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    چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

پيچيدگي موجود در امر برنامه ريزي شهري، باعث شده است تا سه رويكرد سيستمي، استراتژيك و اقتضايي جهت يافتن راه حل هايي 

مناسب در اين راستا برآيند، كه هر كدام تا حدودي موفق بوده اند؛ هر چند در هر يك عدم قطعيت ها و ابهاماتي نيز موجود مي باشـد.  

رد استراتژيك به بررسي مسائل برنامه ريزي شهري پرداخته است، به طور كلي شامل دو بخش مي باشد: در بخـش  اين مقاله كه با رويك

اول مقاله سعي بر آن است، تا بر روي مفاهيم اصلي اين بحث چون برنامه ريزي، استراتژي و برنامه ريـزي اسـتراتژيك مـروري صـورت     

ش ها و سياست هاي حاكم بر تحقق برنامه ريزي استراتژيك پرداختـه شـود. بخـش    به تدقيق روگيرد و سپس با بازشناخت اين اصول 

دوم مقاله، بررسي خالصه اي از يك طرح استراتژيك است كه نمونه مورد مطالعه، شهر تورينو در كشور ايتاليا مـي باشـد. مقالـه بـر آن     

)، بـه  Strategic Lines( اسـتراتژي  و، چـون خطـوط  است تا ضمن معرفي ايده هاي جديد و خالقانه در طرح استراتژيك شهر تورين

  مدل استفاده شده در اين طرح، كه جهت تبديل تورينو به يك شهر چند مركزي مي باشد، بپردازد و نتايج آن را مورد بررسي قرار دهد.

  

  تورينو خطوط استراتژي، برنامه ريزي، استراتژي، برنامه ريزي استراتژيك، ماموريت، چشم انداز، كليد واژه ها:كليد واژه ها:كليد واژه ها:كليد واژه ها:

            ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
اولين نظرات منسجم را در اين  -از دانشگاه شيكاگو-يك در برنامه ريزي كالبدي، مي توان گفت كه باني فيلدرويكرد استراتژ درباره آغاز

انتخاب در برنامه ريزي مي عنوان نظريه باره مطرح كرده است؛ اما پايه گذاري اين رويكرد توسط راينر و ديويداف در مقاله شان تحت 

  ارائه شد. 1950كه در دهه  باشد

در انستيتو تحقيق در عمليات، كه اكنون نامش به مركزي براي تحقيقات سازماني و عملياتي تغيير در بريتانيا كه تفكري كامالً مستقل 

  شرايط عدم قطعيت آغاز نمود.اين انستيتو كار خود را با تحقيق در مسائل عملي تصميم گيري در  جريان داشت. ،يافته

كه اصلي ترين روش در  است، )AIDAاز ساير نتايج تحقيقات اين انستيتو؛ روش تجزيه و تحليل حوزه هاي تصميم گيري هم پيوند(

مراتب رويكرد تصميم گيري استراتژيك مي باشد. با توجه به اين كه اولين روش در رويكرد استراتژيك، به نوعي ايجاد ساختار سلسله 

در ساختار تصميم گيري مي باشد، هيك لينگ در تحقيقات خود نوعي سلسله مراتب را پيشنهاد مي كند؛ از نظر وي، به طور كلي چهار 

شامل: حمل و نقل، حفاظت، فرم و توسعه مي باشند. از مزيت هاي اين كه  است حوزه تصميم گيري در طرح هاي استراتژيك/ساختاري

ست كه مسائل در شمار اندكي از حوزه هاي تصميم گيري قرار مي گيرند و امكان بازنگري كلي درباره آنها فراهم نوع طبقه بندي اين ا

  مي شود.

 در واقع راه حل تدوين سياست هاي تفصيلي كه راهنماي برنامه ريزان محلي مي باشد، ايجاد سلسله مراتب تصميم گيري است؛ كه  

بستگي دارد. از نظر صاحب نظران برنامه ريزي استراتژيك، رويكرد استراتژيك براي رفع نواقص تعداد اين سطوح به پيچيدگي موضوع 

  عنوان شده است. كه از جمله آن مي توان موارد زير را برشمرد:موجود در رويكرد برنامه ريزي سنتي 

  ايجاد مشاركت هاي وسيع در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك،-

  اجتماعات محلي در برنامه ريزي استراتژيك، تاكيد بر فهم محيط خارجي-

  جهت گيري برنا مه ريزي استراتژيك به سمت نتيجه، اجرا و عمل، -



 

  تاكيد اصلي برنامه ريزي استراتژيك بر ارزيابي نقاط ضعف و قوت با توجه به تهديدات و فرصت هاي اجتماعات محلي.-

تصميم گيري استراتژيك در فرآيند برنامه ريزي و مديريت شهري به صورت در پايان قرن بيستم و با ظهور عصر اطالعات، الگوهاي 

الگوي مناسب توسعه پايدار پذيرفته شد و امروزه با توجه به پيچيدگي و بحران موجود، فقط رويكرد استراتژيك است كه قدرت مقابله با 

  اين گونه مسائل و يافتن راه حل هاي مناسب را دارد.

 

 ���	�� ر���-١

و معادل هاي هم ريشه آن در زبان هاي اروپايي كه از حدود نيم قرن  planningاصطالح برنامه ريزي ترجمه اي است از واژه انگليسي

پيش با تاسيس سازمان برنامه به جاي اصل چهار ترومن وارد زبان فارسي شده است و مراد از آن تدوين سلسله تدابير اجرايي و اقدام 

 ).3: 1386ن به اهداف معين در زمان تعيين شده است(رهنمايي، شاه حسيني، هاي عملي براي رسيد

فعاليتي است كه با اداره و كنترل يك سيستم، آن را به سوي هدف هاي هماهنگ در رابطه با نظام ارزشي جامعه هدايت  "برنامه ريزي"

  ).19: 1383مي كنند(زياري، 

نظم بخشي به فعاليت ها براي رسيدن به اهداف مشخص است. در واقع برنامه ريزي،  برنامه ريزي در معناي كلي نوعي محاسبه گري و

خط زماني اين تغييرات و فلسفه  1ت زيادي به خود ديده است.جدول شماره ديسيپليني ديناميك است كه در طول سده گذشته تغييرا

 ).90:1388را نشان مي دهد(اشرفي،  1990تا سال  1900هاي برنامه ريزي از سال 
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آگاهانه براي توسعه راهبردهايي بهينه از فعاليت هاي آتي در جهت دستيابي به  "سازماني"يا  "اجتماعي"برنامه ريزي را يك فعاليت 

به تخصيص  "تعهد"و  "قدرت"براي گشودن مشكالت برنامه ريزي در زمينه هاي پيچيده اي كه با مجموعه اي از اهداف مورد نظر 

راهي از ميان راه  "انتخاب"منابع الزم در جهت اجراي راهبرد انتخاب شده همراه است، تعريف كرده اند.با اين تعريف، برنامه ريزي با 

آن راه، كه اين امر مستلزم تخصيص منابع است،  "اجراي"حل هاي مختلفي كه براي آينده گشوده است و سپس حصول اطمينان از 

  ).15: 1382د(دانشپور، سر و كار دار

  

 ا���ا���(راه'�د)-٢

به معني  strategiaبه معني ژنرال(سرلشكر) و  strategosصطالح از واژه هاي قديمي واژه استراتژي، ريشه در زبان يوناني دارد. اين ا

تيب استراتژي در اصل با علم لشكر كشي و اداره جنگ مربوط بوده است. در دانشنامه ه ژنرال گرفته شده است. به اين ترهنر يا وظيف

به عنوان يكي از تعاريف استراتژي،  "هنر فرماندهي نظامي"بريتانيكا و ساير فرهنگ هاي معتبر از قبيل آكسفورد و امريكن هريتيج، 

  ).    94: 1382بيان شده است(برك پور، 

ها، روش ها و خط مشي هايي كه انجام آنها هدف هاي غايي را تحقق مي بخشد استراتژي مي گويند(زياري،  به طور كلي، به كليه راه

1383 :24.(  

.استراتژي مجموعه اقدامات و سياست "چگونه انجام گرفتن كار ها"مربوط مي شود و برنامه ريزي به  "چه بايد انجام گيرد"به استراتژي 

: 1388شخص مي كند. اين محور چگونگي ميل به اهداف بلند مدت را تعيين مي نمايد(اشرفي، هايي است كه جهت گيري كلي را م

91.(  

تاكنون، مفهوم استراتژي در برنامه ريزي و مديريت مورد توجه بوده است. در واقع رويكرد استراتژيك، عامل پيوند دهنده  1980از دهه 

  ي نمايد.مديريت و  برنامه ريزي مي باشد و هر دو را هدايت م
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  )7: 1382(ماخذ:سعيدنيا،

  

 �(و�) راه'�د-٢-١

 مديريت استراتژي ريزي برنامه



 

توليد استراتژي يا راهبرد مي باشد. راهبرد كه در واقع  چارچوب اصلي است كه از مهمترين مراحل در برنامه ريزي استراتژيك، تدوين و 

  مجموعه اقدامات مهم را براي رسيدن به اهداف برنامه ترسيم مي نمايد.

و  Opportunities)(   فرصت هاو همچنين  )Weaknesses(، ضعف)Strengths(براي تدوين راهبرد بايد ابتدا نقاط قوت

 "توس") كه گاهي SWOT( "سوآت"را شناسايي نماييم. كه در اين رابطه مي توان از تكنيك يا ماتريس  )Threatsا(تهديده

)TOWS.كه مي توان توسط آن تهديدها و فرصت هاي موجود در يك محيط خارجي و همچنين  ) نيز ناميده مي شود بهره جست

  ضعيت و تدوين راهبرد از آن بهره جست.ضعف ها و قوت هاي داخلي يك سيستم را شناسايي نمود و جهت سنجش و

بنابراين تكنيك سوآت از ابزارهاي مهم در بازشناسي سازمان در يك مسير سيستماتيك مي باشد؛ و استفاده از آن زماني كاربرد بيشتر 

  دارد كه برخي از نامعلومي ها در مورد عوامل و تصميمات وجود داشته باشد.

  سوآت را مي توان به شكل زير عنوان نمود: مراحل تدوين راهبرد، توسط ماتريس

  الف)بررسي محيط خارجي

تنها به ) آغاز مي گردد كه در تحليل اين عوامل نبايد O) و فرصت ها(Tبررسي محيط خارجي با فهرست كردن تهديدهاي خارجي(

  شت.بررسي محيط كنوني بسنده كرد، بلكه بايد آينده نگري و تحليل محيط آينده را نيز مد نظر دا

  ب)بررسي محيط داخلي

  ) است كه در ماتريس سوآت منظور مي شود.W) و ضعف ها(Sمحيط داخلي براي شناخت قوت ها(

  ج)تدوين راهبرد

برخي از راهبردها با يكديگر همپوشاني داشته و به  ،البته در جريان عمل ماتريس سوآت امكان تدوين چهار راهبرد را فراهم مي نمايد.

  ، چهار دسته راهبرد كه مي توان تدوين كرد را نمايش مي دهد:2اجرا در مي آيند. جدول شماره مان به طور همز
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        محيط داخلي
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 قوت ها

  

  راهبرد انطباقي

  حداكثر) -(حداقل

  راهبرد تهاجمي

  حداكثر)-(حداكثر

    فرصت ها

  

  راهبرد دفاعي  خارجيمحيط 

  حداقل)-(حداقل

  راهبرد اقتضايي

  حداقل)-(حداكثر

  تهديد ها

  )50: 1384،گلكارماخذ:(



 

  حداقل):- هبرد حداقل)(راWT)راهبرد دفاعي(1-ج

  نيز نام دارد، جهت كاستن ضعف هاي سيستم براي خنثي سازي و كاهش تهديد ها مي باشد. "راهبرد بقا"اين راهبرد كه 

  حداكثر):-)(راهبرد حداقلWOانطباقي( راهبرد)2-ج

اين راهبرد تالش مي كند تا با كاهش ضعف ها، بتواند از فرصت هاي موجود، حداكثر استفاده را ببرد. ممكن است يك سازمان، فرصت 

در چنين هايي را در محيط خارجي خود شناسايي كند كه به واسطه ضعف هاي سازماني خود، قادر به بهره برداري از آن نيست و 

  شرايطي، راهبرد انطباقي مي تواند امكان استفاده از آن فرصت ها را فراهم نمايد.    

 حداقل):-)(راهبرد حداكثرST)راهبرد اقتضايي(3-ج

هدف از اين راهبرد به حداكثر رساندن قوت ها و به حداقل رساندن تهديدها مي باشد. در واقع اين راهبرد با بهره گيري از قوت هاي 

  سيستم با تهديدات مقابله مي نمايد.

  حداكثر):-)(راهبرد حداكثرSO)راهبرد تهاجمي(4-ج

در  ) است.Proacive( "كنشگر") است، راهبرد تهاجمي يك راه حل Reactive( "واكنشي"بر خالف راهبرد دفاعي كه يك راه حل 

(حفظ بقا و سيستم) تا  "واكنشي"از راهبردهاي  واقع راهبرد هاي چهارگانه به لحاظ سطح تكامل، نظم سلسله مراتبي داشته،

(نائل شدن سيستم به چشم اندازهاي جديد در آينده) در نوسان هستند. به عبارت ديگر در حالي كه راهبرد  "كنشگر"راهبردهاي 

 Vision(” چشم اندازگرا“) است، راهبرد تهاجمي را بايد نوعي راه حل Trend Oriented( "روندگرا"دفاعي نوعي راه حل 

Oriented،49: 1384) دانست(گلكار.( 

قبلي موقتاً استفاده نمايند، اما تالش همه آنها رسيدن به اين وضعيت است كه در آن هر چند ممكن است سازمان ها از سه راهبرد 

  بتوانند با استفاده از نقاط قوت خود، از فرصت هاي موجود حداكثر بهره را ببرند.

 

 ا���ا�������	�� ر��� -٣

  يكي از پيامدهاي تفكر سيستمي، ظهور برنامه ريزي استراتژيك در آمريكا بود.

اين شيوه برنامه ريزي با استفاده از ديدگاه برنامه ريزي سيستمي و نيز مديريت و تصميم گيري سازماني اوج گرفت و تحت عنوان 

يدا كرد و سپس در برنامه ريزي عمومي مورد استقبال قرار ابتدا در بخش خصوصي رواج پ "برنامه ريزي استراتژيك"الگوي جديد

  ).91: 1388گرفت(اشرفي، 

در واقع كوششي براي توسعه رهيافت هاي عملي به مديريت و تصميم سازي به  "تاكتيك"و  "راهبرد"برنامه ريزي راهبردي و مفاهيم 

  .يني ناپذير باشد شكل گرفتنحوي كه قادر به رويايي با محيط هاي بسيار پيچيده، نامعلوم و پيش ب

و در صورت امكان -راهبرد و تفكر راهبردي با سازماندهي و هدايت مجموعه اي از عمليات و تدبير و تقبل تداركات با هدف پيروزي 

  ). 18: 1382(دانشپور، سر و كار دارد -ناپذير بودن پيروزي، فراهم ساختن موجبات تحمل كمترين شكست

ستراتژيك شهري، مشخص ساختن موضوعات استراتژيك(متغير هاي اساسي)براي فرآيند برنامه ريزي موضوعات برنامه ريزي ا

پيچيده تر شدن توسعه شهري، منطقه اي و افزايش فاصله بين حكومت و بخش خصوصي، برنامه ريزان استراتژيك، جنبه حياتي دارد. 

زش و اهميت يكساني رسازد. با اين وجود تمام اين موضوعات ااستراتژيك در بخش شهري را با طيف وسيعي از موضوعات مواجه مي 



 

از در نتيجه بررسي مضمون استراتژيك و اهميت نسبي اين موضوعات مي اين نيازها پاسخ داد. ته و از سوي ديگر نمي توان به تمانداش

  اهميت حياتي برخوردار است.

محيط زيست شهري(مواد زائد، آلودگي محيط زيست، آلودگي صوتي، در برنامه ريزي استراتژيك آندلس اسپانيا، حوزه هايي چون 

  احياي فضاهاي شهري و فضاهاي باز)، جريان آبرساني، تسهيالت ورزشي، فرهنگي، حمل و نقل و ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است.

ي محيط زيست، توسعه شبكه حمل و و فرصت هاي اشتغال، پايه گذاري تحقيقات، ارتقادر پاريس، مسائلي همچون توسعه اقتصادي 

: 1387 ،(اعرابي،صالحينقل، بهبود شرايط زيستي، بهداشت، فرهنگ، تفريحات و گردشگري، موضوع برنامه ريزي استراتژيك بوده است

34(. 
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  تنظيم شود: بدين شكل بنيادين، است راهكارهايي براي نيل به اهدافي ضروريبراي تحقق استراتژي 

ر7	�3 ارزش ه	� ه#5�4) و  ه	�	��ر�3، ���� 01/ ا�(از ا�-	م-١-+
 ؛��4	د�)

 ماموريت: •

بيانيه ماموريت بايد كوتاه، ساده،  ن مي كند و قلمرو فعاليت سازمان را در بر مي گيرد.ادر واقع فلسفه وجودي سازمان را بي ماموريت

  قابل فهم و شفاف باشد.

  :سه عامل زير را معين مي نمايد ماموريت

  محصول را مشخص مي كند.-

  بازار هدف را مشخص مي كند.-

  سازمان را از ديگر سازمان ها متمايز مي كند.-

در موسسات دولتي و  ليواست در دراز مدت  آوريماموريت اساسي در موسساتي كه به دنبال سود هستند، به حداكثر رساندن سود

  .)1388ارائه خدمات مورد نياز مي باشد(سعيدي رضواني،عمومي موفقيت در 

به عنوان مثال؛ماموريت شهرداري دبي مديريت و سرمايه گذاري مناسب در منابع، زير ساخت ها و ديگر تسهيالت و خدمات مرتبط مي 

  باشد.

ارتقاء سالمتي، امنيت و كيفيت  و يا ماموريت در شهر شارلوت فراهم كردن سيستم ارائه خدمات با كيفيت به عموم است كه موجب

  زندگي شهروندان شود. 

  

 چشم انداز: •

بر پايه انتظارات، واقعيات، روياها، خطرات و فرصت هاي موجود مي باشد و كمك مي نمايد تا جايگاه  ،چشم انداز خلق تصويري از آينده

  شهر را در خلق فرصت ها و استفاده از فرصت هاي آينده بيابيم.



 

تصويري ذهني از آينده اي جذاب و مطلوب و ممكن مي باشد؛ بر مبناي آينده است ولي در زمان حال درك مي شود و به چشم انداز 

  .مردم اين احساس را مي دهد كه به سمت اهداف قابل شناسايي در حركت هستند

  چشم انداز به طور كلي به دو نوع تقسيم مي شود:

  خواهد بود؟ يا شهر ما در آينده چگونهدر خواهد آورد ؛زمان شهر ما را به چه شكلي  گذشتبدين معنا كه چشم انداز اكتشافي: -1

  چشم انداز هنجاري: به اين معنا كه شهر ما چگونه بايد باشد؛ يا چگونه شهري مي خواهيم؟-2

   ويژگي هاي چشم انداز:

  )Advantagesمبتني بر مزيت ها ( -

  )Needsمبتني بر نياز ها( -

  )Demandsسته ها(مبتني بر خوا -

  معطوف به آينده -

  متمركز: با حداقل كلمات بيان شدن و اشاره به نكات كليدي(فشرده) -

  جذاب -

  به سادگي قابل فهم براي همه(روشن) -

  ).1388سعيدي رضواني،نيرو دهنده و محرك خرد و احساسات( -

توانمندي هاي باالي گردشگري و توانمندي هاي باالي كشاورزي : باغ شهري، با  1393به عنوان مثال براي چشم انداز شهر نياسر 

  پيشنهاد شده است.

  ن شده است:شمسي با محوريت شهرداري چنين بيا 1404چشم انداز مشهد مقدس در سال 

مناسب در  سياحتي و مذهبي، آرامش دهنده، فرح بخش، با اقتصاد خدماتي و صنايع برتر، مبتني بر فن آوري و با امنيت-شهري زيارتي

 سطح جهاني.

  

 :ي بنيادينارزش ها •

ارزش ها اصولي مي باشند كه راهنماي زندگي حرفه اي  را مي سازند.و اعتقادات اصلي سازمان مجموعه ارزش ها فرهنگ سازماني 

  سازمان است چون:اعتماد، صداقت، پايداري، عدالت، استاندارد گرايي و... .

محوري در شهر سياتل آمريكا: تنوع، استمرار، حفاظت محيط زيست، برابري اجتماعي، توجه به اجتماع، آزادي، امنيت و  يارزش ها

 فرصت اقتصادي مي باشد.

  

  ؛از فرصت ها و اجتناب از تهديدها استفاده •

  ق:به طور اجمالي تكنيك سوآت، ابزاري براي تحليل وضعيت و تدوين راهبرد است و اين امور از طري

  بارشناسي و طبقه بندي قوت ها و ضعف هاي دروني سيستم؛-1



 

  بازشناسي و طبقه بندي فرصت ها و تهديدهاي موجود در محيط خارج سيستم؛-2

  تكميل مانريس سوآت؛و-3

  ). 49:1384تدوين راهبردهاي گوناگون براي هدايت سيستم در آينده؛ صورت مي گيرد(گلكار،-4

 

����      ا��ا�	� ������                     
        ����� ���� ه�� ا��ا�	� ا������

 

                               ����!ت ه�� ��� دا

                          ��� $#" ه�� ��� دا

         

                   

                      ����%�ه�� ����   	� ا��&�%�    ا��ا

 ا��ا�	� د����      �����

  

 SWOTماتريس انتخاب استراتژيك بر اساس تجزيه و تحليل سواتماتريس انتخاب استراتژيك بر اساس تجزيه و تحليل سواتماتريس انتخاب استراتژيك بر اساس تجزيه و تحليل سواتماتريس انتخاب استراتژيك بر اساس تجزيه و تحليل سوات    - - - - 2222نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره                

 )10:1382(ماخذ:سعيدنيا،

  

        ؛؛؛؛تدوين اقدامات الزم در قالب پروژه ها يا برنامه هاي اجراييتدوين اقدامات الزم در قالب پروژه ها يا برنامه هاي اجراييتدوين اقدامات الزم در قالب پروژه ها يا برنامه هاي اجراييتدوين اقدامات الزم در قالب پروژه ها يا برنامه هاي اجرايي----4444- - - - 3333

ساختارها از راهبردها "، "چندلر"ساختارهاي سازماني با پيروي از استراتژي ها تغيير مي كند. بنا به گفته در مديريت استراتژيك 

  "پيروي مي كند.

  سازماندهي پروژه هاي مشخص و تخصيص منابع مورد نياز؛ -

  پيشرفت فعاليت ها در برنامه هاي اجرايي؛ و -

  نظارت و كنترل پيشرفت برنامه. -

كارامد، راتژي ها، وجود ظرفيت اجراي پروژه ها به وسيله سازمان مجري است و الزمه وجود سازمان مجري شرط الزم براي تحقق است

  شرايط زير است:

  انتخاب مدير واجد شرايط؛ -

��' 



 

  تفويض اختيارات كافي به مدير پروژه؛ -

  تخصيص بودجه كافي به پروژه؛و -

  كنترل و ارزيابي پيشرفت پروژه. -

  كالن و برنامه هاي اجرايي در سازماندهي سازمان و مديريت كارآمد نهفته است. نقش مديريت در اجراي برنامه هاي

  ساختار سازمان بايد بتواند به تناسب استراتژي ها و برنامه ها تغيير كند. تغييرات اينها هستند:

  طراحي مجدد تشكيالت تفصيلي تا سطح شرح وظايف كليه مشاغل سازمان و طراحي؛و -

 ).13: 1382(سعيدنيا، اطالعاتي و ابزار هاي اجراييطراحي مجدد سيستم هاي  -

 

 ”طرح استراتژيك شهر تورينوطرح استراتژيك شهر تورينوطرح استراتژيك شهر تورينوطرح استراتژيك شهر تورينو“- - - - 5555

 به بعد، توجه دولت مركزي بيشتر به برنامه هاي 1972به طور كلي ايتاليا به بيست منطقه تقسيم شده است و از سال  

تورين( كه به  اجتماعي و اقتصادي مي پردازد.راهبردي(استراتژيك) معطوف است؛ نه به برنامه ريزي كالبدي و بيشتر به مسائل 

اين شهر  از شمال و غرب به كوه هاي آلپ و از   ايتاليايي، تورينو گفته مي شود) در شمال غربي ايتاليا و مركز استان تورين است.

 .جنوب به تپه هاي مونفراتو متصل مي شود

 باشد كه سمبل شهر است. واژه ي تورينو، واژه اي ايتاليايي به معني گاو نر كوچك مي 

  

 قرارگيري شهر تورينو در كشور ايتاليا نشان داده شده است. مشاهده مي كنيم، مكان 2و 1همانگونه كه در نقشه هاي شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  2222 شمارهشمارهشمارهشماره نقشهنقشهنقشهنقشه                 

   1111نقشه شماره نقشه شماره نقشه شماره نقشه شماره 
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  ::::اندازاندازاندازانداز    چشمچشمچشمچشم �

با همكاري بسياري از عناصر فرهنگي و »   Torino Internazionaleالمللي  تورينوي بين« با عنواناستراتژيك  اين طرح

  دهند: تورينو را تشكيل مي انداز منسجم ري است كه چشممبناي آن سه تصوي ه شد و شهري تهي اجتماعي شهر و منطقه كالن

  شهر اروپايي كالن ؛تورينو  �

  علم و عمل: شهر  خالق و نوآور ؛تورينو  �

  ساز : آگاه به آينده و كيفيت زندگي تصميم ؛تورينو  �

با همكاري سازمان هاي اصلي عمومي، انجمن هاي خصوصي اقتصادي و  2000- 2010طرح استراتژيك تورينو براي سال هاي

ده است.در اين طرح با توجه به پتانسيل هاي شهر، سعي در ايجاد مراكز جديد شركت ها و بسياري از عناصر فرهنگي شهر تهيه ش

  شهري شده است و چندين پهنه  اصلي كه با توجه به خطوط استراتژيك، معين شده اند، شكل گرفته است.

آن ايجاد يك اين طرح بر ضرورت توسعه اقتصادي و اجتماعي شهر و كل منطقه تاكيد بسياري دارد؛ چراكه از وظايف مهم 

   سازمان حكومت كالن شهري مي باشد.

        ماموريت ها :ماموريت ها :ماموريت ها :ماموريت ها : �

ژه جديد و يك پرو تصويب كنندگان برنامه بر آنند كه اين،اولين ماموريت تعريف شده در اين طرح بدين شرح است:  -1

  عبارتست از حمايت اين تجربه مثبت. عملي است و اولين ماموريت

آيي  مي باشد. چراكه برنامه، خواهان يك گردهمكالن شهري  ايجاد يك سازمـان حكومتاز پشتيباني  ،ماموريتدومين   -2

اين پروژه امكان بهينه كردن منابع، تساوي در ارائه خدمات به شهروندان و پيدا كردن روشي براي فائق است.  شهري در سطح كالن

   سازد. فراهم مي رارويند  شهري كشور با آن روبه آمدن بر موانع قانوني كه مناطق كالن

اين  .ترين اقدامات موردنظر و احتماالً تعريف اهداف جديد موثر باشد طرح اين است كه در مورد مناسب سومين ماموريت -3

، زيبايي منطقه هاي شهر  ، مالي و تجاري آن، زيرساختتواند با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي مساعد شهر، پتانسيل صنعتي مي طرح

گونه كه شايسته آن  ، آنبه شهر و موثري نقش فعال ها و منابع انساني، ها و كليساهايش، ثروت موزه ها، ساختمان آن، خيابانتاريخي 



 

ها،  تورينو درهاي خود را به روي جهان بگشايد و سازمان است كهآن  المللي ببخشد. طرح استراتژيك تورينو در پي است در سطح بين

   ا را به كشف ارزش واقعي خود برانگيزد.ه صاحبان سرمايه و توريست

  

 خطوط استراتژيك و اهداف عيني در طرح استراتژيك تورينو:خطوط استراتژيك و اهداف عيني در طرح استراتژيك تورينو:خطوط استراتژيك و اهداف عيني در طرح استراتژيك تورينو:خطوط استراتژيك و اهداف عيني در طرح استراتژيك تورينو:    - - - - 2----5555  

كه براي هر يك از خطوط استراتژيك تعدادي اهداف  ) معين شدهStrategic Linesدر اين طرح شش خط استراتژيك (

 عيني در نظر گرفته شده است؛ كه در ادامه مقاله به آنها مي پردازيم:

  

        >; ا���ا���9 �#	ر: �9 :

  .م بين الملليپيوند منطقه كالن شهري با سيست

 عيني:   اهداف- 

 المللي  هاي همكاري بين گسترش شبكه •

 آسان به تورينو  دسترسي •

 '�� بهبود بخشيدن تردد و حركت داخل •

 

  ::::    خط استراتژيك شماره دوخط استراتژيك شماره دوخط استراتژيك شماره دوخط استراتژيك شماره دو

  ايجاد يك حكومت كالن شهري.

 عيني:   افهدا -

  هاي جديد حكمراني شهري ايجاد شكل •

 شهري فراهم كردن خدمات الزم براي منطقه كالن •

  

        : : : :     خط استراتژيك شماره سهخط استراتژيك شماره سهخط استراتژيك شماره سهخط استراتژيك شماره سه

  .ستراتژيكبع امن يك آموزش و پژوهش به عنوانتوسعه 

 عيني:   اهداف  -



 

  المللي در سطح بين تقويت يك مركز دانشگاهي •

  پيوند پژوهش با ابتكارات اقتصادي •

 كار و  اي و پيوند آموزش ارتقاي آموزش حرفه •

 

        ::::    خط استراتژيك شماره چهارخط استراتژيك شماره چهارخط استراتژيك شماره چهارخط استراتژيك شماره چهار

اقتصاد و اشتغال. توسعه   

 عيني:   هدف هاي -

  پتانسيل نوآوري در نظام توليد افزايش �

  هاي جديد براي توسعه رشتهايجاد شرايط مساعد  �

  هاي فعال اشتغالي توسعه محلي و سياست �

تورينو يك مركز بزرگ صنعتي است و دفتر مركزي و خطوط اصلي توليد كمپاني فيات(بزرگترين كمپاني اتومبيل سازي ايتاليا)در  

  .است آن واقع شده

جزء منطقه ي وسيع صنعتي تورينو مي باشد كه نقش مشاهده مي كنيم لكه هاي طوسي رنگ  3همانگونه كه در نقشه شماره 

 مهمي را در اين شهر ايفا مي كند و از آن به عنوان پتانسيلي جهت ارائه يكي از خطوط استراتژي استفاده شده است.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3333نقشه شماره نقشه شماره نقشه شماره نقشه شماره 

        ::::    خط استراتژيك شماره پنجخط استراتژيك شماره پنجخط استراتژيك شماره پنجخط استراتژيك شماره پنج

   تجارت و ورزش. شهر فرهنگ، توريسم، تورينو؛

 عيني:   هاي فهد-

  اصالح و توسعه ميراث فرهنگي •

  المللي هاي فرهنگي و جدول زماني رويدادهاي بين هم آهنگ ساختن فعاليت •

  گسترش صنعت توريسم •

  المللي توريسم تثبيت موقعيت تورينو در بازار ملي و بين •

 توسعه ورزش  •

  المللي ينو پيشرفت بالمپيك زمستاني به عنوان نيروي محرك توسعه  استفاده از  •

 

 : >; ا���ا���9 �#	ر: �=

  .بهبود كيفيت زندگي شهري

 عيني:  هاي  فهد -

  و اوقات فراغت و احياي شهر ايجاد مراكز جديد، نوسازي شهري و يكپارچگي اجتماعي براي گسترش رفاه �



 

 هاي شهري   توسعه پايدار و نوآوري محيطي به عنوان راهنما و پايه براي استراتژي  �

  

طرح استراتژيك تورينو طرح استراتژيك تورينو طرح استراتژيك تورينو طرح استراتژيك تورينو  استفاده شده در استفاده شده در استفاده شده در استفاده شده در     مدلمدلمدلمدل"----3----5555

جهت ايجاد يك شهر چند جهت ايجاد يك شهر چند جهت ايجاد يك شهر چند جهت ايجاد يك شهر چند         "مركزيمركزيمركزيمركزي

شهري  چند مركزي كالن ي  ، منطقهاين مدل اساس بر

علت شايستگي مناطق مختلف  .كه به ه وجود مي آيدتورينو ب

گذارند و خواهان آنند  تأثير مي ريزي  اين مراكز بر برنامه ،آن

 نيزكه شهر، شامل مراكز جديد   بشود. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        4444نقشه شماره نقشه شماره نقشه شماره نقشه شماره 

مشخص شده است، جهت تبديل اين شهر به يك منطقه  4شماره مدل استفاده شده در طرح استراتژيك تورينو، همان طور كه در نقشه 

چند مركزي كالن شهري مي باشد. با توجه به اين كه از اهداف اصلي اين طرح، ايجاد يك حكومت كالن شهري است؛ در اين مدل 

و  كزي (مركز اصليچرا كه اين طرح قصد دارد كه تورينو را از يك شهر تك مر سعي در ايجاد مراكز جديد، در شهر تورينو شده است.

 هدايت نمايد. (Polycentricity)اي هسته قديمي شهر) خارج نمايد و آن را به سمت شهري چند مركزي و چند هسته

به همين دليل در جهت ايجاد مراكز جديد شهري در تورينو، از مدلي بدين شرح استفاده شده است: در اين مدل ابتدا نقاطي با عنوان 

) كه داراي پتانسيل هاي ويژه اي براي تورينو مي باشند، مشخص شده است و ناحيه هايي نيز   ن گرافيك ارزش هاي شهري (با اي

 ).(ط چين هاي بنفش نشان داده شده اندبا عنوان ارزش هاي پراكنده با خ



 

عف اين اثرات مشخص سپس اثري كه اين نقاط (ارزش هاي شهري) بر محيط پيرامون خود وارد مي كنند، با در نظر گرفتن قوت و ض

      شده است.

) بيانگر   اين اثرات با دو نوع گرافيك متفاوت خطي بر روي نقشه مشخص شده اند:خطوط كوتاهي  كه دو سر آنها فلش دارد (   

)، نشاندهنده اثر ضعيف مي باشند. سپس با توجه به ارتباط ايجاد و خطوط كوتاهي كه با يك فلش هستند ( ؛اثر و ارتباط قوي

در واقع هر  شده بين نقاط مهم شهري، و اثراتي كه اين نقاط بر محيط پيرامون خود مي گذارند؛ مراكز جديد را پيش بيني نموده اند.

   يك از مناطقي كه اين اثرات زيادتر مي باشند؛ مي تواند به عنوان يك مركز شهري جديد عمل نمايد.

  طرح استراتژيك تورينو نمايش مي دهد. ) را درZonningحوزه بندي ( 5همچنين نقشه شماره 

        

        5555نقشه شماره نقشه شماره نقشه شماره نقشه شماره         

        

        



 

        

 

        : : : : نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

بيشتر از سه دهه است كه تهيه طرح هاي جامع، با استفاده از روش سنتي و شناسايي همه متغيرهاي شهر، مبني بر مطلق انديشي و 

برنامه هاي توسعه كالن شهرهاي جهان نشان مي  آينده نگري در برنامه ريزي جهان منسوخ شده است و تجارب مختلف مربوط به تهيه

  راهبردي مي باشد.-دهد كه تدوين برنامه هاي منسجم، در گرو مطالعات وسيع ساختاري

واند با تعيين ديدگاه راهبردي بر مبناي ويژگي هاي ماهيتي، جايگاه شهر را در نظام بيروني شناسايي مي كند و سعي بر آن دارد تا بت

  براي آينده شهر ارائه كند.روشن ردي راهب نقشي صحيح،

مشاهده كرديم، با توجه به موقعيت جغرافيايي مساعد و به عنوان نمونه موردي استراتژيك شهر تورينو بررسي طرح همان گونه كه در 

 شي فعال درين طرح در پي ايجاد نقپتانسيل هاي مختلف صنعتي، ورزشي، تجاري و...، همچنين زير ساخت هاي موجود در تورينو، ا

بتواند يك گردهمايي در سطح كالن  ،سطح بين المللي مي باشد. اين طرح سعي بر آن دارد كه با در نظر گرفتن موقعيت شهر تورينو

، صاحبان ثروت و سرمايه و توريست و پتانسيل هاي آن و با معرفي شهر تورينو ايجاد نمايد )confrenza metropolitana(شهري 

ارزش هاي واقعي خود برانگيزد. چراكه پيشرفت بيروني با اصالحاتي در زندگي درون شهري اتفاق مي افتد و اگر تورينو ها را به كشف 

  نتواند به سطح مطلوب كيفيت محيطي برسد، نمي تواند با ديگر شهرهاي ايتاليا و خارجي رقابت كند.

جهاني در نظر گرفته است و سعي در اين داشته است كه به اين اين برنامه ريزي نقطه نظرات مختلف را در چارچوب يك چشم انداز 

     و با معرفي خطوط استراتژيك، آنها را به صورت پيشنهادهاي منسجم و عملي بيان نمايد.   دادهنيازها پاسخ 
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