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 يدهچك

اي داشتن برنامه و راهبرد در راستاي رشد و توسعه شهر از جمله موارد مهمي مي باشد كه هميشه مديران شهري توجه ويژه

ريزي باشد. با نگاهي به گذشته برنامهبدان داشته اند. اين روش ها در تاريخچه برنامه ريزي شهري جهان قابل جستجو مي

ريزي استراتژيک پس از هاي گذشته بود، برنامهريزي طي سالهاي برنامهييرات روششهري جهان و ايران مي توان شاهد تغ

ريزي شهرها رواج يافت. در اين راستا براي كمک به ايجاد فرآيندهاي استفاده گسترده در علوم مختلف به تدريج در برنامه

ري و تأمين توسعه پايدار، سارمان ائتالف سازي مشاركتي در كشورهاي در حال توسعه و به منظور كاستن از فقر شهتصميم

را به عنوان ابزار مؤثري براي رشد منطبق با عدالت اجتماعي شهرها از طريق  (CDS)شهرها تدوين سند راهبرد توسعه شهر 

دف نمايد و ههمکاري و مشاركت گسترده جامعه، در جهت ارتقاء كيفيت زندگي كليه شهروندان، به ويژه اقشار فقير، تهيه مي

 باشد.  هاي اجتماعي براي ايجاد مشاركت همگاني مياصلي آن تأمين توسعه پايدار شهري از طريق ايجاد ظرفيت
 

 

  .فقر شهري ،اجتماعي ه شهري، مشاركتريزي استراتژيک، راهبرد توسعراهبرد، برنامه: های كليدیواژه
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 مقدمه -1

هايي اقدام يا مدت يک شهر است كه بر اساس آن در نهايت برنامهانداز توسعه بلندشمفرآيند تهيه چ 1راهبرد توسعه شهر

ريزي جامع كه معموالَ بر شوند. اين راهبرد پس از شکست برنامهمدت، تهيه ميهاي كوتاه و ميان، در مقياس2اجرايي

از ت استوار است و در عرصه شهرسازي بيشگرايي، تماميت گرايي، و اعتقاد به رشد و پيشرفمبناي خردگرايي علمي، نخبه

نزديک به نيم قرن  .(1888. )ناصر براتي، محدرضا سرداري, گرا، هندسي و كالبدي گرايش داردبيش به سمت انديشه كمي

ريزي عقالني محض، مورد نقد قرار گرفته هاي جامع با رويکرد مبتني بر برنامهاست كه الگوي سنتي تهيه و تدوين طرح

ريزي ـ اين انتقادها ابتدا در كشورهاي توسعه يافته و سپس در ساير كشورها آغاز شد اما در رويکرد جديد برنامهاست. 

اهداف و  سازي و تعيينريزان و مديران مشخصص شده و عمالَ تصميمهدف از قبل توسط برنامه -راهبرد توسعه شهر

شهر ارتقاء مديريت شهري، اصالح نهادهاي مرتبط و مشاركتي در چارچوب سند راهبرد توسعه ها جايگاهي ندارد. سايست

شود كه البته با توجه به كردن اداره امور تنها راه نيل به وضعينت مناسب اقتصادي و اجتماعي كليه شهروندان قلمداد مي

در يک سند تواند هاي فوق ميهاي حاكم، هر يک از هدفهاي منحصر به فرد هر شهر، سياستساختار شهري و ويژگي

توسعه  راهبرد طرح (1881، فليپ الماندينگر و ديگران 1881)عبدي دانشپور: پررنگ تر گردد و اولويت آن تغيير يابد. 

شهري، رويکردي راهبردي است كه هم اكنون در بسياري از كشورهاي جهان و به خصوص كشورهاي در حال توسعه با 

جامع و تفصيلي كه سند توسعه شهر در كشور ما محسوب مي شوند  استقبال مواجه شده است. در حالي كه طرح هاي

مي توانند  ينها بسيار كمرنگ است، اما طرح هاي راهبردآ دگيبيشتر نقش بازدارنده داشته و نقش هدايت كنن

اعطا  هاي مردمي را از حالت انفعال بيرون آورند و به آنها نقشي فعال و هدفمند در جهت توسعه شهردها و نهاهرداريش

نمايند. طرح راهبردتوسعه شهري، بستري را فراهم مي كند تا مردم و مسئوالن شهري با يکديگر به اين توافق برسند كه از 

 خواهند و سپس نقش هريک را در جهت رسيدن به اين هدف مشخص نمايند. شهرشان چه مي

ري در ايران شده است اين پژوهش با هدف انعکاس ريزي شهراهبرد توسعه شهر به تازگي وارد ادبيات برنامه رو كهاز آن

بنابراين ضرورت تغيير در رويکردهاي سنتي شهري و  مصاديق مورد اشاره به نگارش درآورده شده است.مفاهيم مهم و 

اتخاذ رويکردهاي جديد و كارآمد از جمله استراتژي توسعه شهري براي تغيير روند كنوني در شهرهاي ايران، بيش از هر 

تجربه موفق اجراي راهبرد توسعه شهري در شهرهاي مختلف  252اني، مشاهده مي شود. مطالعه و بررسي بيش از زم

كشورهاي در حال توسعه نشانگر اين واقعيت است كه كاهش فقر شهري، اتخاذ راهبردهاي حمايتي از گروه هاي كم 

 برد توسعه شهري محسوب مي شوند. درآمد شهري و بهبود شرايط سکونتي از مهم ترين اهداف رويکرد راه

تحليلي به -روش توصيفيهاي همچون؛در پيِ كشفِ حقيقت، در جهتِ نگارشِ پژوهشِ حالِ حاضر، از روش اين پژوهش،

توسعه  راهبردسعي در بيان نقش رويکرد  استفاده نموده است و مصاحبهو  اسنادي و توصيفيِ عنوان يک رويه عمومي

ريزي شهري و مديريت آن بر اهميت اين رويکرد نو در برنامهرهگذر، از طريق  از اين .دارد د رامديريت شهري كارآمشهري 

  مي پردازد.
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 پيشينه پژوهش -2
هاي زيادي بهره جسته شده است. يکي ار مفيدترين منابعي كه نامه ها و سايتدر پژوهش حاضر از كتب، مقاالت، پايان

 مي باشد: 1۱12نامه توسعه راهبردي شهر قزوين تا سال مورد استفاده قرار گرفت كتاب بر

 ( 1888براتي، سرداري)  « نوآوران دانشگاه پارسه،  –آرتابابا « 1۱12برنامه توسعه راهبردي شهر قزوين تا سال

 . 22- 11صفحه 

 (» 1888) يوسف، اشرفيCDS(1881)اشرفي,  « رويکردي جديد در برنامه ريزي شهري در رويکرد تحليلي. 

ر اين مقاله كليات مفاهيم، اصول و روشهاي راهبرد توسعه شهري به اجمال توضيح داده شده است، فرآيند چشم انداز د

 سازي هم يکي ديگر از بخش هايي است در اين مقاله به آن پرداخت شده است شده است.

 بندي تياولو( » 1812)حميد، صابري و ديگران (استراتژي هاي توسعه شهرCDS)  ليتحل ندياده از فرااستفبا 

 .(1811محمدي,  &)صابري, ضرابي,  «AHP يسلسله مراتب

 است. (AHP)ي سلسله مراتب ليتحل نديبندي استراتژي توسعه ي شهري با استفاده از فرا تياولو قيتحق نيهدف ا

 ( 1888يوسف، اشرفي « )استراتژي توسعه شهريCDS هره مندي از برنامه ريزي بستري مناسب جهت ب

 (.1881ساالرونديان,  &)اشرفي, تيموري , فرهودي, جعفري مهرآبادي,   "ركتيمشا

 در اين مقاله بر بعد مشاركت در راهبرد توسعه شهر تمركز شده است.

 امکان سنجي اجراي طرحهاي استراتژي توسعه شهري( » 1812، فرجي ماليي) حسين،حاتمي نژاد و امين  

CDS(1881يي, فرجي مال &)حاتمي نژاد  « درايران. 

امکانسنجي اجراي استراتژي توسعه شهري بر مبناي شرايط جاري در سيستم مديريت شهري ايران  هدف اين مقاله،

ريزي، اقتصادي و مديريت شهري كشور ظرفيت الزم  راستا فرض اصلي تحقيق بر اين است كه نظام برنامه است. در اين

منابع  تحليلي استفاده شده و برگزيده اي از-ين پژوهش از روش توصيفي براي انجام ا. اجراي اين طرحها را ندارند براي

 است. مکتوب كه مورد عمل و استناد است، تحليل و بررسي شده

 طرح استراتژي توسعه شهري( »1888)سعيد، كاردار و ديگران(CDS)يريت، ؛ رويکردي راهبردي و نوين در مد

 .(1888مال آقا جانزاده ,  &)كاردار, رحماني,  «طراحي و برنامه ريزي شهري

 نقش ( » 1881) رحيم، حيدري چيانه(استراتژي توسعه شهريCDS) هاي  در سياست هاي تأمين مسکن گروه

  «مطالعه موردي شهر رشتكم درآمد شهري،

 CDS در ايران، به اهميت و جايگاه مقاله حاضر سعي بر آن دار د تا ضمن بررسي و تحليل سياست هاي تأمين مسکن

  اين حوزه بپردازد. در

 راهبرد توسعه شهر (» 188۱) كورش،گلکار و جالل،آزادي(CDS)صص 82نشريه شهرنگار، شماره « چيست؟ ،

11-51. 

 يمسکن اجتماع يجهان گاهيجا» زهره ،داود پور و محمدباقر، ابراهيم زاده » 

 CDS  ،آور دانش اميقاصدک ، پ ييانجمن دانشجودر ايران 

 سوآت يليتحل کيتکن يمناسب ساز ( »1885ش، گلکار)كورو (SWOT)براي كاربرد در طراحي شهري " 

 .(1831)گلکار, 

با استفاده از مقاله حاضر مي توان فرآيند تکنيک تحليلي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد را در پژوهش حاضر بکار 

 بست.
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 مفاهيم نظری پژوهش -3

 1برنامه ریزی 3-1

صورت نگري بهگيري و آيندهمسائل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و كالبدي است كه جهت ريزي فرايند تفکر در بابِبرنامه

)زياري,  مشي برنامه از جامعيت برخوردار استشدت در زمينه خطجانبه را دارا بوده و بهعملي در روابط، اهداف همه

1881.) 

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

)اشرفي,  در واقع برنامه ريزي، ديسيپليني ديناميک است كه در طول سده گذشته تغييرات زيادي به خود ديده است

همچنان مي توان اشاره نمود يافتن . (CDS, 1881رويکردي جديد در برنامه ريزي شهري ، در رويکردي تحليلي 

پذير و قابل اجرا در طول زمان اجراي برنامه براي دستيابي به باالترين هدف ممکن و شامل يمات امکاناي از تصممجموعه

هاي موجود، براي نيل هاي هماهنگ و هوشمند براي تعيين اقداماتي كه انجام آنها با توجه به محدوديتمجموعه فعاليت

 (.1888سرداري، )براتي،م دارد. اريزي نشود، الزم است برنامهبه وضعيتي كه مطلوب تلقي مي

 

 راهبرد 3-2

كند و چگونگي ها و اقدامات اصلي را براي دستيابي به اهداف ترسيم ميراهبرد چارچوبي است كه مچموعه فعاليت

دارد. راهبرد هاي مطلوب و خنثي كردن تهديدات در حال و آينده بيان ميتخصيص كليه منابع را بدست آوردن موقعيت

هاي جايگزين است و چارچوبي را در اختيار گيري كلي براي تخصيص منابع از ميان چارچوبرگزيدن يک جهتمستلزم ب

)براتي و ازد. سها و امکان برخورد بهينه با تغييرات محيطي را فراهم ميتواند شرايط اجراي برنامهگذارد كه ميمديريت مي

 (.1888سرداري، 

 

 برنامه ریزی استراتژیک 3-3

ز اصلي ترين اهداف برنامه ريزي در سازمان ها، همسوسازي اطالعات با استراتژي هاي سازمان است. همسوسازي يکي ا

 ريزي، شناخت روش هاي برنامه تمامي در كه اي گونه ريزي تبديل شده است، به برنامه غالب پارادايم استراتژيک به

 رود مي شمار فرآيند برنامه ريزي به در گام اولين اتژيک،استر برنامه ريزي عناصر و سازمان هاي استراتژيک گيري جهت

 .(1888)كرمي, 

ريزي آينده يک سازمان است، يعني جهتي كه سازمان مي خواهد در آن جهت  ريزي استراتژيک به مفهوم برنامه برنامه

سازمان ها،  كه به موازات پوياتر شدن محيط و افزايش عدم اطمينان محيطي در (1881)فيض آبادي,  حركت كند

  .(1812مشرفي,  &)رحيم نيا, ناظمي,  شوداستقبال زيادي از آن مي

 اقدام به كاربردي هاي در برنامه نفوذ قدرت با دربرنامه ريزي استراتژيک از آن جهت مهم است كه بوسيله آن سازمان

 ,ahmed) كندمي ثرترمو رقابت و رقابتي، مزيت كسب كار، و كسب فرآيندهاي مجدد مهندسي وري،بهره بهبود

Aloufi, & Kabir, 2212).  درواقع، برنامه ريزي استراتژيک در سازمان ها بر پايه دستيابي به مزيت رقابتي هدف

 . (Moraveck, 2118) گذاري شده است
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 راهبرد توسعه شهری 3-4

تاه و بلند مدت براي توسعه پايدار فرآيند آماده سازي تحقق چشم انداز بلند مدت شهر از طريق تهيه برنامه هاي عملي كو

 يت رقابت اقتصادي شهر تأكيد داردشهر كه بر مشاركت فراگير شهروندان ، رشد عادالنه، تعادل زيست محيطي، و تقو

ارتقاء مديريت شهري، اصالحات نهادي و مشاركتي  (CDS)در چارچوب راهبرد توسعه شهر  (.1888)صرافي و ديگران: 

حال  عنوان تنها راه حل نيل به وضعيت مناسب اقتصادي و اجتماعي كليه شهروندان در كشورهاي در نمودن اداره امور به

فرآيند   (cds)همچنين مي توان اذعان نمود راهبرد توسعه شهري ، (1885)گلکار,  شهرنشين شدن قلمداد مي گردد

)اشرفي, تيموري , فرهودي,  در بر مي گيردمشاركتي است كه همه ذي نفع ها و بهره وران شهري از همه اجزاي جامعه را 

 .(1881ساالرونديان,  &جعفري مهرآبادي, 
 

 مشاركت اجتماعي 3-5

 و محله شهر امور در ، جامعه يک اعضاي نها آ از طريق كه ارادي هاي فعاليت دسته آن از عبارت است اجتماعي مشاركت

 &)نوروزي  دارند مشاركت اجتماعي به حيات دادن شکل در مستقيم غير يا صورت مستقيم به و كرده شركت روستا

  (.1888بختياري, 

 

 

 فقر شهری 3-6

عدم دسترسي به سطح معين و حداقل رفاه كه از آن به عنوان فقر ياد مي شود، پديده اي جهاني است و در كشور ايران 

گاهي و هم در حوزه اجرايي و نيز به عنوان يک چالش اساسي مطرح مي باشد. در ايران، هم در مجامع علمي و دانش

سياستگذاري شناخت اندازه فقر و مولفه هاي آن مورد توجه بوده و مبارزه با فقر در برنامه هاي پنج ساله مورد تاكيد قرار 

گرفته است اما هنوز فقر به عنوان يک معضل اساسي مطرح مي باشد. دانشمندان حوزه علوم اجتماعي و اقتصاد جهت 

هاي مختلفي را پيشنهاد داده اند و سران كشورها در مجامع بين المللي متعهد به مبارزه با فقر شده  كاهش فقر راه حل

 (.1811جاويدي,  &)خدادادي كاشي اند. مبارزه با فقر مستلزم شناخت عوامل موثر بر فقر مي باشد 

فقر »يا « شهري شدن فقر»ام در واپسين دهه هاي قرن بيستم فرآيندهاي گوناگوني موجب شکل گيري پديده اي به ن

شد كه يکي از بازتابهاي كالبدي آن در ساختيابي سکونت گاههاي غير رسمي تبلور يافته است. فرجام ناگزير « شهري

توسعه شهري به دليل سرريز نيروي كار مناطق روستايي و ناكارآمدي سياستهاي تعديل اقتصادي در دهه هشتاد ميالدي 

توسعه اقتصادي بر شمار گروههاي آسيب پذيرتر به ويژه در كشورهاي در حال توسعه افزوده و  و تاثير آن بر كاهش آهنگ

 .(1881)جواهري پور, به تدريج كانون فقر از روستا به شهر انتقال يافته است 
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 نظریات توسعه راهبرد شهری -4

 ها خواهيم پرداختبه توضيحِ تکميلي آندر زمينه توسعه راهبرد شهري، نطرياتي مطرح است، كه در جدولِ زير 

(http://ramsar12.blogfa.com/post/18, 1811): 

 

 نظریات توسعه راهبرد شهری -(1)جدول 

 نظریات مطروحه نظریه پرداز

 گلکار و آزادي

  بيانگر است. –خود 

  سند تأكيد داشته باشد و تدوين آن بر پايه چشم انداز برنامه اي است با ماهيت راهبردي كه توامان بر تهيه و اجراي

 سازي مشاركتي صورت گرفته باشد

 اشرفي

  با هدف ارتقاي توسعه شهري پايدار، ارتقاي كيفيت اداره و مديريت شهر و كاهش سيستماتيک و مداوم فقر شهري

 پيشنهاد شده است.

 .راهبرد توسعه شهر فرايند مشاركتي است 

 فرانک
 است اي چرخه فرآيند  يک. 

 راهبرد اجرا: ج راهبردي ريزي برنامه: ب ارزشيابي: الف: بود شده تعريف چرخه در اصلي عبارت سه. 

 مارل
 ريزي برنامه و طراحيcds آماده -1:  است مراحل اين داراي شهرها معموال كالن نواحي در ويژه به شهري هر 

 مشاوره -5 و اجرا؛ -۱ راهبرد؛ تعريف -8 تحليل؛ و تجزيه -2 تدارک؛ و سازي

كاردار و 

 ديگران

 مشاركت شهروندان از ويژگي هاي مهم است 

 .فرآيند مشاركت عمومي فرآيندي دوسويه است 

 انعطاف پذيري از جمله ويژگي هاي مهم راهبرد توسه شهري مي باشد  لنگ

چپانه و 

 رضاطبع

 اجتماعي اقتصادي، هاي مختلف بخش بين روابط تعامل ميزان بررسي و بخشي بين راهبرد توسعه شهري و نگرش 

 محيطي زيست و

 

 فرآیند و تهیه و اجرای سند راهبرد توسعه شهر -5
 توان يک سند راهبردي توسعه شهري يا را با فرآيند زير انجام داد:بطور كلي مي

مدت مي هداف كالن بلندها و انفع در مورد آرمانهاي ذيانداز ايجاد يک فهم مشترک و راهبردي ميان گروهتدوين چشم

انداز اشاره دارد، تمركز بر اجراي راهبردها و ها و راهکارهاي مؤثر براي تحقق چشمباشد. تدوين راهبرد به يافتن اهرم

نظارت و پيمايش آنها هم در حين و پس از اجرا قابل بررسي خواهد بود، لذا سه بخش فوق شاكله اصلي يک سند راهبرد 

هر يک ماهيتي پويا داشته و قادر است در جريان احرا و به موازات تغيير و تحول در شرايط و  توسعه شهر هستند كه

 (.1888سرداري، )براتي،ساختار شهري، خود را نيز مورد بازبيني قرار دهد. 

 
 فرآیند و تهيه و اجرای سند راهبرد توسعه شهر: (2)جدول 

 

 )براتي،باشد(، قابل رؤيت مي2لياتِ تهيه و اجراي سندِ راهبردي توسعه به صورت شکل)(، ك1با توجه به شکل )

 ( :1888ناصري،
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 (1311كليات تهيه و اجرای سند راهبرد توسعه شهر )براتي، ناصری، (:1)شكل 
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 نمونه مشابه راهبرد توسعه شهری  -6
 در خصوص راهبرد توسعه شهریاز ایران( تجارب كشورهای دیگر) به غير  6-1

، Webster 2222چون  معتبري تحقيقات بر مروري اما گذرد،مي دهه يک از كمتر CDSرسمي  گيري از شکل اينکه با

harris 2222  وEiweida 2222  گوياي اين واقعيت است كهcds جهان شهرهاي در خوبي بسيار اثربخشي و كارايي 

 (.1881طبع،  ) چپانه و رضاسوم دارد 

توان به شهر كه ميكشور مختلف تجربه شده است، ۱2در شهر، 222در بيش از  -راهبرد توسعه شهري –اين رويکرد نوين 

صوفيه در بلغارستان با هدف عضويت در اتحاديه اروپا ، عدن در يمن، با هدف كاهش فقر و ارتقاي كيفيت زندگي 

با هدف توسعه انساني ، امور زيربنايي و خدمات و توسعه اقتصادي و غيره ، شهروندان ژوهانسبورگ در آفريقاي جنوبي 

 .(1881فرجي ماليي,  &)حاتمي نژاد  كرداشاره 

 جمله از دهه يک از كمتر خالل سوم در جهان كشورهاي در شهر مختلف 252در بيش از cdsتجارب موفق كاربرد رويکرد 

، ويتنام (Colombbo)، سريالنکا (Johannesburg)وبي جن ، افريقاي(Karu)، نيجريه (Recife)برزيل 

(Haiphong) رواندا ،(Kigali) فيليپين ،(Tagaytay)و اندونزي(Yogakarta) كه همگي ،cds سازمان مشاركت با را 

 تموفقي نتايج رويکرد اين كه است واقعيت اين گوياي اند، اجرا درآورده به شان شهرهاي در جهاني بانک و شهرها ائتالف

 داده نشان توسعه حال در كشورهاي مختلف شهرهاي اغلب شهري در هاي طرح اجراي و توسعه براي خوبي بسيار آميز

  .(Cities Alliance, 2228) است

 در ادامه به بررسي اجمالي چندي از اين كشورها پرداخته خواهد شد.

 

 چين 6-1-1

ت جمع آوري و تحليل شده، برنامه ريزي هاي ازيادي از اطالع در پروژه هاي برنامه ريزي توسعه راهبردي در چين مقدار

نفعان شناسايي و در گردد و در نهايت، ذيموجود و گزارش هاي پژوهشي مورد نياز جمع آوري، مالقات و جلسات ايجاد مي

در جهت هاي مختلف شوند، اين خود شاهدي است مبني بر مشاركت همه جانبه بين بخشامر فرآيند دخالت داده مي

يابد كه اين فرآيند شامل پياده سازي اهداف راهبرد توسعه شهر، فرآيند وسيع مشاركتي ، به عنوان شالوده، تحقق مي

  باشد.تعامل بين حکومت شهري، حکومت استاني استان ليائونينگ و حکومت ملي مي

 

 بلغارستان –صوفيه  6-1-2

يک برنامه استراتژيک توسعه براي شهر صوفيه از طريق مشاركت با گروه برنامه راهبرد توسعه شهر صوفيه حمايت از ايجاد 

 .نفع و ايجاد پايگاه و موسسه اي براي تضمين اجراي برنامه را جزء اهداف اين فرآيند قرار داده استهاي ذي

 

 آفریقای جنوبي –ژوهانسبورگ  6-1-3

معروف شد. اين  iGoliخصوصي است كه به نام  –برنامه توسعه راهبردي ژوهانسبورگ يک برنامه خود جوش دولتي 

هاي اتخاذ شده در اين راهبرد مي توان به اولويت برنامه جزء موفق ترين برنامه هاي راهبرد شهري مي باشد. از خروجي
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اشاره كرد. علت موفقيت برنامه راهبردي   cpu1تغيير ساختار در سيستم شهري و ايجاد يکپارچه سازي مديريت شهري ،

عه شهر ژوهانسبورگ واقع گرايانه بودن و همچنين تصويب مشاركت عموم بازيگران كليدي )ذينفعان( در اين برنامه توس

 است .

 هفت شهر، فيليپين 6-1-4

 باشد: راهبردهاي زير از موارد مهم و اساسي اين شهرها در فيليپين مي

آغاز شراكت با مناطق  –ها توسعه شهر به عنوان مقصد اصلي توريست –هاي شهر توانمندسازي مردم براي توسعه پتانسيل

ارتقاء سطح زندگي در شهرها متناسب با جايگاه  -هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي داراي اولويتهمجوار براي اجراي برنامه

 فرهنگي و تاريخي هر شهر.

 

 عدن، یمن 6-1-5

كند كه مطابق آن در هر مرحل از اجتماعي شهروندان را ارائه مي راهبرد توسعه شهر عدن الگويي از چگونگي مشاركت

ريزي براي آينده محل سکونتشان دخيل باشند. همچنين از بايست، شهروندان و ساكنين محلي، در برنامهتدوين برنامه، مي

توان به هر چه مه ميطريق دخيل دانستن بازيگران كليدي و با لحاظ نمودن نقش و نظر آنها در طول انجام فرآيند برنا

 بيشتر وارد شدن شهروندان در فرآيند تدوين و اجراي برنامه اميد داشت. 

 

 امان پایتخت اردن 6-1-6

هاي مهاجرين جنگ خليج فارس امان، پايتخت اردن مي باشد كه با افزايش ناگهاني جمعيت، مسکن غيررسمي و اردوگاه

توسعه شهري تهيه يک برنامه توسعه، همراه با دموكراسي در سطح باال،  مواجه شده است. با توجه به اينکه هدف راهبرد

اطالع از مسائل مشاركت اجتماعي باال و توجه دادن بيشتر به نقش زنان در جامعه شهري بود بايدگفت كه افراد فقير با كم

 شهري و زنان بيشترين سود را از اجراي راهبرد توسعه شهري خواهند برد.

 

 كامبوج – پنوم پن 6-1-7

پنوم پن يکي از شهرهاي واقع در جنوب غربي آسياست كه توسط بانک جهاني و سازمان اسکان بشر، وايسته به سازمان 

ملل متحد، براي برنامه ائتالف شهرها انتخاب شد. در اين راستا دو هدف ) كلي و كوتاه مدت( ايجاد گرديده است كه اهداف 

نوم پن استقرار سازي و كاري پايدار و نهادينه براي نقش آفرينان مختلف در فرآيند كوتاه مدت برنامه توسعه راهبردي پ

پر كردن شکاف ميان بازيگران مختلف در توسعه شهر به لحاظ  توسعه شهر جهت داشتن تعامالت پايدار با مردم كم درآمد،

ي براي فراهم نمودن موقعيت مشاركت ايجاد فرآيندها درک پويايي شهر ، فرصت هاي سرمايه گذاري و فرآيند مشاركت،

 باشد.  براي آنهايي كه از برنامه هاي بهبود شرايط امرار معاش فقرا حمايت مي كنند مي

 

 در خصوص راهبرد توسعه شهریتجارب  ایران  6-2

دن دا دخالت و زندگي كيفيت مفهوم شدن مطرح ، توسعه مفهوم گسترش و اصالح زمينه در نوين هاي رويکرد از يکي

 واقع در مفهوم اين كارگيري به . است اي منطقه و شهري عمران و توسعه اهداف در كيفي و اجتماعي هاي شاخص

 در است تالشي و شهري مقياس در كالبدي صرفاً توسعه و ملي سطح در اقتصادي بعدي يک توسعه عليه واكنشي است

                                                 
 هاي برنامه ريزي مشاركتي واحد1 
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 ريزي برنامه عرصه در بعدي چند و تر جامع ارهايمعي به : ، شهري زندگي قابليت معيارهاي از دستيابي يکي جهت

 (.1882است)مهديزاده و همکاران،  شهروندان كيفيت

 ايران حوزه شهرهاي در تاكنون با كمي تحقيق و جستجو در رابطه با تجارب ايران مي توان اين نکته را افزود كه متأسفانه

رسمي راهبرد توسعه شهري در  تاريخچه .است نگرفته صورت چنداني علمي هاي پژوهش  مقاله چند تأليف از غير به 

و  مختلف كشورهاي بين دانش انتقال يعني شهرها، ائتالف مان ساز اهداف با سو هم برمي گردد كه 1886ايران به سال 

 از استفاده و تدوين به منوط ايران به جهاني بانک سوي از وام پرداخت پيشنهاد كشورها، موفق تجارب از مندي بهره

CDS ديگر،  سوي از.  شدند انتخاب بانک اين طريق از قزوين و شاهرود انزلي، بندر شهرهاي منظور بدين و شد طرح

 CDSكردن  نهادينه سنجي امکان و بررسي حال در جهاني بانک با مشترک طرحي براساس شهرسازي و مسکن وزارت

و  اروميه تبريز، سنندج، كرمانشاه، شهرهاي بين از شهر سه الي دو رو اين از. است ايران شهري ريزي برنامه فرايند در

 (68: 1881رضاطبع، )چپانه، .شد خواهند گرفته نظر در كار اين براي بندرعباس

به صورت در كشور ما طرح استراتژي توسعه شهري در سه شهر ) بندر انزلي ، شاهرود و قزوين ( با همکاري بانک جهاني ،

 ار دارد. آزمايشي در دست تهيه قر

 

 راهبرد توسعه شهری شهر قزوین 6-2-1

قزوين كه دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين براي شهرداري اين  CDS برنامه توسعه راهبردي قزوين يا همان طرح

-توسعه-برنامه-دانلود-قزوين-cds-/طرحhttp://www.noandishaan.com/15525)است.  شهر تهيه كرده

 (html, 1818راهبرد.

بخش است كه بخش اول آن به تبعيت از روش  8مطالعات اقتصاد شهري برنامه توسعه راهبردي شهر قزوين مشتمل بر 

« وضع موجود اقتصادي شهر قزوين»هاي توسعه شهري ، نتايج بررسي و يافته هاي خود را در مورد تحقيق متداول طرح

ف ها، قوت ها، فرصت ها و تهديدهاي توسعه اين شهر در قالب به ضع« تجزيه و تحليل»ارائه مي دارد. بخش دوم با عنوان 

، راهبردهاي توسعه «گيري و پيشنهادبندي، نتيجهجمع»پردازد و نهايتاً در فصل آخر آن ذيل عنوان مي SWOTجدول 

  (1886)قزوين,  شهر را از بعد اقتصاد شهري ارائه مي دارد.

جديد راهبرد توسعه  اسناد ورود با كه شوند مي دست مطرح اين از هايي پرسش ايران، شهري ريزي برنامه سنت در

 سلسله محتوا، مطابقت مفاهيم، نظر هماهنگي از ايران، شهري ريزي برنامه رسمي اسناد پرجمعيت خانوادة شهري به

 سوي از راناي شهرهاي مديريت امور شديد در بسيار بوروكراسي وجود با نيز و سو، يک از قانوني وجاهت و امور مراتب

 بين راهبرد توسعه شهري و تعاملي و چه نسبت ديگر، عبارت به آمد؟ خواهند وجود به تقابل اين در مشکالتي چه ديگر،

 عنوان به شهري جامع هاي كه طرح آنجا داشت؟ از خواهد وجود جامع هاي طرح مانند كشور رسمي و رايج هاي ش رو

 ضوابط و قوانين و مبناي آيند مي شمار به ايران در شهري مديريت و ريزي برنامه اصلي اركان ترين مهم از يکي

 سيارباسناد راهبرد توسعه شهري  با آنها تركيب و تلفيق راهکارهاي مطالعه و بررسي لذا شوند، مي محسوب نيز شهرسازي

 .رسد مي نظر به ضروري

 (:181۱ران، كرد)پورآقايي و همکا خالصه توان مي زير صورت به را برنامه اين اهداف

 شهري مديريت توسعه و ريزي برنامه مورد در عمومي رويکردهاي و ديدگاهها در تحول زمينه ايجاد [1]

 شهر فيزيک و كالبد دادن قرار محور جاي به شهري ريزي برنامه نظام در او سرنوشت و انسان گرفتن قرار محور [2]

 و دانش بازتوليد و توليد نظام يک به آن تبديل و شهري ريزي برنامه فرايند در خاص و عمومي مشاركت زمينه ايجاد [8]

 قزوين شهر جانبه همه توسعه جهت در آ از حاصل همکاري و همفکري همدلي، هماهنگي، [۱]
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 .نمايند افتخار خود شهر به و مسئوليت احساس آن قبال در شهر مديران اندازه به مردم كه شرايطي آوردن فراهم [5]

 پردازي خيال بدون آنها بر شهر توسعه انداز چشم استقرار و شهر بالفعل و قوهبال هاي محدوديت و توانمنديها شناخت [6]

 از سطحي و نوع استقرار و گرا محصول ريزي برنامه فرايند جاي به گرا فرايند شهري توسعه ريزي برنامه نظام استقرار [1]

 .معين اهداف و دازهاان چشم تحقق سوي به مختلف نهادهاي در متفرق توانهاي هدايت جهت در فرابخشي مديريت [8]

 و اهداف اندازها، چشم تدوين در خود وزن اندازه به ذينفع ذيصالح، ذيربط، مختلف نهادهاي آن در كه شرايطي ايجاد [1]

 .نکنند حس شهر راهبردي توسعه برنامه از جداي را خود و باشند داشته فعال شركت شهر توسعه راهبردهاي [12]

 با همگام و همراه و مسئول آگاه، فعال عنصر يک عنوان به شهروند نوانع به عنصري ظهور براي الزم زمينه ايجاد [11]

 عدم و عناد شهر، به خاطر تعلق احساس عدم مسئوليتي، بي تفاوتي، بي حالت نمودن طرف بر و شهر؛ توسعه [12]

 .آن آينده و شهر نسبت قزوين شهر ساكنان در اطمينان [18]

 

 راهبرد توسعه شهری شهر شاهرود 6-2-2

كيلومتري غري سبزوار سر راه شوسه تهران به  262كيلومتري شرق دامفغان و  12ركز شهرستان در شهر شاهرود م

دقيق از خط  25درجه و  86(. اين شهر از نظر موقع رياضي در عرض شمالي 1812خراسان واقع شده است )حقيقت، 

شهرستان شاهرود واقع شده و به طور دقيقه از نصف النهار گرينوچ در ضلع شمال غربي  2درجه و  55استوا، طول شرقي 

با توجه با اينکه (، آمده است. 8متر از سطه درياهاي آزاد ارتفاه دارد. موقعيت جغرافيايي آن در شکل) 18۱5متسط حدود 

 1881تهيه طرح جامع استان سمنان به پايان نرسيده است پژوهشکده توسعه كالبدي)شهري و منطقه اي(در سال 

امل زيست محيطي، براي دستيابي و پايداري مالي، اقتصادي و مطالعات فقر شهري براي دستيبابي به مطالعات جداگانه ش

چشم انداز شهر شاهرود مطابق با فرايند راهبرد توسعه شهري انجام داده است. عوامل طبيعي جغرافيايي و محيطي از اين 

عناصر و جزييات شهري را تحت تاثير قرار دهند، مورد  جهت كه بستر و جايگاه اصلي شهر را تشکيل داده و ميتوانند كليه

 (.1881توجه است)پژوهشکده توسعه كالبدي، 
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 موقعيت جغرافيایي شهر شاهرود (:3)شكل

 راهبرد توسعه شهری شهر انزلي 6-2-3
 81 افياييجغر عرض و دقيقه 28 و درجه ۱1 جغرافيايي طول در خزر، درياي غرب جنوب در و ايران شمال در انزلي بندر

 از خزر درياي به شمال از بندرانزلي .ميباشد متر 26 منهاي دريا سطح از آن ارتفاع و شدهاست واقع دقيقه 28 و درجه

 شهرستان .ميباشد متصل رضوانشهر شهرستان به غرب از و رشت شهرستان به شرق از سرا صومعه شهرستان جنوب به

 طبيعي زيست محيط از بخشي .است شده واقع خزر درياي ساحل در و طولي صورت به جلگهاي در ناحيهاي بندرانزلي

 به انزلي نام .ميدهد تشکيل انزلي تاالب اكوسيستم را ديگر مهم بخش و ساحلي( نوار كيلومتر (۱2 را دريا شهرستان اين

 استان مركز تا ومتر،كيل 882 تهران تا انزلي بندر فاصله .شدهاست شناخته اروپايي شهرهاي در بيشتر اش تاريخي پيشينه

  .ميباشد كيلومتر 85 اولين فرودگاه تا و كيلومتر ۱2

 مسير در شهر اين كه دهد مي نشان آنها در انزلي بندر شهر نسبي موقعيت و گيالن منطقه هوايي هاي عکس بررسي

 توريست جذب قوي انسيلپت داراي لحاظ بدين و است گرفته قرار كشور شمالغرب و آستارا به تهران ارتباطي كريدور اصلي

 .باشد مي

 قويدر جهتِ راهبردِ توسعه شهري پتانسيل و محرک عمده سه داراي انزلي بندر كه دهد مي نشان مذكور مطالعات نتايج

 است:

 استان در نوشهر بندر همراه به)مهم بندر دو از يکي همچنين و گيالن استان مهم بندر تنها انزلي بندر: انزلي بندر وجود

 هر تبيين منظور به تحقيق، از قسمت اين در .باشد مي خزر درياي حاشيه كشورهاي بنادر ميان در ايران شمال (رانمازند
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 مراتبي سلسله تحليل روش از گيالن، و مازندران استان مهم بنادر ساير به نسبت انزلي بندر نسبي مزيت تر چه دقيق

 AHP ، براي كه دارد وجود ها گزينه و معيارها زير معيارها، هدف، :شامل سطحي چهار مراتب سلسله شده يک استفاده

 .است

 شهر اين اقتصادي توسعه در وجهي چند نقش تواند مي كه تواند مي كه انزلي بندر شهر هاي پتانسيل از يکي خزر: دریای

ارتباط  هم تواند مي كه است آن ژئوپليتيک موقعيت دريا، اين اهميت وجوه از يکي .است "خزر درياي" عنصر باشد، داشته

به  دريا اين طريق از كاال تبادل جهت كشورها، ساير ارتباطي مسير عنوان به هم و كرده برقرار اروپايي كشورهاي با را كشور

 شيالت لحاظ به دريا اين ديگر پتانسيل سوي از .باشد داشته عملکرد كشورها، ساير به فارس خليج طريق از آنجا از و ايران

 .باشد داشته بسزايي تأثير انزلي بندر اقتصادي توسعه بر تواند مي ردشگري،گ و اقتصاد

 گيالن استان در گرفتن قرار كشور مناطق ساير نسبت به انزلي منطقه فرد به منحصر ويژگيهاي مهمترين از گردشگری:

 يک در و همزمان صورت به كه استاني است منطقه و كشور توريسم اكو و گردشگري هاي قطب مهمترين از يکي عنوانهب

 مي متعددي تفرجگاههاي داراي و درياست و تاالب رودخانه، جنگل، كوه، دشت، داراي كوتاه بسيار مکاني و فاصله زماني

 (. 181۱)پورآقايي و همکارن، باشد

 

 نتيجه گيری -11
هايي اقدام يا ر نهايت برنامهمدت يک شهر است كه بر اساس آن دانداز توسعه بلندفرآيند تهيه چشم راهبرد توسعه شهر

هاي شوند. نزديک به نيم قرن است كه الگوي سنتي تهيه و تدوين طرحمدت، تهيه ميهاي كوتاه و مياناجرايي، در مقياس

ريزي عقالني محض، مورد نقد قرار گرفته است. اين انتقادها ابتدا در كشورهاي توسعه يافته جامع با رويکرد مبتني بر برنامه

ريزان و هدف از قبل توسط برنامه -ريزي ـ راهبرد توسعه شهرپس در ساير كشورها آغاز شد اما در رويکرد جديد برنامهو س

اين رويکرد در برنامه ريزي ها جايگاهي ندارد. سازي و تعيين اهداف و سايستمديران مشخصص شده و عمالَ تصميم

 به شهري هاي سياست اغلب معموالً فته است. در ايران از آنجايي كه هاست كه مورد استقبال كشورهاي متعدد قرار گرسال

 ريزيهبرنام ماهيت و رويکرد نوع در را روندي چنين اصلي داليل و ها زمينه ترين مهمتوان مي اند نرسيده خود اهداف

 كه شوند طراحي و تدوين نوعي به شهري هاي سياست كه است بسيار ضروري اين بنابر .كرد وجو جست ايران در شهري

 شوند.  مند سياستها بهره اين از شهرندان به عنوان ذينفعان اصلي

. مزاياي راهبرد توسعه تر و عميق تر به مسائل مي پردازدراهبرد توسعه شهري در قالب برنامه ريزي راهبردي با نگاه كالن 

بودن، توجه همزمان به سند و اجرا،  شهر نسبت به طرح هاي جامع زمانبندي، بودجه بندي، انعطاف پذيري ،مشاركتي

فضايي  -ع به دليل نگاه كالبديپذيرش عدم قطعيت ها و دين شهرها در منطقه به جاي جزيره اي و مزيت طرح جام

ئله را سم توجه به منابع غني خود دارد ، باست در كشور ايران كه پتانسيل پياده سازي اين طرح را باباشد. از اين رو ميمي

 جدي تري دنبال نمود و از ان بهره برد. به صورت 

براي تهيه  اجراي راهبرد توسعه شهري بايد تمامي جنبه هاي پايداري توسعه شهر را نيز در نظر گرفت، از جمله اين موارد 

ه تهيه و اجراي راهبرد توسعه در شهرهاي مياني و كوچک، تهيه جشم انداز راهبرد توسعه شهر به صورت برنام عبارتند از؛

ريزي بلند مدت، استفاده از راهبرد توسعه شهر به عنوان سند باالدست طرح هاي جامع هر شهر در ايران، نظارت مستقيم 

 ها. وزارت راه و شهرسازي بر عملکرد شهرداري

مقالِه به عنوانِ يک تواند در زمينه تحقيقاتِ آتي كمک رسانِ ساير پژوهشگرانِ عالقمند بوده و حاضر ميهمچنين پژوهشِ 

 برداري قرار گيرد. پايه، مورد بهره
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