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هقدهه
ایــشاٖ اص لذیٕی تشیــٗ وـــٛسٞبی رٟــبٖ  ٚكبحــت تٕــذٖ ؿــٟشی دیشی ٝٙای اػـت .اص ٕٞیـٗ سٚ
ٔٛهـٛع ٟٔـٓ دیٍـش تٛرـ ٝثـ ٝاٍِٞٛـب ٔ ٚذَ ٞبیـی اػـت وـ ٝؿـٟشٞبی ایـشاٖ ثـشای اداس ٜأـٛس ػٕٔٛـی
خـٛة پیـؾ  ٚپـغ اص دٚساٖ ٔذس٘یت ٝا٘تخبة وشد ٜا٘ذ .چبِؾ ٞبی ٔذیشیتی پذیذ آٔذ ٜپغ اص ظٟٛسوالٖ
ؿٟشٞب  ٚاثش ؿٟش تٟشاٖ دس وٙبس تزشث ٝؿٛساٞبی ؿٟش ٔ ٚؼبئُ پیؾ آٔذ ٜثش ػش تأٔیٗ ٔٙبثغ اداس٘ ٜظبْ ٔذیشیتی
ؿٟش ٔ ٚؼبِ ٝرذیذ حىٕشا٘ـی ؿـٟشی اص دیٍـش ٔٛهٛػبت ٔـٛسد تٛرـ ٝدس ثحـج اداس ٜؿـٟشٞب
اػـتٌ.ؼـتشؽ ؿٟش٘ــیٙی ٔ ٚؼـبئُ ٔ ٚــىالت خـبف ص٘ذٌـی ؿـٟشی ،ثیـؾ اص پیـؾ هـشٚست تٛرـٝ
 ٕٝٞرب٘جـ ٝث ٝساٞجشدٞب  ٚچبس ٜای ػــٛدٔٙذ ثــشای ثٟی ٝٙػــبصی ص٘ذٌی ػبوٙبٖ ؿٟشٞب سا سٚؿــٗ ػــبختٝ
اػــت .دس ٔیــبٖ ٔٛهٛع ٞبیی ٔب٘ٙذ ٔحیي صیؼت ؿٟشی ،حُٕ ٘ٚمــُ ؿــٟشی ،ایٕٙــی ؿٟشی  ٚثش٘بٔٝ
سیضی ؿـٟشی ،یـه ػبٔـُ ثؼـیبس ٟٔـٓ وـ ٝتأحیـش فضایٙـذ ٚ ٜتؼییٗ وٙٙـذ ٜای ثـش دیٍـشػٛأـُ ػـبص٘ذٜ
ص٘ذٌـی ؿـٟشی داسدٔ ،ذیشیـت ؿـٟشی اػـتٞ.ش فؼبِیت ارتٕبػی ثــذٚ ٖٚرٛد ٔذیشیـت ػـبصٔبٖ یبفت ٝوــٝ
اٞذاف ٚاثضاسٞبی سػیذٖ ث ٝآٟ٘ب سا ٔـخق وٙـذ  ٚفؼبِیتٟب سا ٕٞبٙٞـً ػـبصد ،اص ٔ ٓٞیپبؿذ  ٚث ٝثی ٘ظٕی ٔی
ٌشایذ؛  ٚؿٟش ٘یضو ٝپیچیذ ٜتشیٗ ٔٚتٛٙع تشیٗ رّٞ ٜٛـبی ص٘ذٌـی ثــشی سا دس خـٛد داسد ثـذٚ ٖٚرـٛد ٘ظـبْ
ٔذیشیـت ؿٟــشی ،و ٝهٕٗ ا٘زبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ٞبی الصْ ثـشای سؿذ ٚتٛػؼ ٝآیٙــذ ٜؿــٟش ،ثــٔ ٝمبثّ ٝثــب
ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت و٘ٛٙــی آٖ ثپــشداصد ،ثی ػبٔبٖ ٔی ٌشددٔ .ذیشیت ؿٟشی ثبیذ ثشای ؿٟش ،ثش٘بٔ ٝسیضی ٞبیی
ا٘زبْ دٞذ ،فؼبِیت ٞبی ؿٟشی سا ػبصٔبٖ دٞذ ،ثش فؼبِیت ٞبی ا٘زبْ ؿذ٘ ٜظبست وٙـذ  ٚحتی ثـشای ا٘زـبْ
ثٟیٙـ ٝأـٛس ،اٍ٘یـضؽ الصْ سا دس ػـبصٔبٖ ٔذیشیـت ؿـٟشی  ٚػبیش ػبصٔبٟ٘ب  ٚؿــٟش٘ٚذاٖ ایزبد ٕ٘بیذ.دسٕٞیٗ
ساػتب ٕٞضٔبٖ ثب ثش٘بٔٞ ٝب  ٚالذأبت وـــٛسٞب دس صٔیٙــ٘ ٝظــبْ ٔذیشیــت ؿــٟشی ،اص چٙذ ػبَ پیـؾ،
فؼبِیت ٞـبی ثیٗ إِّّـی دس صٔیٙـٔ ٝذیشیـت ؿـٟشی آغـبصؿــذ ٜو ٝیىی اص ٔ ٟٓتشیٗ آٟ٘ــب ،ثش٘بٔــٝ
ٔذیشیــت ؿــٟشی اػت .ثٙبثشایٗ ث ٝػّت إٞیت ٔٛهٛع ،ایٗ پظٞٚؾ ثب سٚؿی تٛكیفی -تحّیّی  ٚثِ ٝحبٍ
ٞذف وبسثشدیٔ ،جتٙی ثش ٌٔبِؼبت وتبثخب٘ٝای  ٚتحّیُ ٔحتٛا ثٙٔٝظٛس تؼٕیك اٍِٛی اػالٔیایشا٘ی پیـشفت ثٝ
تحمیك پشداخت ٝاػت .اٍِٛی اػالٔی پیـشفت ،اٍِٛیی اػت ؤ ٝجتٙی ثش ٔجب٘ی ٔؼشفت ؿٙبختی ٞ ٚؼتی ؿٙبختی
اػالٔی  ٚدس چٟبس چٛة حمٛق  ٚاخالق اػالٔی ثبؿذ .تفبٚت دس ایٗ ٔجب٘ی  ٚچبسچٛثٟب ٔٛرت تفبٚت دس ثیبٖ
 ٚتحّیُ ٚهؼیت ٔٛرٛدٚ ،هؼیت ٌّٔٛة  ٚساٞجشدٞب ٔیـٛد .ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝثشخی اص ایٗ تفبٚتٟب ثیٗ ِیجشاِیؼٓ
 ٚاػالْ اؿبسٔ ٜی ؿٛد .دس ٞؼتی ؿٙبػی اػالٔی ٚالؼیت ث ٝد ٚلؼٓ ٔبدی ٔ ٚزشد تمؼیٓ ٔی ؿٛد  ٚرٟبٖ اص
د٘ ٚظبْ ػّى ٔ ٚؼِّٛی ٔبدی ٔ ٚزشد تـىیُ ؿذ ٜاػت و ٝثب یىذیٍش ٕٞبٍٙٞب٘ذ  ٚتذثیش ٞش د ٚث ٝدػت
خذا٘ٚذ ٔتؼبَ ا٘زبْ ٔی ؿٛد؛ أب دس ِیجشاِیؼٓ ٚالؼیت ٔزشد ٚرٛد ٘ذاسد اكبِت ٔبد٘ ٜتیزٟی اكبِت تزشثٟی
حؼی اػت و ٝتزشثٌ ٝشایبٖ ث ٝآٖ ٔؼتمذ٘ذ ٛ٘ ٚع  ٚلّٕشٛٔ ٚهٛع ٔٛسد ؿٙبخت سا تؼییٗ ٔی وٙذ (ٔزٕٛػٝ
ػخٙشا٘ی ٞبی ٘ـؼت اٍِٛی ایشا٘ی – اػالٔی  )63 :1389دس ٔجب٘ی ٔؼشفت ؿٙبختیِ ،یجشاِیؼٓ ٔؼتمذ ث ٝتزشثٝ
ٌشایی اػت ،تزشثٌ ٝشایبٖ دس ٔٛسد تزشثٌ ٝشایی ربٖ الن ،اثضاس ؿٙبخت  ٚلّٕشٞ ٚش یه ،ثب یىذیٍش اختالف
داس٘ذ؛ ثشای ٔخبَ ثشخی حغ سا اثضاس ؿٙبخت دا٘ؼتٔ ٚ ٝؼتمذ ٞؼتٙذ ػمُ ثش سٚی ؿٙبخت ٞبی حؼی تأُٔ ٔی
وٙذ (ساػُ.)842-841 :1373 ،
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ثشای اتلبف اٍِٛی اػالٔی پیـشفت ث ٝایشا٘ی ثٛدٖ دٚ ٚر ٝلبثُ تلٛس اػت:
 -1اتلبف اٍِٛی ٔضثٛس ث ٝایشا٘یت ثذیٗ ِحبٍ اػت و ٝفىش  ٚاثتىبس ایشا٘ی ایٗ اٍِ ٛسا ث ٝدػت آٚسد ٜاػت.
اػالْ دس اختیبس ّٔتٟبی دیٍش  ٓٞثٛد ِٚی ایٗ ّٔت ٔب ثٛد و ٝتٛا٘ؼت پب ٔی تٛا٘ذ ایٗ اٍِ ٛسا اص ٔٙبثغ اػالٔی
اػتخشاد وٙذ .دس ایٗ كٛست اٍِٛی اػالٔی ایشا٘ی پیـشفت اٍِٛیی رٟبٖ ؿٕ ٚ َٛحبثت ثشای رٛأغ اػالٔی
اػت و ٝدس ثشاثش اٍِٛی تٛػؼ ٝی غشة ٌٔشح ٔی ؿٛد .ایٗ اٍِ ٛاص ثخؾ حبثبت ٔٙبثغ اػالٔی ث ٝدػت آٔذٚ ٜ
٘ـبٖ دٙٞذٞی ٔؼیش تٕذٖ اػالٔی اػت .دس ایٗ كٛست اٍِٛی ٔضٔٛس اِٟبْ ثخؾ رٟبٖ اػالْ خٛاٞذ ثٛد ٞ ٚش
وـٛس اػالٔی ٔی تٛا٘ذ ایٗ اٍِ ٛسا ثش ؿشایي فشٍٙٞی ارتٕبػی ،التلبدی  ٚػیبػی خٛد ٌٔٙجك وٙذ؛ چٙیٗ
اٍِٛیی ٔی تٛا٘ذ ػٙذ ثبالدػتی تٕبْ ثش٘بٔٞ ٝبی ػیبػت ٞب  ٚحتی ػٙذ چـٓ ا٘ذاص ثیؼت ػبِ ٝثبؿذ .ثی تشدیذ
ایٗ إٍِ٘ ٛی تٛا٘ذ ٔـتُٕ ثش ػٙبكش صٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ثبؿذ ِٚزا دس ػٔ ٝحٛس تشػیٓ ٚهؼیت ٌّٔٛة ،آػیت
ؿٙبػی ٚهؼیت ٔٛرٛد  ٚاسائ ٝساٞجشد اٍِٛی اػالٔی ایشا٘ی پیـشفت تٟٙب ث ٝػٙبكش حبثت  ٚرٟبٖ ؿٕ َٛصیش
خٛاٞذ پشداخت.
اِف  -تشػیٓ ٚهؼیت آسٔب٘ی ثش اػبع آٔٛصٞ ٜب  ٚاحىبْ اػالٔی
ة -اك َٛسٚؿی حبثت ثشای تحّیُ  ٚآػیت ؿٙبػی ٚهؼیت ٔٛرٛد .ایٗ اك َٛثبیذ ٔجتٙی ثش ٔجب٘ی ٔؼشفت
ؿٙبختی ٞ ٚؼتی ؿٙبختی اػالٔی ثبؿذ؛
د -اسائ ٝی أك َٛساٞجشدی حبثت ثشای تغییش ٚهؼیت ٔٛرٛد ثٌّٛٔ ٝثٝ
 -2ثِ ٝحبٍ ایٙى ٝاٍِٛی تٛػؼ ٝی اػالٔی ثب ؿشایي ٚ ٚیظٌی ٞبی فشٍٙٞی ،ارتٕبػی ،ػیبػی  ٚالتلبدی ایشاٖ
تٌجیك داد ٜؿذ ٜاػتٕٔ ،ىٗ اػت ایٗ اٍِ ٛثشای ػبیش وـٛسٞبی اػالٔی ٔٙبػت ٘جبؿذ (ٔزٕٛػ ٝػخٙشا٘یٟبی
٘ـؼت ،اٍِٛی ایشا٘ی اػالٔی پیـشفت.)79 :1389 ،
-1حکورانی شهری با تبلور اسالهی
دس ایٗ ٘ٛؿتبس ٔٙظٛس اص حىٕشا٘ی ؿٟشی ثب تیّٛس اػالٔی ایٗ اػت و ٝدسٔذیشیت ٌّٔٛة ؿٟشی ثب ٍ٘بٜ
اػالٔی ثذ٘جبَ ؿٟشی ٞؼتیٓ ؤ ٝمتوبی صٔبٖ دس حبَ تحٚ َٛپیـشفت ثبؿذ ٕٛٞ ٚاس ٜثب ٘یبصٞبی صٔبٖ ٔ ٚىبٖ
 ٚتىِٛٛٙصی دسحبَ ث ٝسٚص سػب٘ی ٚتزٟیض ثبؿذأب ایٗ تزٟیض ثب اػتٙبد ثٔ ٝفبٞیٓ ،اك ٚ َٛاسصؽٞبی اػالٔی
ثبؿذ .ثٙبثشایٗ دسایٗ ٘ٛؿتبس ؿٟش اػالٔی ٔبٞیتی اػت حبثت و ٝدس ٞش ٔىبٖ  ٚصٔبٖ تزّی ٚیظ ٜخٛیؾ سا خٛاٞذ
داؿت .ث ٝػجبست دیٍش ؿٟش اػالٔی ٔبٞیتی اػت ثبِم ٜٛؤ ٝیتٛا٘ذ دس ٞش صٔبٖ ٔ ٚىب٘ی ثب تٛر ٝث ٝفٙبٚسی ٚ
ٔلبِح  ٚدا٘ؾ  ٚفشٍٙٞی ٙٞ ٚش ثٔٛی (و ٝث ٝاك ٚ َٛاسصؽٞبی اػالٔی دس تؼبسم ٘جبؿذ) تفؼیش  ٚتزّی
خبف خٛیؾ سا داؿت ٝثبؿذ.دسحىٕشا٘ی ؿٟشی اػالٔی تٕبْ فوبی ؿٟش ثشاػبع ایذ ٜآَ ٞبی اػالٔی ،فشْٞبی
استجبى  ٚػٙبكش تضئیٙی خٛد آٔبدٔ ٜی ؿٛد (فشیٛدی .)24:1393,دسؿٟشاػالٔی ٔب ثذ٘جبَ ؿٟشی ٔتٕبیض اص
ػبیشؿٟشٞبی رٟبٖ ٞؼتیٓ چشا و ٝؿٟشاػالٔی ٕ٘بد ٛٞیت ٔؼّٕب٘بٖ اػت ٚثٚ ٝالغ ثبیذ داسای اختبسی ٔتفبٚت
ثب ؿٟشٞبی رٟبٖ اػت.ؿٟش اػالٔی ،لجُ اص ٞش چیض یه لّؼ ٝایٕبٖ اػت  ٚاص ٘ظش ػیبػی  ٚلب٘ ،ٖٛتبثغ ٔمشساتی
اػت و٘ ٝبؿی اص ؿشیؼت ٞؼتٙذ  ٚاص ایٗ س٘ ٚمؾ ٔزٞجی ؿٟش ثش اٞذاف ٘ظبٔی التلبدی حىٔٛتٞبی ٔؼتمش
دس آٖ ؿٟش اِٛٚیت داسد.
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ثشای ظٟٛس ؿٟش اػالٔی اٌ٘جبق ٕٞ ٚپٛؿب٘ی ػ ٝفوب یب ػٙلش هشٚست داسد و ٝؿبُٔ فوبی فىشی ،فوبی
ػّٕی  ٚفوبی ػیٙی ٔیؿٛد .دسٕٞیٗ ساػتب ٔؼب٘ٚت ؿٟشػبصی دستؼشیف ؿٟشاػالٔی ثیبٖ ٔی وٙذ وٝ
ؿٟشاػالٔی ثبیذ ٔىبٖ تحمك تٕذٖ  ٚاص ٘ظش ٔفٟٔٛی ٔٙجؼج اص اك َٛدیٗ ٔجیٗ اػالْ  ٚدس ٔؼٙب داسای اسصؽٞبی
پبیذاس ٔجتٙی ثش ثیٙؾ ػشفب٘ی ایشا٘ی  ٚدس ٔلذاق ٔجتٙی ثش ٚیظٌیٞبی ثؼتش ًجیؼی ،فشٍٙٞی  ٚتبسیخی ثبؿذ  ٚدس
ٞش یه اص ثبصٜٞبی صٔب٘ی ٔتٙبػت ثب ٚیظٌیٞب ٘ ٚیبصٔٙذیٞبی ٔشاتت ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛؼٛٙی ٔ ٚبدی رٛأغ ا٘ؼب٘ی  ٚثب
اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ػّ ،ْٛفٙبٚسی ٟٙٔ ٚذػی ؿىُ ٔیٌیشد.دسؿٟشاػالٔی ٞذف اكّی فشا ٓٞآٚسدٖ صٔیٙٔ ٝٙبػت
رٟت تىبُٔ  ٚتؼبِی ا٘ؼبٖٞبٌٔ ،بثك ثب آٔٛصٜٞبی دیٗ اػالْ ثٛد ٚ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙتٛػؼ ٝسٚاثي ارتٕبػی ٘ ٚیض
تِٛیذ ٔظبٞش فش ٚ ًٙٞتٕذٖ ثٚ ٝیظ ٜدس آحبس ٛٞیت ٔٙذ ٙٞشی تزّی یبفت ٝاػتٕٞٝ٘ٛ٘ .بی ٔلذالی آٖ سا ٔیتٛاٖ
پغ اص ظٟٛس اػالْ تب آغبص ػبَ ٞ 1300زشی خٛسؿیذی دس حٛص ٜفشٍٙٞی ایشاٖ ٔالحظ ٝوشد (حؼیٙی فشد،
ساػی ،ػّی اوجشی .)54:1400،دسریُ ًیف تالؽ رٟت ٔذیشیت ؿٟشی اػالٔی سا ٔیتٛاٖ ٔالحظ ٝوشد:
-1لجُ اص اػالْ:
ؿىُ ٌیشی ؿٟشٞب؛ -تٕذٖ ثیٗ اِٟٙشیٗ؛ - 3ؿىُ ٌیشی دِٚت ؿٟش ی٘ٛب٘ی( ،پبست) ؿٟش ٔشدٔی؛ - 1تـىیُ
دِٚت ؿٟش ایشا٘ی (پبسػی) ٚاثؼت ٝث ٝحىٔٛت ٔشوضی
ٚ-2سٚد اػالْ تبلجُ اص كفٛی:ٝ
ستج ٝثٙذی ؿٟشٞب ثش اػبع رٕؼیت ٚ ٚػؼت ،ؿىُ ٌیشی ػبصٔبٖ ٞبی لوبیی؛ ؿٟش اػالٔی ،تـىیُ ػبختبس
ٔذیشیت اِٚیٔ ٝجتٙی ثش دِٚتـٟش اػالٔی ،ؿىُ ٌیشی ثبصاسٔ ،حّٔٚ ٝیذاٖ ،ظٟٛس ػجه خشاػبٖ.
-3كفٛی ٝتب رٙجؾ ٔـش:ًٝٚ
كفٛی :ٝسؿذ ؿٟش٘ـیٙی ،ثشٚص اػتمبدات لٛی ٔزٞجی (ؿیؼ )ٝدس ؿٟشػبصی ،دٚساٖ فتشت ؿٟشٞبی ایشا٘ی؛
لبربس :رب٘ـیٙی ػشف ثزبی ؿش ،لٛت ٌشفت ٟ٘بد حؼج.ٝ
-4رٙجؾ ٔـش ًٝٚتبپبیبٖ پّٟٛی اَٚ
تأػیغ ثّذی ،ٝتٟی ٝی ٘ظبْ ٘بٔ ٝی ثّذیٚ ،ٝسٚد اٍِٞٛبی غشثی ثٔ ٝذیشیت ؿٟشی ،تلٛیت  ٚارشای لٛا٘یٗ كشفبً
وبِجذی دس ٔذیشیت ؿٟشٞب ثشای تغییش اسٌب٘یضْ ٔٛرٛد٘ ،ظبْ ٔٙذ ؿذٖ فؼبِیت ٞبی ٔذیشیت ؿٟشی ،تغییش ٘بْ
ثّذی ٝث ٝؿٟشداسی
-5پّٟٛی دْٚ
ایزبد ػبختبسٞبی رذیذ دس حٛص ٜی ٘ظبست ثش ٔذیشیت ؿٟشی  ٚتٟیً ٝشح ٞبی تٛػؼ ٝی ؿٟش ،تـىیُ
ٟ٘بدٞبی ٔذیشیت والٖ ٘ ٚظبستی ثشای تٟی ٝی هٛاثي  ٚدػتٛساِؼُٕ ٞب  ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝبی ثشای ثش٘بٔ ٝسیضی ٚ
وٙتشَ تٛػؼ ٝی فوبٞبی ؿٟشی.
-6ثؼذ اص ا٘مالة
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ادأ ٝی س٘ٚذ تٟی ٝی ًشح ٞبی تٛػؼ ٝی ؿٟشی ،ؿٛسایی ؿذٖ ٔذیشیت ؿٟشی ،تذٚی ثش٘بٔٞ ٝبی ساٞجشدی دس
حٛص ٜی ٔذیشیت ؿٟشی ،تٛر ٝث ٝاٍِٛی ایشا٘ی اػالٔی دس ٔذیشیت ؿٟشی ثشای ثب ایٗ ٚرٛد ،دس ػذٞ ٜبی
اخیش س٘ٚذ ٔذیشیت ؿٟشی ایشاٖ ث ٝتمّیذ اص اٍ٘بساٞی غشثی  ٚپذیذٞ ٜبی رٟب٘ی ؿذٖ دچبستٛػی ا٘مٌبع تبسیخی
٘ ٚبػبصٌبسی ٘ؼجت ثٛ٘ ٝع فش ٚ ًٙٞرٟب٘جیٙی اػالٔی وـٛسدسصٔی ٝٙپزیشؽ پذیذٞ ٜبی ٔذیشیتی ٕٞچٖٛ
حىٕشا٘ی خٛة ؿٟشی ث ٝػٛٙاٖ پذیذ ٜای غشثی ٌ ٚیذ ؿذ ٜاػت .دس ٚالغ ؿٟشػبصی ٘ٚیضٔذیشیت ؿٟشی ،ثؼذ
اص اػالْ اص یه ػیش ٌٔٙمی پیشٚی ٔی وشد ٜاػت ن ٟ٘بیتب ث ٝػجه اكفٟبٖ ٔٙتذ ؿذ ٜاػت .وٕٞ ٝجؼتٍی
ؿٟشػبصی ٔٚذیشیت ٔتٙبػت ثب ٔزٞت تـیغ اػت أب دسدٚس ٜسهب ؿب ٜػجىی ث٘ ٝبْ ػجه تٟشاٖ حبوٓ ؿذ وٝ
ٔٙجؼت ثشایشاٖ پیؾ اصاػالْ ثٛد (ٔحٕذصاد.)25:1399,ٜ
أشٚص ٜحىٕشا٘ی ؿبیؼت ٝؿٟشی ثٝػٛٙاٖ پذیذٔ ٜفیذی و ٝاِجت ٝسیـ ٝدس تفىشات غشثی داسد ،ثش پیىش ٔذیشیت
ؿٟشی ػبی ٝافىٙذ ٜو ٝدس رؼتزٛی ٛٞیت ٌٕـذ ٜخٛیؾ اػت .ایٗ دس حبِی اػت وٝ٘ ٝتٟٙب دیٗ اػالْ داسای
لبثّیتٞبی اسائٔ ٝؤِفٞٝبی حىٕشا٘ی ؿٟشی ؿبیؼت ٝاػت؛ ثّى ٝحىٕشا٘ی ؿبیؼت ٝاػالٔی اص ربٔؼیت ثبالتشی
٘ؼجت ثٛ٘ ٝع غشثی ،ثشای اػتمشاس دس ؿٟشٞبی وـٛس ایشاٖ ثشخٛسداس اػت (اػٕبػیُ صاد .)12:1388،ٜثش اػبع
یبفتٞٝبی تحمیكٝ٘ ،تٟٙب دیٗ اػالْ داسای لبثّیتٞبی اسائٔ ٝؤِفٞٝبی حىٕشا٘ی ؿٟشی ؿبیؼت ٝاػت؛ ثّى ٝاص
ربٔؼیت ثبالتشی ٘ؼجت ثٛ٘ ٝع غشثی ،ثشای اػتمشاس دس ؿٟشٞبی وـٛس ثشخٛسداس اػت .هٕٗ ایٙى ٝثب تذلیك ثش
اػٙبد اٍِٛی پبی ٝپیـشفت ؿبُٔ ٔجب٘ی ،آسٔبٖ ،سػبِت ،افك  ٚتذثیش ٔـخق ؿذ ؤ ٝیتٛاٖ ثؼیبسی اص ٔؤِفٞٝبی
حىٕشا٘ی اػالٔی ؿبیؼت ٝؿٟشی سا اص ایٗ اػٙبد اػتخشاد وشد؛ ٞشچٙذ ثٝكٛست ٔؼتمیٓ ٞیچ اؿبسٜای ثٝ
حىٕشا٘ی ؿبیؼت ٝؿٟشی ٘ـذ ٜاػت.
بررسی تطبیقی هدیریت شهری درجهاى
اصول هدیریت شهری در اروپا
دس اٍِٛی ٔذیشیتی دس اسٚپب ػ ٝػبُٔ ٔذیشیتی ِحبٍ ٔی ٌشدد:
 -1ثش٘بٔ ٝسیضی
 -2ارشای ثش٘بٔٞ ٝب
٘ -3ظبست  ٚاستمبی ثش٘بٔٞ ٝب
دس اسٚپب ٔذیشیت ؿٟشی ٔتٙبػت ثبٚهؼیت ؿٟش٘ـیٙی اػت ایٗ ثذاٖ ٔؼٙبػت ٘ٛع ٔذیشیت ثب ٚهؼیت ٚؿشایي
ؿٟش ٔـخق ٔی ؿٛد یؼٙی ؿٟش ٞبیی و ٝثِ ٝحبٍ فیضیىی  ٚالتلبدی تٛػؼ ٝیبفتٞ ٝؼتٙذ ٘یبص ث ٝؿیٔ ٜٛذیشیت
ؿٟشی ٔتفبٚت ثب ؿٟشٞبی ػمت ٔب٘ذ ٚ ٜدچبس ٘ملبٖ داس٘ذِ.زا دساسٚپب ثب ٞذسسفتٗ ٔٙبثغ ٚأىب٘بت ٔٛار٘ ٝیؼتٙذ
ٞٚشؿٟشی ثؼت ٝث ٝؿشایٌی و ٝداسد أىب٘بت تٟیٔ ٝی ؿٛد .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ثؼیبسی اص ؿٟش ٞب ٘تٛا٘ؼت ٝا٘ذ ث ٝتٛاصٖ
ػشه ٚ ٝتمبهب دس تِٛیذات  ٚخذٔبت ؿٟشی ثشػٙذ .دس ایٗ ٔٛاسد ؿٟش ٞبی اسٚپبیی ٚهؼیت ثبصاسٞبی ؿٟشی ٔٛسد
تزضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٔی دٙٞذ .ثب ایٗ سٚؽ تمبهب ثشای تِٛیذات خذٔبت ؿٟشی  ٚػشهٔ ٝبیحتبد ؿٟش٘ٚذاٖ ثٝ
تٛاصٖ ٔی سػذ .اص ٔٛاسد دیٍشی و ٝدس ٔذیشیت ؿٟشی اسٚپب ٔذ٘ظش لشاس ٔی ٌیشد سا ٔی تٛاٖ ثٚ ٝهؼیت حُٕ ٚ
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٘مُ ؿٟشیٔ ،ذیشیت اساهی ،التلبد ؿٟشی ٌٙٔ ٚم ٝای،ػبصٔبٖ دٞی وبسآیی  ٚحزٓ تِٛیذات دس والٖ ؿٟش ٞب اؿبسٜ
وشد(یٛػف پٛس.)65:1390,

ثًٛ ٝسٕ٘ٔ ٝ٘ٛذیشیت ؿٟشی آسٚپب التوبء ٔی وٙذ و:ٝ
-1دسؿٟشٞبی فمیش٘ـیٗ رٟت ثٟجٛد ٚهؼیت ؿٟش٘ٚذاٖ ایٗ ؿشایي سأحیب ػبخت ٝا٘ذ و ٝلـش فمیش ربٔؼ ٝث ٝاساهی
ث ٝكٛست ؿشایي ساحت دػتیبثی داؿت ٝثبؿٙذ ٚث ٝایٗ ٔٙظٛس أٙیت ؿغّی ساثشای آٟ٘ب ٔحیب ػبخت ٝا٘ذ چشا و ٝثٟجٛد
ؿشایي وبسی  ٚػبصٔبٖ دٞی ارتٕبػی ٔی ثبیؼت ث ٝا٘ذاص ٜثٟجٛد ؿشایي ٔحیي ؿٟشی ٔذ ٘ظش لشاس ٌیشد .چشاو ٝلـش
هؼیف  ٚوٓ دسآٔذ ربٔؼٔ ٓٞ ٝی ثبیؼت اص أب٘بت دػتشػی ث ٝاساهی ؿٟشی  ٚأٙیت ؿغّی ثشخٛسداس ثبؿٙذ.

-2دسؿٟش ٞبی فمیش٘ـیٗ دِٚت ث ٝؿٟشئٙذاٖ وٕه ٞبی ٔبِی ٔی وٙذ ٚرٟت تٟی ٝثخـی اص ثٛدر ٝآٖ اص ٔـبسوت
ٞبی ٔبِی ػبصٔبٖ ٞبی ٔشدٔی ٚخلٛكی ٘یض اػتفبدٔ ٜی وٙذ ٚایٗ وٕه ٞب ػجت افضایؾ وبسآیی ٔذیشیتی دس
رٟت اخز  ٚاداس ٜػشٚیغ ٞبی ٔبِی-اػتجبسی ثٙٔ ٝظٛس تٛػؼ ٝفؼبِیت ٞبی دسآٔذصا  ٚتؼٟیالت ٔؼىٗ ؿذ ٜاػت.
ٕٞچٙیٗ دس ایٗ صٔیٔ ٝٙی تٛاٖ ث ٝایزبد استجبى ٔیبٖ ایٗ ٌشٞ ٜٚبی ٔـبسوتی ثب ٔٛػؼٞ ٝبی ّٔی سػٕی  ٚاػتحىبْ
وبسآیی  ٚافضایؾ ػٌح تِٛیذات دِٚت ٞبی ٔحّی دس استمبء تٕٟیذات ٔشثٛى ثٚ ٝهغ التلبدی ٔ ٚؼیـتی ربٔؼٝ
اؿبس ٜوشد.
- 2خذٔبت تىٙیىی دس رٟت ٔذیشیت ٔحیي صیؼت ؿٟشی ثش ٔٛاسد صیش ٔتٕشوض ؿذ ٜاػت:

 ٔذیشیت ثبصیبفت صثبِ : ٝایٗ ثخؾ ؿبُٔ ثٟجٛد ٔذیشیت ؿٟشی دس رٟت ثش٘بٔ ٝسیضی ،تبٔیٗ اػتجبس ٚ ،ػّٕی ػبختٗأٛس ٔشثٛى ث ٝػیؼتٓ صثبِٞ ٝبی ربٔذ ؿٟشی ٔی ثبؿذ .دس ایٙزب ٔی ثبیؼت تمٛیت ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ػیؼتٓ صثبِٝ
ٞبی ربٔذ ؿٟشی  ٚثخلٛف دس صٔیٞ ٝٙبی رٕغ آٚسی صثبِٞ ٝبی ربٔذ ،دفٗ ٕٞ ٚچٙیٗ ثبصیبفت ٔٛاد ث ٝخٛثی
ا٘زبْ پزیشد.

 ٔذیشیت آة  ٚفبهالة  ٚآِٛدٌی ٛٞا :ایٗ ثخؾ ؿبُٔ ثٟجٛد خي ٔـی ٞب  ٚلٛا٘یٗ صیؼت ٔحیٌی ثٙٔ ٝظٛستشفیغ  ٚتفییز اختیبسات ٔذیشیت ؿٟشی دس رٟت ثش٘بٔ ٝسیضی ،تبٔیٗ اػتجبس  ٚػّٕی ػبختٗ أٛس ٔشثٛى ث ٝػیؼتٓ
آة  ٚفبهالة  ٚویفیت ٛٞا ٔی ثبؿذ .دس ایزب ٔی ثبیؼت تمٛیت ٔـبسوت ٔیبٖ دِٚت ٞبی ٔحّی  ٚػبصٔبٖ ٞبی
دِٚتی دس اسائ ٝخذٔبت صیؼت ٔحیٌی  ٚحفبظت اص ٔحیي صیؼت ِحبٍ ٌشدد.

خدهات تکنیکی در جهت هدیریت شهری به شیوه هشارکتی
دس حبَ حبهش ،چٟبس٘ٛع حىٔٛت ؿٟشی دس رٟبٖ ٔـبٞذٔ ٜی ؿٛد  ٚػٕٔٛبً ٞش وذاْ اص وـٛسٞب ثٙٔ ٝظٛس اداسٜ
أٛس ؿٟشٞب یىی اص ػیؼتٓ ٞب سا ثشٌضیذ ٜا٘ذ(لبِیجبف,صوی,سهٛی ٘ظاد،آَ حؼٗ لضٚیٙی.)15:1395,
اِف-ػیؼتٓ غیشٔتٕشوض دس٘ظبٟٔبی فذساِی (ػیؼتٓ فذساِی:)1ایٗ ػیؼتٓ دس وـٛسٞبیی اص لجیُ ،ایبالت ٔتحذٜ
آٔشیىب ،إِٓبٖ ٙٞ ٚذ ٔـبٞذٔ ٜیـٛد.

ة-ػیؼتٓ غیشٔتٕشوض دس ٘ظبٟٔبی ٔتٕشوض(ػیؼتٓ ثشیتب٘یبیی )2ایٗ ػیؼتٓ دس وـٛسٞبیی اص لجیُ ،اٍّ٘ؼتبٖ ،اػتشاِیب،
وب٘بدا،طاپٗ ٚوـٛسٞبی اػىب٘ذیٙبٚی ٔـبٞذٔ ٜیـٛد.

- The decentralized system found in federal constiutions

1

- The decentralized system found in unitary donsititutions

2
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د -ػیؼتٓ ٘ظبستی فشا٘ؼٛی (ػیؼتٓ ٘بپّئ٘ٛی ) 1ایٗ ػیؼتٓ دس ثخؾ ٚػیؼی اص رٟبٖ -ث ٝخلٛف وٕتش تٛػؼٝ
یبفتٔ -ٝـبٞذٔ ٜیٍشدد .اص رّٕ :ٝوـٛسٞبی فشا٘ؼٛی آٔشیىبی اِتیٗ  ٚوـٛسٞبی آػیبیی  ٚفشا٘ؼ.ٝ

دٔ -ذیشیت ؿٛسایی یه پبسچ :ٝایٗ ٘ٛع ٔذیشیت دس ؿٛسٚی ػبثك رشیبٖ داؿت  ٚا٘ٛاع ؿٛساٞب تٕبٔی أٛس وـٛس
سا ثشػٟذ ٜداؿتٙذ؛ اِجت ٝدس ػُٕ اص ایٗ اٍِ ٛتخٌی ؿذ ٔ ٚؼبئُ ٔ ٚـىالت ػذیذ ٜای ظٟٛس وشد(پیشاٖ).13: 1381،
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حبَ ثب ایٗ تمؼیٓ ثٙذی دسریُ ث ٝثشسػی ٔذیشیت ؿٟشی فشا٘ؼٚ ٝإِٓبٖ ٔی پشداصیٓ:
فرانسه
٘ظبْ ٔذیشیتی  ٚاداس ٜؿٟش دس ٞش وـٛسی تبثؼی اص ٘ظبْ ػیبػی حبوٓ ثش آٖ وـٛس اػت .دس ٘ظبٟٔبی ػیبػی غیش
ٔتٕشوض و ٝػٕٔٛبً اٍِٛی حىٔٛت دس وـٛسٞبی ؿٕبَ اػت اداس ٜأٛسؿٟشٞب ٘یض ثلٛست غیش ٔتٕشوض  ٚثٛػیّٝ
ٟ٘بدٞبی ٔحّی ا٘زبْ ٔیـٛد .اػبع حىٔٛت دس ایٗ وـٛسٞب ثش ٔجٙبی ٔشدْ ػبالسی اػت .ایٗ ٚیظٌی دس ٘ظبْ اداسٜ
ؿٟشٞبی آٟ٘ب ٘یض حبوٓ اػت .ث ٝػجبست دیٍشٔ ،مبٔبت ٔذیشیت ؿٟشی ثشاػبع ا٘تخبثبت تؼییٗ ٔیـ٘ٛذ ٘ ٚظبست ثش
رشیبٖ اداس ٜأٛس ؿٟش اص ًشیك ؿٛساٞبیی ا٘زبْ ٔی ؿٛد وٕ٘ ٝبیٙذٌبٖ ٔٙتخت ٔشدْ دسآٟ٘ب ػوٛیت داس٘ذ.ثشسػی
وٛتب ٜاص ػیؼتٓ ٞبی ٔذیشیت دس ؿٟشٞبی ثضسي د٘یب  ،اػٓ اص ؿٟشٞبی وـٛسٞبی د٘یبی ػشٔبی ٝداسی  ٚیب
ػٛػیبِیؼتی ،حبوی اص آٖ اػت و ٝاوخشاً ٔذیشیتی ٔمتذس ٔ ،ؼتمُ ٔ ٚشدٔی ثشایٗ ؿٟشٞب حىٔٛت ٔیىٙذ .ثشسػی
چبستٟبی ػبصٔب٘ی دس ایٗ وـٛسٞب ٘ـبٖ ٔی دٞذ ؤ ٝذیشیت ػیبػی ؿٟشٞب حتی دس ؿٟشٞبی وٛچه ٘یض ثشای اداسٜ
ؿٟش اص ٞیچ ٟ٘بد یب فشد غیش ٔشتجي دػتٛس ٕ٘یپزیشدٔ(.شوض ٌٔبِؼبت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی تٟشاٖ )83 : 1374،دس ایٗ
وـٛسٞب ح ىٔٛت ٞبی ؿٟشی ٔؼتمُ ثب دایشٚ ٜػیؼی اص اختیبسات  ،اداس ٜؿٟش سا اص رٙجٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثش ػٟذٜ
داس٘ذ  ٚصٔی ٝٙثشای ٔـبسوت ٔؼتمیٓ ٔشدْ  ٚثخؾ خلٛكی دس ٘حٔ ٜٛذیشیت ؿٟش فشا ٓٞاػت .دس ایٗ رٛأغ
ٔذیشیت ؿٟشی و٘ ٝظبٔی ثبص اػت اص استجبًبت ػیبػی ٚارتٕبػی خٛد ثب ػبیش ثخؾ ٞبی ربٔؼ ٝػٛد ٔی ثشد ،تب
اٞذاف ٔ ٚمبكذ خٛد سا پیبدٕ٘ ٜبیذ  ٚػّٕىشد خٛد سا ثشاػبع خٛاػت ٞبی ؿٟش٘ٚذاٖ تٙظیٓ وٙذٔ .ذیشیت ؿٟشی
دس ایٗ وـٛسٞب  ،ؿفبف  ،پبػخٍٔ ، ٛـبسوت ر ٚ ٛؿٟش٘ٚذ ٔحٛس اػت .دس وـٛسٞبی ؿٕبَ ساثٌٔ ٝتمبثُ ثیٗ
ربٔؼٔ ٚ ٝذیشیت ؿٟش ٚرٛد داسد  ٚاسصؿٟب ٌ ٚشایـٟبی ٔختّف دس ؿٟشٞب ٔتبحش اص ٍٕٞشایی ارتٕبػی ثٛد ٚ ٜثٝ
٘ٛػی تفب ٓٞ ٚ ٓٞػٛیی ٔتمبثُ سا ٔی سػب٘ذ ٔ .ذیشیت ػیبػی ؿٟش دس ایٗ وـٛسٞب ثیـتش حبِت یه دِٚت ٔحّی
وٛچه سا داس٘ذ و ٝداسای اػتمال َ صیبدی دس اداس ٜأٛس ص٘ذٌی ارتٕبػی  ٚالتلبدی ربٔؼ ٝؿٟشی خٛد ٞؼتٙذِ .زا
ٔؼئِٛیٗ اداس ٜؿٟش خٛد سا دس ثشاثش ؿٟش٘ٚذاٖ ٔؼئٔ َٚٛی دا٘ٙذ  ٝ٘ ،دس ٔمبثُ حىٔٛت .ث ٝدِیُ ٕٞجؼتٍی دس٘ٚی
ثؼیبس لٛی ثیٗ ػٙبكش ػیؼتٓ ٘ظبْ ؿٟش  ،یؼٙی ٔذیشیت  ،ربٔؼ ٚ ٝوبِجذ  ،ایٗ ٘ظبْ دس ثشاثش تغییشات ٔحیٌی اػٓ اص
ػیبػی  ،ارتٕبػی یب التلبدی حجبت ٔ ٚمبٔٚت ثؼیبس صیبدی اص خٛد ٘ـبٖ داد ٚ ٜتغییشات سا ث ٝساحتی رزة ٞ ٚوٓ
ٔیوٙذ(یٛػفپٛس٘ .)31: 1390 ،ظبْ ٔذیشیت ػیبػی ؿٟش دس وـٛسٞبی ؿٕبَ ػٕٔٛبٌ دسٌ ٖٚشا  ٚث ٝكٛست ٔتمبثُ
ثب ػبیش ػٙبكش دس استجبى  ٚتجبدَ اًالػبت  ٚاسصؽ ٞب ٔیثبؿذ (وبٔشٚإٞ .)58 :1378 ،یٗ دِیُ ٘ظبْ ؿٟشی دیٙبٔیه
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 ٚپٛیبیی سا ثٛرٛد آٚسد ٜاػت و٘ ٝتیزٔ ٝـبسوت ٕٞ ٚشاٞی ٔتمبثُ ٟ٘بدٞبی ربٔؼٔ ٝذ٘ی ،ثخؾ خلٛكی  ٚدِٚت
اػت.

نوع سیستن هدیریتی فرانسه
ا٘مالة فشا٘ؼ ٝتٕشوضصدایی سا ثًٛ ٝس وّی اص ٔیبٖ ثشداؿت ،ا٘تخبثبت دس تٕبْ اسٌبٖ ٞب ا٘زبْ ؿذ  ٚاػٕبَ ٘فٛر
لذست ٔشوضی اٌش ث ٝوّی اصثیٗ ٘شفت ،ث ٝؿذت هؼیف ؿذ .أب دس ػبَ ٞـتٓ حىٔٛت ،ثٙبپبست ثشػىغ ،یه
تٕشوضٌشایی وّی سا ثش ربٔؼ ٝفشا٘ؼ ٝتحٕیُ وشد .ؿٟشداس  ٚؿٛسای ؿٟش تؼییٗ ؿذ٘ذ  ٚصیش ٘فٛر فشٔب٘ذاس لشاس
ٌشفتٙذ.ثب اػتمشاس سطیٓ ػٌّٙتی دس طٚئی 1936 ٝتح َٛث ٝػٛی ٘ٛػی دٔٛوشاػی ٌٔٙم ٝای سیـ ٝدٚا٘ذ .ؿٛساٞبی
ؿٟش اص اٚائُ ػبَ  ٚ ْ1931ؿٟشداسٞب اص اٚائُ  ْ 1996ا٘تخبة ؿذ٘ذ .لب٘ 5 ٖٛآٚسیُ  1994ػبختبسٞبی اكّی
دِٚت ٔحّی سا ایزبد وشد و ٝاكٔ َٛتؼذدی اص آٖ تب ث ٝأشٚص ثذ ٖٚتغییش ٔب٘ذٞ .ش وٕ ٖٛؿٛسای ؿٟش خبف خٛد سا
داسد و ٝث ٝؿىُ ٔؼتمیٓ اص ػٛی ٔشدْ ا٘تخبة ٔیـٛد  ٚؿٟشداس سا ؿٛسای ؿٟش ثشٔیٍضیٙذ .لبٕ٘ٞ ْ1994 ٖٛچٙیٗ
"ؿشى كبِحیتٟبی ػٕٔٛی" سا ثشای وٕٟ٘ٛب ٔـخق وشد 1.لب٘ ٖٛیبدؿذ ،ٜسطیٓ فؼّی ػبصٔبٖ ؿٟشداسی سا ث ٝكٛست
اػبػی پبیٌ ٝزاؿت .ایٗ لب٘ ٖٛتغییش وشد ،ػپغ تىٕیُ ؿذ  ٚاو ٖٛٙدس لب٘ ٖٛػٕٔٛی ٚاحذٞبی ػشصٔیٙیٔ.ی ؿٛد
یبفت.2ػیؼتٓ ٔذیشیتی فشا٘ؼ ٝاص صٔبٖ ٘بپّئ ٖٛث ٝثؼذ ٕٛٞاسٔ ٜتٕشوض ثٛد ٜاػت .تٕبْ تلٕیٕبت دس استجبى ثب
ثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی ٌٙٔ ٚمٝای حتی كذٚس ٔزٛص ػبخت  ٚػبص تٛػي ٔمبٔبت دِٚتی كبدس ٔیؿذ ٜاػت .ؿٟشداساٖ
و ٝثیـتش ٔذیشیت وٕٖٞٛب سا ثش ػٟذ ٜداس٘ذ دس ایٗ صٔی ٝٙاختیبسات ٔحذٚدی داؿتٝا٘ذ .دس آغبص ػبَٞبی 1982
دِٚت ثٙٔ ٝظٛس تٕشوضصدایی ثب تلٛیت لب٘ ٖٛؿٕبس٘ 82 _ 213 ٜخؼتیٗ ٌبْٞب سا ثشداؿت .ثشاػبع ایٗ لب٘،ٖٛ
ؿٟشداسیٞب ،دپبستٕبٖٞب ٙٔ ٚبًك ثًٛ ٝس آصادا٘ ٝثٚ ٝػیّ ٝؿٛساٞبی ٔٙتخت اداسٔ ٜیؿ٘ٛذ .دسوـٛسفشا٘ؼ ٝرٟت
ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی ٘یض فؼبِیت ٞبی صیبدی ا٘زبْ پزیشفت ٝو ٝدسریُ ث ٝآٖ ٔی پشداصیٓ:
دس فشا٘ؼ ٝثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی اص ٚظبیف دِٚت ٔشوضی ثٛد ٚ ٜدِٚت دس تٟیً ٝشحٞبی تٛػؼ ٝؿٟشی دخبِت
ٔیوٙذ .اص ایٗ س ٚتٟیً ٝشحٞب تٛػي ٔؼٛالٖ ٔحّی دِٚت ٔشوضی كٛست ٔیٌیشدً .شحٞبی ثّٙذٔذت ،تٛػي
دِٚت ٟ٘ ٚبدٞب  ٚػبصٔبٖٞبی ریشثي ث ٝكٛست ٔـتشن تٟیٔ ٝیؿٛد .تٟیً ٝشحٞبی تفلیّی  ٚیب ٞش ٘ٛع ثش٘بٔٝسیضی
ارشایی دس ایٗ ػٌح ث ٝػٟذ ٜؿٟشداسیٞبػت .دس ٚالغ اص ػبَ  1983ث ٝثؼذ  ٚث ٝد٘جبَ تٕشوضصداییٔ ،ؼِٛیت تٟیٝ
ًشح وبسثشی صٔیٗ ٔحّی ث ٝوٕٖٞٛب ٚاٌزاس ؿذ ٜاػت .ثًٛ ٝس وُ ،ایٗ ًشحٞب ثٚ ٝػیّ ٝدپبستٕبٖٞبی دِٚتی ثٝ
كٛست سایٍبٖ ثشای حىٔٛتٞبی ٔحّی تٟیٔ ٝیؿٛد .ثب ایٗ حبَ ثیـتش وٕٖٞٛب ؿشوتٞبی ٟٔٙذػبٖ ٔـبٚس ثخؾ
خلٛكی سا ثب وٕهٞبی ٔبِی اص ػٛی دِٚت ثشای تٟی ٝایٗ ًشحٞب اػتخذاْ ٔیوٙٙذ.
دس فشا٘ؼ ٝثب ٚرٛد حوٛس ٔشدْ ،دػتٍبٜٞبی ٔحّی  ٚدِٚتی دس تٕبٔی ٔشاحُ تٟیً ٝشح ،حوٛس داس٘ذ .دس تٟیٝ
ًشحٞب دس فشا٘ؼٔ ٝشاحُ صیش ًی ٔیؿٛد .تبییذ ؿٛسای ؿٟش ،تـىیُ رّؼبت ٔـتشن ثیٗ ػبصٔبٖٞب ٚ
ا٘زٕٗٞبی ٔمشس دس لب٘ ٚ ٖٛثبالخش ٜتبییذ  ٚاثالؽ ًشح اص ػٛی فشٔب٘ذاس ،اٌش ًشح ٔٛسد ٔخبِفت لشاس ٌشفت دس
آٖ كٛست تلٛیت آٖ ٘یبصٔٙذ تلٛیت ٚصاست ٔؼىٗ  ٚتزٟیضات وـٛس اػت.

-local government farance2014

1

- des collectivités territoriales- CGCT Code general

2

تبلور هدیریت شهری در الگوی463 ...

دس صٔی ٝٙثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی٘ ،ظبْ فشا٘ؼ ٝداسای ٔىب٘یضی لٛی ثشای ایزبد یىٛٙاختی  ٚتؼجیت اص لٛا٘یٗ
ثش٘بٔٝسیضی داسد .دادٌبٜٞبی اداسیٔ ،ىب٘یضٔی ثشای ثشسػی ٔزذد  ٚاػتشاهبت ثشای تٕبٔی ؿشوتوٙٙذٌبٖ دس أش
ثش٘بٔٝسیضی اص رّٕٔ ٝتمبهیبٖٔ ،مبٔبت ٔحّی ،افشادی و ٝتحت تبحیش ارشای ًشحٞب لشاس ٔیٌیش٘ذ  ٚثبالخشٜ
ٌشٜٞٚب  ٚػبصٔبٖٞبی غیشدِٚتی ،فشأ ٓٞیػبصد (وٛسٔیش ،الرشتش .)1389 :56،ثب ایٗ ٚرٛد ٘ظبْ ثش٘بٔٝسیضی
فوبیی دس فشا٘ؼ ٝدسٌیش یه ػشی ٔـىالت اػت اص رّٕٔ ٝـىُ دسن س٘ٚذٞبی پیٍیشی لب٘٘ٛی ثشای ػبٔٝ
ٔشدْ ٘.ب تٛا٘ی ٔبِی  ٚتـىیالتی وٕٖٞٛبی وٛچه دس ث ٝػٟذٌ ٜشفتٗ ٚظبیف ٔح ِٝٛتحٕیُ لٛا٘یٗ ثش٘بٔٝسیضی
ؿٟشی ث ٝكٛست یىٛٙاخت ث ٝوٕٖٞٛب ٔٛرت ٔیؿٛد تب ٌبٞی ثب ؿشایي ٚالؼی التلبدی  ٚارتٕبػی رٛأغ
تٌجیك ٘ذاؿت ٝثبؿذ  ٚرٛاثٍٛی ٘یبصٞبی رٛأغ وٛچه ٘جبؿذ ٔ.ـىالت ٔبِی وٕٖٞٛبی وٛچه ثبػج تحٕیُ
ٔبِیبتٞبی ٔحّی ثیؾ اص تٛاٖ ٔشدْ ؿذ ٜاػت .دس صٔیٔ ٝٙذیشیت ؿٟشی ث ٝد٘جبَ تٕشوضصدایی ،تغییشات ٔخجتی دس
٘ظبْ ٔذیشیت ؿٟشی دس فشا٘ؼ ٝثٚ ٝرٛد آٔذ ٜاػت ایٗ تغییشات ػجبستٙذ اص:
-1تمؼیٓ ٚظبیف ثیٗ ػٌٛح ٔختّف حىٔٛتٞبی ٔحّی  ٚدِٚت ٔشوضی ث ٝكٛست ٌٔٙمٝای كٛست ٌشفتٝ
اػت.
-2ثب افضایؾ اختیبسات حىٔٛتٞبی ٔحّی دس ٘حٔ ٜٛذیشیت داخّی تـىیالت خٛد ،ایٗ ٟ٘بدٞب أشٚص ٜثب
اػتخذاْ وبسؿٙبػبٖ ٔتخلق اص ثخؾ خلٛكی  ٚدا٘ـٍبٜٞب وبسوشد خٛد سا ثٟتش ٕ٘ٛد ٚ ٜثیـتش ٔب٘ٙذ یه
ؿشوت تزبسی وبسا ػُٕ ٔیوٙٙذ (وِٛؼ.)59 :1381 ،ٖٛ
اص ٘ىبت ٔٙفی ٔذیشیت ؿٟشی دس فشا٘ؼٔ ٝیتٛاٖ ٔٛاسد صیش سا ٘بْ ثشد:-1ثب تٕشوضصدایی ٚ ٚاٌزاسی پبسٜای اص خذٔبت اص دِٚت ٔشوضی ث ٝحىٔٛتٞبی ٔحّیٙٔ ،بثغ ٔبِی ٔٛسد ٘یبص
حىٔٛتٞبی ٔحّی ثٙٔ ٝظٛس ث ٝػٟذٌ ٜشفتٗ خذٔبت خٛد ثٔ ٝیضاٖ ٌّٔٛة ٘یؼت (ریفشدِ .)59 :1389 ،زا
فؼبِیتٞبی ٔزوٛس اص ػٛی ٟ٘بدٞبی ٔختّف حٕبیت ٔیؿ٘ٛذ  ٚدس ٘تیزٔ ٝؼئٟ٘ َٛبیی  ٚپبػخٍٛی اكّی ثشای
ٞش فؼبِیت ٔـخق ٘یؼت (اِىؼب٘ذس.)45 :1395 ،
-2ؿٟشداساٖ ث ٝػٛٙاٖ سییغ ٞیبت ارشایی  ٚسییغ ؿٛسای ؿٟش ث ٝد٘جبَ تٕشوضصدایی ،ثیؾ اص ا٘ذاص ٜلذست ثٝ
دػت آٚسدٜا٘ذ  ٚپبػخٍٛیی الصْ سا ٘ؼجت ثٔ ٝشدْ  ٚػٌٛح ٔشوضی ٘ذاس٘ذ(ِجیت صاد .)184:1395,ٜصیشا وٝ
ػٌٛح دِٚت ٔشوضی فبلذ وبسؿٙبػبٖ ٔٛسد ٘یبص دس رٟت ٘ظبست ثش فؼبِیتٞبی حىٔٛتٞبی ٔحّی اػت.
 -3ث ٝػّت ٚرٛد تؼذاد صیبد وٕٖٞٛب (دس حذٚد ٞ 36ضاس ٚاحذ)  ٚاختیبساتی و ٝدس حبَ حبهش ثش ػٟذ ٜوٕٖٞٛب
اػت ٕ٘یتٛاٖ آٟ٘ب سا ٔزجٛس ثٕٞ ٝىبسی وشد .اص ػٛی دیٍش ٘جٛد ٕٞىبسی ٔٛرت ٔـىالت ٔبِی  ٚتزٟیضات
ثیؿٕبسی ثشای ایٗ ٟ٘بدٞب ؿذ ٜاػت .ثٙبثشایٗ تٟٙب سا ٜتشغیت ؿٟشداساٖ ثٕٞ ٝىبسی ،ایزبد اٍ٘یض ٜثشای ٕٞىبسی
اػت ،و ٝایٗ ثٛ٘ ٝث ٝخٛد ٘یبصٔٙذ تٛػؼ ٝفش ًٙٞرذیذ ٔذیشیتی اػت (لبِیجبف ٕٞ ٚىبساٖ.)12 :1395 ،
جدول  .1تطبیقی شیوه هدیریت شهری در ایراى و فرانسه
ایشاٖ

فشا٘ؼٝ

٘تیزٔ ٝمبیؼٝ

دسایشاٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔشدْ دس ٞش ؿٟش ثٝ

ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔشدْ دس فشا٘ؼ ٝدس وٕٞ ٖٛب

اختالف دس ٘ٛع ػبصٔب٘ذٞی ػیبػی

كٛست رذا ا٘تخبة ٔی ؿ٘ٛذ

ثشٌضیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ ٕٔ ٚىٗ اػت یه یب چٙذ

فوبیی وـٛسی ٚ

ؿٟش دس ٞش وٕٚ ٖٛرٛد داؿت ٝثبؿذ

ٕٞچٙیٗ تمؼیٕبت وـٛسی ٔـٟٛد
اػت.
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دس ایشاٖ حٛص ٜاختیبسات اص ٘ٛع تفیوی اػت

حٛص ٜاختیبسات راتی  ٚلب٘٘ٛی ٔذیشیت

ػّٕىشد وـٛسفشا٘ؼٌّٛٔ ٝة تشاػت

 ٚػْٕٛ

ؿٟشی دس فشا٘ؼ ٝوبٔال ٌؼتشدٚ ٚ ٜػیغ اػت

چشاو ٝآٔبسػشػت ػُٕ تلٕلیٓ

تلٕیٓ ٌیشی ٞب ثبیذ ثشای ارشایی ؿذٖ ثٝ

ٚحتی دس ثشخی ٔٛاسد حك تؼییٗ ٔبِیبت ٞبی

ٌیشی ٚػذْ فؼبد اداسی ثیـتشاػت

تبییذ ٔشوض ثشػذ.

ٌ٘ٛبٌ ٖٛسا ٘یض داسا ٞؼتٙذ

دس ایشاٖ ًشح

ًشح ٞبی ػبٔب٘ذٞی ؿٟشی دس فشا٘ؼ ٝثب

ٔیضاٖ سهبیت ٔشدْ اص ًشح ٞبی

ٞبی تٛػؼ ٝای ؿٟشی ثذ ٖٚتٛر ٝث٘ ٝظشات

ٔـٛست ٔشدْ  ٚریٙفؼبٖ تٟی ٚ ٝتٙظیٓ ٔی

تٛػؼ ٝؿٟشی ث ٝدِیُ ٔـبسوت

ٔشدْ تٟی ٚ ٝارشا ٔی ؿ٘ٛذ(ثبال ث ٝپبییٗ

ٌشدد (پبییٗ ث ٝثبالػت)

دستلٕیٓ ٌیشی ثیـتشاػت

اػت)
ٕٟٔتشیٗ حٛص ٜاختیبسات ٔذیشاٖ ؿٟشی دس

دس فشا٘ؼ ٝاوخش حٛصٞ ٜبی ارشایی ٔحّی دس

ٔیضاٖ تٛػؼ ٝؿٟشی دسفشا٘ؼٝ

ایشاٖ اص ٘ٛع خذٔبتی اػت

اختیبس

ثیـتشاػت

ٔذیشیت ؿٟشی ٔی ثبؿذ.
ٔذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ ثیـتش ٚاثؼت ٝث ٝیه

دس فشا٘ؼٔ ٝذیشیت ؿٟشی اص اػتمالَ ٘ؼجی

ٔیضاٖ تٛػؼ ٝؿٟشی دسفشا٘ؼٝ

٘ٛع اص سدیف ثٛدرٞ ٝب اػت

ثشخٛسداس

ثیـتشاػت

ثٛد ٚ ٜحىٔٛت ٔشوضی دس ٔٛاسد خبف دس
آٖ دخبِت ٔی وٙذ.

آلواى
إِٓبٖ داسای ػبختبس غیشٔتٕشوض ثب ٔٙبًك ؿٟشی ،ؿٟشٞب ،ؿٟشٞبی ٔتٛػي  ٚوٛچه اػت .ایٗ ٔشاوض و ٝث ٝػٛٙاٖ
ٔشاوضی ثشای التلبد ،ػشه ٚ ٝاؿتغبَ ػُٕ ٔی وٙٙذ ،تأحیش لبثُ تٛرٟی ثش تٛػؼٌٙٔ ٝم ٝای دس إِٓبٖ داس٘ذ .دس دٝٞ
ٌزؿت ،ٝاوخش ؿٟشٞبی إِٓبٖ افضایؾ رٕؼیت سا ٌضاسؽ وشد ٜا٘ذ .دس ثؼیبسی اص ٘مبى ایٗ أش ٔٙزش ث ٝتٍٙٙبٞبیی دس
ثبصاس ٔؼىٗ  ٚافضایؾ اربس ٜثٟب ؿذ ٜاػت(اػتیٛتٛیُ .)25:1393،ثب ایٗ حبَٙٔ ،بًك سٚػتبیی  ٚاص ٘ظش التلبدی
هؼیف اغّت ثب ٔـبغُ خبِی ٟٔ ٚبرشت دػت  ٚپٙز٘ ٝشْ ٔی وٙٙذ .آٟ٘ب ثب چبِؾ وبٞؾ پبیذاس ٔٛارٞ ٝؼتٙذ.
ثٙبثشایٗ ،تمٛیت ٕٞىبسی ؿٟشی  ٚسٚػتبیی ثشای ایٕٗ ػبصی خذٔبت ػٕٔٛی هشٚسی اػت .چبِؾ ٞبی دیٍش
حفبظت اص آة ٛٞ ٚا ،ا٘تمبَ ا٘شطی ٛ٘ ٚػبصی ا٘شطی ٔحٛس ،تغییشات رٕؼیتی  ٚا٘ؼزبْ ارتٕبػی اػت .دس ایٗ
صٔی،ٝٙفشآیٙذٞبی ثش٘بٔ ٝسیضی ثبص ٕٞ ٚچٙیٗ ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚربٔؼٔ ٝذ٘ی إٞیت پیذا ٔی وٙذ .دساإِٓبٖ ثذِیُ
ػیؼتٓ ٞبی حىٔٛتی فذساَ ،دِٚت ٔشوضی دس أٛس ٔحّی ایبالت  ٚؿٟشٞب وٕتش دخبِت ٔی وٙذ ٚحىٔٛتٞبی
ٔحّی اص اػتمالَ ثیـتشی ثشخٛسداس ٞؼتٙذ .ثشٕٞیٗ اػبع ؿٟشداسیٞب ،حىٔٛتٞبی ٔحّی ،اػتب٘ذاسیٞب ٚ
فشٔب٘ذاسیٞب دس تٕبْ أٛس ٔشثٛى ٔؼتمُ ٞؼتٙذ  ٚدِٚت ثشوبسآٖ ٞب ٘ظبست ٔی وٙذ ٚحتی دس كٛست ٘یبص  ٚثشٚص
حٛادث تب  25دسكذ وٕهٞبی ٔبِی ،فٙی  ٚاهٌشاسی ٘یض اسایٔ ٝیدٞذ
شهرداری آلواى
ِٔٛفٞ ٝبی اكّی ؿٟشدای ؿبُٔ :
اِفٕٞ-یبسی ؿٟشداسیٞب:
 ٓٞدس ثخؾ ٞب  ٓٞ ٚدس ایبالت دس إِٓبٖٔ ،ؼٕ َٛاػت .ایٗ ٕٞیبسی ٕٔىٗ اػت  ٓٞثیٗ ؿٟشداسیٞبی ٕٞؼبیٝ
كٛست ٌیشد  ٓٞ ٚاص ًشیك اتحبدی ٝؿٟشداسیٞب.
ةٔ -ـبسوت ٔشدْ:

تبلور هدیریت شهری در الگوی465 ...

ٔبٞیت حىٔٛت ّٔی دس إِٓبٖ ٘یض دٔٛوشاػی غشثی اػت  ٚایٗ وـٛس ػیؼتٓ ػشٔبیٝداسی داسد ِٚی ػیؼتٓ
ػشٔبی ٝداسی دس إِٓبٖ ٔب٘ٙذ اوخش وـٛسٞبی اسٚپبیی ،داسای حذت  ٚؿذت ػشٔبیٝداسی آٔشیىب ٘یؼت .یه ٕ٘ٛد ایٗ
ویفیت ایٗ اػت و ٝثشخی اص وـٛسٞبی اسٚپبیی ،داسای احضاة وٕ٘ٛیؼت ٞؼتٙذ  ٚایٗ احضاة دس ٔزبِغ ّٔی ٚ
ٔحّی ایٗ وـٛسٞب ٕ٘بیٙذ ٜداس٘ذ یب دس فشا٘ؼ ،ٝػٛػیبِیؼت ٞب ٕٞچٙبٖ حىٔٛت سا دس دػت داس٘ذ .دس إِٓبٖ ٘یض
ػٛػیبِیؼتٞب ٔذت ٞب صٔبٔذاس ثٛد٘ذ  ٚاو٘ ٖٛٙیض الّیتی ٘یشٙٔٚذ سا دس ایٗ وـٛس ثٚ ٝرٛد ٔیآٚس٘ذ .حبَ آٖ و ٝدس
ایبالتٔتحذ ٜػوٛیت دس حضة وٕ٘ٛیؼت ٚ ٚرٛد ایٗ حضة غیشلب٘٘ٛی اػت  ٚداؿتٗ ٌشایؾٞبی ػٛػیبِیؼتی،
٘بٔمجٔ َٛی ثبؿذ .اص ٕٞیٗ س ٚدس إِٓبٖ ،دس حىٔٛت ّٔی ٔ ٚحّیٔ ،شدْ ٔؤحش٘ذ ٚحتی ثشخی اص لٛا٘یٗ وـٛس إِٓبٖ،
ٔـبسوت ٔشدْ (یب دس ٚالغ فشا ٓٞآٚسدٖ أىب٘بت ایٗ ٔـبسوت) سا ث ٝكٛست ارجبسی دس آٚسد ٜاػت.
اختیارات شهرداراى
دس ػیؼتٓ ٔذیشیت ؿٟشی إِٓبٖ ٘یض ػٔ ٝذَ دس ؿی ٜٛوبس  ٚلذست  ٚاختیبسات ؿٟشداساٖ ٚرٛد داسد و ٝاِجت ٝثب
تفبٚتٞبیی چٙذ ،ؿجیٕٞ ٝبٖ ػٔ ٝذَ آٔشیىبیی اػت.و ٝؿبُٔ:
اِفٔ -ذَ ؿٟشداس -ؿٛسا،
دس د ٚایبِت ثبٚاسیبٚثبدٖ ٚ ٚستٕجشٚي ،ػیؼتٓ ؿٟشداس پشلذست حبوٓ اػت؛ دس ایٗ ػیؼتٓ ث٘ ٝظش ٔیسػذ وٝ
ؿٟشداس پشلذست إِٓبٖ اص ؿٟشداس پشلذست آٔشیىبیی٘ ،یشٙٔٚذتش اػت
ةٔ-ذَ اداس ٜؿٟش تٛػي وٕیؼی٘ٛشٞب
ث ٝإِٓب٘یٔ ،ذَ ٔبٌیؼتشات٘ ،بٔیذٔ ٜی ؿٛد ؤ ٝؼبدَ ٕٞبٖ ٔذَ آٔشیىبیی اداس ٜؿٟش تٛػي وٕیؼی٘ٛشٞب ٔیثبؿذ .دس
ایٗ ٔذَٔ ،ذیشیت ؿٟش ث ٝربی یه ٘فش (ؿٟشداس) تٛػي یه ٞیأت كٛست ٔیٌیشد (اػىب٘ذٚسا.)25 :1395 ،
دٔ -ذَ اداس ٜؿٟش تٛػي ٔذیش
اص ًشف ٔزّغ ،یه ٘فش ثٝػٛٙاٖ ٔذیش ؿٟش ا٘تخبة ٔیؿٛدٚ .ی ثبیذ داسای ٌشایؾ ػیبػی خبكی ٘جبؿذ ِٚی دس
اداس ٜؿٟشٚ ،ارذ ػبثم ،ٝتزشث ٚ ٝتجحش ثبؿذٔ .ذیش فمي رٛاثٍٛی ٔزّغ اػت  ٚثش تٕبْ اداسٜٞبی ٔختّف ؿٟش،
ٔذیشیت داسد .پؼت ؿٟشداس ػٕالً یه پؼت تـشیفبتی اػت ِٚی دس ػیٗ حبَ ٘بظش ثش أٛس ؿٟش اػت (تبیت:1391 ،
.)44
ٔذت ػوٛیت ؿٟشداساٖ
ٔذت ٔأٔٛسیت ٔذیشاٖ ؿٟش ٕٔىٗ اػت  8 ،6یب حتی  12ػبَ ثبؿذ و٘ ٝؼجت ثٔ ٝذت ٔأٔٛسیت ٔذیشاٖ آٔشیىبیی،
ًٛال٘یت ش اػت .ایٗ ٔذَ دس إِٓبٖ وٕتش ٔؼٕ َٛاػت  ٚاص ٔذَ آٔشیىبیی ٔـبث ٝخٛد التجبع ؿذ ٜاػت .دس ایٗ
ػیؼتٓ چ ٖٛؿٟشداس ٔؼتمیٕبً ٔٙتخت ٔشدْ ٘یؼت ثیـتش خٛد سا ٔؼئ َٛػیبػتٕذاساٖ ٔیدا٘ذ تب ٔشدْ .دس إِٓبٖٔ ،ذت
ٔأٔٛسیت ؿٟشداس ٕٔىٗ اػت تب  12ػبَ ث ٝدساصا ثىـذ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٍ٘شا٘ی  ٚدغذغٝای ثشای ا٘تخبة ٔزذد
٘ذاسد  ٚاص ایٗ ٘ظش ٘یض خٛد سا دػت وٓ ث ٝكٛست ٔؼتمیٓ ،پبػخٍٛی ٔشدْ ٕ٘یدا٘ذ.
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هیساى رضایت هردم از هدیریت شهری درآلواى
ثذِیُ ایٙى ٝؿٕبسی اص التلبددا٘بٖ «ٚاحذ اًالػبت التلبدی»1دسػبَ  2014ثش اػبع ػٌح دسآٔذ ػشا٘ٞ ٚ ٝضیٞٝٙبی
ػجذ خب٘ٛاس ،ػٌح دػتشػی ث ٝوبالٞب  ٚخذٔبت ٔٙبػت  ٚثب ویفیت  ٚخذٔبت ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ  110وـٛس رٟبٖ ثٝ
ایٗ ٔ ٟٓدػت یبفتٙذ و ٝثب تٛر ٝث ٝدسآٔذ  ٚؿبخق اسصاٖ ثٛدٖ وبالٞب  ٚخذٔبت  ٚدػتشػی آػبٖ ،إِٓبٖ ثب
ؿبخق  048/7دس ربیٍب 26 ٜلشاس داسدٕٞٚ .2چٙیٗ دس ستجٝثٙذی دیٍشی و ٝتٛػي ٔؤػؼ»Legatum–Institute« ٝ
دس لبِت ا٘تـبس ؿبخق سفب ٜػبَ  2013كٛست پزیشفت ٝاػت ثٟتشیٗ وـٛسٞبی رٟبٖ اص ِحبٍ ػٌح ص٘ذٌی  ٚسفب،ٜ
اػالْ ؿذٜا٘ذ .دس ایٗ ٔیبٖ ػ ٟٓإِٓبٖ ،وؼت ستج 14 ٝثب أتیبص  6.7اص  10دس حٛص ٜسهبیتٕٙذی ؿٟش٘ٚذاٖ اص ویفیت
ص٘ذٌی ؿٟشی اػت(ٚیٍٗ.)14:1395،
جدول  .2بررسی انواع هدیریت شهری درکشورهای اروپایی،آهریکا ،ایراى

ارشایی ؿٟشداس  ٚلذست
لبٍ٘٘ٛزاسی ؿٛسا ،ا٘تخبة ٔؼتمیٓ

اِف)ٔذَ ؿٟشداس – ؿٛسا

لٛی  -ؿٛسا
ا٘تخبة سای دٙٞذٌبٖ ث ٝافشاد ث ٝػٛٙاٖ
اػوبی وٕیؼیٚ ،ٖٛظیف ٝارشایی ٚ
لبٍ٘٘ٛضاسی داؿتٗ وٕیؼی ،ٖٛتفٛین
ٔؼئِٛیت ثخؾ ٞبی ٔختّف ؿٟشداسی ٔب٘ٙذ

ة)ٔذَ وٕیؼی٘ٛی

آتؾ ٘ـب٘یٔ ،بِی ،ٝثٟذاؿت  ... ٚثٞ ٝش یه اص
اػوبی وٕیؼی ،ٖٛا٘تخبة یىی اص اػوب ثٝ
ػٛٙاٖ سئیغ یب ؿٟشداس.

ة)ٔذَ سٞجشی رٕؼی :وـٛسٞبی ثّظیهّٙٞ ،ذ ،اِف)ٔذَ ؿٟشداس لٛی:

هؼیف  -ؿٛسا

ؿٟشداس.

ثب چبِـٟبیی سٚثش ٚاػت و ٝثیـتش رٙجٝ
أٙیتی  ٚػیبػی داس٘ذ.

ٔذَ ؿٛسا –ٔذیش ؿٟش
٘-1مق دس ٔذَ ٔذیشیت ؿٟشی ایشاٖ
 ٚهشٚست تفىیه ٔذیشیت ػیبػی
ؿٟشداسی اص ٔذیشیت تخللی
ٔ-2حذٚدیت دس ٚظبیف ٟ٘بدٞبی
ٔذیشیت ؿٟشی
یىؼبٖ ثٛدٖ ٔذَ اداس ٜأٛس ؿٟش دس
تٕبْ ؿٟشٞب
٘-3مق ٔىب٘یضْ ٘ظبست  ٚتؼبدَ
ثخـی دس تٙظیٓ ساثٌ ٝؿٛسا  ٚؿٟشداس
(ٔذیش ؿٟش) ٘ ٚح ٜٛا٘تخبة اػوبی
ؿٛسای ؿٟش

دس ایٗ ٔذَ تأویذ ثش ًجیؼت رٕؼی
سٞجشی اػت  ٝ٘ ٚتخلق ٌشایی فشدی
یب سٞجشی ػیبػی.
ِٛوضأجٛسي  ٚرٕٟٛسی چه

ٔؼتمیٓ  ٚؿٛسای ؿٟش ،لذست

وـٛسٞبی رٛٙثی یب ؿشلی اسٚپب ٔب٘ٙذ اػپب٘یب ،فشا٘ؼ ،ٝی٘ٛبٖ ،پشتغبَ،

تفىیه لذست ثیٗ ؿٟشداس ٔٙتخت

ٔؼأِٔ ٝـبسوت ٔشدْ دس ٔذیشیت ؿٟشی

لجشع ٔ ٚزبسػتبٖ

ٔذَ ٔذیشیت ؿٟشی دس ایبالت ٔتحذ ٜآٔشیىب

ٔذَ ٞبی ٔذیشیت ؿٟشی دس وـٛسٞبی اسٚپبیی

ٔذَ ٔذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ

-EIU
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فؼبِیت ٞبی سٚصا٘ ٝؿٟش ،فشدی سا ث ٝػٛٙاٖ
ٔذیش اػتخذاْ ٔی وٙٙذ  ٚؿٟشداس اغّت اص
ٔیبٖ اػوبی ؿٛسا  ٚث ٝؿىُ دٚس ٜای
ا٘تخبة ٔی ؿٛد.

تخللی ٚرٛد داسد وٚ ٝظبیف ٘ ٚمؾ
ٔذیشیت اػتشاتظیه ٕٞ ٚبٍٙٞی سا ایفب
ٔی وٙذ .دس ایٗ ٔذَ أٛس ارشایی تٛػي
وٕیتٞ ٝبی دائٕی و ٝتٛػي ؿٛسای ؿٟش
ایزبد ٔی ؿ٘ٛذ ،ػّٕیبتی ٔی ؿ٘ٛذ

ػیبػت ٞبی ٘ـؼت ثشای ٞیأت ٔٙتخجبٖ،
ِض ْٚاػالٖ صٔبٖٔ ،ىبٖ ،فٟشػت  ٚؿشح
ٔختلش ٔٛهٛػبت ٞش یه اص ٘ـؼت ٞبی
ؿٟش

د)ٔذَ ؿٛسا ٔ -ذیش ؿٟش :وـٛسٞبی

٘ـؼت یب ٌشدٕٞبیی ؿٟشٔ ،ؼئِٛیت ارشای

ٔتخلق (ٔذیش ؿٟش) اػت و ٝتٛػي

اتحبدی ٝاسٚپبیی دس د ٚوـٛس فٙال٘ذ ٚ

ٔىبٖ حوٛس تٕبْ ؿٟش٘ٚذاٖ دس ثحج ٞبی

ٔٚ ٝظبیف ارشایی دس اختیبس یه ٔذیش
ؿٛسای ؿٟش ا٘تخبة ٔی ؿٛد .ؿٛسای
ؿٟش داسای اختیبسات وّی دس استجبى ثب
ػیبػت ٞبی ػٕٔٛی اػت؛ ثب ایٗ ٚرٛد
ٕ٘ی تٛا٘ذ دس ٚظبیف اداسی  ٚارشایی وٝ
دس دػت ٔذیش ؿٟش ث ٝػٛٙاٖ سٞجش
ایشِٙذ

د)ٔذَ ٌشدٕٞبیی ٘ ٚـؼت ؿٟشی ثبص ٕ٘ ٚبیٙذ ٜد)ٔذَ ؿٛسا ٔ -ذیش ؿٟش

ػٟذ ٜداسد ،ؿٛسا ثشای ا٘زبْ ػّٕیبت  ٚاداسٜ

د)ٔذَ سٞجشی تٛػي وٕیؼی:ٖٛ

وٙذ  ٚػیبػت ٌزاسی  ٚتٙظیٓ ثٛدر ٝسا ثش

وـٛسٞبی ػٛئذ ،دإ٘بسن ِ ٚت٘ٛی

ؿٛسای ؿٟش ثش اداس ٜوّی ؿٟش ٘ظبست ٔی

دس ٘ظبْ ٔذیشیت ؿٟشی یه ثذ٘ ٝارشایی

ارشایی حمیمی اػت ،دخبِت ٕ٘بیذ

چالش های هدیریت شهری در کشورهای اروپایی
دس وـٛسٞبی اسٚپبیی ثب دٚچبِؾ ٔٛارٞ ٝؼتیٓ:
اِف) چبِؾ ٞبی ٔحتٛاییٔ :ـىالت ٔ ٚؼبئّی ٔب٘ٙذ اػىبٖ غیش سػٕیٌ ،ؼتشؽ ثخؾ غیشسػٕی ؿٟش ،خذٔبت
ؿٟشی ٘ب ٔٙبػت  ٚوٕجٛد ثٟذاؿت سا ٔی تٛاٖ دس صٔشٔ ٜؼبئُ ٔٛهٛػی ٔ ٚحتٛایی ؿٟش دػت ٝثٙذی وشد ٕٞ ٚچٙیٗ
غبِت ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت سا و ٝاص دیذٌب ٜؿٟشداسی ٞب ًجم ٝثٙذی ؿذ ٜاػت دس ایٗ دػت ٝلشاس داس٘ذ.

ة) چبِؾ ٞبی سٚی ٝای :ایٗ دػت ٝاص ٔؼبئُ اٌشچ ٝپٟٙبٖ ٞؼتٙذ أب ٕٟٔتش  ٚثٙیبدی تش اص ٔؼبئُ ٔحتٛایی آؿىبس
ؿٟش ث ٝؿٕبس ٔی آیٙذ  ٚث ٝدِیُ ایٙى ٝایٗ چبِؾ ٞب ثٛرٛد آٚس٘ذ ٜیب تـذیذ وٙٙذٔ ٜؼبئُ ٔحتٛایی ٔی ثبؿٙذ اص
رّٕ ٝایٗ چبِؾ ٞب ثٔ ٝمبٔٚت دسثشاثش دٌشٌ٘ٛی ٞب ،وٕجٛد اٍ٘یض ٚ ٜاثتىبس دس ایزبد تحٛالت اػبػی دس ؿٟش ،رذا
افتبدٌی ،تفشق ثخؾ ٞبی ٔختّف ؿٟش ،هؼف تٛاٖ ٟ٘بدی ؿٟشٞب ٔ ٚمبٔٚت دس ثشاثش دٌشٌ٘ٛی  ٚسٚاثي ٘بٔٙبػت
ٔیبٖ حىٔٛت ٔ ٚذیشیت ٞبی ٔحّی  ٚؿٟشی ٔی تٛاٖ ٘بْ ثشد.

چبِؾ ٞبی فمٟی ٔذیشیت ؿٟشی ایشاٖ ثب تٛر ٝثٔ ٝذَ ؿٛسأ-ذیشؿٟش اص لشاس صیش اػت:
فم ٝؿیؼ ٝثشای ثش ٖٚسفت وـٛسٞبی اػالٔی اص ٔـىالت ٔذسٖ رٛأغ ؿٟشی ساٞىبسٞبیی اص رّٕ ٝاك َٛخبف
ػبخت  ٚػبص اػالٔی (حشیٓ  ٚثّٙذی ػبختٕبٖ ٞب) ،حبوٕیت ثش ٔؼبئُ ػبخت  ٚػبص ،سػبیت ػذاِت دس تٛصیغ
أىب٘بت ؿٟشی  ... ٚسا پیـٟٙبد وشد ٜاػت.
دس اك َٛػبخت  ٚػبص ،ثشای سػبیت حشیٓ ؿخلی افشاد ،فبكّ ٝثیٗ ٞش د ٚػبختٕبٖ ثب تؼییٗ حشیٓ دٌ ٚزسٌب5 ،ٜ
رساع (ٔؼبدَ ٔ 2.31تش) تؼییٗ ٔی ؿٛد .أب دس ؿٟش ٞبی ایشاٖ ػٕذتب لب٘ ٖٛخبكی ث ٝرض «لٌغ ثذ ٖٚدسص» و ٝفبكّٝ
ثؼیبس ٘بچیضی اػت ،تذٚیٗ ٘ـذ ٜاػت .دس ٔٛسد ثّٙذٔشتجٞ ٝب دس فم ٝؿیؼً ،ٝجك ٘مُ لٞ َٛبی پزیشفت ٝؿذ ،ٜاػبع
ػبخت ػبصٞ ٜب ث ٝكٛست افمی  ٚثب استفبػبت  8 ،7یب  9رساع (ث ٝتشتیت ثشاثش ثب ٔ 3.23تشٔ 3.68 ،تشٔ 4.15 ،تش)
اػت .فبكّ ٝػمف تب ثبْ  ٚدس ؿٟش ٞب ثشای ٞش ًجم 7 ٝرساع اػت .أب ػبخت آسدٞبی دیٍشٍٔ ،ش دس ٔٛاسد هشٚسی،
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حالَ ٘یؼت .ثش اػبع اكُ حبوٕیت حبوٕبٖ اػالٔی،حبوٓ اػالٔی ٔی تٛا٘ذ دس ٔٛسد تخّفبت ػبختٕب٘ی حىٓ
كبدس وٙذ  ٚیب حتی ػبختٕبٟ٘بی ثب ایٗ تخّفبت سا تخشیت وٙذ .دس ؿٟش ٞبی ایشاٖ تخّفبت ػبختٕب٘ی دس ػبَ
٘ 1394ؼجت ث ٝػبَ  31 1393دسكذ وٕتش ثٛد ٜاػت.
دس خلٛف سػبیت ػذاِت دس تٛصیغ أىب٘بت ؿٟشی ،فم ٝاػالٔی ثش ایٗ ٘ىت ٝتأویذ فشاٚاٖ داسد و ٝدس كٛست ػذْ
سػبیت ػذاِتٕٔ ،ىٗ اػت ٔذیشیت ٔخذٚؽ ؿٛد .ثشسػیٞبی ٔشثٛى ث ٝأبوٗ ػٕٔٛی داسای حلیش آػفبِتی ٘ـبٖ
داد و ٝدس ؿٟش ٞبی ایشاٖ دس ٔحّٞٝبی فمیش٘ـیٗ ٘ؼجت خیبثبٖٞبی آػفبِتؿذ ٜحبؿی ٝؿٟش ث ٝوُ ؿٟش دس ػبَ
 67 1393دسكذ  ٚدس ػبَ  53 1392دسكذ ثٛد ٜاػت .رٟـی لبثُ تٛر ٝاػت  ٚث٘ ٝظش ٔی سػذ و ٝػذاِت دس
ایٗ صٔی ٝٙثشلشاس ؿذ ٜاػتٞ ،شچٙذ اسلبْ ػبَ  2015تؼذیُ ؿذ ٜاػت .دس ٘بٌٚبٖ ؿٟشی ،تؼذاد ایؼتٍبٞ ٜب ًَٛ ٚ
ٔؼیشٞبی اتٛثٛػشا٘ی ؿٟشی ث ٝتشتیت  3.4 ٚ 2.5دسكذ افضایؾ یبفت ٝاػت و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜتٛصیغ ثٟتش ٔٙبثغ اػت.
دس فم ٝاػالٔی ،اؿبػ ٝفش ًٙٞاػالٔی الصٔ ٝرذایی ٘بپزیش یه ؿٟش اػالٔی اػت  ٚدس ؿٟش ٞبی ایشاٖ ثب تٛر ٝثٝ
ػشا٘ٔ ٝؼبرذٔ 242 ،ؼزذ دیٍش ٔٛسد ٘یبص اػت ً ٚشح ٔ 110ؼزذ ؿٟشداسی ؿٟش تب حذٚدی ٔی تٛا٘ذ تؼٌیُ
ؿٛد .فبكّٕٞ .ٝیٌٛٙس دس ٔٛسد وتبثخب٘ٞ ٝب ثب احتؼبة تٕبٔی وتبثخب٘ٞ ٝبی ؿٟش ،ػشا٘ ٝفوبی وتبثخب٘ ٝؿٟش ٔ 2تش
ٔشثغ اػت و ٝفبكّ ٝصیبدی ثب اٞذاف ثش٘بٔ ٝپٙزٓ تٛػؼ ٝداسد٘ .ىتٕٟٔ ٝی و ٝثبیذ ث ٝآٖ تٛر ٝداؿت ،ػٙبكش ٚ
تٙذیغ ٞبی ؿٟشی اػت و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜاؿبػ ٝفش ًٙٞاػالٔی اػتٔ .ذیشاٖ ؿٟشی دس ایشاٖ تٛا٘ؼت ٝا٘ذ دس ساػتبی
فش ًٙٞدیٙی ،ایخبس ،ؿٟبدت  ٚالتلبد ٔمبٔٚتی ٌبْ ٞبی ٔٛحشی ثشداس٘ذ.
نتیجه گیری و دستاورد علوی و پژوهشی
ثبیذ پزیشفت و ٝچیضی ث٘ ٝبْ ٔذیشیت ثًٛ ٝس ػبْ ٔ ٚذیشیت ؿٟشی ثًٛ ٝس خبف دس تٕبْ وـٛسٞب ٚرٛد داسد؛ أب
ٔؼٙبی آٖ ثٔ ٝمذاس وٓ یب صیبد اص وـٛسی ث ٝوـٛس دیٍش ٔتفبٚت اػتٔ .ؼٙبی ٔذیشیت ؿٟشی ثب تٛر ٝث ٝثیٙؾ
تبسیخی ،فشٍٙٞی  ٚاٚهبع ٔحّی ؿىُ ٔی ٌیشدٔ .ذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ پذیذ ٜای ٘یؼت و ٝثتٛاٖ آٖ سا اص دیٍش
فشایٙذٞب رذا وشد .دس ایٗ ساػتب ٔذیشیت ث ٝسٚؿٙی ثب دیٗ  ٚثبٚسٞب  ٚؿشایي رغشافیبیی ٞش ٔىبٖ ساثٌ ٝداسد .ثش ایٗ
ٔجٙب ٔی تٛاٖ ارػبٖ ٕ٘ٛد و ٝاٍِٛی اػالٔی  -ایشا٘ی ٔذیشیت ؿٟشی سٚیىشدی ربٔغ رٟت تؼبِی  ٚپیـشفت ٔٙبًك
ؿٟشی وـٛس ثش ٔجٙبی آٔٛصٞ ٜبی اػالْ  ٚثب تٛر ٝوبُٔ ثٔ ٝمتویبت  ٚؿشایي وـٛس اػت.
التوبی لیذ اػالٔی ثٛدٖ دس تؼشیف ٔذیشیت اػالٔی ثش ایٗ ٔجٙب اػتٛاس اػت و ٝثبیذ ٔفبٞیٓ ،ؿبخق ٞب  ٚاػبػبً ٞش
چیضی و ٝدس ٔؼشفی ٔذیشیت دخیُ اػت٘ ،بظش ث ٝتؼشیفی اػالٔی اص ٔذیشیت ثبؿذ  ٚثش ٔجب٘ی ٘ظشی ،فّؼفی ٚ
ا٘ؼب٘ـٙبختی اػالْ ٔجتٙی ؿذ ٜثبؿذٕٞ .چٙیٗ ایشا٘ی ثٛدٖ اٍِ٘ ٛبظش ث ٝایٗ اػت و ٝثبیذ دس صٔی ٝٙی پیـشفت ،ؿشایي
ثٔٛی سا دس ٘ظش ٌشفت.اٍِٛی اػالٔی پیـشفت ،اٍِٛیی اػت ؤ ٝجتٙی ثش ٔجب٘ی ٔؼشفت ؿٙبختی ٞ ٚؼتی ؿٙبختی
اػالٔی  ٚدس چٟبسچٛة حمٛق  ٚاخالق اػالٔی ثبؿذ .ثبتٛر ٝث ٝتحمیمبت كٛست ٌشفتٔ ٝی تٛاٖ ث ٝایٗ ٔ ٟٓدػت
یبفت و ٝدیٗ اػالْ و ٝدیٙی اػت ربٔغ ؤ ٝی تٛا٘ذ اك َٛحىٕشا٘ی ٌّٔٛة ؿٟشی سا ٔـخق ٕ٘بیذ .اكِٛی
ٕٞچ ٖٛػذاِت ،لب٘ٔ ٖٛذاسی ،ؿٟش٘ٚذٔذاسیٔ ،ؼئِٛیت پزیشی ٔذیشاٖ ؿٟشی  ...ٚیبفتٞ ٝب دس ایٗ ٘ٛؿتبس حبوی اص
ایٗ اػت و ٝدس ٞش وـٛسی اٍِٛی ٔذیشیت ثشاػبع تمؼیٓ ثٙذی ٚظبیف ٔذیشاٖ ؿٟشی ٔ ٚیبٖ ٔـبسوت ٔشدْ دس
أٛس ؿٟشی ٔتفبٚت اػتِ .زا ٔی تٛاٖ ثب اػتفبد ٜاص آٔٛصٞ ٜبی دیٙی اك َٛاخاللی ٚػّٕی ثشای ٔذیشاٖ ؿٟشی
لشاسداد  ٚثب سػبیت فش ًٙٞاػالٔی دس چیذٔبٖ ؿٟشی اص اٍِٞٛبی وـٛسٞبی ٔٛفك اص رّٕ ٝفشا٘ؼ٘ ٝیض ثٟشٙٔ ٜذ ؿذ.
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پشا و ٝفشا٘ؼٕٞ ٝچ ٖٛایشاٖ داسای ػبختبسثؼیي اػت .اػتفبد ٜاص فش ًٙٞاػالٔی دس ٔذیشیت ؿٟشی ث ٝایٗ ٔؼٙبػت
و ٝثبیذ ظبٞشؿٟش ٔتزّی فش ًٙٞاػالٔی ثبؿذ .ظٛاٞش یؼٙی ٔؼٕبسی ػبختٕبٖ ٞبً ،شص ِجبع پٛؿیذٖٛ٘ ،ع تجّیغبت ٚ
وؼت ٚوبسٞبی ؿٟشی  ٚ ..ٚأب دسایشاٖ دس ٔذیشیت ؿٟشی اػالٔی ث ٝدِیُ وٓ سً٘ ؿذٖ اٍِٞٛبی اػالٔی ثبچبِؾ
ٞبیی ٕٞچ ٖٛوؼت دسآٔذ ٘بپبیذاس ٚسا٘تی اص خذٔبت ؿٟشی ،ثش٘بٔ ٝسیضی اص ثبال ث ٝپبییٗ ،وٛتبٞی ػٕشٔذیشیت
ؿٟشی تىی ٝثشفشد ٔحٛسی ث ٝربی ثش٘بٔٔ ٝحٛسی ،ػذْ ؿفبفیت ٔٛارٞ ٝؼتیٓ و ٝأیذ اػت ثب تشٚیذ اٍِٛی اػالٔی
ٌبٔی دس ساػتبی ثٟجٛد ٔذیشیت ؿٟشی ثشداسیٓ.
هنابع
اػٕبػیُ صاد ،ٜحؼٗ ( ،)1388تحّیّی ثش ٔؼبئُ ؿٟشٞبی ایشاٖ ،پظٞٚؾ ٔذیشیت ؿٟشی ،ؿٕبس .2 ٜ

حؼیٙی فشد ،ػبًف ،ٝساػیٔ ،ؼؼٛد ،ػّی اوجشی ،احؼبٖ( ،)1400ربٔؼ ٝؿٙبػی ٔذیشیت ؿٟشی اص ٔٙظش فمٟی -
حمٛلی ،ؿٕبس48 ٜ
فشیٛدی ،یٛػف ( )1393اداس ٜی أٛس ؿٟشداسیٟب .ػبصٔبٖ ؿٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟبی وـٛس ،ؿٕبس43 ٜ
لبِیجبفٔ ،حٕذثبلش ،صوی ،یبؿبس ،سهٛی ٘ظادٔ ،شتوی ،آَ حؼٗ لضٚیٙی ،ػّٕبٖ ( ،)1395ثشسػی  ٚتحّیُ
تٌجیمی اٍِٛی ٔذیشیت ػیبػی ؿٟشٞب دس وـٛسٞبی تٛػؼ ٝیبفت ٚ ٝدسحبَ تٛػؼٛٔ ٕٝ٘ٛ٘( ٝسدی:ایشاٖ ٚ
فشا٘ؼ)ٝؿٕبس ٜاَٚ
ٔحٕذصاد ،ٜؿیٕب ،ػّیٕبٖ پٛس ػٕشأٖ ،حجٛث )1399( ٝثشسػی ٔیضاٖ تبحیش آٔٛصؽ ؿٟش٘ٚذی ثش ٔؼئِٛیت پزیشی
ارتٕبػیٟٔ ،بست صیؼت ٔحیٌی ٟٔ ٚبست ارتٕبػی ،ؿٕبس ٜیبصد ،ٜدٚس ٜثیؼت  ٚدٔ ،ْٚزّ ٝػّ ٚ ْٛتىِٛٛٙطی
ٔحیي صیؼت
یٛػف پٛسٚ ،حیذ(٘ ،)1390مؾ ٘بحیٔ ٝحٛسی دس ثٟجٛد ٔذیشیت ؿٟشی ٔـٟذ ،پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ،
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