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 1آن  هایمولفه و ابعاد تبیین و زمان گذر در شهری توسعه مفهوم واکاوی

 نگین حجتی

 ایران  تهران،  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه تخصصی شهرسازی، دانشجو دکتری،

 2حسین ذبیحی 

 ایران  تهران،  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرسازی،گروه تخصصی  دانشیار،

 زهرا سادات سعیده زرآبادی

 ایران  تهران،  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه تخصصی شهرسازی، ،دانشیار

 چکیده  
بسیاری شده  تغییرات  توسعه شهری دستخوش  مفهوم  از  با گذشت زمان،  این موضوع  به  است.  اوال  است که  آن جهت مهم 

پس پیرامون توسعه شهری انجام خواهند شد، کمک خواهد کرد تا در هنگام بررسی مطالعات پیشین، مفاهیم  تحقیقاتی که زین 

مورد زمان  در  را  آن  می  همتراز  تبیین  شهرها  توسعه  صحیح  ارزیابی  جهت  مدونی،  چارچوب  ثانیا  آورند.  بدست  کند.  نظر 

هایی است که توسعه  وهش، تبیین مفهوم توسعه شهری و موکدات آن در گذر زمان و شناسایی ابعاد و مولفه بنابراین هدف پژ

است. این پژوهش، براساس پارادایم برساختی و اکتشافی و با رویکرد کیفی انجام  شهری در هر بازه زمانی بر آن استوار بوده 

مولفه شده  و  ابعاد  مفاهیم،  تا  راست  توسعه شهری  با روش  های  و  نموده  اسنادی گردآوری  مطالعه  به روش  زمان،  در گذر  ا 

نرم تحلیل از  استفاده  با  و  مولفه افزار مکسمحتوا  و  ابعاد  دسته کیودا،  و  تلخیص  زمانی  بازه  هر  را در  توسعه شهری  بندی  های 

بهره   متخصصان  پرسشنامه  از  بعد  گام  در  مولفه گرفتهنماید.  و  ابعاد  تایید  ضمن  تا  مولفه هشد  سایر  شده،  احصا  که  ای  هایی 

که  می است  این  از  حاکی  نتایج  نماید.  شناسایی  نیز  را  باشند  موثر  راستا  این  در  رشد  تواند  معنای  به  ابتدا  در  شهری  توسعه 

اقتصادی مطرح شد، سپس عواملی چون توجه به نیازهای اساسی، اصالح بازار، توجه بر رفاه و ... موجب تکامل آن گردید.  

مولفه تبدیل   60بعد و  6پردازان مطرح و متخصصان داخلی، توسعه شهری به جریانی چند بعدی، شامل افزایی نظریهیتا از هم نها

رشد    را جهت  یمساعد  طیشرا  تواندگردد و میمی  مردم  یسطح زندگ  شیافزا  شد که با تغییر در ساختارهای موجود، موجب

 فراهم آورد.  آنانعزت نفس 

 

 

 . رشد، رشد اقتصادی، توسعه، توسعه شهریکلیدواژگان: 

 

 

 
  به   «تهران:  پژوهی  مورد.  شهر  توسعه  بر  موثر  فرهنگی  صنایع  های  مولفه  و  ابعاد  تبیین»    عنوان  با  نخست  نویسنده  دکترای  رساله  از  برگرفته  مقاله  این  . 1

  و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  هنر،  و  معماری  عمران،  دانشکده  در  زرآبادی  سعیده  سادات  زهرا  دکتر  مشاوره  و  ذبیحی  حسین  دکتر  راهنمایی

 . است تهران تحقیقات
 h.zabihi@srbiau.ac.ir : مسئول نویسنده . 2
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 مقدمه 

با استفاده از مفاهیم مطروحه   تبع آن توسعه شهری در گذر زمان معانی مختلفی داشته و هربار  به  مفهوم توسعه و 

های توسعه و مولفهتوسط نظریه پردازان، یا تکامل یافته و یا دستخوش تغییر شده است. شناخت این مفاهیم، ابعاد و  

توسعه شهری در هر بازه زمانی، باعث خواهد گردید تا در وهله اول مشخص گردد مفهومی که امروزه تحت عنوان  

ای داشته و چه موارد و موکداتی باعث شده است تا مفهوم توسعه  توسعه شهری بدان اشاره شده است چه پیشینه

ه پژوهشی به دنبال ارزیابی توسعه شهری در بستر خاصی است، شهری به شکل امروزین خود تبدیل گردد و چنانچ

های توسعه شهری مورد تاکید در هر بازه زمانی، قادر باشد ارزیابی صحیحی از میزان توسعه  با استناد بر ابعاد و مولفه

امر می این  بعدی  باشد؛ در گام  داشته  بستر مورد نظر خود  آن گردد که  شهری  باعث  تحقیقاتی که زین پس  تواند 

پیرامون این موضوع انجام خواهند شد، در هنگام بررسی مطالعات پیشین و یا تشریح مفهوم توسعه شهری در هر  

بازه زمانی، مفاهیم معادل یا همتراز با آن در زمان مورد نظر شناسایی شده و از این طریق مفاهیم مستتر در آن و یا  

 د نظر بررسی شود.مور مفاهیم وابسته به آن در دهه

از سال   توسعه شهری  و  توسعه  مفهوم  تحوالت  و  تغییر  بررسی  با  است  مقاله سعی شده  این  تا سال    1950در 

و همچنین بهره گیری از پنل متخصصان، به این سوال پاسخ داده شود که سیر تطور مفهوم توسعه شهری و    2020

های آن کدام است؟ بنابراین هدف پژوهش حاضر  د و مولفهموکدات آن در هر بازه زمانی به چه صورت بوده و ابعا

مولفه و  ابعاد  شناسایی  همچنین  و  زمان  گذر  در  آن  موکدات  و  شهری  توسعه  مفهوم  توسعه تبیین  که  است  هایی 

های  شهری در هر بازه زمانی بر آن تاکید داشته است تا نهایتا بتوان مبتنی بر آن مفهوم توسعه شهری و ابعاد و مولفه

 آن را احصا نمود. 
های داخلی و خارجی بدان اشاره شده  مفهوم توسعه و توسعه شهری از جمله مفاهیمی است که به کرّات در پژوهش

ها، تعریف مفهوم توسعه و توسعه شهری صرفا در یک مقطع زمانی  است، این در حالی است که اوال در این پژوهش

نشده   بررسی  مفاهیم  تحول  و سیر  بوده  نظر  نموده  مد  اشاره  مفاهیم  تطور  سیر  به  پژوهشی  در  چنانچه  ثانیا  است، 

نظریه و  پارادایم  تطور  است، صرفا  و سیر  داده  قرار  واکاوی  را مورد  توسعه شهری  و  توسعه  مفهوم  بر  های حاکم 

ول  مفهوم توسعه شهری و بررسی مفاهیم و موکدات آن در گذر زمان تا به امروز، مورد بررسی قرار نگرفته و مغف

بر همین اساس این پژوهش بر آن است تا خال دانشی در مفهوم توسعه شهری را که شامل بررسی    واقع شده است.

 های آن در گذر زمان است، رفع نماید.سیر تطور مفهوم توسعه شهری و شناسایی ابعاد و مولفه

 مبانی نظری 

 توسعه و توسعه شهریمفهوم  سیر تحول

اشکال توسعه که مطابق با    تیماه  فی توص  یکه برا  یاریبس  میبا مفاه  یمتماد   انیسالدر طول  ی  توسعه شهرمفهوم  

در طول    ،یگر یشهر، مانند هر موجود زنده د  کی است.  افتهیمختلف جامعه و ملت اتخاذ شده است، تکامل    یازها ین

تکامل   یا  زمان  برا  ابد ییم   ر ییتغو  را  خود  م  یازهاین  یارضا   ی و  وفق  .  (Mohd Saad et al,2014,2)دهدیانسان 

بازه در  توسعه شهری  نظریهبنابراین الزم است مشخص گردد که مفهوم  از  تاثیرپذیری  با  های  های زمانی مختلف، 



 39...  شهری توسعه  مفهوم  واکاوی

 

مطروحه در هر دوره، چه معنا و مفهومی را به خود اختصاص داده است تا مبتنی بر آن بتوان سیر تحول توسعه و به  

  وثر در راستای دستیابی به آن را تبیین نمود.تبع آن توسعه شهری و ابعاد م

 1960-1950توسعه شهری همتراز با رشد اقتصادی 

بستر شهرها    توسعه با  در  تراز  ابتدا هم  اقتصاد در  اساسرشد  براین  بر حسب توسعه شهری    ی مطرح شد.    صرفاً 

.به طوری که  (Abuiyada,2018,115)شدمی  ی ریگاندازه  ی ناخالص مل  دیتول  ای   و  ساالنه درآمد سرانه  شی افزا  میزان 

بر توسعه تورم و نوسانات ارز محدود میشد)میرباقری  عوامل موثر  به مخارج دولتی، سرمایه گذاری،  یافتگی صرفا 

اقتصاد  شهری  توسعهنیز    1(. از منظر مابوگونجه 239،  1396هیر، تول  بوده که  ی به مثابه رشد  بر  تاک  دی اغلب    د ی کاال 

بنابراین اولین مفهوم توسعه شهری در قالب مفهوم رشد علی الخصوص رشد    .(Sakalasooriya,2020:82)گرددمی

نمایان ساخته است را  آنا   نظر  طبق  .Pritchett,2021):(18اقتصادی خود  مبتن  نیا  2سنت  توسعه  از    ،بر رشد  یدرک 

بازار    راتیتأث  قیرشد اقتصاد به نفع کل جامعه خواهد بود، چه از طر  در شهرها  استوار بود که  دهی ا  نی، بر اشهری

در    گذاری و حضور پررنگ  سرمایه. در واقع دولت از طریق  (Cobbinah et all,2011:136)توسط دولت  چهمحور،  

شهرها توسعهبه  بستر  پیشبرد  متولی  و  اجرایی  بازوی  هدایت  می  عنوان  را  اجتماعی  بعد  و  تواند  پناه  کند)یزدان 

دو عنصر نیروی کار و رشد سرمایه را به عنوان عناصر    3با تاکید بر این رویکرد، مدل لوییس   (.529  :1400همکاران،

توسعه شهری را از طریق رشد اشتغال در نظر میگیرد و تاکید دارد    ، فرآیندی از  مدل الگوی توسعه مطرح نمود. این  

های صنعتی شهری جذب شود و ایجاد  شهرها تداوم دارد که نیروی کار در بخش  تا زمانی فرآیند توسعه در بستر

  .(Coccia,2019:3)اشتغال و کسب درآمد نماید

  ل یتشک  ند یفرآ  ی، تقویت شد. بدین ترتیب که توسعه شهری، به معناینز یرشد ک   هی نظررونق مجدد    این مفهوم با 

و سرما  ه یسرما انداز  بستر شهرهاگذارهیتوسط پس  در  و    ی  افزابوده  افزا  ش یبا  درآمد،  آزاد  پس  شی سطح  و  انداز 

سرما هدا  ه،یکردن  را  بازار  روستو .  Sakalasooriya,2020):(98نمودمی  تیرشد  رشد  هارود    4نظریه  رشد  مدل  و 

می  5دومار همنیز  بر  تاییدی  رشد،  تواند  تئوری  در  باشد.  شهری  توسعه  و  رشد  مفهوم  و  ترازی  انداز  پس 

اقتصادیم  شتریب  یگذارهیسرما رشد  نرخ  تسر   یتواند  محقق    عیرا  را  شهری  توسعه  طریق  این  از  و  نموده 

رشد    .(Coccia,2019:3)نماید مستلزم  توسعه  و  داشته  معنا  یک  شهری  توسعه  و  رشد  زمانی  بازه  این  در  بنابراین 

 است.اقتصادی بوده

 1970 -توسعه شهری همتراز با توجه به نیازهای اساسی 

توسعه شهری  با گذشت زمان و بروز مشکالت عدیده اجتماعی و انسانی، تاکید صرف بر رشد اقتصادی به معنای  

ها،  پتانسیل  رایز  ،کندینم  فی را تعرشهری    توسعه  یواقع  یمعنا  ،توسعه  یمفهوم اقتصاد  چرا کهشد،    با تردید همراه

 ,Nussbaum, 2000; Sen, 1999; UNDP)  ردیگیافراد را در نظر نم  ی، روحی و روانیکیزی ف  طیها و شراییتوانا

 سوی مرتفع کردن  به  6یناخالص داخل   د یو تول  ی از رشد اقتصاد  شهری  ، تمرکز توسعه1970در دهه  بنابراین    .(2006

 
1 Mabogunje 
2 Sant’Ana 
3 Lewis 
44 Rostow’s stages of growth 
5 Harrod-Domar growth model 
6 GDP 
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توسعه شهری    از  دیجد  تفسیر   نیایافت.    رییفقرا تغ  یو اشتغال برا   بهداشت  ه،یشامل آموزش، تغذ   یاساس   یازها ین

  ی تقاضا با گسترش فقر،    . چرا که(Cobbinah et all,2011:137)گردد  د یانسان تأک  یزندگ  ت یفیبر ک  موجب شد که 

و   ر یافراد فق  ییپس شناسا  شود،یآن م ر یاشتغال و نظا د،ی خود موجب کاهش تول نیکه ا ابد ییکاهش م  جامعه مؤثر در

 (. 520 :1399)محمدی و همکاران، کشور مؤثر باشد یدر رشد اقتصاد تواندیآنها م از تیحما

فقرا و    نیب  ینابرابر   و  شکاف  رایرسد زیتوسعه لزوماً به فقرا نم  یمفهوم اقتصاد   ی ای دهد که مزاینشان م  1س یهر

فقر و رفاه   ،ینابرابر  عوامل، مانند  ری به تکامل سا  یکم  توجهبنابراین    .ابدییم  شی افزا  ،قایدر آفر  ژهیثروتمندان به و

میاجتماع نظر  به  ضروری  که  بیان  2رزیس.  Cobbinah et all,2011):(136رسدی  زمانی  فقر،    یعوامل  نمود،  مانند 

صورت  توسعه    در شهرها،  که   کردتوان ادعا  ی، نمگردداگر درآمد سرانه دو برابر    ی، حتشودبدتر    ینابرابر  ،یکاریب

در ادامه با مطرح   .(Abuiyada,2018:115). بنابراین مفهوم توسعه شهری مجددا مورد بازنگری قرار گرفتاستگرفته

و    ی نهاد  راتیی در مورد تغ  یی هاهی و نظر  ستین  یکاف  یی به تنها  یبعد اقتصاد ، بیان شد که  ونیزاسی مدرن  هی نظرشدن  

باید به تعریف اولیه اضافه شود. بر همین اساس    ها و آداب و رسومباورها، ارزش  ،یاجتماع  یها وهیمانند ش  یاجتماع

  ی و الزامی ات ی حیابی به توسعه شهری  در راستای دست  یو اجتماع   یو رفع موانع مختلف فرهنگ   ر ییانتشار و سرعت تغ

 . (Sakalasooriya,2020:115)شوندیم یافتگی عقب مانده باعث توسعه ن یداخل  یساختارها چرا که   است.

را    ی متعدد  یها شرانی پ  ی،مدل تک بعد  ک ی  ی اطالق شد که به جا  ی به مفهومتوسعه شهری    3ی رمن رژبه گفته  

تمام در  توسعه  امکانات  و  شده  مجنبه  یشامل  نظر  در  آن   در  را  توسعه  ردیگیها  تعریف  روند  در  که  آن  دیگر   .

بار مفهوم   م  ارجحیتدانش  شهری، این  است که توسط همه کنشگران    یمفهومتوسعه شهری    نیبنابرا  .شودیداده 

 . (CIDI,2004)ردیگیصورت م یبر دانش و خرد جمع هی جامعه و با تک

 1980 -توسعه شهری با محوریت اصالح بازار و توجه به رفاه مردم 

بازنگری قرار    شهری  توسعه  مفهومدر    ریچشمگ  تغیر  کی   1980دهه  در   به وجود آمد و نظریه مدرنیزاسیون مورد 

همچنان  نکرده و  ، عبور  گذار از مرحله    جوامع در حال توسعهشد    مشخصگرفت. علت این بود که با گذشت زمان  

امروز از نظر    ، در حال توسعه  ی کشورها  نکه یا  ، مطرح شد  دیگری   یادعا براین اساس  .  اندمانده  ی باق  در حال توسعه 

ادعا به    نیکنند. ا  دایمختلف توسعه پ  یرها ی در مس  دیبا  نیمتفاوت هستند و بنابرا  توسعه یافته  یبا کشورها  یساختار 

 .  (Halperin,2018)شد  لیتبد یی ساختارگرا  تفکر یهسته اصل

تجارت، حذف    یآزادساز  مفاهیمی چون  بر  توسعه شهری  دی تاک  منجر به  1980دهه    یبده  بحراناز سوی دیگر  

ب   یدولت  یهایکسر ارز  نرخ  ارزش  شیو  همچن  یگذار از حد  و    ناکارآمد   یدولت  مهین  یها سازمان  دنیبرچ  نیشده 

  شهری از قبیل به  توسعه   ی هااستیس  یخطاها  کننده  حی عنوان تصحبه  ی،ساختار   لیتعد  س یگفته هر  به  .تاکید داشت

منجر    شتر یب  یبازارمحور اتخاذ شده به نابرابر   اصالحات   .شدیم  یاز حد، تلق  ش یب  یها ینامتوازن و بده  ریزیبودجه

  ف یمردم تعر  یها گسترش انتخاب  یبرا   یندیرا به عنوان فرآتوسعه شهری  مردم،    یتمرکز بر رفاه عموم   باشده و  

داشته باشند، دانش    یو سالم  ی طوالن  یتوانند زندگیکه م  گیرد قرار می  یها در دسترس افراد انتخاب  ن یکند و ایم

 
1 Harris 
2 Seers 
3 Germán Rey 
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 Cobbinah)باشند  تهداش  یدسترس  یزندگ  هایاستانداردبا    ستهیشا  یزندگ  کی   یبرا  ازی کسب کنند و به منابع مورد ن

et all,2011:137).   

 1990 -توسعه شهری انسان محور و توجه به رفاه مردم 

هدف    ک یخود    ی، اما به خودبه شمار میرفت  شهرها  توسعه   در دستیابی به  شاخص مهم  کی  ،درآمد  1990در دهه  

بر رفاه این بار از منظر انسانی،  و    در نظر گرفته شدهفراتر از گسترش درآمد و ثروت  توسعه شهری  بنابراین  نبود.  

تمرکز   و   غلبه کرد  ی مفهوم رشد اقتصاد  یها تیانسان محور بر محدود  با ماهیتمفهوم از توسعه    نیانمود.  مردم 

به  یاتوسعه را  درآمد  می  هدف  کیعنوان  که  نظر  بهدر  تبدیل  به  له یوس   گرفت،  دستیابی  راستای  هدف    در 

هر    ا ی  ی، کیفیمستلزم  بهبود کمتوسعه شهری    ،1رسون ی نظر پبنابراین با استناد به    .Cobbinah et all,2011):(138شد

خاص در مورد بهبود    دگاه ید  ک یکند که توسعه به  یم   دی تاک  نیاست. او همچن  شهر   دو در استفاده از منابع موجود

  یهایاز استراتژ  ی شماریتعداد ب  ی برا  یبی اصطالح ترک  کی   نی، ا، بلکهکندیاشاره نم  یو اقتصاد   ی اسیس  ،یاجتماع

برا شده  مح  یاقتصادی،  اجتماع  ابعاد  لیتبد  یاتخاذ  وضع  یطی و  مطلوب    یفعل   تیاز  حالت  به 

 . (Abuiyada,2018:115)است

 2000 -توسعه شهری با محوریت عدالت 

سال   شهری  ،  2000در  جهان توسعه  سطح  بعد  ی،در  تغ  یتلق  ی چند  مفهوم  ر ییشد.  از  به    یاقتصاد  یساز گفتمان 

فقر   ی کن شهیو ر یعیطب ستیز طی، حفاظت از محیتیجنس یاقدامات توانمندساز  یمعرفی، توسعه انسان  یها شاخص

پذیرفت همچن  ن یا  .صورت  جهان  نیدوره  تعهد  ک  ی برا  یشاهد  با     2پار -فوکودا.  بود  نیزمردم    ی زندگ  ت یفی بهبود 

را  توسعه شهری  مربوط به مفهوم    یها استدالل   ،یجار  یمختلف بر اساس گفتمان جهان  یها یساز مفهوم  یبنددسته

بر  اقتصاداهیمف   مبتنی  کاراییبا    یم  بر  انسان  کردیروخوب،    یحکمران   ،تاکید  بهبرا   یتوسعه  دستیابی  عدالت    ی 

بر  اجتماع تاکید  مانند  ژهیوبه،  قدرت و نفوذ مردم  جهت افزایش  مشارکتی،    و فقرا   یقوم  یهاتیاقل  افراد محروم 

می مطروحه  .(Cobbinah et all,2011:141)کندخالصه  م  مفاهیم  که  ینشان  این  دهد  بردر  شهری  توسعه    دوره 

 . استوار است  3ی بهبود رفاه انسان در راستای ی تیو جنس یطیمح ستیز ،یاسی س ،یاقتصاد  ،یاجتماع  مفاهیم

 2010 -توسعه شهری برابر با حرکت رو به جلو کل نظام اجتماعی 

دهه میردال2010  در  تعبیر  به  و  رسید  تکامل  به  توسعه  مفهوم  رو    4،  حرکت  توسعه،  از  باال منظور  نظام    یبه  کل 

در کنار  ، توسعه شهرها  ریتعب  ن یا  ، چرا که در است  یرفتنی پذ   ف یتنها تعر  نیا  شاید بتوان گفت  شد.تلقی می  ی اجتماع

اقتصاد غ  ،یعوامل  عوامل  مانند  یراقتصادیهمه  زیست،  ؛  تسه  یهاگروهمحیط  مردم،  و    ی بهداشت  الت یمختلف 

جامعه  عیتوز  ،یآموزش در  قوانینقدرت  تداب  ،  اقتصاد یعموم  ریو  اجتماع  یتر  س  یو  ب  یاس یو  به    تر،گسترده   انیو 

توسعه شهری  کند که  یم   انیب  ،5ی ردر تایید این امر    .( 19  :1395)مالعباسی،  کندیم  دخیل   نیزها را  هادها و نگرشن

انسان   با  ارتباط  پاوال  در  با  زندگ  شرفتیمترادف  انسان است  یابیو دست  یدر  رفاه  انسان  اًیثان  .به  ایجاد  با    یتوسعه 

 
1 Pearson 
2 Fukuda-Parr 
3 MDGs 
4 Gunnar Myrdal 
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دتمامی    ی برا  ی فرصت تقو  ر افراد  به  تی جهت  استفاده  توانا  نه یو  زم   هایییاز  هر  در  فرهنگ  ی انهیخود  از    ی،اعم 

مسکن    ی،آموزش   ی،ماد  یکاالها   خدمات و  افراد را انتخاب  ی در ارتباط است تا بتواند آزاد  رهی و غ  ی اسی س  ی،اقتصاد

غ نما  لی تسه  رهیو  محقق  است  .  (Halperin,2018)د یو  ذکر  به  تعریفالزم  شهری  مفهوم    در  امکان    دی باتوسعه 

به طور    یتمام   یدسترس را  افراد  کسانیافراد  با ظرفیت  متناسب  تحقق    و  را  مفهوم عدالت  بتوان  تا  در نظر گرفت 

 بخشید 

 2020 -د بعدی تکامل مفهوم توسعه و توسعه شهری به عنوان جریانی چن

به معنای برنامه ریزی در جهت دستیابی به رشدی همه جانبه در شهر مطرح   ، مفهوم توسعه شهری2020در دهه  

شد. در این تفکر، توسعه شهری جریانی چند بعدی است که به طور کلی عالوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد،  

نهادی،   اساسی در ساختار  ... خواهد شدشامل دگرگونی  و  اقتصادی  و  بنابراین .  (Bireima,2017,23-24)اجتماعی 

مردم،توسعه شهری   افزایش سطح زندگی  بر  انسان  ی ارتقا  مبتنی  احترام  از طریقکرامت و  مساعد    طیشرا  جاد ی ا  ی 

دامنه    شی افزا  قی انتخاب مردم از طر  یآزاد  شی افزای و   و اقتصاد   یاس یس   ،یاجتماع  یها و نهادها استقرار نظام  جهت

 . (Sakalasooriya,2020:139)مطرح شد  آنها یانتخاب یرها یمتغ

واقع   پ  ،شهریتوسعه  در  مجموعه  ن  یادهی چی توسط  طریق   شودیم  نییتع  روهایاز  این  از  و   یمل   یهادولت  ،که 

طوالن  یبرا   ،توانستند  یمحل  فضاها  ی،مدت  م  یشهر   یساختار  به  توجه  زانی را  تاث  یقابل  دهند.    ریتحت    نیاقرار 

ی  و فرهنگ  یاسی ، سیاقتصاد  راتییتغ  دی با  زی ن  یشهر  یها استیسبه منظور توسعه شهرها،  دهد که  ینشان م   موضوع

و موجب توسعه    است  شناور آنها    نیب  ی مرزها  چرا که  ،را در نظر داشته باشد  دندهیرخ م   عی سر  ی با سرعت  و ... که

براین اساس سیر تحول مفهوم توسعه در گذر زمان    .(Naerssen,2019:1-2)شودیافتگی و یا عدم توسعه یافتگی می

 ، تبیین شده است.1به شرح شکل  
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 . سیر تحول مفهوم توسعه شهرها در گذر زمان 1شکل 

 روش شناسی تحقیق 

برساختی بوده، چرا که بر سیر تطور مفهوم توسعه و -این پژوهش از منظر هستی شناسی، مبتنی بر پارادایم تفسیری 

با توسعه شهری و نظریه تبیین ارتباط میان مفاهیم مرتبط  به دنبال  های آن از دیرباز  توسعه شهری داللت داشته و 

با رویکر این، پژوهش حاضر  بر  بوده است. عالوه  تبیینیتاکنون  تحقیقات  به ماهیت خود در گروه  بنا  و    -د کیفی 
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پردازد تا  اکتشافی قرار گرفته و به توصیف و معرفی مفاهیم توسعه، توسعه شهری و موکدات آن، در گذر زمان می

توسعه نماید سیر تطور مفهوم  امروزه مفهوم توسعه، علی    شهری  مشخص  بوده و  به چه صورت  را در گذر زمان 

ای  بدین ترتیب در گام اول با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه   عه شهری بر چه مواردی استوار است.الخصوص توس

مورد   شهری  توسعه  و  توسعه  مفاهیم  شهرسازی،  و  شهری  توسعه  توسعه،  حوزه  در  معتبر  مقاالت  به  استناد  با  و 

ب مطالعه قرار گرفت و تعیین گردید نماید. در گام  ر چه مواردی اشاره میکه مفاهیم احصا شده در هر بازه زمانی، 

، بدین ترتیب که متون  بهره گرفته شد  1و نرم افزار مکس کیودا   ها، از روش تحلیل محتوابعد، به منظور تحلیل داده

منتشر شده   تخصصی  و  کد گذاری شد؛    پیرامون علمی  کیودا  افزار مکس  نرم  در  توسعه شهری،  و  توسعه  مفاهیم 

سپس مبتنی بر تعداد تکرار هر کد یا مفهوم، در هر بازه زمانی، مشخص گردید توسعه و توسعه شهری در هر بازه  

ابعاد و مولفه ای احصا شده  ه زمانی بر چه مفاهیمی استوار است. نهایتا در گام سوم با استفاده از نظر متخصصین، 

بر   شد عالوه  آنان خواسته  از  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد    هایمولفهمورد  تخصصی  و  علمی  متون  از  احصا شده 

مولفه سایر  میبررسی،  که  افراد  هایی  نمایند.  مطرح  نیز  را  باشند  موثر  بعد  هر  در  شهری  توسعه  راستای  در  تواند 

تحقیق،   این  در  دک  30متخصص  مدرک  دارندگان  از  مینفر  رشته شهرسازی  در  اعتبار    باشند. تری  راستا  همین  در 

بنابراین  سنجی و روایی یافته اکتشافی  ها از طریق پنل متخصصان انجام پذیرفته است.  سیر تحول مفاهیم بصورت 

بر   مبتنی  نهایتا  و  شد  شناسایی  زمانی  دوره  هر  در  شهری  توسعه  مفهوم  موکدات  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 

 توان بر آن تاکید نمود، تبیین گشت. ی احصا شده، ابعاد توسعه شهری که امروزه میچارچوب مفهوم

 هایافته

کد و  مطالعه  مورد  تخصصی  و  علمی  متون  اساس  دستهبر  و  توسعه  گذاری  مفهوم  تشریح  در  مستتر  مفاهیم  بندی 

 ترسیم نمود  8تا    2شرح تصاویر های مذکور را به توان موکدات توسعه شهری در دههشهری در هر بازه زمانی، می
(Alkire and Deneulin,2021; Rathrod ,2021; Michalina et al,2021; UNCTAD ,2021; Pritchett ,2021; 

Sakalasooriya,2020; Coccia,2019; Halperin,2018; Abuiyada,2018; Alanzi,2018; Bireima,2017; 

Rogers,2017; Mohd Saad et al,2014; Cobbinah et al,2011) 

دهه    2شکل   در  توسعه شهری  مفهوم  که  است  این  و    2بر    1960نشانگر  داشته  تاکید  سیاسی  و  اقتصادی  بعد 

مولفهمهم ناخالص  ترین  ثروت، سرانه  نیروی کار،  تولید کاال،  درآمد،  تاکید شده است  آن  بر  این دوره  در  که  هایی 

و   فقر  با  مبازره  سازی،  توانمند  مولفهملی،  است.  اقتصادی  رشد  آزادسازی  نهایتا  بعد سیاسی،  در  مطرح شده  های 

 ها نیز عموما در راستای دستیابی به رشد اقتصادی است. تجارت و سیاست گذاری

 
1 Maxqda 
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 1960های توسعه شهری در دهه . ابعاد و مولفه2شکل 

دهه   مولفه   1970در  شامل  اقتصادی،  بعد  بر  کار،  عالوه  نیروی  مولفههای   ،  ... و  در    درآمد  نیز  فقرا  استخدام 

بعد اجتماعی و قانونی    2نیز نشان داده شده است در این بازه زمانی،    3دستورکار قرار گرفت. همانطور که در شکل  

های آن صرفا در خدمت رشد اقتصادی نبود، بلکه به دنبال مطرح نیز برای اولین بار مورد تاکید قرار گرفت که مولفه

می  نمودن انسانی  نیازهای  مولفهرفع  اجتماعی،  بعد  در  باورها،  شد.  هنجارها،  بهداشت،  آموزش،  تغذیه،  هایی چون 

از  ارزش قانون حمایت  بهداشت،  و  ایمنی  به  مربوط  مقررات  قانونی،  بعد  در  و  برابری؛  و  رفاه  انسانی،  کرامت  ها، 

قانون حفاظت از دادهمصرف کننده، قوانین استحدام و کار، قانون حق چاپ و ثبت اختر  تاکید  اع و نهایتا  ها مورد 

 گرفت. قرار

  
 1970های توسعه شهری در دهه . ابعاد و مولفه3شکل 

های پیشین مطرح شده بود، تدقیق گشت و ، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، قانونی و سیاسی که در دهه1980در دهه  

با مولفه و  بعد محیط زیستی  اقلیم، آب و هوا  توسعه شهری در گرو  آالیندههای  این دهه،  در  آن اضافه شد.  به  ها 

 بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قانونی و محیط زیستی بود.  5توسعه در  
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 1980های توسعه شهری در دهه . ابعاد و مولفه4شکل 

ابعاد پیشین مورد توجه قرار گرفت اما  1990در دهه   محیط زیستی به شدت  بعد اجتماعی، قانونی و    3، تمامی 

توسعه   موکدات  گردید.  اضافه  اجتماعی  بعد  به  دهه  این  در  زندگی  استانداردهای  به  دستیابی  مولفه  و  پررنگ شد 

های آموزش، برابری،  شهری مبتنی بر بیشترین فراوانی در متون مورد بررسی در این دهه در بعد اجتماعی بر مولفه

های مقررات ایمنی و بهداشت و مقررات آموزشی و ؛ در بعد قانونی، بر مولفهرفاه و دستیابی به استانداردهای زندگی

 ها استوار بود. های اقلیم، آب و هوا و آالیندهنهایتا در بعد محیط زیستی، بر مولفه

 
 1990های توسعه شهری در دهه . ابعاد و مولفه5شکل 

ماعی، سیاسی، قانونی و محیط زیستی مجددا مورد  ، ابعاد اقتصادی، اجت 6و مبتنی بر شکل    2000تا    1990از سال  

تاکید قرار گرفت با این تفاوت که در این دهه در بعد اجتماعی، شاخص توسعه انسانی، حق انتخاب ساکنان برای  

نیز   بار مطرح شد. در بعد سیاسی  برای اولین  به کیفیت زندگی مطلوب  نیاز و نهایتا دستیابی  کاال و خدمات مورد 

مورد تاکید قرار  وایی خوب و در بعد محیط زیستی نیز مولفه حفاظت از محیط زیست برای اولین بار  مولفه حکمر

 گرفت. 
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 2000های توسعه شهری در دهه . ابعاد و مولفه6شکل 

دهه   محیط    2010در  و  قانونی  سیاسی،  اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد  تمامی  و  گشت  تکمیل  شهری  توسعه  مفهوم 

تشریح مفهوم توسعه شهری مورد توجه قرار گرفت. با اینحال، بر اساس بررسی متون تخصصی، توجه به  زیستی در  

های سرانه  های پیشین، بعد اقتصادی با مولفهتر شد و دقیقا همانند دههسه بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پررنگ

فقر و با  مبارزه  توانمند سازی،  درآمد،  فقرا،  استخدام  ملی،  بعداجتماعی    ناخالص  در  اما  بود،  اقتصادی همراه  رشد 

هایی چون قدرت و  رفاه، مشارکت ساکنان و ...، مولفه های برابری، دستیابی به کیفیت زندگی مطلوب،عالوه بر مولفه

نیز مولفه نیز بدان اضافه شد. نهایتا در بعد سیاسی  هایی چون آزادسازی تجارت، حکمروایی و سیاست  نفوذ مردم 

 گذاری عمومی مورد تاکید قرار گرفت.  
 

 
 2010های توسعه شهری در دهه . ابعاد و مولفه7شکل 

، بعد فنی به سایر ابعاد پیشین اضافه شد و مفهوم توسعه شهری مبتنی بر  8و با استناد به شکل  2020نهایتا در دهه 

های در برگیرنده  ، فنی، سیاسی، قانونی و محیط زیستی شکل گرفت. در این دهه، مولفهبعد اجتماعی، اقتصادی  6

شود در بعد اقتصادی عبارتند از: پس انداز، درآمد، استخدام فقرا، نیروی کار و مبارزه با فقر. همانطور که مشاهده می

ها، رفاه، هایی چون هنجارها، باورها، ارزشگردد. در بعد اجتماعی نیز مولفهاین بعد، مولفه رشد اقتصادی مطرح نمی
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تاکید   انتخاب کاال و خدمات توسط ساکنان و قدرت و نفوذ مردم مورد  به کرامت انسانی، قدرت  مشارکت، توجه 

است. بعد  های علم و فناوری و دستیابی به اینترنت قرار گرفتههایی چون تکنولوژی، پارکاست. در بعد فنی، مولفه

ثبات سیاسی  های پیشین در برگیرنده سیاستدههسیاسی همانند   بوده و مولفه  گذاری عمومی و حکمروایی خوب 

های پیشین مطرح شده و مولفه جدیدی  های دههاست. در بعد قانونی نیز مولفهنیز در این دهه مورد تاکید قرار گرفته

 حفاظت از زیست بوم مورد تاکید است.   های اقلیم وبدان اضافه نگشته است و نهایتا در بعد محیط زیستی، مولفه

 
 2020های توسعه شهری در دهه . ابعاد و مولفه8شکل 

مولفه و  ابعاد  تدقیق  منظور  از  به  که  ترتیب  بدین  است.  گرفته شده  بهره  متخصصان  پنل  از  توسعه شهری،  های 

های توسعه شهری برگرفته از  ولفهمتخصصان خواسته شد، ضمن اعالم نظر در راستای تایید و یا عدم تایید ابعاد و م

تواند در راستای توسعه  هایی که در هر بعد میبندی آنها، سایر مولفهمتون تخصصی به روش تحلیل محتوا و دسته

مولفه به  نیز  را  باشد  موثر  و  شهری  ابعاد  تایید  متخصصان، ضمن  پژوهش،  این  در  نمایند.  اضافه  شده،  احصا  های 

تا های دیگری را نیز در هر بعد، به مولفهتون تخصصی، مولفههای احصا شده از ممولفه   های پیشین اضافه نمودند 

های  های برگرفته از نظر متخصصان و آنچه از متون تخصصی بدست آمد، ابعاد و مولفهنهایتا از تلفیق ابعاد و مولفه

 توسعه شهری تبیین گردد.

افزایی   از هم  که  است  این  از  ها حاکی  به  یافته  بعد سیاسی  متخصصین،  از  نظر سنجی  و  مطرح  پردازان  نظریه 

ابعاد توسعه شهری، در برگیرنده   ثبات سیاسی، سیاست  ها، مولفهمولفه است که از این مولفه  7عنوان یکی از  های 

آزادسازی تجارت از متون تخصصی بدست آمده و متخصصان تایید اهمیت  گذاری عمومی، حکمروایی و  ، ضمن 

شهری، هامولفه توسعه  در  مذکور  مشارکتمولفه  ی  منطقه،  استراتژیکی  موقعیت  و  های  دولتی    یها تیمحدودهای 

افزوده بدان  نیز  را  نیز مولفه  اند.سیاسی  اقتصادی  بعد  ناخالص  در  به سرانه  توجه  توانمندسازی،  با فقر،  مبارزه  های 

اند  نیروی کار، افزایش پس  بر  تاکید  از جمله مولفهملی، استخدام، کسب ثروت،  افزایش درآمد  تولید کاال،  های  از، 

پروژه، میزان    یمال  نینحوه تامهای  مورد تاکید در متون تخصصی و مورد تایید متخصصان بوده و عالوه بر این، مولفه

  بهی  کینزدمانند    یاجاده  یها رساختی ز، میزان هزینه کرد خانوار،  نرخ تورم  اشتغال، جمعیت شاغل، فعال و بیکار،

...، زیرساخت  بنادر  به  یکیها، نزدبزرگراه تاکید  های اقامتی و نهایتا ساخت و ساز کالبدی نیز از مولفهو  های مورد 

 است. متخصصان بوده
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مولفه اجتماعی،  بعد  توسعه  در  شاخص  رفاه،  برابری،  ارزشها،  هنجارها،  باورها،  تغذیه،  آموزش،  بهداشت،  های 

نیاز، مشارکت ساکنان، کیفیت زندگی مطلوب، قدرت و نفوذ مردم و کرامت  انسانی، انتخاب کاال و   خدمات مورد 

  سبک ی و  فرهنگ  های ساختار جمعیتی، تنوعانسانی از موکدات متون تخصصی و مورد تایید متخصصان بوده و مولفه

دسترسی به    ه مولفهاست. در بعد فنی، در متون تخصصی به سی مبتنی بر نظر متخصصان نیز بدان اضافه شدهزندگ

های  ی و امثال آن اشاره شده بود که ضمن تایید اهمیت مولفهفناور  یها پارکو وجود    ساخت  یتکنولوژ،  نترنتیا

مولفه متخصصان،  توسط  فنی  بعد  در  به  مذکور  دسترسی  توسعه  قی تحق  تی ظرفی،  ارتباط  یهارساختیزهای  و   و 

 تاکید قرار گرفت. ی نیز از منظر آنان مورد تالیجید ی تکنولوژ

های خاک، هوا، آب، صوت و ... از ها اعم از آالیندهو آالینده  و هوا   آب،  میاقلهای  در بعد محیط زیستی نیز مولفه

مولفه تایید  ضمن  متخصصان  و  شد  احصا  تخصصی  مولفهمتون  فوق،  انرژ  درهای  های  بودن    یهایدسترس 

م عیطب  منابع و    ری دپذ یتجد زیست  بعد  به  نیز  را  نظر  ی  همپوشانی  از  قانونی،  بعد  در   نهایتا  گردید.  اضافه  حیطی 

مولفه تخصصی،  متون  و  حق متخصصان  کننده،  مصرف  حقوق  از  حمایت  قوانین  بهداشت،  و  ایمنی  مقررات  های 

آموزشی،   قوانین  اختراع،  ثبت  و  ا  یهااستی سچاپ  و  و  منیبهداشت  کار  قوانین  و  ها  داده  از  محافظت  قوانین  ی، 

 های بعد قانونی اضافه ننمودند.استخدامی احصا شد و متخصصان، مولفه دیگری را به مجموع مولفه

ابعاد و مولفه  بر هم افزایی آنچه نظریه پردازان مطرح در مقاالت  به منظور درک بهتر  های توسعه شهری، مبتنی 

از متخصصین، می ابعاد و مولفهذکر نموده و نظر سنجی  توسعه  توان  از متون تخصصی و پنل  های  شهری برگرفته 

هایی که از متون تخصصی احصا شده و مورد  به نمایش گذاشت، در این شکل مولفه  9متخصصان را به شرح شکل  

مولفه و  بوده  روشن  خاکستری  رنگ  به  بوده،  متخصصان  رنگ  تایید  به  آمده،  بدست  متخصصان  پنل  از  که  هایی 

 خاکستری تیره نمایش داده شده است. 

 
 های تدقیق شده توسعه شهری . ابعاد و مولفه9شکل 
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 نتیجه گیری 

در ابتدا با محوریت رشد  منبعث از مفهوم توسعه،    1960و    1950بنابرآنچه گفته شد مفهوم توسعه شهری در دهه  

اقتصادی مبتنی بر درآمد و سرانه ناخالص مطرح شد، سپس عواملی چون توجه به نیازهای اساسی موجب شد مفهوم  

بر رفاه  بازار و توسعه انسان محور، توجهات  با اصالح  بعد  تبع آن توسعه شهری تکامل یابد. در دهه  به  توسعه و 

رار گرفت. در پی آن، رویکرد توانمندسازی، حفاظت از محیط زیست، ریشه کنی  انسانها در توسعه شهر مورد تاکید ق 

فقر و ... مطرح گشت که موجب شد در بحت توسعه شهری، تاکید صرف بر بعد اقتصادی جای خود را به تاکید بر  

ا اقتصادی و غیر  به عوامل  توجه  لزوم  یافت و  تکامل  توسعه  با گذشت زمان، مفهوم  ابعاد دهد.  به  تمامی  قتصادی 

  ی آزاد   شی افزابه بیانی دیگر توسعه شهری با  صورت توامان مد نظر قرار گرفت تا بهبود وضعیت شهر را سبب شود.  

، دستیابی به مفهوم  انواع کاالها و خدمات  ، مانند انتخابآنها  یانتخاب  یرها ی دامنه متغ  شی افزا  قی انتخاب مردم از طر

 عدالت در شهر را میسر سازد.

یی،  حکمروای،  عموم  یگذار   استیس ی،  اسسی  هایی چون ثباتستا توجه همزمان و همه جانبه به مولفهدر همین را

موقعیتجارت  ی آزادساز و  دولت  یها مشارکت،  منطقه  یکی استراتژ  ت ،  سیاسی؛  اس یس  یها تیمحدودی  بعد  در  ی 

  ی روینی،  سرانه ناخالص ملفقر، توانمندسازی، استخدام، توجه به نیروی کار، پس انداز، تولید،    با  های مبارزهمولفه

... در بعد اقتصادی؛ های جاده، زیرساختکار تغذی  هایمولفه  ای و اقامتی و  ،  هنجارها،  باورها،  هبهداشت، آموزش، 

ارفاهی،  برابر،  ارزشها بعد  ... در  و  انسانی، ساختار جمعیتی    یتکنولوژ،  نترنتای  های وجودمولفه  جتماعی؛، کرامت 

آن  یفناور  یهاپارک،  ساخت امثال  توسعه  قی تحق  تیظرفی،  ارتباط   یها رساخت، زیو  در تالیجید  یتکنولوژو    و  ی 

آال   هاندهیآال ،  آب و هوا،  ماقلی  هایمولفهبعد فنی؛   از  ...   خاک،  یهاندهیاعم  و    بودن  دسترس  ، درهوا، آب، صوت 

طبو    ریدپذ یتجد  یها انرژی مولفهعیمنابع  نهایتا  و  زیستی  محیط  بعد  در  چون  ی  اهایی  بهداشت  یمنیمقررات  ، و 

ی،  منیبهداشت و ا  یهااستیسی،  آموزش  نیقوان،  چاپ و ثبت اختراع  حق،  از حقوق مصرف کننده  تیحما  نیقوان

های توسعه شهری مورد  که به عنوان ابعاد و مولفهی در بعد قانونی کار و استخدام نیقوانو  ها محافظت از داده ن یقوان

تواند دستیابی به توسعه شهری را محقق  اند، میوفاق نظریه پردازان مطرح خارجی و متخصصین داخلی قرار گرفته

 نماید.
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Abstract 

Over time, the concept of urban development has had many changes. This subject firstly helps and 

enables future studies around urban development, so that while studying previous studies, they would 

be able to find the equivalent and the corresponding concepts used in those studies, for the intended 

time; Secondly, it creates and explains a compiled framework to correctly evaluate urban 

development. So, the goal of this study is to explain the concept of urban development and its 

emphatics through time, as well as to identify the dimensions and the components upon which urban 

development stands today. This study is done based on constructivism and exploratory paradigms and 

has a qualitative approach to identify the concepts, dimensions, and components of urban development 

through time, using documentary studies and content analysis through MAXQDA software; also to 

confirm the counted dimensions and components, and to identify other components that could be 

effective in urban development through the use of the expert questionnaire. The results indicate that 

urban development was first proposed in the sense of economic growth, then factors such as attention 

to basic needs, market reform, attention to welfare, etc. caused its evolution. Finally, from the synergy 

of prominent theorists and local experts, urban development became a multi-dimensional flow, 

including 6 dimensions and 60 components, which by changing the existing structures, increases the 

living standards of the people and can provide favorable conditions for the growth of their self-esteem. 
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