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مقدمه
ریزی  های توسعه موجبات تغییرات اساسی در نظام برنامه مدیریت شهری و طرح ةوجود این انتقادات مشترک در عرص

دلیل مسائل و مشکالت متعدد اجتماعی،  شهر تهران به کالن شهری و مدیریت شهری در ایران را فراهم ساخت.

با توجه به بحران مدیریتی رسیده است. ریزی و  نظام برنامهبحران شدید  ةمحیطی به مرحل و زیست ،اقتصادی، زیرساختی

های شهری )از جامع به راهبردی( و بالتبع تغییرات در نظام مدیریت شهری  طرح ةحاصله تغییرات وسیعی در نظام تهی

تهران جدیدترین  22 ةمنطقها گرچه اندک اما تأثیرگذار بوده است.  ها با توجه به بررسی پذیرفته است. این گام انجام

تأسیس  تازه ةاین منطق .هکتار، واقع در شمال غربی تهران12000است با وسعتی حدود شهری در پایتخت ایران  ةمنطق

 شده است.  توجهی از شهروندان تهرانی به قطب گردشگری و اقتصادی تهران نیز تبدیل در کنار جمعیت قابل

 ةسناد شهرداری منطقاهم این موارد که در ا ؛رو هستیم همدیریت شهری با تغییرات اساسی روب ةدر حیط 22 ةدر منطق

 محور مسئله رویکرد تغییر ؛محور مدیریت برنامه به روزمره مدیریت از رویکرد : تغییرازاست عبارت شده   بدان پرداخته 22

 ؛محور تغییر رویکرد خودبسندگی به دیپلماسی ؛ای تغییر از مدیریت غیر شفاف به مدیریت شیشه ؛مبنا دانایی رویکرد به

ای  تغییر از مدیریت جزیره ؛مبنا ةتغییر از مدیریت شهر مبنا به محل ؛مبنا صرفا کالبدی به مدیریت فرهنگتغییر از مدیریت 

 و ... ؛به مدیریت شهری هماهنگ و یکپارچه

طرح راهبردی منطقه  ةمدیریت منطقه و حرکت در سمت حکمروایی روند تهی ةداده در عرص با توجه به تغییرات رخ

نفع در طرح چندان  های ذی جمله مشارکت همگانی و نقش گروه از ؛های پیش از خود نداشته چندان تغییری با طرح

ارتباط روند اجرایی و مدیریت منطقه با طرح راهبردی مبهم است )این در حالی  ،تر از همه مهم ؛گیر نبوده واضح و چشم

باید به  می ،از سویی .برد( حکمروایی از اصول و مبانی مشترکی بهره می ةو انگار های راهبردی است که محتوای طرح

 ةجمله ایجاد سرای محالت در حوز مدیریت شهری اشاره کرد که گرچه تغییرات مثبتی از ةدهند ساختارهای تشکیل

 یروند تصویب طرح کماکان مسیر بلند خود تا پشت درها ،داده است  شهرداری رخ ةعملیاتی و تغییرات سازمانی در حیط

راهبردی و حکمروایی خوب شهری چنین  -های ساختاری که در مبانی تئوریک طرح پیماید. درصورتی شورای عالی را می

 شده است.  امری مردود شناخته

فعالیت »ل شعار خود را استانبو 1996های انسانی در سال  سازمان ملل در دومین کنفرانس مربوط به سکونتگاه

طور مداوم بانک جهانی هرساله گزارشی درمورد  به 2000داد. از سال  قرار« جهانی برای حکمروایی خوب شهری

منتشر « اصالح نهادهای عمومی و تقویت حکمروایی»های این بانک با کشورهای مختلف با عنوان  ها و همکاری فعالیت

 کرده است.

های توسعه و عمران  و نارسایی طرح ،اقتصادی، مدیریتی - های اجتماعی هران با بحرانت شهر کالن ،در این شرایط

د که این امر شوشهری در تهران متحول  ةکند که نظام مدیریت توسع این شرایط ایجاب می ةمجموع. روست هشهری روب

گذار عبارت است از:  ةی اصلی این دورمحتوا .دارد« گذار ةدور» اصطالحاً و نیاز به یک فرایند و شود آسانی میسر نمی به

و  ،پذیری که از پویایی، انعطاف« ریزی راهبردی پارادایم برنامه»تغییر الگوی رایج مدیریتی و حرکت به سمت 

پیشتاز در امر حکمروایی خوب شهری و  ةعنوان منطق شهرداری تهران به 22 ةمنطق پذیری زیادی برخوردار است انطباق

حکمروایی و  ةتواند مسیر را برای سایر مناطق همچنین سایر شهرها در کاربست انگار یی میطرح راهبردی از سو

روشدن با مسائل شهری  هیکپارچگی این دو انگاره در روب ةو از سویی دیگر نحو کندریزی راهبردی هموار  برنامه

  ،خواستگاه دارای اهداف مشترکی است ریزی راهبردی در مبانی و حکمروایی و برنامه ةبایست بررسی شود. گرچه انگار می

 پژوهش حاضر بررسی میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در طرح راهبردی منطقه است.از هدف 
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مبانینظري
مروایی شهری حک ،یجهان اسیمق در آن از  پس و زبان انگلیسی یایدن در بار نیاول یبرا گذشته، سالبیست  طول در

مروایی شهری در این حک .است شده  تبدیلبه گفتمانی رایج  عمده راتییتغ از یتعداد بندی فرموله و نیتدو و نییتع یراب

 رفتگ قرار استفاده مورد پول المللی بین صندوق و یجهان بانک مانند بزرگ المللی بین یمال هاینهاد وام از استفاده با مدت

 ینهادها کاستن از نقش و یمدن ةجامع کمک به هدف با توسعه درحال یکشورها مقصدبه  دیجد کردیرو کی عنوان و به

 ةجامع ییگو پاسخ توان شیافزا نیا سوق پیدا کرد. المللی بین ةتوسع های برنامه یاجرا و شهری تیریمد در حکومتی

 مبارزه مانند ینهاد اصالحات با پرداخت منابع و ماتیتصم نظارت بر به ،ی تفسیر شدتوانمندسازخود عنوان به که ،یمدن

 پذیرترین آسیب ةتوانسته هزین ،نیهمچن بود. همراه خدمات سازی خصوصی و ،یساز یدموکراس شیافزا فساد، هیعل

 .(Jouve. B., 2008) دهد قرار یجمع یازهاین و یاقتصاد و یاجتماع ةتوسع سمت دررا  یاجتماع های گروه

 کنشگران آن در که ستها درگیری/ مشکالت از ای گسترده فیط با برخورد یبرا مکانیسم/ روش کی حکمروایی

 ماتیتصم یاجرا دری همکار و گریکدی با مذاکره قیطر از ماتیتصم اصالح و تیرضا جهت کسب در منظم طور به

 .((Schimitter, P. C., 2002 طور مستمر فعالیت دارند به

 پارادایم ظهور .است وابسته ها فعالیتی هماهنگ از حالت هر به مرواییحککه  کنند میاشاره  1و مایر جسوپ

 ة، مذاکریفرد نیب های شبکه دهی خودسازمان .است یاسیس اقتصاد در اترییتغوابستگی به  علت به مرواییحک

 مراتب سلسلهی در ا هماهنگتر از تغییرات در بازارها ی تمرکززدایی مهم برایو بسترسازی  ،هماهنگ سازمانی درون

 -های رقابت تغییرات نیز در حکمروایی به سمت سیاست شدن،  جهانی تأثیر تحت ی بودند.اجتماع و ،یاسیس ،یاقتصاد

 Mayer, M) زنی )مشارکت( در جریان است و سازوکار چانه ،گرا( )نوآوری 3همگانی -پذیری(، نوآوری )رقابت 2همگانی

,1995  Jessop, B1994).  

گستردة جامعه در راستای ارتقای کیفیت  برای رشد منطبق با عدالت اجتماعی از طریق مشارکت CDS سند راهبردی

 .(1396)زیاری و همکاران، شود  ویژه قشر فقیر تهیه می زندگی تمام شهروندان به

 توسط  اغلب که است زیتما نیارا پدیدار ساخت.  5«حکمروایی»و  4«حکومت»مدنی تمایز بین  ةمظاهر یک جامع

 طور مکرر در تعریف حکمروایی نمودار است: به 7گزو رودری ،6مانند مک کارنی، هالفنی مختلف سندگانینو

، بین حکومت و نیقوان و کنشگران نیب .مدنی و دولت است ةحکومت در روابط حاکم در جامع از مرواییحکتمایز »

 زیمتما حکومت مطالعات از کمروایی راح اتمطالع که ـ دولت اب یمدن ةجامع ةرابط ـ است دوم ةجنب نیا ... کردن حکمرانی

 .( Mccarney , 1995« )کند می

حائز اهمیت است. در چنین وضعیتی،  خصوصی بخش و ،مدنی ةمعدولت، جا ةدر حکمرانی خوب، ارتباط سه حوز

عمل  ةگیرد. تحت این شرایط، دولت چارچوب حقوقی و محدود یابی به توسعه شکل می حکمرانی خوب در راستای دست

 بسیج طریق از مدنی ةجامعکند و  کند و اشتغال ایجاد می ثروت تولید میکند، بخش خصوصی  سیاسی را تعیین می

کند. از  جامعه و سیاست را تسهیل می متقابل ارتباط سیاسی و ،اجتماعی اقتصادی، های فعالیت در مشارکت برای عمومی

                                                                                                                                                               
1. Jessop & Mayer 1998 

2. competition-oriented 

3. innovation-oriented 

4. governance 

5. government 

6. Halfani 

7. Rodriguez 
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 پایدار ةتوسعط با الزام ویژه در ارتبا هایی دارند، حکمرانی خوب را به ها و قوت که هریک از این سه حوزه ضعف آنجا

 (1396 نیا و همکاران، )حکمت دانند می سه این میان سازنده ارتباط یک وجود ةمنزل به

ریزی( و حکمروایی خوب  راهبردی )برنامه -های ساختاری تحقیق واکاوی محتوای دو پارادایم طرحاز این هدف کلی 

در ادامه  است.راهبردی در تحقق حکمروایی خوب شهری  -ساختاریهای  شهری )مدیریت( و تبیین جایگاه پارادایم طرح

بررسی  ؛راهبردی و پارادایم حکمروایی -های ساختاری بررسی محتوایی طرحتوان برشمرد:  را میپژوهش  ةاهداف ویژ

 -های ساختاری و تبیین جایگاه طرح ؛های موجود حکمروایی شهری با توجه منابع و پژوهش ةشد معیارهای بومی

 حکمروایی. اجرایشهر تهران در  22 ةراهبردی منطق

روشتحقیق
حکمروایی خوب شهری  ةهای انگار تبیین مؤلفه برایهای کیفی است.  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و در گروه پژوهش

و  ای بهره خواهیم برد. با توجه به تعدد نهادهای عمومی ساختاری از روش بررسی کتابخانه -های راهبردی و طرح

 ها آن همة ة)از تهیه تا اجرا(، مطالع ساختاری -طور مستقیم و غیرمستقیم( در طرح راهبردی )به خصوصی و دولتی درگیر

های مشاور طرح، شهرداری،  بر سه سازمان مهم )شرکتنخست حاضر  ةمطالعبنابراین، غیرممکن و غیرعملی است. 

  ةشیو به نمونه بودن آن است. ساختار د ذکرشده در غیردولتینها سهشود. ویژگی مشترک هر  سرای محالت( متمرکز می

اشباع  ةقاعد از روش، با موضوع انطباق مالک حسب. شود می مشخص تحقیق یندافر برفی در  ةگلولتدریجی با رویکرد 

 خواهد شد. استفادهکنندگان  مشارکت تعداد تعیین نظری برای

 
تحقیقجرايينداافر.1نمودار

شهرياستراتژيكريزيبرنامهدرقالبفرايندمعیارهايحکمروايیخوبشهري

 ؛تمرکززدایی ؛یداریپا :از اند عبارت شود، می تیحما متحد ملل سازمان توسط که ،یشهر حکمروایی خوب یهنجارها

 (.Habitat, 2000) تیامن و ؛یشهروند و یمدن مشارکت ؛ییگو پاسخ و تیشفاف ؛وری بهره ؛عدالت

 کدگذاری باز
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خوبحکمروايیوراهبرديريزيبرنامههنجاريمشترکچارچوب

برای  ها روش ترین مناسب از توسعه یکی استراتژیک ریزی برنامه شهری، ریزی برنامه های جهت و مختلف سطوح در

حکمروایی  عنوان به وضوح به تواند می شهری استراتژیک ریزی برنامه به بیشتر مترقی های نگرش. است تحقق حکمروایی

 .(Pinson,G ,2002 ;Williams, G., 1999 ;Borja, J. and Castells, M., 1997) شود گرفته درنظر

 اوقات گاهی و گذراست عمدتاً مفاهیم این. شود می مختلف استفاده معانی در ای گسترده طور به حاضر حال در حکمروایی

 و ،چنددولتی روابط چندسازمانی، عنوان به کند و اغلب می جدا را محلی و مرکزیحکومت  یا خصوصی و عمومی های عرصه

 جدید و قدیمی مختلف های فرم از ترکیبی گاهی اوقات نیز حکمروایی. (Roiseland, A., 2011) شود می شناخته بخش چند

 Leitner, H., 1990 ;Stoker, G., 1998 ;Macleod, G. and) شود گرفته می درنظر دولتی رویکردهای و یافته سازمان

Goodwin, M., 1999 ;Davies, J. S., 2011). بین عمودی و افقی ارتباطات همجوشی توانیم می ما تر، عملی شرایط در 

 میان همکاری معنای به شهری محیط در «افقی» دیدگاه. کنیم مشاهده حکمروایی برای ای نمونه عنوان به را کنشگران

 تواند می یعموم امور تیریمداز  مرواییحک شکل .(Kokx,van Kempen,2010) است شهر داخل در فعال محلی کنشگران

محسوب  یجد چالش کیدموکرات ی ومشارکت یابزارها ی ودموکراس اصول با توجه به )تمرکزگرا( یمحل یسنت دولت رایب

 و یدموکراس کمتر وداشته  کارایی و عملکرد بر یمبتن اهداف مدیریت های مدلبیشتر  که کند می استدالل( 2009) ریپ. شود

 .(Hohn, U. and Neuer, B., 2006) دهند می بازتاب را گویی( )پاسخ دهی حساب

 متداول یحت و شود می دهید اروپا در گذشته ةده سه تا دو یط در کیاستراتژ ییفضا ریزی برنامه به شتریب توجه

 نیچن اثر ةباردر ها آنالً، مث اند.  کرده بیان آلبرت و هلی آلبرت و کنزمانرا ی این برنامه احتمال یکاربردها و تیاهم. است

 اسیمق در استاندارد ابزار عنوان به حاضر حال در کیاستراتژ ریزی برنامه :داشتند اشاره مرواییحک فرهنگ دری رییتغ

 رییتغ بر تمرکز نیا. کرد مشاهده یشهر مناطق و بزرگ یشهرها در توان می که است ای نسخه ترین پیشرفته و یجهان

 جیبس با شده تصویب اقدامات یاجرا و ،(داتیتهد و ها فرصت) توسعه روند از گرایانه واقع درک کردن، زهیمدرنمبتنی بر 

ی ارائه متفاوت و کاربری زمین تر قوی یقانون چارچوب ،یسنت یکیزیف ریزی برنامه با سهیمقا در. است یمحل گرانیباز

. روست هروب خود یهمکار و ،تعاون ،یمشارکت شکل در ویژه به واییحکمر یفعل مفهوم با کیاستراتژ ریزی برنامه. دهد می

 .(Healey,P   ،2003؛Albrechts،2004) است ریزی برنامه یینها فرم و یرهبر یمحل دولت عمدتاً هم هنوز حال، بااین

 گرفته درنظر (2010)گرف و دولف،  یشهر کیاستراتژ ریزی برنامه در یفعل یکردهایرو یاصل سیمای نفعان ذی

 که میکن فراموش را( مشاورانو  لگران،یتحل کننده، تسهیل ریزان، برنامه مانند) کارشناسان تیموقع میتوان نمی. شوند می

 با محیطی زیست و ،یاقتصاد ،یاجتماع اهداف کردن هماهنگ یبرا ای حرفه تیمسئول هنوز ها آن. است مهم اریبس هنوز

 ریزی برنامه چارچوب دررا مختلف  جوامع و ،نهادها غیردولتی، های سازمان بازرگانان، ،یمحل استمدارانیس از رقبا منافع

 و ،تخصص علم، است،یس نیب یسنت های درگیری ک،یاستراتژ ریزی برنامه درمورد .(2013)مک،  دارند تر پیچیده

 استمدارانیس و گرانیباز به اًغالب حاضر حال در یکردهایرو. دارد قرار خاص بیترک کی در( 2013)کومبرگر،  یدموکراس

 و ،استدالل مشاوره، ةحوز در شتریب ها آن نقش وجود این،  با. دارد یبستگ ریزان برنامه و دانشمندان به کمتر و گرید

 و نفعان یذ) افراد در رییتغ جادیا یبرا را خود نقش ها آن. است مهم اریگر بسید نفعان( )ذی گرانیباز متقاعدکردن

 ای شهر از 1«جامع» ادراک ةتوسع ها آن نقش. دهند انجام می «ستیاستراتژ» مسئول جایگاه در( گرید کنندگان شرکت

 به مربوط کارشناسان بیترک ،نیهمچن. است مشترک اهداف و انداز چشم لیتشک به قادر که است یشهر ةمنطق

 و کیاستراتژ ریزی برنامه گر،ید یسو از. است متفاوت یسنت یکیزیف ریزی برنامه با سهیمقا در کیاستراتژ ریزی برنامه

                                                                                                                                                               
1. holistic 
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 مهم مسائل مرتبط با گیری تصمیم به مربوط موجود یدموکراس کمبود تواند می مناسبی چارچوب به شکل مرواییحک

 ادراک از دیبا. باشد یمحل یدموکراس به دیجد یمحتوا ةارائ یبرا یگرید مهم راه تواند می نیا. کند رپُ را ی و واقعیمحل

 ریزی برنامه برحذر باشیم. شود می ختم یعدد یانتخاب یدموکراس به که یمحل یدموکراس از ای ساده ازحد بیش

 واضح .( Pinson, G ,2002) کنند می فراهم فعال مشارکتو  یدموکراس یبرا مناسب ای هیپا مرواییحک و کیاستراتژ

 طور همان. است کیدموکرات تیمشروع موردنیاز یمحل های سیاست و ماتیتصم عنوان به کیاستراتژ ریزی برنامه که است

 توافق نوعی به رایز کند؛ می لیتکم را آن بلکه کند، نمی رد را یدموکراس کیاستراتژ ریزی برنامه ،کرد اشارهآلبرت  که

  .(Albrechts, L., 2012) شود منجر می تیمسئول و قدرت گذاری اشتراک به و( اقدامات و هدافا درمورد)

 مشترک ویژگی تعدادی و هنجاری و مشابه چارچوب یک برمبتنی است  خوب حکمروایی و استراتژیک ریزی برنامه

(Narang, S. and Reutersward, L., 2006): 1 .گویی پاسخ .3؛ عدالت .2؛ مدنی مسئولیت و عمومی مشارکت.  

نتهرا22ةمنطقCDSبررسیطرح

شهری  ةرا که بتواند راهگشای مسائل پیچیده و متعدد این منطق یا برنامه 1389در سال  تهران 22 ةمنطق شهرداری

طرح مذکور را تهیه و به شهرداری منطقه  1391شهر در سال  مهندسین مشاور آرماندانست.  CDS باشد تعریف پروژه

شهرداری به کاربست  ،نیز 1391در سال  22 ةدر یکی از اسناد منتشرشده از طرف شهرداری منطق .دندکرارائه 

شده است. در ادامه به بررسی   سطح منطقه و ناحیه تهیه دواست. طرح مذکور در  کردهاذعان  CDSراهبردهای طرح 

 پردازیم. طرح می

 
شهرتهرانكالن22ةموقعیتمنطق.1ةنقش

شده است. از سویی دیگر طرح   نظارت تدوین و و اجرا ،استراتژی انداز ارزیابی، چشم و طراحی ةمرحل هسطرح  ةدر تهی

 شده است.  گانه تدوین نُهمذکور در دو قالب منطقه و محالت 
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تهران22ةمنطقCDSمراحلومحتوايطرح.1جدول

محتوامراحل

 طراحی و ارزیابی

 پروژه جرایا لزوم خصوص در ارزیابی و گیری تصمیم سنجی، امکان

 22 ةمنطق وضعیت ارزیابی و فرایند طی برای سازمانی تشکیالت دهی سازمان

 22 ةمنطق در پروژه پذیری تحقق برای اطالعاتی های زیرساخت دهی سازمان

 استراتژی -انداز چشم

 آینده گیری جهت از پرسپکتیوی و موقعیت تحلیل موردنیاز، اطالعات آوری جمع

 محیطی زیست مطالعات

 شهری مدیریت و اقتصاد مطالعات

 ترافیک و ونقل حمل مطالعات

 شهری ریزی برنامه مطالعات

 شهری طراحی مطالعات

 ها استراتژی تعیین و بلندمدت اندازهای چشم تدوین

 منطقه اندازهای چشم به یابی دست راهبردهای تدوین

 راهبردها بندی اولویت و گوناگون راهبردهای نسبی مزایای بررسی

 اجرائی های سیاست و اهداف

 اقدام و اجرا ةبرنام

 ها آن سازی مناسب و ها استراتژی بازخوانی آن، بر نظارت و CDSفرایند  کردن نهادینه اقدام، های برنامه اجرای نظارت و اجرا

هامأخذ:نگارندهبهاقتباسازداده

هابحثويافته
هدفةهايفرديوعمومیجامعويژگی

هدفةهايجامعويژگی.2جدول

تعدادبهنفرنوعنهادرديف

 4 مدنی 1

 2 خصوصی 2

 2 عمومی 3

 14 مردمی 4

 

هايمعنايی)كدگذاريباز(استخراجداده

 میان موجود های پدیده تشریح و ،بندی دسته ،گذاری نام شناسایی، شامل کهاست  وتحلیل یهتجز از بخش یک باز کدگذاری

 مفاهیم درک هدف مرحله این در. های راهبردی است متناسب با اجرای طرح 22 ةهای اسنادی و رخدادهای منطق داده

 دست آمد.  هواحد معنایی در این مرحله ب 92. هاست آن در منطقه با توجه به مصاحبه هایاسناد شهری و اثر در مستتر

هاومضامیناصلی)كدگذاريمحوري(استخراجمقوله

 15 مرحله این در. کنند می تر آسان را بعد ةمرحل متنی توصیفات ةارائ و اند پدیده مختلف ابعاد ةدهند نشان معنایی واحدهای

 مشخص شد.  ها مضمون این از یک هر ةبرسازند مفاهیم و استخراج مقوله یا مضمون

های راهبردی  مروایی شهری در طرحها به موانع حک شوند: برخی از آن به چندین دسته تقسیم می  مقوله 15این 

اند و برخی پیامدهای ناشی از آن را مطرح  گیری این موانع اشاره کرده برخی به عوامل شکل .پردازند می 22 ةمنطق

 کنند.  می
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هاوپیامدهايحاصلازمقوله،عوامل،موانع.3جدول

پیامدموانععوامل

 اجرا:ریزی مدیریت و  تجربگی در برنامه ضعف و بی

 اجرایی اندرکاران دست سردرگمی

 های مختلف مدیریت شهری هماهنگی بین بخشنا

های ارتباطات سازمانی مدیریت شـهری   محدودیت

 منطقه

نــاتوانی شــهرداری در برقـــراری ارتبــاط بـــین    

 های محلی سازمان

 اندرکاران اجرایی سردرگمی دست

 بنیان عدم نقش اجرایی راهبردهای مشارکت

 راهکارهای بین سازمانی فقدان

ن امـر  فقدان مهارت ارتباطی بین مردم و مسـئوال 

 )ارتباط تعاملی(:

 گروهی ةکمبود روحی

هـای عمرانـی متوسـط و     عدم نظرسنجی در پروژه

 کالن از مردم

 :ناکارآمدی نظام نظارت

 حمایت کامل شهرداری از برخی مصوبات  عدم

 خأل نظارت و پایش

ی بـدون گـرایش بـه    نبود یک دستگاه نظارتی قو

 نهاد یا ارگان خاصی

 ها: نبودن قوانین و دستورالعملروز به

هـای   یافتن نسبت بـه قـوانین و محـدودیت    آگاهی

 سازمانی در شهرداری

روشـن   ةدرآمد و قدرت باالی شهرداری و نبود روی

در جهت مطالبات مردمی در طرح راهبردی منطقه 

 از محل درآمدها

 مدنیکمبود منابع مالی در بخش 

بـرای   هـا  دسـتورالعمل ی قـوانین و  روزرسان بهعدم 

 های متولی سازمان

 فقدان تعامالت مداوم و رسمی مبتنی بر قانون:

 ها همکاری مقطعی بین سازمان

ــط ــین ضــعیف رواب ــردم شــهرداری ب  بخــش و م

 خصوصی

 نفعان منطقه ناآگاهی کافی از نیازهای ذی

 

 ثباتی مدیریتی: چندپارگی و بی

ــاتوانی  ــین  ن ــاط ب ــراری ارتب شــهرداری در برق

 های محلی سازمان

 یکپارچه مدیریت نبود

 NGO تشکیل برای امنیتی فضای بودن غالب

 منطقه در

ــد    ــلط و تعه ــش و تس ــدی، دان ــود توانمن کمب

 مراتب مدیریت شهری مدیریتی در سلسله

های متفاوت از مفهـوم حکمروایـی در    برداشت

 بین متولیان امر

پـذیری   فهم مسـئولیت  ةکمبود آموزش در زمین

 های مختلف مدیریت شهری در الیه

 یت امنـا ئـ قدرت اجرایی پایین شورایاران و هی

 سرای محالت در طرح راهبردی منطقه

 ها عدم سند استراتژیک خاص سازمان

های طـرح   عدم تطابق کامل تصمیمات، برنامه

 های شهرداری راهبردی منطقه با فعالیت

 
 ،ن امر )ارتباط تعاملی(فقدان مهارت ارتباطی بین مردم و مسئوال، ریزی مدیریت و اجرا برنامهتجربگی در  ضعف و بی

شوند.  های مرتبط با حکمروایی شهری منطقه محسوب می هایی هستند که موانع و چالش مقوله ناکارآمدی نظام نظارتو 

فقدان تعامالت مداوم و و  ها قوانین و دستورالعملنبودن  روز بهاین موانع شامل  ةدهند های مربوط به عوامل تشکیل مقوله

است. ثباتی مدیریتی چندپارگی و بیشود. پیامد آن نیز   می رسمی مبتنی بر قانون

تعیینمضامیناصلی)كدگذاريگزينشی(

 انجامها و کدها  ها و مفاهیم و مقوله هایی که میان داده وبرگشت کدگذاری گزینشی، بعد از بارها مطالعه و رفت ةدر مرحل

ای  مرکزى یا هسته ةمقوله که مقولدو ها خود را نمایان ساخت. این  ها و مصاحبه مقوله بیش از همه در داده دوگرفت، 

. داردهای دیگر قرار  محوری در قلب مقوله عنوان پدیده بهدر حکمروایی شهری رویکرد مؤثر  نامحاضر است با  ةمطالع

که بر مبناى  طوری به ؛کرد نوعى به آن اشاره مى ها به مفاهیم و مقوله ةاست که هم آن دو موردعلت انتخاب این 

کدگذارى  ةدر مرحل های راهبردی مؤثر بر حکمروایی تحت تأثیر از طرحهای  محورى مؤلفه محوری و کدگذارى پدیده

 گزینشى استخراج شد. 



 1365… راهبرديدرتحقق-هايساختاريواكاوينقشطرح

كدگذاريگزينشی.4جدول

فرعیةمقولاصلیةمقولرديف

1 

ر پارادایم از حکومت شهری به تغیی

حکمروایی شهری در مبانی فلسفی 

راهبردی -های ساختاری طرح ةتهی

 22 ةمنطق

 منطقه در راهبردمحور ریزی برنامه و تیریمد ظهور

 رسانی اطالع و یارتباط های شبکه ةتوسع و ظهور

 منطقه یشهر تیریمد نظام در دهیچیپ یازهاین با متناسب ها مسئولیت گسترش و توسعه

 یشهر تیریمد ةعرص در تیشفاف و ییگو پاسخ فرهنگ ةتوسع

 ها سمن به موسوم یمردم ینهادها شدن فعال

 سازی در مدیریت مشارکتی آموزش و فرهنگ

 های گسترده های موضعی و موضعی براساس نظرسنجی طرح ةتهی

2 

 

اجرا )نظارت و به  ةضعف در حیط

 گذاری مشارکت طلبیدن( و قانون

 ریزی مدیریت و اجرا تجربگی در برنامه ضعف و بی

 ن امر )ارتباط تعاملی(فقدان مهارت ارتباطی بین مردم و مسئوال

 ناکارآمدی نظام نظارت

 ثباتی مدیریتی چندپارگی و بی

 ها نبودن قوانین و دستورالعملروز به

 فقدان تعامالت مداوم و رسمی مبتنی بر قانون

 برداری ابزاری( )بهره تدوین نظام قانونی بر حسب نیاز

 

ارائهوتفسیرمدلتحلیل

 .هایی متعدد برشمرد قبل پرداخت و برای هر یک مثال ةهای حاصل از مرحل توان به مقوله آمده می دست در تفسیر نتایج به

 توان موارد زیر را ارائه کرد: می« 22 ةمنطق در راهبردمحور ریزی برنامه و تیریمد ظهور»ید أیدر ت ،مثال عنوان به

پایدار  ةمهد توسع 22 ةمنطقشده است:  ( چنین ذکر1392-1390)تهران  22 ةشهرداری منطق ةنالگزارش دوسادر 

منطقه الزامی  ةبرای توسع اجرايیهايتنوعیازبرنامهةداشتنديدگاهیراهبرديوتهی .شهر تهران است

 .است CDS کرداندازی  ای کارآمد راه عنوان برنامه مدیریت منطقه به 1390که در سال های مهم  . یکی از برنامهاست

 موارد زیر است: 22 ةمنطق ةمحور نظام توسع از دیگر نمودهای راهبردی

 محور بندی هدفمند و خدمات پهنه

 های موضعی ویژه در طرح تفصیلی تصویب طرح

 تفریحی و ةاز مسکونی و تجاری به منطق) و بلندمدت شهر تهران مدت های میان تغییر کارکرد منطقه براساس برنامه

 ( گردشگری

 های خدماتی شهر تهران تأمین سرانه

 دهی ارتفاعات و حریم منطقه سامان

ها،  دره رود مترو، های ایستگاه و شهری قطار مختلف، گاهیهای دانش جمله پردیساز ) های ویژه اماکن و پردیس

 (هویژ صورت به موردنیاز تسهیالت و تأسیسات و اماکن ایرویژه و س درمانی و بهداشتی مراکز

 22 ةها و خدمات منطق توجه به سرانه

  CDS پذیری طرح تفصیلی از طریق تحقق
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مدلتحلیلیةارائ.2نمودار

گیرينتیجه
ا پارادایم حکمروایی راهبردی در دیالکتیک خود ب -های ساختاری رسد طرح نظر می به»اول پژوهش  ةدر ارتباط با فرضی

شهری کمک درخوری کند. در موضع پژوهش این ممکن با مشکالتی  ةتواند به تحقق آن در حوز خوب شهری می

 .«های شهری( مواجه است تدوین طرح ةهم در حیطو مدیریت شهری  ة)هم در حیط ازجمله کمبود تجربه و نگاه سنتی

 توان به نتایج تحلیل محتوایی اشاره کرد: می

ی بخش مهمی از برای اجراهای ساختاری و راهبردی ابزاری بسیار کارآمد  طرح ،که در نمودار پیداست گونه انهم

گرفته بخش اجرایی و مدیریتی موجود در مدیریت شهری ایران و مدیریت  انجامی ها ینیب شیپحکمروایی است و طبق 

 هایی مواجه است. طور اخص با چالش به 22 ةمنطق

شهری تهران در تحقق  22 ةراهبردی منطق -های ساختاری طرحرود  گمان می»دوم پژوهش  ةفرضیدر ارتباط با 

پاسخ درست کرده  افتنیدربه دو طریق پژوهش حاضر سعی  .«هایی عمده مواجه است حکمروایی خوب شهری با چالش

 است:

ریزی مدیریت و اجرا، فقدان  تجربگی در برنامه نتایج پژوهش در بخش تحلیل محتوا به شرح زیر بود: ضعف و بی

هایی هستند که عوامل مرتبط  و ناکارآمدی نظام نظارت مقوله ،ن امر )ارتباط تعاملی(مهارت ارتباطی بین مردم و مسئوال

نبودن قوانین   روز بهاین عوامل شامل  ةدهند شوند. موانع مربوط به عوامل تشکیل با حکمروایی شهری منطقه محسوب می

ثباتی مدیریتی  شود. پیامد آن نیز چندپارگی و بی  ها و فقدان تعامالت مداوم و رسمی مبتنی بر قانون می و دستورالعمل

 است.

های راهبردی( اشاره  خاستگاه طرح ةواسط گیر در مدیریت منطقه )به توان به تغییراتی چشم در طرف مقابل نیز می

 : کرد

 منطقه در راهبردمحور ریزی برنامه و تیریمد ظهور

 منطقه تیریمد نظام در ییحکمروا به حکومت از رییتغ
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 رسانی اطالع و یارتباط های شبکه ةتوسع و ظهور

 منطقه یشهر تیریمد نظام در دهیچیپ یازهاین با متناسب ها مسئولیت گسترش و توسعه

 یشهر تیریمد ةعرص در تیشفاف و ییگو پاسخ فرهنگ ةتوسع

 ها سمن به موسوم یمردم ینهادها شدن فعال

 سازی در مدیریت مشارکتی آموزش و فرهنگ

 های گسترده های موضعی براساس نظرسنجی طرح ةتهی

توان گامی بسیار  شده را می های اشاره شروع گزاره ،میزان کاربست موارد فوق گرچه با کارایی کامل آن فاصله دارد

 د. کرمثبت تلقی 

یاز اشاره کرد که تأثیر مثبت یا منفی آن نیز دچار تردید است. توان به تدوین نظام قانونی بر حسب ن در پایان نیز می

 برداری ابزاری از قانون است. تر است بهره ولی آنچه مهم ؛گاهی این قوانین بر حسب ضرورت است

ترین دالیل عدم تحقق حکمروایی  های هر یک از معیارهای مذکور، مهم در بخش کمی پژوهش با بررسی شاخص

ی مردمی و شاخص وجود سازوکارهای الزم ها مشارکتدر معیار  .توان واکاوی کرد را می 22 ةمنطق CDSطرح  ةواسط به

ها و  بر سنجش مستمر میزان رضایتمندی ساکنان از طرح CDSشهری، در طرح  ةشهروندان در روند توسع ةبرای مداخل

 ،دهد. همچنین ر عمل این سنجش رخ نمیهای حاصل از پیمایش منطقه د حال آنکه طبق داده ؛ها تأکید شده است برنامه

های رشد  های متناسب نیز در اسناد باالدست وجود ندارد. نبود زمینه های کالن نیست و سیاست مشارکت شامل پروژه

و اثرگذاری پایین  ،ها در روند حکمروایی در عمل، کارایی ضعیف فضاهای عمومی های غیردولتی و اثرگذاری آن انجمن

های  ها و تشکل اندازی و تشکیل سازمان شوراها در کمک به راه یتوجه بیکردن فرهنگ مشارکت،   ر نهادینهدآن 

های  گیری، اجرا و ارزیابی طرح ریزی و تصمیم های غیردولتی در برنامه ها و تشکل غیررسمی، اثرگذاری پایین سازمان

معیار مشارکت در فاز اجرایی طرح  ترین عوامل عدم تحقق های محلی ازجمله مهم بودن رسانه و منفعل ،شهری

 استراتژیک منطقه است.

شهروندان،  آرایها و  های ساده برای واکنش مسئوالن در برابر خواسته هایی دیگر نیز همچون وجود رویه شاخص

 ةبندی و مقررات شهری و نحو شده، میزان رعایت عدالت در ضوابط منطقه وظایف محوله و از پیش تعیین جرایمیزان ا

 ست.ین CDSی طرح ها خاستگاهخصیص منابع و خدمات به شهروندان نیز طبق پیمایش محدوده متناسب با ت

و کارایی طرح را به  کند رو می هعوامل مذکور در مجموع طرح استراتژیک را در فاز اجرایی با مسائلی جدید روب

 دهد. سطحی پایین نازل می

تفاوت فاحش بین فاز اجرایی طرح با قبل از آن دارد و این امر  ةدهند تهران نشان 22 ةبررسی طرح استراتژیک منطق

ی خاص، کمبود عزم ا عدهبودن  منتفع ةواسط بودن و نیرومندبودن ساختارهای سنتی در مدیریت شهری بهدار شهیربیانگر 

ارادایم حکمروایی برای مجریان و بودن اصول و پ اصول حکمروایی در قالب طرح استراتژیک، نامأنوس اجرایجدی در 

است که  دست  نیا ازسازی آن و مواردی  نفعان، کمبود آموزش و تسلط کافی به اصول و مفاهیم حکمروایی و نهادینه ذی

 نیازمند بررسی مبسوط در پژوهشی دیگر است. ارزیابی طرح مذکور حاوی نکاتی مهم بدین شرح بود:

تفصیلی( موفقیت  -های قبل از خود )جامع ، در عمل این طرح نیز مانند طرحرغم وضعیت مناسب طرح استراتژیک به

 ؛درخوری در فاز اجرا نداشته است

 ؛نشده است پرداخته و  ساختهمنطقه  CDSسازوکار اجرایی در طرح 

 ؛کاربست سایر راهبردها در طرح دیده نشده است برایراهبردهای سازمانی 
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 .به دالیل نامعلوم تهیه نشده است CDSپایش و نظارت در طرح  ةمرحل

های  ؛ با اینکه طرحکردتوان به نتایج مشابه اذعان  پژوهش( می ةشده )در بخش پیشین های انجام در قیاس با پژوهش

CDS و اجرای اعمال روست که قابلیت  هدر فاز اجرا با موانعی روب ،در ایران از استاندارهای کافی برخوردار است شده نیتدو

 های ذکرشده در طرح را ندارند. فیتظر ةهم

هاپیشنهاد
اما  .استمفید گیر و  پیشرو در مدیریت خوب شهری مبین شروع تغییراتی چشم ةعنوان منطق داده در منطقه به تحوالت رخ

این پژوهش به  هایپیشنهاد ،کماکان این تغییرات نیازمند اصالحاتی باالخص ساختاری و حقوقی است. بدین منظور

که موانع موجود )نتایج تحلیل محتوا( با توجه به تحرکات مثبتی که در منطقه در اثر تغییرات در  شود شکلی ارائه می

 د:شوریزی و مدیریتی رخ داده است )واقعیات موجود( مرتفع  سطوح برنامه

های  و تسری آن به سایر بخشمهندسان مشاور و شهرداری  ةوجودآمده در جامع هبا توجه به بینش راهبردی ب

توان نهادی مستقل متشکل از این سه بخش و مردم )بخش خصوصی،  می ،از جمله شورایاران 22 ةمدیریت منطق

NGOعالوه  ،اصلی این نهاد ةهای درگیر در منطقه تشکیل داد. وظیف بخش ة...( به جهت نظارت بر عملکردهای هم ها و

تواند باشد. با  نفعان می رسانی و همچنین نظرسنجی از ذی شفافیت و اطالع ،نطقهبر نظارت و مانیتورینگ رخدادهای م

 نامید. « گر نظاره»توان  توجه به جمیع جهات نام این نهاد را می

 

 

گريندنهادنظارهافر.3نمودار

مهندسانةجامع

مشاورومشاور
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 شوراوشوراياران

 

 نظارت و پایش
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 ،گیری را با مشکالتی مواجه کند تواند روند تصمیم ها و تضادها در این نهاد می با توجه به آنکه امکان تفاوت

ساز  ثر است. تصمیمات نهادهای اجرایی و تصمیمؤعنوان اهرمی در جهت برقراری فضایی عادالنه م شدن آن به ای رسانه

 گسترده در اخذ تصمیم بهره برد یها د و در موارد حساس از نظرسنجیواین نهاد به اشتراک گذاشته شتواند در  می

 (22 ةمنطق CDSنظارت و پایش در طرح  )پُرکردن خأل

بهبود مدیریت شهری کامالً  ةخصوص در زمین هبا توجه به آنکه آموزش شهروندی ب: آموزش و ظرفیت سازی

 اجرایی شود.  22 ةها در منطق ند در قالب سرای محالت و سمنتوا این ضرورت می ،ضروری است

ساختاری و حکمروایی بسیار اهمیت  -های راهبردی طرح ةسازی: از جمله اهدافی که در زمین سازی و جریان فرهنگ

 است.دارد پذیرش مسئولیت و تغییر دیدگاه از سمت به مسئولیت 

خصوص قانون شوراها از موارد بسیار مهمی است که  هدر قوانین بتغییرات اساسی  :کردن احترام به قانون نهادیه

حذف انتخاب شهردار توسط شوراها و کاهش اختیارات آنان به  .توان با تغییر آن روند حکمروایی را بهبود بخشید می

  کرد:توان از چندین جنبه بررسی  میرا دهی و انتخاب شهردار توسط مردم منطقه  نظارت و گزارش

 ؛با طرح تفصیلی و موضوعی و موضعی CDSجلوگیری از گسست بین طرح ـ 

طبعاً خاستگاه  .های موضوعی و موضعی همخوانی ندارد منطقه با بعضی از طرح CDSطرح  بتاریخ تهیه و تصویـ 

ها  طرح های پیشین و همسوکردن آن روزرسانی طرح هب .گردد یادشده به طرح توسعه و عمران و قبل از آن برمی یها طرح

 ؛های بعد در امان نگه دارد تواند منطقه را از چالش می CDSطرح  ةتهی ةدر ادام

 ؛اعتباربخشی به نهادهای مدنی در قوانین شهرسازیـ 

جایگاه بخش نهادهای مردمی موسوم به  .ها در کشورهای پیشرو قابل مقایسه با کشور ما نیستNGOتعداد ـ 

ریزی راهبردی و  برنامه ةتوانست در عرص صورتی که می  ه( ببرای احقاق حقوق عامه بازوهای قدرتمندعنوان  )به ها سمن

 ؛نیست کرداستفاده از آن حکمروایی خوب شهری 

 ؛سازی رسانی و آگاه تدوین سازوکار اطالعـ 

منطقه کمتر  CDSهای  در طرح است.رسانی  شفافیت بخش اعظمی از مسئولیت مجموعه عوامل درگیر در اطالعـ 

 عنوان راهبرد پرداخته شده است. به این مهم به





 1399مستانز،4ة،شمار52ةدور،یانسانيایجغرافيهاپژوهش1370

 منابع

کالبدی شـهر مهابـاد از    -تحلیلی بر وضعیت ساختاری، 1396، ، معصومهبهنمیری مهدیان و مهدی، علی ؛قاسمی، سعید ؛اله زیاری، کرامت .1

 .3، ش 49 ةدور، های جغرافیای انسانی پژوهش (،CDS) منظر راهبرد توسعة شهری

یری حکمروایی خوب شهری در ایران پذ سنجش میزان تحقق، 1396، افشانی، علیرضا و موسوی، میرنجف ؛ملکی، محمد ؛نیا، حسن حکمت .2

 .3، ش 49 ةدور، های جغرافیای انسانی پژوهش(، )مطالعة موردی: شهر ایالم

3. Albrechts, L., 2004, Strategic (spatial) planning reexamined. Environment and Planning B: Planning 

and Design, No. 31, PP. 743-758. 

4. Albrechts, L., 2012, Reframing strategic spatial planning by using coproduction perspective. Planning 

Theory, Vol. 12, No. 1, PP. 46-63. 

5. Albrechts, L.; Healey, P. and Kunzmann, K., 2003, Strategic spatial planning and regional governance 

in Europe. APA Journal, Vol. 69, No. 2, PP. 113-129. 

6. Borja, J. and Castells, M., 1997, Local & Global – Management of Cities in the Information Age. 

London: UNCHS and Earthscan. 

7. Davies, J. S., 2011, Challenging governance theory: From networks to hegemony. Bristol: Policy 

Press. 

8. Hawang, Y., 2011, Comparative analyziz of Indonesian and Korean governance, korea: Asia research 

center, 1-28. 

9. Hekmatnia, H.; Maleki, M.; Mousavi, M. and Afshani, A., 2017, Assess the implementation of good 

urban governance in Iran (Case Study: Ilam city. Journal of Research in Human Geography, No. 3. 

PP. 607-619. (In Persian) 

10. Hohn, U. and Neuer, B., 2006, New Urban Governance: Institutional Change and Consequences for 

Urban Development. European Planning Studies, Vol. 14, No. 3, PP. 291-298. 

11. https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2009.01671.x 

12. Jessop, B., 1995, The regulation approach, governance and post-Fordism: Alternative perspectives on 

economic and political change. Economy and Society, Vol. 24, No. 3, PP. 307-333. 

13. Jouve. B., 2008, Urban governance: towards the emergence of a new policy instrument?, Vol. 59, No. 

193‐194, September 2008.  

14. Kokx, A. and van Kempen, R., 2010, Dutch urban governance: Multi-level or multi-scalar?, European 

Urban and Regional Studies, Vol. 17, No. 4, PP. 355-369. 

15. Kornberger, M., 2012, Governing the City: From Planning to Urban Strategy. Theory, Culture & 

Society, Vol. 29, No. 2, PP. 84-106. 

16. Leitner, H., 1990, Cities in pursuit of economic growth: The local state as entrepreneur. Political 

Geography Quarterly, Vol. 9, No. 2, PP. 146-170. 

17. Mace, A., 2013, Delivering local plans: recognising the bounded interests of local planners within 

spatial planning. Environment and Planning C: Government and Policy, No. 31, PP. 1133-1146. 

18. Macleod, G. and Goodwin, M., 1999, Space, scale and state strategy: rethinking urban and regional 

governance. Progress in Human Geography, Vol. 23, No. 4, PP. 503-527. 

19. Mayer, M., 1994, Urban governance in the post-Fordist city. In P. Healey, S. Cameron, S. Davoudi, S. 

Graham, & A. Madanipour (Eds.), Managing cities: The new urban context (pp. 231–249). 

Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

20. Mccarney, Patricia L; Halfani, Mohammed ; Rodriguez, A., 1995, Towards an understanding of 

governance: the emergence of an idea and its implications for urban research in developing countries. 

https://jhgr.ut.ac.ir/?_action=article&au=174498&_au=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87++%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://jhgr.ut.ac.ir/issue_8073_8351_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+49%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+485-504%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+485-731.html
https://jhgr.ut.ac.ir/issue_8073_8351_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+49%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+485-504%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+485-731.html
https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2009.01671.x
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14682451/2008/59/193%E2%80%90194
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14682451/2008/59/193%E2%80%90194


 1371… راهبرديدرتحقق-هايساختاريواكاوينقشطرح

In: STREN, Richard (Ed.). Urban research in developing countries. Toronto : Centre for Urban and 

Community Studies, University of Toronto, 1995. v. 4, p. 95-98. 

21. Narang, S. and Reutersward, L., 2006, Improved governance and sustainable urban development 

Strategic planning holds the key. European Journal of Spatial Development http://www. nordregio. 

se/EJSD/-ISSN, 1650, 9544. 

22. Pinson, G., 2002, Political government and governance: Strategic planning and the reshaping of 

political capacity in Turin. International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 26, No. 3, PP. 

477-493. 

23. Roiseland, A., 2011, Understanding local governance: institutional forms of collaboration. Public 

Administration, Vol. 89, No. 3, PP. 879-893. 

24. Schimitter, P. C., 2002, Participatory governance arrangements: Is there any reason to expect it will 

achieve ‘Sustainable and innovative policies in a multilevel context?’. In J. Grote, & B. Gbikpi (Eds.), 

Participatory governance: Political and societal implications (pp. 51–70). Opladen: Leske+Budrich. 

25. Stoker, G., 1998, Governance as theory: five propositions. International Social Science Journal, Vol. 

50, No. 155, PP. 17-28. 

26. United Cities and Local Governments, 2010, Policy paper on urban strategic planning: Local leaders 

preparing for the future of our cities Includes regional reports and case studies. 

27. United Cities and Local Governments Cités et Gouvernements Locaux Unis Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos, 2010, The City of 2030 - Our Manifesto, World Secretariat Carrer Avinyó, 15 08002 

Barcelona España. http://www.cities-localgovernments.org. 

28. UN-HABITAT., 2010, The right to the city: Bridging the urban divide. Rio de Janeiro: World Urban 

Forum, United Nations. 

29. United Nation Center for Human Settlements (Habitat), 2000, Draft report on the overall review and 

appraisal of the implementation of the habitat agenda HS/C/PC.2/2 

30. Williams, G., 1999, Metropolitan governance and strategic planning: a review of experience of 

Manchester, Toronto and Melbourne. Progress in Planning, No. 52, PP. 1-100. 

31. Zyyari, K.; Ghasemi, S.; Mahdi, A. and Mahdian Bhenamiri, M., 2017, Analyzing the physical - 

structural condition of Mahabad city from city development strategies (CDS) view. Journal of 

Research in Human Geography, No. 3. PP. 485-504. (In Persian) 

http://www.cities-localgovernments.org/

