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 ریزي و توسعه شهريالمللی برنامهاولین کنفرانس بین 

          

 
 
 

 

 ریزي و مدیریت شهريبرنامه هايها، رویکردها و روشپارادایم
  

  1علی اصغر انواري رستمی
  )استاد(عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 

  تربیت مدرسپژوهشکده دانشگاه ریزي و مدیریت مدیر گروه برنامه

  چکیده
ساماندهی و است و اهداف آن اي در دو مقیاس محلی و منطقه هدایت و کنترل سیستمهاي شهريریزي شهري برنامه
کاربري و  برقراري عدالت اجتماعی، ارتقاء رفاه عمومی،  آیی و راندمان اقتصادي، باال بردن کار  ها و عملکردها، دهی فعالیت نظام

عقالیی کردن که این مهم را از طریق  دانستدر شهرها مطلوب زمین و حفظ و ارتقاء کیفیت محیط کالبدي و مکان زندگی 
هاي  ایجاد مصالحه بین نفع جامعه و منافع گروهو  گسترش دامنه انتخابدر شهر،  برقراري تعادل بین عرضه و تقاضا، ها اقدام
 سر"و  "کیفیت محیطی"، "کارآمدي"، "عدالت"ین اصول برنامه ریزي شهري عبارتند از مهمتر. آوردبه اجرا در می خاص

ریزي شهري  در سه مرحله شکل  هاي برنامه تحوالت اساسی در پارادایم. باشند گذاري می این اصول، پایه هر نوع هدف "زندگی
- 1980(ریزي جامع  پارادایم دوم با عنوان برنامه ،)1920-1960(ریزي بخشی یا کالبدي  پارادایم اول شامل برنامه: گرفته است

برنامه ریزي با مردم،  براي ریزيبه عبارتی، برنامه). تاکنون 1980(ریزي دموکراتیک برنامه عنوان ، پارادایم سوم با )1960
مدیریت یکپارچه شهري . ریزي شهري را تشکیل می دهندپارادایم و رویکرد اساسی برنامه سه برنامه ریزي توسط مردم، و مردم

چهار دیدگاه ارائه شده از سوي  .ها وجود دارددر رابطه با این موضوع مجموعه اي از دیدگاه. گام اولیه در پایداري شهري است
در این مقاله تشریح  افزایییدگاه هم، و ددیدگاه نهادي، دیدگاه شبکه ،گراییدیدگاه اجتماع هايبنام کارشناسان بانک جهانی

ایالت نیویورك » روچستر«در شهر در جهان که  مدیریت شهريهاي موفق ترین شیوه به عنوان یکی از  NBNدر ادامه . دگردی
ریزي و مدیریت شهري و اقدامات نوین این نظام در در خاتمه عناصر موثر در نظام برنامه. تشریح گردید در حال اجرا است،
 . هاي نوین جهانی و نقاط بهبود آن مورد بحث و بررسی قرار گرفتهمسویی با پارادایم

  

  .مدیریت شهري پایدارمدیریت شهري،  ریزي برنامه   پارادایمریزي شهري، ریزي، برنامهبرنامه: واژگان کلیدي
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