
 

 

 

 رهبری، و امام گفتمان اساس بر "پیشرفت امور شهری " راهبردی الگوی ارائهمقاله پژوهشي: 

  بشری موفق تجارب از گیری بهره و ایرانمهوری اسالمي ج تجارب اساسي، قانون

 2زفرقندی شمسایی اله فتح، 1  زاده غنی مسعود

 02/00/79پذیرش مقاله:                                                                                      02/02/79دریافت مقاله: 

  چكیده

گذاری در حوزه پيشرفت  سياست ریزی و گيری، برنامه عنوان موضوعی حياتی برای تصميم راهبردی بهالگوی  

در این تحقيق تالش شده است تا الگوی راهبردی در رابطه با پيشرفت امور شهری .شود  امور شهری محسوب می

گيری از تجارب موفق  بهره و بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران

های بشری ترسيم تا بتواند تصویری واقعی و درست در این حوزه را ارائه و به تصميم گيران کمک کند تا سياست

 مفيدتری را اتخاذ نمایند .

ای و ميدانی  های گردآوری اطالعات به دو روش کتابخانه کاربردی و روش-ای تحقيق حاضر، از نوع توسعه

نظام  های کمی و کيفی و ترکيب آن در نيل به وتحليل است . همچنين با استفاده از روش تجزیه صورت گرفته

های تحليلی مختلف، ازجمله تحليل محتوا در فرمایشات و  شده و در ذیل آن از روش حکومتی الگو بهره گرفته

ای برای تبيين  دی زمينههای امام و رهبری و روش مورتدابير، روش تحليل گفتمان غالب در آراء و اندیشه

ها، آراء و نظرات امام و  های صورت گرفته بر روی اندیشه وتحليل پس از تجزیهشده است.  تجربيات استفاده

ها( و نتایج حاصل از بررسی تجربيات نظام  اهداف و سياست، گانه راهبردی )دکترین رهبری محورهای سه

دهی، هدایت، هماهنگی،  ریزی، سازمان محور )برنامه جمهوری اسالمی در حوزه پيشرفت امور شهری در شش

هایی مطرح گردید و به جهت  کنترل و ارزیابی( استخراج و برای هریک، شاخص، نظارت، سازی و اجرا پياده

صحت سنجی به نظر خبرگان رسيده است و درنهایت الگویی راهبردی، مفهومی و متحرک در جهت پيشرفت 

تواند در طی زمان با نيازهای زمان و   رداشتن عناصر ثابت و مشخص، میامور شهری ارائه که عالوه ب

 تر و پربارتر گردد.  های هر مرحله متکامل  ضرورت

 تجارب ،پيشرفت امور شهری، تحليل محتوا، الگوی راهبردی، تبيين تجربيات واژگان کلیدی:
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 مقدمه
سياسیی، میدیریتی، اقتصیادی، اجتمیاعی،     شهرها از دوران گذشته تا به امروز، نشانه قدرت و توان 

هر جامعیه انسیانی،    "اند. لذا فرهنگی، علمی و تکنولوژیکی و قدرت خالقيت جوامع مختلف، بوده

آبیادانی و  ، عنوان باالترین و واالترین سطح فرهنگ بشیری در سیاختن   یابی به تمدن، به برای دست

حیوزه پيشیرفت    (21: 1922)مهیدی زاده،   ."ریزی مناسب داشته باشد باید برنامه عمران شهرها، می

های جامعیه اسیت    هایی است که نشانگر کارآمدی حکومت و پيشرفت شاخص دارای، امور شهری

هیا و جوامیع    صیناعی و توليیدی تمیدن    ترین دستاوردهای فکری، فلسفی، هنری، یکی از مهم"زیرا 

هیای فرهنگیی    رهیا و ارزش هم تجلیی باو ، است که هم از ماندگاری نسبی برخوردار «شهر»بشری 

گذارد و ضمن آنکه بيیانگر هوییت جامعیه در انظیار      جامعه است و هم اینکه بر رفتار انسان اثر می

. )نقیی  "باشید  کننیده روابیآ آحیاد جامعیه بیا یکیدیگر نيیز میی         جهانيان و تیاری  اسیت و تنظیيم   

 (8:1982زاده،

اروپیایی   کشیورهای  ریزی برنامه ياتادب در ریشه توسعه و عمران شهری های طرح، در دوران امروز

رسد. لیذا   قرن می دارد و سابقه تهيه طرح توسعه شهری در ایران قدمت اندکی دارد و حداکثر به نيم

محيآ ”های مورد تأکيد و توجه اسالم و نقش مهم  در جهت به منصه ظهور رساندن اصول و ارزش

قرآن،احادیث و فرمایشات رهبران دینی در گيری و بکار بستن آیات  توان با بهره می“ زندگی و شهر

امکان استخراج و تدوین اصولی برای تعریف رابطیه انسیان و    طراحی و ساخت محيآ و اجزاء آن 

شده شهری فراهم کیرد کیه ایین اصیول نهایتیا        ها با یکدیگر در محيآ ساخته محيآ و روابآ انسان

 .طی اسالمی هدایت نمایندبتوانند پيشرفت و آبادانی شهرها را به سمت ایجاد محي

های اسالمی، اسیاس و پاییه    مبنای تدوین الگوی راهبردی در پيشرفت امور شهری منطبق بر ارزش

بیرداری   های این حوزه خواهد بود، چراکه نبود الگیوی میدون علمیی و بهیره     تصميمات و سياست

شیرفت خواهید   نکردن از تجارب سودمند نظام جمهوری اسالمی موجب اتالف منیابع و کنیدی پي  

طیور مبیانی    اهميت این تحقيق در این است که اصول و عناصر و همیين ، توان گفت که شد. لذا می

های موجیود بیر غنیای    تواند ضمن تأثير بر دغدغهنظری حاصل از نتایج مطالعات اکتشافی آن، می

تحقيیق قیادر    ها در پيشرفت امور شهری بيفزاید. عالوه بر اینکه ازلحاظ کاربردی اینسایر پژوهش

ریزی در سطوح راهبردی و عملياتی ترغيب نمایید کیه   است تصميم گيران را در فرآیندهای برنامه
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 گيری از تجارب موفق بشری قانون اساسی، تجارب ج.ا.ایران و بهره

هیا را انتخیاب و بیرای     با توجه به اصول و عناصر متناسب با مقتضيات بومی و فرهنگیی، اولوییت  

 اجرایی نمودن، پيگيری نمایند.

و انتقال تجربيات در پيشرفت امور شهری همچنين با در نظر گرفتن این موضوع که مستندسازی 

شود، الزم است تا از  یکی از عوامل اساسی در یادگيری عمومی و پيشبرد اهداف ملی محسوب می

 برداری شود . های ضمنی و آشکار نهادهای ملی به شيوه مناسبی بهره تجربيات و دانش

ن بر اساس دین مبين اسالم و گما با در نظر گرفتن تجربيات موفق جمهوری اسالمی ایران که بی

قرآن کریم است ضرورت مستندسازی و انتقال تجربيات پيشرفت امور شهری که از عوامل اساسی 

رسد. پس الزم است الگویی علمی  شود، مهم به نظر می در فرآیند پيشرفت کشور محسوب می

 تدوین گردد.سازی و اجرا را داشته باشد،  منطبق بر شرایآ بومی کشور که قابليت پياده

ای که با استفاده از  عنوان مدل پيشرفته با توجه به اهداف این تحقيق و لزوم ارائه الگوی راهبردی به

ها  های بين آن های راهبرد و رابطه های اصلی و عرصه چيدمان منطقی و هنرمندانه، عامل، آن بتوان

ف در خصوص مدل و الگوی داد تالش شده است تا نظرات مختل  را به بهترین شکل ممکن ارائه

و دقت قرار گيرد لذا با توجه به موضوع تحقيق کليه مطالب  موردبررسیراهبردی در این حوزه 

، اعم از اسناد، مصوبات، قوانين مرتبآ و همچنين مجموعه احکام، مرتبآ با پيشرفت امور شهری

و مطالعه قرارگرفته  دبررسیمورهای امام و رهبری  سخنرانی، ها مصاحبه، ها پيام، مکتوبات، فرامين

های تحقيق متناسب با  و  پس از راهنمایی و تائيد خبرگان این موارد با استفاده از ابزارها و روش

 وتحليل قرارگرفته است. سؤاالت تحقيق مورد تجزیه

 از گيیری  با بهیره  شود می الگو دنبال حکومتی نظام در راستای اجرای طرح که تحقيق همچنين، این

و  رسیالت  بيیان  ضیمن  اسالمی انقالب تاریخی و تبار ماهيت به توجه و تحليلی، توصيفی رویکرد

 هیای  و اندیشیه  در آراء غالیب  هیای  گفتمیان  قیانون اساسیی و تحليیل    انقالب اسیالمی،  های آرمان

  تجربيات موفق بشری و تجربيات نظام جمهوری اسالمی ایران، فقيه در پيشرفت امور شهری والیت

گرفته است تالش شده است تا با ارائه پاسخی برای مسئله  صورت گذشته دهه سه زکه طی بيش ا

اسیت، بتوانید    "فقدان الگوی مدون راهبیردی در پيشیرفت امیور شیهری     "اصلی تحقيق که همانا 

های راهبردی ایجادشده  و درنهایت الگوی  تصویر واقعی و درست از مسائل و تهدیدات و فرصت

هیای   گيیران کمیک کنید تیا سياسیت      ر شهری را ارائه دهد و بیه تصیميم  راهبردی در پيشرفت امو
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مفيدتری را اتخاذ نمایند و راهبردهای مؤثرتری را در امور پيشرفت شهری برای کشور و درنهاییت  

 جهان اسالم در پيش گيرند.

 مباني نظری

 : پیشینه شناسي  -الف

 و توسعه خصوص در مکانی و زمانی شرایآ با متناسب گوناگونی مطالعاتاز منظر پيشينه شناسی  

ایین   در اسیت.  گرفتیه  صیورت  شهری امور پيشرفت و شهری های طرح الگوهای و شهری عمران

سه رساله دکتری و بيش از ده مقاله علمی پژوهشی کیه ازنظیر محتیوی بیه     ، شش تحقيق مطالعات

پيشیينه در   هیای  پیژوهش  محتوای مطالعه موضوع تحقيق مرتبآ بوده، موردمطالعه قرارگرفته است.

 حاضیر،  تحقيیق  موضیوع  متغيرهیای  از برخی با ها آن تشابه عليرغم که است آن نشانگر، این حوزه

 هیا  آننقدهایی نيز بر  و نپرداخته، موضوع اصلی این تحقيق بررسی به کامل و جامع طور به یک هيچ

 نظیام  و شیهری  عمیران  بیا  میرتبآ  مفیاهيم  خصیوص  دراست .اما بخشی از پيشیينه تحقيیق    وارد

 اسالمی های آموزه و دینی شناسی معرفت بر مبتنی ها آن مفهومی تبيين همچنين و مطلوب حکمرانی

 در ها پيشينهاین  به نقش توان میکه  قرارگرفته مداقه و تحليل مورد مفهومی و غيرمستقيم صورت به

 اشاره نمود. تحقيق این افزایی دانش

 نيیز  و شیهری  تیک  تسیلآ  اخيیر  دهیه  ییک  از پیيش  تیا  ایران در پيشرفت و عمران شهری الگوی

هرگونه  بوده است. همراه بسياری پيامدهای نيز با شهرنشينی شرایطی چنين در و بوده تمرکزگرایانه

 چنانکه"ریزی خاصی است  شرایآ و برنامه، تغيير و تحول در جامعه شهری نيازمند قواعد، توسعه

 بیه  منجیر  سیازمان  و قاعیده  از خیارج  تغييیر  و تحیول  هر ،گوید می شناختی جامعه ساده قانون یک

 اجتمیاعی،  بافت فزاینده ناهمگونی اجتماعی، های آسيب گسترش مانند بسياری ناخواسته پيامدهای

 در امکانیات  نیاهمگون  توزییع  و فرهنگیی ، اقتصیادی  اجتماعی، های بحران انواع گسترش به کمک

 (19: 1922 پور، رفيع)"  .گردد میجوامعی  چنين

 گذرد می جامع های طرح قالب در عمران شهری های طرح اولين تهيه از دهه چهار حدود امروز به تا

 ارائه و شهرها ناهنجار و ناموزون پيشرفت جلوگيری از بود عبارت که ها طرحاین  هدف رغم به اما

 اهیداف  به کامل طور به نتوانستند ها طرح این شهری، های پيشرفت به بخشيدن نظم جهت راهکارها

 مثبت نقاط ها طرح این که کرد پوشی چشم نيز واقعيت این از توان نمی هرچند کنند؛ پيدا دست خود

  .اند داشته خود در نيز فراوانی
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 گيری از تجارب موفق بشری قانون اساسی، تجارب ج.ا.ایران و بهره

 ایین  محتیوای  دليیل  تنها به ها آن به مربوط مشکالت و ایران در عمران شهری یها طرح ناکارآمدی

، مسیئول  نهادهای و ها سازمان مقررات، و قوانين همانند ریزی برنامه نظام اجزای بلکه نيست ها طرح

عمیران   یهیا  طیرح  محتیوای  ، هیا  نارسایی کنار در و ها طرح و ریزی برنامه و مدیریت مراتب سلسله

 .اند بوده مؤثر ناکارآمدی این در شهری

 تحیوالت  همگامی با و ها طرح این های نارسایی اصالح جهت در هایی تالش اخير چندساله لذا در

 مشیاور(  مهندسیين  کشیور،  وزارت شهرسازی، و راه وزارت ) کننده تهيه های سازمان سوی از زمان

 و مقیررات،  قیوانين  سیازمانی،  مشیکالت  هماننید  زیرسیاختی  مشیکالت  دليل به اما گرفته صورت

 و تهيیه  در مشارکت فرایند در حکومت و مردم متقابل درک به مربوط سياسی و اجتماعی مشکالت

 .باشند موفق کامال  اند نتوانسته اقدامات ، اینها طرح اجرای

 و مسیئولين  اطالعیاتی  تغذیه طریق از جامع نيازهای با انطباق در توسعه و عمران شهرها"بنابراین 

 یهیا  طرح نقش همچنين و و مشکالت موجود مسائل پيشرفت امور شهری و درزمينه ریزان برنامه

در پيشیرفت امیور    مسیئول  های سازمان و نهادها بخشی های برنامه کردن هماهنگ در شهری توسعه

 را هیا  نارسیایی  اصیالح  و شیناخت ، شیهری  توسیعه و عمیران   یها طرح به توجه ضرورت، شهری

 (162: 1921و همکاران ، پوراحمد) " . کند می دوچندان

 سند تهيه و اسالمی شهر تشکيل شوراهای با خصوص به طرف این به پيش دهه یک از، در این راستا

 بلنیدی  گیام  اسیت،  رسيده  (العیالی  مدظله) ای خامنهامام  تائيد به که کشور توسعه ساله بيست انداز چشم

 مرحله تا روند این عوارض از کاستن باهدف که است شده برداشته ایران در مسائل این رفع درجهت

 و پيشرفت همگون اساسی در نقش منابع، و امکانات نابرابر توزیع از پيشگيری جهت در توقف آن

 کشور ایفا کند . مختلف همزمان شهرهای

اگرچه امروز نظام جمهوری اسالمی ایران در جهیت تحقیق اهیداف    ، با توجه به آنچه که گفته شد

بلندی را در سطح کشور برداشیته و بیه    های گامخود توانسته است در عرصه پيشرفت امور شهری 

 ای عدییده و مشیکالت   هیا  چالشگردد اما باید پذیرفت که همچنان با  ائلندست آوردهای عظيمی 

در قالب یک الگوی کارآمد در این  ها آنعدم ثبت منظم تجربيات موفق و ناموفق و تحليل  ازجمله

مناسب نيز در قالب یک الگوی منسجم و دقيق هنیوز   وری بهرهحوزه روبرو است . ليکن در نيل به 

نيازهیا صیورت    پیيش از مسير رفع ایین   بایست میزیادی در پيش رو دارد که  ای نشدهطی  های راه

 . پذیرد
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بتوان با ارتقاء امیور حیاکميتی    ها آنهایی است که بر اساس  ها و روش جوامع امروزی نيازمند شيوه

هیا، تمرکیز زداییی،     فراینیدها، کیاهش هزینیه    سازی بهينههمچون ، های گوناگون و دولتی در حوزه

اعمیال  ، وری بهیره ، افیزایش  گرایی قانونپاسخگویی و ، ، افزایش سالمت اداریتر اثربخشمدیریت 

افزایش سطح رضایت مردم و ، بهتر رسانی خدمتنظارت بهتر، ارزیابی و مدیریت عملکرد، تکریم ،

 گام بردارند.  "دولت کارآمد "دستيابی به 

 مفهوم شناسي -ب

 پیشرفت امور شهری  راهبردیها، مباني و چارچوب مفهومي الگوی  نظریه

زیسیت و طبيعیت    طورکلی محیيآ  دین مبين اسالم در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و به

هیای   تنها برای رستگاری و آخرت بلکه برای زندگی مطلوب در این دنيا و بستر مناسب فعاليیت  نه

 آورده و به گوناگون یعنی شهر موجود و آینده، مطالب حائز اهميتی به ارمغان

های دینی اسالمی  ميراث گذاشته است. مسلمانان تا به امروز در حد درک و توان خود از این آموزه

تواند به کمک صاحبان اندیشیه و تفکیر در راسیتای دسیتيابی بیه       جویی می اند، این بهره بهره جسته

 اسالمی ادامه یابد. شهر آرمانی اسالمی شهری است بهشت گونه -شهری آرمانی

که شاید دستيابی به آن غيرممکن جلوه نماید ليکن تالش در راستای رسيدن به آن امری ضیروری  

 است.

گیاه   جان باشد، محل زیست انسان اسیت، تجلیی   ازاین که کالبدی فيزیکی و بی شهر پيش، از سویی

بیه  کنید،   بينی سازنده خویش را معرفی می های فرهنگی و مورد باور او است. جهان اصول و ارزش

دهید و اجمیاال  اهلیش را در وصیول بیه       اهدافی که اهلش بیرای خیود قائیل هسیتند گیواهی میی      

 (1998، 9نماید. )مجاوری،  هایشان هدایت و یاری می آرمان

تیوان بامطالعیه و    های مفيد و مثمر ثمری است که میی  ترین ادیان ؛ دارای آموزه عنوان کامل اسالم به

هیای مختلیف شیهری     ای در حیوزه  بیه معيارهیای ارزنیده   ، نهیای آ  وتحليل اصیول و ارزش  تجزیه

اسالمی وجود دارد که -های بسياری در شهرهای سنتی ایرانی یافت. همچنين موارد و مصداق دست

 -رییزی و طراحیی شیهری ایرانیی     برنامیه ، ها به تبيين معيارهایی برای مدیریت توان بامطالعه آن می

ازی اسالمی مشتمل بر مبانی نظری مربوط بیه اصیول و   شهرس، توان گفت اسالمی پرداخت. لذا می

ریزی و ایجاد محيآ زندگی مسلمانان رعایت  طراحی، برنامه، هایی است که باید در مدیریت ارزش

شوند و بر روابآ انسان با محيآ )طبيعی یا مصنوع( و همچنين با سایر هم نوعان خویش )جامعیه(  

شیود و دربردارنیده عوامیل مهیم      يم اسالمی استخراج میی ها از تعال حاکم باشد. این اصول و ارزش
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 گيری از تجارب موفق بشری قانون اساسی، تجارب ج.ا.ایران و بهره

فرهنگ ملی که در تضاد با اصول پيشين نباشند نيز هستند. اجماال  باید گفت که منبع اصلی اصیول  

 (السیالم  ليیه )ع بيیت  قرآن کریم و سنت پيامبر و اهل، حاکم بر کليه اعمال مسلمانان و ازجمله شهرسازی

 هستند.

هیای اسیالمی در ابعیاد فيزیکیی و طیرح و       هایی مبتنیی بیر اصیول و ارزش    شهر اسالمی با ویژگی

توانید   مصارف، از نوعی منطق اقتصادی،سياسی، اجتماعی و فرهنگی تبعيت داشته که ایین امیر میی   

ریزی مدرن به شمار آید. شهر اسیالمی را   مندی و برنامه های نظام ای برای روش های آموزنده تجربه

وتعدیل داده تا با استانداردهای زندگی و قابليت کارکردی مدرن تطابق پيیدا   توان جرح سادگی می به

مان را حفظ کنید . در ایین    کند و سازگاری باالی آن با محيآ فرهنگی، اجتماعی و مذهبی و طبيعی

مان بسيار میرتبآ و معتبیر بیه نظیر      مورد شهر اسالمی هنوز نسبت به نياز شهری امروزی در جامعه

 (232،1921زاده، غنی  رسد.) می

دارند و  شوراها طبق قانون اساسی مدیریت شهرها را بر عهده، در جمهوری اسالمی ایران، از سویی

توان گفت توفيق شوراها در دستيابی به اهداف،  ی کشور به دست مردم است. لذا می نمادی از اداره

ضیور پرنشیاط میردم در    سیاز ح  بخشید و زمينیه   را افزایش می« اعتماد عمومی»ی ارزشمند  سرمایه

میدیریت  ، شود. لذا با توجیه بیه تشیکيل شیوراها     ی کشور می های پيشرفت و توسعه ی عرصه همه

گیر بیه سیمت میدیریت      شهری در ایران دوران گذار خود را از مدیریت شیهری متمرکیز و دولیت   

 گر تا حدودی طی کرده است. و اساسیا  چنیين رویکیردی خیود مسیتلزم      شهری مشارکتی و تعامل

نوعی با دولت ملی در تماس خواهد بود. لذا  های مدیریت شهری است که به تحول در سایر عرصه

توان اذعان کرد تحقق اصول قانون اساسی مرتبآ با مدیریت شهری بیه تغييیر و تحیوالت چنید      می

رییزی مربیوط    های قانونی، اجرائی و برنامیه  سطحی نيازمند است. این تغيير و تحول خود به حوزه

 ( 21، 1928)پور موسوی،  شود. می

مسائل و مشکالت شهرنشينی و شهرسازی به عواملی فراتیر از حیوزه   ، شده با توجه به مباحث گفته

 -هیای مناسیب اقتصیادی    گیردد و درواقیع عیدم زیرسیاخت     ریزی و مدیریت شیهری برمیی   برنامه

نين مناسیب در  اجتماعی، رشد باالی جمعيت و هجوم وسیيع روسیتایيان بیه شیهرها، کمبیود قیوا      

هیا، ضیعف    ثباتی سکونتگاه گيری از اراضی شهری، ضعف نهادهای مدنی و نظارت عمومی، بی بهره

هیا را   ریزی، ضعف نهادهای حفاظت از منابع طبيعی و فرهنگی و مانند این ای برنامه نهادهای حرفه
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، 1922، يیرزا ده داند. )زارع، و پ های توسعه عمران شهری می امکانات محدودی برای موفقيت طرح

198) 

 فقیه در پیشرفت امور شهری نظرات و رهنمودهای والیت، آراء، ها اندیشه

جیا   این شوراها باید همیه ". ... "و بنای ما هم بر همين هست های اسالم است شوراها جزء برنامه"

باشد و هرجایی خودش اداره کند خودش را. این، هم برای ملت خیوب اسیت، هیم بیرای دولیت      

جا را خودش تحت نظر بگيرد، وقتی محول کرد کار را بیه خیود    تواند همه است. دولت نمیخوب 

ای که هستند برای خودشان دلسوزتر هستند، بهتر اطالع دارند بیه احتياجیات    مردم، مردم در منطقه

(  111، 8، ج 1989)صیحيفه امیام،    "هایی است که در دست اجراسیت.  ها یک برنامه خودشان. این

در رابطه با پيشرفت امیور شیهری شیامل میوارد ذییل       اهلل عليیه(  )رحمتهای امام خمينی  دیدگاهازجمله 

 گردد: باشد که مختصرا  بيان می می

 نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا ارائه فرمان تهيه آیين  -

لیزوم تعيیين صیالحيت کاندییداهای عضیویت در       -توجه کافی در انتخاب اعضای شوراها  -

 شوراها

 ها صورت گرفته در امور شهری هشدار درباره نفوذی -به طبقات مختلف ملت  هشدار -

 لزوم همکاری مردم با شورای شهر -های اعضای شوراهای شهرها  ارائه ویژگی  -

، بند صد قانون اساسی محقق شید و جمهیوری اسیالمی اییران، در زنجيیره تکميیل       1988در سال 

عنوان نهیادی نوپیا در    را تأسيس کرد. این نهاد به اش، شوراهای اسالمی شهر و روستا دولت سازی

رو رهبیر انقیالب    اوایل دهه سوم انقالب در جهت ارتقای سطح کارآمدی نظام تأسيس شد. ازایین 

های مختلف درباره اهميت شوراهای اسالمی و امور مربوط به شیهرها  نکیاتی    اسالمی در  مناسبت

 باشد. پيشرفت امور شهری، حول محورهای ذیل میاند. که مجموعه نکات ایشان جهت  را  فرموده

 اساسی قانون   کامل تحقق  سوی  به گامی   شوراها؛  چگونگی انتخابات ،مشورت در امور -

 شوراها  توسآ  مردم  مشکالت شوراها ،حل   تشکيل با   انقالب های  پایه  تحکيم -

 ها وظایف اساسی شهرداری های او، انتخابِ شهردار و ویژگی، جایگاهِ شورا و وظایفِ شورا -

 ها خواری در شهرداری ی مالى، مبارزه با فساد و رشوه جلوگيری از سوءاستفاده -

تفیاهم و همیدلی و دوری از   ، عمل به وظیایف قیانونی شیوراها   ، خدمت به مردم با روحيه بسيجی -

 مناقشات  

 امور شهر و روستاها تسهيل و تسریع کار مردم در  ریزی توجه به مختصات شهر اسالمی در برنامه -
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 گيری از تجارب موفق بشری قانون اساسی، تجارب ج.ا.ایران و بهره

 های علمی در اداره شهر استفاده از روش -

 محورهای مدیریتي در حوزه امور شهری

هیا،   پیيش زمينیه   های حوزه پيشرفت امور شهری و پرداختن به پيش از ورود به بحث الگوها و مدل

سازی الگوی راهبیردی پيشیرفت امیور شیهری در      ها، الزامات و اقدامات طراحی و پياده زیرساخت

فقيیه و   ایران که برگرفته از تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران و بر اساس گفتمیان الهیی والییت   

شیامل :  ، گانه مدیریتی در حوزه پيشیرفت امیور شیهری    های نه بایست محور قانون اساسی است می

نظارت ، اجرا، سازی دهی، هدایت، هماهنگی، پياده ریزی، سازمان برنامه، ها سياست، دکترین، اهداف

و پایش که مبنای تدوین الگوی راهبردی در این تحقيق است احصیاء و تیدقيق گیردد . لیذا ابتیدا      

ارتباط بين محورهای مدیریتی در حوزه امور شهری و نقش هر یک از این محورها در امر تیدوین  

سپس هر یک از اسناد باالدستی حاکميتی در حیوزه پيشیرفت امیور    ، الگوی مشخص گردیده است

سیاله   هیای پینج   ، برنامیه 1838انیداز   ی شامل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سند چشمشهر

ای  و امیام خامنیه  اهلل عليیه(   )رحمیت ها و بيانیات امیام خمينیی     توسعه )توسعه پایدار( و همچنين اندیشه
را بیر   های ابالغی کلی نظام را که درواقع نقیش ابیزار تیدوین الگیوی میذکور      و سياست العالی( )مدظله

اجیزاء و  ، ابعیاد  1وتحليل قرارگرفته کیه در جیدول    دارند، بر اساس این نه محور مورد تجزیه عهده

 فقيه آمده است. اساس گفتمان والیتگانه مدیریتی در حوزه امور شهری بر  های محورهای نه مؤلفه
فقيه واليتبر اساس گفتمان  گانه مديريتی در حوزه امور شهری 3محورهای  های مؤلفهاجزاء و ، : ابعاد 8جدول  

 ها اجزاء و مؤلفه ابعاد
 -ها ملت همه براى سرمشق -مردم معنوی و مادی زندگی در رفاه -ها انسان شدن الهی اهداف

 ملی ثروت افزایش -اجتماعی عدالت و اقتصادی توسعه و رشد
 به پایبندی -سازی بومی -جهادی مدیریت و فرهنگ، روحيه -برقراری عدالت دکترین

 های اسالمی ارزش، ایرانی - اسالمی شهرسازی و معماری
 انضباطِ و فساد با مبارزه اسراف، از جلوگيری -شهروندان به رسانی خدمات ارتقای ها سياست

 کاری سياسی از پرهيز -مردم امور تسهيل -علمی های روش از استفاده -مالی
 -ها انداز مشترک بر اساس ارزش چشم -حساس به اوضاع محيآ -پذیری انعطاف ریزی برنامه

 مستندسازی، -دیدگاه جامع

 
 هدایت

و حمایت و  موردنيازوجود امکانات و منابع مالی و فنی  -باور و اعتقاد مدیریت
 -ثبات بیوجود محيآ در حال تغيير ولی نه کامال  بحرانی و  -جهت ازاینپشتيبانی 

ایجاد ثبات نسبی درروند تحوالت  -الزم های تحليلدسترسی به اطالعات برای انجام 
طراحی  -ایجاد نگرش مشترک -تهيه برنامه بر اساس فرایند سلسله مراتبی -محيآ
 ایجاد اهداف جمعی -پذیر های انعطاف نقش
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 گفتمان اساس بر شهری امور حوزه در مدیریتی گانه 9 محورهای های مؤلفه و اجزاء ابعاد،:  1جدولادامه 
 فقيه والیت

- موردنياز، توليد فکر و ارائه الگوهای پردازی نظریه -ها فعاليتطراحی کارها و  سازماندهی
تربيت نيروهای توانمند و  - نخبگان خصوص بههدایت ذهنيت عمومی جامعه 
های  تعيين کارگروه -های مناسب  های مهم و تشکل شایسته برای تصدی جایگاه

 ساماندهی -معنوی توسعه و معنویات حققت-مستمر و مداوم فعاليت  -دائمی و موقت
 اخالق رشد -اعتقادی اصول و فکری های نگرش و ها ارزش مبنای بر توسعه و تحول

 اجتماعی مسئوليت احساس افزایش -انسانی عواطف و معنویت و
کار  -آفرینی و اصالح  تحول  -ها و بحران ها چالشعبور از  -تحرک و پيشرفت هماهنگی

تعيين خآ   -ها گيری تصميمعلوم مختلف در  نظران صاحبگيری از تمام  بهره -تيمی
مشارکت و همکاری مؤثر  -اجتماعی و اقتصادی، کالن سياسی های سياستو  ها مشی
 احساس- زندگی به اميد افزایش -وری بهره افزایش -و اقشار جامعه ها گروهکليه 
 امنيت

  -عملکرد استانداردهای تعيين - اجرای بر نظارت- صحيح و منظم ریزی برنامه نظارت و کنترل
 بندی، تناسب بودجه استانداردها، با تفاوت تشخيص- واقعی عملکرد گيری اندازه
 ها فعاليت

 
 
 

 سازی و اجرا پياده

 و امکانات همه بسيج ،بنائی زیرافزایش یا انجام اقدامات بهبوددهنده در تأسيسات 
 نيازهای در خودکفایی - عدالت با همراه اقتصادى هرفا- اجتماعی فردی، های دارایی
 گسترش قانون، و نظم فرهنگ ترویج بناها، استحکام و زیبایی رعایت- اساسی
 خدمات در فراگيری و عدالت - رسانی خدمت سازی آسان اخالق، و دین نمادهای
 نيازهای به توجه -زیست محيآ سالمت به اهتمام و سبز فضای توسعه - شهری
- شدن صنعتی فرا - ها محله به گستر عدالت نگاه -جسمی مصدومان و جانبازان

 مردم زندگی شرایآ اصالح - فقر بردن بين از و زدایی محروميت
 

 شناسي روش
 گیردآوری  هیای  روشباشید.   کیاربردی میی  -ای با توجه به ماهيت تحقيق، این تحقيق از نوع توسعه

و جهیت پیردازش   1و ميدانی صورت گرفته اسیت  ای کتابخانهاطالعات در این تحقيق به دو روش 

است.در این تحقيق از روش آميخته و بیا اسیتفاده     شده استفادهای  دی کيو مکس افزار نرماز  ها داده

کمی و کيفی و ترکيب آن در نيل به نظام حکومتی الگو بهره گرفته و  های وتحليل تجزیهو از روش 

تحليیل محتیوا در فرمایشیات و تیدابير، روش      ازجملیه مختلیف،   های تحليلی در ذیل آن از روش

                                                           
 استفاده ای کتابخانه روش در پيشرفت امور شهری از رهبری و امام گفتمان خصوص در اطالعات گردآوری برای 1

 الگوی در ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام تجارب مستندسازی و تبيين خصوص در اطالعات گردآوری برایو 

 .شده است استفاده ميدانی روش از فقيه والیت گفتمان اساس در پيشرفت امور شهری بر راهبردی
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و  (العیالی  مدظلیه ) ای خامنیه و امیام   (عليیه  اهلل رحمیه )های امام خمينیی  تحليل گفتمان غالب در آراء و اندیشه

های حوزه هدف بیا  و شاخص ها مؤلفهای برای تبيين تجربيات و معنادار نمودن  روش موردی زمينه

از طرییق  ، هیای حاصیله  و داده ها مؤلفهضيه و درنهایت با ترکيب همزمان تمامی تأکيد بر آزمون فر

 اصیلی  محورهای بررسی برای رسد.مبنائی در پيشرفت امور شهری به پایان می پردازی نظریهروش 

 اصیلی  محورهای بررسی برای ها شيوه ترین عينی از که یکی واژگان از شمارش فقيه والیتگفتمان 

 متون با رابطه در نه ها آن از استفاده ميزان بيشترین البته. است شده استفاده شود می گفتمان محسوب

 .  بود شاهد توان می نيز بيانات و گفتار با رابطه در بلکه نوشتاری

 به ها قضيه و ها مقوله مفاهيم،، بنياد داده درروش پایایی و روایی بعد دو از تحقيق سنجی اعتبار

 و محوری کدگذاری باز، کدگذاری گانه سه مراحل در آمده دست به کدهای کمک به ترتيب

 .رود می شمار به تحقيق به بخشی روایی و اعتبار نوعی خود که اند شده مشخص انتخابی، کدگذاری

 و امام حضرت مکتوبات و فرمایشات عناصر، و اصول ٔ  درزمينه تحقيق پایایی به دستيابی برای

 قرارگرفته های قضيه و ها مقوله استخراج و کشف مبنای اساسی، قانون اصول همچنين و رهبری

 خبرگان اختيار در مرتب طور به آن روند و مصاحبه سؤاالت نيز ها مصاحبه ٔ  درزمينه. است

 .است قرارگرفته آنان تائيد مورد و قرارگرفته

 عين محقق اینکه به نظر تحقيق، راهبردی مستندات و اسناد دیگر در تحقيق پایایی به دستيابی برای

 مجدد، مراجعه صورت در لذا است، داده قرار استناد و استفاده مورد را اسناد این در مندرج مطالب

 تائيد منظور به نيز طرفی از.باشد برخورد الزم پایایی از دتوان می عبارتی به که است تکرار قابل

 و تعميم قابليت فهم، قابليت تطبيق، یعنی رافی و پارکر معروف معيار چهار تحقيق، پایایی نهایی

 است. قرارگرفته پایایی ارزیابی مورد تحقيق نهایی نتایج ،پردازی نظریه فرآیند کنترل

 ابعاد، آن در که است الگویی، راهبردی الگویدر این تحقيق ، عملياتی متغيرها در خصوص تعریف

 امور پيشرفت در گيری تصميم و سازی تصميم فرآیند در ها آن بين روابآ و ها مؤلفه زیر ،ها مؤلفه

 .شود گرفته بکار حوزه این در حکومت اداره در مدلی عنوان به تواند می شده تعریف شهری

 و اقدامات تصميمات، مجموعه ایران اسالمی جمهوری در شهری امور پيشرفت از منظور همچنين،

 سازماندهی، ،ریزی برنامه ،گذاری سياست ،گذاری هدف دکترین، محورهای در)مدیریتی های فعاليت

 نظام کارگزاران و مسئوالن که است( ارزیابی و کنترل نظارت، ،اجرا سازی پياده هماهنگی، هدایت،
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 اجرای و رسالت تحقق منظور به، راهبردی سطوح در حوزه این در ایران اسالمی جمهوری مقدس

 .رسانند می انجام به المللی بين و ای منطقه ملی، بخشی، سازمانی، فردی، های مأموریت

 . باشند میزیر  های ویژگیبا توجه به موضوع تحقيق اعضاء جامعه آماری دارای 

 متخصص در مسائل راهبردی -

و قانون  العالی( )مدظله یا خامنهامام ، (عليه ا... حمت)ر در نظریات و فرامين حضرت امام خمينی گر تحليل -

 اساسی

 در امور پيشرفت شهری متخصصمجرب و  -

خبرگان و کارشناسان مجرب و مدیران ، نفر از متخصصين 81شامل  تحقيق این آماری جامعه

 سال 13 ارشد و کارشناسی مدرک دارای حداقل که نظام در امور پيشرفت شهری است رتبه عالی

 . باشند داشته را حوزه این در فعاليت سابقه

 تحقیق های ها و یافته داده وتحلیل تجزیه
و امیام   (عليیه  اهلل رحمه))امام خمينی  فقيه والیتگفتمان "تحقيق در خصوص  سؤالبرای یافتن پاس  به 

در حوزه پيشرفت امور شهری کدام است ؟ به تحليیل کمیی و کيفیی محتیوای      (العالی مدظله) ای خامنه

و امییام  (عليییه اهلل رحمییه)، فییرامين و مکتوبییات امییام خمينییی هییا مصییاحبه، هییا پيییام، مجموعییه بيانییات

است. در این تحقيق در مرحله اول تحليل محتیوی کمیی و سیپس     شده پرداخته (العیالی  مدظله) ای خامنه

"مکس کيو دی ای " افزار نرمتحليل محتوی کيفی با استفاده از 
اسیت.در   گرفته انجامورژن یازده   1

کیه کليیه مفیاهيم     اند شده نتخاباتحقيق طوری  باهدفتحليل محتوای کمی، کلمات کليدی مرتبآ 

حسیب چیارچوب مفهیومی فیراهم      هیا  دادهرا پوشش داده و امکان تحليل نهایی متن و  شده مطرح

باشد.برای یافتن کلمات کليدی مفیاهيم کلیی و انتزاعیی حسیب چیارچوب مفهیومی مشیخص و        

و  اند شده مرتباین لغات بر اساس ارتباط معنایی ، ها واژهاست. برای تحدید و تدقيق  شده استخراج

 . اند شده انتخابمناسب  واژگانهمچنين به نظر خبرگان این حوزه رسيده و 

کیه  « مفهومی»ما با دو شيوه تحليل واژگان روبرو هستيم. اول  طورکلی بهدر این تحقيق ،. ، همچنين

سی رابطه بين مفاهيم ابتدا همه جمالتیی  برای برر«. ای رابطه»و سپس  کنيم میفقآ واژه را شمارش 

                                                           

های کيفی بوده و کامال  با زبان  دادهافزارهای تحليل  ازجمله کارآمدترین نرم (maxqda) افزار مکس کيو دی ای نرم 1

 های تحقيق گراندد تئوری و تحليل محتوا و ... بهره برد توان در روش فارسی سازگار و از آن می
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 هیا  آنکیرده و روابیآ بیين مفیاهيم در      کدگیذاری که یک واژه در آن بکار رفته را ليست و سیپس  

شمارش ساده واژگان و ثبت فيزیکی فراوانیی   دليل بهاست. تحليل مفهومی  قرارگرفته موردبررسی

از درجیات مختلفیی از اسیتنباط پیذیری      یا رابطیه از عينيت باالیی برخوردار و تحليل  ها آنتکرار 

 برخوردار است.  

در ارتباط با حوزه پيشرفت امور شهری تحليل  فقيه والیتدر این تحقيق برای دستيابی به گفتمان 

و امام  (عليه اهلل رحمه)کيفی صورت گرفته است. در این تحليل تمامی بيانات و مکتوبات امام خمينی 

 است. قرارگرفتهو بررسی  موردمطالعهدر حوزه پيشرفت امور شهری  (العالی مدظله) ای خامنه

 امام حضرت (عليه... ا رحمت) خمينی امام حضرت) فقيه والیت گفتمان تحليل و محتوا تحليل انجام

 از استفاده با و افزار نرم از استفاده با ها سياست و اهداف دکترین، مؤلفه سه در( (العالی مدظله) ای خامنه

 امور پيشرفت از اساسی قانون و فقيه والیت انتظارات که است آن از حاکی مبنایی نظریه روش

 :شود می زیر موارد شامل عمده طور به شهری

، جهادی مدیریت و فرهنگ - روحيه، برقراری عدالت، اسالمی تمدن ؛ فقيه والیت دکترین در

 اسالمی هویت، مردم عامه مشارکت، ایرانی – اسالمی شهرسازی و معماری به پایبندی ،سازی بومی

 و اسالمى هاى ارزش و الهی های آرمان و اصول به پایبندى، سرزمينی و ملی یکپارچگی و ایرانی –

 تأکيد مورد  سرزمين آمایش اصول و انداز چشم اهداف تحقق، ملى عزم و باور تقویت، انقالبی

 اسراف، از جلوگيری، شهروندان به رسانی خدمات ارتقای: نيز ها سياست ٔ  درزمينه و اند قرارگرفته

 از پرهيز، مردم امور تسهيل، علمی های روش از استفاده، مالی انضباطِ و فساد با مبارزه

، شهرها سيماى به بخشى هویت، علمی های روش و مقررات، استانداردها از استفاده، کاری سياسی

 سامان، ایرانی -اسالمی زندگی سبک سازی نهادینه و ترویج، شهروندان به رسانی خدمات ارتقای

 شدن الهی: شامل نيز اهداف دارند. قرار موردتوجه بيشتر شهرها نشين حاشيه مناطق بخشى

 اقتصادی توسعه و رشد ،ها ملت همه براى سرمشق مردم، معنوی و مادی زندگی در رفاه ،ها انسان

 و علم توليد در توانا، ملی یکپارچگی همگرایی، تقویت، ملی ثروت افزایش، اجتماعی عدالت و

 حفظ، اجتماعى عدالت گسترش، ها ملت همه براى سرمشق، حکومت و مردم پيوستگی، آوری فن

 و صریح دانش و گرفته صورت های تحليل به توجه با، همچنين.شود می ها انسان حقوق و کرامت

 ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام شده تئوریزه و مستند تجارب توان می ،شده آوری جمع ضمنی

 . نمود بيان زیر صورت به را شهری امور پيشرفت در
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 احياء، موردنظر الگوهای ترویج و مقررات و ضوابآ تدوین، الزم مقررات وضع: شامل ریزی برنامه

 ها مأموریت تفکيک، کالبدی توسعه زای درون الگوی تبيين، اسالمی – ایرانی شهرسازی و معماری

 پژوهش و تحقيق، متخصص انسانی نيروی تربيت، مدنی نهادهای تقویت، قدرت توزیع و

 ،تحوالت انگيزه ایجاد، مدیران به اعتماد:  شامل اسالمی. هدایت معماری و شهرسازی ٔ  درزمينه

:  شامل دهی سازمان.   ملی  اهداف با همسویی، شهری زندگی سالمت و زیست محيآ حفظ کالبدی،

 کارگيری به، شهری فضاهای ساماندهی، شورا نهادینگی، حداکثر مطلوبيت، سازی یکپارچه

، نيازها از روشنی تصویر، سيستم نقایص تعيين و تشخيص:  شامل نوین. هماهنگی های روش

 ایجاد: شامل اجرا مردم، همکاری و مشارکت، ها فعاليت کردن استاندارد، تصميمات نمودن همسو

 توزیع عادالنه برقراری، وسازها ساخت استحکام، سازی فرهنگ و آموزش ،مشخص ساختار

:  شامل مستندسازی و کنترل، منابع تجهيز، شهرها عمومی های عرصه ،توسعه شهری امکانات

، مراتبی سلسه و دقيق نظارت، ها آن بروز علل بررسی و ها برنامه از  انحراف ميزان تشخيص

 عملکرد. سنجش

، ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون رویکردهای و محورها بررسی برای، تحقيق این ادامه در

 همچنين.  است شده استفاده تفسيری روش از شهری امور پيشرفت حوزه در فرادستی اسناد سایر

، شهری امور پيشرفت حوزه در ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام تجارب کيفی تحليل برای

 و مطالعه گردد می محسوب آشکار تجارب عنوان به که مرتبآ مطالب و کتب، اسناد مجموعه

، دکترین های مقولهمضامين و مفاهيم مرتبآ به محورها یا . است قرارگرفته دقيق موردبررسی

 در نمودارهای ادامه آمده است. ها سياستاهداف و 
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 فقيه واليتمديريتی بر اساس گفتمان  کانه 9و محورهای  یها مؤلفه:8 نمودار
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مديريتی بر اساس تجربيات نظام گانه ششی ابعاد ها مؤلفه:  9نمودار  
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 الگوی راهبردی پیشرفت امور شهری

 مورداستفاده ابزاری هدف این تحقق جهت. هاست پدیده شناخت و مطالعه علمی روش هر هدف

 به ها واقعيت و ها پدیده پيچيدگی. نماید تر سریع و تر آسان تر، عملی را مطالعه تا گيرد می قرار

 از نمایشی همواره الگو. بود نخواهد پذیر امکان آن نمونه خلق و تجسم درک، که است حدی

 را ها آن بين روابآ و سيستم اجزا قبولی قابل حد تا اما گردد نمی واقعيت خود که است واقعيت

 چنين توان می خالصه طور به را الگو از استفاده از هدف بنابراین. نمود بيان الگو طریق از توان می

 اجزای بين روابآ و عمليات و ها سيستم رفتار پيشگویی و تحليل توصيف، مطالعه،: نمود مطرح

 .سيستمی رویکرد با ها آن

انقالب اسالمی، ثابت کرده است که رکن رکين یک جریان اسالمی، رهبری آن جریان  ی تجربه

انقالب اسالمی و چه در دوام و بقاء آن، نقش رهبری و حاکميت  گيری شکلاست. ما چه در 

از فرصت بدست  گيری بهره. بر همين اساس جهت کنيم میمشاهده  خوبی بهمدبرانه و شجاعانه را 

 ای خامنهو امام ( عليه اهلل رحمت)فوق، بازخوانی نگاه رهبران انقالب اسالمی یعنی امام خمينی  ی آمده
 .  یابد می ای ویژه، اهميت آمده دست بهبر اساس چارچوب نظری  گذاری سياستو  (العالی مدظله)

ضمنی نظام مقدس جمهوری اسالمی با توجه به اتمام مراحل بررسی و تحليل تجارب صریح و 

الگوی راهبردی پيشرفت امور ، ایران در حوزه پيشرفت امور شهری با استفاده از روش داده بنياد

 . گردد میارائه 1شکل  صورت بهشهری 

این الگو، یک الگوی متحرک و دیناميکی خواهد بود که عالوه برداشتن عناصر ثابت و مشخص، 

 تر و پربارتر گردد.  های هر مرحله متکامل  نيازهای زمان و ضرورتتواند در طی زمان با   می
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  پیشنهادو  گیری نتیجه

 :نتیجه گیری-الف

با توجه به هدف اصلی تحقيق در ارائه الگیوی راهبیردی پیس از تحليیل محتیوا و تبيیين گفتمیان        

مستندسازی و تئوریزه کردن تجارب نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و تعيين اهیم  ، فقيه والیت

بیه الگیوی   ، شیهری  امور در الگوی راهبردی پيشرفت ها آنو روابآ بين  ها شاخص، ها مؤلفهابعاد، 

 ضیمنی  و صریح تجارب تحليل و بررسی مراحل اتمام به توجه بااین الگو . ایم یافته دستراهبردی 

، بنيیاد  داده روش از اسیتفاده  بیا  شهری امور پيشرفت حوزه در ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام

 کیه  اسیت  دیناميکی و متحرک الگوی یک الگو، این. ه استگردیدارائه  8شماره  تصویر صورت به

 هیر  های  ضرورت و نيازها با متناسب زمان طی در تواند  می مشخص، و ثابت عناصر برداشتن عالوه

 .گردد پربارتر و تر  متکامل مرحله

، آراء، نظرات و رهنمودهیا و تیدابير حضیرت    ها اندیشهنتایج حاصل از بررسی و تحليل ، همچنين

و مصاحبه با مدیران راهبردی و خبرگان  (العالی مدظله) ای خامنهو حضرت امام  (عليه اهلل رحمت)امام خمينی 

 اییران  اسالمی جمهوری ،نمونه عنوان بهکه  دهد میبا استفاده از نظریه مبنایی و اشباع هدفمند نشان 

 و توسیعه  یهیا  طیرح  تهيیه  با شهری پيشرفت امور اداره خصوص در دهه چهار حدود امروز به تا

 رغیم  بیه  اما است کرده تجربه مدیریت شهرها راو همچنين  جامع یها طرح قالب در شهری عمران

و  شیهرها  ناهنجیار  و نیاموزون  توسیعه  جلوگيری از بود عبارت که ها برنامهو   ها طرح این اهداف

 نتوانسیتند  هیا  برنامیه و  هیا  طیرح  این شهری، های پيشرفت به بخشيدن نظم جهت راهکارهایی ارائه

 کیرد  پوشیی  چشیم  نيز واقعيت این از توان نمی هرچند کنند؛ پيدا دست خود اهداف به کامل طور به

  .داشتند خود در نيز فراوانی مثبت نقاط ها برنامهو  ها طرح این که

 :پیشنهادها -ب

انقیالب اسیالمی حضیرت     گذار بنياندر راستای منویات  شهری امور پيشرفت بنابراین جهت حوزه

 :شود میپيشنهادهای زیر ارائه  (العالی مدظله) ای خامنهو حضرت امام  عليه( اهلل رحمت)امام خمينی 

شورای شیهر(، میدیران و   ، تصميم گيران )کمسيون عمرانی مجلس شورای اسالمی پیشنهاد نظری: -

هیای مشیاور( الزم    مجریان شهرها )شهرداران ( و طراحان حوزه شهری) اساتيد دانشیگاه ،شیرکت  

هیای برگرفتیه از منوییات     دکتیرین، اهیداف و سياسیت   ، رییزی و اقیدام   است قبل از هرگونه برنامه

( را نصیب العیين   العیالی(  )مدظلیه ای  و حضرت امام خامنه اهلل عليه( )رحمتفقيه )حضرت امام خمينی  والیت
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هیا   سازی برنامه دهی، هماهنگی، هدایت و رهبری، کنترل و پياده قرار داده و بر آن اساس به سازمان

 اقدام نمایند.

مرور تحقيقات و مبانی نظری تحقيق حاضیر حیاکی از آن اسیت کیه در حیوزه       ربردی:پیشنهاد کا -

پيشرفت امور شهری برابر آنچه مورد انتظار شهر اسالمی و تا رسيدن به حيات طيبه فاصیله زییادی   

است . نتایج تحقيق حاضر نيز بيانگر آن است که این انتظار در سطح قابل قبولی قیرار ندارنید. لیذا    

هیای   های مرتبآ با توجه بيشتر و تمایل وافرتر نسبت بیه کاربسیت مؤلفیه    سطح سازمان مدیران در

پيشنهادی زیر اقدام نمایند تا با دستيابی به یک توافق جمعی وتالش همگانی بتوانند بیه اهیداف و   

 های موردنظر دست یابند: آرمان

 طبقه اجتماعیتوزیع متوازن امکانات و فضاهای عمومی برای شهروندان اعم از هر  -

 تالش در راستای تقویت نهادهای مدنی -

زیست، فضاهای سبز،  ناپذیر شهر ازجمله محيآ های بازگشت حمایت و صيانت از سرمایه -

 ها  ها، نهرها و کوهپایه باغات، رود دره

 نظارت دقيق شوراهای شهر در اداره امور شهرها  -

اها و مدیران شهر در مباحث و تفاهم و همدلی و عدم سياست زدگی شوراها و اجتناب شور -

 های سياسی و جناحی کنش

 ها ها و برنامه طرح  در اجرای  مردمی  مشارکت  جلب -

  و سپردن  امور شهری  مدیریت  های ها در عرصه تشکل  فعاليت  جهت  مناسب  لزوم بسترسازی -

  دار مردمی معنی  تعامل  معادالت  امور در قالب  بطئی

 ی و مدیران جهادی خالق و نوآور در امور شهری کارگيری عناصر ارزش به -

تسهيلِ کارِ مردم، تکریمِ مردم، تسریعِ ، رسانی به شهروندان با روحيه بسيجی ارتقای خدمات -

 کارِ مردم و اعتمادسازی

 در شهرسازی،  …سازی و  آوری، مقاوم توجه به زیباسازی، تاب -

 رعنوان یک معيا های اسالمی به فرهنگِ ایرانی، نشانه -

 خواری ی مالى، مبارزه با فساد و رشوه جلوگيری از سوءاستفاده -

 ها ریزی توجه به مختصات شهر ایرانی و اسالمی در برنامه -
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