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چكيده
با وجودى كه اهميت مديريت شهرى در دستيابى به توسعه پايدار شهرى 
براى عامه مردم و مديران شهرى روشنى و رسميت فزاينده اى داشته است ولى 
طيف گسترده اى از تضادها و سردرگمى ها در رابطه با مفاد و محتواى مديريت 
شهرى در چين وجود دارد كه از موانع ابزارى مهم بشمار مى آيند. اين مقاله به 
بررسى برخى از مسائلى كه شهرهاى چين در جريان تجربه مديريت شهرى با 
آن مواجه شده مى پردازد. جالب ترين بخش آن ضرورت درك جامع و يك مدل 
راهبردى با تمركز بر مطالعه موردى گوانگجو و توسعه ناحيه اى آن براى بهبود 
مالك هاى  برخى  كاربرد  با  مقاله  اين  است.  چين  شهرى  مديريت  ظرفيت هاى 
ارزيابى كمى، نشان مى دهد كه اجراى استراتژى جامع مديريت شهرى در بهبود 

فرايند مديريت شهرى سودمند است.

مقدمه
در اوايل 1980 با گسترش سياست درهاى باز، دولت چين خط و مشى 
ضد شهرنشينى را كنار گذاشت و شهرهاى چين به شدت گسترش يافتند. 
طبق آمارهاى گردآمده توسط al Liu et (2003) تعداد شهرهاى چين طى 
سالهاى 1983 تا 1996 با ميانگين رشد ساالنه 26 از 193 شهر به 666 شهر 
افزايش يافت و پيش بينى شده كه نرخ شهرنشينى در اين كشور با شتاب 
بيشترى ادامه يابد. دولت چين با اين عقيده كه سطح باالترى از شهرنشينى 
مى تواند پيشرفت اقتصاد ملى را تحريك كند و اين امر موجب مى شود تا 
شود،  محدود  شهرنشينان  و  كارگران  بين  زندگى  استانداردهاى  بين  فاصله 

سياست گسترش شهرها را در پيش گرفته است.
پايين  هنوز  چين  در  شهرنشينى  نرخ  كه  دهد  مى  نشان  آمارها  بررسى 
چين  دولت  و   (2001 جهانى،  (بانك  است  درصد   42 جهانى  ميانگين  از  تر 
تقويت كند. در سال 2003  وسيعى  بطور  شهرنشينى را  فرايند  نظردارد  در 
چين  در  شهرنشينى  كه  كرد  نشان  خاطر  كشور  برنامه ريزى  توسعه  وزارت 

پرشتاب تر شده و تا سال 2020 به بيش از 50 درصد مى رسد.
شهرنشينى چالش ها و فرصت هاى متعددى را فراهم مى آورد و از يك 
سوى  از  و  مى كند  كمك  شهرى  مناطق  در  بويژه  اقتصادى  رشد  به  طرف 
ديگر افزايش شهرنشينى در بسيارى از شهرهاى چين باعث بروز مسائلى 

مانند تراكم، كمبود مسكن، آلودگى، تخريب محيط زيست و درگيرى هاى 
اجتماعى مى شود (Zhao, 2004 M. lin, 2004) . با توجه به بروز اين مشكالت 
و به تبع آن افزايش چشمگير دولت هاى محلى كه به دنبال بهبود ظرفيت هاى 
مديريت هاى شهرى هستند، ضرورت مديريت شهرى در چين اهميت زيادى 
ماهيت  كشور،  اين  ويژه  تاريخ  و  محلى  سابقه  همچنين  است.  كرده  پيدا 
پيچيده امور شهرى را تحت تأثير قرار داده است. درحالى كه توسعه شهرى 
 (Market Led) بازار  رهبرى  الگوى  يك  به  برنامه ريزى  متمركز  سيستم  از 
شيوه هاى  هم  باز  مى شود  حمايت  آن  از  جانبه اى  همه  بطور  و  يافته  تغيير 
كنونى مديريت شهرى در چين مشكالت زيادى پيش رو دارد كه در ذيل به 

شرح آنها مى پردازيم:
و  مالى  پايه  محدوديت  با  چين  شهرهاى  از  بسيارى  شهرى  مديريت  اول، 
خود مختارى محدود در امتداد خطوط بخشى سازماندهى شده است. معموالّ  
دولت هاى محلى از نظر تصميم گيرى هاى صنفى، ظرفيت سازى و در نتيجه 
مديريتى،  الگوى  چنين   .(Wang, 1944)هستند ضعيف  عمومى  خدمات  ارائه 
درك درستى از مديريت شهرى در سطوح محلى ندارد. براى مثال: برخى از 
مقامات محلى معتقد بودند كه مديريت شهرى مانند شهردارى فقط بايد به 

تأمين آب و بهداشت بپردازد.  
 دوم: به اعتقاد بسياري از مديران شهري چين، سرمايه  گذاري در زير ساخت هاي 
نرم (مديريت و تعمير و نگهداري) با سرمايه  گذاري در زير ساخت  هاي سخت 
مطابقت ندارد حتي در شهرهاي توسعه يافته اى مانند شانگهاي، مديريت ضعيف 
يكي از مشكالت اصلي در زيرساخت  هاي توسعه است (zhu & Zhou 2004). در 
نتيجه اخيراً به توسعه زيرساخت ها كمتر توجه مي  شود و اين مسئله باعث 
كاهش كيفيت سرمايه  هاي زيست محيطي و توقف رشد اقتصادي شده است.

مسئوليت پذيري  و  شفافيت  دولتي،  ادارات  مسئوليت هاي  در  ابهام  سوم: 
نهادهاى محلي را كاهش داده است (Wu & Ma, 2004,Zhou, 2004) عالوه بر اين 
حكومت هاي محلي تمايل به راه  اندازي بخش   هاي مديريتي جديد در جهت 
جديد  بخش  هاي  اين  دارند.  آلودگي  قبيل  از  شهري  خاص  مشكالت  حل 
نمي  توانند به طور مؤثر به هدف  هاي اصلي خود در بهبود عملكرد مديريت 
شهري دست يابند چون در سياست هماهنگ كردن بخش هاي محلي فعلي، 

شكست مي  خورند.
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از  يكي  عنوان  به  قانون  و  شهري  مديريت  اهميت  كه  حالي  در  چهارم، 
است.  شناخته  شده  رسميت  به  شهري  مديريت  تقويت  در  مهم  ابزارهاي 
(xin,1995)  با اين حال در بيشتر موارد ثابت شده كه مقررات نمي  توانند به طور 

مؤثر اجرايى شوند، چون در بسياري از شهرهاي چين ظرفيت  هاي نهادي و 
زيرساختى محدود است.

مشكالت  مهمترين  از  بي  مسئوليتي،  و  عمومي  مشاركت  پايين  سطح 
بسياري از شهرهاي چين است. مديريت شهري هنوز با مدل دولت مداري 
دنبال مي  شود و در اين مدل، ادارات دولتي مسئوليت  كليه فرايندهاي امور 
شهري را بر عهده دارند. يو وچن (2004) معتقدند كه مشاركت عمومي در 
فرآيند مديريت شهرهاي چين هنوز در مرحلة آغازين قرار دارد و مشخصه 
اصلي آن اين است كه در بهبود سياست توسعه شهري به جاي جمع  آوري 
دخالت  عدم  به  توجه  با  مي  كنند.  استفاده  عمومي  اطالع رساني  از  نظريات 
دولت بسياري از مقامات (به خصوص در سطح محلي) براى توسعه شهر، 

پروژه  هاي مديريتي را با تنظيم هدف  هاي بزرگ و نامعقول دنبال مي  كنند.
حتي بدتر اينكه، برخى از برنامه  هاي مديريت شهري به عنوان وسيله  اي 

براي افزايش جاه طلبي  هاي شخصي مقامات محلي اجرا مي  شوند.
با توجه به مشكالت ذكر شده در باال پي  مي  بريم كه تضادها و سردرگمي  هاي 
زيادي در اساس مديريت شهري چين وجود دارد. بنابراين اگر بخواهيم كه 
مديريت شهري نقش مؤثرترى در توسعه پايدار شهرهاي چين داشته باشد، 
درك سيستماتيك و جامع مفهوم، اصول و رويكرد مديريت شهري توسط 
مديران شهري و همچنين عموم مردم ضروري است. اين مقاله اصول فكري 
بر  تأكيد  با  ارزيابي،  معيارهاي  از  مجموعه  اي  اساس  بر  را  شهرى  مديريت 
رويكرد استراتژيك ارزيابي، عملكرد مديريت شهرى را بررسي خواهد كرد.
از اين معيار براي مطالعه موردي گوانگجو و توسعه ناحيه اى آن كه يكي 
از سريع  ترين مناطق در حال رشد شهري چين است، استفاده خواهيم كرد. 
انتظار مي  رود يافته  هاي اين مقاله به مسئوالن مديريت شهري در شناسايي 
مشكالت موجود مديريت شهرها كمك كند و فرصت هايى براي بهبود مستمر 

عملكردهاي مديريت شهري ايجاد كند.

مفهوم كلي مديريت شهري   
مفهوم جامع و كلي مديريت شهرى، به روابط متقابل و پوياي امور مرتبط 
با توسعه شهري تأكيد دارد. پو (Pugh, 2000) معتقد است كه براي پايداري توسعه 
شهري اعمال طيف وسيعي از الگوهاي رشد و تغييرات محيطي، اقتصادي و 
اجتماعي از ديگر الگوها مناسب تر است. ويليس (willis, 2001) معتقد است كه 
مديريت مناطق شهري براي رسيدن به توسعه پايدار نيازمند آگاهي از سنت  هاي 
محلي و احترام به ارزشهاي فرهنگي محلي است. Van Jik (2004) معتقد 
است كه عنصر كليدي مديريت شهري اين است كه يك شهر رقابتي، عادالنه 
و پايدار از طريق هماهنگي و يكپارچگي بخش عمومي و خصوصي، براي 
مقابله با مشكالت عمده  اي كه ساكنان شهر با آن مواجه  اند، بسازيم. هنگامي 
كه مديريت شهري براي دستيابي به توسعه پايدار قدم برمي  دارد، به طيف 
گسترده  اي از بخش  ها از جمله طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست-
بگوييم  كه  نيست  تعجب آور  نتيجه  در  دارد؛  نياز  سازماني  ابعاد  و  محيطي 

مديريت شهري مفهوم پيچيده  اي دارد.
شده  داده  نسبت  غرب  ادبيات  به  شهري  مديريت  كلي  درك  اهميت 
در  كه  شهرى  مديريت  برنامه  هاي  نگرى  بخشي  از    (1993)  Sten است. 
سازمان ملل تصويب مي  شود، انتقاد مي  كند و معتقد است اين برنامه ها در 
برخورد با پيچيدگي  هاي فرايند رشد شهري ناتوانند و ابهامات مفهوم كلي 
مديريت شهرى را كماكان دارند. او از طرفداران رويكرد درون بخشي است 
و به مفهوم متنوع و معقوالنه مديريت شهري تأكيد مى كند. ادبيات گسترده ي 
چنين  از  واضح  تعريف  يك  و  جامع  مفهوم  يك  به  دستيابي  براي  غرب 

مديريت شهري تالش  هاي جامعي انجام داده است.
(Amos) آموس، مديريت شهري را به عنوان مسئوليت شهرداري دولتي 

تعريف مي  كند و معتقد است كه با همة جنبه  هاي توسعه مديريت شهري، 
معتقد  راكودى(1991):   (Rakodi) دارد.  ارتباط  غيردولتي،  و  دولتي  از  اعم 
است كه اگر مديريت شهر به دنبال اطمينان از عملكرد مؤثر روزانه شهر و 
تسهيل توسعه اقتصادي شهر براي ارتقاي اقتصادي اجتماعي است، بايد از 

برآورد شدن نيازهاي عمومي ضروري آگاهي دقيق داشته باشد.  
مطالب ذكر شده در نوشته  هاي باال يك مفهوم روشن از مديريت شهري 
را نشان مي  دهد كه مي  تواند برخي از نكات كليدي در مورد مديريت شهر را 

تركيب كند. در نتيجه اساس مديريت شهري را روشن مي  سازد.
اوالً هدف غايي مديريت شهري ايجاد يك شهر پايدار و رقابتي است.

: مديريت شهري به  رويكردى جامع و مرتبط با همه بخش  هاي مربوط  ثانياً
به توسعه شهر نياز دارد.

: نگران دخالت  هاي عملياتي و استراتژيك است. عالوه بر اين درگيري  ثالثاً
فعال بخش خصوصي و جامعه به يك تعهد قوي با حمايت زياد دولت نياز 
دارد و اين بدان معناست كه دولت  ها به عنوان يك نيروي محركه با ادغام 
همه بازيگران و تمركز آنها باعث شكل  گيري يك محيط عادالنه كه در آن 

رقابت مورد تشويق قرار مي گيرد، شود. 

رويكرد استراتژيك (راهبردي) مديريت شهري 
نيازمند  شهرى  مديريت  كه  مي  شود  مشخص  فوق  مطالب  بررسي  با 
ديدى روشن و جامع است كه قادر به مديريت تغييرات و نوسانات توسعه 
شهري مى باشد. بنابراين: اگر مديريت شهري در چهارچوب قانوني سفت و 

سخت اجرا شود موفقيت چنداني به دست نمي  آورد.
 با توجه به پيچيدگي مديريت شهري مخصوصًا در شهرهاي چين كه 
به سرعت در حال گسترش اند، وجود يك رويكرد كه بتواند به طور مؤثر با 

نوسانات و سياليت ها كنار بيايد، ضروري است.
 با تغيير جهاني چهارچوب مديريت شهرى  كه در آن تأكيد زيادي به 
رويكرد رهبري بازار (Market-let) شده از برنامه  ريزي مبتني بر قانون  هاي 
سنتي به دليل سختي و استحكام انتقادات زيادي شده است و بدين ترتيب 
است كه براي مديريت و برنامه  ريزي شهري به رويكردهاي بسيار انعطاف  پذير 

توجه زيادي مي  شود.
(Clarke) كالرك (p .149 .150 ،1992):  معتقد است كه طرح  هاي جامع 

سنتي عمدتًا ماهيت ايستايي دارند و به سناريوي رشد شهري آهسته عادت 
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كرده  اند و در كشورهاي در حال توسعه به علت رشد سريع جمعيت، فقدان 
زيرساخت  ها  و خدمات، كمبودهاي مالي و پرسنلي به يك فرايند برنامه  ريزي 

بسيار پويا نياز داريم.
(Rondinelli) راندينلى(1993): به منظور اجرايي شدن فعاليت  هاي توسعه 

يك رويكرد تطبيقي براساس مفهوم برنامه  ريزي شهري كه به راحتي با تغيير 
شرايط كنار بيايد پيشنهاد مي  كند.

(Rakali) راكلى(2001): در جهت تقويت اين مسائل معتقد است كه كيفيت 

برنامه  هاي  از  شدن  دور  با  و  قوي تر  مباني  با  شهري  برنامه  ريزي  و  مديريت 
انعطاف  ناپذير و روي آوردن به تركيبي از برنامه  هاي راهبردي و طرح  هاي 

عملي دقيق، ارتقاء مي  يابد.

مديريت استراتژيك
براي  تجاري  سازمان  هاي  وسيله  به  گسترده  طور  به  كه  است  مفهومي 

تقويت رقابت اتخاذ شده است.
طول  در  سيستماتيك  و  مداوم  فرايند  يك  عنوان  به  تعاريف  بيشتر  در 
اهداف  به  دستيابي  منظور  به  ارزيابي  و  نظارت  اجرا،  برنامه  ريزي،  مراحل 
شناخته مي  شود اگر چه ممكن است مديريت مناطق شهري بسيار مشكل  تر از 
مديريت يك شركت باشد ولي با تنظيمات مناسب اصول مديريت استراتژيك ، 

مي  توان از آن در مديريت شهري استفاده كرد.
در سال 2001  داف (DAF) براساس مفهوم مديريت استراتژيك يك 
و  برنامه  ريزي  هدايت  براي  زير  اصول  شامل  كه  داد  ارائه  راهبردي  مدل 

مديريت شهري است.
- به جاي تمركز بر روي خروجي  هايي كه معموالً توسط يك سازمان ابالغ 

مي  گردد بيشتر بر روي نتايج تمركز كنيد.
و  آن  اجتماعي  سياسي  پيچيدگي  هاي  و  ماهيت  به  توجه  با  را  فرآيندها   -

دسترسي به زمان و منابع با مشكالت وفق دهيد.
- به همة ابزارهايي كه براي دستيابي به اهداف تعيين شده دسترسي داريم 

توجه كنيم.
فعاليت  هايي  همة  و  سازمان ها  شامل  كه  بگيريد  نظر  در  را  ذينفعان  همة   -
كه براي رسيدن به اهداف انجام مي  دهند و همه كساني كه عالقه به اجراي 

پروژه  ها دارند، است.
- استفاده از تكرار: بررسي كنيد و در صورت لزوم نتايج مراحل اوليه فرايند 
را  مي  شود  بعدي  مراحل  نتايج  خورد  باز  آمدن  پايين  باعث  كه  را  برنامه 

اصالح كنيد.
- هنگامي كه به انتخاب راهبردهاي مهم متعهد مي  شويد عزم خود را جزم 

كنيد و از انتخاب گزينه  هاي محدود و از پيش تعيين شده اجتناب كنيد.
- پشتيباني از شفافيت و مسئوليت پذيري: اين امر مستلزم اين است كه بدانيم 
مسئوليت  ها و  مي  گيرد و  صورت  كساني و چرا تصميم  گيري ها  توسط چه 

پاسخگويي ها در پياده سازي برنامه  ها به عهده  چه كساني است.
نتايج  به  رسيدن  در  آنها  اثربخشي  ميزان  اقدامات:  و  راهبردها  نظارت   -
مطلوب را بسنجيم. پايه و هدف معيارها بايد قادر به ارزيابي همه نتايج كّمي 
و كيفي و اندازه  گيري همه جنبه  هاي رفاه اجتماعي، زيست محيطي و ابعاد 

اقتصادي باشد.
- ادغام اقتصادي، زيست  محيطي، اجتماعي، فرهنگي و شاخص  هاي برابري 

(عدالت) نظر به اينكه پيوند ناگسستني دارند.
- نقاط فضايي را (كه ممكن است محلي يا منطقه  اي باشد) مشخص كنيد. 
اگر چه برنامه  هاي راهبردي هميشه ملزم به تمركز فضايي نيستند اما مي  توانند 
برنامه  ريزي  مقاصد  و  اهداف  تحقق  با  ويژه  مشكل  يك  روي  بر  تمركز  با 
راهبردي در يك سطح فضايي كه هنوز نياز به واضح سازي بندبند آن است، 

رابطه برقرار كنند.
براي مديريت يك شهر كه در آن ذينفعان بويژه بخش صنفي كه داراي 
كليدي  عنصر  دو  به  باال  برجسته  اصول  مجموعه  از  است  متفاوتي  ماهيت 

نياز داريد.
يك: تأكيد بر اهميت كليدي ذينفعان از جمله جامعه و سازمان هاي اجرايي 
و  نيازها  به  آشنا  برنامه  ريزان  وانتخاب  برنامه  ريزي  مراحل  همة  در  درگير 

ارزش  هاي جامعه.
اهداف  به  دستيابي  در  راهبردها  و  اقدامات  اثربخشي  سنجش  اهميت  دوم: 
توسعه شهري كه بايد بر روي پيشرفت همه جنبه  هاي رفاه عمومي از جمله 
تمركز  سازماني  ابعاد  و  محيطي  زيست  اجتماعي،  اقتصادي،  ابعاد  فيزيكي، 

كند.
مديريت  يك  از  بخشي  عنوان  به  مي  تواند  كه  كليدي  عناصر  برخى 
شرح  به  باشد  شهري  برنامه  ريزي  و  شهر  مديريت  هدايت  براي  راهبردي 

زير است:
1- فرآيند مديريت شهري عبارت است از يك سلسله تصميمات و اقدامات 
دهد،  انجام  را  آن  بايد  كسي  چه  داد  انجام  بايد  چرا  كرد  بايد  چه  دربارة 

بنابراين شفافيت و مسئوليت پذيري را تشويق مي  كند.
2- مديريت راهبردي عوامل خارجي و داخلي مؤثر در توسعه شهر را در 
نظر مي  گيرد.يك درك روشن از عوامل خارجي و زيست محيطي ارائه مى دهد 
و از نقاط قوت تصميم  گيرندگان محلى در اداره تغييرات و نوسانات توسعه 

شهري بهره مى گيرد.
3- مديريت راهبردي اجازه يك ارزيابي (داخلي) و نظارت (خارجي) مؤثر 
را مي  دهد. چنين فرآيندي تعيين اهداف واقع بينانه را براساس منابع موجود 
در  كامًال  موجود  منابع  كه  مي  شود  حاصل  اطمينان  سپس  و  مي  كند  تسهيل 

دستيابي به اهداف و مقاصد مشخص شده كاربرد دارند.
موفقيت  آميز  اجراي  كه  مى رسد  نتيجه  اين  به  راهبردي  مديريت  نهايتاً 
راهبردها نيازمند يك چهارچوب حمايتي از نهادهاي دولتي است كه شامل 

همكاري بين تمام سطوح اعم از دولت و بخش خصوصي و جامعه است.
با تشويق و سهولت مشاركت همة ذينفعان كليدي و گروه هاي عالقمند 
در همة مراحل مديريت و برنامه  ريزي شهري، سياست  هاي توسعه شهري 
پاسخگوي ارزش هاي جامعه مي  شوند. بنابراين شانس بيشتري براي موفقيت 

دارند.
با  راحتي  به  و  است  سازگارتر  ديگر  بخش  هاي  با  راهبردي  مديريت 
ابهامات و پويايي  هاي توسعه شهري و حل مشكالت كنوني مديريت شهري 
در بسياري از شهرهاي چين كنار مي  آيد. چنانكه مشاهدات مشابهي نيز در 



دوره بيستم، شماره هشتادم /   65

ميان جامعه  شناسان و برنامه  ريزان چيني صورت گرفته است.
يى  و  وا (1999): معتقدند كه سيستم برنامه  ريزي حال حاضر چين بايد 

باعث افزايش كارايي شود.
چين  در  كه  جامع  طرح  هاي  طرفداران  كه  است  معتقد   :(2001)   Zhang

كار مي  كنند بايد اصالح شوند و خود را با اقتصاد و جامعه در حال تغيير 
وفق دهند.

مباحث  با  بيشتر  ارتباط  برقراري  نيازمند  چيني  برنامه  ريزان  لين:   C.S.Lin

نظري و پيشرفت دانش خود هستند.

معيارهاي ارزيابي عملكرد مديريت شهري   
مي  كنيد  استفاده  شهر  مديريت  براي  راهبردي  مدل  يك  از  كه  هنگامي 
اساسي  گام  يك  داريد.  نياز  نتايج  كيفي  و  كّمي  معيارهاي  از  رشته  يك  به 
در نظارت و ارزيابي آسان نتايج اين است كه مشخص كنيد براي اطمينان 
از تطابق بين اهداف توسعه و تخصيص منابع موجود چگونه بايد فرايندها 

اصالح شوند.
               

نگاره 1: موقعيت شهر گوانگجو و نواحى ادارى آن

در مجموع اگر در عملكرد مديريت شهري فقط به مجموعه  اي از معيارهاي 
پذيرفته شده توجه كنيم، تصميم  گيري  ها بدون در نظر گرفتن ايده  هاي شخصي 
و مقامات محلي صورت خواهد گرفت. براساس يك درك كلي از اساس و 
رويكرد مديريت شهري يك رشته مالكهايي كه بتواند همه جنبه  هاي رفاه از 
جمله فيزيكي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و ابعاد سازماني  

را پوشش دهد، در زير ارائه شده كه با يك نگاه چهارچوبى براي ارزيابي 
عملكرد مديريت شهري فراهم مي  شود.

كاربرد معيارهاي ارزيابي- مطالعه موردي گوانگجو و توسعه 
منطقه

هدف ارزيابي اين است كه مسؤالن و دست اندركاران مديريت شهري 
را قادر سازد كه مديريت شهرهاي خود را بررسي و بازنگرى كنند، سپس 
بخش  هايي كه نياز به ساماندهي دارند را بشناسند. مدل ارزيابي معرفي شده 
در  را  شهري  مديريت  عملكرد  مختلف  اشكال  است  ممكن  بخش  اين  در 
مناطقي كه شهرهاي مختلف آن به همديگر وابسته اند مورد ارزيابي قراردهد. 
نتايج استفاده از اين معيارها در شهر گوانگجو (GDD) كه يكي از سريع  ترين 

مناطق در حال رشد شهري در چين است در زير ارائه شده است.

سابقه توسعه منطقه گوانگجو
GDD در شرق شهر گوانگجو واقع شده و از چهار منطقه اقتصادي توسعه 

يافته براي جذب سرمايه  گذاري هاي خارجي تشكيل شده است (1980-1990) 
شمال،  در  بهينه  سازي  جنوب،  در  «اكتشاف  توسعه  استراتژي  با   (1 (نگاره 
گرفته  شكل  شهرداري  سطح  در  غرب»  در  هماهنگي  و  شرق  در  گسترش 

است. GDD در درون مركز دوم شهر گوانگجو گسترش يافته است.
و  بود  مربع  كيلومتر   215  GDD منطقه  كل  مساحت   2004 سال  در 
1200/000 نفر جمعيت داشت. شهرنشيني سريع مشكالت زيادي از جمله 
محيط  تخريب  زمين،  منابع  تخصيص  اقتصادي  ساختار  به  مربوط  مسائل 

زيست، تأمين امنيت اجتماعي، رفاه و غيره ..... به وجود آورد.
در چنين شرايطي مديريت شهري سابق كه بيشتر روي سرمايه  گذاري  هاي 
خارجي تمركز مى كرد براي مديريت شهر ناكافي شناخته شد. حكومت هاي 
محلي GDD 2 (كميته اداري كه به شهرداري دولتي گوانگجو محول شده تا 
با قدرت اجرا و رهبري هماهنگ را بر عهده بگيرد) مشكالت را شناسايي 
هستند.  شهري  برنامه  ريزي  بهبود  براي  راه هايي  دنبال  به  فعاالنه  و  مي  كنند 
ديدگاه توسعه GDD عبارت است از «ساخت شهرى ايده  آل، طبيعت دوست 
 GDD و سبز براي كار و زندگي» براي دست يابي به اين آرمان كميته اجرايي

تغيير جهت داده و بر روى موارد زير تأكيد مى كند:
1- ايجاد يك محيط خالقانه از طريق سرمايه  گذاري مداوم در زير ساختمانها 

و استقرار يك پايه علمي خالق 

جدول 1 : مالك هاي ارزيابي مديريت و برنامه  ريزي شهرى

شاخص ها و مالك  هاي ارزيابيبخش  ها
بهبود شرايط

 فيزيكي
• شرايط رضايت بخش مسكن

1) كيفيت ساخت و ساز
2) كيفيت باالي مصالح ساختماني

3) سرانه مسكوني استاندارد براي هر نفر
• خدماتي مانند آب و برق و فاضالب و دفع زباله در دسترس است 

و به خوبي محافظت مي شود.
1) طول لوله آب، كابل، فاضالب

2) نسبت دسترسي براي هر خانواده
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3) نسبت دسترسي براي نيازهاي تجاري
4) فراواني تفكيك

5) برنامه  هاي تعمير و نگهداري مناسب
• دسترسي مناسب به وسايل نقليه و پياده روها

1) طول جاده  ها، نسبت وسايل نقليه به هر كيلومتر از جاده
2) متوسط زماني كه صرف رفت و آمد بين خانه و محل كار مي  شود

• امكانات تفريحي و رفاهى جامعه
1) سرانه زمين  هاي بازي و وزرشگاهها/ كتابخانه  هاي عمومي/ پارك ها

2) محوطه  سازي براي هر نفر
تسهيالت  و  تفريحي  امكانات  نزديكي  در  كه  افرادي  درصد   (3

بهداشتي هستند
• تسهيالت بهداشتي رضايت بخش است

1) تخت هاي بيمارستان، هيئت  هاي پزشكي در هر هزار نفر
2) اميد به زندگي

3) مرگ و مير نوزادان
GDP 4) مخارج خدمات درماني نسبت به يك درصد از

كارآمدى 
اقتصادي

• امكانات آموزشي رضايت بخش است
1)تعداد دانش آموزان ثبت نام شده

2)نسبت دانش آموز به معلم
ناخالص  توليد  درصد از  يك  عنوان  پرورش به  آموزش و  3)هزينه 

داخلي
• مكان  هاي مناسب، محوطه  ها و خدمات اوليه در دسترس سرمايه  گذاران 

است
ميزان اختصاص زمين براي كاربرى تجارى در هر سال  (1

• اقتصاد در حال رشد است
GDP,GDP نسبت به سرمايه  (1

• سازه  هاي اقتصادي (صنايع) در سطح قابل قبولي است
1) نسبت بين صنايع دوم و سوم (متوسط و عالي)
2)سهم صنايع هسته   اي در توليد ناخالص داخلي

• فرصت هاي شغلي در حال افزايش است.
1) نرخ اشتغال
2) نرخ بيكاري

• يك محيط شغلي منظم ، مطلوب و پايدار فراهم شده است.
1) تعداد سرمايه  گذاران.

2) ميزان سرمايه  گذاري جديد در هر سال.
3) كل سرمايه  گذاري  هاي خارجي صورت گرفته.

• نظام مالياتي مؤثر است.
1) بهره  برداري از درآمد و سود ماليات.

• هزينه  هاي مصرفي كامالً جبران مي  شوند.
• هزينه  هاي عمومي و مصرفي براي مردم مقرون به صرفه است.

برابري 
اجتماعي

• جامعه به مسكن مناسب و مقرون به صرفه دسترسى دارد
1) نسبت استطاعت مالي: هزينه ماهانة مسكن به درآمد ماهانه خانوار
•  خانواده  هاي كم درآمد و گروه  هاي اجتماعي خاص(به عنوان مثال 

زنان سرپرست خانوار و افرادمسن)
1) متوسط مدت انتظار براي مسكن دولتي

2) متوسط اجاره بها به نسبت درآمد.
•  منافع افراد معلول محفوظ است.

1) معلوالن به خدمات و تسهيالت دسترسي دارند.
• جامعه نظم خوبي دارد.

1) در مجموع ميزان جرم و جنايت كم است.
• سياست گذاري ها و برنامه  ها واكنشي نسبت به ارزش ها و ديدگاه هاي 

مردم است.
1) اطالعات سياست  ها در دسترس عموم مردم است.

2)  كد/ آيين  نامه  ها براي دسترسي به اطالعات محلى وجود دارد.
3)  مشاوره عمومي در چهارچوب قانوني و بخش دولتي ويژه

4)  مكانيسم محلى حل اختالفات
•  فرصت  هاي آموزشي مناسب فراهم شده است

1) تعداد دانش  آموزاني كه در رشته علوم انساني تعليم مي  بينند
2) تعداد فرصت  هاي آموزشي حرفه  اي (شغلي)

•  خدمات بهداشتي درماني مقرون به صرفه ، در دسترس عموم است
1) متوسط انتظار براي معالجات پزشكي

پايداري 
فرهنگي

• سنت  ها و آداب و رسوم مورد احترام هستند
1) تعداد برنامه  هاي جمعي، فعاليت هاي مربوط به ارتقاء فرهنگ سنتي

2) تعداد تعطيالت عمومي براي برگزاري جشنواره  هاي سنتي
•  سرمايه  هاي فرهنگي حفظ مي  شوند

1) تعداد مكان  هاي تاريخي و فرهنگي ساخته شده

2) تعداد پروژه  هاي مرمت و حفاظت از ساختمان هاي تاريخي
•  ارتقاء تنوع فرهنگي

1)  فروش ساالنه بليط براي رويدادهاي فرهنگي
•  تأمين آب سالم

1)  سرانه حجم آب شيرين 
•  بهبود كيفيت هوا

1) شاخص آلودگي هوا
•  مصرف كارآمد انرژي

GDP 1) مصرف انرژي نسبت به هر واحد توليد
•  سيستم  هاي پيشرفته دفع و انهدام زباله

1) سرانه توليد روزانه زباله  هاي جامد براي هر نفر
2) سرانه روزانه آبونمان براي هر نفر

•  برنامه  هاي بازيافت و استفاده مجدد اجرا مي  شود
1) مقدار مواد زائد كه در هر ماه بازيافت مي  شود

•  حمل و نقل عمومي مناسب است
1) تعداد مسافرين اتوبوس و قطار در هر ماه

2) متوسط نرخ سكونت (اشغال) (تراكم)
•  اصل پرداخت (جبران) آالينده  ها اجرا مي  شود

1) ماليات/ هزينه مواد آلوده كننده
•  تنوع زيستي تشويق مي  شود

1) اهميت زيست محيطي منطقه 

خودكفايي 
سازماني

•  حفاظت از محيط زيست براي نسل  هاي حال و آينده
1) تعداد EIAs/SIAs انجام شده براي پروژه  ها

•  آگاهي مردم نسبت به حفاظت از محيط زيست ارتقاء يافته
1) تعداد افراد شركت كننده در برنامه  ها و فعاليت  هاي حفاظت از 

محيط زيست
•  برنامه  ريزي و تعهد اجرايي برنامه  ها

1) ديدگاه كلي دراز مدت براساس خروجي و توافق همه ذينفعان 
كليدي (دولت و جامعه)

2) برنامه  ريزي راهبردي: شامل اجراي برنامه  ها و شاخص  هاي كّمي 
براي نظارت بر عملكرد مديريت شهري درسطح محلي 

3) دولت در اجراي راهبردهاي عظيم به زمان متعهد است
•  منابع حمايتي

الف) فرآيندهاي مديريت و برنامه  ريزي شهري براي سازگاري با 
ساختار نهادي تنظيم شده  اند نه براي دگرگوني

ب) سياست  هاي محلي در سطوح استاني و ملي حمايت مي  شوند.
ج) هماهنگي وسازگاري سياست ها در سطوح ملي منطقه  اي و محلي

د) حكومت هاي محلي ظرفيت فني و مالي براي اجراي پروژه  ها و 
برنامه  هاي طراحي شده را دارند.

ه) دولت هاي محلي براي حفاظت از زير ساخت ها به منابع دسترسي 
دارند.

متوسط  صنايع  بين  نسبت  تنظيم  طريق  اقتصادي از  ساخت  بهينه سازي   -2
و سبك

3- بهينه  سازي مديريت كاربري زمين از طريق ايجاد يك چهارچوب نظارتي 
تملك  و  مديريت  جريان  هدايت  براي  بين  المللي  تجربه  بر  ويژه  تمركز  با 

اراضى
4- توسعه منابع انساني از طريق معرفي يك مكانيسم جديد مديريت منابع 

انساني براي جذب و حفظ استعدادهاي جديد
مجدد  اسكان  و  زمين  ها  احياي  طريق  از  شهري  روستا  مديريت  تقويت   -5
روستائيان كه باعث تغيير وضعيت خانوارها از كشاورزي به غير كشاورزي و 

تضمين قانوني بهرمندي آنها از مزاياي رفاه شهري از جمله آموزش و پرورش.
كارايي  شد،  بحث  قبلي  بخش  در  كه  ارزيابي  معيارهاي  از  استفاده  با 
روشي كه فعالً در مديريت و برنامه  ريزي GDD بكار رفته در مجموع به 

شرح زير است:
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GDD جدول 2: ارزيابي مديريت شهري

نتيجهشاخص  هاي GDDاصول ارزيابيبخش  ها
بهبود
شرايط
 فيزيكي

شرايط رضايت بخش مسكن
خدماتي مانند تأمين آب و برق و فاضالب و زه كشي  و دفع 

زباله در دسترس است و به خوبي نگهداري مي  شود.

دسترسي به وسايل نقليه رضايت بخش است.
دسترسي به پياده  روها رضايت بخش است.

امكانات تفريحي و آسايش جامعه (شهروندان) رضايت بخش 
است.

امكانات بهداشتي درماني رضايت بخش است

امكانات آموزشي مناسب است

سرمايه  گذاران به سايت هاى مناسب، محوطه  ها و خدمات 
زيربنايي دسترسي دارند.

متوسط فضاي زندگي 0/7 متر براي هر نفر                                             
زهكشي: 632 كيلومتر

تأمين برق: 860/000 وات در روز
تأمين آب: 158000 متر مكعب در روز

خطوط تلفن 120/000 خط به صورت سيستم فيبر نوري
جاده : 68/08 كيلومتر

اطالعات در دسترس نيست
سرمايه  گذاران خارجي به امكانات تفريحي دسترسي دارند و تنها كمبود 

آن سالن هاي اجتماع و كتابخانه  هاي عمومي است.
تخت هاي بخش درماني: 1/63تخت براي هر 1000  نفر

 هيئت  هاي پزشكي: 1/76 براي هر 1000نفر
دانش  آموزان مدارس متوسط: 1033

دانش  آموزان دبستان: 1379
 بچه  هاي مهدكودك 544 (با افزايش 23 درصدي در سال 2002)

برنامه  هاي آموزشي مفيد: سرمايه  گذاري قابل توجهي توسط دولت براي 
آماده سازي زمين در GETDD براى سرمايه گذاران صورت گرفته

 است
شهرهاي دانشگاهي، زمين ه هاي مناسبي براي سرمايه  گذاران مهيا خواهند 

كرد.

خير

بله

بله

خير

خير

بله

بله

كارآمدى
 اقتصادي

اقتصاد در حال رشد است.

توليد ناخالص داخلي افزايش يافته و تنظيم سرمايه  ها
 رشد كرده است.

سازه  هاي اقتصادي (صنايع) در سطح قابل قبولي است.
فرصت هاي شغلي در حال افزايش است.

محيط شغلي نظام مند، مطلوب و پايدار است.

كارآيي سيستم مالياتي (درآمد مالياتي)
هزينه  هاي مصرفي كامالً جبران مي  شود

هزينه  هاي مصرفي براي عموم مقرون به صرفه است.

سرانه توليد ناخالص داخلي: از 34500 يوان در سال 2000 به 41900 
يوان در سال2002 افزايش داشته.

بيش از 30 درصد GPD سرمايه  گذاري شده است
تا 2002)  سال1997  (از  كه  داد  نشان  ثابت  دارايي  هاي  ساالنه  تنظيم   
سرمايه ناخالص داخلي روند روبه رشدي دارد: 392/29ميليارد يوان در 

سال 2002
سهم صنايع سبك در GDD : 21% است.

تعداد كارمندان: از 62526 نفر در سال 2000 به
 80773 نفر در سال 2002 افزايش داشته.

تعداد پروژه  ها:از 73 پروژه در سال 2000 به 107 
پروژه در سال 2002 افزايش يافته .

استفاده از FDI : از 0/49 ميليارد دالر در سال 2000
 به 0/52 ميليارد دالر در سال 2002 افزايش داشته.

تكيه بر صنايع متوسط و صنايع هسته  اي 
اطالعات در دسترس نيست.
اطالعات در دسترس نيست.

بله

بله

خير

بله

بله
خير

برابرى 
اجتماعي

جامعه به مسكن ارزان قيمت و مناسب دسترسي دارد.
خانواده  هاي كم درآمد وگروههاي اجتماعي خاص

 (مانند زنان سرپرست خانوار و افراد مسن) مي  توانند
 به امنيت اجتماعي كافي دست يابند.

منافع افراد معلول به طرز قابل قبولي محفوظ است. 
همه مردم از سياست ها آگاهي دارند.

سياست ها و برنامه  ها با توجه به ديدگاه ها و
ارزشهاي جامعه شكل مي  گيرد.

فرصت  هاي آموزشي كافي ارائه شده است.
خدمات درماني در دسترس و براي استفاده عموم

 مقرون به صرفه است

ساختمان هاي مسكوني ناقص ارائه شده.

اطالعات در دسترس نيست.

خدمات و رفاه اجتماعي براي معلوالن فراهم نشد.
پيشرفت خدمات الكترونيكي و اطالع رساني بروز اطالعات

 اطالعات در دسترس نيست.
مشاوره عمومي در چهارچوب قانوني قرار نگرفته است.

اطالعات در دسترس نيست.
اطالعات در دسترس نيست

خير
خير

خير

پايداري 
فرهنگي 

سنت ها و آداب و رسوم مورد احترام هستند.
ويژگي هاي فرهنگي حفظ مي  شوند.
از تنوع فرهنگي حمايت مي  شود

اطالعات در دسترس نيست.

اطالعات در دسترس نيست.
خيروقايع و مكان هاي فرهنگي نادر است.
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پايداري
محيطي

تأمين آب بهداشتي
كيفيت مطلوب هوا

مصرف كارآمد انرژي
سيستم دفع زباله پيشرفته است.
برنامه  هاي بازيافت اجرا مي  شود.

سيستم حمل و نقل عمومي مناسب است.
اصل پرداخت (جبران) آلودگي اجرا  مي  شود.

تنوع زيستي پيشرفت كرده است.
حفاظت از محيط زيست براي نسل حاضر و نسل  هاي آينده 

آگاهي عمومي درباره حفاظت از محيط زيست 
بهبود يافته.

تأمين آب : 158000 متر مكعب در روز
اطالعات در دسترس نيست
اطالعات در دسترس نيست.

دفع زباله  هاي جامد توسط 632 كيلومتر زه كشي
 يك تصفيه خانه فاضالب.

اطالعات در دسترس نيست.

اطالعات در دسترس نيست.
واحدهاي بزرگ صنعتي هزينه  هاي بيشتري نسبت به

 خانوارها پرداخت مي  كنند (برق).
مناطق اكولوژيك در شهرهاي دانشگاهي.

EIAs و SIAs براي پروژه  هاي توسعه انجام نشد.
اطالعات در دسترس نيست.

بله

بله

بله
بله

كارآمدى 
نهادي

• برنامه  ريزي و تعهد براي اجرا
1- يك ديدگاه كلي براساس شركت همة ذينفعان

 كليدي اعم از دولت و جامعه مدني تعريف شده است.
2- برنامه  راهبردي محلي است وبرنامه  هاي عملي و
شاخص  هاي كمي براي نظارت بر اجراي مديريت

 شهري اعمال شده اند 
• منابع حمايتي

به  توجه  با  شهري  مديريت  و  برنامه  ريزي  فرآيند   -1
سازگاري با ساخت سازماني طراحي شده .

2- سياست  هاي محلي در سطوح ملي حمايت مي  شوند.
و  هماهنگ  محلي   و  منطقه  اي  ملي،  سطوح  در  سياست ها   -3

سازگار هستند.
4- دولت هاي محلي داراي ظرفيت هاي مالي و فني براي اجراي 

پروژه  ها و برنامه  هاي طراحي شده، هستند.
                         

5- دولت  هاي محلي منابع الزم جهت حفاظت از
 زير ساخت ها را در اختيار دارند.

• مديريت
1- اصل انتقادپذيري اعمال مي  شود.

2- كلية ذينفعان به طور مؤثر درگير تصميم  گيري ها هستند.
3- وظايف بخش دولتي و خصوصي و NGO  مشخص است.

4- اصل كمك  هاي مالي دولت به تصويب رسيد.
5- تصميم  گيري ها شفاف و پاسخگوست.

6- سيستم ارزيابي و نظارت محلي مؤثر است

چشم  انداز GDD براساس ساختمان  هاي ايده  آل، مدرن
 و بوم دوست براي كار و زندگي تعريف شده است.

راهبردها تعريف شده هستند ولي برنامه  هاي اجرايي و شاخص  هاي كّمي 
هنوز در دسترس نيست.

ساخت و سيستم نظام حكومتي موجود براساس كاربراني كه قبًال از مناطق 
توسعه بهره  برداري مي  كردند توسعه يافته است.

سياست هاي توسعه GDD به عنوان الگويي مناسب براي دولت  هاي منطقه  اي 
توصيه مي  شود.

دولت  هاي محلي مسئوليت تأمين هزينه  هاي زيرساختي را بر عهده دارند.
27 ميليارد يوان براي مرمت و حفاظت امكانات زيرساختي موجود هزينه 

شده است.
دولت نقش عمده  اي در تأمين خدمات و كاالهاي عمومي دارد

 همكاري بخش خصوصي و دولتي تحقق نيافته است.
اطالعات در دسترس نيست.

هنوز به جز حزب سوم هدايت اصلي بر عهده دولت است

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خير

خير

خير
خير

نكته
A: منبع: اقتصاد GDD علم دفتر فناوري اطالعات (2003)

 (2003) GDD منبع: اداره توسعه اقتصادي :B
(2002) GDD منبع: دفتر آماري :C

(2003) GDD منبع: كميته اداري :D
E: منبع: دفتر آماري گوانگجو (2003)، بقيه مطالعات ميداني

بهبود شرايط فيزيكي
برق،  آب،  تأمين  قبيل  از  خدماتي  و  امكانات  اساسي،  زيرساخت هاي 

فاضالب، زهكشي و دفع زباله در GDDگسترش يافته است. 
را  منطقه  در  فعال  شركت  هاي  نيازهاى  عمدتاً  خدمات  و  امكانات  اين 
برآورده مي  كند با اين حال امكانات داخلي ناكافي مي  باشد. عالوه بر اين با 
بررسي هاى محلي در GDD مشخص شده كه هنوز امكانات آموزشي نسبت 
به دو سال پيش پيشرفتى نداشته و تسهيالت بهداشتي مناطق رضايت بخش 
نيست. به عنوان مثال اعضاء و هيئت  هاي پزشكي نيازهاي بيش از هزار نفر 

 .(GDD 2002 دفتر آمار) را برآورده مي  كنند

اختالل  كه  دادند  نشان   GDD بازرسي  با  محلي  مقامات  حال  هر  به 
جدّي در ارائه خدمات گزارش نشده زيرا شهرداري ها و دولت  هاي محلي 

تداوم خدمات براي سازمان هاي GDD را تضمين كرده بودند. 
آنها پي بردند كه كاهش فعاليت هاي توليدي به دليل بالتكليفي خدمات 
همچنين  و  خارجى  سرمايه  گذارى هاى  چشمگير  كاهش  موجب  عمومي 

دولت شده است.

پايداري اقتصادي
در طول دهة گذشته GDD در خصوص توسعه اقتصادي پيشرفت هاى 
خوبى داشته و موفقيت توسعه اقتصادي خود را عمدتًا مديون پايداري،تشويق 
و سازماندهي محيط شغلي كه بوسيله يك شبكه زيرساختي با كيفيت باال و 
مجموعه  اي از سياست هاي مطلوب سرمايه  گذاري حمايت مى شود، است. اين 
امر موجب تسهيل فرآيند مديريت سرمايه  گذاري و رشد سريع اقتصادي و 
افزايش ماليات بردرآمد GDD گشته است و از 22/9 ميليارد يوان در سال 
1997 به 58/2 ميليارد يوان در سال 2002رسيده است و نرخ رشد ساالنه 
حدود 30 درصد را نشان مي  دهد (دفتر آماري GDD 2002) در همان دوران، 
(دفتر  يافت  افزايش  يوان  ميليارد   26/2 به  يوان  ميليارد   7/6 از  مالي  مازاد 
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آماري گوانگجو 2003). رشد اقتصادي و افزايش ماليات بر درآمد دولت  هاي 
محلي را قادر به سرمايه  گذاري در تدوين دارايي  هاي ثابت داخلي مي  كند. 
سرمايه  گذاري دارايي  هاي ثابت داخلي از 37/4 ميليارد يوان در سال 1997 
به 54/6 ميليارد يوان در سال 2002 افزايش يافت. صرف نظر از دستاوردهاي 
خوب اقتصادي، پيشرفت اقتصادي GDD براى توسعه صنعتي و اقتصادي با 
مشكالت ساختاري مواجه شده است. صنايع هسته  اي، قابليت GDD را در 
جذب سرمايه  گذاران در يك محيط رقابتي در سطوح ملي و جهاني تضعيف 

كرده است. 
عدم تعادل بين بخش دوم و سوم محدوديت  هايي براي گسترش پايه 
مالياتي وضع كرده، عالوه بر اين موجب ناراحتي (زحمت) ساكنان محلي 
شده است. زيرا ارائه خدمات اساسي از جمله خرده فروشي، رستوران ها و 

بانك ها نامناسب است.
با توجه به عدم تعادل بين بخش دوم و سوم كميته اجرايي براي افزايش 
در  درصد  به 30  سال 2000  در  درصد  از 18/6   GDD سبك  صنايع  سهم 
سال 2003 يك سري اهداف (اقدامات) را در پيش گرفت. به هر حال اين 
هدف شديداً مورد توجه واقع شده و با توجه به تجربه شهر گوانگجو براي 
دستيابي به رشد 10 درصدى بخش سوم بيش از 10 سال زمان الزم است. 

عدالت اجتماعي
عنوان  به   GDD گذشته  دهة  طول  در  كه  واقعيت هاست  اين  به  توجه  با 
يك منطقه صنعتي و نه به عنوان يك جامعه طراحي و ساخته شده است. در 
رابطه با توسعه اجتماعي اطالعاتي وجود ندارد. براساس اطالعات محدودي 
كه از طريق بازديد محلي و اسناد دولتي به دست آمده نتيجه مي  گيريم كه 
اوالً منطقه با مشكل كمبود مسكن مواجه است و در بيشتر فضا هاى عمومي 
GDD، تجهيزات مناسب و خدمات پشتيباني براي استفاده افراد معلول وجود 

ندارد. 
دومًا رفاه اجتماعي و سيستم امنيتي بويژه براي ساكنان كشاورز تأمين 

نشده است. 
سياست گذاري هاى  در  مردم  مشاركت  براي  مناسب  فرصت  هاي  سوماً 
شهري فراهم نشده است. با توجه به گفته  هاي مقامات محلي معلوم شد كه 
مشاركت عمومي در سياستگذاري ها با بي  اعتنايي دولت مواجه شده است 
اين مسئله در نوشته  هاي اخير دربارة توسعه شهري چين نيز مشاهده مي  شود. 
Seabrooketal در سال 2004 با مطالعه تطبيقي توسعه پايدار هنگ  كنگ و 

گوانگجو نشان داد كه تشويق به مشاركت فعال زنان، جوانان، مردم بومي و 
جوامع محلي ديگر كمي پيشرفت كرده است. 

پايداري محيطي
با  فاضالب  خانه  تصفيه  و  كيلومتر   632 طول  به  زهكشي  كانال  هاي 
علم  برنامه  ريزي  (دفتر  است  شده  ساخته  روز،  در  32/000مترمكعب  ظرفيت 
غرامت)  پرداخت  (قانون  جبران  اصل  اين  بر  عالوه   (2003 GDD صنعت  و 
آلودگي اجرا شده و صاحبان واحدهاي بزرگ صنعتي هزينه باالتري براي 
آب و برق پرداخت مي  كنند (دفتر توسعه اقتصادي GDD 2003) بر اين اساس 

آنها مجبور مي  شوند كه آلودگى كمترى توليد كنند زيرا پرداخت هزينه بيشتر 
باعث مي  شود كه درآمد آنها كاهش يابد.  

كارآمدى سازماني
اقتصادي  منطقه  يك  به  آن  تبديل  و   GDD كاركرد  تغيير  به  پاسخ  در 
به  منطقه  اقتصادي  مديريت  از  را  خود  نقش   GDD اجرايي  كميته  شهري، 
مديريت  در  زيادي  تجربه  اداري  كميته  سو  يك  از  داد.  تغيير  محلي  دولت 
از  و  مي  كند  كمك  شهر  بهتر  اداره  به  كه  كرده  كسب  خارجي  سرمايه  هاي 
سوي ديگر فاقد تجربه در مديريت جامعه است. نتايج ارزيابي نشان مي  دهد 
كه چندين عنصر كليدي در مناسبات مربوط به خودكفايي سازماني ناديده 

گرفته شده است.
اول: مشاركت عمومي در سياستگذارى ها و برنامه  ريزي ها تشويق نشده و 
عدم مشاركت در سياست گذاري ها باعث افزايش مشكالت در اجراي برخي 

سياست  ها شده است. 
دوم: به استناد مطالعات ميداني در GDD مقامات محلي نشان دادند كه منطقه 
مسكوني جديد با امكانات جامع براي اسكان مجدد روستائيان ، با استقبال 
روستائيان مواجه نشده زيرا روستائيان خانه  هاي بزرگ وياليي را به خانه  هاي 
بخش  با  همكاري  اهميت  از  غفلت  دوم  مسئله  مي  دهند.  ترجيح  آپارتماني 
خصوصي در رابطه با برنامه  ريزي و مديريت شهر بود. در سال هاي گذشته 
دولت نقش يك رهبر و همچنين ارائه دهنده مستقيم خدمات و زيرساخت  ها 
را داشت. همكاري بين بخش خصوصي و عمومي تنها پروژه  گرا و آگاهي 

تك بعدي از موافقت  هاي بين دولت و منافع شغلى بود. 
شكل  سياست ها  و  راهبردها  تدوين  موازات  به  اجرايي  برنامه  هاي  سوم: 
نمي  گيرند. براي مثال به ادغام فاكتورهاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي با 
توسعه در گزارش ساالنه GDD 2003 تأكيد شده است. با اين حال چگونه 
اين اصل مي  تواند با جريان روزانه  اي كه بندبند آن مشخص نشده ادغام شود. 
به دليل فقدان تشريح برنامه  هاي عملي كه براي پياده  سازي به راهنمايي آن 

نياز است اغلب به اهداف سياسي در نظر گرفته شده نمي  رسد. 

GDD چند پيشنهاد براي بهبود مديريت شهري در
مديريت  اساس   GDD توسعه  به  مربوط  متنوع  مشكالت  به  توجه  با 
شهري مستلزم يكپارچه سازي بخش  هاي راهبردي و پيوند آن با اقدامات الزم 

براي دستيابي به اهداف و پروژه است.

تغيير سازماني
شهري  برنامه  ريزي  و  مديريت  راهبرد  سازي  يكپارچه  تسهيل  براي 
گزينه  هاي  شناسايي  منظور  به  نهادي  بررسي  يك  به  اداري  چهارچوب  در 
مناسب آرايش سازماني نياز است. به منظور به حداقل رساندن تأثير ساخت 
يك  ايجاد  براي  پيگيري  ارزش  بيشترين  كه  گزينه  اي  موجود  عملكردهاي 
راهبرد مديريت و برنامه  ريزي شهري واحد (UMPU) را داشته باشد مدير 

كميته اداري GDD است.
 UMPU  مي  تواند ضمانت اجرايي قوي بدهد كه سياست  هاي توسعه 
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 UPMU تحت  شود.  اعمال  راهبردها  قالب  در  اداري  واحدهاي  ساخت  و 
گروه كاري توسعه  گروه كاري توسعه اقتصادي،  جمله  گروه كاري از  سه 
مربوط  بخش  هاي  به  توجه  با  محيطي  مديريت  كاري  وگروه  اجتماعي 
سازمان دهي مي  شود. ايجاد يك اداره يا دفتر جديد كه مديريت شهري را بر 
عهده بگيرد زياد مطرح نيست زيرا مشكالت بزرگي در هماهنگي با دفاتر 
آرايش  مداوم  تقويت   UPMU از  جداي  داشت.  خواهد  موجود  ادارات  و 
در  شفافيت  و  مسئوليت پذيري  بيشتر  سازي  يكپارچه  با  موجود  سازماني 
تصميم  گيري ها به منظور اجراي موفقيت آميز سياست  ها و راهبردهاي توسعه 

اهميت زيادي دارد.  

مشاركت هدفمند سهامداران
مشاركت و به كارگيرى طيف وسيعي از سازمانهاي خصوصي، دولتي و 
اشخاص براي اجراي موفقيت  آميز برنامه  ها و راهبردها كليدي است. بنابراين 
قبل از تمركز روي جنبه  هاي بنيادي برنامه  ريزي، شناسايي افرادي كه مي  توانند 
در فرآيند برنامه  ريزي نقش داشته باشند براي دولت محلي GDD بسيار مهم 
دولتي  سازمانهاي  دولتي،  ادارات  شامل  است  ممكن  كليدي  ذينفعان  است. 
نمايندگان  خارجي،  سرمايه  گذار  سازمان هاي  مشاوره  اي،  شركت هاي  مانند 
ذينفعان،  شناسايي  از  بعد  باشند.  روستايي  و  شهري  ساكنان  و  روستايي 
خواهند  عهده  بر  سهامداران  كه  متنوعي  مسئوليت هاي  و  نقش  ها  شناسايي 
شركت  برنامه  ريزي  فرآيند  در  مي  توانند  كساني  چه  دقيقاً  كه  اين  و  گرفت 

كنند بسيار مهم است.

گسترش مشاركت بخش خصوصي و عمومي
نيازهاي  نمي  توانند  تنهايي  به  خصوصي  بخش  نه  و  عمومي  بخش  نه 
روبه رشد براي كاالها و خدمات عمومي جمعيت شهري را برآورده كنند 
(UNCHS.2001) . بنابراين دولت هاي محلي بايد به تدريج نقش خود را از يك 

طريق  از  زيرساخت  ها  تدارك  در  كننده  تسهيل  يك  به  مستقيم  دهنده  ارائه 
ايجاد يك راهبرد مشاركتي با بخش خصوصي تغيير دهند. چنين رابطه  اي، 
همكاري بخش خصوصي را در توسعه شهري تشويق مي  كند. عالوه بر اين 
مي  تواند دولت هاي محلي GDD را از مديريت و نوآوري هاي مفيد و كوچك 

بخش خصوصي بهره مند سازد. 

بكارگيري ابزارهاي علمي براي كمك به تصميم  گيري ها
ابزارهاي پشتيباني تصميم  گيري مانند تحليل هزينه سود، ارزيابي اثرات 
اجتماعي و EIA به تشريح كامل و ترويج مناسب براي تدوين راهبردهاي 
مطرح شده نياز دارد. اين ابزارهاي شناسايي و پيش  بيني عواقب احتمالي در 
انتخاب استراتژي هاي توسعه،  به طوري كه اين اقدامات بتواند اثرات منفي 

پروژه  ها را قبل از اجراي آن پيش  بيني كند بكار مى روند. 

توسعه شاخص  هاي كّمى
نظارت و ارزيابي به عنوان راهبرد مديريت و برنامه  ريزي ضروري است. 
(DAF. 2001) به منظور تسريع ارزيابي و نظارت مؤثر، مجموعه اى از شاخص  هاي 

كّمى، جهت كسب اطالعات دقيق و نمايش ميزان تغييرات الزم براي حركت 
مورد  مشخص،  زماني  دوره  يك  در  هدف  مالك  سمت  به  پايه  مالك  از 
نياز است. مجموعه  اي از شاخص  هاي پيشرفته، دولت محلي GDD را قادر 
به  سپس  كند،  بررسي  را  شهري  مديريت  واقعي  عملكردهاي  تا  مي  سازد 
ملزومات توسعه دست يابد. عالوه بر اين شاخص  ها مي  توانند مساعدت هاي 

الزم براي تطبيق با عملكردهاي ساير شهرها را براي دولت فراهم آورند. 

ترويج مشاركت عمومي
مشاركت،  با  است  برخوردار  توجهي  قابل  اهميت  از  عمومي  مشاركت 
راهبردهاي قابل قبول  تر براي عموم مردم شكل مي  گيرد و اطمينان حاصل مي  شود 

كه راهبردهاي توسعه، پاسخگوى ديدگاه  ها و ارزش  هاي جامعه هستند. 
بسيار  دليل  دو  به   GDD در  عمومي  مشاركت  توسعه  حاضر  حال  در 

دشوار است:
اوالً: در مقابل تثبيت طوالني فرهنگ بوروكراسي قرار دارد كه در آن، اهميت 
دولتي  مقامات  بوسيلة  و  نشده  شناخته  رسميت  به  كامًال  عمومي  مشاركت 

ارزيابي نشده است. 
: بيش از يك سوم جمعيت GDD را ساكنان كشاورز تشكيل مي  دهد.  دوماً
سطح پايين سواد آنها ميزان تمايل و ظرفيت مشاركت در سياستگذاري ها را 
كاهش داده است. بنابراين ترويج مشاركت در GDD به روش هاي پيشرفته -

مفيد  راهبردى  مي  تواند  دولتي  باز  اطالعات  مي  شود  گفته  دارد.  نياز  اي 
باشد. تالش  هاي صورت گرفته بوسيله دولت محلي GDD براي دسترسي 
راهبرد  است.  رابطه  اين  در  خوب  شروعي  دولت  خدمات  به  الكترونيكي 
توجه  با  حال  اين  با  است  مفيد  سرمايه  گذاران  براي  الكترونيكي،  دسترسي 
اينترنت  به  دسترسي  براي  زيادي  محدوديت  كشاورز  ساكنان  نيازهاي  به 
وجود دارد. براي اينكه اطالعات دولتي در دسترس ساكنان كشاورز قرار بگيرد 
تقويت ارتباطات با نمايندگان روستايي از طريق جلسات منظم ضرورى است.  

  
نتيجه 

محلي  دولت هاي  به  زيادي  چالش  هاي  چين  در  شهرنشيني  نرخ  افزايش 
تحميل كرده است. همچنين جوامع براي بهبود ظرفيت  هاي مديريتي خود 
با افزايش پويايي و ابهامات حاصل از توسعه شهري مواجه شده  اند. توجه 
عميق به اين چالش ها و درك كلي معنا و مفهوم و اساس مديريت شهري به 
منظور تغيير اساس مديريت شهر در يك چهارچوب عملي ضروري است. 
در  معمول  طور  به  كه  شهر  مديريت  كنوني  عملكردهاي  اينكه  به  توجه  با 
بسياري از شهرهاي چين مورد استفاده قرار مي  گيرد هنوزتحت تأثير ايده  هاي 
برنامه  ريزان مركزي ، پاسخ نامناسب و عدم مشاركت عمومي قرار دارد و با 
توجه به اين اصل كه با افزايش مشاركت مى توان ظرفيت  هاي كنترل تغييرات 
و نوسانات مديريت شهرى را افزايش داد، يك جابجايي از رويكرد مديريتي 

موجود به مديريت راهبردي ضرورى است. 
مطالعه موردي GDD نشان مي  دهد كه ارزيابي عملكردها عنصر اصلي 
در رويكرد استراتژيك مديريت شهري است و مي  تواند به بررسي و شرح 

نيازهاي آينده توسعه كمك كند.
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