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چکیذٌ :
ٌؼتشؽ سٚص افض ٖٚؿٟشٞب ٚ ٚاٌزاسی ٚؽبیف  ٚفقبِیت ٞبی رذیذ ثٔ ٝذیشیت ٞبی ؿٟشی (ؿٟشداسی ٞب) ٍ٘بٞی ٘ٛیٗ  ،فبِٕب٘ ٚ ٝربٔـ ث ٝایٗ ٔم ِٝٛسا ٔی
عّجذ .تٛػق ٝثش٘بٔٞ ٝبی ٔذیشیت ؿٟشی دس ٌش ٚتالؽ ٕٔ ٚبسػت ؿٟشٞب دس رٟت پیـشفت  ٚسفبٙٔ ٜبثـ ا٘ؼب٘ی ٔیؼش ٔی ؿٛد؛ ایٗ الذأبت فجبستٙذ اص رزة
ٔـبسوت ٞبی دِٚتی ،ثٟشٚ ٜسی التلبدی ،حفؼ تؼبٚی  ٚفذاِت ارتٕبفی ،وبٞؾ فمش  ٚثٟجٛد ؿشایظ صیؼت ٔحیغی .ایٗ الذأبت دس ػبی ٝاػتفبد ٜثٟیٚ ٝٙ
تٛصیـ فبدال٘ٙٔ ٝبثـ أىبٖ پزیش خٛاٞذ ثٛد.
ایٗ ٔمبِ ، ٝػقی داسد ضٕٗ ثشؿٕبسی ضشٚست ٞبی ٚرٛدی ثش٘بٔ ٝسیضی ٔ ٚذیشیت غیش ٔتٕشوض دس وـٛسٞبی رٟبٖ ػ ، ْٛخلٛكیبت  ٚاختلبكبت ٔذیشیت
ؿٟشی دس وـٛسایشاٖ ث ٝفٛٙاٖ وـٛس دس حبَ تٛػق ٚ ٝرٟبٖ ػٔٛی  ٚوـٛسٞبی غشثی  ٚپیـشفت ٝسا ٔـخق  ٚاص ایٗ عشیك ،تفبٚت ٔذیشیت ؿٟشی سا دس
وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق ٝثب وـٛسٞبی غشثی پیـشفتٛٔ ، ٝسد ثشسػی لشاس داد ٚ ٜثشاػبع یه تحّیُ فّٕی٘ ،ىبت ٔخجت ٔ ٚضیت ٞبی تغجیمی آ٘شا ٔـخق
ٕ٘بیذ.
ث ٝایٗ ٔٙؾٛس اثتذا ث ٝثیبٖ ٔجب٘ی ٘ؾشی دس حٛصٔ ٜذیشیت ؿٟشی  ،ؿیٔ ٜٛذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ  ٚوـٛسٞبی غشثی ٘ ٚؾٓ  ٚا٘تؾبْ  ٚیب ث ٝثیابٖ دیٍاش ،تاذثیش
دس أٛس وـٛس ،پشداخت ٚ ٝدسٟ٘بیت ثب تٛر ٝث ٝتقبسیف  ٚثشسػی ٞبی ا٘زبْ ؿذ ٜث ٝیه ٘تیزٌ ٝیشی وّی دس تفبٚت ؿیٞ ٜٛبی ٔذیشیت ؿٟشی خٛاٞیٓ سػیذ.
کلم ات کلیذی :مذیریت شُری  ،کشًرَای جُان سًم  ،کشًرَای غربی ،ایران
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مقذمٍ:
ٌؼتشؽ ؿٟش٘ـیٙی  ٚث ٝد٘جبَ آٖ ٔـىالت خبف ص٘ذٌی ؿٟشی  ،ثیؾ اص پیؾ تٛر ٝث ٝساٞجشدٞب  ٚچبسٞ ٜبی ػٛدٔٙذ ثشای ثٟی ٝٙػبصی ص٘ذٌی ؿٟش٘ٚذاٖ
سا ضشٚسی ػبخت ٝاػت .فال ٜٚثش ٔٛضٛفبتی ٕٞچٔ ٖٛحیظ صیؼت ؿٟشی ،حُٕ ٘ ٚمُ ؿٟشی ،ایٕٙی ؿٟشی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی  ،یىی اص فٛأُ ثؼیبس
ٕٟٔی و ٝتبحیش فضایٙذ ٚ ٜتقییٗ وٙٙذ ٜای ثش فٛأُ ػبص٘ذ ٜؿٟشی داسدٔ ،ذیشیت ؿٟشی اػت.
ٕٞبٖ عٛس ؤ ٝی دا٘یٓ ٞش فقبِیت ارتٕبفی ثذ ٚ ٖٚرٛد ٔذیشیت ػبصٔبٖ یبفت ٝای و ٝاٞذاف  ٚاثضاسٞبی سػیذٖ ث ٝآٖ ٞب سا ٔـخق وٙذ  ٚفقبِیت ٞب سا
ٕٞب ًٙٞػبصد ،اصٔ ٓٞی پبؿذ  ٚث ٝثی ٘ؾٕی ٔی ٌشایذ .ؿٟشٞب ٘یض ث ٝفٛٙاٖ یه ػبٔب٘٘ ،ٝیبصٔٙذ ٔذیشیت ٔی ثبؿٙذ و ٝث ٝتقییٗ اٞذاف  ٚثش٘بٔٞ ٝب پشداختٝ
 ٚفقبِیت فٙبكش ٔختّف ؿٟشی سا ٕٞبٕ٘ ًٙٞبیذ.
ایٗ ٔمبِ ٝثب دیذی ٔمبیؼ ٝای ػقی ثش ؿٙبخت ؿی ٜٛی ٔذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ  ٚوـٛسٞبی پیـشفت ٝاسٚپب داسد تب دس رٟت ٞشچ ٝثٟتش ؿذٖ ٔذیشیت
ؿٟشی دس ایشاٖ ٌبٔی ٞشچٙذ وٛچه ثشداؿت ٝثبؿذ.
مباوی وظری:
_1مفًُم مذیریت شُری:
ٔفٔ ْٟٛذیشیت ؿٟشیٌ ،ؼتشد ٜتش اص ٔفبٞیٓ تشویجی اػت ٔ ٚی تٛاٖ دس ػغح ٚػیـ ایٗ عٛس ثیبٖ وشد ؤ ٝذیشیت ؿٟشی دسثبس ٜحىٔٛت ٞبی ٔحّی  ٚیب
دس حذ ٚؽبیف ؿٟشداسی ٞب ث ٝوبس ٔی سٚد ».ػبصٔبٖ ٞبی ٔحّی و ٝثب فٛٙاٖ ؿٟشداسی ٞب اص آٟ٘ب ٘بْ ٔی ثشیٓ ،ث ٝعٛس فٕذ ٜثقذ اص ٚلٛؿ ا٘مالة كٙقتی ٔغشح
ٔی ؿ٘ٛذ  ٚاثتذا دس اسٚپب  ٚػپغ دس آٔشیىب ٘ ٚیض ػبیش وـٛسٞب افضایؾ ٔی یبثٙذ ».ثشاػبع ثش٘بٔٔ ٝذیشیت ؿٟشی و ٝاص ػٛی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔـخق ؿذٜ
اػتٔ 9 ،حٛس ثشای وـٛسٞب دس لشٖ  ۱1دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت>
ٔذیشیت ٔحیظ صیؼت ؿٟشی
سیـ ٝوٗ ػبصی فمش ؿٟشی
ٔذیشیت صٔیٗ ؿٟشی
ٔذیشیت صیشػبخت ٞبی ؿٟشی
ٔذیشیت أٛس ٔبِی ؿٟشداسی ٞب(وبٔشٚا)8< >17;<،
الگًَای مختلف مذیریت شُری:
اٍِٞٛبی رٟب٘ی ٔذیشیت ؿٟشی دس وـٛسٞبی ٔختّف ثب تٛر ٝث ٝحبوٕیت ػیبػی آٟ٘ب ٔتفبٚت اػت .ایٗ اٍِ ٛثش حؼت ایٗ ؤ ٝذیشاٖ ٔحّی دس ؿٟشٞب ٚ
ٔذیشاٖ سٚػتبیی دس سٚػتبٞب چٔ ٝیضاٖ اختیبساتی داس٘ذٔ ،تفبٚت اػت.
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اٍِٞٛبی ٔذیشیت ؿٟشی دس رٛأـ تٛػق ٝیبفت ٚ ٝدس حبَ تٛػقٔ ٝتفبٚت اػت ٞ ٚش وذاْ اص ایٗ رٛأـ ،ثب تٛر ٝثٛ٘ ٝؿ حىٔٛت ػیبػی حبوٓ ثش خٛدٛ٘ ،فی
اص ؿیٞ ٜٛبی ٔذیشیت ؿٟشی سا دس دػتٛس وبس داس٘ذٛ٘ ۱ .ؿ اٍِٛی سایذ دس ٔذیشیت ؿٟشی ٚرٛد داسد > (ٔضیٙی)7= >17;<،
ٔذیشیت ؿٟشی ٔتٕشوض
«دس ایٗ اٍِ ،ٛدِٚت ٞب ی ٔشوضی ٔؼتمیٕبً دس اداس ٜؿٟش دخبِت داس٘ذ ٚ ٚؽبیفی سا و ٝرٙجٔ ٝحّی داسد  ٚاص رٙغ تلذی ٌشی اػت ،خٛد دِٚت ٞب ا٘زبْ ٔی
دٙٞذ».
ایٗ أٍِ ٛجتٙی ثش دیٛاٖ ػبالسی اػت ٔ ٚقٕٛالً دِٚت ٞبیی اص آٖ تجقیت ٔی وٙٙذ و ٝث ٝعٛس ٚػیـ ث ٝتالؽ  ٚوبس ٔشدْ ٚاثؼت٘ ٝیؼتٙذ ٞ ٚضیٞ ٝٙبی خٛد سا
اص عشیك ٔٙبثـ دسآٔذی ّٔی تأٔیٗ ٔی وٙٙذ .دس اٍِٛی ٔذیشیت ؿٟشی ٔتٕشوضٔ ،شدْ ربیٍبٞی ٘ذاس٘ذ ٘ ٚمؾ ٔشدْ دس اداس ٜؿٟشٞب وٕشً٘ اػت ٘ ٚؾش آٟ٘ب
دس ٔؼبئُ اػبػی ٔخُ ػیبػتٍزاسی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی وٕتش ِحبػ ٔی ؿٛد.دس حبَ حبضش اص وـٛسٞبی اسٚپبیی حزف ؿذ ٜاػت  ٚربیٍبٞی دس رٛأـ تٛػقٝ
یبفت٘ ٝذاسد ٟٓٔ .تشیٗ ٘مؾ ٔشدْ دس ایٗ اٍِٛی ٔذیشیت ؿٟشی ،ا٘تخبة افضبی ؿٛسای ؿٟش اػت ٔ ٚشدْ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ؿٟشداس سا ث ٝعٛس ٔؼتمیٓ ا٘تخبة وٙٙذ.
ثّى ٝایٗ ؿٛسای ؿٟش اػت و ٝؿٟشداس سا ثشٔی ٌضیٙذ.
ث ٝعٛس وّی ،ػٛ٘ ٝؿ ؿی ٜٛا٘تخبة ؿٟشداس دس د٘یب ٚرٛد داسد .ا َٚایٗ ؤ ٝشدْ ث ٝعٛس ٔؼتمیٓ  ٚثب سأی خٛد ،ؿٟشداس سا تقییٗ ٔی وٙٙذ؛ ٔب٘ٙذ وـٛسٞبی
فشا٘ؼ ،ٝثّظیه  ٚثشخی ایبِت ٞبی آٔشیىب .دس ایٗ ؿی ،ٜٛؿٟشداس اػت و ٝث ٝا٘تخبة افضبی ؿٛسای ؿٟش ٔی پشداصد .د ْٚایٗ و ٝؿٟشداسٞب ا٘تلبثی ٞؼتٙذ ٚ
صیش ٘ؾش ٚصاستخب٘ٞ ٝبیی ٕٞچٚ ٖٛصاست وـٛس فقبِیت ٔی وٙٙذ .ایٗ ؿی ٜٛدس ثشخی اص وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق ٝسایذ اػت  ٚتب لجُ اص ػبَ ;;٘ 17یض دس
ایشاٖ ارشا ٔی ؿذ؛ ث ٝایٗ كٛست و ٝؿٟشداسی ٞب صیش ٘ؾش دفبتش فٙی اػتب٘ذاسی ث ٝوبس خٛد ادأٔ ٝی داد٘ذ .ػٔٛیٗ ؿی ٜٛا٘تخبة ؿٟشداس ٘یض ایٗ اػت وٝ
ٔشدْ ثب ا٘ت خبة افضبی ؿٛسای ؿٟش ،ث ٝآٟ٘ب ٚوبِت ٔی دٙٞذ و ٝؿٟشداس سا تقییٗ وٙٙذ.
ٔذیشیت ؿٟشی غیشٔتٕشوض
دس اٍِٛی ٔذیشیتی غیشٔتٕشوض ،دِٚت ث ٝرض ػیبػتٍزاسی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی  ٚأٛسی ٕٞچ ٖٛدفبؿ اص ػشصٔیٗ  ٚتأٔیٗ أٙیت ٔشدْٚ ،ؽیف ٝای دس لجبَ ٔحّٞ ٝب
 ٚؿٟشٞبی وـٛس ٘ذاسد  ٚفمظ ٚؽ بیفی سا و ٝرٙج ٝحبوٕیتی داسد ،فٟذ ٜداس اػت  ٚثمیٚ ٝؽبیف سا ث ٝؿٟشداسی ٞب ،ثخؾ خلٛكی  ٚیب ٞ NGOب ٚاٌزاس ٔی
وٙذ.
دس ایٗ اٍِ ،ٛؿٟشداسی ٞب ث ٝعٛس فٕذٚ ٜؽبیف ٔحّی سا ثشفٟذ ٜداس٘ذ  ٚحتی أٛس ٔشثٛط ثٌ ٝشدؿٍشی ،تٛسیؼٓ ،عشح ٞبی تٛػق ٝؿٟشی ،ػبخت وتبثخب٘،ٝ
اصدٚاد  ٚع الق ث ٝفٟذ ٜآٟ٘بػت ٞ ٚضیٞ ٝٙبی خٛد سا اص عشیك فٛاسم  ٚیب ٔبِیبت ٔحّی تأٔیٗ ٔی وٙٙذ اِجت ٝدِٚت ٘یض تب حذی ٔؼبئُ ٞضی ٝٙثش سا تمجُ ٔی
وٙذٟٔ(.ذی صاد)<8 >17<:،ٜ

مردم در الگًَای مذیریت شُری غیرمتمرکز چٍ جایگاَی داروذ؟
ایٗ أٍِ ٛجتٙی ثش آسای ٔؼتمیٓ ٔشدْ اػت ٔ ٚشد ْ ثش وبس افضبی ؿٛسای ؿٟش و ٝدس ػغٛح ٔختّف تلٕیٓ ٌیشی ٔی وٙٙذ٘ ،ؾبست داس٘ذٔ .ذیشیت ؿٟشی ثٝ
فٛٙاٖ اٍِٛیی ثشای ٔذیشیت  ٚتٛػق ٝػى٘ٛتٍبٞ ٜبی ؿٟشی افٓ اص ؿٟشٞبی وٛچه ،ثضسي ٔ ٚبدس ؿٟشٞب ٔغشح ٔی ؿٛدٞ .ؼت ٝفقبِیت ٞبی ثیٗ إِّّی
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ٔذیشیت ؿٟشی ،ثش٘بٔٔ ٝذیشیت ؿٟشی اػت و ٝثٚ ٝػیّ ٝثش٘بٔ ٝتٛػق ٝػبصٔبٖ ُّٔ ثٙیبٖ ٟ٘بد ٜؿذ ٜاػت .ایٗ ثش٘بٔ ٝاص ػٛی ثشخی دِٚت ٞب حٕبیت ٔی
ؿٛد  ٚاص ػٛی ٔشوض ػى٘ٛتٍبٞ ٜبی ثـشی وٚ ٝاثؼت ٝث ٝػبصٔبٖ ُّٔ اػت٘ ٚ ،یض ثب٘ه رٟب٘ی ثب ٞذف وٕه ث ٝؿٟشٞبی ثضسي  ٚوٛچه وـٛسٞبی دس حبَ
تٛػق ،ٝدس ثحج سؿذ التلبدی ،تٛػ ق ٝارتٕبفی  ٚاص ثیٗ ثشدٖ فمش ث ٝسػٕیت ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت(.ػقیذ٘یب)79> 17<7،
 _2مذیریت شُری در ایران:
دس ایشاٖ 7 ،دٚسٔ ٜـخق دس فشكٔ ٝذیشیت ؿٟشی ٚرٛد داؿت ٝاػت.
دٚس ٜا َٚاص آغبص دٚساٖ ؿٟش٘ـیٙی تب ا٘مالة ٔـشٚع ٝثٛد ؤ ٝذیشاٖ ؿٟشی اص ػٛی دِٚت ٞب تقییٗ ٔی ؿذ٘ذ  ٚؿٟشداسٞب ثب فٙبٚیٙی ٕٞچ ٖٛوال٘تش ٚ
داسٚغ ٝفقبِیت ٔی وشد٘ذ .دٚس ٜد ْٚثب ا٘مالة ٔـشٚع ٝآغبص ٔی ؿٛد .دس ایٗ دٚس ٜحشوت ٞبیی ث ٝػٛی حبوٕیت ؿٟشی ؿىُ ٌشفت  ٚحىٔٛت ؿٟشی ثٝ
دػت فشأٛؿی ػپشد ٜؿذ.
دٚس ٜػ ْٛثب ؿشٚؿ ا٘مالة اػالٔی آغبص ؿذ .دس د ٝٞا َٚث ٝفّت سؿذ ٟٔبرشت ٞبی ارجبسی ٔ ٚؼبئّی ٕٞچ ٖٛر ًٙتحٕیّی ،اٍِٛی خبكی دس ٔذیشیت
ؿٟشی ٚرٛد ٘ذاؿت .أب ثقذ اص ر ،ًٙػیبػت ٞبی التلبدی ث ٝػٕت خلٛكی ػبصی  ٚآصادػبصی حشوت وشد  ٚدس ثش٘بٔ ٝا َٚتٛػق ،ٝدِٚت ث ٝؿٟشداسی ٞب
اربص ٜداد ،خٛدؿبٖ تِٛیذ دسآٔذ وٙٙذ ٘ ٚخؼتیٗ ؿٟشی و ٝایٗ حشوت سا آغبص وشد ،تٟشاٖ ثٛد(.ثشاتی):7> 17=1،
دس ایشاٖ اص آٖ رب و ٝؿٟشداسی ٞب ثیـتش اص ٌ ٝ٘ٛی ػبصٔبٖ ٞبی ٔحّی ٞؼتٙذ ٘ ٝحىٔٛت ٞبی ٔحّی ٔؼتمُ ٔ ،ذیشیت ؿٟشی ث ٝتٟٙبیی اص ػٛی آٖ ٞب
ا٘زبْ ٕ٘ی ٌیشد .ثب تٛر ٝث ٝاستجبعبت  ٚتبحیش ٞبیی و ٝػبصٔبٖ ٞبی وـٛسی  ٚاػتب٘ی ثش ٔذیشیت ؿٟشی افٕبَ ٔی وٙٙذٔ ،ی تٛاٖ ثشای ٔذیشیت ؿٟشی دس
ایشاٖ ػ ٝػغح لبئُ ؿذ:
 -1ػغح والٖ ٔذیشیت ؿٟشی>
دس ایٗ ػغح ٚصاست خب٘ٞ ٝب  ،ػبصٔبٖ ٞب  ٚدػتٍبٟٞبیی لشاس ٔی ٌیش٘ذ و ٝحیغ ٝاختیبس  ٚفُٕ آٟ٘ب وُ وـٛس اػت  ٚتٛا٘بیی تلٕیٓ ٌیشی ثشای ٔذیشیت
ؿٟشی سا داس٘ذ.
ٚصاست وـٛس > ٔٛافمت ثب تغییشات ػبصٔب٘ی ؿٟشداسیٟب ،ثشسػی  ٚتلٛیت عشح ٞبی فٕشا٘ی آٟ٘ب ،تلٛیت عشح ٞبی ٞبدی  ٚربٔـ
ٚصاست ٔؼىٗ  ٚؿٟشػبصی > ٔذیشیت ٘ ٚؾبست ثش عشح ٞبی ربٔـ
ؿٛسای فبِی ؿٟشػبصی ٔ ٚقٕبسی> سػیذٌی  ٚپیؾ ثشد الذأبت ؿٟشػبصی ٕٞ ٚب ًٙٞوشدٖ آٖ
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 -۱ػغح ٔٙغم ٝای ٔذیشیت ؿٟشی>
دس ایٗ ػغح ػبصٔبٖ ٔؼتمُ ٔذیشیت ؿٟشی ٚرٛد ٘ذاسد  ،ثّى ٝػبصٔبٖ ٞبی ٔٛرٛد ؿقجٞ ٝبی اػتب٘ی ٚصاست خب٘ٞ ٝب  ٚػبصٔبٖ ٞبی وـٛسی ٔحؼٛة ٔی
ؿ٘ٛذ و ٝحیغ ٝاختیبس آٖ ٞب اػتب٘ی اػت.
اػتب٘ذاسی > ٕٟٔتشیٗ ػبصٔبٖ ٔٛحش ثش ٔذیشیت دس ایٗ ػغح  ،اػت – اص ٔ ٟٓتشیٗ ٚؽبیف آٖ تٟی ٝعشح ٞبی ٞبدی ٘ ٚمـٞ ٝبی تفلیّی ؿٟشی
ؿٛساٞبی اداسی ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚؿٟشػبصی اػتبٖ
ػبصٔبٖ ٕٞیبسی ؿٟشداسی ٞبی اػتبٖ> و ٝفٕذ ٜوبسوشدؽ دس صٔیٔ ٝٙؼبئُ ٔبِی
 -7ػغح ٔحّی ٔذیشیت ؿٟشی>ث ٝرض ؿٟشداسی و ٝفٕذ ٜتشیٗ ٘مؾ سا داساػت ،ػبصٔبٖ ٞبی دیٍش افٓ اص سػٕی  ٚغیش سػٕی ٘یض دس ٔذیشیت ایٗ ػغح
ػٟیٓ ا٘ذ.
ؿٟشداسی > اص فٙبكش اكّی تلٕیٓ ٌیشی دس ؿٟش
ؿٛسای اػالٔی ؿٟش >  ٕٝٞی ثش٘بٔٞ ٝب  ٚتلٕیٓ ٞبی ؿٟشداسی ثبیذ ثب ٕٞبٍٙٞی ٘ ٚؾبست ایٗ ؿٛسا ٞب ا٘زبْ پزیشد.
فشٔب٘ذاسی > اص فٙبكش ٔ ٟٓدس تلٕیٓ ٌیشی ٞ ٚذایت ٔذیشیت ؿٟشی
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ؿٛسای تبٔیٗ ؿٟشػتبٖ > ػیبػت ٌزاسی  ٚوٙتشَ أٛس أٙیتی ؿٟشػتبٖ
ٞذف اػبػی ٔذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ  ،پذیذ آٚسدٖ ؿٟشی ػبِٓ ٔی ثبؿذ و ٝفٕذ ٜتشیٗ ٔٙبثـ تبٔیٗ وٙٙذ ٜایٗ ٞذف فجبستٙذ اص>
 -1ثش٘بٔٞ ٝبی پٙذ ػبِ ٝتٛػق ٝالتلبدی – ارتٕبفی  ٚفشٍٙٞی وـٛس
 -۱عشح ٞبی ؿٟشی
 -7لب٘ ٖٛؿٟشداسی ٞب(ٔضیٙی )=۱> 17;9 ،
_3مذیریت شُری در کشًرَای غربی:

ٔذیشیت ؿٟشی دس غشة  ،عی ػٔ ٝشحّ ٝاص آغبص ػبَ ٔ 1=<:یالدی تبو ٖٛٙدػتخٛؽ یه ػشی تغییشات ثٙیب٘ی ؿذ ٜاػت.
دس ٔشحّ ٝا َٚثش٘بٔٔ ٝذیشیت ؿٟشی دس ػبَ ٞبی ( )1==1-1=<:ثشسٚی چٟبس ٔٛضٛؿ ٔذیشیت اساضی ،أٛس ٔبِی ٔ ٚذیشیت ؿٟشی ،صیشػبخت ٞب ٔ ٚحیظ
صیؼت ؿٟشی ثب ٞذف تٛػق ٝساٞجشدٞبی فّٕی  ٚاثضاسٞبی وبسثشدی ٔذیشیت ؿٟشی دس ػغح رٟب٘ی ٔتٕشوض ؿذ ٜثٛد.
دس ٔشحّ ٝدٔ ) 1==۱-۱111(ْٚىب٘یضْ اػبػی ث ٝػغح وبسآیی  ٚتِٛیذات اص لجیُ تـىیُ ٞیبت وبسؿٙبػبٖ ٔٙغم ٚ ٝتبػیغ وبسٌبٞ ٜب ٕٞ ٚبیؾ ٞبی
ٔـبٚس ٜای دس ػغح وـٛسی ٔی پشداخت ٝو ٝثٙٔ ٝؾٛس ٔقشفی بیٗ خظ ٔـی ٞب  ٚاثضاسٞبی وبسثشد ث ٝوُ وـٛسٔ ،قغٛف ٔی ؿذ ٜث ٝكٛستی و ٝػبختبس ایٗ
ثش٘بٔٞ ٝب تٕشوضصدایی ٚ ٚاٌزاسی ٔؼِٚٛیت ا٘زبْ ایٗ فقبِیت ٞب ث ٝاداسات ٔٙغم ٝثٛد ٜاػت .دس ٔشحّ ٝآخش  ،دس ادأٔ ٝشحّ ٝد ْٚثیؾ اص پیؾ ثش فقبِیت ٞب ٚ
الذأبت دِٚتی و ٝؿشایظ ص٘ذٌی لـش ٔؼتٕٙذ  ٚوٓ دسآٔذ ربٔق ٝؿٟشی سا ٔتبحش ٔی ػبختٔ ،تٕشوض ؿذ ٜثٛدٟٔ(.ذی صاد)11= >17<:،ٜ
 7فبُٔ ٔ ٟٓدس اٍِٛی ٔذیشیتی غشة
 -1ثش٘بٔ ٝسیضی
 -۱ارشای ثش٘بٔٞ ٝب
٘ -7ؾبست  ٚاستمبی ثش٘بٔٞ ٝب
دس ایٗ اٍِ ، ٛثخؾ خلٛكیٌ ،شٞ ٜٚبی فـبس  ٚفبٔٔ ٝشدْ ٔی تٛا٘ٙذ دس ثٟجٛد ٔذیشیت ؿٟشی ػٟیٓ ثبؿٙذ  ٚثب اػتفبد ٜاص ایٟٙب ٔی تٛاٖ ث ٝثٛدر ٝالصْ رٟت
استمبی ٚضقیت التلبدی دػت پیذا وشد.
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ایٗ فّٕىشد ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ؿٟشٚا٘ذأٖ ،حیظ صیؼت ؿٟشی  ٚؽشفیت وبسآیی  ٚتِٛیذات ؿٟش سا تحت تبحیش لشاس دٙٞذ.دس غشة تبویذ ثش ایٗ اػت و ٝػیؼتٓ
ٞبی ؿٟش ثغٛس وبُٔ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌیشد.
٘ٛؿ ٔذیشیت ؿٟشی و ٝدس اسٚپب ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔی ٌیشد ٔی ثبیؼت ثب چشخ ٝص٘ذٌی ؿٟش٘ـیٙی ،و ٝافضایؾ  ٚوبٞؾ سؿذ ٔحیظ صیؼت ٘ـبٍ٘ش آٖ اػت،
ػبصٌبس ثبؿذ.دس غشة ؿٟش ٞبیی و ٝثِ ٝحبػ فیضیىی  ٚالتلبدی تٛػق ٝیبفتٞ ٝؼتٙذ ٘یبص ث ٝؿیٔ ٜٛذیشیت ؿٟشی ٔتفبٚت ثب ؿٟشٞبی فمت ٔب٘ذ ٚ ٜدچبس
٘ملبٖ داس٘ذٛٔ .اسد دیٍشی و ٝدس ٔذیشیت ؿٟشی غشة ٔذ٘ؾش لشاس ٔی ٌیشد
ٚضقیت حُٕ ٘ ٚمُ ؿٟشی
ٔذیشیت اساضی
ػبصٔبٖ دٞی وبسآیی  ٚحزٓ تِٛیذات
التلبد ؿٟشی ٙٔ ٚغم ٝای (ثشاتی)<<> 17=1،

الگًی مذیریت در آلمان ي آمریکا

ث ٝعٛس وّی دس ػیؼتٓ ٔذیشیت ؿٟشی وـٛسٞبی اسٚپبیی ؿجبٞتٟبی ثؼیبسی ٚرٛد داسد ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدس حىٔٛتٟبی ّٔی ایٗ وـٛسٞب ٘یض ایٗ ؿجبٞتٟب
ٔٛرٛد اػت  ٚاعالق دٔٛوشاػی غشثی ث ٕٝٞ ٝایٗ وـٛسٞب دس ٚالـ ٘ـبٍ٘ش ایٗ ؿجبٞت ٞبػت .
ٌزؿت ٝاص ایٗ و ٝػیؼتٓ دٔٛوشاػی غشثی ثش ایبالت ٔتحذ ٚ ٜإِٓبٖ حبوٓ اػت ؿجبٞتی ٘یض ثیٗ ایٗ د ٚوـٛس ٔٛرٛد اػت  ٚآٖ ایٗ اػت و ٓٞ ٝایبالت
ٔتحذ ٓٞ ٚ ٜإِٓبٖ ث ٝكٛست فذساَ اداسٔ ٜی ؿ٘ٛذ(.ػقذ٘یب)=:> 17<7،
ساثغ ٝثب حىٔٛت ٔشوضی  ٚحىٔٛتٟبی ٔحّی:
اكٛال دس ػیؼتٕٟبی حىٔٛتی فذساَ ،دِٚت ٔشوضی دس أٛس ٔحّی ایبالت  ٚؿٟشٞب وٕتش دخبِت ٔی وٙذ .ایٗ ٘ىت ٝدس ٔٛسد إِٓبٖ  ٓٞكبدق اػت چشاوٝ
حىٔٛتٟبی ٔحّی اص اػتمالَ ثیـتشی ثشخٛسداس ٞؼتٙذ .ؿٟشداسیٟب  ،حىٔٛتٟبی ٔحّی  ،اػتب٘ذاسیٟب  ٚفشٔب٘ذاسیٟب دس تٕبْ أٛس ٔشثٛط ث ٝخٛد اختیبس وبُٔ
داس٘ذ ٚ ٚؽیف ٝدِٚت فمظ ٘ؾبست اػت و ٝدس كٛست ٘یبص  ٚثشٚص حٛادث  ،وٕىٟبی ٔبِی  ،فٙی  ٚاضغشاسی ٘یض اسایٔ ٝی دٞذ.
ث ٝعٛس وّی ایٗ وٕىٟبی ٔبِی  ۱9دسكذ وُ دسآٔذ ؿٟشداسیٟب سا دس إِٓبٖ تـىیُ ٔی دٞذ .اػبػبً ٕٞیبسی ؿٟشداسیٟب دس إِٓبٖ ٔقٕ َٛاػت  .ایٗ ٕٞیبسی
ٕٔىٗ اػت  ٓٞثیٗ ؿٟشداسیٟبی ٕٞؼبی ٝكٛست ٌیشد  ٓٞ ٚاص عشیك اتحبدی ٝؿٟشداسیٟب .
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ٔـبسوت ٔشدْ
ٔبٞیت حىٔٛت ّٔی دس إِٓبٖ ٘یض دٔٛوشاػی غشثی اػت  ٚایٗ وـٛس ػیؼتٓ ػشٔبی ٝداسی داسد ِٚی ػیؼتٓ ػشٔبی ٝداسی دس إِٓبٖ ٔب٘ٙذ اوخش وـٛسٞبی
اسٚپبیی داسای حذت  ٚؿذت ػشٔبی ٝداسی آٔشیىب ٘یؼت
یه ٕ٘ٛد ایٗ ویفیت ایٗ اػت و ٝثشخی اص وـٛسٞبی اسٚپبیی داسای احضاة وٕ٘ٛیؼت ٞؼتٙذ  ٚایٗ احضاة دس ٔزبِغ ّٔی ٔ ٚحّی ایٗ وـٛسٞب ٕ٘بیٙذٜ
داس٘ذ  ٚیب دس فشا٘ؼ ٝػٛػیبِیؼتٟب ٕٞچٙبٖ حىٔٛت سا دس دػت داس٘ذ.
حبَ آٖ و ٝدس ایبالت ٔتحذ ٜفضٛیت دس حضة وٕ٘ٛیؼت ٚ ٚرٛد ایٗ حضة غیشلب٘٘ٛی اػت  ٚداؿتٗ ٌشایـٟبی ػٛػیبِیؼتی ٘بٔمجٔ َٛی ثبؿذ  .اص ٕٞیٗ سٚ
دس إِٓبٖ دس حىٔٛت ّٔی ٔ ٚحّی ٔ ،شدْ ٔٛحش٘ذ .حتی ثشخی اص لٛا٘یٗ وـٛس إِٓبٖ ٔ ،ـبسوت ٔشدْ سا یب دس ٚالـ فشا ٓٞآٚسدٖ أىب٘بت ایٗ ٔـبسوت سا ثٝ
كٛست ارجبسی دس آٚسد ٜاػت .
ؿی ٜٛوبس  ،لذست  ٚاختیبسات ؿٟشداساٖ
دس ػیؼتٓ ٔذیشیت ؿٟشی إِٓبٖ  ٚآٔشیىب  ٚث ٝعٛس ٔـبثٟی دس فشا٘ؼ ، ٝاٍّ٘ؼتبٖ  ٚوـٛسٞبی اػىب٘ذیٙبٚی  ،ػٔ ٝذَ دس ؿی ٜٛوبس  ،لذست  ٚاختیبسات
ؿٟشداساٖ ٚرٛد داسد
ٔذَ ا ، َٚدس ایٗ ؿىُ اص حىٔٛت ؿٟشی دسكٛستی و ٝلذست ؿٛسا وبٞؾ یبثذ ؿٟشداس اختیبسات  ٚلذست ثیـتشی پیذا ٔیوٙذ .اص ایٗ س ٚایٗ ٔذَ سا ٔی
تٛاٖ ث ٝد ٚؿىُ ؿٟشداس ضقیف ا ؿٛسا  ٚؿىُ ؿٟشداس لٛی ا ؿٛسا تمؼیٓ وشدٟٔ(.ذی صاد ٜف )189> 17<:
ٔذَ د ْٚث ٝإِٓب٘ی ٔذَ ٔبٌیؼتشات ٘بٔیذٔ ٜی ؿٛد ؤ ٝقبدَ ٕٞبٖ ٔذَ آٔشیىبیی اداس ٜؿٟش تٛػظ وٕیؼی٘ٛشٞب ٔی ثبؿذ .دس ایٗ ٔذَ ٔذیشیت ؿٟش ثٝ
ربی یه ٘فش (ؿٟشداس) تٛػظ یه ٞیبت كٛست ٔی ٌیشد .دس ٘ٛؿ ػٔ ْٛذَ  ،اص عشف ٔزّغ یه ٘فش ث ٝفٛٙاٖ ٔذیش ؿٟش ث ٝایٗ ػٕت ا٘تخبة ٔی ؿٛدٚ .ی
ثبیذ داسای ٌضیٙؾ ػیبػی خبكی ٘جبؿذ ِٚی دس اداس ٜؿٟش ٚارذ ػبثم ، ٝتزشث ٚ ٝتجحش ثبؿذ.
ٔذیش فمظ رٛاثٍٛی ٔزّغ اػت  ٚثش تٕبْ اداسٞ ٜبی ٔختّف ؿٟش ٔذیشیت داسد .پؼت ؿٟشداس فٕالً یه پؼت تـشیفبتی اػت ِٚی دس فیٗ حبَ ٘بؽش ثش أٛس
ؿٟش اػت ٔذت ٔبٔٛسیت ٔذیشاٖ ؿٟش ٕٔىٗ اػت  ٚ < ، :یب حتی  1۱ػبَ ثبؿذ.ایٗ ٔذَ دس إِٓبٖ وٕتش ٔقٕ َٛاػت  ٚاص ٔذَ آٔشیىبیی ٔـبث ٝخٛد
التجبع ؿذ ٜاػت.
دس ایٗ ػیؼتٓ چ ٖٛؿٟشداس ٔؼتمیٕبً ٔٙتخت ٔشدْ ٘یؼت ثیـتش خٛد سا ٔؼئ َٛػیبػتٕذاساٖ ٔی دا٘ذ تب ٔشدْ .دس إِٓبٖ ٔذت ٔبٔٛسیت ؿٟشداس ٕٔىٗ اػت
تب  1۱ػبَ ث ٝدساصا ثىـذ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٍ٘شا٘ی  ٚدغذغ ٝای ثشای ا٘تخبة ٔزذد ٘ذاسد  ٚاص ایٗ ٘ؾش ٘یض خٛد سا دػت وٓ ث ٝكٛست ٔؼتمیٓ پبػخٍٛی ٔشدْ
ٕ٘ی دا٘ذٕٞ(.بٖ>)197
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الگًی مذیریت در کشًر اوگلستان:
٘ؾبْ ٔذیشیت ؿٟشی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی دس اٍّ٘ؼتبٖ دس عی چٙذ د ٝٞاخیش  ،ث ٝعٛس تٛأبٖ  ٚدس استجبط ٔتمبثُ ثب یىذیٍش  ،ثؼیبس تح َٛپیذا وشد ٜاػت .دس ٚالـ
٘ؾبْ ٔذیشیتی اٍّ٘ؼتبٖ ضشٚستب دس رٟت ٕٞبٍٙٞی ٕٞ ٚؼٛیی ثب یىذیٍش ٌبْ ثشداؿت ٝا٘ذ.
ث ٝعٛس وّی ٔی تٛاٖ ٌفت دس د ٚػ ٝد ٝٞی اخیش ٘مؾ دِٚت ٔشوضی ث ٝػٕت ٚؽبیف ساٞجشدی ٘ ٚؾبستی ٔتٕبیُ ؿذ ٚ ٜثش فىغ ث ٝاختیبسات دِٚت ٞبی
ٔحّی دس فشك ٝثش٘ب ٔ ٝسیضی ( تلٕیٓ ٌیشی  ٚارشا ) افضٚدٌ ٜشدیذ ٜاػت.
٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی دس ایٗ وـٛس ث ٝكٛست د ٚػغحی فُٕ ٔی وٙذ وٙٔ ٝغجك ثب ػبختبس د ٚالی ٝحىٔٛت ( ٔشوضی ٔ ٚحّی ) اػت.
دس پی تلٛیت لٛا٘یٗ حىٔٛت ٞبی ٔحّی دس عی ػبَ ٞبی  ٚ 1=;۱-;8ػبصٔب٘ذٞی ایٗ حىٔٛت ٞب دس د ٚػغح وب٘تی  ٚثخؾ ،ؿٛساٞبی ثخؾٔ ،ؼئِٛیت
تٟی ٝعشح ٞبی ٔحّی سا ثش فٟذٌ ٜشفتٛٔ ٚ ٝؽف ث ٝتأییذ عشح ٞبی خٛد تٛػظ ؿٛساٞبی وب٘تی ؿذ٘ذ .ؿٛساٞبی وب٘تی ٘یض ثشای تأییذ عشح ٞبی ػبختبسی
خٛد ٘یبصٔٙذ تأییذ ػبصٔبٖ ٔحیظ صیؼت ثٛد ٜا٘ذ.
اٍِٛی ٔذیشیت دس وـٛس ػٛئذثب ایٙى ٝحىٔٛت ایٗ وـٛس پبدؿبٞی اػت  ،اداس ٜأٛس دس آٖ ثش اػبع خٛد ٌشدا٘ی ٔحّی اص عشیك ؿٟشداسی ٞب  ٚخٛد ٌشدا٘ی
ٔٙغم ٝای اص عشیك ؿٛساٞبی اػتبٖ ا٘زبْ ٔی ؿٛدٟ٘ .بد فبِی تلٕیٓ ٌیشی ؿٛسای ؿٟش اػت و ٝؿٟشٚا٘ذاٖ آٖ سا ا٘تخبة ٔی وٙٙذ.
ثش اػبع ٔزٕٛف ٝلٛا٘یٗ حىٔٛتی ػٛئذ  ،ؿٟشداسی ٞب  ٚؿٛساٞبی اػتبٖ حك ٚضـ ٔبِیبت داس٘ذ  ٚتلٕیٓ ٌیشی ارشایی دس ػغح ٔحّی ،ثٕ٘ ٝبیٙذٌبٖ
ٔٙتخت ٔشدْ ٚاٌزاس ؿذ ٜاػت.وٙتشَ ٘ ٚؾبست ثش ؿٟشداسی ٞب دس ػٛئذ ثش فٟذ ٜؿٟش٘ٚذاٖ ( ثب داؿتٗ حك ثبص خٛاػت اص ٔؼئِٛیٗ ) اػت.
ٕٞچٙیٗ ٔذیشیت ؿٟشی داسای اػتمالَ ثٛد ٚ ٜدِٚت ٔشوضی ٕ٘ی تٛا٘ذ ث ٝتلٕیٕبت ؿٛسای ؿٟش افتشام وٙذ(.ػقیذ٘یب )=7> 17<7 ،
_4مقایسٍ مذیریت شُری در ایران يکشًرَای غربی
دس ٞیچ ربی د٘یب ؿٟشداسی ٞب ٔب٘ٙذ ایشاٖ ،ثٍٙب ٜالتلبدی ٘یؼتٙذ وٍ٘ ٝشاٖ دخُ  ٚخشد خٛد ثبؿٙذ  ٚدسآٔذ حبثت ٔ ٚىفی داس٘ذ دس حبِی و ٝدس ؿٟشٞبی
ایشاٖ ث ٝخلٛف تٟشاٖ ٔٙبثـ ٔبِی ٔحذٚد اػت  ٚؿٟشٞب اص ٔبِیبت ثٟش ٜای ٕ٘ی ثش٘ذ  ٚوٕه ٞبی دِٚت دس یه ثٛسٚوشاػی پیچیذ ، ٜدیش ث ٝؿٟشٞب اختلبف
ٔی یبثذ  ٚیب اكال اختلبف ٕ٘ی یبثذ.
دس لب٘ ٖٛؿٟشداسی ٞب ٔلٛة  1778دس ایشاٖ ث ٝایٗ ٔؼئّ ٝتٛر ٝؿذ ٜثٛد و ٝفقبِیت ٞبی خذٔبتی ؿٟش ثش فٟذ ٜؿٟشداسی ٚ ٚؽبیف أٙیتی  ٚػیبػی ثش
فٟذ ٜدِٚت اػت و ٝث ٝتذسیذ ثب ا٘تمبَ ایٗ ٚؽبیف ثٟ٘ ٝبدٞبی دیٍش اص ٚؽبیف ؿٟشداسی ٞب  ٚث ٝتجـ آٖ اص اختیبسات آٟ٘ب وبػت ٝؿذ.
و ٝاِجت ٝث ٝدِیُ افضایؾ دسآٔذٞبی ٘فتی ٔ ٚیُ دِٚت ث ٝتٕشوض ٌشایی  ٚآٔٛصؽ ٘ذیذٖ ؿٟشداسی ٞب  ٚاؿىبالتی و ٝدس ػیؼتٓ ٚرٛد داؿت  ،ایٗ ٚؽبیف سا
اص ؿٟشداسی ٞب ثٟ٘ ٝبدٞبی ٔشتجظ ث ٝخٛد ٔٙتمُ وشد.
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دس ایشاٖ ث ٝدِیُ ٚرٛد ػبختبسٞبی و ٟٗػیبػی -اداسی ٘ ،ح ٜٛی ؿىُ ٌیشی ٔذیشیت ؿٟشی ثؼیبس ٔتفبٚت ثب وـٛسٞبی پیـشفت ٝغشثی ثٛد ٜاػت٘ .ؾبْ
ٔذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ ث ٝفٛٙاٖ ثضسٌتشیٗ ثخؾ ٘ؾبْ اداسی وـٛس و ٝثش ثیؾ اص ٘یٕی اص رٕقیت وـٛس ٔذیشیت ٔی وٙذ  ،ثش خالف غشة ٔ ،ـشٚفیت خٛد
سا اص حىٔٛت ٔشوضی وؼت وشد ٜاػت  ٝ٘ ٚاص ٔشدْ.
ایٗ ثحشاٖ دس ٘ؾبْ ٔذیشیت ؿٟشی ایشاٖ اص صٔبٖ سضب ؿب ٜتب ا٘مالة اػالٔی ٚرٛد داؿت ٚ ٝثقذ اص ا٘مالة ٘ ،یض وٕب ثیؾ ادأ ٝیبفت ٝاػت.
فّت ایٗ ٔٛضٛؿ  ،فذْ ٞش ٘ ٛؿ ٔـشٚفیت افٓ اص ػٙتی ٙٔ ٚغمی دس ٘ؾبْ ارتٕبفی ایشاٖ ثشای ٔذیشیت ؿٟشی دس وـٛس اػت.صیشا ؿٟشداسی ث ٝؿىُ ٚ
ٞیئتی وٚ ٝرٛد داسد ػبثم ٝػٙتی ٘ذاؿت ٝاػت.
ثش خالف ػیؼتٓ ٔذیشیت ؿٟشی دس اسٚپب  ،ساثغٔ ٝتمبثُ ٙٔ ٚغمی ٔجتٙی ثش ا٘تخبثبت ا٘زٕٗ ؿٟش ثیٗ ربٔقٔ ٚ ٝذیشیت ؿٟش ٚرٛد ٘ذاسد .
فبلذ ٔـشٚفیت ثٛدٖ ٔذیشیت ؿٟشی دس وـٛس ثبفج ثی افتٕبدی  ٚثی افتمبدی ٔشدْ ٘ؼجت ث ٝؿٟشداسی اػت و ٝثٛ٘ ٝث ٝخٛد ٔٛرت فذْ تٕبیُ ثٕٞ ٝىبسی
ٔ ٚـبسوت  ،فذْ سغجت ث ٝپشداخت ٔبِیبت  ٚفٛاسم ٌ ٚشایؾ ث ٝلب٘ ٖٛؿىٙی  ٚتخّف اص ضٛاثظ ٔ ٚمشسات ؿٟشی ٔی ؿٛد.
أشٚص٘ ٜؾبْ ٔذیشیت ؿٟشی دس وـٛسٞبی پیـشفت ٝاص چٟبس ثخؾ ٔتٕبیض ِٚی ٔشتجظ تـىیُ ؿذ ٜاػت و ٝفجبستٙذ اص:

ایٗ ثخؾ ٞب اٌشچ ٝداسای اٞذاف ٚ ،ؽبیف ٙٔ ٚبفـ ٔختّف ٌ ٚبٔ ٜتقبسم ٞؼتٙذ ِٚی دس فُٕ ثب تٛػُ ث ٝتٕٟیذات ٔختّف ػیبػی  ،ارتٕبفی  ٚلب٘٘ٛی ػقی
ٔی ؿٛد ؤ ٝیبٖ آٖ ٞب حذاوخش ٕٞىبسی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثش لشاس ٌشدد.
دس ٚالـ ویفیت  ٚوبسائی ٔذیشیت ؿٟشی دس وـٛسٞبی ٔختّف ث٘ ٝح ٜٛایزبد ٕٞىبسی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثیٗ ایٗ ثخؾ ٞبی ٔختّف ثؼتٍی داسد و ٝاِجت ٝأشی
پیچیذ ٜثٛد٘ ٚ ٜیبصٔٙذ صیش ػبخت ٞبیی ٔب٘ٙذ ٔذیشیت غیشٔتٕشوض  ،تىخش ٌشایی  ،لج َٛتٛػق ٝپبیذاس ٔ ... ٚی ثبؿذ.
دس ٘ؾبْ سایذ ٔذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ ٘ ،مؾ ثخؾ دِٚتی ثش ػ ٝثخؾ دیٍش ( فٕٔٛی ،خلٛكی ٔ ،شدٔی ) چیش ٜاػت  ٚث ٝصثبٖ سٚؿٗ تش  ٚدلیك تش ،
دِٚت اداس ٜأٛس ؿٟش سا تمشیجب ث ٝعٛس تبْ  ٚتٕبْ دس اختیبس داسد.
ٕٟٔتشیٗ دالیُ ایٗ أش فجبستٙذ اص > دیىتبتٛسی حىٔٛت ٞبی لجُ اص ا٘مالة  ،اؿتغبَ حىٔٛت ثقذ اص ا٘مالة اػالٔی ثٔ ٝؼبئُ ا٘مالة  ٚر ًٙتحٕیّی  ،فذْ
تٕبیُ وبسٌضاساٖ دِٚتی ثشای ٚاٌزاس وشدٖ أٛس ثٔ ٝشدْ  ٚفذْ آٔبدٌی ٔشدْ ثشای ث ٝفٟذٌ ٜشفتٗ أٛسی ؤ ٝشثٛط ث ٝایـبٖ اػت.
ث ٝعٛسی و ٝتحّیُ ػبختبس ٔذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٘ ،مؾ ٚصاست خب٘ٞ ٝب  ٚػبصٔبٖ ٞبی دِٚتی ثؼیبس ٚػیـ اػت ٚثخلٛف ٘مؾ ٚصاست
وـٛس اص ػبیش دػتٍب ٟٞبی دِٚتی ثبسصتش  ٚچیش ٜتش اػت.
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تزشث ٝثیـتش وـٛسٞبی رٟبٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝپزیشفت ٝتشیٗ ؿی ٜٛدسآٔذ ٔؼتٕش  ٚپبیذاس ثشای ؿٟشداسی ٞب  ،فٛاسم ٔ ٚبِیبت ٞبی ٔحّی اػت و ٝثش
اػبع لب٘ ٖٛاص أالن  ،وبالٞب  ،خذٔبت  ٚدسآٔذ ٞبی افشاد حمیمی  ٚحمٛلی ث ٝعٛس ٔؼتمیٓ  ٚیب غیش ٔؼتمیٓ دس ٔذتی ٔحذٚد  ٚیب ٘ب ٔحذٚد  ،دس ػغح
ٔحّی ٙٔ ،غم ٝای  ٚیب ّٔی اخز ٔی ؿٛد  ٚثب ٘ؾبست ٔشدْ  ٚدِٚت  ،كشف ٞضیٞ ٝٙبیی ٔی ؿٛد وٛٔ ٝرت ٘ؾٓ  ،تبٔیٗ ٘یبصٔٙذی ٞب  ٚسفب ٜارتٕبفی دس
ؿٟشٞب  ٚسٚػتبٞب ٔی ٌشدد.
ِض ْٚاػتمالَ ٔبِی ؿٟشداسی ٞب  ،یىی اص پیؾ ؿشط ٞبی تبٔیٗ ٔذیشیت ٔحّی اػت .دس ایشاٖ ؿٟشداسی ٞب ٔتىی ثٙٔ ٝبثـ ٔبِی دِٚتی ثٛد ٜا٘ذ .أب دس ػبَ
 ، 17:۱ثٛٔ ٝرت ثٙذ ة تجلش 9۱ ٜلب٘ ٖٛثٛدرٔ ٝمشس ٌشدیذ و ٝؿٟشداسی ٞبی وـٛسعی یه ثش٘بٔ ٝسیضی ػ ٝػبِ ٝث ٝخٛد وفبیی ثشػٙذ.
آ٘چ ٝو ٝدس ایٗ الذاْ پش ؿتبة ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٍ٘شفت  ،ساٞىبسٞبی ربیٍضیٙی ٔٙبثـ رذیذ دسآٔذی ث ٝربی وٕه ٞبی دِٚتی ثٛد.ایٗ أش اص عشفی ٔٛرت
وبٞؾ تٛا٘بیی ؿٟشداسی ٞب دس اسائ ٝخذٔبت  ٚا٘زبْ عشح ٞبی ؿٟشی ؿذ  ٚاص عشف دیٍش ؿٟشداسی ٞب سا ٘بٌضیش ث ٝاتخبر سٚؽ ٞبیی وشد ٜاػت و ٝثٞ ٝیچ
ٚرٙٔ ٝبػت تٛػق ٚ ٝفٕشاٖ پبیذاس ؿٟش ٘یؼتٔ(.شوض ٔغبِقبت ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی ٚصاست وـٛس)17;= ،
ٚرٛد دِٚتی چبالن  ،و ٝثیـتش ٚؽیف٘ ٝؾبستی داسد  ٚأٛس ٔحّی سا ثٔ ٝذیشیت ٔحّی ٚاٌزاس وشد ٜاػت دیٍش ٚر ٝتٕبیض ٔذیشیت ؿٟشی وـٛسٞبی تٛػقٝ
یبفت ٝثب ایشاٖ اػت .
فذْ ٚرٛد ٔذیشیت ٚاحذ ؿٟشی یىی اص ثضسي تشیٗ ٘مبط تٕبیض ٔذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ ثب وـٛسٞبی تٛػق ٝیبفت ٝاػت  ،ثب ٚرٛد ٔذیشیت ٚاحذ ؿٟشی،
ؿٟشداسی  ٚؿٛساٞب ٕٞبٖ وبسوشدی سا پیذا ٔی وٙٙذ و ٝدس وـٛسٞبی تٛػق ٝیبفت ٝداس٘ذ.
وـٛسٞبی پیـشفت ٝتزشث ٝای عٛال٘ی دس صٔیٔ ٝٙذیشیت ؿٛسایی داس٘ذ  ،دسحبِیى ٝو ٝوـٛس ٔب دس ایٗ صٔی ٝٙدس آغبص سا ٜاػت.
 NBN _5شایذ مًفق تریه شیًٌ مذیریت شُری Neighbors Building Neighborhood
یىی اص ربِت تشیٗ ٛٔ ٚفمیت آٔیضتشیٗ ؿیٞ ٜٛب دس صٔیٔ ٝٙذیشیت ؿٟشی ؤ ٝذت د ٜػبَ اػت دس ؿٟش «سٚچؼتش» ایبِت ٘یٛیٛسن دس حبَ ارشا اػت ،عشح
اثتىبسی  NBNاػت .
 NBNدس ٚالـ یه ػیؼتٓ ٔذیشیت ؿٟشی ث ٝؿىُ ٔـبسوتی ٔی ثبؿذ و ٝدس آٖ ٔشدْ ٍٕٞبْ ثب ؿٟشداسی دس تٕبٔی تلٕیٓ ٌیشی ٞبی ٔشثٛط ٔـبسوت ٔی
وٙٙذ.
ایٗ ػیبػت فزیت و ٝثبصدٞی ثؼیبس خٛثی تبو ٖٛٙداؿت ٝاػت دس اكغالح «ؿٟش٘ٚذاٖ ٔحیظ اعشاف خٛد سا ػبٔب٘ذٞی ٔی وٙٙذ )NBN( ».فٛٙاٖ ٌشفتٝ
اػت .
ٞشوغ الذاْ ث ٝػبٔب٘ذٞی ٔحیظ اعشاف خٛد ٔی وٙذ  ٚػقی داسد دس تٕبٔی الذأبت ػبص٘ذ ٜدس صٔی ٝٙثٟجٛد ٚضقیت ص٘ذٌی ٔحُ ػى٘ٛت خٛد ٔـبسوت
وٙذ
عجك ایٗ عشح ػبوٙبٖ «سٚچؼتش» ثشای آیٙذ ٜؿٟش خٛد ثش٘بٔ ٝسیضی ٔی وٙٙذ  ٚاِٛیت ٞبی ثٛدر ٝثٙذی ؿٟش خٛد سا ٔـخق ٔی وٙٙذ
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تٟٙب عشح ٞبیی ٔٛسد لجٚ َٛالـ ٔی ؿذ٘ذ و ٝثش٘بٔ ٝسیضاٖ ؿٟشی آٖ ثتٛا٘ٙذ ؿشوت یب ؿشوبیی و ٝفشٔی ثشای پـتیجب٘ی اص پشٚط ٜسا ث ٝأضب» ثشػب٘ٙذٔ ،قشفی
وٙٙذ  ٚصٔب٘ی عشح ثٔ ٝشحّ ٝارشا دس ٔی آٔذ و ٝؿٟش٘ٚذاٖ ٔٙبثـ ػشٔبیٌ ٝزاسی دس پشٚط ٜسا و ٝدس ارشای آٖ ثتٛا٘ٙذ وٕه وٙٙذ ،ؿٙبػبیی وٙٙذ .
وّی ٝثخؾ ٞبی  NBNثب یه ػیؼتٓ وبٔپیٛتش ٔشوضی یب ث ٝفجبستی ؿجى ٝاستجبعی ؿٟش ث ٝیىذیٍش ٔتلُ ٔی ؿ٘ٛذ و ٝث ٝایٗ عشیك أىبٖ دػتشػی ثٝ
اعالفبت ؿٟشی ثشای ٍٕٞبٖ ٔیؼش ٔی ؿٛد٘ .شْ افضاس ٘مـ ٝوـی  ، GISاعالفبت ثش٘بٔ ٝسیضی ػ ٝثقذی ،پؼت اِىتش٘ٚیىی ٔغٕئٗ  ٚػیؼتٓ ٔذیشیت فبیُ ٞب
اص دیٍش تؼٟیالت  ٚأىب٘بت ٔٛرٛد اػت .
ٌشٞٚی اص ٔشدْ ثٕٞ ٝشأ ٜتخللیٗ ،وبس حفؼ  ٚث ٝسٚص ٍ٘ ٝداؿتٗ ؿجى ٝسا ثشفٟذ ٜداس٘ذٛٔ .ػؼ NBN ٝو ٝتٛػظ ؿٛسای ؿٟش  ٚوبِذ ٔحّی اداسٔ ٜی ؿٛد
ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ أىب٘بت آٔٛصؿی دس صٔیٔ ٝٙذیشیت ،ػبصٔب٘ذٞی ربٔقٟٔ ٚ ٝبست ٞبی ثش٘بٔ ٝسیضی فٙی سا سایٍبٖ اسایٔ ٝی دٞذ.
ؿٟش٘ٚذاٖ «سٚچؼتش» ٕٞچٙیٗ دس ػیبػتٍزاسی تخلیق ث ٛدر ٝدس صٔیٞ ٝٙبی ٔختّف ٘یض كبحت ٘ؾش ٞؼتٙذ و ٝایٗ أش دس ٚالـ اثضاس لذست ٔشدْ
ٔحؼٛة ٔی ؿٛدٔ( .شوض پظٞٚؾ ٞبی ؿٛسای اػالٔی ٔـٟذ)17<9 ،
وتایج اجرای NBN
٘تبیذ ث ٝدػت آٔذ ٜاص ارشای ٘خؼتیٗ عشح ٞبی NBNدس> 1==8
دسن إٞیت ثبال ثٛدٖ ویفیت ص٘ذٌی تٛػظ ٔشدْ .دس ٚالـ پغ اص فّٕی ؿذٖ ٘خؼتیٗ ػیبػتٍزاسی ٞب و ٝث ٝؿىُ ٔـبسوتی ا٘زبْ ؿذ ،ؿٟش٘ٚذاٖ
«سٚچؼتش» ٘ؼجت ث ٝحفؼ ٔحیظ ص٘ذٌی خٛد حؼبع ؿذ٘ذ ث ٝعٛسی و ٕٝٞ ٝػقی ٔی وشد٘ذ ثٛ٘ ٝفی دس سفبیت ثٟذاؿت ،پیـٍیشی اص ٚلٛؿ تخّفبت ٞ ٚش
آ٘چ ٝو ٝالصٔ ٝص٘ذٌی آساْ  ٚػبِٓ دس یه ٔحیظ ؿٟشی اػت ٘مؾ داؿت ٝثبؿٙذ.
  NBNأىبٖ ػشٔبیٌ ٝزاسی ٞبی خلٛكی سا ثشای پیـجشد اٞذاف تٛػق ٝؿٟشی فشأ ٓٞی وٙذ وٕٞ ٝیٗ أش ٔٙزش ث ٝػبخت ثؼیبسی اص ٔشاوض سفبٞی ٚتفشیحی تٛػظ ٔشدْ ؿذ ٜاػت
ؽشف د ٜػبَ ٌزؿت NBN ،ٝدس استجبط ٔزذد ٔشدْ  ٚدِٚت ٘مؾ ٕٟٔی ایفب وشد ٜاػت.
 NBNثیبٍ٘ش ایٗ ٔغّت ثٛد ٜاػت و ٝدِٚت ٔحّی ٔ ٓٞی تٛا٘ذ دس ساػتبی اٞذاف ٔشدْ فُٕ وٙذ ثٛ٘ ٝفی وٝؿٟش٘ٚذاٖ وٙتشَ أٛس ص٘ذٌی خٛد سا دس اختیبس داؿت ٝثبؿٙذ  ٚثتٛا٘ٙذ دس وّی ٝثش٘بٔٞ ٝب ٔـبسوت وٙٙذ.
ثب ثبص٘ـؼتٍی «ثیُ رب٘ؼ »ٖٛؿٟشداس «سٚچؼتش» ٔ ٚجتىش عشح NBNدس ا َٚطا٘ٛی ٝػبَ ٌزؿت٘ ،ٝیشٞٚبی رذیذ ٔلٕٓ ٞؼتٙذ ثب حفؼ ٕٞبٖ اك َٛدس
ساػتبی اٞذاف  NBNثب ٔـبسوت ٔشدْ لذْ ثشداس٘ذٔ(.زّ ٝآثبدی)17;<،
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_6جمع بىذی:
اٍِٛی ٔذیشیت دسوـٛسٞبی خبسری ث ٝكٛست غیش ٔتٕشوض ٔی ثبؿذ  ،دس حبِیىٔ ٝذیشیت ٔتٕشوض دِٚتی دس ػبختبس ؿٟشداسیٟبی ایشاٖ ٘فٛری تبسیخی  ٚسیـٝ
داس داسد  ٚثٙبثشایٗ تغییش آٖ ث ٝػبدٌی  ٚآػب٘ی ٔیؼش ٘یؼت.
ؿٛساٞبی ؿٟش  ٚؿٟشداسی ٞب دس ایشاٖ  ،یقٙی سوٗ ٞبی اكّی ٔذیشیت ؿٟشی  ،دس ٚضقیت و٘ٛٙی ثشای تحمك ٚؽبیفی و ٝلب٘ ٖٛث ٝفٟذ ٜی آٟ٘ب ٌزاؿت ٝاػت
اختیبسات وبفی  ٚالصْ ٘ذاس٘ذ.
دس ایشاٖ حذ ٚد اختیبسات ٙٔ ٚبػجبت ؿٟشداس  ٚؿٛسای ؿٟش ث ٝدسػتی سٚؿٗ ٘یؼت ٘ ٚیبص ث ٝتقشیف  ٚثبصٍ٘شی ٔـخق داسد.
دس یه ربٔق ٝغیشدٔٛوشاتیه ؿٟشداس یب ؿٛسای ٔؼ َٚٛاداس ٜؿٟش تٛػظ حبوٓ یب دػتٍب ٜارشایی تحت ٘ؾبست ا٘ ٚلت  ٚفضَ ٔی ؿ٘ٛذ ،أب دس حبَ حبضش دس
ثیـتش وـٛسٞب ا٘تخبة ٔذیش یب ٔذیشاٖ ؿٟشی تٛػظ اٞبِی ٕٞبٖ ؿٟش ا٘زبْ ٔی ؿٛدٌ .بٞی ؿٟشداس تٛػظ سای ٔؼتمیٓ ٔشدْ ا٘تخبة ٔی ؿٛد ٌ ٚبٞی
افضبی ؿٛسای ؿٟش ٔٙتخت ٔشدْ؛ یه ٘فش سا اص ٔیبٖ خٛد یب افشاد ؿبیؼت ٝخبسد اص ایٗ ؿٛسا ثشای تلذی ػٕت ؿٟشداس ا٘تخبة ٔی وٙٙذ .دس ثقضی ٔٛاسد
ؿٛسای ؿٟش فال ٜٚثش ا٘تخبة ؿٟشداس ،لٛا٘یٗ ؿٟشی سا ث ٝتلٛیت ٔی سػب٘ذ  ٚلذست ارشایی دس ؿٟش سا ث ٝعٛس ٔؼتمیٓ دس دػت داسد.
ث ٝفال ٜٚثٛدر ٝؿٟش ٘یض تحت ٘ؾبست ٔؼتمیٓ ایٗ ؿٛسا اػت .ایٗ ؿی ٜٛاداس ٜؿٟشی و ٝػقی ؿذ ٜدس ایشاٖ ٘یض پغ اص تبػیغ ٟ٘بد ؿٛسای ؿٟش ث ٝوبس ٌشفتٝ
ؿٛد ،ثش پبی٘ ٝؾشیٞ ٝبی ػیبػی ثٙب ؿذ ٜو ٝثش فذْ تٕشوض لذست دس دػت یه فشد یب حضة ثب ٞذف وبٞؾ تٕشوض  ٚدس ٘تیز ٝوبٞؾ فؼبد ػیبػی ،التلبدی
 ٚسا٘ت خٛاسی تبویذ ٔی وٙذ أب دس ثقضی وـٛسٞب ٘یض ؿٟشداس ٔٙتخت تٛػظ ٔشدْ یب افضبی ؿٛسای ؿٟش دس ٚالـ ٕٟٔتشیٗ ٟٔش ٜلذست ػیبػی دس ؿٟش یب
ٔٙغمٛٔ ٝس د ٘ؾش اػت ٔ ٚی تٛا٘ذ ٔؼٚٛالٖ ؿٟشی سا ثذ٘ ٖٚیبص ث ٝتبییذ ؿٛسای ؿٟش فضَ یب ٘لت وٙذ .چٙیٗ ؿٟشداسی ثٛدر ٝؿٟشی سا ٘یض ثب تلٕیٓ خٛد
كشف ٔی وٙذ.
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ٔٙبثـ >
 -1ثشاتی ٘ ،بكش  ،ثشاتی ٔ ،یٙب  ، 17=1،آؿٙبیی ثب عشح ٞبی تٛػق ٝؿٟشی دس ایشاٖ (عشح ٞبی تٛػق ٝؿٟشی ػبختبسی  ٚساٞجشدی ) ،چبح ا ، َٚتٟشاٖ ،
ػبصٔبٖ ؿٟشداسی ٞب  ٚدٞیبسی ٞبی وـٛس
 -۱ػقیذ ٘یب  ،احٕذ  ،وتبة ػجض ؿٟشداسی ٞب  ،رّذ یبصدٔ، ٓٞذیشیت ؿٟشی  ،تٟشاٖ  ،ا٘تـبسات ػبصٔبٖ ؿٟشداسی ٞب  ٚدٞیبسی ٞبی وـٛس17<7 ،
 -7ؿٛسای ؿٟش،تٛا٘بیی ٞب  ٚتٍٙٙبٞبٚ ،یظ٘ ٜبٔ ٝضٕیٕٔ ٝزّ ٝؿٟشداسی ٞب ،ؿٕبس ، ۱1 ٜدی =;17
 -8وبٔشٚا ٔ ،حٕذ فّی ٔ ،ـشٚفیت ٔذیشیت ؿٟشی ٔ ،زّ ٝآثبدی  ،ؿٕبس17;< ،7۱ ٜ
ٔ -9ضیٙی ٛٙٔ ،چٟش ٔ،ذیشیت ؿٟشی  ٚسٚػتبیی دس ایشاٖٚ ،صاست ٔؼىٗ  ٚؿٟشػبصی 17;9 ،
ٔ -:ضیٙی ٛٙٔ،چٟش  ،ثشسػی ػبختبس ٔذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ ٘ ،ـش ٔشوض ٔغبِقبت ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی ٚصاست وـٛس17;< ،
;ٔ -ضیٙی ٛٙٔ،چٟش ،ؿٟشداسی ؿٛساٞب ٔ ٚذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ ،فلّٙبٔٔ ٝذیشیت ؿٟشی ،ؿٕبس ٜد ، ْٚتبثؼتبٖ =;17
<ٟٔ -ذی صاد ، ٜرٛاد  ،ثش٘بٔ ٝسیضی ساٞجشدی تٛػق ٝؿٟشی ( ٚتزشثیبت اخیش رٟب٘ی  ٚربیٍب ٜآٖ دس ایشاٖ)  ،تٟشاٖ  ،ؿشوت عشح ٘ ٚـش پیبْ ػیٕب17<: ،
=ٔ -شوض پظٞٚؾ ٞبی ؿٛسای اػالٔی ؿٟش ٔـٟذ  ،آؿٙبیی ثب ٔذیشیت ؿٟشی ( تزبسة رٟب٘ی ) 17<9 ،
ٔ -11شوض ٔغبِقبت ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی ٚصاست وـٛس ثب ٕٞىبسی پظٞٚـىذ ٜالتلبد دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع  ،ثشػی ٔٛسدی ٚؽبیف  ٚاختیبسات ؿٟشداسی ٞب ،
فلّٙبٔٔ ٝذیشیت ؿٟشی ،ؿٕبس ٜد ، ْٚتبثؼتبٖ =;17
ٚ – 11یظ٘ ٜبٔٔ ٝذیشیت ؿٟشی  ٚؿٛساٞبٔ ،زّ ٝآثبدی  ،ؿٕبس17;< ، 7۱ ٜ
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