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Extended Abstract
Introduction
Cities as living and dynamic systems are constantly undergoing physical, social, economic,
cultural and environmental changes. Undoubtedly, these continuous changes require a
comprehensive program. In Iran, for many years, the majority of urban projects and plans due to
their physical perspective as well as their static and traditional and inflexibility and most
importantly the lack of participation of urban stakeholders in practice have faced many
problems such that city managers and policymakers are not able to respond to the current and
future needs of cities. Therefore, due to the increasing population growth of cities and the
consequent increase in problems and issues arising from urbanization in large economic, social,
cultural and environmental dimensions, the need to move from a comprehensive urban planning
model to strategic planning for sustainable urban development is felt more than ever. The
disintegration of the urban system and the specific problems of modern urban life, has
highlighted the need for comprehensive attention to strategies and beneficial solutions to
optimize the lives of urban residents. In the meantime, having a stable and ideal city is perhaps
the most important human need. Urban development strategy is a new approach that was
adopted by the World Bank and the Coalition of Cities to promote urban sustainable
development, poverty reduction and the excellence of human societies. This view is based on
the four indicators of good governance, banking, competitiveness and livability. The present
article tries to evaluate the above indicators in Kashan city and measure its compliance with
CDS principles.
Methodology
The present study is an applied research in terms of purpose and descriptive-analytical in the
aspect of method. The theoretical framework of the research has been done using the library
method and reviewing the relevant literature. Preliminary information and data were collected
for field analysis through a researcher-made questionnaire. The statistical population in this
study included all citizens, managers and officials of Kashan urban area. The results of each test
are presented separately in the tables. The indicators were classified and evaluated using a fivepoint Likert scale. To evaluate the validity of the questionnaire, face validity and experts'
opinions were used and to evaluate the reliability of the research tool, the pre-test method and
Cronbach's alpha coefficient were exerted. The Cronbach's alpha coefficient of the
questionnaire was calculated to be 0.898, which indicates the appropriate and acceptable
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reliability of the questionnaire tool. Sample power software was used to determine the sample
size, which was estimated to be 160 people considering the alpha of 0.05, confidence level of
0.95 and one-way test. The collected data were analyzed through questionnaire using AMOS
software and statistical analysis methods such as one-sample t-test in SPSS software.
Results and discussion
The present study has been written to evaluate and measure the dimensions of urban
development strategy based on its four principles, in this regard, four hypotheses were
examined. The first hypothesis analyzed the dimensions of good urban governance in Kashan,
which due to the low average of the indicators (2.26) of the standard value of number (3)
indicates the poor condition of Kashan in terms of governance dimensions and the first
hypothesis of the study was confirmed. The second hypothesis evaluates the competitiveness
index about the urban development strategy and according to the comparison with a significant
level at the alpha level of 5%, the results indicate the undesirable situation of this index with an
average (2.58) and the second hypothesis is confirmed. The third hypothesis of being a banking
indicator in Kashan city, evaluated and analyzed by the contract, the results of the average Ttest of a single sample of research showed that this indicator is not in an acceptable condition
with an average (2.91) and is estimated poorly. That is, the undesirableness of Kashan city in
terms of banking dimensions is confirmed. The fourth hypothesis of the research was the
analysis of the livable or livable city index of the contract. The results of the one-sample t-test
showed that according to the significance level (sig) and its comparison with the 95%
confidence level and the possible error value of 5%, the viability item with an average (2.65) is
in undesirable conditions and the fourth hypothesis of the research, i.e. the weakness of this
dimension the urban development strategy was proved in Kashan. In general, the results of onesample t-test of the average of the four mentioned indicators are equal to 2.6 and are less than
the mean value (number 3), which indicates the poor condition of the four principles of urban
development strategy in Kashan.
Conclusion
The results of the second-order factor model showed that the livability factor had the highest
factor load with a value of 0.98 and then the competitive factor with a factor load of 0.91 is in
the second place and two factors of banking and governance ones with regression weights of
0.76 and 0.72 are in the third and fourth positions, respectively. The present study is consistent
with the article by Ali Akbari and Kamasi (2015) which have evaluated the indicators of urban
development strategy in Kermanshah because the results showed that the city of Kermanshah in
terms of indicators of urban development strategy (competitiveness, banking, good governance,
livability) is in undesirable situation. Another study that has been conducted by Salimi et al.
(2017), was found that the city of Kazerun is weak and unsuitable in terms of urban
development strategy indicators (banking, competitiveness, livability) and only the governance
index is relatively appropriate which is consistent with the present study. Also, another study
that has been conducted by Seyahi et al. (2017) in the central part of Ahvaz, was found that the
average of all indicators of urban development strategy in Ahvaz is undesirable, which is
consistent with the present study. Finally, after a comparative comparison of this study with the
results of Shokohi et al.'s (2015) research, it was found that the situation of urban development
strategy indicators in Birjand, is in a relatively desirable situation that is not consistent with the
present study.
Keywords: Urban Development Strategy, Principles of CDS, Sustainable Development,
Structural Modeling, Kashan.
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سنجش ابعاد استراتژی توسعه شهری با رویکرد توسعه پایدار
مطالعه موردی :شهر کاشان
یونس غالمی  -0استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
کامران دولتیاریان – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
تاریخ دریافت1400/11/03 :

تاریخ پذیرش1401/02/17 :

چکیده
گسیختگی نظام شهرنشینی و مشکالت خاص زندگی شهری مـدرن ،ضـرورت توجـه همهجانبـه بـه راهبردهـا و
راهحلهای سودمند برای بهینهسازی زندگی ساکنان شهرها را روشن ساخته است .در ایـن میـان داشـتن شـهری
پایدار و آرمانی شاید مهمترین نیاز بشر امروزی است .استراتژی توسعه شـهری رویکـردی نـوین از طـرف بانـک
جهانی و سازمان ائتالف شهرها ،بهمنظور توسعه پایدار شهری ،کاهش فقر و تعالی جوامع انسانی متداول شد .این
دیدگاه بر چهار شاخص حکمروایی خوب ،بانکی بودن ،رقابتی بودن و قابل زندگی بودن استوار است .مقاله حاضر
میکوشد شاخصهای فوق را در شهر کاشان ارزیابی و انطباقپذیری این شهر را با اصـول  CDSسـنجش کنـد.
پژوهش حاضر توصیفی  -تحلیلی و دارای ماهیتی کاربردی میباشد .حجم نمونه با اسـتفاده از نرمافـزار Sample
 011 ،Powerپرسشنامه برآورد گردید .طبقهبندی و ارزشدهی شـاخصها بـا اسـتفاده از طیـف پـن گزینـهای
لیکرت صورت گرفته است و قلمرو زمانی تهیه دادهها را میتوان مربوط به سال  0331دانسـت .تهیـه نقشـههای
موردنیاز نیز با استفاده از نرمافزار  ArcGISانجامشده است .برای تجزیهوتحلیل توصـیفی و اسـتنباطی دادههـا از
آزمون آماری  T-Testدر نرمافزار  SPSSو جهت تبیین و مدلسازی اثرات نیز از مدلسازی معـادالت سـاختاری
در نرمافزار  AMOSاستفاده شد .نتای حاصل از آزمون  Tتـک نمونـهای نشـان داد کـه میـانگین شـاخصهای
حکمروایی خوب ،رقابتی بودن ،بانکی بودن ،قابل زندگی بودن به ترتیب  ،5/12 ،5/30 ،5/21 ،5/51میباشند و با
مقدار حد وس فاصلهدارند و ضعیف برآورد میشوند .تحلیل یافتـههای منـت از مدلسـازی معـادالت سـاختاری
بیانگر این است که مقدار وزن رگرسیونی شاخص  RMSEAبرابر با ( )/123است که نشاندهنده بـرازش خـوب
مدل میباشد .همچنین تحلیل نتای حاصل از مدلسازی نشان داد از میان ابعاد موردسـنجش بهعـد قابـل زنـدگی
بودن بیشترین بار عاملی را با وزن رگرسیونی ( )1/31و مقدار خطای ( P Value = )1/111به خود اختصاص داده
است.
واژگان کلیدی :استراتژی توسعه شهری ،اصول ( ،)CDSتوسعه پایدار ،مدلسازی ساختاری ،شهر کاشان.
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مقدمه
در آستانه هزاره سوم شهرنشینی بهعنوان پدیده غالب اسکان بشر با روندی رو به رشد ادامه دارد تا حدی کـه صـحبت از
انقالب شهری در جهان میشود (پوراحمد و همکاران .)01 :0337 ،واقعیـت آن اسـت کـه جهـان شـاهد رشـد بیسـابقه
مواهب مادی و وفور دستاوردهای علمی در سدههای اخیر بوده است ،لیکن فاصله از جامعه آرمانی اگر نگوییم بیشتر شده،
حداقل همچنان حفظشده است (صرافی .)55 :0331 ،جمعیت جهان بهطور روزافزونی بهسوی شهری شدن گام برمیدارد
بهطوریکه از سال  5111به بعد نصف جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند (رهنما و ابراهیمی .)31 :0337 ،در سـال
 5101حدود  %21از  7/3میلیارد مردم جهان در شهرها سکونت داشتهاند و تخمین زده میشود که تا سـال  5121حـدود
 17%از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد ( .)Yang and et al., 2017: 872در سالهای اخیر آنچه بهوفور و
بهصورت آشکاری دیده میشود ،نابسامانیها و ساختوسازهایی است که باهدف توسعه شهری صورت میگیرد( .محمدی
و قرشی .)17 :0332 ،مفهوم توسعه در فرآیند زمانی همواره بهسوی عمیقتر شـدن ،جـامع شـدن ،چندبعـدی نگـری ،در
برگرفتن شرای و عوامل ساختاری و مردمیتر شدن حرکت کرده است ()Michelle., 2018: 362؛ و در دهههای اخیر
یکی از ارکان اساسی توسعه ،دستیابی به توسعه پایدار شهری است (عبدالهی .)521 :0331 ،توسعه پایدار کـه طـی دهـه
اخیر بهتدری به الگو واره جدیدی در برابر دیدگاههای علمی و سیاستهای عملی مسئله در دنیا بدل شـده اسـت (ملـک
افضلی .)0337:11 ،مفهوم توسعه پایدار مبین توسعهای متعادل ،همه سو نگر و عدالت محـور اسـت و نشـانگر فرآینـدی
میباشد که طی آن باید پایداری اتفاق بیفتد .پایداری مجموعهای از وضعیتها است که در طول زمـان بایـد دوام داشـته
باشد (نیک پور .)051 :0331 ،در حقیقت ،توسعه پایدار ،ما را به ایجاد جامعهای رؤیـایی ،مـافوق جامعـه امـروزی دعـوت
مینماید و به واقعیت سازی آن برای نسلهای آتی تأکید میکند (راز دشت و همکاران)051 :0330 ،؛ و دربردارنده تغییـر
رواب بین انسانها و طبیعت در زمان کنـونی و در طـول زمـان اسـت (مشـکینی و مـؤذن)017 :0333 ،؛ و دارای ابعـاد
اقتصادی اجتماعی و زیستمحیطی است (قنبری .)013 :0332 ،بیش از چهل سال از زمان تهیه و اجرای طرحهای جامع،
بهمنظور ساماندهی و توسعه پایدار شهرها میگذرد (جهانی شـکیب و همکـاران .)11 :0333 ،نظـام برنامـهریزی شـهری
ایران که بر پایه طرحهای جامع و تفصیلی بنانهاده شده ،فاقـد چـارچوب و دیـدگاهی دموکراتیـک اسـت (علیاکبـری و
کماسی)031 :037 ،؛ اما عمالً این طرحها نهتنها انرژی و هزینههای بسیاری را بر اقتصاد شهری تحمیـل میکننـد بلکـه
اغلب بخش عمدهای از اهداف آنها هرگز محقق نمیشود (شکوهی و همکـاران )2 :0331 ،چراکـه شـهر یـک سیسـتم
اجتماعی پویا و باز است که در آن سه سطح از حرکت مکانیکی ،زیستی و اجتماعی درهمآمیخته و با انواع فرا سیستمها و
زیرسیستمها متعدد در ارتباط است؛ بنابراین برنامهریزی شهری مسـتلزم ایجـاد یـک نظـام یکپارچـه از سـطوح مختلـف
برنامهریزی است که نحوه پیوستگی و هماهنگی میان سیستمهای فرادست و فرودست را نشـان میدهـد (قمـری و پـور
موسوی .)53 :0331 ،در پاسخ به شرای نامطمئن آینده ،ناکارآمدی مدیریتی و کاهش کیفیت زندگی در شـهرها ،از سـال
 0333رویکرد نوینی در ادبیات برنامهریزی تحت عنوان استراتژی توسعه شهری توس سازمان ائتالف شهرها بـه وجـود
آمد از اهداف استراتژی توسعه شهری افزایش رقابتپذیری ،کارایی ،ارتقای کیفیت سـکونت و بهبـود مـدیریت میباشـد.
استراتژی توسعه شهری به دنبال آن است که عملکرد شهر را بر پایه و اساسی پایـدار ،بهبـود بخشـد و آن را بـر مبنـای
عواملی چون رشد اقتصادی پایدار ،بهبود فرصتهای زندگی ،کاهش فقر ،ارتقـای شـرای محیطـی و بهداشـت عمـومی،
بهویژه برای سکونتگاههای غیررسمی و اقشار فقیر و کمدرآمد ،موردبررسی و سنجش قرار دهـد (موسـوی و کیخسـروی،
 .)5 :0331فرآیند راهبرد توسعه شهری ( )CDSباهدف کاهش فقر توسعه پایدار و ارتقاء مشارکت و ایجاد حکمرانی خوب
شهری مطرح گردید (احد زاده و همکاران .)31 :0335 ،این راهبرد چهار مرحلـه اساسـی و مهـم دارد ،مرحلـه اول :کجـا
هستیم؟ در این مرحله شهر از تمامی ابعاد اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،منابع محی زیست ،جغرافیا و قابلیتها و ضعفها و
انتظارات گروههای ذینفع مورد شناسایی و بررسی قرار میگیرد .مرحله دوم :میخواهیم کجـا باشـیم؟ پـس از گذرانـدن
مرحله اول و تجزیهوتحلیل دادهها و اطالعات ،برآورد نیازها و انتظارات جامعه ،چشـمانداز شـهر تنظـیم میشـود .مرحلـه
سوم :چگونه به آنجا برسیم ،گزینش و تدوین برنامههای مداخالت برای رفع مشکالت و نیازهـا در ایـن مرحلـه صـورت
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میگیرد .ضروری است در این مرحله با استفاده از روشهای ارزیابی راهبردی ،برنامههای مختلف موردسنجش قرار گیرد.
مرحله چهارم :چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ در این مرحله با تعیـین راهبردهـا ،برنامـههای مشخصشـده بـرای اقـدام و
پروژهها ،جزئیات اجرایی دستیابی به چشمانداز ارائه میشود و مسئولیتهای حاکمیت محلی ،جامعه ،نهادهای خصوصـی
و اشخاص تعیین میگردد (رضویان و همکاران .)031 :0331 ،شـهرها بهمثابـه سیسـتمهای زنـده و پویـا بـهطور مـداوم
تغییراتی اعم از کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیستمحیطی را پشت سر میگذارند .بدون شـک ایـن تغییـرات
پوسته نیازمند برنامهای همهجانبه و فراگیر است .در ایران سالیان درازی است که اکثریت پروژهها و طرحهای شهری بـه
دلیل دیدگاه کالبدی و همچنین ایستا و سنتی بودنشان و عدم انعطافپذیری و از همـه مهمتـر عـدم مشـارکت ذینفعـان
شهری در عمل با مشکالت عدیدهای روبهرو گشتهاند بهگونهای که مدیران و سیاست گذران شـهری توانـایی پاسـخ بـه
نیازهای فعلی و آینده شهرها را ندارند ،ازاینرو با توجه به رشد فزاینده جمعیت در شهرها و به دنبال آن افزایش مشکالت
و مسائل ناشی از شهرنشینی در ابعاد وسـیع اقتصـادی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی و زیسـتمحیطی ضـرورت گـذار از الگـوی
برنامههای جامع شهری به سمت برنامهریزی استراتژیک برای توسعه پایدار شهرها بیش از هـر زمـان دیگـری احسـاس
میشود ،نظام برنامهریزی در شهر کاشان در حوزه سیاستهای شهری همچنان تفکر سنتی و مبتنی بر طرحهای جامع و
تفصیلی در سطوح محلـی و سـند چشـمانداز  0111جمهـوری اسـالمی ایـران و برنامـههای توسـعه پن سـاله بـهعنوان
برنامههای فرادست و در سطوح منطقهای و ملی میباشد که ویژگی اصلی همه این برنامههای متمرکز (رویکرد بـاال بـه
پایین) بودن آنهاست .لذا ضرورت تغییر در رویکردهـای سـنتی شـهری و اتخـاذ رویکردهـای جدیـد و کارآمـد ازجملـه
استراتژی توسعه شهری ( )CDSبرای تغییر روند کنونی توسعه در شهر کاشان ،بیش از هر زمانی اسـت؛ چـرا کـه هـدف
کالن توسعه استراتژیک ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه و همراه با عدالت اجتماعی ،کـارایی اقتصـادی و پایـداری
زیستمحیطی است .پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که شهر کاشان ازنظر شاخصهای  CDSدر چـه
وضعیتی قرار دارد؟ پیشفر این پرسش بر این ایده استوار که شهر کاشان ازنظر شاخصهای  CDSشهری (حاکمیـت
خوب شهری ،بانکی بـودن ،رقـابتی بـودن و قابـل زنـدگی بـودن) در وضـعیت مطلـوبی قـرار نـدارد و در اولویتبنـدی
شاخصهای  CDSکدام شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است.
برنامهریزی راهبردی در دهه  0311ابتدا در انگلسـتان و سـپس در آمریکـا متـأثر از نظریـه سیسـتمها و در واکـنش بـه
طرحهای جامع و تفصیلی شهری پدید آمد (صابری و همکاران .)10 :0331 ،در سال  0333با شـکلگیری نهـاد ائـتالف
شهرها در کلکته CDS،حیات رسمی خود را آغاز کرد (حسین زاده دلیـر و همکـاران .)035 :0331 ،در ایـران ،متأسـفانه
تاکنون پژوهشها و مطالعات علمی چندانی در خصوص  CDSصورت نگرفته است؛ اما تاریخچه رسـمی راهبـرد توسـعه
شهری در ایران به سال  0311برمیگردد که بدین منظور شهرهای بندر انزلی شاهرود و قزوین از طـرف بانـک جهـانی
انتخاب شدند .در میان کشورهای باسابقه درزمینه تهیه و اجرای طرحهای شهری میتوان به کشورهای زیر اشـاره نمـود:
انگلستان (سابقه دیرینه در تهیه طرحهای شهری و جایگزینی روش صالحدیدی برای کنترل کاربرد زمین شهری بهجای
مطالعات منطقه بندی) ژاپن (استفاده گسترده از روش جمعآوری و تنظیم مجدد اراضی) فرانسه (گسـتردگی برنامـهریزی)
آلمان (داشتن پشتوانه قانونی بسیار قوی و غیرقابل انعطاف بودن طرحهـای توسـعه شـهری) کانـادا (تطبیـق روشهـای
اجرایی با شرای اقتصادی ،اجتماعی حقوقی) دانمارك (ایجاد تمرکززدایی در اجرای طرحها) استرالیا (جلوگیری از توسـعه
پراکنده ،تعیین شکل گسترده ،بهبود کیفیت محی زیست) .در میان کشورهای فوق ،در آلمـان ایـن طرحهـا بیشـتر جنبـه
مشورتی دارند و به همین دلیل شاید بتوان یکی از دالیل اجرای صحیح این طرحها را مشارکت مردم دانست .مهمتـرین
نکته در این قبیل طرحها هماهنگی طرحهای توسعه شهری با برنامههای ملـی و منطقـهای اسـت (علـوی و همکـاران،
.)52 :0331
رهنما و همکاران ( )0330به تحلیل جایگاه شاخصهای راهبرد توسعه شهری ( )CDSدر شهر چناران بـه لحـا (حکـم
روایی خوب ،رقابتی بودن ،بانکی بودن و قابل زندگی بودن) پرداختهاند .یافتههای تحقیق آنـان نشـان میدهـد میـانگین
شاخصهای اصلی مدل ( )CDSدر شهر چناران از نگاه کارشناسان برابر با  5/1و از دیدگاه شهروندان برابر با  5/50است
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که هر دو از میانگین نظری کمتر بوده است .از نگاه کارشناسان تنها شاخص قابـل زنـدگی بـودن بـا رویکـرد ذهنـی بـا
میانگین  5/71و بانکی بودن از بعد فناوری با میانگین  5/13از میانگین نظری  5/2اندکی بیشتر بوده است .بانکی بـودن
از بعد مالیه شهری پایینترین شاخص از نگاه شهروندان با میانگین  0/35و قابل زندگی بودن با رویکرد عینی با میانگین
 5/07پایینترین شاخص از نگاه کارشناسان شهری است .نوروزی فرد و همکاران ( )0335با روشی قیاسـی -اسـتقرایی و
رویکردی کمی به امکانسنجی استراتژی توسعه شهری ( )CDSدر نظام شهرسازی ایـران نتـای حاصـل بـا اسـتفاده از
تحلیل عاملی و روش اکتشافی موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید شش شاخص شامل بهرهوری اقتصادی ،مسکن،
دسترسی به فناوری پیشرفته ،دسترسی به بازار و خدمات اساسی مهمترین عاملهای اثرگذار در تحقق اسـتراتژی توسـعه
شهری در ایران هستند .حاتمی نژاد و همکاران ( )0333وضعیت شاخصهای مـدل ) (CDSحکمروایـی خـوب ،رقـابتی
بودن ،بانکی بودن ،در شهر قزوین را مور بررسی قرار دهند .یافتههای تحقیق نشان داد که میانگین شـاخصهای اصـلی
مدل ( )CDSاز دیدگاه شهروندان  ،5/71مسئولین  5/71و از نگاه نخبگان  5/21میباشد .نظر هر سه گـروه از میـانگین
نظری پرسشنامهها ( )5/2بیشتر است و تفاوت معناداری بین دیدگاه ذینفعان شهری در رابطه با شـاخصهای اسـتراتژی
توسعه شهری وجود دارد .درمجموع میتوان گفت که شهر قزوین به لحا برخـورداری از شـاخصهای مـدل اسـتراتژی
توسعه شهری در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد .زیاری و همکاران ( )CDS( )0331را بـهعنوان رویکـردی مشـارکتی در
فرآیند چشمانداز سازی توسعه شهری مهاباد باهدف ایجاد بستری جهت مشارکت ،برنامـهریزی و ایجـاد زمینـهای بـرای
چشمانداز سازی مشترك توسعه آتی شهر ،موردپژوهش قرار دادهاند .نتای پـژوهش بیـانگر آن اسـت کـه سـاکنان شـهر
مهاباد شناخت مناسب و به نسبت مشترکی از فرصتها ،تهدیدها ،قابلیتها و مشکالت شهر خود دارند که ایـن موضـوع
زمینه را برای چشمانداز سازی آتی شهر مهیا میسازد .رضویان و همکاران ( )0331در پژوهشی با عنوان نقـش مـدیریت
شهری در موفقیت راهبرد توسعه شهری ( )CDSمورد :شهر قزوین به این نتیجه رسیدهاند که درمجموع  53عامل از بین
 53عاملی که تأثیر آنها در ناکارآمدی و عدم موفقیت راهبرد توسعه شهری موردسنجش قرارگرفته بودنـد ،از همبسـتگی
 21تا  35درصد برخوردار هستند و تأکید روشنی بر این نکته دارند که تفرق مدیریتی موجود در ساختار مـدیریت شـهری،
موجب ناکارآمدی و عدم موفقیت راهبرد توسعه شهری است .ابراهیمزاده و همکاران ( )0337بـه تحلیـل و اولویتبنـدی
شاخصهای استراتژی توسعه شهری در محالت منطقه هشت شهر شیراز پرداختهاند نتای حاصل از پـژوهش نشـان داد
که میانگینهای کل شاخصهای استراتژی توسعه شهری از دیدگاه شهروندان  5/5و ازنظر نخبگان  3/01میباشد .پارنل
و رابینسون )5112(0در مقالـهای بـا عنـوان اسـتراتژیهای توسـعه شـهری ژوهانسـبورگ افریقـای جنـوبی معتقدنـد در
برنامهریزی استراتژیک توسعه شهری باید از توانمندی نخبگان و نیروهای دانشگاهی بهره بیشتری برد و اسـتراتژیهای
توسعه شهری ژوهانسبورگ را چنین عنوان میکند ،ایجاد تعادل ناحیهای ،تعادل بخشی بین رشد جمعیـت و فقرزدایـی و
خدماترسانی به افراد ساکن در بخش اسکان غیررسمی .الیسون تودز )5105(5بـه بررسـی رشـد شـهری و برنامـهریزی
استراتژیک با رویکرد شهر پایدار در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی پرداخته و تأکید دارد که الگوی برنامهریزی اسـتراتژیک
در تغییر شکل این شهر بهسوی اهداف شهر پایدار اثرگذار است ،تأکید این الگو بهویژه بر روی نوع آوری عمـومی بـرای
ارتقاء برنامهریزی فضایی و توسعه زیرساختهای شـهری از طریـق راهبردهـایی فضـایی میباشـد .کادمـان )5103(3در
پژوهشی بامطالعه جوامع محلی و کوچک در کشور برزیل به این نتیجه رسیده است که مشارکت ،برنامهریزی و توجه بـه
اهداف شهر پایدار ،ازجمله عناصر اصلی مباح استراتژی توسعه شهری محسوب میشـود .برنـر )5101(1در تحقیقـاتش
نشان داد که استراتژی توسعه شهری مربوط به سیاستهای کارآمد و نظاممند است ،زیـرا محـی شـهری نـوینی ایجـاد
میکند و بستر را برای رسیدن به یک شهر پایدار فراهم میکند .رسول منش و همکاران ( )5102در مقالهای بـا عنـوان
دستیابی به توسعه پایدار شهری با استفاده از استراتژیهای توسعه شهر مقایسه تعاریف بـین اتحادیـه شـهرهای و بانـک
1. Parnell & Rbbinson
2. Alison Todes
3. Kadman
4. brener
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جهانی در مالزی به این موضوع پرداختهاند که اصطالح پایداری در اشکال و تعاریف مختلـف اسـتفاده میگردنـد .اولـین
استفاده "پایداری" و یا "توسعه پایدار" به سال  0375برمیگردد .نویسندگان بیان میدارند که بـهمنظور کنـار آمـدن بـا
چهار دهه از چالشهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی جهانی ،توسعه پایدار بهعنوان یک اصل توس سـازمانهای
بینالمللی ،دولتهای ملی و محلی ،بهویژه سازمانهای فناوری اطالعات در سطح محلی باید به تصویب برسـد .از سـوی
دیگر ،رویکردهای جدید در مدیریت شهری باید بهمنظور دستیابی به توسعه پایدار به کار گرفته شود .بااینحال ،استراتژی
توسعه شهری و توسعه پایدار آن در بسیاری از زمینههای مختلف تعریف میشود .در این مقاله مقایسه دو تعریف خاص از
استراتژیهای توسعه شهر مطرحشده توس اتحادیه شهرها و بانک جهانی بهمنظور دستیابی به توسعه پایـدار بـه بیـان و
تحلیلشده است.
مبانی نظری
رویکرد استراتژی توسعه شهری بهعنوان برنامهای استراتژیک و در پاسخ به ناکارآمدی مدیریتی و کاهش کیفیت زنـدگی
در شهرها از سال  0333در ادبیات برنامهریزی مطـرح گردیـد ( .)Cities Alliance,2007:4اسـتراتژی توسـعه شـهری
بهعنوان جدیدترین رویکرد در برنامهریزی شهری برنامهای است با ماهیت راهبردی کـه تـدوین آن بـر پایـه چشـمانداز
سازی مشارکتی صورت میپذیرد .درواقع ،فرایندی مشارکتی است که همه ذینفعان و بهرهوران شـهری از همـه اجـزای
جامعه را دربر میگیرد ()CDS in China a manual: 2006: 1؛ ایـن اسـتراتژی ،شـامل فرآینـدی اسـت کـه ائـتالف
گستردهای از مدیران محلی را برای تقویت برنامهها و استراتژیهای شهر و بررسی موانع و امکانات آن ،به کـار میگیـرد
()World Bank,2006؛ بنابراین با تکیهبر سرمایههای درون جامعه شهری به حل مسائل و مشـکالت آن بـه شـیوهای
سیسـتمی و سلسـله مراتبـی میپـردازد ( .)Center for urban Development, studies,2001: 12تمرکـز اصـلی
استراتژی توسعه شـهری بـر روی تقویـت اقتصـاد رقابتپـذیر اسـت امـا درعینحـال جنبـههای زیسـتمحیطی ،مـالی،
زیرساختها ،ساختار شهری و کاهش فقر را پوشش داده ()CitiesAlliance,2006: 1؛ و نیز شـامل برنامـهریزی بـرای
اقداماتی است که بهمنظور بهبود مدیریت و حاکمیت شهری ،افزایش سرمایهگذاری برای بهبود وضعیت خدمات و اشتغال
و همچنین کاهش پایدار و سیستماتیک فقر در شهر تهیه میشـود ()Cities Alliance, 2001: 3؛ بنـابراین اسـتراتژی
توسعه شهری یکی از ابزارهای برنامهریزی است که میتواند زمینه برنامهریزی برای یک شهر یا منطقه شهری را فـراهم
کند و به درك بهتر مشکالت شهری موجود و توسعه آتی شهر کمک کند ( .)Citice Alliance, 2008بنا بـر مطالعـات
سازمان ائتالف شهرها ،راهبرد توسعه شهری بر پایه چهاراصل اساسی ذیل که بیانگر پایداری شهرهاسـت بناشـده اسـت:
الف) حاکمیت و مدیریت خوب :حکمروایی خوب راهکارها ،فرایندها و نهادهـایی را شـامل میشـود کـه از طریـق آنهـا
شهروندان و گروهها بتوانند به منافع و حقوق قانونی و نیز انجام تعهدات خود دست یابند .ب) بانکپذیری :شهرهایی کـه
سیستم مالی شهری کارآمد در استفاده از منابع درآمدی و هزینهای خود دارنـد .ج) رقابتپـذیری :شـهر بایـد دارای رشـد
اشتغال درآمد ،سرمایهگذاری و همچنین اقتصاد همهجانبه باشد .الزمه توسعه کارآمد شهری ،فراهم آوردن شرای مناسب
برای افزایش بهرهوری افراد و مؤسسات است .د) قابلیت زنـدگی :شـهری قابـل زنـدگی اسـت کـه در آن ،همـه سـکنه
فرصتهای برابر برای مشارکت و بهرهمندی از زندگی اقتصادی و سیاسی شهر داشـته باشـند ( Asian Development
 .)Bank, 2004:6فلسفه تهیه طرحهای استراتژی توسعه شهر ( )CDSرا میتوان از میان برداشتن بحرانها ،چالشها و
مسائل شهری کشورهای درحالتوسعه دانست رویکردهای نوینی که از سوی نهادهای عمده و تأثیرگذار در مسائل شهری
موردتوجه قرارگرفته است که عبارتاند از .0 :اقشار فقیر شهری به شکل فزایندهای بهعنوان شرکای فعال بهمنظور توسعه
اجتماعی خویش به مشارکت با شهرداریها پرداختهاند .5.شهرداریها در مقیاس محلـی بـه شـکل فزاینـدهای در مقابـل
شهروندان پاسخگوتر شدهاند .3.دولتها در مقیاس ملی به سیاسـتهای تمرکززدایـی و مردمسـاالرانه روی آوردهانـد.1 .
مؤسسات بینالمللی توسعه در سطح جهانی در تدوین راهبردهای شهری خود صراحتاً به نقش کیفیت مدیریت شهری بـر
کاهش فقر توجه نمودهاند (.)Cities Alliance Discussion, 2001:4
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روش پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف مطالعه ،تحقیقـی کـاربردی و ازلحـا روش انجـام ،تحقیـق توصـیفی – تحلیلـی اسـت.
چارچوب نظری تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای و مرور ادبیات مربوطه انجامشده است .اطالعات و دادههـای اولیـه
جهت انجام تحلیلها به روش میدانی با بهرهگیری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری گردیده است .جامعه آماری
در این پژوهش شامل کلیه شهروندان مدیران و مسئوالن حوزه شهری شهر کاشان بوده .نتای هـر آزمـون بـه تفکیـک
جداول بهصورت جداگانه آورده شده است .طبقهبندی و ارزشدهی شاخصها با استفاده از طیـف پـن گزینـهای لیکـرت
صورت گرفته است .در بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و نظرات کارشناسان و برای بررسی پایایی ابزار تحقیـق
نیز از روش انجام پیشآزمون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفـای کرونبـاخ پرسـشنامه برابـر بـا 1/131
محاسبه شد که نشاندهنده پایایی مناسب و قابلقبول ابـزار پرسـشنامه اسـت .بـرای تعیـین حجـم نمونـه از نرمافـزار
 Sample powerاستفادهشده که با در نظر گرفتن آلفای  ،1/12سطح اطمینان  1/32و آزمـون یکطرفـه حجـم نمونـه
تحقیق  011نفر برآورد گردید .دادههای گردآوریشده از طریق پرسشنامه با استفاده نرمافزار  AMOSو روشهای تحلیل
آماری چون آزمون  Tتک نمونهای در محی نرمافزار  SPSSمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
شاخص
حکمروایی
خوب
بانکی
بودن
رقابتی
بودن
قابل
زندگی
بودن

جدول شماره  .1شاخصهای مورداستفاده در پژوهش
زیر شاخص
مشارکت در پروژههای شهری ،پاسخگو بودن مدیریت شهری ،هزینههای زیباسازی شهری،
برنامههای فرهنگی شهرداری ،توزیع عادالنه خدمات شهرداری ،پاسخگو بودن قوانین
شهری به نیازها ،برنامههای نوسازی شهرداری ،اطالعرسانی شهرداری در مورد شهر،
رضایت کلی از عملکرد شهرداری.
زیرساختهای بانک داری الکترونیک ،نحوه توزیع دستگاههای خودپرداز ،رفع نیاز توس
دستگاههای خودپرداز ،میزان امنیت بانک داری الکترونیکی انجام دادن کارهای بانکی از
طریق موبایل.
رقابت درزمینه جذب گردشگر ،رضایت از وضعیت اشتغال ،رضایت از وضعیت زیرساختها،
رضایت از وضعیت سرمایهگذاری .توزیع عادالنه فرصتهای کسب کار ،درآمد ماهیانه.
کیفیت مسکن ،وجود محورهای پیادهروی و دوچرخهسواری ،مبلمان شهری ،کیفیت آسفالت
کوچهها و خیابانها ،وضعیت روشنایی کوچهها و خیابانها ،وضعیت بافت محالت مسکونی،
وضعیت و تجهیزات زیربنایی ،کیفیت مکانهای گذراندن اوقات فراغت ،دسترسی به آب
سالم بهداشتی ،تعداد اتاق منزل مسکونی ،تمیزی و بهداشت کوچهها و معابر ،وضعیت
تغذیه ،وضعیت فضاهای سبز ،رضایت از خدمات بهداشتی درمانی ،رضایت از تعداد پزشک
متخصص ،وضعیت سینما و تئاتر ،اهمیت به گردشگران ،کیفیت آموزش ،دسترسی به موزه و
کتابخانه ،نحوه جمعآوری زبالهها ،توجه به اقلیتهای قومی مذهبی.

منبع
Cities Alliance,
)(2006
)Go, (2014
)Pennathar, (2001

)Egan, (2000
)Sinkiene, (2007
)Kamal Robert (2009
)Xu and Yeh (2005
)Wang and Shen (2002
)Papa et al(2014

محدوده موردمطالعه
شرقی 20
شهر کاشان با جمعیتی بالغبر  311117هزار نفر (مرکز آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن )0332 ،در طول شـرقی
درجه و  57دقیقه و عر شمالی  33درجه و  23دقیقه از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد فاصله شهر کاشان تا تهران 531
شور و
های ککشـور
کیلومتر تا قم  32کیلومتر و تا اصفهان  515کیلومتر هست .کاشان ،با قرار داشتن بر روی زنجیره بزرگراههـای
مرکـزی،
کزی،
ستانهای مر
ستانها و ااسـتان
شهرسـتان
کشـور ،بـابا شهر
واقع بر سر راه اصلی ارتباطی شهرها و استانهای شرقی و شمال غربی ک شور،
جنوب و جنوب شرقی دارای موقعیت ممتازی است.
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شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهر کاشان

بحث و یافتهها
معنـناداری
سنجش مع
بـهمنظور سـنجش
قرار داده ،به
فرضیه اول تحقیق ابعاد حکمروایی خوب شهری را در شهر کاشان مورد ارزیابی قـرار
ساکنان
کـه سـاکن
اثرات استراتژی توسعه شهری از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید .یافتههای جدول ( )5نشان میدهد که
توجـه بـبه
بـا تو جه
خـود را با
ضایت خود
شهر کاشان از شاخصهای حکمروایی خوب شهری اثرات مثبتی را برداشت نکرده و عدم ررضـا
نماگرهـا
ها
کدام از نماگر
هرکـدام
برای هر
شاخصها بـرا
خروجی جدول نشان دادهاند .منفی بودن مقدار آماره  Tو پایین بودن میانگین کل شـاخص
شهر کا شان
اشـان
نابراین شـهر
ند ،ببنـابرا
یـابی نکردهاانـد،
بیانگر این است که ساکنین شهر کاشان وضعیت حکمروایی شهری را مناسب ارز ی
ازلحا وضعیت ابعاد حکمروایی خوب شهری در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
جدول شماره  .2آزمون  Tتک نمونهای برای تحلیل و ارزیابی متغیرهای حکمروایی خوب شهری
فاصله اطمینان %32
اختالف
سطح
آماره T
گویه حکمروایی
سطح معناداری
میانگین
میانگین
معناداری
خوب شهری
حد باال
حد پایین
-0/33
-0/21
-0/12
0/22
1/111
-55/21
مشارکت در پروژههای شهری
-/12
-/71
-/117
5/33
1/111
-7/10
پاسخگو بودن مدیریت شهری
-0/33
-0/11
-0/203
0/13
1/111
-51/03
رضایت از هزینههای زیباسازی شهری
-/31
-/21
-/111
5/21
1/111
-1/13
رضایت از برنامههای فرهنگی شهرداری
-/10
-/70
-/211
5/11
1/111
-7/375
توزیع عادالنه خدمات شهرداری
-/31
-/11
-/203
5/13
1/111
-1/711
پاسخگو بودن قوانین شهری به نیازها
-/15
-/11
-/503
5/73
/153
-5/51
رضایت از برنامههای نوسازی شهرداری
-/13
-/73
-/111
5/31
1/111
-1/01
اطالعرسانی شهرداری در مورد شهر
-/20
-/15
-/117
5/33
1/111
-1/13
رضایت کلی از عملکرد شهرداری
5/51
میانگین کل شاخص

فرضیه دوم تحقیق وضعیت ابعاد بانکی بودن در شهر کاشان را مورد تحلیل قرار داده یافتـههای جـدول شـماره  3نشـان
میدهد سه گویه رضایت از نحوه توزیع دستگاههای خـودپرداز ،رفـع نیـاز دسـتگاههای خـودپرداز و امنیـت بانـک داری
الکترونیک ازنظر ساکنان شهر کاشان در وضعیت مناسبی قرار دارند ،اما درمجموع میانگین کل شاخصها با مقدار آزمـون
(معیار  )3فاصلهدارند و بیانگر ضعیف بودن ابعاد بانکی بودن استراتژی توسعه شهری در شهر کاشان میباشد.
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جدول شماره  .3آزمون  Tتک نمونهای برای تحلیل متغیرهای بانکی بودن
فاصله اطمینان %32
اختالف
میانگین
سطح
آماره
گویه
T
سطح معناداری
میانگین
معناداری
بانکی بودن
حد باال
حد پایین
-/10
-/32
-/011
5/15
1/111
5/13
رضایت از زیرساختهای بانک داری الکترونیک
/11
-/57
/533
3/53
1/111
0/13
رضایت از نحوه توزیع دستگاههای خودپرداز
/31
/11
/033
3/03
1/111
0/33
رفع نیاز توس دستگاههای خودپرداز
/53
-/01
/117
3/17
1/111
/10
میزان امنیت بانک داری الکترونیکی
-/23
-0/10
-/111
5/51
1/111
-7/23
انجام دادن کارهای بانکی از طریق موبایل
5/30
میانگین کل شاخص

یافتههای حاصل از خروجی جدول شماره  1نشان میدهد که در میان ابعاد رقابتی بودن ،تنها گویه قابلرقابت بودن شهر
کاشان در جذب گردشگر به مقدار استاندارد نزدیک است و در حد وس قرار دارد و سه گویه رضایت از وضـعیت اشـتغال،
رضایت از وضعیت زیرساختهای شهری و رضایت از وضعیت سرمایهگذاری سرمایه گذران در شهر در وضعیت نامناسـبی
قرار دارند و میانگین کل شاخصها با مقدار حد وس (عدد  )3فاصلهدارند که بیانگر وضعیت ضعیف شهر کاشان ازلحـا
بهعد رقابتی بودن استراتژی توسعه شهری میباشد.
جدول شماره  .4آزمون  Tتک نمونهای برای تحلیل متغیرهای رقابتی بودن
گویه
رقابتی بودن
رقابت درزمینه جذب گردشگر
رضایت از وضعیت اشتغال
رضایت از وضعیت زیرساختها
رضایت از وضعیت سرمایهگذاری

آمارهT

سطح
معناداری

/011
0/33
1/111
-1/11
1/111
-1/21
1/111
-7/17
میانگین کل شاخص

میانگین

اختالف
میانگین

فاصله اطمینان %32
سطح معناداری
حد پایین حد باال

3/03
5/33
5/13
5/11

/033
-/173
-/217
-/111

/35
-/20
-/32
-/11
5/21

-/11
-/11
-/11
-/71

آزمـون  Tتـک
تک
خروجـجی آز مون
حاصـل از خرو
جدول شماره  2به بررسی ابعاد قابل زندگی بودن در شهر کاشان پرداخته ،یافتههای حا صل
بـه ححضـور
ضور
همیـت به
شـهر و اهم یت
مسـکونی شهر
حالت م سکونی
بافـت ممحـالت
نمونهای نشان میدهد که در میان تمامی نماگرها تنها رضایت از با فت
ضایت از
ازجملـه ررضـا
شـاخصها ازجم له
گردشگران با میانگینهای ( )3/11و ( )3/7ازنظر شهروندان در حد متوس هستند و دیگر شاخص
نابراین
فاصـلهدارند ،ببنـابرا
وضعیت اشتغال ،رضایت از وضعیت زیرساختها ،رضایت از وضعیت سرمایهگذاری و  ...از حد وس فا صله
کـل
یـانگین ک
ندارد و م ی
قـرار نـدارد
مطلـوبی قرار
ضعیت مط لوب
میتوان گفت که شهر کاشان ازلحا ابعاد شاخص قابل زندگی بودن در ووضـع
شاخصها ( )5/12نشانگر تائید آن میباشد.
جدول شماره  .5نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای تحلیل متغیرهای قابل زندگی بودن
فاصله اطمینان %32
اختالف
میانگین
سطح
آماره T
گویه
سطح معناداری
میانگین
معناداری
قابل زندگی بودن
حد پایین حد باال
-/11
-/11
-/111
5/31
1/111
-7/32
رضایت از کیفیت مسکن
-/72
-0/17
-/317
5/13
1/111
-00/00
رضایت از درآمد ماهیانه
-/73
-0/11
-/357
5/17
1/111
-03/30
وجود محورهای پیادهروی و دوچرخهسواری
-/01
-/11
-/511
5/75
1/111
-3/11
رضایت از مبلمان شهری
-/11
-/31
-/111
5/51
1/111
-00/11
رضایت از کیفیت آسفالت کوچهها و خیابانها
-/11
-/71
-/111
5/11
1/111
-7/25
توزیع عادالنه فرصتهای کسب کار
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رضایت از وضعیت روشنایی کوچهها و خیابانها
رضایت از بافت محالت مسکونی
رضایت از تأسیسات و تجهیزات زیربنایی
کیفیت مکانهای گذراندن اوقات فراغت
دسترسی به آب سالم بهداشتی
رضایت از تعداد اتاق منزل مسکونی
رضایت از تمیزی و بهداشت کوچهها و معابر
رضایت از وضعیت کیفیت تغذیه
رضایت از فضاهای سبز
رضایت از خدمات بهداشتی درمانی
رضایت از تعداد پزشک متخصص
رضایت از وضعیت سینما و تئاتر
اهمیت به حضور گردشگران
کیفیت آموزش در مدارس
رضایت از زیبایی شهر
دسترسی به موزه و کتابخانه
رضایت از نحوه جمعآوری زبالهها
توجه به اقلیتهای قومی مذهبی

1/111
-2/01
0/111
/111
1/111
-1/10
1/111
-2/12
/131
-/177
1/111
-1/15
/110
-3/31
/512
-0/01
/101
-5/11
/110
-3/31
/110
-0/11
/133
-5/01
/110
/133
1/111
-3/37
1/111
-00/72
/105
-5/25
1/111
-2/01
/122
-0/33
میانگین کل شاخص 5/12

5/21
3/11
5/13
5/13
5/32
5/53
5/70
5/11
5/77
5/13
5/13
5/11
3/17
5/12
5/00
5/71
5/21
5/10
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-/211
/111
-/317
-/217
-/123
-/717
-/517
-/051
-/557
-/303
-/017
-/511
/517
-/317
-/117
-/511
-/111
-/033

-/13
-/51
-/22
-/11
-/57
-/31
-/11
-/35
-/10
-/21
-/31
-/31
-/53
-/25
-0/11
-/13
-/11
-/33

-/30
/51
-/03
-/31
/07
-/23
-/05
حد باال
/11
-/11
-/03
-/15
/37
-/07
-/71
-/12
-/51
/11

ساختاری
معـادالت سـاخت
سـازی م عادالت
قـه از مدل ساز
شهری در منط قه
در ادامه فرآیند تحقیق جهت تشخیص شاخصهای راهبرد توسعه شـهری
صلیترین
کـی از ااصـل
سـاختاری ،ی ک
استفاده گردید .تجزیهوتحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدلسازی علی یا مدل معادالت ساختار
روشهای تجزیهوتحلیل ساختارهای دادههای پیچیده و چند متغیره است که ویژگی اصلی آنها ،تجزیهوتحلیل همز مان
زمـان
بـرای
آمـاری برا
هـای آ مار
عهای از روش ها
مجموعـه
یـن روش ،مجمو
ست ( .)Kirschkamp, 2008: 20ا ی
وابسـته ااسـت
مسـتقل و واب سته
چند متغیر م ستقل
انـدازهگیری)
(مـدل ا نداز
شاهدهپذیر ( مدل
مدلسازی رواب بین متغیرهای مستقل و وابسته (مدل ساختاری) و متغیرهای پنهان و ممشـاهده
.)011 :03
0331
میباشد (محسنین و اسفیدانی31 ،

شکل شماره  .3مدل ساختاری متغیرهای اثرگذار بر استراتژی توسعه شهری

کـدام شـاخص
شاخص
شهری کدام
یافتههای حاصل از مدل مفهومی تحقیق نشان میدهد که از میان شاخصهای استراتژی توسعه شـهری
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پژوهش از 1
دارای اهمیت بیشتری بوده و اثرات بارزتری نسبت به بقیه پارامترهای ذکرشده دارا میباشد .مدل ساختاری پـژوهش
قابـل ززنـدگی
ندگی
مل قا بل
عامـل
کـه عا
متغیر پنهان و  31متغیر آشکار تشکیلشده است .خروجی مدل عاملی مرتبه دوم نشان میدهد که
شـاخصها دارد؛
یه شاخص
به بقبقیـه
سبت بـه
تری ننسـبت
بهتـری
بودن بیشترین بار عاملی را با وزن  1/31به خود اختصاص داده است و جایگاه به
عوامـل
مل
همـه عوا
بنابراین میتوان گفت که در میان عوامل چندگانه استراتژی توسعه شهری عامل قابل زندگی بودن بیش از ه مه
که در
همـانطور کـه
اسـت .ه مان
اثرگذار بوده است باالتر بودن بار عاملی شاخص قابل زندگی بودن نشانگر تائید فرضیه تحقیق ا ست.
بـار عـاملی
عاملی
اجتمـاعی دارای بار
فرهنگـگی اجت ماعی
شکل  3مشاهده میشود شاخص قابل زندگی بودن دارای سه بخش است که بهعد فرهن
رتبـههای
عاملی  1/35و  1/17در رت به
هـای عـاملی
بدی بـابا وزن ها
کالبـدی
 1/31بوده و پسازآن ابعاد سالمتی بهداشتی و زیستمحیطی کال
به دوم
سیونی  1/30در رترتبـه
رگرسـیونی
بعدی قرار دارند ،پس از شاخص قابل زندگی بودن عامل رقابتی بودن قرار دارد که با وزن رگر
سوم و
رتبـههای سـوم
عاملی  1/71و  1/75در رت به
هـای عـاملی
قرار دارد و ابعاد بانکی بودن و حکمروایی خوب شهری به ترتیب با وزن ها
چهارم قرار دارند ،پس از تفسیر جزئیتر مدل مشخص گردید که بیشترین وزنهای رگرسیونی به ترتیب متعلق به رضایت
محـالت ممسـکونی،
سکونی،
از مبلمان شهری ،توزیع مناسب دستگاههای خودپرداز ،دسترسی به موزه و کتابخانه ،رضایت از بافت م حالت
عاملی 1/71 ،1/70 ،1/75 ،1/75 ،1/73 ،1/72
هـای عـاملی
رضایت از جمعآوری زبالهها و امنیت بانک داری الکترونیک با وزن ها
دسـتگاههای خـودپرداز،
خودپرداز،
یاز د ستگاه
فع ننیـاز
شهر ،ررفـع
بایی شـهر،
میباشد و کمترین وزنهای رگرسیونی هم شامل نماگرهای رضایت از زیزیبـایی
یـادهروی و
برای پ ی
اهمیت به حضور گردشگران ،رضایت از خدمات درمانی ،رضایت از وضعیت اشتغال و وجود محورهایی بـرای
دوچرخهسواری با وزنهای رگرسیونی  1/13 ،/13 ،1/17 ،1/11 ،1/11 ،1/11تعلق دارد.
شان داده شده
شـده
قدار  )Pننشـان
(مقـدار
شش (م
پوشـش
تحـت پو
در جدول شماره ( )1مقادیر غیراستاندارد خطای معیار ،نسبت بحرانی و سطح ت حت
قدار )P
(مقـدار
است .نتای جدول حاکی از آن است که کلیه پارامترهای المدا دارای تفاوت معناداری با مقادیر صفر میباشند( .م
تجربـی
هـای تجر ب
یـت داده ها
مدل موردحما یت
جود در مـدل
موجـود
روابـ مو
یـه روا ب
هد کل یه
در کلیه رواب فوق کمتر از  1/ 2است که نشان میددهـد
اسـت کـه
که
پایین ا ست
ستاندارد پـایین
طای ااسـتاندارد
شد و خخطـای
شتر از  )0/31میباباشـد
سب (بیبیشـتر
مناسـب
سبت بحراننـی ( )CRمنا
قرارگرفتهاند .همچنین ننسـبت
نشاندهنده این امر است که کلیه رواب موجود در این مدل مورد تائید قرارگرفتهاند.
جدول شماره  .6برآوردهای غیراستاندارد با سطح تحت پوشش
S.E
ESTIIMET
گویه ها
/552
0/010
راهبرد توسعه شهری>>>>> قابل زندگی بودن
قابل زندگی بودن >>>>> فرهنگی اجتماعی
راهبرد توسعه شهری >>>>> بانکی بودن
راهبرد توسعه شهری >>>>> رقابتی بودن
راهبرد توسعه شهری >>>>>حکمروایی خوب شهری
قابل زندگی بودن>>>>> زیستمحیطی کالبدی

1/713
1/713

قابل زندگی بودن>>>>> سالمتی بهداشتی

1/723

1/713

0/111
1/011
0/111
1/021
1/166
1/023

C.R
2 /110

P
***

3/101

***

1/273
1/731

***
***

1/311

***

(مطلـق-
شاخصهای (مط لق
بـه شـا
توجـه به
بـا تو جه
پـژوهش با
هایی پژوهش
مـدل ننهـا
پس از بررسی معنیداری پارامترها با مقدار صفر به ارزیابی مدل
تطبیقی -مقتصد) مورد برسی قرارگرفته در جدول شماره ( )7سنجش دادهها نمایانگر این مطلب است که مدل مـوردنظر
موردنظر
از برازش قابل قبولی برخوردار میباشد و مدل ارائهشده تحت حمایتهای دادههای پژوهش قرارگرفته است.

نام
شاخص
خی دو کا اسکویر
درجه آزادی

جدول شماره  .7رگرسیون وزنی مدل پیشفرض
برازش
عالئم
خوب مدل
اختصاری
اصلی
CMIIN
711/333
-

مدل
اشباع

مستقل
5013/012

DF

-

520

0

561

NPAR

-

75

595

34
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CMIN/DF

بین  0تا 3

1/512

3/892

شاخص برازش مقصد

PGFI

باالتر از 1/2

/681

/258

شاخص نسبت اقتصاد

خی دو بهنجار

شاخص برازش مقصد هنجار شده
شاخص برازش تطبیقی مقصد
ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد

PRATIO

باالتر از 1/11

/927

/000

1/000

PNFI

باالتر از 1/2

/593

/000

/000

PCFI

باالتر از 1/2

/775

RMSEA

کمتر از 1/1

/059

/000

/000
/139

برابـر با
بـا
نادار ( )CMINبرا بر
معنـادار
یـر مع
اسـکوئر غ ی
کای ا سکوئر
برازش کلی مدل در جدول  7ارائهشده است .مطابق این جدول شاخص کـا
که ()CMIN/DF
 711/33و سطح معنیداری ( )1/111که نتیجهای مطلوب را به نمایش میگذارد .کای اسکوئر نسبی کـه
برابـر بـابا
خوانده میشود برابر است با  0/205که بسیار مناسب است .شاخص ( )PNFIیا برازش مقتصد هنجار شده مدل برا بر
بلقبول
حد قاقابـل
شـتر از حـد
 1/233و قابلقبول است (چون باالی  1/2است) .شاخص برازش تطبیقی مقتصد ( )PCFIمدل بی شتر
است زیرا این شاخص عالوه بر بهکارگیری شاخص ( ،)CFIاز شاخص ( )PRATOنیز بهره میبرد ،شاخص ()PRATO
یـا ری شه
شـه
قدار ( )RMSEAی
در مدل ساختاری  1/357است که از مقدار قابل قبولی برخوردار است و مهمترین شاخص ممقـدار
ظری
دوم میانگین خطای مربعات میباشد که برابر  1/23است که مقادیر کوچکتر این شاخص مؤید انطباق بهتر مدل ننظـر
با دادههای تجربی است که اغلب محققان مقادیر کمتر از  1/0را برای این شاخص پیشنهاد میکنند.
نتیجهگیری
کاستن از میزان نارضایتی شهروندان از سازمانهای شهری ،کاهش مشکالت اجتماعی ،فرهنگی ،خدماتی ،تقویت روحیـه
مشارکت شهروندان در امور شهر ،بازگرداندن آرامش و آسایش و زیبایی به محی های شهری ،اجرای عدالت اجتماعی به
نحو مؤثر و بازگرداندن امنیت به ابعاد گوناگون ،همه و همه درگرو برنامهریزی بهینه شهری است .گستردگی ابعاد و تغییر
در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل ،جامعنگری و توجه به ابعاد و جنبههای مختلف مسئله برای حل پایـدار
آنها را اجتنابناپذیر ساخت .در پاسخ به شرای نامطمئن آینده ناکارآمدی مدیریتی و کاهش کیفیت زندگی در شهرها ،از
سال  0333رویکرد نوینی در ادبیات برنامهریزی تحت عنوان استراتژی توسعه شهری توس ائـتالف شـهرها بـا ماهیـت
راهبردی و برای کمک به ایجاد دموکراسی ،تصمیمگیری و بهبود زندگی پیشنهاد گردید ،پژوهش حاضر باهدف ارزیابی و
سنجش ابعاد استراتژی توسعه شهری بر اساس اصول چهارگانـه آن نگاشـته شـده اسـت ،در ایـن راسـتا چهـار فرضـیه
موردبررسی قرار گرفت .فرضیه اول ابعاد حکمروایی خوب شهری را در شهر کاشان مورد تجزیـهوتحلیل قـرارداد کـه بـا
توجه به پایین بودن میانگین شاخصها ( )5/51از مقدار استاندارد عـدد ( )3نشـاندهنده وضـعیت ضـعیف شـهر کاشـان
ازلحا ابعاد حکمروایی میباشد و فرضیه اول تحقیق مورد تائید قرار گرفت .فرضیه دوم به ارزیابی شاخص رقابتی بـودن
در ارتباط با استراتژی توسعه شهری پرداخته و با توجه به مقایسه با سطح معناداری در سطح آلفای  %2نتای نشـاندهنده
وضعیت نامطلوب این شاخص با میانگین ( )5/21میباشد و فرضیه دوم هم مورد تائید قرار میگیرد .فرضیه سـوم نمـاگر
بانکی بودن را در شهر کاشان مورد ارزیابی و تحلیل قرارداد نتای حاصل از میـانگین آزمـون  Tتـک نمونـهای پـژوهش
نشان داد که این نماگر هم با میانگین ( )5/30در وضعیت قابل قبولی قرار ندارد و ضعیف برآورد میشود و فرضـیه سـوم
پژوهش یعنی نامطلوب بودن شهر کاشان ازلحا ابعاد بانکی بودن مورد تائیـد قـرار میگیـرد .فرضـیه چهـارم پـژوهش
شاخص شهر قابل زندگی یا زیست پذیر را مورد تجزیهوتحلیل قرارداد نتای حاصل از آزمون  Tتک نمونـهای نشـان داد
که با توجه به مقدار سطح معناداری ( )sigو مقایسه آن با سطح اطمینان  %32و مقدار خطـای احتمـالی  %2گویـه قابـل
زندگی بودن با میانگین ( )5/12در شرای نامطلوبی قرار دارد و فرضیه چهارم تحقیق یعنی ضعیف بودن این هبعد از راهبرد
توسعه شهری در شهر کاشان مورد اثبات قرار گرفت .درمجموع نتای حاصل از آزمون  Tتـک نمونـهای میـانگین چهـار
شاخص مذبور برابر با مقدار  5/1میباشند و از مقدار حد وس (عدد  )3کمتر بوده که نشاندهنده وضعیت ضـعیف اصـول
چهارگانه استراتژی توسعه شهری در شـهر کاشـان میباشـد .همچنـین جهـت تشـخیص و تحلیـل دقیـقتر متغیرهـا از
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مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد ،یافتههای مدل عاملی مرتبه دوم نتای نشان داد که عامل قابل زنـدگی بـودن
بیشترین بار عاملی را با مقدار  1/31به خود اختصاص داده و پسازآن عامل رقابتی بودن با بار عاملی  1/30در رتبـه دوم
قرار دارد و دو عامل بانکی بودن و حکمروایی با وزنهای رگرسیونی  1/71و  1/75در جایگاه سوم و چهـارم قـرار دارنـد.
پژوهش حاضر با مقاله علیاکبری و کماسی ( )0337که به ارزیابی شاخصهای اسـتراتژی توسـعه شـهری در کرمانشـاه
پرداختهاند تطابق دارد زیرا که نتای تحقیق نشان داد شهر کرمانشاه ازلحا شاخصهای استراتژی توسعه شهری (رقابتی
بودن ،بانکی بودن ،حکمروایی خوب ،زیست پذیری) در وضعیت نامناسبی قرار دارد .در تحقیق دیگر که توسـ سـلیمی و
همکاران ( )0331انجام گرفت مشخص گردید که شهر کازرون ازلحا شاخصهای راهبرد توسعه شهری (بـانکی بـودن،
رقابتی بودن ،زیست پذیر بودن) ضعیف و نامناسب است و تنها شاخص حکمروایی در حـد نسـبتاً مناسـبی اسـت کـه بـا
پژوهش حاضر تطبیق دارد .همچنین در پژوهشی دیگر که توس سیاحی و همکاران ( )0331در بخش مرکزی شهر اهواز
انجام شد مشخص گردید که میانگین تمام شاخصهای استراتژی توسعه شهری در شهر اهـواز نـامطلوب اسـت کـه بـا
تحقیق حاضر مطابقت دارد .درنهایت پس از مقایسه تطبیقی این پـژوهش بـا نتـای تحقیـق اجـزا شـکوهی و همکـاران
( )0331مشخص گردید که وضعیت شاخصهای استراتژی توسعه شهری در شهر بیرجند در وضعیت نسبتاً مطلوبی اسـت
که با تحقیق حاضر همخوانی ندارد .پس از مشخص شدن ناپایداری و ضعیف بودن شهر کاشان ازلحا ابعـاد اسـتراتژی
توسعه شهری پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت این شهر ارائه میگردد.
 ارائه ایجاد سیستمی با عملکرد شفاف و نظارت قوی دولتی بر برنامههای ساماندهی و ایجـاد مـدیریت یکپارچـه در
کنار مشارکت آگاه مردمی.
 ایجاد پارکینگهای کوچک در مجاورت مکانهای گردشگری (باغ فین ،خانه طباطبایی ،بازار تاریخی شهر و )...
 ایجاد و بهسازی مسیرهای پیاده با تأکید بر اختالط کاربریها
 بهبود وضعیت پاركها ،فضای سبز و خیابانهای شهر.
 توسعه امکانات پزشکی بهمنظور سالمت خانوارها.
 ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی
 برگزاری جلسات منظم و پیوسته در شهرداری توس مسئوالن مـدیریتی و برنامـهریزی شـهری و رایزنـی دربـاره
مشکالت شهر با شوراها و شورایاران محالت شهر.
 توجه به توسعه اقتصاد محلی و افزایش سهم تولید محلی در اقتصاد ملی.
 بهرهگیری از سامانه قطار شهری و سیستم حملونقل عمومی در منطقه ،جهت حفاظت از محی زیست؛
 سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی (تحصیالت ،آموزش ،ضمن خدمت ،سالمت و بهداشت ،تغذیه).
 سرمایهگذاری در زیرساختهای و فناوریهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود نظام تولید.
 گسترش و نوسازی شبکه زیرساختهای اصلی و توجه به فناوریهای زیستمحیطی.
 بهبود وضعیت مسکن ازنظر مشکل کمبود مسکن یا بدمسکنی ،توانمندسازی ساکنان و ارتقای بهبود کیفی وضعیت
ساختمانها و مقاومسازی آنها.
 گسترش زیرساختهای شهر الکترونیک و بانکداری الکترونیک.
 افزایش منابع درآمدی پایدار شهرداری
 استفاده از آثار و مفاخر فرهنگی -تاریخی و توانهای طبیعی در جذب گردشگر.
 تشکیل ساختاری برای مدیریت یکپارچه شهری ،ایجاد بانک اطالعات شهری و مدیریت تغییرات.
 خلق فضاهای باز عمومی مانند میدانها ،پاركهای کوچک در شهر.
 کمک به رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان آنها.
 افزایش تعداد سطل زبالهها و جانمایی مناسب و نزدیک بودن آنها نسبت به هم و تأمین فضـای جمـعآوری زبالـه
بهدوراز انظار عمومی که این امر به تمییز بودن خیابان و کاهش آلودگی کمک فراوانی خواهد کرد.
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 حذف کاربریهای آلودهکننده محیطی و صوتی در معابر پیاده بهمنظور آرامش عابران.

تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
منابع
اسـتراتژی تو سعه
توسـعه
شـاخصهای ا ستراتژ
بنـدی شاخص
یـل و اولویتب ند
 )0ابراهیمزاده ،عیسی ،ایستگلدی ،مصطفی و حاجیزاده ،فاضل .)0337( .تحل ی
شهری در محالت منطقه هشت شهر شیراز .فصلنامه جغرافیا و پایداری محی  ،سال ،3شماره  ،0صص.0-07 .
تأمین م سکن
مسـکن
 )5احد زاده روشتی ،محسن و مرادی مفرد ،سمیرا .)0335( .نقش استراتژی توسعه شهری ( )CDSدر سیاستهای تـأم
سال  ،3شـماره
شماره
گروههای کمدرآمد شهری ،موردمطالعه ،ناحیه صفرآباد و بیسیم شهر زنجان .فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،سـال
 ،05صص.32-11 .
شهری CDS
 )3اجزا شکوهی ،محمد اجزا؛ اسکندری ثانی ،محمد و محمدآبادی ،جواد .)0331( .بررسی رویکرد استراتژی توسعه شـهر
توسـعه
سعه
بر تو
اهبـر
در بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری .هفتمین کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راه
شهری 51.و  50آبان  ،0331دانشگاه فردوسی مشهد ،صص.0-07 .
سـالمت روان
بـر سالمت
شـهری بر
چشـماندازهای شهری
تـأثیر چ شم
 )1پوراحمد ،احمد؛ فرهادی ،ابراهیم؛ قربانی ،رامین و درودی نیا ،عباس .)0337( .تأثیر
شهروندان مطالعه موردی :مناطق  5و  3شهر تهران .فصلنامه شهر پایدار ،دوره  ،0شماره  ،3صص.07-33 .
یـد بر
بـر
بـا تأک ی
شهری با
خوب شـهری
یی خـوب
حکمروایـی
شـاخصهای حکمروا
پـذیری شاخص
یزان تحقق پذ
سی ممیـزان
بررسـی
هدی .)0332( .برر
 )2توکلی ،هانیه و مؤمنی ،ممهـدی
سـال ،1
شـهری ،سال
مدیریت شهری،
عات مـدیریت
مطالعـات
صلنامه مطال
توانمندسازی محالت شهری ،مطالعه موردی ،مناطق ،55 ،7 ،0 ،شهر تهران .ففصـلنامه
شماره ،51 ،صص.5-01 .
مهریزی
برنامـه
ظام برنا
 )1جهانی شکیب ،فاطمه؛ آل محمد ،سیده و صالحی ،اسماعیل .)0333( .انطباقپذیری راهبرد توسعه شهری در ننظـام
ایران ،نمونه موردمطالعه شهر شاهرود .فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ،سال  ،3شماره  ،3صص .17-15
شهری  CDSدر
سعه شـهری
ستراتژی تووسـعه
شـاخصهای ااسـتراتژی
 )7حاتمی نژاد ،حسین؛ نخستین ،مریم و باقر عطاران ،مرضیه .)0333( .ارزیابی شاخص
بان مـماه،
سالمی 50 ،و  55آآبـان
شهر ااسـالم
شهر قزوین .ششمین کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفههای شـهر
مشهد مقدس.
 1ارهنما ،محمدرحیم؛ غالمزاده خادر ،مرتضی و جعفری سیدآباد ،وحید .)0330( .تحلیل جایگاه شاخصهای راهبرد توسعه شـهری
شهری
( )CDSدر شهر چناران .نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال  ،05شماره  ،51صص .017-052
شهری.
سعه شـهری
توسـعه
اسـتراتژی تو
شاخصهای ا ستراتژی
 )3رهنما ،محمدرحیم و ابراهیمی ،لیلی .)0337( .بررسی تأثیر نقش بازرگانی پیرانشهر بر شـاخص
فصلنامه هویت شهر ،سال  ،03شماره  ،1صص .31-11
 )01رضویان ،محمدتقی؛ هاشمی ،حسین و سجادی ،ژیال .)0331( .نقش مدیریت شهری در رویکرد راهبرد توسعه شهری (:)CDS
مورد :شهر قزوین .فصلنامه جغرافیا ،سال  ،02شماره  ،21صص.031-011 .
 )00راز دشت ،عبداهلل؛ یغفوری ،حسین و ملکی ،آفرین .)0330( .مقایسه شاخصهای پایداری شهر کوچک دهدشت با متوس نظام
شهری کشور با تأکید بر توسعه پایدار شهری .فصلنامه آمایش محی  ،سال  ،1شماره  ،01صص.052-011 .
 )05زیاری ،کرامت اله؛ قاسمی ،سعید؛ مهدی ،علی و بهمنیری ،معصومه .)0331( .تحلیلی بر وضعیت ساختاری کالبدی شهر مهاباد
از منظر راهبرد توسعه شهری ( .)CDSفصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی ،سال  ،13شماره  ،3صص112-211 .
سعه پاپایـدار،
یدار،
مدل تووسـعه
بر مـدل
نی بـر
مبتنـی
شهری مبت
سعه شـهری
توسـعه
ستراتژی تو
 )03سید علی پور ،سید خلیل و سلیمی ،سروه .)0337( .کاربست مدل ااسـتراتژی
موردمطالعه ،شهر مریوان .فصلنامه مطالعات مدیریت شهری ،سال  ،01شماره  ،32صص.0-55 .
توسـعه
سعه
برد تو
راهبـرد
شـاخصهای راه
یـل شاخص
بررسـی و تحل ی
کامران .)0331( .برر س
 )01سلیمی سبحان ،محمدرضا؛ ابراهیمزاده عیسی و منصوری ،کـامران
شماره ،5
سـال  ،01شـماره
انسـانی ،سال
سـکونتگاههای ان سان
شهری ( ،)CDSمطالعه موردی ،شهر کازرون ،فصلنامه مطالعات برنامهریزی – سکونتگاه
صص.111-157 .
یای بابافـت
فت
احیـای
شهری ( )CDSدر اح
سعه شـهری
توسـعه
 )02سیاحی ،زهرا؛ رهنما ،محمدرحیم و اجزا شکوهی ،محمد .)0331( .رویکرد استراتژی تو
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صص-301 .
شماره  ،3صـص
سال  ،7شـماره
فرسوده نمونه موردی ،بخش مرکزی ،شهر اهواز .فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی منطقهای ،سـال
.537
سال ،53
فضـا ،سـال
مایش ف ضا
برنامـهریزی و آآمـا
فصـلنامه برنا مه
 )01صرافی ،مظفر .)0331( .بازکاوی توسعهای از نوع دیگر برای پایداری ایران .ف صلنامه
شماره  ،3صص .01-53
اسـتفاده از فرآی ند
فرآینـد
 )07صابری ،حمید؛ ضرابی ،اصغر و جمال محمدی .)0331( .اولویتبندی استراتژیهای توسعه شهر ( )CDSبا ا ستفاده
صص-72 .
تحلیل سلسله مراتبی AHPمطالعه موردی :کالنشهر اصفهان .فصلنامه فضای جغرافیایی ،سال  ،05شماره  ،33صـص
.23
ا نشهعلیاکبری ،اسماعیل و کماسی ،حسین .)0337( .ارزیابی شاخصهای استراتژی توسعه شهری ( )CDSدر کالنشهر کرمانشاه.
مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری ،سال  ،2شماره  ،0صص.033-501 .
سال ،03
جغرافیـا ،سـال
 )03عبداللهی ،علیاصغر .)0331( .اولویتبندی شاخصهای مؤثر توسعه پایدار شهری در شهر کرمان ،فصلنامه جغراف یا
شماره  ،17صص.523-511 .
شهری
سعه شـهر
توسـعه
برد تو
راهبـرد
 )51علوی ،سید علی؛ توکلی ،مصطفی و گروسی ،علیرضا .)0331( .چشمانداز سازی آینده شهر با رویکرد راه
( )CDSنمونه موردی شهر قم .فصلنامه معماری شهر پایدار ،سال  ،3شماره  ،5صص.53-35 .
شـهری در
یـداری شه
سطوح پا ی
یـل سـطوح
یـابی و تحل ی
سوران .)0332( .ارز ی
صاحب ،سـوران
مصـطفوی صـاحب،
مظهـر و م صطفو
احمـدی ،مظ هر
ابوالفضـل؛ اح مد
 )50قنبری ،ابوالف ضل
سکونتگاههای غیررسمی مهاباد .فصلنامه فضای جغرافیایی ،سال  ،01شماره  ،23صص.37-050 .
 )55قمری ،شیما و پور موسوی ،سید موسی .)0331( .بررسی تأثیرات هویت اجتماعی محالت در طرحهای توسعه شهری .فصلنامه
مطالعات مدیریت شهری ،سال  ،3شماره ،30 ،صص .53-32
 )53موسوی ،میر سعید و کیخسروی ،پریسا .)0331( .امکانسنجی راهبرد توسعه شهر ( )CDSبا اولویتبندی استراتژیهای توسعه
به روش  AHPنمونه موردی :شهر اسالمآباد .ماهنامه تخصصی شابک ،سال  ،2شماره ،1 ،صص .0-01
مـوردی :شـهر
شهر
عه مورد
مطالعـه
شهرها مطال
یـداری شـهرها
شهری در پا ی
 )51مشکینی ،ابوالفضل و مؤذن ،سهراب .)0333( .تحلیل حکمروایی مطلوب شـهر
عجبشیر .فصلنامه آمایش محی  ،سال  ،1شماره  ،53صص .033-030
 )52محسنین شهریار و اسفیدانی ،محمدرحیم .)0331( .معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرمافزار
( SMART-PLSآموزشی و کاربردی) با  .CDچاپ دوم ،تهران :مهربان.
مطالعـه
عه
محلـی ،مطال
های مح ل
راهکارهـا
جهـانی بـابا راهکار
 .)03توسعه پایدار شهری؛ رویکردی ج هان
0332
 )51محمدی سنگلی ،خشایار و قرشی ،صدیقه32( .
صص.
شماره  ،05صـص
سال  ،5شـماره
موردی ،بررسی معیارهای پایداری در معماری سنتی شهر یزد .فصلنامه مطالعات هنر و معماری ،سـال
.17-33
محلـههای
پایـدار در مح له
وسـعه پا یدار
شاخصـههای تو سعه
بررسـی شاخ صه
شـیوا .)0337( .برر سی
بهارسـتانی ،شیوا
میتـرا و بهار ستانی
کالنتـری ،می ترا
اصـغر؛ کالن تری
 )57ملک افضلی ،علیا صغر
حاشیهنشین مطالعه موردی :محله قلعه کامکار قم .فصلنامه شهر پایدار ،دوره  ،0شماره  ،3صص.10-31 .
 )51نیک پور ،عامر؛ ملکشاهی ،غالمرضا و رزقی رمی ،فاطره .)0331( .ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار شهری با تأکید بر عدالت
در توزیع خدمات ،موردمطالعه ،شهر بابل .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،1شماره  ،55صص.052-031 .
شهری ( )CDSدر ننظـام
ظام
توسـسعه شـهری
 )53نوروزی فرد ،مهدی؛ نبئی ،صباح و خلیلی ،احمد .)0335( .امکانسنجی استفاده از استراتژی تو
شهرسازی ایران و ارائه چارچوبی جهت تحققپذیری آن .فصلنامه مدیریت شهری ،سال  ،03شماره  ،31صص.531-521 .
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