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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 five-

point 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 T-

test 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 one-

sample 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.. 
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 وسعه پایداربا رویکرد ت یشهری توسعه استراتژ ابعادسنجش 

 موردی: شهر کاشان مطالعه
 

 ، ایرانکاشان، دانشگاه کاشان، شهری ریزیبرنامه و جغرافیا گروه یاراستاد - 0یونس غالمی 

 ، ایرانکاشان، دانشگاه کاشان، شهری ریزیبرنامه و جغرافیاکارشناسی ارشد  – کامران دولتیاریان

 
 17/02/1401تاریخ پذیرش:                                                 03/11/1400تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

جانبـه بـه راهبردهـا و گسیختگی نظام شهرنشینی و مشکالت خاص زندگی شهری مـدرن، ضـرورت توجـه همه
شهرها را روشن ساخته است. در ایـن میـان داشـتن شـهری  ی زندگی ساکنانسازنهیبههای سودمند برای حلراه

نـوین از طـرف بانـک  یکـردیرونیاز بشر امروزی است. استراتژی توسعه شـهری  نیترمهماید پایدار و آرمانی ش
منظور توسعه پایدار شهری، کاهش فقر و تعالی جوامع انسانی متداول شد. این به جهانی و سازمان ائتالف شهرها،

استوار است. مقاله حاضر  دیدگاه بر چهار شاخص حکمروایی خوب، بانکی بودن، رقابتی بودن و قابل زندگی بودن
سـنجش کنـد.  CDSی این شهر را با اصـول ریپذانطباقی فوق را در شهر کاشان ارزیابی و هاشاخص کوشدیم

 Sample افـزارنرم از اسـتفاده با نمونه حجم د.باشیم کاربردی ماهیتی دارای و تحلیلی - توصیفی پژوهش حاضر

Power ،011 یانـهیپـن  گز فیـها بـا اسـتفاده از طشـاخص یدهو ارزش یبندطبقه برآورد گردید. نامهپرسش 
ی هانقشـهدانسـت. تهیـه  0331مربوط به سال  توانیمرا  هادادهو قلمرو زمانی تهیه  صورت گرفته است کرتیل

از  هـاداده یو اسـتنباط یفیتوصـ لیوتحلهیتجز یبراشده است. انجام ArcGISافزار موردنیاز نیز با استفاده از نرم
 یمعـادالت سـاختار یسازاز مدل زیاثرات ن یسازو مدل نییجهت تبو  SPSS افزارنرمدر  T-Test یآزمون آمار

ی هاشـاخصی نشـان داد کـه میـانگین انمونـهتـک  Tاستفاده شد. نتای  حاصل از آزمون  AMOS افزاردر نرم
و با  باشندیم ،12/5، 30/5، 21/5، 51/5یب ی بودن، بانکی بودن، قابل زندگی بودن به ترترقابتحکمروایی خوب، 

ی معـادالت سـاختاری سـازمدلی منـت  از هاافتـه. تحلیل یشوندیمضعیف برآورد  و دارندفاصله وس  حدمقدار 
بـرازش خـوب دهنده ( است که نشان/123برابر با ) RMSEAشاخص  یونیمقدار وزن رگرسبیانگر این است که 

بهعـد قابـل زنـدگی  موردسـنجشاز میان ابعاد  نشان داد یسازمدل نتای  حاصل از لیتحل نیهمچن. باشدیمدل م
به خود اختصاص داده  = P Value (111/1( و مقدار خطای )31/1بودن بیشترین بار عاملی را با وزن رگرسیونی )

 است.
 

 .کاشان هرش ساختاری، سازیمدل پایدار، توسعه ،(CDS) اصول شهری، توسعه استراتژی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
از  صـحبت کـه حدی تا دارد ادامه رشد به رو روندی با بشر اسکان غالب پدیده عنوانبه شهرنشینی سوم هزاره آستانه در

 سـابقهبیآن اسـت کـه جهـان شـاهد رشـد  تیـواقع(. 01: 0337شود )پوراحمد و همکاران، می جهان در شهری انقالب
شده،  شتریب مییاگر نگو یآرمان جامعهفاصله از  کنیبوده است، ل ریهای اخسده در یمواهب مادی و وفور دستاوردهای علم

 داردیسوی شهری شدن گام برمطور روزافزونی بهجهان به تیجمع(. 55: 0331)صرافی،  شده استهمچنان حفظ حداقل
 در سـال(. 31: 0337ابراهیمی، )رهنما و  کنندیجهان در شهرها زندگی م تیبه بعد نصف جمع 5111از سال  کهیطوربه

حـدود  5121ه تا سـال ک شودیزده م یناند و تخممردم جهان در شهرها سکونت داشته اردیلیم 3/7از  %21 حدود 5101
وفور و آنچه به ریاخ یهادر سال(. Yang and et al., 2017: 872جهان در شهرها زندگی خواهند کرد ) یتجمعاز  17%
 )محمدی. ردیگیصورت م یاست که باهدف توسعه شهر ییوسازهاساخت و هاینابسامان ،شودیم دهید یصورت آشکاربه

در  ،ینگـر یشـدن، جـامع شـدن، چندبعـد ترقیسوی عمهمواره به یزمان ندیمفهوم توسعه در فرآ(. 17: 0332 و قرشی،
 اخیر یهادهه در؛ و (Michelle., 2018: 362) کرده است شدن حرکت تریو مردم یو عوامل ساختار  یبرگرفتن شرا

 دهـه طـی کـه پایدار توسعه (.521: 0331ی است )عبدالهی، شهر داریبه توسعه پا یابیدست ،توسعه یاز ارکان اساس یکی
ملـک ) شـده اسـت دنیا بدل در مسئله عملی هایسیاست و علمی هایدیدگاه برابر در جدیدی واره الگو به تدری به اخیر

 ینـدینشـانگر فرآ و متعادل، همه سو نگر و عدالت محـور اسـت یاتوسعه نیمب داریفهوم توسعه پام(. 0337:11افضلی، 
دوام داشـته  دیـدر طول زمـان با است که هاتیاز وضع یامجموعه یداری. پافتدیاتفاق ب یداریپا دیبا آن یکه ط باشدیم

دعـوت  یجامعـه امـروز مـافوق ،رؤیـایی یاجامعه ادجیما را به ا دار،یتوسعه پا قت،یدر حق(. 051: 0331)نیک پور،  باشد
 رییـتغ دربردارنده ؛ و(051: 0330)راز دشت و همکاران،  کندیم دیتأک یآت یهانسلی آن برا یساز تیو به واقع دینمایم

ابعـاد  ی؛ و دارا(017: 0333)مشـکینی و مـؤذن، و در طـول زمـان اسـت  یدر زمان کنـون عتیها و طبانسان نیرواب  ب
جامع،  یهاطرح یو اجرا هیاز چهل سال از زمان ته شیب(. 013: 0332)قنبری،  است یطیمحستیو ز یاجتماعی قتصادا
 یشـهر یزیرنظـام برنامـه(. 11: 0333)جهانی شـکیب و همکـاران،  گذردیشهرها مو توسعه پایدار  یمنظور ساماندهبه
ی و اکبـری)عل اسـت کیـدموکرات یگاهیـدد چـارچوب و د، فاقـدهبنانهاده ش یلیجامع و تفصی هاطرح هیکه بر پا رانیا

بلکـه  کننـدیم لیـتحم یرا بر اقتصاد شهر یاریبس یهانهیو هز یتنها انرژنه هاطرحاین ؛ اما عمالً (031: 037کماسی، 
 سـتمیس کیـچراکـه شـهر ( 2: 0331)شکوهی و همکـاران،  شودیها هرگز محقق نماز اهداف آن یااغلب بخش عمده

 و هاستمیو با انواع فرا س ختهیآمدرهم یو اجتماعی ستیز ،یکیاست که در آن سه سطح از حرکت مکان و باز ایپو یاجتماع
سـطوح مختلـف  از کپارچـهینظـام  کیـ جـادیمسـتلزم ا یشهر یزیربرنامه نیاست؛ بنابرا طد در ارتبادمتع هاستمیرسیز

)قمـری و پـور  دهـدیمنشـان  فرادست و فرودست را یهاستمیس انیم یو هماهنگی وستگیاست که نحوه پ یزیربرنامه
در شـهرها، از سـال  یزندگ تیفیو کاهش ک یتیریمد یناکارآمد نده،ینامطمئن آ  یدر پاسخ به شرا(. 53: 0331موسوی، 
ه وجـود ائتالف شهرها بـسازمان توس   یتوسعه شهر یتحت عنوان استراتژ یزیربرنامه اتیدر ادب ینینو کردیرو 0333

. باشـدیم تیریسـکونت و بهبـود مـد تیفیک یارتقا ،ییکارا ،یریپذرقابت شیافزای توسعه شهر یآمد از اهداف استراتژ
 یبهبـود بخشـد و آن را بـر مبنـا دار،یـپا یو اساس هیشهر را بر پا عملکرد به دنبال آن است که یتوسعه شهر یاستراتژ
 ،یو بهداشـت عمـوم یطـیمح  یشـرا یکاهش فقر، ارتقـا ،یزندگی هاتبهبود فرص دار،یپا یچون رشد اقتصاد یعوامل
)موسـوی و کیخسـروی،  موردبررسی و سنجش قرار دهـد ،درآمدو کم ریو اقشار فق یررسمیغ یهاسکونتگاه یبرا ژهیوبه

خوب  یمرانحک جادیو ارتقاء مشارکت و ا داریتوسعه پا باهدف کاهش فقر( CDSی )راهبرد توسعه شهر ندیفرآ(. 5: 0331
(. این راهبرد چهار مرحلـه اساسـی و مهـم دارد، مرحلـه اول: کجـا 31: 0335)احد زاده و همکاران،  دیگرد مطرح یشهر

و  هاضعفو  هاتیقابلو  ، جغرافیاستیز یمحهستیم؟ در این مرحله شهر از تمامی ابعاد اعم از اقتصادی، اجتماعی، منابع 
کجـا باشـیم؟ پـس از گذرانـدن  میخواهیم. مرحله دوم: ردیگیمناسایی و بررسی قرار مورد ش نفعیذی هاگروهانتظارات 

. مرحلـه شـودیمشـهر تنظـیم  اندازچشـمنیازها و انتظارات جامعه،  برآوردو اطالعات،  هاداده لیوتحلهیتجزمرحله اول و 
الت و نیازهـا در ایـن مرحلـه صـورت ی مداخالت برای رفع مشکهابرنامهسوم: چگونه به آنجا برسیم، گزینش و تدوین 
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قرار گیرد.  موردسنجشی مختلف هابرنامهی ارزیابی راهبردی، هاروش. ضروری است در این مرحله با استفاده از ردیگیم
بـرای اقـدام و  شـدهمشخصی هابرنامـهمرحله چهارم: چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ در این مرحله با تعیـین راهبردهـا، 

ی خصوصـی نهادهای حاکمیت محلی، جامعه، هاتیمسئول و شودیمارائه  اندازچشمی به ابیدستجزئیات اجرایی ، هاپروژه
طور مـداوم ی زنـده و پویـا بـههاسـتمیسمثابـه (. شـهرها به031: 0331)رضویان و همکاران،  گرددیمو اشخاص تعیین 

. بدون شـک ایـن تغییـرات گذارندیممحیطی را پشت سر تغییراتی اعم از کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست
ی بـه شهری هاطرح ها وپروژهو فراگیر است. در ایران سالیان درازی است که اکثریت  جانبههمهی ابرنامهپوسته نیازمند 

فعـان عـدم مشـارکت ذین تـرمهمی و از همـه ریپذانعطافدلیل دیدگاه کالبدی و همچنین ایستا و سنتی بودنشان و عدم 
یی پاسـخ بـه توانـامدیران و سیاست گذران شـهری  کهی اگونهبه اندگشته روروبهی ادهیعدشهری در عمل با مشکالت 

مشکالت  شیدر شهرها و به دنبال آن افزا تیجمع ندهیبا توجه به رشد فزا رونیازارا ندارند،  شهرهانیازهای فعلی و آینده 
 یمحیطی ضـرورت گـذار از الگـوو زیسـت یفرهنگـ ،یاقتصـادی، اجتمـاع عیوسـدر ابعاد  ینیاز شهرنش یو مسائل ناش

احسـاس برای توسعه پایدار شهرها بیش از هـر زمـان دیگـری  ی استراتژیکزیربه سمت برنامه یجامع شهر یهابرنامه
جامع و  یهابر طرح یو مبتن ینان تفکر سنتچهم یهای شهردر حوزه سیاست در شهر کاشان ریزیبرنامهنظام  ،شودیم

 عنوانبـه سـالهپن ی توسـعه هابرنامـهو  رانیـا یاسـالم یجمهـور 0111انداز چشـم ندو سـ یدر سطوح محلـ یلیتفص
ی متمرکز )رویکرد بـاال بـه هابرنامهکه ویژگی اصلی همه این  باشدیمی و ملی امنطقهو در سطوح  فرادستی هابرنامه
ازجملـه  دو کارآمـدیـد ج یکردهـایو اتخـاذ رو یشـهر یسـنت یکردهـایرو در رییلذا ضرورت تغهاست. بودن آن (پایین
چـرا کـه هـدف  اسـت؛ یزمان از هر شی، باشانتوسعه در شهر ک یکنوند رون رییتغ یبرا( CDSی )توسعه شهر یاستراتژ

پایـداری کالن توسعه استراتژیک ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه و همراه با عدالت اجتماعی، کـارایی اقتصـادی و 
در چـه  CDSی هاازنظر شاخص شهر کاشانپرسش است که  نیدنبال پاسخ به ا پژوهش حاضر به ی است.طیمحستیز

شهری )حاکمیـت  CDSی هاشاخصکه شهر کاشان ازنظر  استوار ایده نیپرسش بر ا نیا فر شیپ وضعیتی قرار دارد؟
ی بنـدتیاولور وضـعیت مطلـوبی قـرار نـدارد و در و قابـل زنـدگی بـودن( د خوب شهری، بانکی بـودن، رقـابتی بـودن

 است. برخوردارکدام شاخص از اهمیت بیشتری  CDS یهاشاخص

 و در واکـنش بـه هامسـتیمتـأثر از نظریـه س کـایابتدا در انگلسـتان و سـپس در آمر 0311در دهه  یراهبرد یزیربرنامه
 ائـتالف نهـاد یریگشـکل با 0333 سال (. در10: 0331)صابری و همکاران،  آمد دیپد یشهر یلیجامع و تفص یهاطرح

متأسـفانه  ران،یـادر  (.035: 0331کرد )حسین زاده دلیـر و همکـاران،  آغاز را خود حیات رسمی CDS کلکته، در شهرها
راهبـرد توسـعه  یرسـم خچهیتار صورت نگرفته است؛ اما CDSدر خصوص  یچندان یها و مطالعات علمتاکنون پژوهش

 یرف بانـک جهـانطـاز  نیشاهرود و قزو یانزل بندر یمنظور شهرها نیکه بد گرددیبرم 0311به سال  رانیدر ا یشهر
 ره نمـود:اشـا ریز یبه کشورها توانیم یشهر یهاطرح یو اجرا هیباسابقه درزمینه ته یکشورها انیدر م. انتخاب شدند

 جایبه زمین شهری ربردکا کنترل برای دیدیصالح روش و جایگزینی شهری یهاطرح تهیه در دیرینه انگلستان )سابقه

ی( زیربرنامـه گسـتردگی)فرانسه  (اراضی مجدد تنظیم و یآورجمع روش از منطقه بندی( ژاپن )استفاده گسترده مطالعات
 یهـاروش ا )تطبیـقشـهری( کانـاد ی توسـعههـاطرح بودن انعطاف رقابلیغ و قوی بسیار پشتوانه قانونی آلمان )داشتن

 توسـعه ( استرالیا )جلوگیری ازهاطرح اجرای در ییتمرکززداحقوقی( دانمارك )ایجاد  اجتماعی اقتصادی، با شرای  اییاجر

جنبـه  شـتریهـا برحط نیـفوق، در آلمـان ا یکشورها انیدر م(. ستیز یمحکیفیت  بهبود گسترده، شکل تعیین پراکنده،
 نیتـرهممها را مشارکت مردم دانست. طرح نیا حیصح یاجرا لیدالاز  یکیبتوان  دیشا لیدل نیدارند و به هم یمشورت

اران، )علـوی و همکـ اسـت یاو منطقـه یملـ یهابا برنامه یتوسعه شهر یهاطرح یها هماهنگطرح لیقب نینکته در ا
0331 :52.)  

ن بـه لحـا  )حکـم ( در شهر چناراCDSی راهبرد توسعه شهری )هاشاخص( به تحلیل جایگاه 0330رهنما و همکاران )
میـانگین  دهـدیمی تحقیق آنـان نشـان هاافته. یاندپرداخته (و قابل زندگی بودن روایی خوب، رقابتی بودن، بانکی بودن

است  50/5و از دیدگاه شهروندان برابر با  1/5( در شهر چناران از نگاه کارشناسان برابر با CDSی اصلی مدل )هاشاخص
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کمتر بوده است. از نگاه کارشناسان تنها شاخص قابـل زنـدگی بـودن بـا رویکـرد ذهنـی بـا که هر دو از میانگین نظری 
اندکی بیشتر بوده است. بانکی بـودن  2/5از میانگین نظری  13/5و بانکی بودن از بعد فناوری با میانگین  71/5میانگین 

ابل زندگی بودن با رویکرد عینی با میانگین و ق 35/0 نیانگیمشاخص از نگاه شهروندان با  نیترنییپااز بعد مالیه شهری 
اسـتقرایی و  -( با روشی قیاسـی0335شاخص از نگاه کارشناسان شهری است. نوروزی فرد و همکاران ) نیترنییپا 07/5

( در نظام شهرسازی ایـران نتـای  حاصـل بـا اسـتفاده از CDSی استراتژی توسعه شهری )سنجامکانرویکردی کمی به 
ی اقتصادی، مسکن، وربهرهقرار گرفت و مشخص گردید شش شاخص شامل  موردبررسیروش اکتشافی  تحلیل عاملی و

در تحقق اسـتراتژی توسـعه  اثرگذاری هاعامل نیترمهمدسترسی به فناوری پیشرفته، دسترسی به بازار و خدمات اساسی 
یـی خـوب، رقـابتی حکمروا (CDS)ی مـدل هاشاخص( وضعیت 0333شهری در ایران هستند. حاتمی نژاد و همکاران )

ی اصـلی هاشـاخصی تحقیق نشان داد که میانگین هاافتهی .بودن، بانکی بودن، در شهر قزوین را مور بررسی قرار دهند
. نظر هر سه گـروه از میـانگین باشدیم 21/5و از نگاه نخبگان  71/5 نیمسئول، 71/5( از دیدگاه شهروندان CDSمدل )
ی اسـتراتژی هاشـاخصی بین دیدگاه ذینفعان شهری در رابطه با معنادار( بیشتر است و تفاوت 2/5) هانامهپرسشنظری 

ی مـدل اسـتراتژی هاشـاخصگفت که شهر قزوین به لحا  برخـورداری از  توانیم درمجموعتوسعه شهری وجود دارد. 
عنوان رویکـردی مشـارکتی در را بـه( CDS)( 0331و همکاران ) یاریز خوبی قرار دارد. نسبتاًتوسعه شهری در وضعیت 

ی بـرای انـهیزم جـادیو ای زیربرنامـهسازی توسعه شهری مهاباد باهدف ایجاد بستری جهت مشارکت،  اندازچشمفرآیند 
پـژوهش بیـانگر آن اسـت کـه سـاکنان شـهر   ینتا .انددادهقرار  موردپژوهشسازی مشترك توسعه آتی شهر،  اندازچشم

و مشکالت شهر خود دارند که ایـن موضـوع  هاتیقابل، تهدیدها، هافرصتبه نسبت مشترکی از  مهاباد شناخت مناسب و
نقـش مـدیریت  واننبا ع( در پژوهشی 0331. رضویان و همکاران )سازدیمسازی آتی شهر مهیا  اندازچشمزمینه را برای 

عامل از بین  53که درمجموع  انددهیرسبه این نتیجه  ( مورد: شهر قزوینCDSشهری در موفقیت راهبرد توسعه شهری )
بودنـد، از همبسـتگی  قرارگرفته موردسنجشدر ناکارآمدی و عدم موفقیت راهبرد توسعه شهری  هاآن ریتأثعاملی که  53
روشنی بر این نکته دارند که تفرق مدیریتی موجود در ساختار مـدیریت شـهری،  دیتأکدرصد برخوردار هستند و  35 تا 21

ی بنـدتیاولو( بـه تحلیـل و 0337و همکاران ) زادهمیابراهرآمدی و عدم موفقیت راهبرد توسعه شهری است. موجب ناکا
نتای  حاصل از پـژوهش نشـان داد اند پرداختهی استراتژی توسعه شهری در محالت منطقه هشت شهر شیراز هاشاخص
. پارنل باشدیم 01/3و ازنظر نخبگان  5/5 دانشهروناز دیدگاه استراتژی توسعه شهری  یهاکل شاخص یهانیانگیمکه 

ی توسـعه شـهری ژوهانسـبورگ افریقـای جنـوبی معتقدنـد در هایاسـتراتژی بـا عنـوان امقالـه( در 5112) 0و رابینسون
ی هایاسـتراتژی استراتژیک توسعه شهری باید از توانمندی نخبگان و نیروهای دانشگاهی بهره بیشتری برد و زیربرنامه
یـی و فقرزدای، تعادل بخشی بین رشد جمعیـت و اهیناح، ایجاد تعادل کندیمشهری ژوهانسبورگ را چنین عنوان توسعه 
ی زیربرنامـه( بـه بررسـی رشـد شـهری و 5105) 5تودز سونیال ی.ررسمیغی به افراد ساکن در بخش اسکان رسانخدمات

ی اسـتراتژیک زیربرنامهدارد که الگوی  دیتأکپرداخته و  استراتژیک با رویکرد شهر پایدار در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی
 یبـرا یعمـوم نوع آوری یرو ویژه برالگو به نیا دیتأکاست،  اثرگذارسوی اهداف شهر پایدار در تغییر شکل این شهر به

( در 0351) 3. کادمـانباشـدیم ییفضـا ییراهبردهـا قیـاز طر یشـهر یهارساختیو توسعه ز ییفضا ریزیبرنامه ارتقاء
ی و توجه بـه زیربرنامهبامطالعه جوامع محلی و کوچک در کشور برزیل به این نتیجه رسیده است که مشارکت،  پژوهشی

( در تحقیقـاتش 5101) 1. برنـرشـودیمعناصر اصلی مباح  استراتژی توسعه شهری محسوب  ازجملهاهداف شهر پایدار، 
است، زیـرا محـی  شـهری نـوینی ایجـاد  مندنظامکارآمد و  هایستسیانشان داد که استراتژی توسعه شهری مربوط به 

 بـا عنـوان یادر مقاله( 5102) . رسول منش و همکارانکندیمو بستر را برای رسیدن به یک شهر پایدار فراهم  کندیم

هرهای و بانـک شـ هیـاتحاد نیبـ فیتعار سهیتوسعه شهر مقا یهایشهری با استفاده از استراتژ داریبه توسعه پا یابیدست

                                                           
1 . Parnell & Rbbinson 

2 . Alison Todes 

3 . Kadman 

4 . brener 
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 نی. اولـگردنـدیمختلـف اسـتفاده م فیدر اشکال و تعار دارییاند که اصطالح پاموضوع پرداخته نیدر مالزی به ا یجهان
منظور کنـار آمـدن بـا که بـه دارندیم انیب سندگانینو. گرددیبرم 0375به سال  "توسعه پایدار"و یا  "پایداری"استفاده 

 یهااصل توس  سـازمان کیعنوان به داریتوسعه پا ،یمحیطی جهانزیست ی وی، اجتماعاقتصاد یهاچهار دهه از چالش
برسـد. از سـوی  بیبه تصو دیبا یفناوری اطالعات در سطح محل یهاویژه سازمانبه ،یو محل یمل یهادولت ،یالمللنیب
حال، استراتژی به کار گرفته شود. بااین داریبه توسعه پا یابیمنظور دستبه دیشهری با تیریدر مد دیجد یکردهایرو گر،ید

خاص از  فیدو تعر سهیمقاله مقا نی. در اشودمی فیمختلف تعر یهانهیاز زم ارییآن در بس داریو توسعه پا یتوسعه شهر
و  انیـبـه ب داریـبه توسعه پا یابیمنظور دستبه یشهرها و بانک جهان هیشده توس  اتحادتوسعه شهر مطرح یهایاستراتژ
 است. شدهلیتحل
 

 مبانی نظری
ی و کاهش کیفیت زنـدگی تیریمدی استراتژیک و در پاسخ به ناکارآمدی ابرنامهعنوان رویکرد استراتژی توسعه شهری به

(. اسـتراتژی توسـعه شـهری Cities Alliance,2007:4) دیـگردی مطـرح زیربرنامهدر ادبیات  0333در شهرها از سال 
 اندازچشـمی است با ماهیت راهبردی کـه تـدوین آن بـر پایـه ابرنامهی شهری زیربرنامهر عنوان جدیدترین رویکرد دبه

شـهری از همـه اجـزای  ورانبهره و نفعانیذ. درواقع، فرایندی مشارکتی است که همه ردیپذیمسازی مشارکتی صورت 
فرآینـدی اسـت کـه ائـتالف  ؛ ایـن اسـتراتژی، شـامل(CDS in China a manual: 2006: 1گیرد )جامعه را دربر می

 ردیـگیشهر و بررسی موانع و امکانات آن، به کـار م یهایها و استراتژاز مدیران محلی را برای تقویت برنامه یاگسترده
(World Bank,2006) ی اوهیشـی درون جامعه شهری به حل مسائل و مشـکالت آن بـه هاهیسرمابر بنابراین با تکیه؛

(. تمرکـز اصـلی Center for urban Development, studies,2001: 12) پـردازدیم سیسـتمی و سلسـله مراتبـی
محیطی، مـالی، ی زیسـتهاجنبـه حـالنیدرعاسـت امـا  ریپـذرقابتی تقویـت اقتصـاد بـر رواستراتژی توسعه شـهری 

ی بـرای زیررنامـهبنیز شـامل  ؛ و(CitiesAlliance,2006: 1ساختار شهری و کاهش فقر را پوشش داده ) ،هارساختیز
ی برای بهبود وضعیت خدمات و اشتغال گذارهیسرمامنظور بهبود مدیریت و حاکمیت شهری، افزایش اقداماتی است که به

 اسـتراتژی بنـابراین؛ (Cities Alliance, 2001: 3) شـودیمو همچنین کاهش پایدار و سیستماتیک فقر در شهر تهیه 

 فـراهم را شهری منطقه یا شهر یک برای یزیربرنامه زمینه تواندیم که است یزیربرنامه ابزارهای از شهری یکی توسعه

 مطالعـات بنا بـر (.Citice Alliance, 2008کند ) کمک شهر آتی توسعه و موجود شهری بهتر مشکالت درك به و کند

 :اسـت بناشـده شهرهاسـت یپایدار بیانگر که اساسی ذیل چهاراصل پایه بر شهری توسعه راهبرد ائتالف شهرها، سازمان
 هـاآن از طریـق کـه شـودیم شـامل را نهادهـایی و فرایندها خوب راهکارها، الف( حاکمیت و مدیریت خوب: حکمروایی

 کـه ی: شهرهاییریپذبانکب(  .یابند دست خود تعهدات انجام نیز و قانونی و حقوق منافع به بتوانند هاگروه و شهروندان

 رشـد دارای بایـد ی: شـهرریپـذرقابتخود دارنـد. ج(  یانهیهز و درآمدی منابع از استفاده در شهری کارآمد مالی سیستم

 مناسب آوردن شرای  فراهم شهری، کارآمد توسعه الزمه .باشد جانبههمه اقتصاد همچنین و یگذارهیسرما اشتغال درآمد،

 سـکنه همـه در آن، کـه اسـت زنـدگی ابـلق زنـدگی: شـهری مؤسسات است. د( قابلیت و افراد یوربهره افزایش برای

 Asian Developmentداشـته باشـند ) شهر سیاسی و اقتصادی زندگی از یمندبهرهو  مشارکت برای برابر یهافرصت

Bank, 2004:6.) شهر توسعه استراتژی یهاطرح تهیه فلسفه (CDSرا ) و هاچالش ،هابحران برداشتن انیاز م توانیم 
 شهری مسائل در رگذاریو تأث عمده نهادهای سوی از نوینی که رویکردهای دانست توسعهدرحال کشورهای شهری مسائل

 توسعه منظورفعال به شرکای عنوانبه ایفزاینده شکل به شهری فقیر . اقشار0: از اندعبارت که است قرارگرفته موردتوجه

مقابـل  در یانـدهیفزا شـکل در مقیاس محلـی بـه هایشهردار. 5.اندپرداخته هایشهردار با مشارکت به خویش اجتماعی
. 1. انـدآورده روی سـاالرانهمردمو  تمرکززدایـی هایسیاسـت در مقیاس ملی به هادولت. 3.اندشده پاسخگوتر شهروندان
 بـر یشهر تیریمد تیفیخود صراحتاً به نقش ک یشهر یراهبردها نیدر تدوجهانی  سطحتوسعه در  یالمللنیب مؤسسات

 (.Cities Alliance Discussion, 2001:4اند )نموده توجه فقر شکاه
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 روش پژوهش
 .اسـت یلـتحلی – یفیتوصـ قیـتحق، کـاربردی و ازلحـا  روش انجـام یقـیمبنای هدف مطالعه، تحق پژوهش حاضر بر
 هیـاول یهـادهو داشده است. اطالعات مربوطه انجام اتیو مرور ادب یابا استفاده از روش کتابخانه تحقیق چارچوب نظری
امعه آماری جاست.  دهیگرد یآوراز ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع یریگبا بهره یدانیبه روش م هالیجهت انجام تحل

یـک تفک بـهزمـون بوده. نتای  هـر آ شهر کاشانحوزه شهری  و مسئوالنپژوهش شامل کلیه شهروندان مدیران  نیدر ا
 کـرتیل یانـهیپـن  گز فیـط ها با استفاده ازشاخص یدهو ارزش یبندطبقه است.صورت جداگانه آورده شده جداول به

 قیـار تحقابز ییایپا یبرای بررس صوری و نظرات کارشناسان و یینامه از رواپرسش ییروا یبررس. در صورت گرفته است
 131/1برابـر بـا  نامهسـشرپضریب آلفـای کرونبـاخ  آلفای کرونباخ استفاده شد. بیو ضر آزمونشیاز روش انجام پ زین

افـزار نرماز  نمونـه حجـم نیـیتعی اسـت. بـرا نامهپرسـشابـزار  قبولقابلپایایی مناسب و  دهندهنشان شد کهمحاسبه 
Sample power حجـم نمونـه  طرفـهکو آزمـون ی 32/1 نانیاطم، سطح 12/1که با در نظر گرفتن آلفای  شدهاستفاده

 لیتحل یهاروشو  AMOSافزار پرسشنامه با استفاده نرم قیاز طر شدهیگردآور یهاادهدنفر برآورد گردید.  011تحقیق 
 ت.مورد تحلیل و بررسی قرار گرف SPSS افزارنرمی در محی  انمونهتک  T آماری چون آزمون

 
 در پژوهش مورداستفادهی هاشاخص. 1 شماره جدول

 منبع شاخص ریز شاخص

 
 حکمروایی
 خوب

 ی،هرش یباسازیز یهاهنیهزی، شهر تیریگو بودن مدپاسخی، شهر یهامشارکت در پروژه
 نیگو بودن قوانپاسخی، عادالنه خدمات شهردار عیتوزی، شهردار یفرهنگ یهابرنامه
، ردر مورد شه یشهردار یرساناطالعی، شهردار ینوساز یهابرنامه، ازهایبه ن یشهر
 ی.از عملکرد شهردار یکل تیرضا

 
Cities Alliance, 

(2006) 

Go, (2014) 

 بانکی
 بودن

توس   زایرفع ن، خودپرداز یهادستگاه عینحوه توز، کیالکترون یبانک دار یهارساختیز
از  یبانک ین کارهاانجام داد یکیالکترون یبانک دار تیامن زانیخودپرداز، می هادستگاه

 .لیموبا قیطر

Pennathar, (2001) 

 

 رقابتی
 بودن

، هارساختیز تیاز وضع تیرضا، اشتغال تیاز وضع تیرضا، ب گردشگرجذ نهیرقابت درزم
 .نهایدرآمد ماه، کسب کار یهاعادالنه فرصت عیتوز ی.گذارهیسرما تیاز وضع تیرضا

Egan, (2000) 
Sinkiene, (2007) 

 
قابل 
زندگی 
 بودن

الت فآس تیفیک ی،هرمبلمان شی، سوارو دوچرخه یروادهیپ یوجود محورها، مسکن تیفیک
ی، ت مسکونبافت محال، وضعیت هاابانیها و خکوچه ییروشنا تیوضع، هاابانیها و خکوچه

ب آبه  یسترسد، گذراندن اوقات فراغت یهامکان تیفیکیی، ربنایز زاتیو تجه وضعیت
 تیعوض ،ها و معابرو بهداشت کوچه یزیتم ی،تعداد اتاق منزل مسکونی، سالم بهداشت

شک عداد پزتاز  تیرضای، درمان یاز خدمات بهداشت تیرضا، سبز یفضاها، وضعیت هیتغذ
ه و به موز یدسترس، آموزش تیفیک، به گردشگران تیاهم، و تئاتر نمایس تیوضع، متخصص
 ی.مذهب یقوم یهاتیتوجه به اقل، هازباله یآورنحوه جمع، کتابخانه

 

Kamal Robert (2009) 
Xu and Yeh (2005) 

Wang and Shen (2002) 

Papa et al(2014) 

 

 محدوده موردمطالعه
شرقی ل شـرقی ( در طو( در طو03320332هزار نفر )مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن، هزار نفر )مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن،   311117311117بر بر شهر کاشان با جمعیتی بالغشهر کاشان با جمعیتی بالغ   2020ل 

  531531اصله شهر کاشان تا تهران اصله شهر کاشان تا تهران قرار دارد فقرار دارد ف  چچیینونوییگرگر  النهارالنهارنصفنصفدقیقه از دقیقه از   2323درجه و درجه و   3333دقیقه و عر  شمالی دقیقه و عر  شمالی   5757درجه و درجه و 
شور و هـای کشـور و راهراهیره بزرگیره بزرگقرار داشتن بر روی زنجقرار داشتن بر روی زنج . کاشان، با. کاشان، باهستهستکیلومتر کیلومتر   515515و تا اصفهان و تا اصفهان   کیلومترکیلومتر  3232تا قم تا قم   ترترکیلومکیلوم های ک

ستانهای شرقی و شمال غربی کشـور، بـا شهرسـتانواقع بر سر راه اصلی ارتباطی شهرها و استانواقع بر سر راه اصلی ارتباطی شهرها و استان با شهر شور،  ستانها و اسـتانهای شرقی و شمال غربی ک کزی، های مرکـزی، ها و ا های مر
 جنوب و جنوب شرقی دارای موقعیت ممتازی است.جنوب و جنوب شرقی دارای موقعیت ممتازی است.
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 . موقعیت جغرافیایی شهر کاشان1اره شمشکل 

 

 هاافتهبحث و ی
نمنظور سـنجش معنـبهبـه، ، قرار دادهقـرار داده  ییابابییمورد ارزمورد ارزدر شهر کاشان در شهر کاشان را را   ییخوب شهرخوب شهر  ییییابعاد حکمرواابعاد حکمروا  تحقیقتحقیق  اولاول  ههییفرضفرض سنجش مع   ییادارادارمنظور 

ساکنکـه سـاکن  دهددهدیی( نشان م( نشان م55جدول )جدول )  ییهاهاافتهافتهیی. . ددییاستفاده گرداستفاده گرد  ییااتک نمونهتک نمونه  ییاز آزمون تاز آزمون ت  ییتوسعه شهرتوسعه شهر  ییاثرات استراتژاثرات استراتژ ان ان که 
ضاو عدم رضـا  دهدهرا برداشت نکررا برداشت نکر  ییاثرات مثبتاثرات مثبت  ییخوب شهرخوب شهر  ییییحکمرواحکمروا  ییهاهاشهر کاشان از شاخصشهر کاشان از شاخص با بـا توجـه بـررخود خـود   تتییو عدم ر جه  با تو ه ه ا 

شاخصکل شـاخص  ننییانگانگییممپایین بودن پایین بودن و و   Tمقدار آماره مقدار آماره   ی بودنی بودناند. منفاند. منفجدول نشان دادهجدول نشان داده  ییخروجخروج براها بـراکل  ها هرکـدام از نماگرهـا   ییها  کدام از نماگر هر
نابراانـد، بنـابرانکردهنکرده  ییابابییـرا مناسب ارزرا مناسب ارز  ییشهرشهر  حکمرواییحکمروایی  تتییشهر کاشان وضعشهر کاشان وضع  ننییاست که ساکناست که ساکن  ننییاا  انگرانگرییبب ند، ب شان اشـان شهر کشـهر ک  ننییا ا

 قرار دارد.قرار دارد.  یینامناسبنامناسب  تتییدر وضعدر وضع  ییشهرشهرخوب خوب   ییییابعاد حکمرواابعاد حکمروا  تتییازلحا  وضعازلحا  وضع
 

 حکمروایی خوب شهری یرهایمتغ یابیو ارز یلتحل یبرا یانمونهتک  T. آزمون 2 شماره جدول

 گویه حکمروایی
 خوب شهری

سطح  Tآماره 
 معناداری

 
 میانگین

تالف اخ
 میانگین

 %32 فاصله اطمینان
 سطح معناداری

 حد باال یینحد پا

 -33/0 -21/0 -12/0 22/0 111/1 -21/55 ی شهریهاپروژهمشارکت در 

 -/12 -/71 -/117 33/5 111/1 -10/7 بودن مدیریت شهری گوپاسخ

 -33/0 -11/0 -203/0 13/0 111/1 -03/51 های زیباسازی شهریرضایت از هزینه

 -/31 -/21 -/111 21/5 111/1 -13/1 های فرهنگی شهرداریرضایت از برنامه

 -/10 -/70 -/211 11/5 111/1 -375/7 توزیع عادالنه خدمات شهرداری

 -/31 -/11 -/203 13/5 111/1 -711/1 گو بودن قوانین شهری به نیازهاپاسخ

 -/15 -/11 -/503 73/5 /153 -51/5 های نوسازی شهرداریرضایت از برنامه

 -/13 -/73 -/111 31/5 111/1 -01/1 رسانی شهرداری در مورد شهراطالع

 -/20 -/15 -/117 33/5 111/1 -13/1 رضایت کلی از عملکرد شهرداری

 51/5 میانگین کل شاخص 

 

نشـان  3جـدول شـماره ی هاافتـهی را مورد تحلیل قرار داده فرضیه دوم تحقیق وضعیت ابعاد بانکی بودن در شهر کاشان
اری ی خـودپرداز و امنیـت بانـک دهادسـتگاه، رفـع نیـاز خـودپردازی هادستگاهسه گویه رضایت از نحوه توزیع  دهدیم

با مقدار آزمـون  هاخصشاالکترونیک ازنظر ساکنان شهر کاشان در وضعیت مناسبی قرار دارند، اما درمجموع میانگین کل 
 .باشدیمشهر کاشان  گر ضعیف بودن ابعاد بانکی بودن استراتژی توسعه شهری درو بیان دارندفاصله( 3 اریمع)
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 بانکی بودن یرهایمتغ یلتحل یبرا یاتک نمونه Tآزمون . 3جدول شماره 

 یهگو
 بانکی بودن 

 

 آماره
T 
 

سطح 
 یمعنادار
 

اختالف  میانگین
 یانگینم

 

 %32فاصله اطمینان 
 سطح معناداری

 باالحد  حد پایین

 -/10 -/32 -/011 15/5 111/1 13/5 های بانک داری الکترونیکرضایت از زیرساخت

 /11 -/57 /533 53/3 111/1 13/0 های خودپردازرضایت از نحوه توزیع دستگاه

 /31 /11 /033 03/3 111/1 33/0 های خودپردازرفع نیاز توس  دستگاه

 /53 -/01 /117 17/3 111/1 /10 میزان امنیت بانک داری الکترونیکی

 -/23 -10/0 -/111 51/5 111/1 -23/7 انجام دادن کارهای بانکی از طریق موبایل

 30/5 ل شاخصک نیانگیم 

 

رقابت بودن شهر قابل هیوگبودن، تنها  یابعاد رقابت انیکه در م دهدینشان م 1جدول شماره  یحاصل از خروج یهاافتهی
اشـتغال،  تیاز وضـع تیرضا هیقرار دارد و سه گو وس است و در حد  کیر استاندارد نزدکاشان در جذب گردشگر به مقدا

 یسـبنامنا تیر در وضعگذران در شه هیسرما یگذارهیسرما تیاز وضع تیو رضا یشهر یهارساختیز تیاز وضع تیرضا
شهر کاشان ازلحـا   فیضع تیضعو انگریدارند که ب( فاصله3وس  )عدد حد ها با مقدار کل شاخص نیانگیقرار دارند و م

 .باشدیم یتوسعه شهر یبودن استراتژ یبهعد رقابت

 

 رقابتی بودن یرهایمتغ یلتحل یبرا یاتک نمونه Tآزمون  .4شماره  جدول
 یهگو

 رقابتی بودن 
 

سطح  T آماره
 یمعنادار
 

اختالف  میانگین
 یانگینم

 

 %32فاصله اطمینان 
 سطح معناداری

 الحد با حد پایین

 /35 -/11 /033 03/3 /011 33/0 رقابت درزمینه جذب گردشگر

 -/20 -/11 -/173 33/5 111/1 -11/1 رضایت از وضعیت اشتغال

 -/32 -/11 -/217 13/5 111/1 -21/1 هارضایت از وضعیت زیرساخت

 -/11 -/71 -/111 11/5 111/1 -17/7 گذاریرضایت از وضعیت سرمایه

 21/5 میانگین کل شاخص 

 

جحاصـل از خروجـ  ییهاهاافتهافتهییشهر کاشان پرداخته، شهر کاشان پرداخته،   دردر  بودنبودن  ییابعاد قابل زندگابعاد قابل زندگ  ییبه بررسبه بررس  22جدول شماره جدول شماره  صل از خرو مون آزمـون   ییحا   تکتـک  Tآز
حالت از بافـت محـالت   تتیینماگرها تنها رضانماگرها تنها رضا  ییتمامتمام  انانییکه در مکه در م  دهددهدیینشان منشان م  ییاانمونهنمونه فت م سکونی مسـکونی از با ضورهمیـت بـه حضـورو او ا  شهرشـهرم به ح یت    هم

ضاها ازجملـه رضـاشاخصشـاخص  گرگرییو دو دحد متوس  هستند حد متوس  هستند ن در ن در ازنظر شهرونداازنظر شهروندا( ( 33//77( و )( و )33//1111ی )ی )هاهاننییانگانگییممبا با   گردشگرانگردشگران له ر از از   تتییها ازجم
صلهفاصـله  وس وس د د ححی و ... از ی و ... از گذارگذارههییسرماسرما  تتییاز وضعاز وضع  تتییرضارضا  ها،ها،رساخترساختییزز  تتییاز وضعاز وضع  تتییرضارضا  تغال،تغال،اشاش  تتییوضعوضع نابرادارند، بنـابرافا   ننییدارند، ب
ضعبودن در وضـع  ییگفت که شهر کاشان ازلحا  ابعاد شاخص قابل زندگگفت که شهر کاشان ازلحا  ابعاد شاخص قابل زندگ  توانتوانییمم لوبمطلـوب  تتییبودن در و ندارد قـرار نـدارد   ییمط   للککـ  ننییانگانگییـمم  ووقرار 

 ..باشدباشدییآن مآن م  ددیی( نشانگر تائ( نشانگر تائ55//1212ها )ها )شاخصشاخص

 

 قابل زندگی بودن یل متغیرهایتحل یبرا یاتک نمونه Tآزمون  یجنتا .5شماره جدول 
 گویه

 قابل زندگی بودن
سطح  Tآماره 

 معناداری
 میانگین
 

 

اختالف 
 میانگین

 %32 ینانفاصله اطم
 سطح معناداری

 حد باال حد پایین

 -/11 -/11 -/111 31/5 111/1 -32/7 سکنرضایت از کیفیت م

 -/72 -17/0 -/317 13/5 111/1 -00/00 ماهیانه درآمدرضایت از 

 -/73 -11/0 -/357 17/5 111/1 -30/03 یسواردوچرخهروی و یادهپوجود محورهای 

 -/01 -/11 -/511 75/5 111/1 -11/3 رضایت از مبلمان شهری

 -/11 -/31 -/111 51/5 111/1 -11/00 هایابانخو  هاکوچهرضایت از کیفیت آسفالت 

 -/11 -/71 -/111 11/5 111/1 -25/7 ی کسب کارهافرصتتوزیع عادالنه 
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 -/30 -/13 -/211 21/5 111/1 -01/2 هایابانخو  هاکوچهرضایت از وضعیت روشنایی 

 /51 -/51 /111 11/3 111/0 /111 محالت مسکونی از بافترضایت 

 -/03 -/22 -/317 13/5 111/1 -10/1 و تجهیزات زیربنایی تأسیساترضایت از 

 -/31 -/11 -/217 13/5 111/1 -12/2 ی گذراندن اوقات فراغتهامکانکیفیت 

 /07 -/57 -/123 32/5 /131 -/177 دسترسی به آب سالم بهداشتی

 -/23 -/31 -/717 53/5 111/1 -15/1 رضایت از تعداد اتاق منزل مسکونی

 -/05 -/11 -/517 70/5 /110 -31/3 و معابر هاکوچهایت از تمیزی و بهداشت رض

 حد باال -/35 -/051 11/5 /512 -01/0 کیفیت تغذیه تیاز وضعرضایت 

 /11 -/10 -/557 77/5 /101 -11/5 رضایت از فضاهای سبز

 -/11 -/21 -/303 13/5 /110 -31/3 رضایت از خدمات بهداشتی درمانی

 -/03 -/31 -/017 13/5 /110 -11/0 ز تعداد پزشک متخصصرضایت ا

 -/15 -/31 -/511 11/5 /133 -01/5 رضایت از وضعیت سینما و تئاتر

 /37 -/53 /517 17/3 /110 /133 اهمیت به حضور گردشگران

 -/07 -/25 -/317 12/5 111/1 -37/3 کیفیت آموزش در مدارس

 -/71 -11/0 -/117 00/5 111/1 -72/00 رضایت از زیبایی شهر

 -/12 -/13 -/511 71/5 /105 -25/5 دسترسی به موزه و کتابخانه

 -/51 -/11 -/111 21/5 111/1 -01/2 هازبالهی آورجمعرضایت از نحوه 

 /11 -/33 -/033 10/5 /122 -33/0 ی قومی مذهبیهاتیاقلتوجه به 

 12/5 میانگین کل شاخص

 

شهریهای راهبرد توسعه شـهریشاخصشاخص  یصیصتشختشخ  جهتجهت  یقیقتحقتحق  آیندآینددر ادامه فردر ادامه فر ساختمعـادالت سـاخت  ییسازسـازمدلمدل  ازاز  قهقـهدر منطدر منط  های راهبرد توسعه  عادالت  اری اری م
صلاز اصـل  ییککـیی  ،،ییساختارسـاختار  مدل معادالتمدل معادالت  اایی  ییعلعل  ییسازسازمدلمدل  اایی  انسانسییکووارکووار  ییساختارهاساختارها  للییوتحلوتحلههیی. تجز. تجزیدیداستفاده گرداستفاده گرد   ننییترترییاز ا

مان زمـان همهم  للییوتحلوتحلههییها، تجزها، تجزننآآ  ییاصلاصل  ییژگژگییاست که واست که و  رهرهییمتغمتغ  و چندو چند  دهدهییچچییپپ  ییهاهادادهدادهی ی ساختارهاساختارها  للییوتحلوتحلههییتجزتجز  ییهاهاروشروش ز
ستمسـتقل و وابسـته اسـت  ررییچند متغچند متغ سته ا ستقل و واب عهروش، مجموعـه  ننییـاا(. (. Kirschkamp, 2008: 20))  م مارآمـار  ییهاهـااز روشاز روش  ییااروش، مجمو   ییبرابـرا  ییآ
شاهدهپنهان و مشـاهدهی ی رهارهاییو متغو متغ)مدل ساختاری( )مدل ساختاری(   مستقل و وابستهمستقل و وابسته  ییرهارهاییمتغمتغ  ننییرواب  برواب  ب  ییسازسازمدلمدل مدل )مـدل   ررییپذپذپنهان و م ندازانـداز) ی( ی( ررییگگهها
 (.(.011011: : 03033131)محسنین و اسفیدانی، )محسنین و اسفیدانی،   باشدباشدییمم
 

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

 

شهریهای استراتژی توسعه شـهریشاخصشاخص  میانمیان  دهد که ازدهد که ازنشان مینشان می  یقیقتحقتحق  ییحاصل از مدل مفهومحاصل از مدل مفهوم  هایهاییافتهیافته شاخص کـدام شـاخص   های استراتژی توسعه  کدام 
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پژوهش از . مدل ساختاری پـژوهش از اشداشدببییمم  ذکرشده داراذکرشده دارا  ییپارامترهاپارامترها  یهیهنسبت به بقنسبت به بق  ییبوده و اثرات بارزتربوده و اثرات بارزتر  یشترییشتریبب  یتیتاهماهم  ییدارادارا   11. مدل ساختاری 
مل دهد کـه عامـل مرتبه دوم نشان میمرتبه دوم نشان می  ییمدل عاملمدل عامل  است. خروجیاست. خروجی  شدهشدهللییتشکتشکمتغیر آشکار متغیر آشکار   3131متغیر پنهان و متغیر پنهان و  که عا ندگی قابـل زنـدگی دهد  بل ز قا

یه جایگاه بهتـری نسـبت بـه بقیـه به خود اختصاص داده است و به خود اختصاص داده است و   11//3131را با وزن را با وزن   ییبار عاملبار عامل  یشترینیشترینبب  بودنبودن به بق سبت  تری ن ؛ ؛ دارددارد  هاهاشاخصشـاخصجایگاه به
مل از همـه عوامـل   ششییبب  قابل زندگی بودنقابل زندگی بودنعامل عامل   استراتژی توسعه شهریاستراتژی توسعه شهریعوامل چندگانه عوامل چندگانه   انانییدر مدر مگفت که گفت که   توانتوانییمم  ننییبنابرابنابرا مه عوا از ه

ست. اسـت.   ققییتحقتحق  ههییفرضفرض  ددیینشانگر تائنشانگر تائ  قابل زندگی بودنقابل زندگی بودنشاخص شاخص   ییاثرگذار بوده است باالتر بودن بار عاملاثرگذار بوده است باالتر بودن بار عامل مانهمـانا که در کـه در   طورطوره
گشاخص قابل زندگی بودن دارای سه بخش است که بهعد فرهنگـ  شودشودییمممشاهده مشاهده   33شکل شکل  عاملی ی اجتمـاعی دارای بـار عـاملی شاخص قابل زندگی بودن دارای سه بخش است که بهعد فرهن بار  ماعی دارای  ی اجت
با ی کالبـدی بـا ططییمحمحستستییززازآن ابعاد سالمتی بهداشتی و ازآن ابعاد سالمتی بهداشتی و بوده و پسبوده و پس  11//3131 بدی  عاملی ی عـاملی هاهـاوزنوزنی کال بهرتبـهدر در   11//1717و و   11//3535ی  ی ی هاهارت

سیونی بعدی قرار دارند، پس از شاخص قابل زندگی بودن عامل رقابتی بودن قرار دارد که با وزن رگرسـیونی  به دوم در رتبـه دوم   11//3030بعدی قرار دارند، پس از شاخص قابل زندگی بودن عامل رقابتی بودن قرار دارد که با وزن رگر در رت
عاملی ی عـاملی هاهـاوزنوزنیی خوب شهری به ترتیب با یی خوب شهری به ترتیب با حکمرواحکمرواکی بودن و کی بودن و قرار دارد و ابعاد بانقرار دارد و ابعاد بان بهرتبـهدر در   11//7575و و   11//7171ی  سوم و ی سـوم و هاهارت ی 

ی رگرسیونی به ترتیب متعلق به رضایت ی رگرسیونی به ترتیب متعلق به رضایت هاهاوزنوزنبیشترین بیشترین   کهکه  ددییگردگردمدل مشخص مدل مشخص   ترترییجزئجزئچهارم قرار دارند، پس از تفسیر چهارم قرار دارند، پس از تفسیر 
سکونی، تابخانه، رضایت از بافت محـالت مسـکونی، ، دسترسی به موزه و ک، دسترسی به موزه و کخودپردازخودپرداز  ییهاهامناسب دستگاهمناسب دستگاه  ععییتوزتوز  از مبلمان شهری،از مبلمان شهری، حالت م تابخانه، رضایت از بافت م

عاملی ی عـاملی هاهـاوزنوزنو امنیت بانک داری الکترونیک با و امنیت بانک داری الکترونیک با   هاهازبالهزبالهی ی آورآورجمعجمعرضایت از رضایت از    11//7171، ، 11//7070، ، 11//7575، ، 11//7575، ، 11//7373، ، 11//7272ی 
یاز ی رگرسیونی هم شامل نماگرهای رضایت از زیبـایی شـهر، رفـع نیـاز هاهاوزنوزنو کمترین و کمترین   باشدباشدییمم فع ن شهر، ر بایی  ستگاهدسـتگاهی رگرسیونی هم شامل نماگرهای رضایت از زی خودپرداز، ی خـودپرداز، هاهاد ی 

برای از خدمات درمانی، رضایت از وضعیت اشتغال و وجود محورهایی بـرای   تتییرضارضا  ضور گردشگران،ضور گردشگران،اهمیت به حاهمیت به ح ی و ی و روروادهادهییـپپاز خدمات درمانی، رضایت از وضعیت اشتغال و وجود محورهایی 
 تعلق دارد.تعلق دارد.  11//1313، ، //1313، ، 11//1717، ، 11//1111، ، 11//1111، ، 11//1111ی رگرسیونی ی رگرسیونی هاهاوزنوزنی با ی با سوارسواردوچرخهدوچرخه

قدار و سطح تحـت پوشـش )مقـدار   یینسبت بحراننسبت بحران  یار،یار،معمع  ییخطاخطا  یراستانداردیراستانداردغغ  یریر( مقاد( مقاد11در جدول شماره )در جدول شماره ) شش )م حت پو شان دادهنشـان داده  ((Pو سطح ت شده شـده ن
قدار . )مقـدار باشندباشندییصفر مصفر م  یریربا مقادبا مقاد  ییتفاوت معنادارتفاوت معنادار  ییدا دارادا داراممالال  ییپارامترهاپارامترها  یهیهاز آن است که کلاز آن است که کل  ییجدول حاکجدول حاک  ی ی است. نتااست. نتا ( ( P. )م
هد کلدهـد کلاست که نشان میاست که نشان می  11//  22رواب  فوق کمتر از رواب  فوق کمتر از   یهیهدر کلدر کل مدل موردحروابـ  موجـود در مـدل موردح  یهیـهد جود در  ب  مو بتجربـ  ییهاهـادادهداده  یتیـتماماروا   ییتجر

سبت همچنین نسـبت   اند.اند.قرارگرفتهقرارگرفته سب )مناسـب )( ( CR))  ییننـبحرابحراهمچنین ن شتر از بیشـتر از منا که باشـد و خطـای اسـتاندارد پـایین اسـت کـه ( می( می00//3131بی ست  پایین ا ستاندارد  طای ا شد و خ با
 اند.اند.ید قرارگرفتهید قرارگرفتهتائتائ  موردمورداین امر است که کلیه رواب  موجود در این مدل این امر است که کلیه رواب  موجود در این مدل   دهندهدهندهنشاننشان

 

 با سطح تحت پوشش راستانداردیغی برآوردها. 6شماره جدول 

 ESTIIMET S.E C.R P گویه ها

010/0 ل زندگی بودنقاب <<<<<راهبرد توسعه شهری  552/  110/ 2 *** 

111/0 فرهنگی اجتماعی <<<<<زندگی بودن  قابل  

713/1 بانکی بودن <<<<< راهبرد توسعه شهری  011/1  101/3 *** 

111/0 رقابتی بودن <<<<< راهبرد توسعه شهری  

713/1 حکمروایی خوب شهری<<<<<راهبرد توسعه شهری   021/1  273/1 *** 

713/1 ی کالبدیطیمحستیز <<<<<بودنقابل زندگی   /1 166 731/1 *** 

723/1 سالمتی بهداشتی <<<<<قابل زندگی بودن  023/1  311/1 *** 

 

هامـدل نهـا  ییابابییپارامترها با مقدار صفر به ارزپارامترها با مقدار صفر به ارز  ییداردارییمعنمعن  ییپس از بررسپس از بررس شاپـژوهش بـا توجـه بـه شـا  ییییمدل ن به  جه  با تو لق)مطلـق  ییهاهاخصخصپژوهش    -)مط
موردنظر مطلب است که مدل مـوردنظر   ننییاا  انگرانگرییها نماها نما( سنجش داده( سنجش داده77ره )ره )قرارگرفته در جدول شماقرارگرفته در جدول شما  ییمقتصد( مورد برسمقتصد( مورد برس  -ییققییتطبتطب مطلب است که مدل 

 پژوهش قرارگرفته است.پژوهش قرارگرفته است.  ییهاهادادهداده  ییهاهاتتییحماحما  تحتتحتشده شده و مدل ارائهو مدل ارائه  باشدباشدییبرخوردار مبرخوردار م  ییاز برازش قابل قبولاز برازش قابل قبول
 

 فرضیشمدل پ یوزن یون. رگرس7 شماره جدول
 نام

 شاخص 
 عالئم

 یاختصار 
 برازش

 خوب مدل 
 مدل

 قلمست اشباع اصلی

 CMIIN - 333/711  012/5013 یردو کا اسکو یخ

 DF - 520 0 561 یدرجه آزاد

 NPAR - 75 595 34 
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 3/892  1/512 3 تا 0بین  CMIN/DF دو بهنجار یخ

 258/  681/ 2/1باالتر از  PGFI شاخص برازش مقصد

 1/000 000/ 927/ 11/1باالتر از  PRATIO شاخص نسبت اقتصاد

 000/ 000/ 593/ 2/1باالتر از  PNFI د هنجار شدهشاخص برازش مقص

 000/ 000/ 775/ 2/1باالتر از  PCFI مقصد یقیشاخص برازش تطب

 139/  059/ 1/1کمتر از  RMSEA برآورد یمربعات خطا یانگیندوم م یشهر

 
کاجدول شاخص کـا  ننییشده است. مطابق اشده است. مطابق اارائهارائه  77مدل در جدول مدل در جدول   ییبرازش کلبرازش کل سکوئر اسـکوئر   ییجدول شاخص  نادار )معنـادار )  ررییـغغا با ( برابـر بـا CMINمع بر  ( برا

( ( CMIN/DFکه )کـه )  ییاسکوئر نسباسکوئر نسب  یی. کا. کاگذاردگذاردییمم  ششییمطلوب را به نمامطلوب را به نما  ییااجهجهییکه نتکه نت  ((11//111111))  ییداردارییو سطح معنو سطح معن  711711//3333
با ده مدل برابـر بـا ششبرازش مقتصد هنجار برازش مقتصد هنجار   اایی( ( PNFIمناسب است. شاخص )مناسب است. شاخص )  ارارییکه بسکه بس  00//205205برابر است با برابر است با   شودشودییخوانده مخوانده م بر  ده مدل برا
بلاز حـد قابـل  شترشـتریی( مدل ب( مدل بPCFIمقتصد )مقتصد )  ییققییت(. شاخص برازش تطبت(. شاخص برازش تطباساس  11//22  ییقبول است )چون باالقبول است )چون باالو قابلو قابل  11//223333 حد قا قبول قبول از 

( ( PRATOشاخص )شاخص )  برد،برد،ییبهره مبهره م  ززیی( ن( نPRATO(، از شاخص )(، از شاخص )CFIشاخص )شاخص )  ییررییکارگکارگشاخص عالوه بر بهشاخص عالوه بر به  ننییاا  راراییاست زاست ز
قدار شاخص مقـدار   ننییترتربرخوردار است و مهمبرخوردار است و مهم  ییاست که از مقدار قابل قبولاست که از مقدار قابل قبول  11//357357  ییدر مدل ساختاردر مدل ساختار   شهشـهییرر  ااییـ( ( RMSEA))شاخص م

ظرنطباق بهتر مدل نظـرااشاخص مؤید شاخص مؤید   ننییتر اتر اکوچککوچک  ررییاست که مقاداست که مقاد  11//2323که برابر که برابر   باشدباشدییمربعات ممربعات م  ییخطاخطا  ننییانگانگییدوم مدوم م   یینطباق بهتر مدل ن
 ..کنندکنندییمم  شنهادشنهادییپپ  صصشاخشاخ  ننییاا  ییرا برارا برا  11//00کمتر از کمتر از   ررییاست که اغلب محققان مقاداست که اغلب محققان مقاد  ییتجربتجرب  ییهاهابا دادهبا داده

 

 گیرینتیجه
 هیـروح تی، کاهش مشکالت اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، تقوشهری یهاشهروندان از سازمان تیینارضا زانیکاستن از م

شهری، اجرای عدالت اجتماعی به  یها یبه مح ییبایو ز شیمشارکت شهروندان در امور شهر، بازگرداندن آرامش و آسا
 رییاد و تغگستردگی ابع .شهری است نهیبه یزیربه ابعاد گوناگون، همه و همه درگرو برنامه تینحو مؤثر و بازگرداندن امن

 داریـمختلف مسئله برای حل پا یهاو توجه به ابعاد و جنبه ینگرمسائل، جامع نیا دگییچیمسائل شهری و پ تیدر ماه
زندگی در شهرها، از  تیفیو کاهش ک تییریناکارآمدی مد ندهینامطمئن آ  یدر پاسخ به شرا .ناپذیر ساختها را اجتنابآن

 تیـتحت عنوان استراتژی توسعه شهری توس  ائـتالف شـهرها بـا ماه یزیربرنامه تایدر ادب نیینو کردیرو 0333سال 
پژوهش حاضر باهدف ارزیابی و  ،دیگرد شنهادیو بهبود زندگی پ یریگمیدموکراسی، تصم جادیراهبردی و برای کمک به ا

اسـتا چهـار فرضـیه سنجش ابعاد استراتژی توسعه شهری بر اساس اصول چهارگانـه آن نگاشـته شـده اسـت، در ایـن ر
کـه بـا  قـرارداد لیوتحلهیـتجزموردبررسی قرار گرفت. فرضیه اول ابعاد حکمروایی خوب شهری را در شهر کاشان مورد 

وضـعیت ضـعیف شـهر کاشـان  دهندهنشـان( 3( از مقدار استاندارد عـدد )51/5) هاشاخصتوجه به پایین بودن میانگین 
قرار گرفت. فرضیه دوم به ارزیابی شاخص رقابتی بـودن  دیتائه اول تحقیق مورد و فرضی باشدیمازلحا  ابعاد حکمروایی 

 دهندهنشـاننتای   %2 یآلفای در سطح معناداردر ارتباط با استراتژی توسعه شهری پرداخته و با توجه به مقایسه با سطح 
. فرضیه سـوم نمـاگر ردیگیمقرار  دیتائو فرضیه دوم هم مورد  باشدیم( 21/5وضعیت نامطلوب این شاخص با میانگین )

ی پـژوهش انمونـهتـک  Tبانکی بودن را در شهر کاشان مورد ارزیابی و تحلیل قرارداد نتای  حاصل از میـانگین آزمـون 
و فرضـیه سـوم  شودیم( در وضعیت قابل قبولی قرار ندارد و ضعیف برآورد 30/5نشان داد که این نماگر هم با میانگین )

. فرضـیه چهـارم پـژوهش ردیـگیمقـرار  دیـتائشهر کاشان ازلحا  ابعاد بانکی بودن مورد  طلوب بودنپژوهش یعنی نام
نشـان داد  یاتک نمونـه Tحاصل از آزمون   ینتا قرارداد لیوتحلهیتجزشاخص شهر قابل زندگی یا زیست پذیر را مورد 

گویـه قابـل  %2و مقدار خطـای احتمـالی  %32ن و مقایسه آن با سطح اطمینا (sigی )توجه به مقدار سطح معنادار که با
( در شرای  نامطلوبی قرار دارد و فرضیه چهارم تحقیق یعنی ضعیف بودن این هبعد از راهبرد 12/5زندگی بودن با میانگین )

ی میـانگین چهـار انمونـهتـک  T حاصل از آزمون  ینتا درمجموعاثبات قرار گرفت.  توسعه شهری در شهر کاشان مورد
وضعیت ضـعیف اصـول  دهندهنشان( کمتر بوده که 3و از مقدار حد وس  )عدد  باشندیم 1/5مذبور برابر با مقدار  شاخص

از  رهـایمتغ ترقیـدقو تحلیـل  صیجهـت تشـخ نیهمچنـ. باشـدیمچهارگانه استراتژی توسعه شهری در شـهر کاشـان 
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 قابل زنـدگی بـودن نشان داد که عامل  یبه دوم نتامرت یمدل عامل یهاافتهیاستفاده شد،  یمعادالت ساختار یسازمدل
در رتبـه دوم  30/1ازآن عامل رقابتی بودن با بار عاملی به خود اختصاص داده و پس 31/1 را با مقدار یبار عامل نیشتریب

ر دارنـد. در جایگاه سوم و چهـارم قـرا 75/1و  71/1ی رگرسیونی هاوزنقرار دارد و دو عامل بانکی بودن و حکمروایی با 
ی اسـتراتژی توسـعه شـهری در کرمانشـاه هاشاخص( که به ارزیابی 0337ی و کماسی )اکبریعلپژوهش حاضر با مقاله 

رقابتی ) یشهری استراتژی توسعه هاشاخصنتای  تحقیق نشان داد شهر کرمانشاه ازلحا   تطابق دارد زیرا که اندپرداخته
ذیری( در وضعیت نامناسبی قرار دارد. در تحقیق دیگر که توسـ  سـلیمی و بودن، بانکی بودن، حکمروایی خوب، زیست پ

بـودن،  ی)بـانک یشهری راهبرد توسعه هاشاخصمشخص گردید که شهر کازرون ازلحا   گرفت( انجام 0331همکاران )
کـه بـا مناسـبی اسـت  نسـبتاًو تنها شاخص حکمروایی در حـد  و نامناسب است فیبودن( ضع ریپذ ستیبودن، ز یرقابت

در بخش مرکزی شهر اهواز  (0331همچنین در پژوهشی دیگر که توس  سیاحی و همکاران ) دارد. تطبیق پژوهش حاضر
ی استراتژی توسعه شهری در شهر اهـواز نـامطلوب اسـت کـه بـا هاشاخصانجام شد مشخص گردید که میانگین تمام 

پـژوهش بـا نتـای  تحقیـق اجـزا شـکوهی و همکـاران  تحقیق حاضر مطابقت دارد. درنهایت پس از مقایسه تطبیقی این
مطلوبی اسـت  نسبتاًی استراتژی توسعه شهری در شهر بیرجند در وضعیت هاشاخص( مشخص گردید که وضعیت 0331)

ازلحا  ابعـاد اسـتراتژی شهر کاشان  ناپایداری و ضعیف بودن پس از مشخص شدنکه با تحقیق حاضر همخوانی ندارد. 
 .گرددیشهر ارائه ماین  تیبهبود وضع یدر راستاهادهایی توسعه شهری پیشن

 در  پارچـهکی تیریمـد دجـایو ا یسامانده یهابر برنامه یبا عملکرد شفاف و نظارت قوی دولت یستمیس جادیا ارائه
 .یکنار مشارکت آگاه مردم

  ار تاریخی شهر و ...()باغ فین، خانه طباطبایی، باز یگردشگر یهادر مجاورت مکانی کوچک هانگیپارکایجاد 

 هایبر اختالط کاربر دیبا تأک ادهیپ یرهایمس یو بهساز جادیا 
 شهر یهاابانیسبز و خ یها، فضاپارك تیبهبود وضع. 
 منظور سالمت خانوارهابه یتوسعه امکانات پزشک. 

 یرتقاء سطح فرهنگ شهروندا 
 ره دربـا یزنـیاو ر یشـهر یزیرو برنامـه یتیریتوس  مسئوالن مـد یدر شهردار وستهیجلسات منظم و پ یبرگزار

 محالت شهر. ارانیشهر با شوراها و شورا مشکالت
 .توجه به توسعه اقتصاد محلی و افزایش سهم تولید محلی در اقتصاد ملی 

 ست؛یز یحدر منطقه، جهت حفاظت از م یعموم ونقلحمل ستمیو س یاز سامانه قطار شهر یریگبهره 
 غذیه(.تروی انسانی )تحصیالت، آموزش، ضمن خدمت، سالمت و بهداشت، ی در آموزش نیگذارهیسرما 
 ظام تولید.ی پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود نهایفناوری و هارساختیزی در گذارهیسرما 
  ی.طیمحستیزی هایفناورتوجه به  وی اصلی هارساختیزگسترش و نوسازی شبکه 
 ت ی وضعیفید کبهبوی ساکنان و ارتقای توانمندسازی، بدمسکنن یا بهبود وضعیت مسکن ازنظر مشکل کمبود مسک

 ها.ی آنسازمقاومو  هاساختمان

  ی شهر الکترونیک و بانکداری الکترونیک.هارساختیزگسترش 

 یشهردار داریپا یمنابع درآمد شیافزا 
 طبیعی در جذب گردشگر یهااریخی و توانت -استفاده از آثار و مفاخر فرهنگی. 
  ساختاری برای مدیریت یکپارچه شهری، ایجاد بانک اطالعات شهری و مدیریت تغییراتتشکیل. 
 کوچک در شهر یهاپارك ها،دانیمانند م یباز عموم یخلق فضاها. 
 ها.آن نانیو کارآفر یاقتصاد یهاکمک به رشد و توسعه بنگاه 
 زبالـه  یآورجمـع یفضـا نیت به هم و تأمها نسببودن آن کیمناسب و نزد ییها و جانماتعداد سطل زباله شافزای

 خواهد کرد. یکمک فراوان یو کاهش آلودگ ابانیبودن خ زییامر به تم نیکه ا یانظار عموم دورازبه
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 عابرانمنظور آرامش به ادهیدر معابر پ یو صوت یطیکننده محآلوده یهایحذف کاربر. 
 

 تقدیر و تشکر
 حامی مالی نداشته است.بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله 
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 ..00-0707  ..صصصص  ،،مشهدمشهد  یی، دانشگاه فردوس، دانشگاه فردوس03310331آبان آبان   5050و و   5151..ییشهرشهر

شمچشـم  تأثیرتـأثیر(. (. 03370337. ). )عباسعباس  ،،نیانیا  درودیدرودی  وو  رامینرامین  ،،ییقربانقربان؛ ؛ ابراهیمابراهیم  ،،فرهادیفرهادی  ؛؛احمداحمد  ،،پوراحمدپوراحمد (1   روانروان  سالمتسـالمت  بربـر  شهریشـهری  اندازهایاندازهایچ
 ..0707-3333  ، صص.، صص.33، شماره ، شماره 00، دوره ، دوره پایدارپایدار  شهرشهر  فصلنامهفصلنامه. . تهرانتهران  شهرشهر  33  وو  55  مناطقمناطق: : موردیموردی  مطالعهمطالعه  شهروندانشهروندان

هدیمؤمنی، مهـدی  وو  توکلی، هانیهتوکلی، هانیه (2 یزان بررسـی میـزان   ..((03320332))  ..مؤمنی، م سی م شهریی حکمروایـی خـوب شـهریهاهاشاخصشـاخصی ی ررییپذپـذتحققتحققبرر خوب  یی  بر بـر   ددییـتأکتأک  بابـا  ی حکمروا
مدیریتفصـلنامه مطالعـات مـدیریت  ..، شهر تهران، شهر تهران5555، ، 77، ، 00ی محالت شهری، مطالعه موردی، مناطق، ی محالت شهری، مطالعه موردی، مناطق، توانمندسازتوانمندساز عات  صلنامه مطال ، ، 11سال سـال شهری، شـهری،   ف
 ..55-0101  ..صصصص  ،،5151شماره، شماره، 

مهدر نظـام برنامـه  ییررراهبرد توسعه شهراهبرد توسعه شه  ییررییپذپذانطباقانطباق  ..((03330333))  ..للییاسماعاسماع  ،،ییصالحصالح  وو  دهدهییآل محمد، سآل محمد، س  ؛؛فاطمهفاطمه  ب،ب،ییشکشک  ییجهانجهان (1 ظام برنا   ییززییرردر ن
 ..1717-1155، صص ، صص 33، شماره ، شماره 33فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال   ..شهر شاهرودشهر شاهرود  موردمطالعهموردمطالعه، نمونه ، نمونه رانرانییاا

ستراتژی تی اسـتراتژی تهاهاشاخصشـاخصارزیابی ارزیابی   ..((03330333))  ..باقر عطاران، مرضیهباقر عطاران، مرضیه  وو  نخستین، مریمنخستین، مریم  ؛؛حاتمی نژاد، حسینحاتمی نژاد، حسین (7 شهری وسـعه شـهری ی ا سعه  در در   CDSو
سالمی شـهر اسـالمهاهالفهلفهمؤمؤبر بر   ددییتأکتأکی و مدیریت شهری با ی و مدیریت شهری با ززییرربرنامهبرنامهششمین کنفرانس ملی ششمین کنفرانس ملی   ..شهر قزوینشهر قزوین شهر ا مآبـان مـ  5555  وو  5050ی، ی، ی  بان  اه، اه، آ

 مشهد مقدس.مشهد مقدس.
شهری عه شـهری راهبرد توسراهبرد توس  ییهاهاصصشاخشاخ  گاهگاهییجاجا  للییتحلتحل  ..((03300330))  ..جعفری سیدآباد، وحیدجعفری سیدآباد، وحیدو و   مرتضیمرتضی  ،،خادرخادر  زادهزادهغالمغالم  ؛؛ممییمحمدرحمحمدرحرهنما، رهنما، ا 1 عه 

((CDS))  001717-052052، صص ، صص 5151، شماره ، شماره 0505یی، سال یی، سال ااییعلوم جغرافعلوم جغراف  ییکاربردکاربرد  قاتقاتییتحقتحق  ههیینشرنشر  ..در شهر چناراندر شهر چناران.. 
شاخصبر شـاخص  رانشهررانشهریینقش بازرگانی پنقش بازرگانی پ  ررییبررسی تأثبررسی تأث  ..((03370337))  ..ابراهیمی، لیلیابراهیمی، لیلی  وو  ممییحمدرححمدرحممرهنما، رهنما،  (3 ستراتژیاسـتراتژی  ییهاهابر  شهریتوسـعه شـهری  ا سعه    ..تو

 ..3311-1111، صص ، صص 11، شماره ، شماره 0303فصلنامه هویت شهر، سال فصلنامه هویت شهر، سال 
(: (: CDSه شهری )ه شهری )نقش مدیریت شهری در رویکرد راهبرد توسعنقش مدیریت شهری در رویکرد راهبرد توسع  ..((03310331))  ..سجادی، ژیالسجادی، ژیال  وو  هاشمی، حسینهاشمی، حسین  ؛؛ییمحمدتقمحمدتقرضویان، رضویان،  (01

 ..031031-011011  ..، صص، صص2121، شماره ، شماره 0202، سال ، سال جغرافیاجغرافیافصلنامه فصلنامه   ..هر قزوینهر قزوینمورد: شمورد: ش
هدشت با متوس  نظام هدشت با متوس  نظام شهر کوچک دشهر کوچک د  ییداردارییپاپا  ییهاهاشاخصشاخص  سهسهییمقامقا  ..((03300330))  ..ننییآفرآفر  ،،ییملکملک  وو  ننییحسحس  ،،ییغفورغفوریی  ؛؛راز دشت، عبداهللراز دشت، عبداهلل (00

 ..052052-011011  ..، صص، صص0101، شماره ، شماره 11سال سال    ، ،ییمحمح  ششییفصلنامه آمافصلنامه آما  ..ییشهرشهر  داردارییبر توسعه پابر توسعه پا  ددییکشور با تأککشور با تأک  ییشهرشهر

  مهابادمهابادری کالبدی شهر ری کالبدی شهر تحلیلی بر وضعیت ساختاتحلیلی بر وضعیت ساختا  ..((03310331))  ..بهمنیری، معصومهبهمنیری، معصومه  وو  مهدی، علیمهدی، علی  ؛؛قاسمی، سعیدقاسمی، سعید  ؛؛زیاری، کرامت الهزیاری، کرامت اله (05
 112112-211211  ..، صص، صص33، شماره ، شماره 1313ی جغرافیای انسانی، سال ی جغرافیای انسانی، سال هاهاپژوهشپژوهشفصلنامه فصلنامه   ..((CDSاز منظر راهبرد توسعه شهری )از منظر راهبرد توسعه شهری )

مدل ست مدل اسـتراتژی توسـعه شـهری مبتنـی بـر مـدل کاربکارب  ..((03370337))  ..سلیمی، سروهسلیمی، سروه  وو  سید علی پور، سید خلیلسید علی پور، سید خلیل (03 بر  نی  شهری مبت سعه  ستراتژی تو یدار، وسـعه پایـدار، تتست مدل ا سعه پا و
 ..00-5555  ..، صص، صص3232، شماره ، شماره 0101فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال   ..، شهر مریوان، شهر مریوانموردمطالعهموردمطالعه

کامرانمنصوری، کـامران  وو  عیسیعیسی  زادهزادهممییابراهابراه  ؛؛محمدرضامحمدرضا  ،،سلیمی سبحانسلیمی سبحان (01 سبررسـ  ..((03310331))  ..منصوری،  سعه راهبـرد توسـعه   ییهاهاشاخصشـاخص  للییـو تحلو تحل  ییبرر برد تو راه
سانانسـان  ییهاهاسکونتگاهسـکونتگاه  –  ییززییررفصلنامه مطالعات برنامهفصلنامه مطالعات برنامهموردی، شهر کازرون، موردی، شهر کازرون، (، مطالعه (، مطالعه CDSی )ی )شهرشهر شماره ، شـماره 0101سال سـال ی، ی، ان  ،55،،  
 ..111111-157157  ..صصصص
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