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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The process of city development strategy (CDS) was proposed as a 

content-procedural theory and as a new approach in urban planning by 

the cities coalition organization to reduce poverty, sustainable 

development, and promoting participation, and create urban governance. 

In the urban management system of developing countries, including Iran, 

several challenges are observed, because the main approach in urban 

management and planning relies on a comprehensive plan, which is a 

result of traditional planning that emphasizes development, patterns, and 

structure. Therefore, adopting strategic structural approaches in the form 

of a city development strategy seems to be effective to overcome the 

challenges. The purpose of this research is to analyze and identify the 

main drivers of city development strategyprograms to achieve the goals 

of such programs. In this regard, the method of future research has been 

used in the form of a mix-and-match analysis. This research is applied in 

terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature. The 

statistical population of this research is the Delphi group, which was 

selected from a total of 30 people. Opinion polling in connection with the 

identification of indicators and determination of key drivers was done in 

person and also through the capacity of virtual space. The indicators 

affecting the city's development strategy were investigated in four 

dimensions economic, environmental-physical, institutional-political, 

and social-cultural development. The results of the research showed that 

urban competitiveness, urban branding, government effectiveness, access 

to public services, and strategic planning will have the greatest impact on 

the process of city development strategy, which should be considered by 

urban planners and managers. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The world's cities have faced economic, 

social, and environmental challenges in the 

last four decades, such as rapid population 

growth, social and spatial changes, climate 

change, and energy consumption. These 

factors have significantly affected the urban 

areas of developing countries. Therefore, 

cities worldwide must cope with the effects 

of globalization and decentralization of 

responsibilities and fast. Population growth, 

changes in economic and institutional 

structures, civil society, and the form and 

scale of environmental and conflict-related 

challenges have significantly impacted 

urbanization and caused urban growth and 

socio-spatial dynamics in urban areas. Cities 

play a critical role in the formation of social 

and economic nature at the global level. 

Undoubtedly, the discussion of sustainable 

development will only be meaningful with 

paying attention to cities and urbanization. 

Also, cities are considered the main factor 

causing instability in the world, and urban 

sustainability and global sustainability are 

both single concepts.  

Today, urban management has evolved. 

Cities are managed for the welfare and 

comfort of the citizens. Urban management 

plays an important role in the success of 

urban development plans and programs. 

Cities are considered important tourist 

destinations due to their natural, historical 

and cultural attractions. Urban tourism 

development has positive and negative 

economic, social, cultural, and 

environmental effects. As a result, create a 

balance in this field so that the positive 

effects are more than the negative effects; it 

is necessary to take strong management 

policies. This issue is especially important in 

connection with sustainable development.  

The city development strategy focuses first 

on the development of the strategy and then 

on the implementation and sustainability of 

the initiatives by integrating performance 

and maintenance issues into the whole 

process. In this highly unstable global 

environment, the city development 

strategyis a process and tool to help local 

governments and their development partners 

in creating resilience and the foundation for 

economic growth, more cohesive 

communities and improving the living 

environment. The goals of the city 

development strategy include achieving 

improved urban management and 

governance, achieving economic growth and 

increasing employment, and reducing 

poverty and its continuation. Also, its 

principles are livable, competitive, and 

bankable. Moreover, it includes governance 

(governed). 

In the meantime, the cities of developing 

countries face many challenges as it can be 

seen that the main approach in urban 

management and planning in Iran relies on 

the comprehensive plan, which is derived 

from traditional planning (classic view) and 

emphasizes the development of patterns and 

bodies. The preparation and implementation 

of comprehensive city plans in Iran's urban 

planning system is aimed at creating an 

environment for the balanced physical 

growth of the city. However, in practice, it 

consumes a lot of money and energy and 

mostly does not have efficient results and the 

desired goals are not achieved. With this 

topic, the research is looking for the future 

study of the factors affecting the city 

development strategy (CDS) in the urban 

planning of Iran. 

 

Methodology 

In this research, an attempt was made to 

address the purpose of the research through 

the study of sources in the literature, 

interviews with experts in the field of future 

studies, and questionnaires to seek opinions 

from experts. This research is applied in 

terms of purpose and descriptive and 

analytical in terms of nature. The statistical 

population of this research is the Delphi 

group, which was selected from a total of 30 

people, and interviews were conducted in 

person and through the capacity of virtual 

space to examine the future and influential 

and driving factors in the development of 

urban strategy. In general, there are many 

variables in the interpretive structural 

modeling technique, which are briefly 

mentioned below. 

 

Results and discussion 

In this part, the factors affecting the city 

development strategy are analyzed. In this 

regard, the Mic Mac method of future 
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research has been used. The most important 

reason for using future research methods is 

to determine what is necessary for a correct 

decision, but this information currently 

needs to be made available. With the help of 

this information, assumptions can be 

specified to be tested and changed if 

necessary. Analyzing mutual or cross effects 

is a widely used method in future research. 

In the real world, most events and issues are 

related to other events and issues in some 

way, and analyzing these mutual 

relationships is essential.  

 

Conclusion 

 The city development strategyplan is a 

strategic approach that has been welcomed 

in many countries, especially developing 

countries, because this plan can significantly 

help these regions in terms of content. 

Outstanding goals are foreseen in this plan, 

such as achieving improved urban 

management and governance, achieving 

economic growth and increasing 

employment, and reducing poverty and its 

continuation. It is also helping to create good 

city management and governance, which 

bring good elements of city governance, 

such as accountability, transparency, and the 

principle of competition. In the global 

experiences of the urban development 

strategy, we have also seen that CDS has 

good efficiency and effectiveness in the 

countries of the world, especially the third 

world, and has successful experiences in 

many cities of the world, and this is an 

expression of the successful implementation 

of the city development strategyin the cities 

of the world, and it is recommended to use. 

From this project, the participation of the 

past implementers of this project in different 

geographies of the planet should be 

emphasized and a database of such 

experiences should be created for the sharing 

and use of communities. 
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و به عنوان  محتوایی یا هیرو هینظر کیبه عنوان  (CDS) توسعه شهر راهبرد ندیفرا 
توسط سازمان ائتالف شهرها با هدف کاهش فقر، توسعه  یشهر یزیدر برنامه ر نینو یکردیرو
در نظام مدیریت شهری  .دیمطرح گرد یشهر حکمروایی جادیمشارکت و ا یارتقا و داریپا

 اصلی رویکرد زیرا چالشهای متعددی مشاهده می شود، ایران، جمله از توسعه، حال در کشورهای
 سنتی ریزی برنامه از که ناشی است جامع طرح به متکی شهری ریزی برنامه و مدیریت در

از این رو اتخاذ رویکردهای ساختاری راهبردی . دارد تأکید کالبدی و الگوها توسعه، بر که است
حاضر  پژوهش از رسد. هدفنظر میها موثر بهدر قالب راهبرد توسعه شهر برای برون از چالش

جهت دستیابی به اهداف  هریش توسعه های راهبردتحلیل و شناسایی پیشران اصلی برنامه
ها است. در این راستا از روش آینده پژوهی و در قالب تحلیل میک مک بهره گونه برنامهاین

تحلیلی  -لحاظ ماهیت توصیفی این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به گرفته شده است.
تخاب گردید. نفر ان 30باشد که مجموعاً باشد. جامعه آماری این تحقیق، گروه دلفی میمی

ها و تعیین پیشرانهای کلیدی به صورت حضوری و نظرخواهی در ارتباط با شناسایی شاخص
شهر  توسعه راهبرد موثر برهای  شاخصهمچنین از طریق ظرفیت فضای مجازی انجام شد. 

فرهنگی بررسی  -یاجتماع سیاسی و-نهادیکالبدی،  -یطیتوسعه اقتصادی، مح بعددر چهار 
 دسترسی دولت، اثربخشی شهری، برندسازی شهری، پذیریداد رقابت نشان وهشپژ شد. نتایج

 توسعه راهبرد ندیفرا بر تاثیرگذاری میزان بیشترین راهبردی ریزی برنامه و عمومی خدمات به
 .گیرد قرار توجه برنامه ریزان و مدیران شهری مورد باید که داشت خواهند را شهر

. 
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 مقدمه

 عیع مانند رشد سریرات سرییو تغ یزیستمحیطو  یاجتماع ،یاقتصاد هایچالشجهان با  یدر چهار دهه گذشته، شهرها

 در مناطق توجهیقابل تأثیرن عوامل ی. ااندشدهروبرو  یانرژ و مصرف وهواآبر یی، تغییفضا یرات اجتماعییت و تغیجمع

 با باید جهان سراسر شهرهای . بنابراین(47: 1393اران، کب و همکیش ی)جهان داشته است توسعهدرحال یشورهاک یشهر

 جامعه اقتصادی، نهادی ساختارهای در تغییر جمعیت رشد آیند. کنار سریع و هامسئولیت تمرکز عدم ،سازیجهانی تأثیرات

 شهری رشد و است داشته شهرنشینی در زیادی تأثیر درگیری با مرتبط و محیطیزیست هایچالش مقیاس و شکل و مدنی

 اصولً (. Rasoolimanesh et al., 2011شهری را سبب شده است ) مناطق در مکانی -اجتماعی پویایی همچنین و

 ,.Ismagilova et al) کنندیم فایا یسطح جهان دری و اقتصاد یاجتماعت یماه لکتشدر  یمهمار یبسشهرها نقش 

 یداریپا از یبخش مهم ،محیطیزیستو  یاجتماع ،یاقتصاد هایسیستم انیتوسعه هماهنگ م(. بنابراین 88 :2019

دار یدار و توسعه پایتوسعه پا (.Yi and Li, 2020: 1) گذاردیم تأثیر ینیشهرنش تیفیبر ک میمستق طوربهاست که  یشهر

 ریزیبرنامهج در بـاب توسـعه و یرا یو علم یـات نظریدر ادب ین و مسـلطیم نویبه پارادا تدریجبهر یاخ هایدهه یط یشهر

 یداریبر پا درمجموع، امـا باشدمیگونـاگون  یرهایو تفسـ هابرداشتم اگرچـه نـاظر بـه ین پارادیاست. ا شدهتبدیل یشهر

و  ی، اجتماعیده اقتصادیچیابعـاد پ ینگـر جانبههمهزمان و بر  ینده طیآ هاینسلهمگـان و  یو استمرار توسعه بـرا

 .(56 :1391اران، کروزبخت و همی)ف .دارد تأکیدــا شــهر یشــور ک کــینـد توســعه در ســطح یفرآ محیطیزیست

 (.Pan et al., 2020: 2مدرن است ) یشهرها داریتوسعه پا یعامل مهم برا کز یین یشهر پذیری زیست

 3دو روی یک سکه است؛ نخست معیشت زیست پذیری کندمیاظهار  2پذیرزیستدر کتاب شهرهای  1ه ایوانزک ییجاتا 

 ،ی، فرهنگـی، اقتصـادیمعاصـر از ابعـاد مختلـف اجتمـاع در چنـد دهـه یع شهریتوسعه سر. 4شناختیبومو دوم پایداری 

هزاره  یشعار اصل عنوانبه ،ـداریتوسعه پا شدنمطرحر قرار داده است. یبشر را تحت تأث یزندگ غیره و یطی، محیاسیس

و  یداریبحث از پا کاست. بدون ش یانسان یو ابعـاد مختلـف زنـدگ کرهزیست گسترهاز اثرات شهرها بر  یز ناشیسوم ن

در  یداریننده ناپاکجادیا یعامل اصل عنوانبهبود شهرها  خواهد معنیبی ینیبه شهرها و شهرنش هدار بدون توجیتوسعه پا

 یبرا .(157: 1385)قرخلو،  واحد هستند. یهر دو مفهوم یجهان یداریو پا یشهر یداریپا درواقعو  روندمیجهان به شمار 

 طوربهکه  توسعهدرحال هایبخشدر  تعادل دارد. جادیدر ا یاساس ینقش یشهر ریزیبرنامه، یداریبه پا یابیدست

در حال ظهور  یشهر یراهبرد ریزیبرنامه کردیرو کی( CDSتوسعه شهر ) هایراهبرد، شوندمی یندگینما توجهیقابل

 .(Rasoolimanesh et al., 2012) است یداریحفظ پا یبرا

 تیری. مدشوندمی تیریشهروندان مد شتریب شیآسا رفاه و یاســت. شهرها برا یافتهتحول یشهر تیریامروزه مد

 هایجاذبهدارد. شهرها به علت دارا بودن  عهده به یتوسعه شهر هایطرحو  هابرنامه تیدر موفق یمهم نقش ،یشهر

 یآثار مثبت و منف یشهر یگردشگر . توسعهشوندمیمحسوب  یاز مقاصد مهم گردشگر یفرهنگ وی خیتار ،یعیطب

که آثار مثبت  ایگونهبه نه،یزم نیتعادل در ا جادیا درنتیجهبه دنبال دارد.  محیطیزیست وی فرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

در ارتباط با توسعه  خصوصبه موضوع نیاست. ا یقو یتیریمد هایسیاستگرفتن  شیپ در ازمندیباشد، ن یاز آثار منف شیب

مختلـف و  هایشکلدر  تواندمیدار یشهر پا یالگو .(38: 1395اران، ک)پوراحمد، و هم .یابدمی تیاهم شتریب داریپا

 یداریپا اصولًند. کدا ینمود پ هاسیاستط و یم و محی، اقلیاقتصاد ـهیخ منطقـه، فرهنـگ، پایبسـته بـه تـار شماریبی

                                                           
1 . Evans 

2 . Livable cities 

3 . living 

4 . Ecological sustainability 



 41                                                        ...       یراهبرد توسعه شهر یدیکل یهاشرانیپ ییو شناسا لیتحل/  زیاری و همکاران

در  ییه فشـار نهـاکنیا واسطهبه. دینما تأکید یشهر ار توسعهکهر راه یاصل هسـته عنوانبه یاهداف انسـان ید رویبا

 .(159: 1385)قرخلو،  آن است یانسان هایسکونتگاه تیفکی همتوج شـهر، کـی ییـاراکموضـوع 

 توسعه یادرحال و یافتهتوسعه کشورهای مانند شهری، ریزیبرنامه درزمینه زیادی متنوع هایدوگانگی حاضر، حال در

 & Moghaddamاست ) کثرت قدرت و( سنتی قدرت) متمرکز قدرت هادوگانگی این از یکی. دارد وجود عمل و دانش

Rafieian, 2020 .) شهرها  برای بهبود عملکرد دهیمفهوم و ا نی، چندکراهبرد ییفضا ریزیبرنامهبا توجه به گسترش

در سطح شهر  ریزیبرنامه کردیرو کی عنوانبه ایفزاینده طوربه CDS  مختلف، هایروشو  کردهایرو نیوجود دارد. از ب

 عنوانبه "( CDS) یتوسعه شهر راهبرد" افتیره ستم،یاواخر قرن بدر (. Tilaki & Hedayati, 2015است ) شدهمطرح

ی بانک جهان میمستق تیبا حما و 1998 از سال افتیره نی. اشد مطرح یشهر ریزیبرنامهحل مشکالت  یبرا حلیراه

مختلف  یکشورهادر شهرها و  یک «ائتالف شهرها»نهاد  لیو تشک گرید المللیبین ینهادها یشد و سپس با همکار آغاز

( به آزمون ییقایو آفر ییایآس یکشورها ویژهبهجهان ) یاز شهرها و کشورها یاریدر بس ازآنپسگرفت.  قرار مورداستفاده

تفکر غالب  نیا ریو مس شدمی شناختهی شهر یاریبرنامه کمک و هم عنوانبهدر ابتدا  یتوسعه شهر راهبرد .درآمده است

ممکن ساختن رشد  از طریق گذاریسرمایهرشد هماهنگ در  کیآن بر امکان  تأکید هستند،ی که شهرها موتور توسعه مل

 کی عنوانبه محور توجه و تمرکز قرار گرفت. کاهش فقر عنوانبه ندرتاًبرنامه، مقوله کاهش فقر  نیبود. در ا یاقتصاد

که  دارند دهیعق نظرانصاحباز  یتعداد درواقعمطرح بود.  مندینظام و یستیز تیبر رقابت، قابل تأکیدهدف محتمل و با 

ی توسعه شهر راهبرد. شدمیدر نظر گرفته  یثانو تیدر اولو ای زمینهپس کی عنوانبهکاهش فقر  متقدم CDS شتریدر ب

 چـارچـوب کی CDS .کندمیغالب شهرها جلوه  یاقتصاد وی از مشکالت اجتماع یـادیبه بخش ز یمقتض یپاسخ مثابهبه

کنترل و اداره  یبرا یجوامع شهر یتوانمندساز منظوربهاست که  پذیرانعطافدر حال  حالدرعینجامع و  ریزیبرنامه

گستره عاجز کننده فقر مطرح  زیو ن یاجتماع و یاقتصاد هاینابرابری ندهیرشد فزا ،یاقتصاد عیسر راتییتغی امدهایپ

شهری  ورانبهرهو  نفعانذیراهبرد توسعه شهر فرآیندی مشارکتی است که همه . (40: 1395اران، ک)پوراحمد و هم شودمی

 همه است، تقریباً  داده نشان تجربه اما است فردمنحصربه شهر هر CDS اگرچه .گیردبرمیاز همه اجزای جامعه را در 

 فضایی، زیرساخت و شکلانرژی،  وریبهره و خدمات ارائه و محیط کیفیت معیشت، موضوع شامل پنج به موفق شهرهای

 (.Cities Alliance, 2020) پردازندمیحکمرانی  و مالی منابع

 یابتکارات با ادغام موضوعات مربوط به عملکرد و نگهدار یداریو سپس اجرا و پا راهبردراهبرد توسعه شهر ابتدا بر توسعه 

کمک به  یبرا یو ابزار ندیفرآ کی یتوسعه شهر، راهبرد داریناپا اریبس یجهان طیمح نیتمرکز دارد. در ا ندیدر کل فرآ

و بهبود  ترمنسجم، اجتماعات یو اساس رشد اقتصاد هیو پا یپذیرانعطاف جادیا در هاآنتوسعه  یو شرکا یمحل هایدولت

 تیو حاکم تیریبه مد یابیدستشامل  شهر توسعه راهبرد اهداف. )Cities Alliance ,2017: 7است ) یزندگ طیمح

قابل آن  اصول . همچنینشودمی کاهش فقر و تداوم آن، ندهیو اشتغال فزا یبه رشد اقتصاد یابیدست، بهبودیافته یشهر

را در  (governed) حکمروایی خود و  (Bankable) ی بودنبانک ،(Competitive)  بودن یرقابت، (Livable) یزندگ

 .گیردبرمی

 ایمالحظهقابل زانیشهرها به م ازیو ن یژگیو برحسب شهر توسعه راهبردسند  یو اجرا هیته ندیعناصر سازنده و مراحل فرا

نخست:  گام :از اندعبارتکه  شودمی لیشش گام تشک از طورکلیبهسند  یو اجرا هیته ندیوجود، فرا نیهستند. با ا متنوع

 اجرا :راهبرد، گام پنجم نیگام چهارم: تدو ،سازی اندازچشمسوم:  گام ت،ی، گام دوم: سنجش وضع(پروژه)کار  ریزیبرنامه

 .(41: 1395اران، ک)پوراحمد، و هم شیو گام ششم: پا

 هایویژگیمشاهده کرد.  لیدر ذ توانمیوجود دارد را  یسنت ریزیبرنامهو  هاریزیبرنامهنوع  نیکه ب یمشخص یهاتفاوت
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و  هیروند ته یینظم و حفظ تعادل، جدا جادیدر قالب ا یکالبد: اهداف اندشرح نیجامع( بد ریزیبرنامه) یسنت ریزیبرنامه

شهر و  یایپو طیبا مح قیدر تطب یریپذعدم انعطاف ،یمقطع یکارهاپرداختن به خرده و ییگرا)برنامه( ذهن راهبرد یاجرا

 کهدرحالیمشخص.  میت کیبرنامه توسط  نیو دستورالعمل مشخص، تدو کسانی یهاشهروندان، استفاده از برنامه

 ،یرفاه ،یباشد: اهداف خدماتیم ریز یهایژگیو ی( در مقابل دارایتوسعه شهر راهبرد) نینو کراهبرد یزیربرنامه

 یواقع یازهاین نظر گرفتنبرنامه، در  نیتدو نیدر ح یابیتوجه به اجرا، کنترل و ارز ،یمسکون طیمح یبهساز ،زیستمحیط

مشارکت در  ،ییاجرا هایروشدر  یریپذانعطاف ها،راهبرد یو اجرا نیدر تدو یریپذاصل انعطاف تیشهروندان، رعا

 .کراهبرد یزیربرنامه

 اصلی رویکرد زیرا ،شودمیمتعددی مشاهده  هایچالش ایران، ازجمله ،توسعهدرحال کشورهای شهرهای میان، این در

 بر و است( کالسیک دید) سنتی ریزیبرنامه از ناشی که است جامع طرح به متکی ایران شهری ریزیبرنامه و مدیریت در

 ایجاد هدف با ایران شهری ریزیبرنامه سیستم در شهر جامع هایطرح اجرای و تهیه. دارد تأکید کالبدی و الگوها توسعه،

 عمدتاً  و کندمی انرژی و هزینه صرف را بالیی هایهزینه عمالً وجود، این با. است شهر متعادل کالبدی رشد برای محیطی

 بر اثرگذار عوامل پژوهیآیندهبا این موضوع ای تحقیق به دنبال  .شوندمین محقق موردنظر اهداف و ندارد کارآمدی نتایج

 ایران است. شهری ریزیبرنامه در( CDS) شهری توسعه راهبرد

توسعه  راهبردست، با بررسی ابعاد مختلف طرح ی( چCDSبا عنوان راهبرد توسعه شهر ) ایمقاله( در 1384گلکار و آزادی )

پرداخته. همچنین به معرفی  CDSجامع در مورد  نسبتاًشهری و معرفی و بیان مفاهیم و تعاریف و اهداف کلی به توضیحی 

. اندپرداختهآن  در موردو بررسی اسناد راهبرد توسعه شهری اشاره کردند و با بررسی محتوای سند به شرح و تفضیل 

و  ییقوات است. شدهاشارهک و ارتباط آن با نهاد مدیریت شهری راهبردطرح  اندازچشمبه اهمیت تهیه سند  درنهایت

 یتوسعه شهر ریزیبرنامهرد یکبه رو ،یتوسعه شهر ریزیبرنامهبر  یلیتحت عنوان تحل ایمقالهدر  (1385اران )کهم

، بهتر آن یلیا تفضیجامع  هایطرحمناسب  ییاراکت و عدم یعدم مطلوب به خاطره ک دارندمیاعالم  و درنتیجهپرداخته 

با عنوان راهبرد  ایمقالهدر  (1387راد ) نیان و شاهیعیرف بهره گرفته شود. یتوسعه راهبرد شهر ریزیبرنامهه از کاست 

شهر  ریزیبرنامهبر  تأکیدو  یلیتحل یفیبا استفاده از روش توص ،یتوسعه شهر ریزیبرنامهجهت تحقق  توسعه شهر در

 .اندنمودهرا مشخص  یت توسعه شهریریرمان و پرداختن به آن اثرات موثر در حوزه مدک یاتیبر نمونه عمل تأکیدبا رمان، و ک

 یلک یبه بررس ،یلیتحل یردیکدر رو یشهر ریزیبرنامهد در یجد یردیکرو CDS با عنوان ایمقالهدر  (1388)اشرفی 

 و اهداف آن پرداخته است. CDS موردنظر ایشاخصه یبررس و یشهر ریزیبرنامهاستفاده از آن در  و یراهبرد توسعه شهر

در  (CDS) یتوسعه شهر راهبرد هایطرح یاجرا سنجیامکانبا عنوان  ایمقاله در (1390) ییمال ینژاد و فرج یحاتم

امروزه با توجه  هک اندرسیدهجه ین نتیا به (SWOT) استفاده از مدلن یهمچنو  یلیتحل یفیروش توص استفاده از با، رانیا

 هایضعفو واجب است و  یضرور یامر یتوسعه شهر راهبرد کارگیریبهدر جهت  یرات اساسییط موجود، تغیبه شرا

ازمند یرا ندارد و ن یتوسعه شهر راهبرد هایطرح یجهت اجرا یت مناسبیظرف یت شهریریمد یموجود مانند ضعف ساختار

توسعه  راهبردد یرد جدیکبر رو یدرآمدبا عنوان  ایمقاله( در1390) حسین زاده دلیر و همکاران است. یاساس یتحولت

، به بررسی ابعاد فرایند رانیجامع در ا هایطرح یفرارو هایچالشبر  تأکیدبا  یشهر ریزیبرنامهند ی( در فراCDS) یشهر

. همچنین به معضالت عدم توجه به شهرها در جهان سوم اشاره دارد و بحث عدالت پرداختهو توسعه شهرها  ریزیبرنامه

گاه آموزش در یجابا عنوان  ایمقاله( در 1394محمدپور زرندی ) توسعه شهری. راهبرداجتماعی شهرها و اهمیت طرح 

، به اهمیت بحث پایداری و توسعه پایدار شهری پرداخته و اهداف توسعه پایدار را بیان نموده. همچنین یدار شهریتوسعه پا

دارد و یکی از راهکارهای  اشارهدر ادامه به بعضی از معضالت اساسی توسعه پایدار شهری در قرن جدید مانند فقر شهری 
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 شدنجهانیو توسعه پایدار و  یدار شهرینده آموزش توسعه پایآ ندازاچشمبه  در آخر. داندمیتحقق توسعه پایدار را آموزش آن 

با  ایرساله( 1394)جوق زاده قلعههاشم دارد. به دنبالاشاره دارد که اهمیت بالیی در تحقق اهداف توسعه پایداری شهری 

 "(یغرب جانی: استان آذربایتوسعه استان )مطالعه مورد هیپا هینظر تیبا محور یاتوسعه منطقه یراهبردها نیتدو"عنوان 

 صورتبه ریزیبرنامهمناطق  فیو وظا هااولویتتوسعه،  هیپا هیاستان در نظر یاصل هایمأموریتمطابق با انجام داده است. 

توسعه صنعت و " ،یمنطقه شمال یبرا "یو گردشگر یکشاورز هایقابلیتو تجارت، استفاده حداکثر از  یتوسعه بازرگان"

 هایقابلیتاستفاده حداکثر از " تاًیو نها یمنطقه مرکز یبرا "یو گردشگر یبازرگان هایقابلیتمعدن، استفاده حداکثر از 

( 1396ی )دانیس قتیحق است. دهیو مشخص گرد نییاستان تع یمنطقه جنوب یبرا "یتوسعه صنعت و گردشگر ،یکشاورز

: یفرادست )مطالعه مورد هایطرح یانطباق کردیبا رو ایمنطقه توسعه هایپیشران ییشناسا"با عنوان  اینامهپایاندر 

و مهاجرت،  تیشامل جمع 1410در افق  النیتوسعه استان گ یراهبرد یدیکل یرهاینشان داد که متغ "(النیاستان گ

صادرات محصول، توسعه  ،زیستمحیطمنابع آب،  ،یبخش دولت گذاریسرمایه د،یتول یکالن کشور، تکنولوژ تیریمد شیوه

 بندیاولویت چنینهم. باشدمی یگردشگر توسعهو  دیتول وریبهره ،یخارج گذاریسرمایه ،یعیمخاطرات طب ،بنیاندانش

 یبازرگان هایفعالیت ،یکشاورز یلیو تکم یلیتبد عیزراعت، صنا ،یگردشگر صورتبه بیتوسعه استان به ترت هایقابلیت

 یزیردر برنامه یراهبرد ینگارندهیآ یشناسکاربست روش"با عنوان  ایمقاله( در 1397ندایی و طوسی ) .باشدمی و ....

مختلف  یهانهیخلق گز یو در راستا جیبر اساس نتا "کرج شهریکالن منطقه سناریو نگاری مورد پژوهی ؛ییتوسعه فضا

 ،تک مرکزینظام مراکز  یآمد. الگو به دستروند(  یوی)سنار یفعل یتداوم روندها ویسنار نیسازگارتر ،یریگمیتصم

نقش مکمل  فاگریا ن،یقزو -بزرگراه تهران تیبه محور یدوریکر یی(، ساختار فضاPIAبالقوه ) یکپارچه یمتشکل از نواح

دادفر  .روندیم به شمار ویسنار نیا یاصل یهایژگیاستاندار تهران از و یبه رهبر یتیریمنطقه با نظام مد قطب کشاورزی

 کردیرو یبر مبنا یتوسعه شهر هایطرح نیتدو یشنهادیپ ندیارائه فرآ"تحت عنوان  ایمقاله( در 1397و همکاران )

و  سازیغربالاطالعات،  لیاطالعات، تحل آوریجمعدرک کردن،  یهفت مرحله اصل دارای یشنهادیپ ندیفرا "نگاریآینده

( در 1400کیانی و افضلی ) .دهندمیرا ارائه و اجرا  سازیپیاده(، میو تصم یابی)ارز هاخروجی ،نگاریآیندهاطالعات،  ریتفس

که عامل  رسندمیبه این نتیجه  "رانیا یدر شهرساز یراهبرد ریزیبرنامه پذیریتحقق یابیمدل ارز"پژوهشی با عنوان 

 یطرح راهبرد پذیریتحققعوامل بر  ریاز سا شتریبه خود اختصاص داده است و ب 98/0را با  یبار عامل نیشتریب یکالبد

و  یاسیس هایعاملاست.  قرارگرفتهدر رتبه دوم  94/0 یقرار دارد که با بار عامل بندیبودجهموثر بوده است. بعد از عامل 

با عنوان  ایمقاله( در 1400دانشور و صابری ). اندرفتهقرارگ یبعد هایرتبهدر  88/0و  93/0 یعامل یبا بارها زین یطیمح

 ترینمهمکه  دندهینشان م "(یها با مدل علت و معلولچالش زیآنال یاصفهان )بر مبنا شهرکالن یراهبرد یپژوهندهیآ"

 تیریو استقرار مد یبه مسائل شهر کپارچهی دگاهیو د ریزیبرنامهاصفهان  شهرکالنرفت از معضالت برون یراهبردها

مردم(  یمردم برا)با مشارکت مردم  ریزیبرنامهو  نینو هایکردیبا رو یطرح جامع شهر نیو تدو هیته ،یشهر کپارچهی

 است.

 

 ینظر یمبان

 یدار شهریپا توسعه

میالدی، و  1987( در سال WCEDو توسعه ) زیستمحیطنخستین بار توسط کمیسیون جهانی  "توسعه پایدار"مفهوم 

است که نیازهای نسل حاضر را  ایتوسعهدر گزارش معروف به گزارش برانت لند، مطرح شد. بر این اساس توسعه پایدار، 

میالدی، در کنفرانس  1992کند. سپس در ریودوژانیرو در سال  تأمینآینده درباره نیازهای آن  هاینسلبدون مصالحه با 
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بحث  گیریشکلنطفه اصلی  ( اصول توسعه پایدار تهیه و تدوین شد.UNCED) متحدسازمان ملل  زیستمحیطتوسعه و 

مختلف مطرح و به یکی از  هایحوزهاین اصطالح در  سرعتبهبود، اما  محیطیزیستبر رویکردهای  تأکیدتوسعه پایدار با 

مردم شهر  یازهایاست که به ن ایتوسعه. (1392محتشم امیری،  و )نقی زاده تبدیل شد ایهر رشتهمباحث  تریناصلی

 یانسان ضرور اتیح یکه برا یسه عنصر یعنی آب، خاک و هوا حالدرعینگردد؛  نیتضم زیاما بقا و دوام آن ن د،یپاسخ گو

کوچک و منسجم  یداشتن بافت شهر ه،یمستلزم کاهش مصرف مواد اول یشهر داریتوسعه پا نگردد. بالاستفادهاست آلوده و 

 یکه وابستگ ییزباله در محل است. شهرها یابیسبز و باز یو توسعه فضا اهانیکشت گ نده،یاز منابع نا آل یانرژ دیو تول

و  تیجمع نکهیا یعنیمتراکم است،  هاآندر  زین نیاستفاده از زم یکمتر است، متمرکزند و الگو هاآندر  لیبه اتومب

 سواریدوچرخه ،رویپیادهبه  یشتریب شیشهرها مردم گرا نیا در .متمرکزترندهر واحد سطح  در یشتریاشتغال ب هایمحل

انسان امروز  یبرا هینقل لیو سرعت وسا یآسان ،یراحت لیاست که به دل یطیشرا نیدارند. ا یعموم ونقلحملو استفاده از 

 یدر جا انسان را به خطر اندازد. ندهید آتوانمی یشهر داریتوسعه پا یارهایبه مع توجهیبیفراهم آمده است، اما در صورت 

 یهاصندوق ت،یجمع ی،تلفن همراه، گردشگرمختلف مانند  هایبخشو  هایتفعالدر  یگذارهیسرما یشهرها برا گر،ید

، کردهلیکار ماهر و تحص یروین کیبا مونتاژ  هاآن. کنندیرقابت م کیالمپ یهایبرجسته مانند باز هایدادیو رو یعموم

 ،یمحل تیحاکم یبرا یواکنش یهاستمیس یاجرا ،ریپذانعطاف ییو دارا نیبازار زم کی جادیا مدرن کارآمد، رساختیارائه ز

 .(Jileta, 2020: 3) کنندیبال رقابت م یزندگ تیفیو ارائه ک ،محیطیزیست یبال یاز استانداردها تیحما

توافق  داریتوسعه پا سویبه یریمس نییبر تع 2030دستور کار  بیبا تصو هادولتسران  یالدیم 2015در سپتامبر سال 

و  یاقتصاد ،یدر ابعاد اجتماع یکم عملیاتیاست اهداف  هدف 169آرمان و  17 یکه حاو دستور کار نیکردند. ا

با  کمشتر یاقدام یبرا یاهداف چارچوب نی. اابندیتحقق  2030تا سال  دیبا که در نظر گرفته داریتوسعه پا یِزیستمحیط

(. هدف 1)شکل  شود ییاجرا ورانبهرههمه کشورها و  توسط دیکه با اندکرده نیتدو “ییکوفاشو  نیمردم، زم یبرا”عنوان 

 هاییجنبه ازلحاظاجتماعی  ازنظراست که  زیستمحیطاز پایداری شهری دستیابی به تعادل بین توسعه شهری و حفاظت از 

 هایسکونتگاهعادلنه باشد چراکه شرایط کالبدی  ونقلحملو  هازیرساختهمچون درآمد، اشتغال، مسکن، خدمات اساسی، 

دستیابی به این هدف زمانی (. Montoya et al., 2020: 2) گذاردمی تأثیربر کیفیت زندگی جوامع  شدتبهغیررسمی 

توسعه رسوخ کند. به عبارتی توزیع بهینه خدمات و امکانات  هایبرنامهمیسر خواهد بود که این نوع توسعه به بطن اصلی 

، فرنظماجتماعی جامعه تحقق عدالت اجتماعی و فضائی باشد ) هایگروههدایت شود که به نفع تمامی اقشار و  ایگونهبه

1395 :74.) 
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 (United Nations General Assembly, 2015) های توسعه پایدار. آرمان1شکل 

 

محو گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و  :هدف دوم ،جاهمهمحو فقر در کلیه اشکال آن در  :هدف اول

هدف ، سنی هایگروهتضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در همه  :هدف سوم، ترویج کشاورزی پایدار

دستیابی به برابری  :هدف پنجم، برای همه العمرمادامیادگیری  هایفرصتتضمین آموزش با کیفیت برابر و ترویج  :چهارم

تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضالب برای  :هدف ششم، همه زنان و دختران توانمندسازیجنسیتی و 

ترویج رشد اقتصادی  :شتمهدف ه، ، پایدار و پیشرفته برای همهاتکاقابلتضمین دسترسی به انرژی ارزان،  :هدف هفتم، همه

مناسب، ترویج صنعتی شدن  هایزیرساختایجاد  :هدف نهم، و مناسب برای همه وربهرهپایدار و فراگیر، اشتغال کامل و 

امن و پایدار نمودن  :هدف یازدهم، هاآنکاهش نابرابری داخل کشورها و میان  :هدف دهم ،پایدار و فراگیر و ترویج ابتکار

تضمین الگوهای  :هدف دوازدهم ،فراگیر صورتبهدر برابر حوادث  هاآناسکان بشری و مقاوم نمودن  هایمکانشهرها و 

حفاظت و  :هدف چهاردهم ،آن تأثیراتو  وهواآباقدام فوری برای مقابله با تغییرات  :هدف سیزدهم، مصرف و تولید پایدار

حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده  :هدف پانزدهم، برای توسعه پایدار ، دریاها و منابع دریاییهااقیانوساستفاده پایدار از 

وس کو متوقف نمودن و مع زاییبیابان، مقابله با هاجنگل، مدیریت پایدار ی( خاکهایبومزیست) هایاکوسیستمپایدار از 

و فراگیر  آمیزصلحترویج جوامع  :هدف شانزدهم، کردن جریان نشست زمین و متوقف نمودن از دست رفتن تنوع زیستی

هدف ، برای توسعه پایدار، در اختیار قرار دادن عدالت برای همه و ساخت نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

 .(2020متحد،  ملل )سازمان تقویت ابزار لزم برای اجرا و احیای همکاری جهانی جهت توسعه پایدار :هفدهم

 ریزیبرنامهدر  ویژهبهاز توسعه، فرهنگ و پایداری ارائه گردید، باید دید که برای پایداری در شهرها  با توجه به تعاریفی که

یک فرهنگ در بین مردم جای  عنوانبهآن را  توانمیاهمیت موضوع چگونه  ازنظرشهری به چه نکاتی باید توجه نمود و 

 درگرودر جهانی که زندگی شهری رو به رشد و توسعه است و در شهرهای بزرگ ضرورت این ماندگاری  ویژهبهداد، 

فعالیتی زیر را  هایزمینهبرای پایداری در شهرها  1995مطالعات پیوسته و گسترده فرهنگی و شهرسازان است. سلمن در 

 از: اندعبارتکه  کندمیبه شهرسازان توصیه 

عمده و حداقل  هایزیستگاهطبیعی حساس مانند دفاع از کیفیت هوا، دفاع از کیفیت آب، دفاع از  هایسرمایهحمایت از  (1

 از منابع تجدید ناپذیر. برداریبهره

شهرسازی در حفظ منابع طبیعی، حداکثر استفاده از  هایاهرم کارگیریبهطبیعی مانند  منابعحفاظت و نگهداری از  (2

 یک راهبرد. عنوانبهشهری، و ایجاد فضاهای سبز  هایکاربریمستمر  داشتننگهاحیاء و بازسازی، فعال  هایتوان
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، هاگیریتصمیم، توجه به ارزش واقعی منابع طبیعی در بلندمدتبا افق  ریزیبرنامهدر تصمیمات مانند  نگریآینده (3

 .گیریتصمیمارزیابی در  ، و استفاده از روشگیریتصمیمخاص در  امتیازهایاستفاده از 

در خارج از محدوده شهر، پیگیری  محیطیزیست، همانند توجه به آثار هانسلعدالت اجتماعی در جامعه و در بین  (4

صنعتی  هایفعالیتخارجی، و نظارت بر  هاینهضتو  هاسازمانمستمر از وضعیت کیفیت محیط، الزام همبستگی با 

 ت صنعتی.برای آگاهی از تولید و دفن ضایعا

عمرانی، سازگاری و هماهنگی  هایپروژهدر ارزیابی  محیطیزیستچرخه سالم توسعه مانند حداکثر استفاده از ارزیابی  (5

 هاینمونه، معرفی هاآستانهو  هاظرفیتبر اساس  زیستمحیط ریزیبرنامه هایروشتوسعه، استفاده از  هایسیاست

صحیح و کامل برای  محیطیزیست، در دسترس بودن اطالعات ونقلملحانرژی، مواد و  درزمینهموفق در شهرها 

 .گیرندگانتصمیممدیران و 

، و هایارانهشفاف، نقش خالقانه مدیران، اتخاذ سیاست مناسب برای  گیریتصمیمترغیب و تشویق شهروندان نظیر  (6

 که ارتباط و همفکری را ارتقا بخشد. ایتوسعه هایطرح

مسائل. نظارت بر تولید کالها، استفاده از ابتکارات  وفصلحلدر توافق و  مانند سعی بادواماستفاده از محصولت  (7

 (139 :1382 ،یفی)لطجدید
 

 یدار شهرینده آموزش توسعه پایآ اندازچشم

خود یک مفهوم کلی است که با تعدادی از مفاهیم و اصطالحات دیگر مانند پایداری، کیفیت زندگی و  ،زیست پذیری

از  توانمی زیست پذیریعوامل موثر در  ترینمهماز (. 9: 1395کیفیت مکان، و اجتماعات سالم در ارتباط است )خراسانی، 

و  یعموم ونقلحملبه  یدسترس یتعداد نقاط دارا شیافزا ،یعموم ونقلحملموجود  هایزیرساختدر  گذاریسرمایه

، زیستمحیطحفاظت از ، ونقلحمل تیو دوچرخه، بهبود امن ادهیحرکت پ طیفراهم آوردن شرا قیتوسعه سالمت از طر

، شدنجهانی یـل بـرایدل ترینعقالنی. (9: 1398، و همکاران ی)اکبر ی نام بردفرهنگ و یخیتار هایموجودیاز  تحفاظ

 ، بـــر ضـــرورت توجـــه بـــهیشـــرفت اجتمـــاعیپ و یبـا توسـعه اقتصـاد زمانهمـه کـدار اسـت یپا توسـعه

 هایسیستم ت روابـطیریمـد توانمیـدار را ی. توسـعه پاکندمی تأکیدــز ین یعــیو حفــظ منــابع طب زیستمحیط

نـده یحال و آ هاینسل ن رفـاهیتـأم منظوربهـدار از منـابع، یاسـتفاده پاهدف  بــا یعــیطب هایسیستموکو ا یانســان

، یعـیاز منـابع طب یاسـتفاده افراطـ ده بشــر وینســنج هایدخالتــه کاز آن هســتند  کیحـا هاواقعیتـرد. کـف یتعر

انـات کو ام هافرصتجهـان، از  یشـورهاک ـهیلکـه کلزم اسـت  روازاینـرده اسـت. کمختـل  سـتم رایوسکنظـم ا

 تیـدار هـدایر توسـعه پایدر رونـد مزبـور، آن را در مسـ نفوذاعمالننـد و بـا ک گیریبهره، شدنجهانیروند  برآمـده از

 .(121: 1394، یمحمدپور زرند) نندک

 

 CDSراهبرد توسعه شهری 

سازمان ملل  هایسکونتگاهک در سطح شهرها، بانک جهانی با همکاری مرکز راهبرد ریزیبرنامهبا توجه به اهمیت 

به وجود آوردند.  توسعهدرحال، سازمان ائتالف شهرها را با هدف بهبود شرایط زندگی در کشورهای 1999متحد، در سال 

ی با هایطرحاست.  داراولویتسیستماتیک در جهت ایجاد پیوستگی بین اقدامات  ایشیوهک راهبرد ریزیبرنامهدر کل 

. (111: 1395، و همکاران یی)رضا عنوان راهبرد توسعه شهری و ارتقاء کیفیت زندگی و بهبود مدیریت شهری به وجود آمد

کلیت، سرزندگی، تنوع و زیبای را که در شهرسازی مدرن  ریزیبرنامهجدیدترین رویکرد در  عنوانبهراهبرد توسعه شهری 

است که  یندیفرآ CDSی راهبرد توسعه شهر. (40: 1393اران،کو هم ی)مرصوص دوباره به شهرها بازگرداند شدهرنگکم 
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 مدتکوتاه یآن برنامه اقدامات عمل بر اساس که شودمی هیته ایگونهبههر شهر  یتوسعه شهر اندازچشم در خالل آن

شهرنشینی  هایپتانسیلتا یک شهر از  کندمیهمچنین راهبرد توسعه شهری ابزاری است که کمک . گرددمی نیتدو

را که در  ییبایتنوع و ز ،یسرزندگ ت،یکل ریزیبرنامهدر  کردیرو نیدتریجد عنوانبه یراهبرد توسعه شهرکند.  برداریبهره

توسعه پایدار مفهومی چندبعدی و دارای ابعاد  دیگرعبارتبه. دوباره به شهرها بازگرداند شده کمرنگمدرن  یشهرساز

 ک،یدموکرات ،یمشارکت هایشیوهو  یدرون جامعه شهر هایسرمایهبر  ،یراهبرد است. محیطیزیستاقتصادی، اجتماعی و 

 یشهر هیو خدمات پا یشهروندان از زندگ برخوردار شدن هایزمینهاست که  بر آنو  دارد تأکید یو سلسله مراتب یستمیس

و  یمیرک) کند ایاح« 2شهر فاصل» ای «شهر محروم»را در برابر  «1شهر کامل» ای« شهر برخوردار» شعار را فراهم ساخته،

 .(94: 1397اران، کهم

 

 شهری توسعه 3انداز سازیچشم

باید  اندازچشمبه آن برسد. یک  خواهدمیاز جایگاهی است که یک جامعه  نگریآیندهو  آلایدهوضعیت  انداز سازیچشم

و نیز تصویر کلی از آینده باشد که شهر  شودمیو مرجعی باشد که تمام اهداف شهر از آن ناشی  برانگیزچالش، بخشالهام

مختلف مردمی و بازیگران  هایگروه(. برای این منظور جلساتی با 186: 1388بدان برسد )زیاری و همکاران، خواهدمی

 (.4: 1384)گلکار، شوندمیمطرح، بررسی نهایی  اندازهایچشمنظرات آنان،  بر اساسو  شدهتشکیلکلیدی، 
 

 
 CDSانداز سازی فرایند چشم .2شکل 

 (4: 1384)گلکار، :نبعم

 

و  "این شهر توان بالقوه چه چیزی شدن را دارد "پاسخ دهد که سؤالتا به این  کندمیتالش  انداز سازیچشم درواقع

باید  شودمینامیده  "اندازچشم بیانیه". این متن کوتاه که شودمیمتن کوتاهی متشکل از چند جمله بیان  صورتبهغالباً 

تغییر ، بلندپروازانه، ه و مطلوبپسندید، قبولقابلواضح و ، پذیرامکانو  گرایانهواقع؛ ازجملهمختلفی داشته باشد  هایویژگی

                                                           
1 . Inclusive City 

2 . Exclusive City 

3 . Visioning 
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این رویکرد نوین در  وجهت ساز باشد. گرهدایتو  برانگیزاننده و بسیج کننده، کند گوییپاسخ المکانحتیشرایط آینده را 

 ایران نیز این در کشور. (565: 1387، فردشعبانی) شدهبسته به کارشهر جهان  200 ازشهری امروزه در بیش  ریزیبرنامه

 در شهرهایی چون رامسر، لهیجان، شاهرود، انزلی، اصفهان، قزوین و تهران به انجام رسیده است. (CDS) طرح

 

 شهری در برخی از شهرهای جهان توسعهآتی  اندازچشم .1جدول 

 مثال شهر اندازچشمگونه  ردیف

 آمریکا() ماساچوستبوستن  -انگلستان() آکسفورد دانشگاهی-شهر آموزشی 1

 آمریکا() نگتنیواش -استرالیا() کانبرا دولتی-شهر حکومتی 2

 ایتالیا() زیون-ترکیه() استانبول-ایران() اصفهان گردشگری -شهر تاریخی 3

 ایران() رامسر -ایران() جانیله گردشگری-شهر سبز 4

 آمریکا() وگاسلس گردشگری-شهر تفریحی 5

 هندوستان() وودبالی  -آمریکا() وودیهال شهر سینمایی 6

 ایتالیا() کانیوات–عربستان( ) مکه -ایران() مشهد زیارتی -شهر مذهبی 7

 ایران() آبادان شهر صنعتی 8

 (آمریکا) ردموند -ژاپن() تسوکوبا دانایی محور -شهر هوشمند 9

 سنگاپور() سنگاپور ونقلحملشهر  10

 انگلستان() لندن -آمریکا() ورکیوین مالی -شهر تجاری 11

 ایران() تهران ترکیبی اندازچشمشهر با  12

 (1389شهری قزوین: توسعه راهبرد: )نبعم

 

از کارایی و اثربخشی خوبی در کشورهای جهان بخصوص جهان سوم  CDSشهری مبتنی بر رویکرد  ریزیبرنامه

موفق راهبرد توسعه شهری در شهرهای جهان  بیانگر اجرایتجارب موفق در بسیاری از شهرهای جهان  .برخوردار است

نپال(، تعدادی از ) کاتماندواسناد شهر  هاینمونهبه  توانمی اندشدهتهیهکه با رویکرد جامع  CDSاسناد  ازجمله .است

که محتوای  شدهتشکیل)اتیوپی( اشاره نمود. برای مثال راهبرد توسعه شهر کاتماندو از ده فصل  آباباآدیسشهرهای چین و 

شهری، مسکن، خدمات شهری، میراث  ونقلحملشهری، اقتصادی شهری، نهادها،  ریزیبرنامهمطالعات  دربرگیرندهفصول 

 .(189: 1390اران، کر و همین زاده دلی)حس شودمیو امور مالی شهرداری  زیستمحیطاجتماعی،  توسعهفرهنگی، 

توسعه شهری  راهبرداهمیت  "عنوان  با 2006دسامبر  18توسعه شهری که در  راهبرد المللیبینهمچنین در همایش 

(CDS برای تقویت مدیریت شهری )"  طرح  اندازیراهدر شهر حیدرآباد هندوستان برگزار شد، تجارب ملی و جهانی در

توسعه  راهبردتهیه طرح آن نیاز به  موجببهی که هایچالشدر این همایش،  قرار گرفت. موردبررسیتوسعه شهری  راهبرد

ناکافی  عدم توانایی شهرها در جذب رشد جمعیت شهری؛ ( از سوی حکومت محلی اعالم شد عبارت بودند ازCDSشهری )

توانمند کننده توسعه در  هایمحیطکمبود و  هازیرساختکمبود مسکن و  ؛زاییاشتغال هایزمینهبودن مشاغل موجود و 

 توسعه شهری کارآمد بدین ترتیب معرفی شد هایویژگیدر این همایش  و یا نظام مالی؛ ونقلحملسطح ملی مانند نظام 

بالی سطح زندگی و برخورداری از استانداردها؛ جوامع مدنی سرزنده؛ کاهش و جلوگیری از فقر؛ پایداری؛ کیفیت که شامل 

 .(187-186: 1388اران، کاردار و همک) کارآمدو ارائه خدمات موثر و 

 

 پژوهشروش 

پژوهی و استفاده از پرسشنامه آینده درزمینهدر این پژوهش از طریق مطالعه منابع موجود در ادبیات، مصاحبه با افراد خبره 

 به لحاظمنظور نظرخواهی از متخصصین تالش شد به هدف تحقیق پرداخته شود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به

نفر انتخاب گردید و  30باشد که مجموعاً ق، گروه دلفی مییمعه آماری این تحقباشد. جاماهیت توصیفی و تحلیلی می
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و پیشران در  تأثیرگذارو عوامل  نگاریآیندهحضوری و از طریق ظرفیت فضای مجازی، مصاحبه برای بررسی  صورتبه

ادی وجود دارند که در ساختاری تفسیری متغیرهای زی سازیمدلدر تکنیک  طورکلیبه انجام شد. راهبرد شهریتوسعه 

 .شودمیاشاره  هاآنخالصه به  صورتبهادامه 

. بنابراین سیستم بیشتر باشندمی تأثیرپذیربوده و کمتر  تأثیرگذاراین متغیرها بیشتر : "تأثیرگذار"یا  "کنندهتعیینمتغیرهای 

، تأثیرگذار. متغیرهای شوندمیبه این متغیرها بستگی دارد. این متغیرها در قسمت شمال غربی نمودار نمایش داده 

است و میزان کنترل بر این متغیرها بسیار مهم  هاآن، زیرا که تغییرات سیستم وابسته به باشندمی هامؤلفه ترینبحرانی

 است.

 
 (214: 1397)موالئی قلیچی،  ، منبع:در تحلیل میک مک تأثیرگذار. وضعیت و موقعیت متغیرهای 3شکل 

 

. این متغیرها در نمایندمی، عمل تأثیرپذیرو بسیار  تأثیرگذاربسیار  صورتبه زمانهماین متغیرها، : دووجهیمتغیرهای 

. طبیعت این متغیرها با عدم پایداری آمیخته است، زیرا هر عمل و تغییری بر گیرندمیقسمت شمال شرقی نمودار قرار 

یک اثر بومرنگی را به همراه دارد  هاواکنشنتایج و  گونهاین، واکنش و تغییری بر دیگر متغیرها را به دنبال دارد هاآنروی 

 .شودمیباعث تشدید یا میرایی اثر و عالمت اولیه  درنهایتکه 
 

 
 (214: 1397)موالئی قلیچی،  منبع: ،در تحلیل میک مک دووجهی. وضعیت و موقعیت متغیرهای 4شکل 

 

پایین و  تأثیرگذاری هاآناین متغیرها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار دارند. : یا متغیرهای نتیجه تأثیرپذیرمتغیرهای  

. باشندمی، بسیار حساس دووجهیو  تأثیرگذارنسبت به تکامل متغیرهای  هاآنتأثیری پذیری بسیار بالیی دارند. بنابراین 

 متغیرهای خروجی از سیستم هستند. هاآن
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 (215: 1397)موالئی قلیچی،   ، منبع:. وضعیت و موقعیت متغیرهای تأثیرپذیر در تحلیل میک مک5شکل 

 

در قسمت جنوب غربی  هاآنی پایینی هستند. تأثیرپذیرو  تأثیرگذاریاین متغیرها دارای : متغیرهای مستقل یا مستثنا

نه باعث توقف یک متغیر اصلی و نه باعث تکامل و  هاآنارتباطی با سیستم ندارند زیرا  اصالًنمودار قرار داشته و گویا 

 .شوندمیپیشرفت آن در سیستم 
 

 
 (216: 1397)موالئی قلیچی،  ، منبع:. وضعیت و موقعیت متغیرهای مستقل در تحلیل میک مک6شکل 

 

 و بحث هایافته

میک  پژوهیآینده. در این راستا از روش شودمیپرداخته  شهر توسعه راهبرد عوامل موثر بر طرح یلتحلدر این قسمت به 

 یبرا چیزهایی چه کنیم مشخص که است این پژوهیآینده هایروش از استفاده دلیل ترینمهماست.  شدهگرفتهمک بهره 

 توانمیاطالعات  این کمک به نیست. دست در اطالعات این حاضر حال در اما است، لزم صحیح گیریتصمیمیک 

 هایروش ازجملهمتقاطع  یااثرات متقابل  یلروش تحل .یابند تغییر لزوم صورت در و شوند امتحان تا کرد مشخص را هافرض

و مسائل مرتبط هستند و  یدادهارو یگربا د ی،و مسائل به نحو یدادهااست. در عالم واقع اکثر رو پژوهیآیندهپرکاربرد در 

بر  یرمتغ یک( تأثیراحتمال  یا) تأثیرتا  شودمیاثرات متقابل تالش  یلدارد. در روش تحل یتروابط متقابل اهم ینا یلتحل

 یگوده فرانسو یشلهدف، م ینبه ا یدنرس یاثرات متقابل محاسبه شود. برا ینشود و مجموع ا نگریپیش یگرد یرمتغ

 Gorane et) کرد یمعرف کراهبرد نگاریآیندهاز اجزاء  یکی عنوانبهرا  مک یکم افزارنرمبا استفاده از  یساختار یلتحل

al, 2012:55 .)شهری توسعه راهبرد موثر بر هایشاخص (CDS)،  کالبدی،  -یطی، محیتوسعه اقتصاد بعددر چهار

 است. 2 به شرح جدول فرهنگی -یاجتماع سیاسی و-ینهاد
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 (CDS) شهری توسعه راهبرد موثر بر هایشاخص .2جدول 

 -های اجتماعیشاخص
 فرهنگی

 ای، سرمایه اجتماعیهای حرفهمکانی، مشارکت موثر، مهارت گذاری آموزشی، تعلقسرمایه

 ای، تعامل جامعهراهبردی و شبکه اثربخشی دولت، دولت الکترونیک، برند سازی شهری، همکاری سیاسی -نهادی هایشاخص

 کالبدی -های محیطیشاخص
عمومی،  خدمات به محیطی، شکل شهر و تراکم، دسترسیونقل پایدار، اثرات زیستاستفاده از حمل
 امنیت شخصی

 اقتصادی هایشاخص
 گذاریسرمایهپذیری شهری، میزان درآمد، میزان نوآوری اقتصادی، میزان تحقیق و توسعه، رقابت
 خصوصی بخش و دولتی

(Yigitcanlar & Lonnqvist, 2012:77) 

 

نظر  کوتاه در نشانگر هریک برای و شده افزارنرموارد  شهری توسعه راهبرد بر مؤثر عامل 20 تمامی پژوهش حاضر در

 .شد گرفته
 

 (CDS) شهری توسعه راهبرد بر مؤثر عوامل .3جدول 

N°  LO N G  L A B E L  S H O R T  L A B E L  N°  L O N G  L A B E L  S H O R T  L A B E L  

دولت یاثربخش 1  Government 11 داریپا ونقلحمل  Transport 

کیدولت الکترون 2  Electronic 12  محیطیزیستاثرات  Environmen 

یراهبرد ریزیبرنامه 3  Strategic 13 شکل شهر و تراکم Formd 

یشهر برند سازی 4  Branding 14 دسترسی به خدمات عمومی Service 

ایشبکهو  یراهبرد یهمکار 5  Partnershi 15 یت شخصیامن  Safety 

یآموزش گذاریسرمایه Community 16 تعامل جامعه 6  Education 

 Taalogh تعلق مکانی Income 17 میزان درآمد 7

یشهر پذیریرقابت 8  UCI 18 مشارکت موثر Participat 

یاقتصاد ینوآور 9  Innovation 19 ایحرفه هایمهارت  Skill 

دولتی و بخش خصوصی گذاریسرمایه 10  Invest 20 سرمایه اجتماعی Social cap 

 

اثرات متقاطع یسماتر .4جدول 

 
 مدیران )درمجموع های دلفینشست از مستخرج یزوج یساتمقا یسماتر یلمرحله، تشک ین، اولمتغیرها ییپس از شناسا

 .است شده سنجیده متغیرها سایر بر متغیرها یک از هر تأثیر میزانباشد که در آن نفر( می 30
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اثربخشي دولت : 1

دولت الکترونيک : 2

برنامه ريزي راهبردي : 3

برندسازي شهري : 4

همکاري راهبردي و شبکه اي : 5

تعامل جامعه : 6

ميزان درآمد : 7

رقابت پذيري شهري : 8

نوآوري اقتصادي : 9

سرمايه گذاري دولتي و بخش خصوصي : 10

حمل و نقل پايدار : 11

اثرات زيست محيطي : 12

شکل شهر و تراکم : 13

دسترسي به خدمات عمومي : 14

امنيت شخصي : 15

سرمايه گذاري آموزشي : 16

تعلق مکاني : 17

مشارکت موثر : 18

مهارت هاي حرفه اي : 19

سرمايه اجتماعي : 20
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کم  یزان وابستگینفوذ قرار دارند از قدرت نفوذ بال و م یهکه در ناح یکه اقدامات دهدمیمک نشان  یکم وتحلیلتجزیه

 یگراز اقدامات د لیکن و گذارندمی تأثیراقدامات  یراقدامات بر سا یننمود که ا یانب توانمی یبرخوردار هستند. به عبارت

اثرات  یکی ؛دهدمی نشان را تحلیلی گراف و و نمودار تحلیل نوع دو درمجموع میک مک افزارنرم .پذیرندمی تأثیرکمتر 

 تحلیل و است ماتریس اولیه هایداده برهمکنش نتیجه درواقع اثرات مستقیم تحلیل غیرمستقیم. اثرات دیگری و مستقیم

 اولیه پیشنهاد اساس بر این پژوهش در که است اولیه ماتریس تکرار و بالتر هایتوانمحاسبه  نتیجه غیرمستقیماثرات 

 .است شدهانتخابمرتبه تکرار،  2و  افزارنرم

 و نماید تبیین همه عوامل از گرفتهشکل محیط در را عوامل از آتی هریک هایویژگی دتوانمی مستقیم اثرات تحلیل

 برد. بهره غیرمستقیم و مستقیم اثرات دو تحلیل مقایسه از باید عامل اثرگذارترین و ترینکلیدیتحلیل  منظوربه درنهایت

 است. شدهمشخص MDIیا  مستقیم اثرات ماتریس هایویژگی 5 در جدول

 

 یماثرات مستق هایویژگی .5جدول 

اندازه  شاخص
 ماتریس

تعداد 
 تکرار

 تأثیربدون 
 )صفر(

اندک  تأثیر
 )یک(

میانه  تأثیر
 )دو(

زیاد  تأثیر
 )سه(

میزان  مجموع
 پرشدگی

 76.75 307 157 94 56 93 2 20 مقدار

 

 توضیح لزم به است. گرفته مرتبه صورت 2 با برابر موردنظرماتریس  در متقاطع اثرات محاسبه تکرار عالوه بر این، تعداد

 است. بوده این ماتریس پایداری رسیدن به برای مک میک افزارنرم پایه پیشنهاد ایمرتبه 2 تکرار که است
 

 متقاطع اثرات ماتریس محاسبه تکرار تعداد .6جدول 

) I T E R A T I O N ر  ا ر ک )ت  ) I N F L U E N C E ث  أ )ریت  ) D E P E N D E N C E ی  گ ت س ب ا ) و  

1 %94  %09  

2 %100  %104  

 

 تحلیل روش در است. یستمس یداریناپا یاو  یداریپا میزان از یکحا ی،ندگکدر صفحه پرا یرهانش متغکو پرا یعتوز یوهش

 یا اثرگذارند یا طورکلیبه عوامل که است، چرا پایدار سیستم دهندهنشان باشد L صورتبه حاضر نمودار اگر متقاطع اثرات

 قرار نمودار قطری محور حول کشیده بیضی فرم به حاصل اگر نمودار اما دارد. قرار اندکی پیچیده و دوگانه عوامل و اثرپذیر

 .باشدمیناپایدار  سیستم دهندهنشان بگیرد،
 

 
 (Godet, et al., 2003: 22؛59: 1395نعیمی و پورمحمدی، ، منبع: )یدارو ناپا یدارپا یستمس یالگو .8 شکل
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 توزیع متغیرها .9شکل 

 

 دهندمی نشان هک محدود عامل چند غیرازبه .اندپراکنده قطری صفحه محور اطراف در متغیرها اغلب دهدمینتایج نشان 

 یرهامتغ .برخوردارند یکدیگر نسبت به مشابهی تقریباً از وضعیت متغیرها بقیه هستند، سیستم در بالیی تأثیرگذاری دارای

 .شودمیآن پرداخته  یحکه در ادامه به تشر غیرمستقیم تأثیراتو  یممستق تأثیرات یرند،دو نوع تأث یدارا

 

 غیرمستقیم متغیرها و مستقیم تأثیرپذیری و ارزیابی تأثیرگذاری

 توجه با و شده سنجیده MICMAC افزارنرم توسط روابط متغیرها از دامکهر متغیرها، تأثیرات تحلیل برای بخش این در

 است. آمدهدستبه یکدیگر بر غیرمستقیم متغیرها و مستقیم تأثیرات درجه و میزان 7 به جدول
 

 یکدیگر بر متغیرها غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات میزان .7جدول 

N° متغیر 

 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری

 67789 62334 51 47 دولت یاثربخش 1

 56666 48218 42 36 کیدولت الکترون 2

 61315 59659 46 46 یراهبرد ریزیبرنامه 3

 49967 65123 38 50 یشهر برند سازی 4

 52160 55928 38 42 ایشبکهو  یراهبرد یهمکار 5

 44857 48213 33 36 تعامل جامعه 6

 56593 29239 41 20 زان درآمدیم 7

 63159 66224 48 51 یشهر پذیریرقابت 8

 59428 53019 44 39 یاقتصاد ینوآور 9

 43458 48782 30 34 یو بخش خصوص یدولت گذاریسرمایه 10

 37799 46072 27 32 داریپا ونقلحمل 11

 32840 52024 23 37 محیطیزیستاثرات  12

 48227 46547 36 32 شکل شهر و تراکم 13

 54920 64076 41 47 یبه خدمات عموم یدسترس 14

 52413 44220 38 31 یت شخصیامن 15

 43249 51458 31 38 یآموزش گذاریسرمایه 16

 30706 29738 22 20 یتعلق مکان 17
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 44261 39194 32 28 مشارکت موثر 18

 47150 33924 33 24 ایحرفه هایمهارت 19

 30308 33273 21 25 یه اجتماعیسرما 20

 Totals 715 715 715 715 

 

 صفحه در (CDS) شهری توسعه راهبرد بر مؤثر متغیرهای نش اغلبکپرا و توزیع شیوه کهاین دلیل در پژوهش حاضر به

 عوامل تنظیمی، عوامل ،دووجهی ، عواملتأثیرگذار دسته )عوامل پنج ،باشدمی سیستم ناپایداری از یکندگی، حاکپرا

 .اندشده تشریح 8 جدول در هستند که شناساییقابل عوامل مستقل( و تأثیرپذیر
 

 هاآن بندیطبقهاساس  بر یرهامتغ یعنحوه توز .8جدول 

 متغیر بندیطبقه

 محیطیزیست دار و اثراتیپا ونقلحمل یخصوص بخش و یدولت گذاریسرمایه یآموزش گذاریسرمایه تأثیرگذار عوامل

 دووجهی عوامل
و  یاقتصاد ی، نوآوریشهر پذیریرقابت، یشهر برند سازی، یراهبرد ریزیبرنامهدولت،  یاثربخش
 یعموم خدمات به یدسترس

 کیالکترون و دولت ایشبکه و یراهبرد ی، همکاریشخص تیجامعه، امن تراکم، تعامل و شهر شکل تنظیمی عوامل

 درآمد زانیم تأثیرپذیر عوامل

 ایحرفه هایمهارتموثر و  ، مشارکتیمکان ، تعلقیاجتماع هیسرما مستقل عوامل

 

 
 عوامل بین مستقیم تأثیرات .10شکل 

 

 در باشدمی تکرار دومرتبه پژوهش این در که ماتریس پایداری درجه تا بعد به دوم هایتوان که شدهعنوان نیز ترپیش

 .دهدمی را غیرمستقیم اثرات ماتریس مک تشکیل میک افزارنرم محاسبه
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 عوامل بین غیرمستقیم تأثیرات .11شکل 

 

 میزان که به ترتیب باشدمی غیرمستقیم و مستقیم اثرات گروه تحلیل دو در عوامل جابجایی دهندهنشان 11شکل 

عمومی  خدمات به دولت، دسترسی یاثربخششهری،  برند سازیشهری،  پذیریرقابت اساس ینبر ا .اندشدهمرتب اثرگذاری

همه عوامل  را خواهند داشت. (CDS) شهری توسعه راهبردفرآیند  بر تأثیرگذاریمیزان  ک بیشترینراهبرد ریزیبرنامهو 

 .اندشدهرار کت غیرمستقیمم و یروش مستق هر دو در

( CDS) شهری توسعه فرآیند راهبرد بر میزان تأثیرگذاری مستقیم پذیری شهری، بیشترینمتغیر رقابت 9بر اساس جدول 

باشد. می (CDS) شهری توسعه ترین عامل ازنظر تأثیرگذاری غیرمستقیم بر فرآیند راهبردرا داشته است. همچنین مهم

باشد و باید موردتوجه بیشترین تأثیر را دارا می (CDS) شهری توسعه پذیری شهری در فرایند راهبردبنابراین توجه به رقابت

 شود:صورت مختصر توضیح داده میبه دو متغیر مهمدر ادامه  برنامه ریزان و مدیران قرار گیرد.

 بازاریابی و تولید برای شهری ناحیه یک توانایی باشد که بهری شهری میپذیمتغیر موثر رقابت اولینپذیری شهری: رقابت

مقایسه با نواحی با محصولت قابل ارتباط در خوب ارزش نشانگر که دارد اشاره خدمات( و )کالها محصولت مجموعه یک

 & Webster) شهری دیگر است. محصولت غیرقابل تجارت، نظیر خدمات محلی، قسمتی از معادله رقابت هستند

Muller, 2000:1زیرساخت مهارتی، مبانی وکار،کسب فضای ارتقای پیوسته پذیری شهری توانایی(. درواقع رقابت 

 و خالق کار کارآفرین، نیروی بال، رشد با و نوآور سودآور، مؤسسات کهنحویبه است فیزیکی و اجتماعی فرهنگی،

 استخدام، وری،بهره رشد، از های بالیینرخ به تا دهد اجازه هاآن به نبنابرای کند. حفظ و کرده جذب را کردهتحصیل

 ,.Simmie et alیابند ) دست اجتماعی و محرومیت نابرابری از پائینی سطح و بال سرانه ناخالص درآمد بال، دستمزد

2006:18.) 

های صحیحی را جهت برندینگ موفق، به کار گیرد. داشتن یک برند موفق راهبردبرند سازی شهری: یک شهر باید 

های یک شهر ممکن است کاربردی های آن است. ویژگیهای مهم شهر و توصیف ویژگیشهری مستلزم شناسایی شاخصه

و نوع حکومت، های جمعیت شناختی، اقتصاد های فرهنگی، ویژگیبا غیرکاربردی باشند که شامل ظاهر شهر، تاریخ، جاذبه

تجربه مردم از شهر و استنباط و برداشت مردم از شهر است. یکی از عوامل اصلی در دستیابی به برند سازی شهری موفق، 

های اصلی آن بین مسئولن و عامه مردم آن شهر است. رویدادهای وجود اجماع در مورد هویت )نام و نشان( شهر و ارزش

های اصلی شهر رسانی در خصوص هویت و نام و نشان و ارزشای اعالم و اطالعمهم و برجسته، فرصت ارزشمندی بر

فردی از یک شهر به تصویر بکشد میزبان است. با این وجود، ایجاد یک هویت شاخص و متمایز که بتواند ماهیت منحصربه

ها از شهری به شهری فرق الشدر حرف آسان و در عمل بسیار دشوار است و این نکته را نیز به خاطر باید داشت که این چ
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 (.986 :1393دارد )اسفندیار و شفیعی عربی، 

 

 
 (CDS) شهری توسعه بر راهبرد تأثیرگذار )مستقیم و غیرمستقیم(و کلیدی  عوامل .9جدول 

 

 گیرینتیجه

 یکشورها خصوصبهجهان و  یاز کشورها یاریدر بس اکنونهماست که  یراهبرد یکردیرو ،یتوسعه شهر راهبردطرح 

 د کمک شایانی به این مناطق داشته باشد.توانمیایی ومحت ازنظرچرا که این طرح  مواجه شده است لبا استقبا توسعهدرحال

به  یابیدست، بهبودیافته یشهر تیو حاکم تیریبه مد یابیدستمانند  شدهبینیپیشچرا که اهداف بسیار خوبی در این طرح 

ی که خود خوب شهر تیو حاکم تیریمدهمچنین کمک به ایجاد  .کاهش فقر و تداوم آن، ندهیو اشتغال فزا یرشد اقتصاد

 راهبرددر تجارب جهانی  .عناصر خوبی از حاکمیت شهری از قبیل حساب پس دهی، شفافیت، اصل رقابت را به همراه دارند

از کارایی و اثربخشی خوبی در کشورهای جهان بخصوص جهان سوم برخوردار است  CDSتوسعه شهری نیز شاهدیم که 

موفق راهبرد توسعه شهری در شهرهای  بیانگر اجرایدارد و همین امر  و تجارب موفقی در بسیاری از شهرهای جهان

در استفاده از این طرح بر مشارکت مجریان گذشته از این طرح در جغرافیای مختلف کره  شودمیو پیشنهاد جهان است 

نتایج پژوهش  و استفاده جوامع ایجاد گردد. گذاریاشتراکتجربیات برای  گونهازاینشود و یک پایگاه استفاده  تأکیدزمین 

 را( CDS) شهری توسعه راهبرد فرآیند بر قیممست تأثیرگذاری میزان بیشترین شهری، پذیریرقابت حاضر نشان داد متغیر

. باشدمی( CDS) شهری توسعه راهبرد فرآیند بر غیرمستقیم تأثیرگذاری ازنظر عامل ترینمهم همچنین. است داشته

 مدیران و ریزان برنامه امری ضروری برای( CDS) شهری توسعه راهبرد فرایند در شهری پذیریرقابت به توجه بنابراین

 .باشدمی

 سیاسی و-ینهادکالبدی،  -یطی، محیتوسعه اقتصاد بعددر چهار  ،(CDS) شهری توسعه راهبرد موثر بر هایشاخص

 برای و شده افزارنرموارد  شهری توسعه راهبرد بر مؤثر عامل 20 پژوهش تمامی در این. باشدمیفرهنگی  -یاجتماع

نفوذ قرار دارند از  یهکه در ناح یکه اقدامات دهدمیمک نشان  یکم وتحلیلتجزیه .شدهگرفتهنظر  در کوتاه نشانگر هریک

از  لیکن و گذارندمی تأثیراقدامات  یراقدامات بر سا برخی یکم برخوردار هستند. به عبارت یزان وابستگیقدرت نفوذ بال و م
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 غیرازبه .اندپراکنده ری صفحهقط محور اطراف در متغیرها اغلب دهدمینتایج نشان  .پذیرندمی تأثیرکمتر  یگراقدامات د

 مشابهی تقریباً از وضعیت متغیرها بقیه هستند، سیستم در بالیی تأثیرگذاری دارای دهندمی نشان هک محدود عامل چند

 توسعه راهبرد بر مؤثر متغیرهای نش اغلبکپرا و توزیع شیوه کهاین دلیل در پژوهش حاضر به .برخوردارند یکدیگر نسبت به

 در عوامل جابجایی دهندهنشان ، همچنین جدولباشدمی سیستم ناپایداری از یکندگی، حاکپرا صفحه در (CDS) شهری

 پذیریرقابت اساس ینبر ا .اندشدهمرتب اثرگذاری میزان که به ترتیب باشدمی غیرمستقیم و مستقیم اثرات گروه تحلیل دو

میزان  ک بیشترینراهبرد ریزیبرنامهعمومی و  خدمات به دولت، دسترسی یشهری، اثربخش برند سازیشهری، 

 غیرمستقیمم و یهر دو روش مستق همه عوامل در را خواهند داشت. (CDS) شهری توسعه فرآیند راهبرد بر تأثیرگذاری

ن راد یشاهان و یعی(، رف1385اران )کو هم یی(، تقوا1384) یگلکار و آزاد هایپژوهشاز  آمدهدستبه جینتا .اندشدهرار کت

(، دانشور 1400) یو افضل یانی(، ک1397(، دادفر و همکاران )1396) یدانیس قتی(، حق1394جوق )زاده قلعه(، هاشم1387)

 حاضر سازگار است. قیتحق جیبا نتا (1400) یو صابر

 .نمایدمیمکمل عمل  عنوانبهتوسعه شهری نیز  راهبرد( نیز در رسیدن به اهداف طرح SDG) توسعه پایدار هایآرمان

جنسیتی، دسترسی  تساویبهپایان فقر، پایان گرسنگی، زندگی با سالمت، آموزش با کیفیت، دستیابی رعایت اصولی چون 

 هایزیرساختایجاد  ،ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، صرفهبهمقرونبه آب و مدیریت پایدار آب، دسترسی به انرژی 

امن و پایدار نمودن شهرها و ، هاآنکاهش نابرابری داخل کشورها و میان ، مناسب، ترویج صنعتی شدن پایدار و فراگیر

 ،آن تأثیراتو  وهواآباقدام فوری برای مقابله با تغییرات ، تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار ،اسکان بشری هایمکان

حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار ، ، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدارهااقیانوسحفاظت و استفاده پایدار از 

تقویت ابزار لزم برای اجرا و احیای همکاری جهانی ، و فراگیر برای توسعه پایدار آمیزصلحترویج جوامع ، هااکوسیستماز 

منجر به توسعه  درنهایتنیست چرا که اهدافی که  رتأثیبیشهری  راهبرددر کمک به تحقق امر توسعه  ،جهت توسعه پایدار

، توسـعه شدنجهانی یل برایدل ترینعقالنینیز  شدنجهانیدر روند توسعه پایدار و  در دل این دو طرح وجود دارد. شودمی

 یعیو حفظ منابع طب زیستمحیط، بر ضرورت توجه به یشرفت اجتماعیو پ یبـا توسـعه اقتصـاد زمانهمـه کدار اسـت یپا

 .کندمی تأکیدز ین

 

 تقدیر و تشکر

 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

 منابع

 .23-1 ،7شهری،  فصلنامه مدیریت .ریزی شهری در رویکرد تحلیلیرویکردی جدید در برنامه CDS(. 1388) .اشرفی، یوسف (1

 مناطق پذیری زیست وضعیت ارزیابی (.1398نازنین. ) پور،سیدچمران و حاجی موسوی، وحید؛ احمدی، بوستان ؛مجید اکبری، (2

 .154-123(، 37)10اجتماعی،  توسعه و رفاه ریزیبرنامه شهروندان. منظر از شیراز شهرکالن

 توسعه تیریدر مد (CDS) ینقش راهبرد توسعه شهر(. 1395دربان آستانه، علیرضا و پورقربان، شیوا. ) ؛پوراحمد، احمد (3

 .37-56 (،19) 5فصلنامه مطالعات شهری، (. هرمز رهی: جزی )موردمطالعهگردشگر

انجمن راه و ساختمان  نشریه .توسعه شهری راهبردریزی تحلیلی بر برنامه(. 1385. )دهقانی، یداهللو  بهنام، نادری ؛تقوایی، مسعود (4

 .1-12 ،29ایران، 

ریزی پذیری راهبرد توسعه شهری در نظام برنامهانطباق(. 1393فاطمه و سیده صالحی، اسماعیل. ) ،جهانی، شکیب؛ آل محمد (5

 .47-62(، 9) 3 ،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی. )نمونه موردمطالعه: شهر شاهرود( ایرانشهری 
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مطالعات و . توسعه شهری در ایران راهبردهای سنجی اجرای طرحامکان(. 1390. )فرجی مالیی، امینو  نژاد، حسین حاتمی (6

 .55 – 76 ،(8)2 ،ایهای منطقهپژوهش

ی بر رویکرد جدید درآمد(. 1390سیده خدیجه. ) زاده دلیر، کریم؛ صدر موسوی، میرستار؛ حیدری چیانه، رحیم و رضا طبع،حسین (7

فصلنامه های جامع در ایران. های فراروی طرحریزی شهری با تأکید بر چالش( در فرایند برنامهCDS)توسعه شهری  راهبرد

 .173-209(، 36)11فضای جغرافیایی، 

 انسانی، علوم و هنر در پژوهش رویکردها. و سنجش شناخت، زیست پذیری؛ مفهوم در تأملی (.1395محمدامین. ) خراسانی، (8

1(2 ،)16-9. 

 با یررسمیهای غسکونتگاه یسامانده در CDS یهای توسعه شهرراهبردنقش  (.1395رضایی، محمدرضا و کریمی، ببراز. ) (9

 .109-120(، 22) 6ای، ریزی منطقهفصلنامه برنامه. (رازی: شهرک بهار شیمطالعه مورد) SWOTو  ANPهای مدل قیتلف

تأکید بر  ریزی توسعه شهری؛ باراهبرد توسعه شهر در جهت تحقق برنامه ،(1387. )شاهین راد، مهنوشو  رفیعیان، مجتبی (10

 .6- 29 ،(2)2 ،رانیا یمجله مطالعات اجتماع .برنامه راهبردی شهر کرمان

فرهنگی شهر با رویکرد -ارزیابی ساختار اجتماعی(. 1391ولی اله و حیدری، تقی. ) فر،فیروزبخت، علی؛ ابراهیمی، رضا؛ ربیعی (11

 .55-79، (9)3ریزی شهری، مجله پژوهش و برنامه .)مطالعه موردی: شهر کرج( پایدار شهریتوسعه 

-177(، 8) 5، ایه ناحیهجغرافیا و توسع جلهم. پایدار شهری توسعههای شاخص(. 1385قرخلو، مهدی و حسینی، سیدهادی. ) (12

157. 

راهبردی و نوین  ؛ رویکردی(CDSتوسعه شهری ) راهبردطرح  (.1388کاردار، سعید؛ رحمانی، محمد و مال آقاجانزاده، ساره. ) (13

 .187-186(، 52)18نشریه راهبرد، ریزی شهری. در مدیریت، طراحی و برنامه

 در توسعه پایدار شهری، CDS)) نقش راهبرد توسعه شهری (. 1397علی. ) زاده فرد، علیرضا و شکور،کریمی، فریده؛ عبداله (14

 .91-104(، 1)9ی، شهر شناسیهای بومدو فصلنامه پژوهش. شهرداری شیراز 3موردی: منطقه  مطالعه

 .1-18، 30دوماهنامه شهر نگار، ( چیست؟. CDS(. راهبرد توسعه شهر )1384گلکار، کوروش و آزادی، جالل. ) (15

 .140-139(، 2)10فصلنامه علوم اجتماعی، (. توسعه شهری پایدار و توسعه فرهنگی. 1382لطیفی، غالمرضا. ) (16

-125 (،10)3فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، . جایگاه آموزش در توسعه پایدار شهری(. 1394) محمدپور زرندی، حسین. (17

111. 

شهر تبریز و پایداری توسعه کالن (.1393نصیری، اسماعیل و محمدزاده، یوسف. ) ؛پورمحمدی، محمدرضا ؛مرصوصی، نفیسه (18

 .37-55(، 43)12 ،المللی انجمن جغرافیای ایرانمه بینفصلنا .تدوین الگوی توسعه آن

رساله دکتری  .تبیین و ارائه الگوی بهینه مدیریت رشد شهری )نمونه موردی: شهر کرج( (.1397. )ی قلیچی، محمدئمول (19

 .دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران

 مطالعه) محیطی پایداری ارزیابی و (. سنجش1397غالمرضا. ) علی و احمدزاده، چهاربرج، عشقی ؛علوی، سعیده ؛حسین ،فرنظم (20

 .44-29 (،1)8 محیط، پایداری و جغرافیا .(اردبیل استان: موردی

دو فصلنامه علمی (. توسعه پایدار شهری از منظر عبدالرحمن ابن خلدون. 1392نقی زاده، محمد و محتشم امیری، سعیده. ) (21

 .1-29(، 1) 2مسلمان، های اجتماعی متفکران پژوهشی نظریه

 .بهزیستی علوم تهران: دانشگاه. تهران در نشینیحاشیه ساختاری خصوصیات بررسی (.1382فردین. ) بروجنی، یزدانی (22
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