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 های راهبردی استراتژیک درتوسعة شهری سنجی طرح تحلیلی بر امکان

 )نمونه موردی: باغ شهر مرند(

 مهدوی علی مرتضی

 ایران، مرند، اسالمی آزاد دانشگاه، مرند واحد، شهری ریزی برنامه و جغرافیا تخصصی دکتری دانشجوی

1دلیر زاده حسین کریم
 

 ایران، مرند، اسالمی آزاد دانشگاه، مرند واحد، شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه استاد

 بابایی بیگ بشیر

 ایران، ملکان، اسالمی آزاد دانشگاه، ملکان واحد، شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه استادیار

 01/20/0022تاریخ پذیرش: 20/20/0022تاریخ دریافت:

 چکیده

، ی جدیدها هخلق سکونتگا، توسعه غیر قابل کنترل نواحی شهری، با توجه به رشد جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگتر

هینه ضرورت توجه به تدوین الگوی ب، کاهش سطح رفاه انسانی و بروز مشکالت فراوان شهری بویژه در کشورهای در حال توسعه

مشارکتی و استراتژیکی و راهبردی احساس ، های توسعه شهری و تغییر آن از رویکرد ایستا و سنتی به رویکردی منعطف طرح

های راهبردی ـ ساختاری در هدایت توسعه شهر میانه اندام مرند احساس  سنجی طرح شود. از این رو در این تحقیق به دنبال امکان می

 گیری نمونه با شهروندان نفر 383 از پرسشگری و میدانی روش با تجربی یها هداد و اسنادی روش با نظری یها هشود. داد می

 ای نمونه تک تی آزمون اس و لیزرل و اس پی اس افزارهای نرم از ها متغیر شدت سنجش و ها هداد پردازش در. است شده تهیه کوکران

. است شهری توسعه استراتژی شاخص چهار در مرند شهر طلوبنام وضعیت نشانگر تحقیق کلی نتایج. است شده گیری بهره

 خوب حکمروایی های شاخص و تر مطلوب وضعیت در 34.2 و 34.3 های میانگین با ترتیب به شهر پذیری رقابت و بودن بانکی

 و شهری کانون دلمتعا است توزیع واضح. است نامطلوبی بسیار وضعیت در 481. و .48.میانگین  با داشتن زندگی قابلیت و شهری

 را شهری نشده حل های محدودیت و موانع اندام مرند باید میانه شهر توسعه از قبل همچنین و رفت شهری مراتب سلسه متوازن نظام

 معقولی یها طرح مناسب جغرافیایی محدوده در موجود امکانات از باید همچنین و نخورد بر مشکل به توسعه بعد شهر تا کرد چاره

 .آورد بدست سکونتی فضاهای از

 

 مرند.، CDS، ریزی راهبردی ـ ساختاری برنامه،  های شهری طرح،  کلمات کلیدی: امکان سنجی

 

                                                                 
  phd.dalir1399@gmail.com (مسئول )نویسنده -0
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 مقدمه

 در خصوص به) شهرها در فضایی تغییرات به دهی شکل در ناتوانی دلیل به، جامع ریزی برنامه از 0102  دهه از

 در آن شکست و آن در مشارکت ابعاد کمبود اجرای با ضعیف ارتباط، پذیری انعطاف، (توسعه درحال کشورهای

(. 69-56: 0911، همکاران و تاجیک) شد انتقاد طرح پذیری تحقیق برای نیاز مورد نهادهای و ادارات همکاری جلب

 George etشود ) می گرفته کار به کشورها از بسیاری در هنوز جامع ریزی برنامه قدیمی سبک، انتقادها این برخالف

819-, 2019: 810al.) ،جای به راهبردی فضایی یها هبرنام کردن جایگزین جوی و جست در کشورها از بسیاری اما 

 برای مختلف نهادهای و ها شبخ، (60: 0911، دارد )طحانی و همکاران بیشتری انعطاف که اند جامع ریزی برنامه

 آن ارتباط و گیرد می بر در را مشارکت از ای ستردهگ سطح و نفعان ذی از متغیری دامنة، آورد می گردهم ریزی برنامه

 از کمی تعداد، ریودوژانیرو و آنجلس لس، سانفرانسیسکو، بارسلونا. است مناسب بندی بودجه طریق از اجرا با

 خود اقتصاد و ساکنان برای ملموس نتایج و است گرفته انجام موفقیت با راهبردی ریزی برنامه آن در که اند شهرهایی

 را راهبردی ریزی برنامه اخیر یها سال در شهرها از بسیاری(. 09-05: 0911، بهروزی و ارغان) اند آورده ارمغان به

 در بار نخستین راهبرد اصطالح ایران در. اند کرده راهبردی ریزی برنامه اجرای به شروع آنها از برخی و داده انجام

 بازنگری چارچوب و مبانی قالب در که مفهوم این. شد حمطر ساختار اصطالح کنار در رسمی طور به 0910 سال

 نگرش تغییر در عطفی ی نقطه، شد عنوان سابق شهرسازی و مسکن وزارت توسط شهری های طرح خدمات شرح

 شهر توسعه های تهیه طرح متولی اجرایی دستگاه طرف از جامع طرح بر مبتنی روش ناکارآمدی به اعتراف و سنتی

 در راهبردی ـ ساختاری های طرح عنوان با جدید الگویی ترتیب بدین(. 000-019: 0910، انهمکار و هاشمی) شد

 .ندارد کشور در مناسبی جایگاه هنوز رویکرد این، کشور

 یها هجنب از بهتر آینده به دستیابی و شهری معضالت با رویارویی در کلیدی ابزاری تواند می راهبردی ریزی برنامه

 این در(. 020-092: 0911، همکاران و غضنفرپور) گردد محسوب. .و محیطی زیست، رهنگیف، اقتصادی، اجتماعی

 خود درون را بیشتری آشفتگی و پیچیدگی، انسان اساسی نیازهای تظاهرات از حاصل نمود عنوان به شهرها، میان

 از نوعی اهبردیر ریزی برنامه. بردند می رنج آشفتگی این از کس هر از بیش شهروندان و کردند می احساس

 فرایند و اجرایی عوامل با و دارد کار و سر عمل با زمین کاربری سنتی ریزی برنامه از بیشتر که است ریزی برنامه

 اشکال دیگر از را راهبردی ریزی برنامه آنچه واقع (. درPorter, 2020: 1297-1314) است مرتبط سازی تصمیم

 واقعا آنچه بر تمرکز و عمده گیران تصمیم سوی از مشارکت اجرای و الیتفع بر آن تاکید سازد می جدا ریزی برنامه

 به کمیاب منابع تخصیص برای راهبردی ریزی برنامه چیز هر از تر مهم. باشد می، است مهم سازمان یا جامعه برای

 صراحتی با و گرا مینز کاربرد تا است گر فعالیت بیشتر راهبردی ریزی برنامه. دارد تاکید بحرانی کارکردهای و مناطق

 .(90-95: 0911، زادگان دارد )دانیالی و شریف سروکار ها هبرنام اجرای و گیری تصمیم با سنتی یها هبرنام از بیش

 بخش، مردم عمومی استراتژیک اجتماعات مداخالت که است این توسعه شهری استراتژی طرح در اصلی بحث

 ملی های چنانچه سیاست حال دهند. تغییرمی را شهرها یرتوسعهمس، مناسب مکان و وقت در مدنی وجامعه خصوصی
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 تر و عمیق تر سریع تغییرات که رود می انتظار، تعیین کند محلی های استراتژی برای چارچوبی، شهرسازی خصوص در

در  بیشتر وری بهره برای فراگیر به نظمی نیاز توسعه حال در شهرهای، و رقابتی نامطمئن اقتصادی محیط یک در .باشند

 بسیار شهری هر برای ی موجودها هسرمای دارند. اهداف به دستیابی انسانی برای منابع و، محدود مالی منابع از استفاده

 به را خود شهری منطقی آینده و پتانسیل که گردند می شهرهایی سرازیر سوی به صرفاً و باشند می و فرّار پذیر انعطاف

سیاستمداران و شهروندان همگی رویکرد و سنت ، گران (. توسعه001: 0910، ندهد )یغفوری و همکارا نشان خوبی

ها چه باید بکنند؟ چگونه عمل بکنند؟  دانند. اما واقعا طرح های اجتماع شهری می ریزی مقصر اصلی ناهنجاری برنامه

که اینگونه رویکردهای  قادر به حل کدام مشکالت هستند و چه مسایل فراتر از دامنه تأثیر آنها است؟ باید پذیرفت

محافظه کار و ناظر بر ، یابی شناخت وضع موجود منتهی شده و ماهیت ضد تحول به سازمان، سنتی به ادبیات شهری

ریزان  ترین وظیفه برنامه روی معتقد است مهمها اند. اند که سادگی در سطوح شهری قابل مشاهده چنان امور بدیهی

موضوع ، الگوهای نظری جدید از طریق انتقاد عمیق به الگوهای نظری کنونیساخت وتدوین آگاهانه و هوشیارنه 

ریزان شهری باید بیش از پیش به فرآیندهای اجتماعی  مهمی که وبر نیز بدان اشاره کرده و معتقد است که برنامه

رها ، یانه هستندگرا ی متدوال که حاصل الگو و نظم سادهها هبایست خود را از نظری ریز می اهمیت دهند و برنامه

(. 010: 0911، دلیر وهمکاران زاده ای نهفته است )حسین سازمان پیچیده، ساخته و بداند که در پس این نظم ظاهری

در  استراتژیک راهبردی های طرح سنجی امکان بر این مبنا این بررسی در اصل بستری مناسب برای ارزیابی و تحلیل

، تحقیق روش و ماهیت لحاظ از و کاربردی، هدف لحاظ از حاضر تحقیق کند. باغ شهر مرند را فراهم می توسعة

 گیری نمونه روش از استفاده با که دهد می تشکیل مرند شهروندان را پژوهش آماری جامعه. است تحلیلی توصیفی ـ

 در و شده تهیه اسنادی روش با نظری ها هداد .است شده گرفته نظر در نمونه حجم عنوان به نفر 919 تعداد کوکران

 شده استفاده شهری توسعه استراتژی های شاخص پرسشنامه تهیه و میدانی مطالعات روش از تجربی یها هداد تولید

 .است شده پردازش ای نمونه تک تی آزمون و SPSS ،LISRELافزارهای  نرم از استفاده با ها هداد. است

 مبانی نظری

 بخش توسط ترجیحا که است بخش اتحاد و تغییر قابل فضایی ی ـاجتماع فرآیندی، ـ راهبردی فضایی ریزی برنامه

 که شود می تولید اجرایی ابزارهای و هم با مرتبط عملی اقدامات، اندازها چشم آن خالل از و شود می راهبری عمومی

 در. (11-002: 0910، همکاران و خادمی) دهند می شکل( مکان) فضا یک از را "بشود باید آنچه " و "هست آنچه "

 و حمل سیستم مالی تأمین و نگهداری، مدیریت منظور به که است اهدافی و ها استراتژی شامل راهبردی برنامه واقع

 ظهور، زمانی نظر از (.050-015: 0910، همکاران و رضایی) کند می عمل پایدار و خالقانه ییها شرو به نقل

، عمومی راهبرد تئوری مطرح با زمان این در گردد باز 12 و 02 یها هده به شهری ریزی برنامه در راهبردی های طرح

 و شهرها توسعه و رشد به توجه با (.00-02: 0911، همکاران و بیگدلی) یافتند عمومیت راهبردی های طرح

 عنوان ( بهCDSشهری ) توسعه راهبرد فرآیند، افزایش یافت آنها سرعت دوم جهانی از جنگ پس که آنها ناهمگونی

 فرجی و نژاد گردید )حاتمی محتوایی مطرح ـ ای رویه نظریه یک عنوان به و شهری ریزی برنامه در وینن رویکردی
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 ها نظریه سیستم از متأثر آمریکا در سپس و انگلستان در ابتدا 0152 دهه در راهبردی ریزی (. برنامه65: 0912، مالیی

 با 0111 سال (. در10: 0910، و همکاران )سرور آمد پدید تفصیلی شهری و جامع های واکنش به طرح در و

: 0912، همکاران و دلیر زاده رسمی خود را آغاز کرد )حسین حیات CDS، کلکته در ائتالف شهرها نهاد گیری شکل

 بندی شبکه ارزیابی برای عامل بر مبتنی سیستم سازی شبیه عنوان با ای مقاله در( 0206) همکاران و لی (.010

 قابلیت دیگر مدرن شهر یک در شهری مدیریت سنتی یها شرو که دارند می بیان شهری مدیریت های استراتژی

 در شهری مدیریت برای بخشی نوید مدل یک (GUMشهری ) مدیریت بندی شبکه رسد می نظر به و ندارد اجرایی

 نیاز یرساختز از بیشتر چیزی به موثر شهری مدیریت های استراتژی از گیری بهره برای GUM اما. باشد 00 قرن

 که داد نشان نتایج. شد انجام مختلف یها استراتژی ارزیابی هدف با شانگهای در شبکه های فعالیت سازی شبیه. دارد

 مدل یک از گیری بهره بدون که باشد آنچه از متفاوت بسیار تواند می آن آثار توزیع و ها استراتژی اثربخشی

 توسعه به تواند می شهری گیری تصمیم که است داده نشان پژوهش هشد سازی شبیه مدل. شود می انجام سازی شبیه

 جامعه رفاه بهبود و، راهبردها بررسی، شهرها در محلی های تعامل از بسیاری درك در شهری استراتژی دهندگان

 از استفاده با شهری پایدار توسعه به دستیابی عنوان پژوشی با در( 0200) همکاران و رسولیمنش .کند کمک

 که اند پرداخته موضوع این به مالزی در جهانی بانک و شهرهای اتحادیه بین تعاریف شهر؛ مقایسه توسعه هبردهایرا

 به «پایدار توسعه»  یا و «پایداری» از استفاده اولین. گردند می استفاده مختلف تعاریف و اشکال در پایداری اصطالح

، اقتصادی یها شچال از دهه چهار با آمدن کنار منظور به هک دارند می بیان نویسندگان. گردد می بر 0100 سال

 و ملی های دولت، المللی بین های سازمان توسط اصل یک عنوان به پایدار توسعه، جهانی محیطی زیست و اجتماعی

 رویکردهای، دیگر سوی از. برسد تصویب به باید محلی سطح در اطالعات فناوری های سازمان ویژه به، محلی

 های استراتژی که حد این تا. شود گرفته کار به پایدار توسعه به دستیابی منظور به باید شهری مدیریت در جدید

 این با. گردد اجرایی و عملیاتی جهان سراسر در شهر 022 در، استراتژیک مدیریت یها شرو عنوان به، شهر توسعه

 شود. می تعریف مختلف یها هزمین از بسیاری در آن پایدار توسعه و شهری توسعه استراتژی، حال

 ریزی راهبردی امهریزی راهبردی در سیر تحول برن جایگاه زمانی برنامه .1جدول 

 سال دهنده ارائه کشور ریزی نوع برنامه

 0156 لیند پلوم آمریکا ریزی اندك افزا برنامه

 0156 داویدوف آمریکا ریزی حمایتی برنامه

 0156 - آمریکا خواه ریزی عدالت برنامه

 0156 چادویک انگلستان ریزی سیستمی برنامه

 0152دهه  - آمریکا ریزی راهبردی برنامه

 0109 فالودی انگلستان ریزی فرآیندی برنامه

 0100 فریدمن آمریکا ریزی داد و ستدی برنامه

 0110 مک کونل انگلستان ریزی پاسخگو برنامه

 0116 فین اشتاین آمریکا ریزی دموکراتیک برنامه

 0112دهه  هیلی بریتانیا ریزی مشارکتی برنامه

 0112دهه  سازمان ائتالف شهرها و بانک جهانی آمریکا ریزی راهبردی توسعه شهری برنامه

 0220 دیوید والترز و لیندا براون آمریکا ریزی طراحی محور برای جامعه برنامه

 (0022، ؛ عباسیPorter, 2020: 1297منبع: )
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، کشور یمن در عدن مانند شهری مدیریت بهبود با هدف شهری توسعه استراتژی توسعه کشورهای درحال در

 غیررسمی )مانند دهلی( و و اسکان فقر از پیشگیری، چین شانگهای مانند اقتصادی رشد، بلغارستان کشور در صوفیه

 موردی مطالعات و ها بررسی از نظر (. صرفه01: 0911، زاده است )اشرفی و ملک اجراء شده و تدوین آن جزء

 انجام را تحقیقات متعددی نیز (UN-Habitatمتحد ) ملل سازمان انسانی یها هسکونتگا مرکز، شهرها ائهتالف سازمان

، بندر انزلی منظور شهرهای بدین که گردد برمی 0915 سال به شهری توسعه راهبرد رسمی تاریچه، ایران در.اند داده

 جهت این در (. و51: 0911، شدند )حیدری چیانه وطبع ازگمی انتخاب یجهان بانک طرف از قزوین و شاهرود

 و سنجی امکان، بررسی CDSمطالعه  حال در جهانی بانک با مشترك یها هبراساس پروژ شهرسازی و راه وزارت

 های فعالیت ازجمله .است بندرعباس و ارومیه، تبریز، سنندج، کرمانشاه شهرهای در آن بکارگیری و کردن نهادینه

 و دلیر زاده توان به موارد زیر اشاره کرد. حسین است می انجام گرفته اخیر یها سال در CDSبا  ارتباط در که پژوهشی

 فرآیند ( درCDS) شهری توسعه استراتژی جدید رویکرد بر درآمدی عنوان با پژوهشی در( 0911) همکاران

 روی فرا یها شچال تحلیل و بررسی درایران به جامع های طرح فراروی یها شچال بر تاکید با شهری ریزی برنامه

 .اند پرداخته شهرها فضایی انتظام در آن و نقش CDS رهیافت به جایگاه ایران باتوجه  در شهری ریزی برنامه

 کاربرد و توجه عدم، ایران در جامع یها طرح اهداف از بسیاری تحقق عدم اصلی علل از که نگارندگان معتقدند

در  (0911) زاده ملک و اشرفی .است شهری توسعه راهبرد نظیر شهری ریزی برنامه حوزه در جدید گرشن و ها شرو

 جامعه قشرهای مختلف و مراغه شهر ساکنان که دست یافتند نتیجه این به، شهر مراغه CDSعنوان  تحت ای مطالعه

 یک به رسیدن در نتیجه و مراغه شهر مشهکالت و ها پتانسیل، ها قابلیت بر روی خوبی نسبتاً اجماع دارای شهری

 را CDSمدل  های ( وضعیت شاخص0912همکاران ) و نژاد میهستند. حات آن آتی توسعه جهت انداز مشترك چشم

 مدل اساس بر را قزوین شهر مناسب نسبتاً ی آنان وضعیتها هیافت اند. نتایج قرار داده مورد بررسی قزوین شهر در

 فرایند در راهبردی رویکرد CDS شهری توسعه استراتژی عنوان تحت ای  مقاله( 0919) یعرب و تلیار .دهد می نشان

 و داشته شهرها فضایی انتظام بر سعی تحلیلی ـ توصیفی روش با مقاله این. اند نموده کار، شهری مدیریت

 میان در ها اسیشن روش ترین عملی و گرا واقع حال عین در و ترین کامل را شهری توسعه استراتژی شناسی روش

 ( با مطالعه رویکرد0915سیاحی و همکاران ). نماید می معرفی شهری توسعه های ریزی برنامه و اسناد مجموعه

 میانگین اند که اهواز به این نتیجه رسیده شهر مرکزی بخش فرسوده بافت احیای در CDS شهری توسعه استراتژی

 0700 بانکداری شاخص میانگین، 0700 شهری خوب رواییحکم شاخص میانگین و 0701 بودن زندگی قابل شاخص

 بخش در شهری توسعه استراتژی های شاخص نتیجه در. است 0712 نیز بودن رقابتی شاخص میانگین نهایت در و

 عنوان تحت پژوهشی در( 0910) سلیمی و پور علی سید  .باشد نمی برخوردار مناسبی جایگاه از اهواز شهر مرکزی

 از استفاده که اند یافته دست نتیجه این به مریوان پایدار شهر توسعه بر مبتنی شهری توسعه تراتژیاس مدل کاربست

 به را زندگی بهبود و پذیری تنوع شرایط و داده کاهش حداقل به را شهرها در مدیریتی ناکارآمدی CDS رویکرد

 مردم معیشت بر مقدس اماکن تاثیر مبنای رب، شهر راهبردی ریزی ( با بررسی برنامه0022رساند. عباسی ) می حداکثر
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 توریستی امکانات و خدمات ارائه به بخشی تنوع به این نتیجه رسیده است که QSPM و SWOT از استفاده با بومی

 میزان کمترین گذاران سرمایه و مدیران با بومی مسئوالن بهتر همکاری و باالترین گردشگران رضایت جلب منظور به

 معرفی جهت تبلیغاتی های فعالیت به بخشی تنوع نیز و گردشگران رضایت جلب. داده است اصاختص خود به را

را  بومی افراد معیشت بر تاثیر بیشترین، خصوصی بخش توسط گردشگری های تعاونی تشکیل و منطقه یها هجاذب

 تعیین آینده برای را بینانه واقع و روشن انداز چشم یک توان می راهبردی ریزی برنامه از استفاده با داشته است. درواقع

 فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی اهداف به دستیابی برای مناسبی های ریزی برنامه اندازی چشم این قالب در و نمود

، ها هبرنام گونه این که است خالقیتی و ابتکار CDS (. برنامهMalekpour et al., 2020: 158-167) داد انجام پایدار

 با را خود اند توانسته، آورند می وجود به اجرایی یها هبرنام و توسعه های آرمان بین که هماهنگی و قتطبی به توجه با

، اقتصادی عوامل همچون عواملی روی بر CDS اصلی تمرکز. دهند تطبیق 00 قرن شهرهای مشکالت و مسائل

 همدیگر با فوق یها همؤلف از هریک مرتبط حال عین در و جداگانه توسعه همچنین و محیطی زیست، اجتماعی

 کاهش و جانبه همه توسعه جهت در شهری حکمروایی ارتقاء رویکرد این های ویژگی جمله از همچنین. باشد می

 برنامه درونی اجزاء ارتباط و هماهنگی طریق از که ای رویه از است بازتابی راهبردی توسعه یها هبرنام، باشد می فقر

 اصولی شامل CDS (.Kornelius et al., 2020: 45-61کند ) می پیدا اجرایی جنبه، حصول قابل مالی منابع بر تأکید با

 چهار این که هستند شهرهایی پایدار شهرهای اساس این بر. شود می یاد آن از پایدار شهرهای عنوان با که است

 و شرکت برای انهمس های فرصت دارای آن شهروندان همه یعنی باشند؛ زندگی قابل باشند داشته را ویژگی

. باشند جانبه همه گذاری سرمایه و درآمد، پریا اقتصادی دارای یعنی باشند؛ رقابتی. باشند شهر زندگی از مندی بهره

 از استفاده در کارآمد مالی و شهری مالیات سیستم دارای بایست می شهر، جهانی بانک نظر از یعنی باشند؛ بانکی

 .(0220، جهانی بانک) شوند می اداره و دیریتم خوبی به. باشد خود درآمدی منابع
 های توسعه استراتژیک شهری ی ارزیابی و پایش طرحها هها و سنج شاخص، معیارها .2جدول

 عدالت اجتماعی توسعه اقتصادی محیطی حفاظت زیست معیار

 منابع مالی حکمرانی شاخص
گیری فضایی تاسیسات و  شکل

 تجهیزات شهری
 یشتمع محیطی پایداری زیست

 سنجش

نفع در  . میزان مشارکت و دخالت افراد ذی0

 های شهری سازی در طرح امر تصمیم

 . مدیریت و حکمرانی محلی0
ی ها شگذاری و مشارکت بخ . سرمایه9

 CDSریزی اجرایی برنامه  عمومی در برنامه

. ارائه سند اصالحی از طریق مشارکت 0

 CDSمردم در برنامه 

ی تجاری ها ه. برنام0

 سازی

ی مولد ها ه. برنام0

 اقتصادی
. تقویت مناطق 9

 پذیری سرمایه

. حمایت از مناطق 0

 کشاورزی

 . دسترسی به منابع کارآمد انرژی0

. توزیع تاسیسات شهری متناسب با 0

 نیازهای مصرف انرژی
 . عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی9

و  ها ه. درسترسی مناسب به پایان0

رون مسیرهای حمل و نقل شهری و ب

 شهری

وری از انرژی  . بهره0

 تجدید شونده

 . کیفیت آب آشامیدنی0
. محافظت از مناطق 9

 محیطی حساس زیست

 . بازیافت0

. دسترسی به مسکن 0

 مناسب

. برنامه ساخت و ساز 0

 متناسب با نیازهای شهری
. حمایت از زنان 9

 سرپرست خانوار

. تامین خدمات روزانه 0

 درآمد شهری برای افراد کم

 (0915، منبع: )سیاحی و همکاران

گرفتن برای آینده توسعه و عمران شهر  ی شهری نوعی تصمیم ی طرح توسعه تهیه، ریزی راهبردی از دیدگاه برنامه

ها و وظایف مربوط  ولیتئی متمایز ولی مرتبط به یکدیگر است که مس اما فرایند این تصمیم شامل دو مرحله، است

  :سازد شهر را معلوم می ی هی مداخله در توسع به نحوه
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، ریزی است که طی آن اهداف الف( مرحله تصمیم سازی: تصمیم سازی در برگیرنده مرحله اول فرایند برنامه

شود. در این مرحله  ها و الگوی مورد نظر برای توسعه و عمران شهر یا منطقه تعیین و تعریف می راهبردهای سیاست

دهند و  گروه تصمیم سازی را تشکیل می، ی مورد نیازها شن است که با اتکا به دانریزا ی برنامه بر عهده نقش اساسی

گیری:  (. ب( مرحله تصمیم020-000: 0911، مهدنژاد و همکارانکنند ) انداز توسعه و عمران را ترسیم می چشم

امل سازماندهی ی اجرای تصمیمات ش ریزی است که نحوه ی مرحله دوم فرایند برنامه گیری در برگیرنده تصمیم

ی مدیران و نهادهای مسؤول  کند در این مرحله نقش اساسی برعهده نظارت و بازنگری را تعیین می، هدایت، عملیات

سازی و با توجه به وظایف و  ی تصمیم توسعه و عمران شهری است که با اتکا به نظریات و پیشنهادهای مرحله

ها اتخاذ نموده و آنها را به اجرا در  و طرح ها هی کردن برنامتصمیمات نهایی را برای عملیات، شرایط مدیریتی

فرصت و تهدید در دستیابی به ، ضعف، تحلیل نقاط قوت، ریزی راهبردی آورند. یکی از مهمترین مراحل برنامه می

  (.020-000: 0911، نژاد و همکاران مهدیاهداف برنامه است که در اصطالح به تحلیل سوات موسوم است )

 
 . اصول اساسی و پایه در مطالعات استراتژی توسعه شهری1لشک

 (Anderson, 2005منبع: )

نفعان کلیدی و  شناسایی ذی.0ها عبارتنداز:  ریزی راهبردی مشتمل بر هشت گام اصلی است. این گام یند برنامهآفر

ی  تدوین بیانیه.0؛ بخشی است بین ریزی که دارای ماهیتی ی ویژه برنامه ریزی و تشکیل کمیته توافق اولیه برای برنامه

؛ SWOTتجزیه و تحلیل محیطی و تشکیل ماتریس.9؛ و تکالیف و تعهدات قانونی ها شبراساس نظام ارز، مأموریت

تدوین راهبردهای ارزشیابی راهبردهای انتخاب راهبردهای .6؛ انداز سازمان در آینده گذاری و ترسیم چشم هدف.0

 و ها ی عملیاتی برای پیاده کردن سیاستها هتدوین برنام.0؛ ها )راهکارها( تدوین سیاست.5؛ بندی آنها برتر و اولویت

 .کنترل و ارزشیابی آنها، ها هاجرای برنام.1

 محدوده مورد مطالعه

 0 ودارای گرفته قرار میانه آسیای و اروپا ارتباطی محور در و تبریز غرب شمال کیلومتری 60 در مرند شهرستان

. است سکنه از خالی آن آبادی 05 و سکنه دارای آبادی 009که بوده آبادی 001 و دهستان 1 و رشه پنج و بخش
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 و تبریز های شهرستان از پس استان پرجمعیت شهرستان سومین نفر هزار 006 بر بالغ جمعیتی با مرند شهرستان

  (.0916، باشد )مرکزآمار ایران می مراغه

 
 (1011، منبع: )نویسندگان . موقعیت جغرافیایی شهر مرند2شکل 

 شهر. دارد جدید بناب، یامچی، زنوز، کشکسرای، مرند های نام به شهری زیست کانون پنج اکنون هم، مرند شهرستان

 شهرستان اول سطح مرکز عنوان به و است شده شناخته مرکز عنوان به، شهری نظام مراتب سلسله نظر از مرند

 فاصله با کشکسرای شهر و رود می شمار به ناحیه شهر ترین پرجمعیت، مرند شهر جمعیتی نظر از. شود می شناخته

 شهرستان مرکز عنوان به 0916 سال در نفری 092106 جمعیت با مرند شهر. است گرفته قرار شهر این از پس زیاد

 ای منطقه ـ سعهتو محرك کانون مثابه به، دو سطح شهر عنوان به، استان آمایش پایه طرح در شهر این و آمد شمار به

 به. بود خواهد مهم شهرستان سطح در بخشی توازن و توسعه، سازماندهی برای نهایت در و، است شده معرفی

 کشکسرای شهر جمعیت و نفر 000100 حدود در مرند شهر جمعیت، 0916 سال در، دسترس در اطالعات استناد

 شهر جمعیت برابر 05 و دوم شهر برابر 05 حدود در، اول شهر جمعیت، واقع در و است بوده نفر 0005 حدود در

 با شهر یک شامل، 0916 سال در مرند ناحیه شهری مراتب سلسله نظام. است( شهرستان شهر کوچکترین) زنوز

 اند. داشته جمعیت نفر هزار 6 از کمتر شهرها بقیه و بوده نفر هزار 02 تا 6 شهر دو، نفر هزار 022 از بیشتر جمعیت

 پژوهشی ها هیافتبحث و 

تحلیلی است. جامعه آماری  ـ توصیفی، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق، تحقیق حاضر از لحاظ هدف

نفر به عنوان  919گیری کوکران تعداد  د که با استفاده از روش نمونهنده تشکیل می شهر مرندپژوهش را شهروندان 

ی تجربی از روش ها هوش اسنادی تهیه شده و در تولید دادنظری با ر ها هحجم نمونه در نظر گرفته شده است. داد

( CDSشاخص استراتژی توسعه شهری ) 0مطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه استفاده شده است. در پژوهش حاضر 
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نماگر  0، نماگر در شاخص بانکی بودن 0، نماگر در شاخص حکمروایی خوب شهری 0شامل  مرنددر کالن شهر 

ی توصیفی ها هبررسی اولیه داد. پذیری بررسی شده است ندگی و نماگر در شاخص رقابتدر شاخص قابلیت ز

 02درصد را مردان تشکیل داده است. از نظر سطح سواد  66گویان را زنان و  درصد پاسخ 06بیانگر آن است که 

میانگین سن ، مین طوراند. ه درصد نیز باالتر از لیسانس بوده 00درصد دیپلم تا لیسانس و  01، درصد زیر دیپلم

ی  هنتایج تحلیل عاملی تأیی 9شکل . سال بوده است 50ترین آن  و بیش 02سال بوده که کمترین آن  96یان وگ پاسخ

دهد. همانطوری که در این شکل مالحظه  های استراتژی توسعه شهری را نشان می مرتبه دوم ابعاد چهارگانه شاخص

معنادار است. بدین معنا که پارامترها با ، لداسب و کلیه اعداد و پارامترهای ممن، ها گیری شاخص شود مدل اندازه می

( و اثربخشی و wg2بودن ) پاسخگو، گیری را دارد. در شاخص حکمروایی ها ارتباط داشته و قابلیت اندازه شاخص

( است. در wg1)مربوط به مشارکت  270 بیشترین معناداری و کمترین آن با ضریب 2710( با ضریب wg7کارایی )

( است و کمترین آن B6ها ) مربوط به مهارت کارکنان بانک 2711 ارتباط با ضریب ترین شاخص بانکی بودن بیش

با  (L2ی اشتغال )ها هفراهم بودن زمین، است. در شاخص قابلیت زندگی( B3ها ) مربوط به رضایت از خدمات بانک

به ترتیب بیشترین و کمترین  270هر دو با  (L6وزشی تفریحی )( و امکانات کافی آمL1و درآمد کافی ) 2715 ضریب

و موقعیت مناسب  2715 ( باC3بسترهای آموزشی مناسب )، اند. همچنین در شاخص رقابتی بودن معناداری را داشته

 به ترتیب بیشترین و کمترین معناداری را به خود اختصاص داده است. 2706( با C5شهری )

 
 (1011، عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد منبع: )نویسندگان . نتایج تحلیل3شکل 

رقابتی بودن و قابل ، بانکی بودن، حاکمیت خوب شهری) CDSهای  از لحاظ شاخص مرندکالن شهر ، ها همطابق یافت

بیانگر وضعیت شاخص حکمروایی استراتژی توسعه شهری  9جدول  در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. (زندگی بودن
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(CDS در )افزار  ای( در نرم است. برای آزمون این فرضیه از آزمون )تی تک نمونه شهر مرندSPSS  استفاده شده

ی مطرح شده ها هتأیید فرضیه آماری است. گوی دهنده نشان( 2726 ( به دست آمده )کمتر ازsigاست. عدد معناداری )

به عنوان میانگین )متوسط(  9طرح شده و ارزش ( م0( و بسیار مخالف )6در طیف لیکرت به صورت بسیار موافق )

در  مرندشهر ، شود در شاخص حکمروایی خوب شهری دیده می 9طور که در جدول  در نظر گرفته شده است. همان

به یک اندازه  اما این نبود مطلوبت بین متغیرهای حکمروایی، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد 0710 مجموع با میانگین

بیشرین ، 0701 و 0700متغیرهای قانون مداری و اثربخشی و کارآیی به ترتیب با میانگین ، اخصنیست. در این ش

، (0701شفافیت )، (0752مشارکت )، (0705متغیرهای پاسخگو بودن )، مطلوبیت را داشته است؛ در مقابل

ساختار متمرکز نظام  ترین مطلوبیت را به خود اختصاص داده است. ( پایین070( و عدالت )0752پذیری ) مسئولیت

از  مرندبه همراه نداشتن یکپارچگی مدیریت شهری ، ریزی ایران )به صورت از باال به پایین( و بخشی بودن آن برنامه

های ناسازگار و  کاربریحکمروایی خوب شهری در این شهر است. وجود  جمله دالیل مطلوب نبودن شاخص

توجه به عدالت  یکی از آثار بی مون روستایی و حوزه بالفصل شهری پیراها هدر محدودنشین  حاشیه توسعه محالت

های استراتژی توسعه شهری به  است که تأثیرات بسیار مخربی نیز بر دیگر شاخص مرندفضایی در ساختار شهری 

نسبت به سه شاخص دیگر  مرندشهر  ، در شاخص بانکی بودن خواهد گذاشت.، ویژه قابلیت زندگی داشتن

تری  از وضعیت به مراتب مطلوب 0709 پذیری( با میانگین قابلیت زندگی و رقابت، وب شهری)حکمروایی خ

تر از حد متوسط است.  برخوردار است. هرچند که میزان رضایت شهروندان در متغیرهای این شاخص نیز پایین

ترین مطلوبیت را دارد؛ از  بیش، (9791) میانگین با ها متغیر میزان رضایت شهروندان از آگاهی یافتن از تسهیالت بانک

و اطالع از بانکداری الکترونیک ( 0790ها ) رضایت از خدمات بانک، (0711متغیرهای کفایت تعداد خودپردازها )

کفایت تعداد شعب ، (0711ها ) ترین نارضایتی مربوط به اطمینان به بانک رضایت نسبی وجود دارد و بیش( 0700)

شاهراه یکی از و  شهرستانبه عنوان مرکز  . شهر مرنداست( 0711ها ) ان بانک( و تخصص کارکن0711ها ) بانک

تواند به عنوان مرکز مبادالت مالی  ترین شهرهای غرب کشور است که می غرب کشور یکی از مهماستان و ارتباطی 

وسعه شهر به های الزم برای ت داخلی و خارجی مطرح باشد. اما وضعیت این شاخص بیانگر فراهم نبودن زیرساخت

 .لحاظ شاخص بانکی بودن است
 . نتایج ارزیابی ابعاد حکمروایی خوب شهری در شهر مرند3جدول 

 حد پایین عدد معناداری Tآماره  انحراف میانگین انحراف معیار میانگین نماگر نام شاخص
حد 

 باال
 وضعیت متغیر

یی
روا

کم
ح

 

 نامناسب -0706 27011 07660- 507201- 27222 0752- 0762 (Wglمشارکت )

 نامناسب -0705 27000 07095- 00700- 27222 0701- 0751 (Wg2پاسخگو بودن )

 نامناسب -0700 27100 010- 017105- 27222 2715- 2702 (Wg3مدار ) قانون

 نامناسب -0752 27690 07911 607691- 27222 0706- 0796 (Wg4پذیری ) مسئولیت

 نامناسب -0701 27605 07600- 657551- 27222 0761- 0700 (Wg5شفافیت )

 نامناسب -0700 27500 07000 907099- 27222 0701- 0705 (Wg6عدالت )

 نامناسب -0701 27129 27100- 017010- 27222 2711- 2709 (wg7 اثربخشی و کارآیی )

 نامناسب 0710 کل

 (0022، ی تحقیقها همنبع: )یافت
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 مرند شهر اد بانکی بودن در درابع ارزیابی . نتایج0جدول 

 وضعیت متغیر حد باال حد پایین عدد معناداری Tآماره  انحراف میانگین انحراف معیار میانگین نماگر نام شاخص

دن
 بو

کی
بان

 

 نامناسب -B1 0711 27100 07201- 007521- 27222 0700- 2719ها کفایت تعداد شعب بانک

 نامناسب -B2 0711 27159 27000- 07600- 27222 2702- 2729کفایت تعداد خودپردازها

 نامناسب -B3 0790 27051 27501- 017005- 27222 2709- 2759ها رضایت از خدمات بانک

 مناسب B4 9791 27619 27901 007626 27222 2790 2700ها آگاهی از تسهیالت بانک

 نامناسب -B5 0700 27169 27001- 057001- 27222 2710- 2750اطالع از بانکداری الکترونیک

 نامناسب -B6 0711 27110 07209- 007059- 27222 0702- 2710ها تخصص کارکنان بانک

 نامناسب -B7 0711 27159 07000- 067091- 27222 0702- 0729ها اطمینان به بانک

 نامناسب 0709 کل

 (0022، ی تحقیقها همنبع: )یافت

با  مرنددر شهر ، های استراتژی توسعه شهری ترین شاخص یکی از مهم شاخص قابلیت زندگی داشتن به عنوان

برخوردار نیست. در این شاخص تنها  از وضعیت مطلوبی، ( چون شاخص حکمروایی خوب شهری0715میانگین )

وضعیت به نسبت بهتری دارد و سایر متغیرها از ، 0709 ی اشتغال با میانگینها هیعنی فراهم بودن زمین، یک متغیر

رضایت از سیستم ، (0769 امکانات آموزشی و تفریحی )میانگین، (0760 جمله کالبد و مبلمان مناسب شهر )میانگین

 و درآمد کافی )میانگین (0751 امکانات بهداشتی )میانگین، (0759)ایمنی شهر میانگین ، (0760 حمل و نقل )میانگین

های استراتژی توسعه  شاخص قابلیت زندگی از سایر شاخص با توجه به اینکه. وضعیت بسیار نامطلوبی دارند( 0709

ها نیز  برای بهبود وضعیت این شاخص باید به بهبود سایر شاخص، پذیرد به ویژه حکمروایی خوب شهری تأثیر می

دارد. همین طور میزان  بین شهرهای استانرا در  سومجایگاه ، درصد نرخ بیکاری 0670با  مرندهر . شتوجه کرد

 تبریزدرصد و کالن شهر  00700 که کشوردرصد است که در مقایسه با میانگین  06720 بخش صنعت آن تنهاشاغلین 

)به عنوان یک  شهر مرندی ها هتر است. تعداد کتابخان درصد پایین 00790و  0700 بترتی به، باشد می درصد 90796که 

شهرهای  جمعیت است که در مقایسه با میانگین کالنکتابخانه به ازای هر ده هزار نفر  2701 نماگر فرهنگی اجتماعی(

ده و هفت ، به ترتیب سه، است 0799و  0715 و مشهد که تبریزشهرهای  و همینطور کالن (کتابخانه 2765کشور )

تعادلی فضایی در توزیع امکانات  (. نمود این بی0916-0912، آذربایجان شرقیبرابر کمتر است )سالنامه آماری استان 

وضعیت نماگرهای نتایج ارزیابی  است. مرند« قابلیت زندگی داشتن»ه دالیل اصلی پایین بودن شاخص از جمل

در وضعیت مطلوبی قرار ندارد اما  0700 شاخص با میانگین ندهد که ای می نشان شهر مرند بودن پذیر شاخص رقابت

دارد در این شاخص دو متغیر تری  وضعیت مطلوب، به نسبت دو شاخص حکمروایی خوب شهری و قابلیت زندگی

( 9701 ی توسعه شهری )میانگینها هو فراهم بودن زمین( 9719 )میانگین مرندشهر  ها و موقعیت طبیعی  ویژگی

های فرهنگی اجتماعی  شامل پتانسیل وضعیت به نسبت مطلوبی به لحاظ رضایت شهروندان دارد. سایر متغیرها

و ( 0709 میانگین)تخصص مدیران شهری ، (0702 ی و خصوصی )میانگینهای دولت گذاری سرمایه، (0706 میانگین)

 با دارا مرنداز وضعیت رضایت مطلوبی برخوردار نیستند. شهر ( 0756 میانگین)وجود نیروهای انسانی متخصص 

 مطلوب نسبت به آب منابع از برخورداری، گردشگری عرصه در تاریخی و فرهنگی، طبیعی نظیر ی کمها هبودن جاذب

پیش روی آن قرار ، پذیری شهری های طبیعی و انسانی در خور توجهی است که بستر مناسبی برای رقابت توان دارای
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ضمن ارتقاء ، ها های شغلی متناسب با این مزیت و ایجاد فرصت مرندهای طبیعی و انسانی  دهد. توجه به مزیت می

سرانه ، ی صنعتیها هتعداد کارگا، های برون مرزی زمانسبب افزایش فعالیت سا، نرخ اشتغال و مشارکت مردان و زنان

پذیری  ارزش صادرات و سرانه محصوالت ناخالص داخلی نیز خواهد شد که همه این عوامل در بهبود جایگاه رقابت

 تأثیرگذار خواهد بود. مرند

 . نتایج ارزیابی شاخص قابلیت زندگی داشتن در شهر مرند5جدول 

 حد پایین عدد معناداری Tآماره  انحراف میانگین انحراف معیار میانگین نماگر نام شاخص
حد 

 باال
 وضعیت متغیر

گی
زند

ت 
ابلی

ق
 

 نامناسب -L1 0709 27560 07051- 907110- 27220 0799- 0702درآمد کافی 

 نامناسب -L2 0709 27015 27650- 007905- 27222 2750- 2760 ی اشتغالها هفراهم بودن زمین

 نامناسب -L3 0759 27019 07900- 667050- 27222 0700- 0790ایمنی شهر

 نامناسب -L4 0760 27551 07060- 007500- 27220 0760- 0791رضایت از سیستم حمل و نقل

 نامناسب -L5 0760 27515 07019- 007909- 27222 0766- 0700کالبد و مبلمان مناسب شهر

 نامناسب -L6 0769 27521 07050- 007002- 27222 0769- 0700امکانات آموزشی و تفریحی

 نامناسب -L7 0751 27051 07900- 667920- 27222 0790- 0700امکانات بهداشتی

 نامناسب 0715 کل

 (0022، ی تحقیقها همنبع: )یافت

 در شهر مرند پذیری . نتایج ارزیابی شاخص رقابت6جدول 

 حد پایین عدد معناداری Tآماره  نگینانحراف میا انحراف معیار میانگین نماگر نام شاخص
حد 

 باال
 وضعیت متغیر

ت
قاب

ر
 

ری
ذی

پ
 

 مناسب C1 9701 27129 27011 07612 27220 2700 2700ی توسعه شهری ها هفراهم بودن زمین

 نامناسب -C2 0702 27010 07611- 597516- 27222 0756- 0766های دولتی و خصوصی گذاری سرمایه

 نامناسب -C3 0706 27090 07066- 017510- 27222 0712- 0700ـ اجتماعیهای فرهنگی  پتانسیل

 نامناسب -C4 0709 27015 07650- 007000 27222 0750- 0760تخصص مدیران شهری

 نامناسب C5 9719 27501 27102 907169- 27222 2706 2711ها و موقعیت طبیعی ویژگی

 نامناسب -C6 0756 27100 07962-  27222 0709- 0700وجود نیروهای انسانی متخصص

 نامناسب 0700 کل

 (0022، ی تحقیقها همنبع: )یافت

 
 شهری مرند درتوسعة استراتژیک راهبردی های طرح سنجی . نتایج نهایی ارزیابی وضعیت امکان0شکل 

 (0022، ی تحقیقها همنبع: )یافت

قابلیت ، پذیر بودن )رقابت مرندسعه شهری چهار شاخص استراتژی تو 0مطابق نتایج ارزیابی در شکل شماره 

دهد. همانگونه که در این شکل  را در یک مقایسه تطبیقی نشان می (بانکی بودن و حکمروایی خوب شهری، زندگی
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در  0709 اما به طور نسبی بانکی بودن با میانگین، دهد ها وضعیت مطلوبی نشان نمی مجموع شاخص، شود دیده می

در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار 0710 دارد. حکمروایی خوب شهری با میانگین تری قرار وضعیت به نسبت مطلوب

ی ها هبه ترتیب در رتب 0715و  0700 های پذیر بودن و قابلیت زندگی داشتن میانگین گرفته است. دو شاخص رقابت

  دوم و سوم به لحاظ رضایت شهروندان قرار دارند.

 یدستاورد علمی پژوهشگیری و  نتیجه

 و ناحیه و شهر تعادل به رسیدن برای آنها جغرافیایی تعیین و اندام میانه شهرهای تعیین و شهرها ساخت در امروزه

 شهری گونه قارچ رویش و ازایجاد مانع برای و محیط و انسان تعادل فضایی توازن و روستا و شهر هماهنگی روابط

 و شهر بین ارگانیکی روابط و هستند نافشرده و پراکنده وستاهار که آنجا، کشور نواحی در جغرافیایی بلند اندام با

 های ویژگی از پیروی به ریزی برنامه باید رو این از انجامد می ها تعادل این پاشی فرو به باشد نداشته وجود روستا

 ارتباط شود تا خشپ و توزیع روستاها تا گرفته اندام میانه ناحیه شهرهای تمام روی ناحیه انسانی و اقتصادی، فیزیکی

 و موجود منابع با ارتباط در و جغرافیایی شرایط هر در شود حفظ شهری مراکز تمام با ناحیه متعادل و هماهنگ

 رو این از. داد قرار توجه مورد بنیادی و اساسی مسئله یک عنوان به را متروپل ایجاد از پرهیز شهری نظام ساختار

 شهری توسعه از قبل همچنین و رفت شهری مراتب سلسه متوازن نظام و ریشه کانون متعادل توزیع سراغ به باید

 نخورد و بر مشکل به توسعه بعد شهر تا کرد چاره را شهری نشده حل های محدودیت و موانع باید اندام میانه

 .ردآو بدست سکونتی فضاهای از معقولی یها طرح مناسب جغرافیایی محدوده در موجود امکانات از باید همچنین

مرند  شهرستان فضایی و اقتصادی، اجتماعی ساختار در اندام میانه شهر عنوان به مرند شهر عملکرد تحقیق این در

 زمان گذشت با مرند شهرستان فضایی نابرابری افزایش از شد. شواهد حکایت بررسی روش پیمایش از استفاده با

 داده اختصاص خود به استان سطح در ویژه به را جمعیتی یباال توازن شهر این شده انجام های تحلیل اساس بر. دارد

در . است شهری مرکز در امکانات تمرکز از ناشی که کند می حرکت گرایی تمرکز سوی به زمان گذشت با و است

 شهر این بودن فرست مهاجر از نشان، مرند رشد شهر نرخ ها و مهاجرت، پذیری کشش ضریب مقیاس کالن بررسی

 طرفی از و شود متوقف، فرستی مهاجر ی هپدید اگر دارد را جمعیت جذب توان مرند شهر که حالی در دهد می را

 سبز فضای و شهری مبلمان به رسیدگی و اجتماعی رفاه ایجاد با که در حالی شود فراهم شهر در اشتغال و امنیت

 به را مرند شهر توان می هریش یها خدمات همچنین و رایگان آموزش و شهری امکانات خلق و امکانات با مناسب

به رویکردها و  گذار ریزی فضایی در ایران درحال هرچند نظام برنامه .کرد رهنمون ها هزمین تمام در پیشرفت سوی

همچنان ، ریزی متمرکز با نرخ مشارکت پایین اما نظام برنامه، گیری است سازی و تصمیم ی نوین تصمیمها شرو

خورد.  زی توسعه شهری است و این ویژگی در کالن شهرهای کشور نیز به چشم میری های برنامه ویژگی بارز طرح

بانکی بودن ، رقابتی بودن، های حکمروایی خوب دهد شاخص نشان می مرندارزیابی استراتژی توسعه شهری در شهر 

شهری در  و قابلیت زندگی داشتن وضعیت مطلوبی در این شهر ندارد. تقویت مشارکت از طریق استراتژی توسعه

تحوالت مدیریتی و به ویژه یکپارچگی نهاد مدیریت شهری است. این نتیجه با ، ها نیازمند تقویت زیرساخت، مرند
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و ( 0919) عربی و تلیار، (0912) همکاران و نژاد میحات، (0911) همکاران و دلیر زاده حسینی ها شنتایج پژوه

های آن  های استراتژی توسعه شهری و فراهم نبودن زیرساخت در زمینه پایین بودن مطلوبیت شاخص (0022) عباسی

 مرندهای استراتژی توسعه شهری  دهد میان شاخص در شهرهای ایران همسر است. نتایج این مقاله همچنین نشان می

جایگاه رقابتی  سبب بهبود، های بانکی بودن وابستگی متقابلی وجود دارد. بدین معنا که فراهم کردن زیرساخت

ا خواهد شد و این خود قابلیت زندگی در شهر را افزایش داده که در نهایت در حکمروایی خوب شهری و شهره

های  تقویت شاخص، بدینسان شود. ی شهری نمایان میها هها و پروژ مشارکت حداکثری شهروندان در طرح

ای و  منطقه، ر مقیاس ملیی اقدام دها هبایستی در اولویت برنام، حکمروایی خوب شهری و قابلیت زندگی داشتن

ضمن شفاف سازی برای شهروندان ، ها تهیه و اجرای طرح، محلی قرار گیرد. ضروری است در تمامی مراحل تدوین

. از مشارکت شهروندی به حداکثر ممکن برسد، با تشکیل جلسات منسجم، ها و اطالع رسانی در مورد مزیت طرح

قدامات برای تدوین و اجرای هرگونه طرح شهری از جمله استراتژی ترین ا یکپارچگی نهاد مدیریت از مهمطرفی 

کاری در شهر مرند های استراتژی توسعه  است؛ چراکه ضمن جلوگیری از موازی دیگر رهیافت مرندتوسعه شهری 

فراهم نمودن همچنین با  ها نیز خواهد شد. سبب افزایش میزان موفقیت این طرح، های توسعه شهری انجام طرح

به کارگیری ، های توسعه اقتصادی به ویژه توسعه فرهنگی اجتماعی با مشارکت همه جانبه شهروندان اختزیرس

 از، های فرهنگی و طبیعی ویژگی با شهری مبلمان سازی هماهنگ و شهری مدیریت های متخصصین بومی در پست

ت محیطی و امنیتی است که زیس، اجتماعی فرهنگی، تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی مرندپذیر شدن  رقابت

موانع و ، ها ی عمیق در زمینه شناسایی ظرفیتها شنیازمند پژوه، چگونگی موفقیت در هر یک از این ابعاد

 های آنها است. محدودیت

 منابع

 SWOT مدل از استفاده با مناسب راهبردی ریزی برنامه جهت شهری شایسته حکمروایی بررسی(. 0911) حمزه، بهروزی عباس؛، ارغان

 .09-05 صص، 5شماره، 0 سال، 0911 تابستان، شهری هی پژوهش و شهری طراحی مطالعات مجله، شهر قائم شهر: موردی نمونه

 شهر: مطالعه مورد نمونه، (CDS) شهری توسعه راهبرد فرایند در مشارکتی اندازسازی چشم(. 0911) علی، زاده ملک و یوسف، اشرفی

 .015 صفحه تا 051 صفحه، 06 شماره، 1 دوره، شهری مدیریت. مراغه

 رویکرد با شهری ناکارآمد و فرسوده های بافت اقتصادی بازآفرینی(. 0911) سیدموسی، پورموسوی رحیم؛، سرور زهره؛، تاجیک

-56 صص، 90 شماره، 0911 پاییز، اسالمی ایرانی شهر مطالعات مجله، (تهران شهر 02 منطقه: موردی مطالعه) راهبردی ریزی برنامه
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 سال در قم استان یها بیمارستان مدیران دیدگاه از استراتژیک برنامه اجرای موانع(. 0911) محمد، آقاعلی و السادات عطیه، بیگدلی

  .02-00 صص، (0)00، قم پزشکی علوم دانشگاه مجله .0911

 ملی کنفرانس ششمین، شهری مدیریت رایندف در راهبردی رویکردی (CDS) شهری توسعه استراتژی، 0919، یاسر، عربی و مریم، تلیار

 مشهد، اسالمی شهر یها همولف بر تاکید با شهری مدیریت و ریزی برنامه

 مطالعات مجله، ایران در (CDS) شهری توسعه استراتژی یها طرح اجرای نسنجی امکا(0912)، مالیی فرجی امین و حسین، نژاد میحات

  .66-05، هشتم شماره، دوم سال، ای همنطق و شهری یها شپژوه و



 692 ... ی راهبردیها سنجی طرح تحلیلی بر امکان

 جدید رویکرد بر درآمدی(. 0911) خدیجه سیده، رضاطبع و رحیم، چیانه حیدری میرستار؛، صدرموسوی کریم؛، دلیر زاده حسین

 علمی فصلنامه، ایران در جامع یها طرح فراروی یها شچال بر تاکید با شهری ریزی برنامه فرایند در (CDS) شهری توسعه استراتژی

 .009-002:یازدهم سال، جغرافیایی ایفض پژوهشی

 مسکن تأمین های سیاست در (CDS) شهری توسعه استراتژی نقش(. 0911. )خدیجه سده7 ازگمی رضاطبع7 رحیم7 چیانه حیدری

 .10-61(7 9()0911 پاییز، 09)700 انسانی جغرافیای یها شپژوه. رشت شهر: موردی مطالعه، شهری درآمد کم یها هگرو

 و راهبردی ریزی برنامه رویکرد با روستایی توسعه ساله پنج برنامه تدوین(. 0910. )مجومرد تفیها 7افتخاری الدین رکن 7حسین7 خادمی

  .002-11(7 0)01 7توسعه کاردار و روستا .یزد استان رستاق دهستان صدرآباد روستای موردی مطالعه: مشارکتی

 مطالعه) نمونه سناریونویسی رویکرد بر مبتنی شهری توسعه راهبردی ریزی امهبرن(. 0911) محمدحسین، زادگان شریف سحر؛، دانیالی

 .90-00 صص، 5 شماره، 0911 زمستان و پاییز، سرزمین جغرافیایی مهندسی مجله، (قزوین شهر: موردی

-Meta)مدل از استفاده با اندام کوچک شهرهای فضایی راهبردی ریزی برنامه(. 0910. )رامین7 چراغی7 امیررضا7 گرمسیر خاوریان7 رضایی

SWOT) 015-050(7 0)9 7شهری ریزی برنامه جغرافیای یها شپژوه (.یزد استان در تفت شهر: موردی مطالعة.  

: مورد) فرسوده های بافت نوسازی مدیریت و راهبردی تحلیل(. 0910) اکبری و حمیدی، محمدی، نوبخت، سبحانی رحیم؛، سرور

  .022-19(7 05)0 7فضا یاییجغراف آمایش مجله (.دژ شاهین

 فرسوده بافت احیای در (CDS) شهری توسعه استراتژی رویکرد(. 0915. )اجزاء محمد7 شکوهی7 رحیم محمد7 رهنما7 زهرا7 سیاحی

 .902-010(7 0)0(7 ای همنطق ریزی برنامه) جغرافیا فصلنامه. اهواز شهر مرکزی بخش: موردی نمونه

 شهر: مطالعه مورد)پایدار ی توسعه بر مبتنی شهری ی توسعه استراتژی مدل کاربست(. 0910. )سروه7 سلیمی7 سیدخلیل7 پور علی سید

 .00-0(7 96)702 شهری مدیریت مطالعات(. مریوان

 فرسوده بافت راهبردی توسعه ریزی برنامه(. 0911) اهلل حجت، طحانی محمد؛، رحیمی رضایی مهدی؛، پهلوان دهمرده اسداهلل؛، طحانی

 های بافت و آثار مرمت) ایران معماری و مرمت مجله، (شهرضا فرسوده بافت: موردی نمونه) مردمی مشارکت بر تاکید اب شهری

 .69-50 صص، 00شماره، 1 سال، 0911 بهار، (فرهنگی، تاریخی

 QSPM و SWOT، از فادهاست با بومی مردم معیشت بر مقدس اماکن تاثیر مبنای بر، شهر راهبردی ریزی برنامه(. 0022. )زهرا7 عباسی

 .(ای همنطق ریزی برنامه) جغرافیا فصلنامه

 اهداف بر تاکید با روان و ایمن شهری درون سفرهای راهبردی ریزی برنامه(. 0911. )محمد7 رحیمی7 مسلم7 قاسمی7 حسین7 غضنفرپور

  .092-020(7 9)1 (7جغرافیا) فضایی ریزی برنامه .شهرکرمان مرکزی محدوده: موردی مطالعه سفر

 و نظم پژوهشنامه .ملی امنیت رویکرد با گردشگری توسعه راهبردهای تدوین(. 0911. )فریاد7 پرهیز7 احمد سید7 حسینی7 حافظ7 مهدنژاد

  .000-020(7 00)00 7انتظامی امنیت

 بر شهرنشینی آثار نیزما-مکانی پایش طریق از استراتژیک ریزی برنامه(. 0910. )جعفری7 رضا احمد7 یاوری7 محمود سید7 هاشمی

  .019-000(7 0)0 7شهری ریزی برنامه جغرافیای یها شپژوه .مرکزی البرز جغرافیایی محدودۀ در ای کوهپایه های اکوتون

 شهر: ی مورد مطالعة) آن راهبردی ریزی برنامه و شهری شایستة حکمروایی جایگاه تحلیل(. 0910. )حامد7 ارشد7 ثانی اسکندری7 یغفوری

  .001-000(7 9)0 7شهری ریزی برنامه جغرافیای یها شپژوه .(بیرجند
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