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 1( در شهر ایلامCDSهای توسعه راهبرد شهری )تحلیل جایگاه شاخص
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 چکیده
ریزی و مدیریت شهری را های اخیر توجه به برنامهافزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی در سال

هایی است که مسئولان شهری به انداز و توسعه از راهکارهای چشمتدوین برنامه. افزایش داده است

 عه شهریاستراتژی توس. کنندگیری از مشکلات احتمالی در مدیریت شهری از آنها استفاده میمنظور پیش

اکنون در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با استقبال مواجه شده رویکردی راهبردی است که هم

های توسعه شهری در شهر ایلام به در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل جایگاه شاخص. است

جامعه آماری آن را . تحلیل )پیمایشی( است–روش انجام این پژوهش توصیفی. نگارش درآمده است

ه نفر از کارشناسان ب 86دهد که تعداد کارشناسان مدیریت شهری و شهروندان شهر ایلام تشکیل می

نفر از شهروندان به صورت تصادفی ساده انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع  181روش در دسترس و 

پرسشنامه پژوهش محقق ساخته است که روایی آن توسط اساتید مورد تایید و پایایی آن با استفاده . شد

ها با و تحلیل دادهتجزیه . محاسبه و مورد تایید قرار گرفت 641/6از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 

فریدمن  والیس وای، کروسکالاستفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی )تأیید مدل متغیر پژوهش(، دوجمله

های توسعه شهری در شهر ایلام از نظر نتایج حاکی از آن داشت که وضعیت شاخص. انجام شد

همچنین نظرات هر دو . مطلوب است( نا118/2( و شهروندان با میانگین )451/2کارشناسان با میانگین )

بودن با رویکرد فناوری های توسعه شهری به جز مورد بانکیجامعه آماری در مورد اهمیت استراتژی

مهمترین استراتژی توسعه شهری در شهر ایلام از دیدگاه هر دو جامعه آماری بانکی بودن . متفاوت است

 . اشدب( می544/2با رویکرد فناوری با میانگین رتبه )

 . لامیشهر ا، CDSهای شاخصی، توسعه شهر یاستراتژی، راهبرد یزیربرنامه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 تهیه طریق از شهر بلندمدت اندازچشم تحقق سازیآماده فرآیند شهر توسعه راهبرد

 فراگیر مشارکت بر که شهر پایدار توسعه برای مدتمیان و مدتکوتاه عملی هایبرنامه

 تأکید شهر اقتصادی رقابت تقویت و محیطیتعادل زیست عادلانه، رشد شهروندان،

 چشم بر مبتنی 4اجرایی هایبرنامه تهیه فرآیند. (08: 4188دارد )صرافی و دیگران، 

 زندگی کیفیت بهبود و پایداری متعادل، رشد به رسیدن منظور به 2شهر بلندمدت انداز

 محیط طرح مشاور مهندسان) شودمی اطلاق CDSفرآیند  این محصول به شهرها؛ در

 . (4184 پایدار،

های هادی، جامع و تفصیلی برای آن شهر ایلام از جمله شهرهایی است که طرح

ها نتوانسته است مشکلات اجتماعی، اقتصادی تهیه شده است، اما هیچ یک از این طرح

نفر  466804شهر با جمعیت این . شهر را به طور بهینه پاسخگو باشد. . . و کالبدی و 

ترین شهر استان شناخته شده که روز به روز ، به عنوان پرجمعیت4165در سال 

این امر شرایط . جمعیت آن به دلیل مهاجرت روستاییان به آن رو به افزایش است

 ای که تمامبه گونه. زندگی شهروندان را در شهر ایلام با اختلال مواجه ساخته است

های موجود به طور یکسانی شهر از امکانات، خدمات و فرصتشهروندان این 

رآمد های اشتغال، دهمچنین به علت ماهیت خدماتی بودن شهر زمینه. برخوردار نیستند

یکی دیگر از مشکلات شهر ایلام عدم . گذاری در آن بسیار اندک استو سرمایه

رآمد مدیریت هزینه و ددسترسی به منابع پایدار مالی به منظور توسعه پایدار شهر و 

منابع درآمدی سیستم مدیریت شهری شهر ایلام از طریق پرداخت عوارض . است

های دولت و دیگر منابع ناپایدار است و کمتر از طریق ساخت و ساز، جریمه، کمک

همچنین این شهر . گیردسهمیه بودجه، تلاش نمایندگان و منابع پایدار صورت می

و قبیله گرایی درگیر است و متاسفانه اداره امور شهر ومیهنوز با مشکلات فرهنگی ق

                                                           
1 . Action Plan 
2 . Vision 



8 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری    1331، پاییز دوم دور اول، شماره

 

 بنابراین داشتن نگاه راهبردی در. گیردتوسط نخبگان و مشارکت عمومی صورت نمی

عه های توسگیری از فرصتگذاری بخش خصوصی و بهرهخصوص مشارکت، سرمایه

و  بررسیبر این اساس این پژوهش به دنبال . شهری برای شهرها امری حیاتی است

هایی که در ( در شهر ایلام است و سوالCDSهای توسعه راهبردی )تحلیل شاخص

ای هریزی توسعه شهر ایلام تا چه حد شاخصاینجا مطرح است این است که در برنامه

های توسعه راهبردی ( مورد توجه قرار گرفته است؟ شاخصCDSتوسعه راهبردی )

ل بانکی بودن و حاکمیت خوب شهری( شهر )قابل زندگی بودن، رقابتی بودن، قاب

-های شهری در رابطه با شاخصایلام در چه وضعیتی قرار دارند؟ آیا بین نظرات گروه

های توسعه راهبردی شهری در شهر ایلام تفاوت معناداری وجود دارد؟ و مهمترین 

 استراتژی توسعه راهبردی شهر ایلام کدام است؟

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 شهری مدیریت

 می دیگر موضوعات با پیوسته و دینامیک و پیچیده مفهوم یک شهری مدیریت

 و رشد الگوهای از ایدامنه پایداری، برای شهر توسعه مدیریت گوید:می 4پوگ. باشد

 جایگزین الگوهای از بهتر باید اجتماعی و اقتصادی - محیطی نظر از که است تغییراتی

 برای شهری مناطق مدیریت که است معتقد مقابل در 2ویلیس. (Pugh, 2002) باشند

 فرهنگی هایارزش ایجاد و محلی، پذیرش هایسنت شناسایی به نیاز پایدار توسعه

 شهری پایدار توسعه به رسیدن شهری مدیریت هدف. (Willis, 2001دارد ) محلی

 فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، هایبخش از وسیعی دامنه گیریهدف با

 یک عنوان به را باید شهری مدیریت بنابراین. است سازمانی متفاوت ابعاد با و محیطی

 با 1استرن. (wong et al, 2006: 647) بگیریم نظر در چندبعدی و پیچیده موضوع

                                                           
1 . pugh 
2 . willis 
3 . stren 
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 شده پذیرفته بخشی رویکرد گوید:می شهری مدیریت بخشی در رویکرد از انتقاد

 شهری رشد پیچیدگی افزایش دلیل به ، ملل سازمان 4شهری مدیریت برنامه توسط

 باقی شهری مدیریت کلی مفهوم زمینه در را زیادی ابهامات و دارد زیادی هاینارسایی

 مدیریت مفهوم مفهومی، طور به و کرده دفاع بخشیدرون رویکرد یک از او. گذاردمی

 . (Stern, 1993داد ) تغییر را شهری

 

 استراتژی توسعه شهر 

 از متأثر امریکا در سپس و در انگلستان ابتدا 4606 دهه در استراتژیک ریزی برنامه

 آمد، وجود به شهری تفصیلی و جامع هایطرح نواقص به واکنش در و هاسیستم نظریه

 ریزیبرنامه سازی،تصمیم فرایندی، ریزیبرنامه سمت به اصولا   ریزیبرنامه نوع این

 در. (4182زاده، آورد )مهدیمی روی اجرا و ریزیبرنامه تلفیق و مشارکت محلی،

 رسیدن برای اساسی و اصلی هایراه که است فرایندی راهبردی، ریزیبرنامه حقیقت

 کندمی فراهم را مأموریت این برای را لازم ابزارهای و کندمی ترسیم را اهداف به

 بانک شهرها سطح در استراتژیک ریزیبرنامه اهمیت به توجه با. (4182)سعیدنیا، 

 با( شهرها ائتلاف) سازمان متحد، ملل سازمان هایسکونتگاه مرکز همکاری با جهانی

توسعه  حال در کشورهای شهرهای در زندگی شرایط بهبود جهت در همکاری هدف

 ائتلاف) کار آغاز همان از. (Mukhija, 2006آوردند ) وجود به میلادی 4666 سال در

 ناکارآمدی به واکنش در( CDSشهری( ) توسعه استراتژی) عنوان با هاییطرح (شهرها

. آمد وجود به شهری مدیریت بهبود و زندگی کیفیت ارتقای و شهری توسعه هایطرح

 استراتژیک مداخله که است مبنا این بر( CDSشهری ) توسعه هایفرض استراتژی

 شود، اجرا مناسب و بجا که صورتی در مدنی جامعه و عمومی ،خصوصی هایبخش

 Citiesدهد ) قرار تأثیر تحت را توسعه شهری مسیر تواندمی معناداری صورت به

                                                           
1 . UMP 
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Alliance, 2006) شهری  توسعه استراتژی فرایند طریق از پایدار توسعه به دستیابی برای

(CDS )شرط دولتی و خصوصی عمومی، هایبخش مشارکت از گسترده استفاده ضمن 

 هسته شهری خوب حکمروایی حقیقت در است شهری خوب حکمروایی استقرار اول

 . (Cities Alliance, 2007دهد )می تشکیل را (CDSشهری ) توسعه اصلی استراتژی

 هلند، ژاپن، ایتالیا، آلمان، فرانسه، کانادا، هایدولت توسط شهری توسعه استراتژی

 هایحکومت المللیبین هایسازمان آسیا و توسعه بانک آمریکا، و انگلیس سوئد، نروژ،

 Citiesشود )می مدیریت جهانی بانک توسط برنامه این. حمایت است محلی مورد

Alliance, 2001) . 
 

 ساختاری- راهبردی ریزیبرنامه و راهبردی رویکرد

« جنگ هنر»کتاب  در بار که اولین دارد نظامی مفاهیم در ریشه استراتژی یا راهبرد

 باید چه استراتژی به. گردید مطرح میلاد از قبل قرن شش حدود در« تزوسون» نوشته

 انجام چگونه به که-ریزی برنامه با مفهوم نحوی به که شودمی مربوط گیرد، انجام

 مفهوم این. (4182سرخابی، دوزیاست )یمنی متفاوت -شودمی کارها مربوط گرفتن

 اداری از هایسازمان و تجاری هایشرکت بیشتر توسط 4646-86دهه  هایسال از

 سازیتصمیم نظریه و هاسیستم از نظریه آن نظری مبانی اما گردید، اقتباس جنگی علوم

 نوین رویکرد بنابراین، این. (4182دیگران،  و زادهاست )مهدی اخذ شده مدیریت در

مسیحی، شد )مرادی گرفته کار به عمومی در بخش سپس و خصوصی بخش در ابتدا

 آنها انجام که هاییمشیخط و هاروش ها،راه مجموعه معنای به آن از ( و11: 4181

نیا و موسوی، ؛ حکمت4148شود )زیاری، می یاد بخشد،تحقق می را غایی هایهدف

 بود مدعی توانمی کالبدی، ریزیبرنامه در رویکرد این سرچشمه درباره اما. (4185

 کرده ارائه را بارهاین در منسجم در اظهارنظر اولین گو،شیکا دانشگاه از فیلد،نی که با

 مقاله نظریه افدیوید همکاری با راینر ،4606 دهه در اواسط. (4182است )اسدی، 
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 ریزیبرنامه در این رویکرد گذارپایه نوعی به که کرد ارائه را 4ریزیبرنامه در انتخاب

-برنامه در راهبردی هایطرح ظهور زمانی نظر از. (Faludi, 1982بوده است ) کالبدی

تئوری  طرح با زمانی برهه این در. گرددباز می 86و  46های دهه به شهری ریزی

 . (4166نژاد و فرجی ملایی، )حاتمی یافت عمومیت راهبردی هایطرح عمومی، راهبرد

 توجه با و دارد شهر بیرونی معرفی وجوه و بیان در سعی استراتژیک ریزیبرنامه

 به. پردازدمی درونی ساختارهای بررسی به آینده، در شهر جایگاه نقش و تعیین به

 درجه در خود، سیستمی نگرش ماهیت بنا به راهبردی -ساختاری  هایطرح طورکلی،

 و کالبدی توسعه روندهای اصلی میان پویا تعادل ایجاد و شهر کلیت به حفظ اول

 های فرعیعرصه برای ریزیبرنامه و دارد نظر اجتماعی درازمدت–اقتصادی روندهای

 اجرای و آنها مکانی و زمانی شرایط خاص و مشخص هایطرح عهده به را جزئی و

 (4185دیگران،  و زاده)مهدی کندواگذار می تدریجی
 

 شهری مدیریت و استراتژی توسعه شهری

 گیریتصمیم شیوه به تصمیمات اتخاذ شهرها، ائتلاف سازمان مطالعاتی براساس

 شهرهای از بسیاری که – توسعه حال در کشورهای شهری مدیریت قلمرو در راهبردی

 است نشده تبدیل متداول رویه به هنوز – رشد هستند حال در ایسابقهبی نرخ با آنها

 مشارکتی سازیتصمیم هایفرایند ایجاد به کمک برای شهرها ائتلاف سازمان رو این از

 سطح کاستن از منظور به و توسعه حال در کشورهای در شهری ریزیبرنامه فرایند در

 ابزاری مثابه به را شهر توسعه راهبرد سند تدوین پایدار، توسعه تأمین و شهری فقر

 فقرزدایی مسأله با نزدیکی بسیار رابطهCDS سند دیگر عبارت به. نمایدمی ترویج موثر

 نکته. دارد توسعه حال در کشورهای در شهری درآمدطبقات کم زندگی کیفیت ارتقاء و

 از است عبارت است گرفته قرار خاص تأکید مورد CDSرویکرد  مورد در که ایویژه

                                                           
1 . A Choice Theory of Planning 
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 بهCDS رویکرد همچنین. غایی هدف عنوان به سند تدوین نه و اجرا بر تأکید و توجه

 شهری، پاسخگو مدیریت نظام اصلاح نظر از تواندمی که مهمی دستاوردهای لحاظ

است  گردیده واقع استقبال مورد آورد، بار به فرایندها سازیشفاف و نهادها نمودن

(Cities Alliance, 2001: 23) . 
 

 اصول و مبانی استراتژی توسعه شهری

 کلی اصل چهار براساس شهرها، توسعه پایداری برای شهری، توسعه استراتژی

 و پذیریبانک پذیری،رقابت زندگی، قابلیت: از عبارتند که است شده گذاریبنیان

 . (4161)تلیار و عربی،  شهری خوب حاکمیت و مدیریت
 

 قابلیت زندگی

 امروز یاندازه به زمانی هیچ در شاید آن سنجش و زندگی کیفیت به مربوط حیطه

 از کدام هر مردان دولت و اجتماعی علوم دانشمندان اقتصاددانان،. است نبوده وسیع

 کیفیت اصولا ،. (Baldwin & Godfry, 1992: 22) نگرندمی مقوله به این خاصی دیدگاه

 در جمعیت، وضعیت و شرایط با رابطه در کیفی و چندبعدی پیچیده، ایواژه زندگی،

 متکی هم که است (. . . و  بخش محله، منطقه، شهر،) خاص جغرافیایی مقیاس یک

 توجه با. است کمی یا عینی هایشاخص به متکی هم و کیفی یا ذهنی هایشاخص به

 اجماع وجود عدم به اذعان همچنین و شهری زندگی کیفیت مورد در متعدد تعاریف با

 بسیار ایواژه شهری زندگی کیفیت که گفت توانمی آن، تعریف مورد در نظر

کند )کوکبی، فرق می مطالعه نوع و کاربرد حوزه به بنا و است آورابهام و تفسیرپذیر

 چندین از که اشدبمی مرکب متغیر یک زندگی کیفیت مفهوم واقع در. (86: 4180

محیط،  سلامت، وضع زندگی، شرایط مردم، درآمد سطح در تغییر. گرددمی متأثر متغیر

 دیگر متغیر چندین و اجتماعی روابط خانوادگی، شادمانی فراغت، روانی، روحی فشار
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 & Rahman) کندمی تعیین را آن تغییرات و زندگی کیفیت مرکب شکل آن به نظیر

Mittelhame, 2003: 11) . 

 استانداردهای با مرتبط و آشکار مواردی عنوان به را زندگی کیفیت عینی، رویکرد

 ثروت جمله از) شخصی شرایط جسمی، سلامت تواندمی موارد این. داندمی زندگی

 و اجتماعی عوامل دیگر یا و شغلی اقدامات اجتماعی، ارتباطات(، زندگی شرایط و

 رضایت یا شادی مترادف را زندگی کیفیت ذهنی، رویکرد مقابل در باشد اقتصادی

 تاکید زندگی کیفیت ارزیابی در شناختی عوامل بر منظر این. گیردمی نظر در فرد

 کیفیت دیدگاه این آمد وجود به نگرکل دیدگاه یک رویکرد دو بین نوسان در کردمی

 گیردمی نظر در را ذهنی و عینی مؤلفه دو هر و بیندمی بعدی چند پدیده یک را زندگی

(Rahman & Mittelhame, 2003: 85) . 
 

 مدیریت و حکمروایی خوب شهری

 شهروندان میان رابطه به و است امور تنظیم و اداره معنای به لغت در حکمروایی

 را« دستگاه»و نه « رابطه»اصطلاح  این واقع در. شودمی اطلاق کنندگانحکومت و

 ملل، سازمان عمران برنامه تعریف اساس بر. (02: 4180پور، لاله) کندمی توصیف

 قانون، حاکمیت اساس بر عمومی امور مدیریت از است عبارت خوب حکمرانی

 داریحکومت فرایند در مردم مشارکت گسترده و عادلانه و کارآمد قضایی دستگاه

 . (61: 4181 میدری،)

 در که طوری به است پایدار توسعه نیازهایپیش از یکی خوب حکمروایی

 مدیریت شیوه در تغییر با مشابه، طبیعی منابع و اجتماعی ساختار با مختلف کشورهای

 افزایش و کاهش زندگی سطح و اجتماعی سطح بهبود که است شده داده نشان اجرا و

 . (Downer, 2000: 5) است یافته

 و تاریخی چهارچوب یا پارادایم نوعی شناسی،جامعه دیدگاه از حکمروایی

 تواندمی که کنونی جوامع اداره شیوه به پاسخگویی برای که است دقیق معرفتی
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 حکمروایی هنجاری و درست شیوه. باشد داشته خود درون را مختلفی هایایدئولوژی

 جامعه مدیریت در موثر نیروهای همه را میان همکاری و مشارکت بتواند که است این

 و اطهاری) کند برقرار مردمی هایتشکل و عمومی، خصوصی، بخش دولت، یعنی

 برای را متنوعی هایشاخص و معیارها گوناگون علمی مراکز ( و44: 4180همکاران، 

 این در که هاشاخص این ترینپذیرفته که اندکرده معرفی خوب حاکمیت سنجش

 جهانی بانک توسط که است ییهاشاخص است، گرفته قرار استفاده مورد نیز پژوهش

، توسعه برای قانونی چارچوب، پاسخگویی، عمومی بخش مدیریت :نداشده معرفی

 . (42: 4188 اسدی،) اطلاعات و شفافیت
 

 پذیریبانک

 ارتباطات نظام و اطلاعات را آن پود و تار که است ایشبکه جدید جهان امروزه

 تواننمی امروز، جهان در بنابراین. (22: 4186دهد )کاستلز، می الکترونیک تشکیل

 و اطلاعات آوریفن که را هاجریان فضای اطلاعات و ثروت قدرت، هایجریان

 گفته به زیرا گرفت نادیده است، ساخته فراهم را آن شدن گستر جهان زمینه ارتباطات

 دور هایمکان که نحوی به است اجتماعی روابط فشردگی شدن جهانی گیدنز، آنتونی

 رخ گیریشکل باعث دسترس از دور بسیار رخدادهای که پیونددمی هم به چنان را

 . (461: 4181 کیا،بازرگانی و نظری) شودمی محلی دادهای

 از اول بعد داد، قرار بررسی مورد متفاوت رویکرد دو از توانمی را بودن بانکی

 و تجارت امر در تسهیل باعث که ارتباطات تکنولوژی پیشرفت و فناوری رشد نظر

 شایانی کمک شهرها پایداری به امر این که است شده جهان سطح در مالی گردش

 اصولا   گیردمی قرار بررسی مورد شهری مالیه سیستم لحاظ از دوم بعد کرد، خواهد

 . باشند برخوردار نیز پایدار درآمدهای از باید پایدار توسعه یک داشتن برای شهرها
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  پیشرفته هایفناوری و تکنولوژیکی رویکرد با بودن بانکی

 مبتنی افزاریسخت و افزارینرم پیشرفته هایفناوری از استفاده الکترونیکی بانکداری

 که است الکترونیکی صورت به مالی اطلاعات و منابع تبادل برای مخابرات و شبکه بر

و بصیری ) شود هابانک شعبه در مشتری فیزیکی حضور به نیاز حذف باعث تواندمی

 را خرد و پایین ارزشی حجم با مالی خدمات الکترونیکی، بانکداری. (1: 4180رفیع، 

 تلفن، اعتباری، هایکارت 4خودپرداز هایدستگاه نظیر الکترونیکی هایکانال طریق از

 جهت این از نظام این. (Pennathar, 2001: 2112سازد )می فراهم آن مانند و تلویزیون

 جدید، ابزارهای با را بانکی خدمات یارائه که شودمی اطلاق نیز مجازی بانکداری

 هایدستگاه طریق از) سنتی بانکداری ابزار از متفاوت و مختلف هایآوریفن

 و اینترنتی بانکداری، و خانگی بانکداری و تلفنی بانکداری الکترونیکی، خودپرداز

 . (liao et al, 1999: 65) دهدمی ارائه (آن مانند

 

  شهری مالیه رویکرد با بودن بانکی

 موردنیاز خدمات یارائه و شهرى یتوسعه مدیریت فرایند در هاشهرداری

 ترینمهم از یکى. هستند روبرو مختلف هاىزمینه در متعدد هایچالش با شهروندان،

: 4188است )هاشمی،  درآمدى منابع ناپایدارى شهرى، مدیران روىپیش هایچالش

 65 از بیش امروزه بدانیم که شودمی روشن بیشتر زمانی موضوع این اهمیت. (448

 شودمی تأمین شهرها درون محلی درآمدهای محل از هاشهرداری مالی منابع از درصد

)قادری،  است درصد 5 از کمتر دولتی بلاعوض هایکمک به هاشهرداری وابستگی و

 بالا برای تقاضا افزایش دولت، به هاشهرداری درآمدی وابستگی ( و کاهش22: 4185

 ویژهبه شهرها اقتصادی یتوسعه و رشد سطح افزایش برای هاشهرداری یبودجه بردن

 و جمعیت رشد ینتیجه در شهرها مشکلات و مسائل تشدید شوراها، استقرار پس از

                                                           
1 . ATM 
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 ناپایدار منابع به هاآن زیاد وابستگی و هاشهرداری درآمد ناپایداری شهرها، به مهاجرت

 دشوار هاشهرداری در امور متولیان برای را کار شرایط ساختمانی عوارض مثل درآمدی

 است داشته آن بر را شهری مدیریت آمدهپیش مسائل. (21: 4185)قادری،  است کرده

 در. نماید تأمین را شهرها توسعه آینده شهرها برای پایدار درآمدی منابع ایجاد با تا

باشد )رهنما و همکاران، می پایدار درآمدی منابع داشتن شهری پایدار توسعه لازمه واقع

4165 :442) . 
 

 پذیریرقابت

 رقابت. باشدمی تجاری و صنعتی کشورهای عملکرد مورد در رقابت مفهوم

 و نگارانروزنامه سیاستمداران، صنایع، صاحبان اقتصاددانان، که است مفهومی

کنند می اندیشه و بحث آن مورد در و کرده رجوع آن به مکررا   دانشگاهیان

(Henricsson, 2002: 7) .تولید خدمات و کالاها یابیراه پذیریرقابت دیگر دیدگاه از 

-رقابت 4کوهمن دیدگاه از. (Hitt, 1995) است المللیبین بازارهای به داخلی یشده

 یا و المللیبین بازارهای در خود سهم داشتننگه ثابت برای اقتصاد یک توانایی پذیری

 نظر از. (Sloper, 1998: 16است ) دهندهانجام هایفعالیت بازار در خود سهم افزایش

 و کالاها تولید در کشور یک توانایی پذیری،رقابت ،2توسعه و اقتصاد همکاری سازمان

 سطح ارتقای و حفظ همزمان طور به و المللیبین بازارهای در ارائه برای خدمات

-رقابت جهانی اقتصاد در. (26: 4186است )بهکیش،  مدت بلند در شهروندان درآمد

 المللیبین بازارهای در پایدار و مناسب موقعیت آوردنبدست امکان معنای به پذیربودن

 در ملی اقتصاد توانایی پذیریرقابت 1اقتصاد جهانی مجمع تعریف اساس بر. است

: 4180 هسنیجه،کریمی) است (سرانه درآمد) زندگی استاندارد حفظ یا و رشد پایداری

424) . 
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 رقابت، توان تحلیل CDSهای تحلیل و مطالعات در کلیدی اجزای از یکی رو این از

 تدوین دیگر عبارت به. است ایمنطقه و ملی المللی،بین سطوح در شهر اقتصادی

-می شهرها رقابتی مزیت تعیین مستلزم اجرایی، برنامه تدوین متعاقبا   و توسعه راهبرد

 . (60: 4188اشرفی، ) باشد
 

 پیشینه تجربی

ای به این نتایج دست یافت که ساکنان مناطق ( در مقاله2640) 4پارکهیونسونگ 

ای ناچار به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی ضعیف و ابتدایی برای جزیره

رین تترین و مهمباشند و این مساله اصلیرسیدن به مناطق اصلی در کشور کره می

ای به ( در مقاله2640) 2رحمان. آیدای بشمار میمانع در مسیر پیشرفت مناطق جزیره

یق ی علادهندههای اجتماعی بازتاباین نتیجه دست یافت که در ارتباط با شاخص

ول ال. نیستندهای موجود از پایداری برخوردار ریزیهای مختلف مردم، برنامهگروه

های جامع علمی با معیارهای ای چارچوبی برای مدل( در مقاله2640) 1و همکاران

دهد که رسیدن به شناختی کامل و دقیق از شهرها و اجتماعی و گروهی ارائه می

 یگذاری در زمینهتر برای سرمایهتر و مناسبتر، راهبردیهای عادلانهحلشناسایی راه

 در (4166)ملائی فرجی و نژادحاتمی. سازدموجود را میسر میهای بحرانی چالش

 در بویژه بنیادین تغییرات ایجاد کنونی شرایط در که اندرسیده نتیجه این به ایمقاله

 بسترسازی جهت در زندگی کیفیت هایشاخص و شهری اقتصاد شهری، مدیریت

 همکاران و دلیرزادهحسین. ضروری است امری شهری توسعه استراتژی بکارگیری

 در شهری ریزیبرنامه فراروی هایچالش تحلیل و بررسی ضمن مقاله در( 4166)

 پرداخته شهرها فضایی انتظام در آن نقش و مقوله این در CDS رهیافت جایگاه به ایران،

 در جامع هایطرح اهداف از بسیاری تحقق عدم اصلی علل از که اندشده یادآور و

                                                           
1 . Sung-Hyun Park 
2 . Rahman 
3 . Elwell 
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 شهری ریزیبرنامه حوزه در جدید هاینگرش و هاروش کاربرد و توجه عدم ایران،

این نتیجه دست یافت  به( در پژوهشی 4166ژیان ). است شهری توسعه راهبرد نظیر

 نگریجانبههمه دلیل به شهر راهبرد طرح قالب در استراتژیک ریزیبرنامه رویکردکه 

 هایروش با مقایسه در مناسبی رهیافت هم، با هااستراتژی سازگاری و گرایانهواقع

 و صابری. است شهر پایدار توسعه جهت در ریزیبرنامه برای (جامع هایطرح) سنتی

 شهری توسعه هایاستراتژی بندی اولویت»عنوان  با خود مقاله در( 4164) همکاران

(CDS) مراتبی سلسله تحلیل فرایند از استفاده با (AHP) 0 شهر توسعه اصلی استراتژی 

 در و اندکرده بندیاولویتAHP مدل وسیله به فرعی استراتژی 18 با را اصفهان شهر

. قرار گرفت اول اولویت در 462/6امتیاز  با فضایی عدالت اصلی استراتژی نهایت

های مختلف شهری، شهر بابلسر ( در پژوهشی نشان داد که از نظر گروه4162رحمتی )

در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد و همچنین نتایج  CDSهای به لحاظ شاخص

های مختلف شهری دهد که بین نظرات گروهحاصل از آزمون آنوا نیز نشان می

تفاوت معناداری  CDSهای )مسئولین، شهروندان و نخبگان شهری( به لحاظ شاخص

یافتند که ای به این نتیجه دست (، در مقاله4161نژاد و همکاران )حاتمی. وجود دارد

 ،40/2 شهروندان دیدگاه از قزوین شهر در CDS مدل اصلی هایشاخص میانگین

 نظری میانگین از گروه سه هر نظر. باشدمی 51/2 نخبگان نگاه از و 41/2مسئولین 

 رابطه در شهری ذینفعان دیدگاه بین معناداری تفاوت و است بیشتر (5/2ها )پرسشنامه

 شهر که گفت توانمی مجموع در. دارد وجود شهری توسعه استراتژی هایشاخص با

 دارا را خوبی تقریبا   وضعیت CDS مدل هایشاخص از برخورداری لحاظ به قزوین

 بندرعباس این نتیجه دست یافت که شهربه ( در پژوهشی 4161زاده )علامه. باشدمی

 داده تشخیص شدید دارای ناپایداری مدیریتی و محیطی-کالبدی اقتصادی، بعد سه در

 بخش دیگر رضایت ابعاد نسبت به پایداری زمینه در وضعیت اجتماعی بعد در تنها. شد

ای به این نتیجه دست یافت که ( در مقاله4161شماعی و همکاران ). آمد دستبه

 مشارکت ای( باتوسعه هایاستراتژی) SOسردشت  شهر توسعه استراتژی مناسبترین
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ای به این نتایج دست یافتند ( در مقاله4165پورقربان و همکاران ). است مردم فعال

 دلیل به و طبیعی تاریخی هایجاذبه وجود با هرمز جزیره در گردشگری که توسعه

 کندی به صحیح، مدیریت و لازم هایزیرساخت و رفاهی و خدماتی امکانات نداشتن

 نظام یک در آزاد، منطقه به هرمز جزیره تبدیل پایه بر آن اندازو چشم رودمی پیش

 سه در منطقه اجتماعی و رونق اقتصادی و گردشگری توسعه هدف با کارآمد مدیریتی

رسولی منش . دارد قرار ژئوتوریسم_اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی، گردشگری حوزه

نامه شهری و بانک جهانی پژوهشی به مقایسه تعاریف پیمان ( در2644و همکاران )

  .هدف دستیابی به توسعه پایدار شهری پرداختند توسع شهری بااز استراتژی 

عه بندی توسنشان دادند که اولویت هادر زمینه استراتژی توسعه شهری پژوهش

مناطق مختلف بر مدیریت استراتژی توسعه شهری از جمله سطوح توسعه  در

ی از بعضهمچنین در . گذار بوده استتأثیراقتصادی، انواع مهاجرت و تبدیل زمین 

گانه 1های ها میزان برخورداری مناطق محدوده موردمطالعه از استراتژیاین پژوهش

توسعه شهری مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت مهمترین استراتژی آن 

ا بر آن هپژوهش حاضر ضمن تأکید بر نتایج سایر پژوهش. محدوده تعیین شده است

 .و ابزارهای تحقیق جدید به نتایج جدیدتری دست یابد هااست تا با استفاده از روش

ا شناسایی ردر شهر ایلام شهری استراتژی توسعه  بررسی نتایج، مهمتریندر نهایت با 

های پژوهشی مدل مفهومی پژوهش حاضر ارائه نظری و پیشینهبراساس مبانی. نماید

 . شده است
 

 
 (: مدل مفهومی پژوهش3) شکل
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 هامواد و روش

-پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر روش و ماهیت جزء روش توصیفی این

ی به بررسی ای و میدانهای تحقیق کتابخانهبه عبارتی با استفاده از روش. تحلیلی است

جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان و کارکنان . این مطالعه پرداخته شده است

تشکیل هری و شهروندان شهر ایلام های متولی امر مدیریت شها و سازماندستگاه

دهد که تعداد کارشناسان به طور دقیق در دسترس نیست و تعداد شهروندان شهر می

برای انتخاب حجم . باشدنفر می 466804، 4165ایلام براساس آخرین آمار در سال 

که  استبا استفاده از فرمول کوکران و به صورت زیر محاسبه شدهنمونه شهروندان 

 با:  بر استبراحجم نمونه با توجه به تعداد جمعیت شهروندان در شهر ایلام در اینجا 

 
 

𝑛 =
𝐍𝐳𝟐𝐩𝐪

(𝐍−𝟏)𝒅𝟐+𝒛𝟐𝒑𝒒
=

466804×4/60
2
×6/5×6/5

466804×6/65
2
+4/60

2
×6/5×6/5

= 181          (:4رابطه ) 

 

= Nحجم نمونه آماری ،= 𝑛حجم نمونه ،= z در سطح متغیر نرمال واحد استاندارد که

=، است 60/4درصد برابر با  65اطمینان  p مقدار نسبت صفت موجود در جامعه

=، در نظر گرفت 5/6توان آن را است و اگر در اختیار نباشد می q  درصد افرادی که

𝑞)فاقد صفت موجود در جامعه هستند = 𝑝 − 1) ،= 𝑑باشد که مقدار اشتباه مجاز می

 . است 65/6در اینجا 

نفر به صورت تصادفی ساده و برای  181نمونه برای شهروندان بنابراین حجم 

نفر انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع شده  86کارشناسان به روش در دسترس تعداد 

ر توسط اساتید راهنما و مشاو ساخته است که روایی آنپرسشنامه پژوهش محقق. است

اده های لازم با استفسینظران استفاده شد و پس از انجام بررو متخصصین و صاحب

پایایی  .از تحلیل عاملی تأییدی نسبت به تأیید روایی پرسشنامه مذکور اقدام شد

پرسشنامه با استفاده از آماره ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که نتایج 
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( 2های مختلف پرسشنامه به شرح جدول )محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش

درصد است که نشان از  46های مختلف پژوهش بالاتر از ان آلفای مؤلفهمیز. باشدمی

ای هتجزیه و تحلیل داده. اعتبار بالای پرسشنامه جهت استفاده در پژوهش داشت

و آمار استنباطی )آزمون تحلیل عاملی توصیفی  گردآوری شده با استفاده از آمار

و  LISRELافزار یدمن( در نرمبندی فروالیس و رتبهای، کروسکالتاییدی، دوجمله

SPSS انجام شده است . 
 

 های مختلف پرسشنامه(: نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش2جدول )
 مقدار آلفا تعداد آیتم مولفه

 810/6 1 بعد مدیریت و حکمروایی خوب شهری

 001/6 5 بعد قابلیت زندگی

 811/6 1 بعد بانکی بودن با رویکرد فناوری

 866/6 4 بعد بانکی بودن با رویکرد مالیه شهری

 010/6 1 پذیریبعد رقابت

 641/6 46 جمع

 

 های تحقیقیافته

 های استراتژی توسعه شهری در شهر ایلامآمار توصیفی وضعیت شاخص

 از ایلام شهر در حکمروایی کلی میانگین: خوب شهریو مدیریت  حکمروایی

 به شهروندان نظر از رقم این میانگین که حالی در باشدمی 414/2 دید کارشناسان

شهروندان میزان سطح مشارکت مردم با  بین در است 116/2 با برابر تر وپایین مراتب

ایت و گویه میزان رع. مسئولین و مدیریت شهر بیشترین میانگین را دارا بوده است

 . تمیانگین اسقوانین توسط مسئولین و مردم در زمینه مدیریت شهر دارای کمترین 

ی: میانگین کلی بانکی بودن با رویکرد فناوری در فناور کردیبودن با رو یبانک

باشد در حالی که میانگین این رقم از نظر می 486/2شهر ایلام از دیدگاه کارشناسان 
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همچنین براساس نظر شهروندان گویه . است 151/2تر و برابر شهروندان پایین

ضعیت وی شهر ایلام دارای بیشترین میانگین و گویه های امنیتوضعیت زیرساخت

 . باشندهای آموزشی شهر ایلام دارای کمترین میانگین میزیرساخت

مالیه شهری: میانگین کلی بانکی بودن با رویکرد مالیه  کردیبودن با رو یبانک

باشد در حالی که میانگین این می 048/2شهری در شهر ایلام از دیدگاه کارشناسان 

همچنین براساس نظر شهروندان . است 518/2تر و برابر رقم از نظر شهروندان پایین

رین دارای بیشت های مدیریت شهری در شهر ایلامپذیری اجرای برنامهمیزان امکانگویه 

های شهری در حوزه مدیریت شهری دارای کمترین وضعیت چالشمیانگین و گویه 

 . باشندمیانگین می

ن ی در شهر ایلام از دیدگاه کارشناسازندگ تیقابلیانگین کلی قابلیت زندگی: م

 156/2تر و برابر باشد در حالی که میانگین این رقم از نظر شهروندان پایینمی 464/2

های اقتصادی در سطح وضعیت شاخصهمچنین براساس نظر شهروندان گویه . است

 تیمردم در مورد داشتن قابل دگاهید تیوضعدارای بیشترین میانگین و  شهر ایلام

 . باشنددارای کمترین میانگین می لامیشهر ا یزندگ

 405/2رقابتی بودن: میانگین کلی رقابتی بودن در شهر ایلام از دیدگاه کارشناسان 

. است 114/2تر و برابر باشد در حالی که میانگین این رقم از نظر شهروندان پایینمی

میزان وجود منابع انسانی و نیروی کار شهر گویه  همچنین براساس نظر شهروندان

ای شهر هوضعیت زیرساختدارای بیشترین میانگین و ایلام نسبت به سایر شهرها 

 . باشندایلام نسبت به شهرهای دیگر دارای کمترین میانگین می

 توجه با و شهروندان و کارشناسان های پرسشنامه از آمده بدست نتایج میان از

کارشناسان و شهروندان هیچ یک از  نگاه از پرسشنامه ای گزینه 5 طیف نتایج به

های توسعه شهریاز میانگین نظری پژوهش بیشتر نبوده و کلیه های استراتژیشاخص

 . (1ها از دیدگاه هر دو جامعه در حد کمتر از حد متوسط هستند )شکل شاخص
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در شهر ایلام از نگاه کارشناسان و  CDSهای مدل (: میانگین شاخص4شکل )

 شهروندان

 

 نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر راهبرد توسعه شهری

های متغیر راهبرد توسعه شهری با خود متغیر راهبرد بررسی ارتباط ابعاد و پرسش

 . ( آورده شده است1شهری در جدول )
 

 (: تحلیل عاملی مرتبه اول متغیر راهبرد توسعه شهر3جدول )
 ضریب معناداری بار عاملی ابعاد متغیرها

 

 

 

 

 

 

 حاکمیت و مدیریت شهری
00/6 21/0 

84/6 11/8 

 بار عاملی

12/6 

 ضریب معناداری

66/1 

44/6 01/4 

48/6 86/4 

 

 با رویکرد فناوری بانکی بودن
46/6 14/0 

06/6 14/0 
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 راهبرد توسعه شهری

 بار عاملی

56/6 

 ضریب معناداری

46/1 

01/6 02/5 

12/6 00/2 

 
 

 بانکی بودن با رویکرد مالیه شهری

01/6 45/0 

04/6 40/5 

16/6 11/1 

45/6 56/4 

02/6 61/5 

 بار عاملی

60/6 

 ضریب معناداری

64/5 

41/6 15/4 

44/6 46/4 

 

 قابلیت زندگی

86/6 10/8 

88/6 80/6 

81/6 61/8 

 بار عاملی

62/6 

 ضریب معناداری

16/4 

48/6 06/4 

45/6 04/4 

 56/5 01/6 رقابتی بودن

 بار عاملی

46/6 

 ضریب معناداری

11/1 

46/6 16/0 

52/6 11/1 

 

 16/6در تحلیل عاملی تائیدی باید همه بارهای عاملی هر متغیر همگی بزرگتر از 

ز عاملی همه بعد بزرگتر ادر جدول و تصاویر بالا بارهای . باشند تا پذیرفته شوند

نجیده هایشان ستوان گفت که این ابعاد به خوبی توسط پرسشهستند پس می 16/6

ها دارای بارهای همانطور که در جدول بالا نیز مشخص است تمام عامل. اندشده

 نتایج بدست آمده نشانگر تائید تحلیل عاملی. عاملی معنادار و نسبتا  بالایی هستند

 . باشندل مفهومی تحقیق میتائیدی و مد
 

 آزمون فرضیات

های توسعه راهبردی )قابل زندگی بودن، رقابتی بودن، قابل فرضیه اول: شاخص

  .بانکی بودن و حاکمیت خوب شهری( شهر ایلام در وضعیت مطلوبی قرار ندارند
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 )کارشناسان( CDSهای (: آزمون نسبت وضعیت شاخص4جدول )
   هاتعریف گروه تعداد نسبت مشاهده شده آزموننسبت  سطح معنی داری

حاکمیت  4گروه  1کوچکتر و مساوی  05 8/6 0/6 666/6

 2گروه  1بزرگتر از  45 2/6   خوب شهری

 جمع کل 86 6/4  

بانکی بودن  4گروه  1کوچکتر و مساوی  02 8/6 0/6 664/6

با رویکرد 

 فناوری

 2گروه  1بزرگتر از  48 2/6  

 جمع کل 86 6/4  

بانکی بودن  4گروه  1کوچکتر و مساوی  56 0/6 0/6 106/6

با رویکرد 

 مالیه شهری

 2گروه  1بزرگتر از  16 1/6  

 جمع کل 86 6/4  

قابلیت  4گروه  1کوچکتر و مساوی  54 4/6 0/6 625/6

 2گروه  1بزرگتر از  21 1/6   زندگی

 جمع کل 86 6/4  

 رقابتی بودن 4گروه  1کوچکتر و مساوی  55 4/6 0/6 604/6

 2گروه  1بزرگتر از  28 1/6  

 جمع کل 86 6/4  

 

داری برای شود چون سطح معنی( همانطور که مشاهده می1با توجه به جدول )

بودن با رویکرد فناوری، قابلیت زندگی و های حاکمیت خوب شهری، بانکیشاخص

توان گفت بین دو باشد بنابراین میخطا می 64/6خطا و  65/6رقابتی بودن کمتر از 

از طرفی چون میانگین نظر اکثر افراد نمونه . گروه تفاوت معناداری یافت شده است

باشد در )میانگین مورد نظر آزمون( می 1)کارشناسان( در رابطه با این عوامل کمتر از 

 فناوری، قابلیتبودن با رویکرد های حاکمیت خوب شهری، بانکینتیجه شاخص

 .درصد و بالاتر در وضعیت نامطلوبی قرار دارند 46زندگی و رقابتی بودن با احتمال 

ی تری قرار داشت شاخص بانکتنها شاخصی که از نظر کارشناسان در وضعیت مناسب

 .بودن با رویکرد مالیه شهری بود چرا که بین دو گروه تفاوت زیادی وجود نداشت
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یه بانکی بودن با رویکرد مالژوهش از نظر کارشناسان جز مورد بنابراین فرضیه اول پ

های توسعه راهبردی )قابل و بالاتر شاخص %46شود یعنی با احتمال تایید می شهری

زندگی بودن، رقابتی بودن، قابل بانکی بودن )از نظر فناوری( و حاکمیت خوب 

 . شهری( شهر ایلام در وضعیت مطلوبی قرار ندارند

 

 )شهروندان( CDSهای (: آزمون نسبت وضعیت شاخص5جدول )
سطح معنی 

 داری

نسبت 

 آزمون

نسبت 

مشاهده 

 شده

   تعریف گروه ها تعداد

کوچکتر و مساوی  140 6/4 0/6 666/6

1 

حاکمیت خوب  4گروه 

 شهری

 2گروه  1بزرگتر از  8 6  

 جمع کل 181 6/4  

کوچکتر و مساوی  111 6/6 0/6 666/6

1 

بانکی بودن با رویکرد  4گروه 

 فناوری

 2گروه  1بزرگتر از  14 4/6  

 جمع کل 181 6/4  

کوچکتر و مساوی  186 6/4 0/6 666/6

1 

بانکی بودن با رویکرد  4گروه 

 مالیه شهری

 2گروه  1بزرگتر از  1 6  

 جمع کل 181 6/4  

کوچکتر و مساوی  145 6/4 0/6 666/6

1 

  4گروه 

 قابلیت زندگی

 2گروه  1بزرگتر از  6 6  

 جمع کل 181 6/4  

کوچکتر و مساوی  101 6/6 0/6 666/6

1 

  4گروه 

 رقابتی بودن

 2گروه  1بزرگتر از  24 4/6  

 جمع کل 181 6/4  
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داری برای شود چون سطح معنی( همانطور که مشاهده می5با توجه به جدول )

توان گفت بین بنابراین، می. باشدخطا می 65/6شده و کمتر از  666/6ها کلیه شاخص

از طرفی چون میانگین نظر اکثر افراد . دو گروه تفاوت معناداری یافت شده است

-)میانگین مورد نظر آزمون( می 1نمونه )شهروندان( در رابطه با این فرضیه کمتر از 

تمال با اح شود یعنیباشد در نتیجه فرضیه اول پژوهش از نظر شهروندان تایید می

های توسعه راهبردی )قابل زندگی بودن، رقابتی بودن، قابل و بالاتر شاخص 66%

بانکی بودن )از نظر فناوری و مالیه شهری( و حاکمیت خوب شهری( شهر ایلام در 

 . وضعیت مطلوبی قرار ندارند

 

های راهبرد توسعه های مختلف شهری مهمترین شاخصفرضیه دوم: از نظر گروه

 . ایلام متفاوت استشهر 

آزمون  از ی دو گروه کارشناسان و شهروندانهامنظور بررسی اختلاف بین پاسخبه

ایج آن که نت. استفاده شد ها( کروسکال والیس)به علت غیرنرمال بودن داده ناپارامتری

 . در جدول زیر ارائه شده است

 

 مقایسه پاسخ سؤالات Kruskal-Wallisنتایج آزمون آماری  (:1)جدول 
-میانگین رتبه تعداد هاگروه CDSهای شاخص

 ها

کای 

 اسکور

سطح معنی 

 داری

 666/6 682/16 21/160 86 کارشناسان حاکمیت خوب شهری

 41/244 181 شهروندان

 242/6 550/4 216/21 86 کارشناسان بانکی بودن با رویکرد فناوری

 64/226 181 شهروندان

 666/6 485/21 11/268 86 کارشناسان بودن با رویکرد مالیه شهریبانکی 

 40/248 181 شهروندان

 666/6 862/44 16/286 86 کارشناسان قابلیت زندگی

 01/226 181 شهروندان
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 666/6 441/45 11/281 86 کارشناسان رقابتی بودن

 46/224 181 شهروندان
 

های داری برای کلیه شاخصسطح معنیدهد ( نشان می0چنانچه جدول )

درصد  65/6بودن با رویکرد فناوری کمتر از استراتژی توسعه شهری جز مورد بانکی

توان نتیجه گرفت که بین بنابراین می. خطای موردنظر پژوهش محاسبه شده است

های استراتژی توسعه شهری نظرات کارشناسان و شهروندان در رابطه با شاخص

ضیه در نتیجه فر. بودن با رویکرد فناوری(اری وجود دارد )جز مورد بانکیتفاوت معناد

 . دوم پژوهش مورد تایید است
 

ای هفرضیه سوم: مهمترین استراتژی توسعه راهبردی شهر ایلام براساس پتانسیل

 . های شهری استموجود تقویت زیرساخت
 

 (: آزمون فریدمن7جدول )
 101 تعداد

Chi-Square 111/05 

 1 درجه آزادی

 666/6 سطح معنی داری

 

 هایاستراتژی(: آماره های فراوانی 8جدول )
تعداد  متغیر

 نمونه

انحراف  میانگین

 معیار

میانگین  ماکزیمم مینیمم

 رتبه ها

 رتبه

 4 11/1 1 4 011/6 544/2 101 یرفناو کردیبودن با رو یبانک

 2 60/1 1 4 016/6 566/2 101 بودن یرقابت

 1 60/2 1 4 506/6 161/2 101 یزندگ تیقابل

 هیمال کردیبودن با رو یبانک

 یشهر

101 542/2 542/6 4 1 61/2 1 

 5 01/2 1 4 541/6 141/2 101 یخوب شهر تیحاکم
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دهد و با توجه سطح را نشان می 111/05آزمون فریدمن مجذور کا ( 4)در جدول 

کارشناسان و توان نتیجه گرفت که نظر می 1و درجه آزادی  666/6داری معنی

. تمتفاوت اسهای توسعه شهری در شهر ایلام اهمیت استراتژیدر رابطه با  شهروندان

ن میانگیهای میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماگزیمم امتیازات و ( آماره8در جدول )

ن گفت که تواهای هر یک از متغیرها نشان داده شده که با توجه به جدول میرتبه

موده و ها کسب نی رتبه اول را در بین سایر استراتژیفناور کردیبودن با رو یبانک

 هیمال کردیبا رو بودن یبانکی، زندگ تیقابل، بودن یرقابتها به ترتیب؛ سایر استراتژی

 شهروندانباشند و براساس نظر های بعدی میدر رتبهی خوب شهر تیحاکمی، شهر

ن توابه دست آمده که در جداول بالا نشان داده شده است میکارشناسان و نتایج و 

-استراتژی بانکی بودن با رویکرد فناوری مهمترین استراتژی در شهر ایلام میگفت 

 . باشد

  

 گیریبحث و نتیجه

( در CDS) یتوسعه راهبرد شهر هایشاخص گاهیجاپژوهش حاضر با هدف تحلیل 

یمایش تحلیلی مبتنی بر روش پ –این پژوهش توصیفی . انجام گرفته است لامیشهر ا

کارشناسان و شهروندان شهر ایلام بودند که از نظر آنها برای جامعه آماری . است

ها حاکی از آن داشت نتایج بررسی. شهر ایلام استفاده شد CDSهای وضعیت شاخص

نظرات  از نظر شهروندان نسبت به میانگین CDSهای که میانگین هر یک از شاخص

 CDSهای تر بود یعنی از دیدگاه شهروندان وضعیت شاخصکارشناسان پایین

( به لحاظ 4162های رحمتی )نتایج بررسی این فرضیه با پژوهش. تر استنامطلوب

نژاد و اما با پژوهش حاتمی. مطابقت دارد CDSهای عدم مطلوبیت وضعیت شاخص

. مطابقت ندارد CDSهای ( به لحاظ مطلوبیت وضعیت شاخص4161همکاران )

(، 2640پارک )هیون(، سونگ4161زاده )همچنین نتیجه این فرضیه با پژوهش علامه
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-های توسعه و عدم تحقق برنامه( به لحاظ عدم مطلوبیت شاخص2640رحمان )

 . های توسعه شهری مطابقت داردریزی

ا در رابطه بیکی دیگر از نتایج این پژوهش تفاوت نظر کارشناسان و شهروندان 

تنها شاخصی که از دیدگاه هر دو جامعه . در شهر ایلام بود CDSهای مهمترین شاخص

ای وجود نداشت شاخص بانکی بودن با رویکرد فناوری بود که از دیدگاه تفاوت عمده

ه نتایج بررسی این فرضی. آنها این شاخص به طور یکسانی از اهمیت برخوردار است

( به لحاظ تفاوت نظرات 4162(، رحمتی )4161و همکاران )نژاد حاتمی با پژوهش

 . مطابقت دارد CDSهای های مختلف در رابطه با وضعیت شاخصگروه

-به عنوان نتیجه نهایی این پژوهش باید گفت که از نظر هر دو جامعه آماری اولویت

ناوری فبندی مهمترین استراتژی توسعه شهری در شهر ایلام بانکی بودن با رویکرد 

ورت ها به صو ترتیب سایر استراتژی. در رتبه اول قرار داشت 544/2بود که با میانگین 

 زیر بود:

، بانکی بودن با رویکرد 161/2، قابلیت زندگی با میانگین 566/2بودن با میانگین رقابتی

نتایج بررسی این . 141/2، و حاکمیت خوب شهری با میانگین 542/2مالیه شهری 

(، 4164(، صابری و همکاران )4166ملائی )نیاد و فرجیهای حاتمیپژوهش فرضیه با

ول و (، ال2640پارک )هیونگ(، سونگ4161(، شماعی و همکاران )4162رحمتی )

 . ها مطابقت ندارد( به لحاظ ترتیب استراتژی2640همکاران )

فت که گبنابراین طبق نتایج به دست آمده از بررسی هر سه فرضیه پژوهش باید 

های توسعه در شهر ایلام نامطلوب گزارش شده و لازم است تا این وضعیت شاخص

همچنین لازم است استراتژی . ها مورد بررسی و مطالعه بیشتر قرار گیرندشاخص

های ارتباطی، اقتصادی، بانکی بودن با رویکرد فناوری یعنی تقویت زیرساخت

 . اجتماعی و امنیتی در دستور کار قرار گیرد
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 پیشنهادها

 به پیشنهادها و راهکارها تحقیق، مهمترین از حاصل نتایج نمودن کاربردی منظور به

 گردند:می ارائه زیر شرح

سط و تر از حد متوهای توسعه شهری پایینباتوجه به اینکه وضعیت کلیه شاخص-4

و نهاد  هاشود که در روش اجرای استراتژینامطلوب گزارش شده بنابراین پیشنهاد می

رای توان بمی. ها تغییر و تحول ایجاد شودنظارتی بر عملکرد اجرای این استراتژی

های متولی تهیه و مجری راهبرد توسعه حرکت به سوی حکومت محلی شهرداری

 . ها باشدشهر باشند و وزارت راه و شهرسازی مسئول نظارت بر عملکرد شهرداری

های پایداری توسعه شهر در شهر باید تمام جنبهبرای تهیه و اجرای راهبرد توسعه -2

 . نظر گرفته شود

 دستیابی ضرورت هایزمینه پیش از دولتی غیر هایتشکل تبلیغ، ترغیب، آموزش، -1

 . گیرد قرار توجه مورد باید که باشد می شهری توسعه به سند

انداز نهاد در تهیه چشمهای مردممردم شهر، شهرداری، شورای شهر، سازمان -1

 . مشارکت داده شوند. . . های صحیح پرسشنامه، مصاحبه و بلندمدت با روش

ود در این شباتوجه به اولویت استراتژی بانکی بودن با رویکرد فناوری پیشنهاد می-5

 از شده وارد هایطرح سازی از جمله بومی. زمینه اقدامات مؤثرتری صورت گیرد

 . . . آنها، و  شناخت نیازهای هدف با شهر مردم با ریزیداری، برنامهکشورهای سرمایه

 شهری مدیریت سازیتصمیم و گیریتصمیم در نفعذی عوامل کلیه نمودن درگیر -0

 . باشدمی بنیادین های ضرورت از ایلام شهر در شهری( خوب )حکمروایی

 طرح هر اجرای و تهیه از سنجی قبل ظرفیت یا و سنجی امکان مطالعات انجام -4

 اجرایی؛ و مطالعاتی

-سازمان و ادارات بین در سازمانی یکپارچه مدیریت وجودآوردن به و سازینهادینه -8

 . شهری امور های درگیر
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 منابع 

استفاده  با مشهد در شهری خوب حکمروایی جایگاه تحلیل»(، 4188، )اللهروح اسدی، -
 فردوسی دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی نامهپایان، «SWOTمدل  از

 . مشهد

 رویکرد در شهری ریزیبرنامه در جدید رویکردی cds»(، 4188، )یوسف اشرفی، -

 . 86-465 ،21شماره ،شهری مدیریت فصلنامه ،«تحلیلی

-شکل ضرورت و شهری رواییحکم» (،4180، )زادهمهدی کاظمیان، پور،برک اطهاری، -

 . 26و  46 ، شمارهشهرسازی جستارهای، («گفتگو)ایران در آن گیری

)ره(،  خمینی امام المللیبین دانشگاه»(، 4185قزوین ) شهر راهبردی توسعه برنامه -

 . «قزوین شهرداری

 . نی نشر ، تهران:«شدن جهانی بستر در ایران اقتصاد» (،4186، )مهدی محمد بهکیش، -

مفاهیم،  ایران در الکترونیکی بانکداری»(، 4180، )نرگس مهدی، ربیع، بصیری، -

 . الکترونیکی، تهران تجارت همایش چهارمین، «هاها، چالشزیرساخت

 راهبردی رویکردی (CDS)شهری  توسعه استراتژی»(، 4161تلیار، مریم، عربی، یاسر، ) -

ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر ششمین کنفرانس ملی برنامه، «شهری مدیریت فرایند در
 . 4161آبان ماه  22و  24مشهد: ، مؤلفه های شهر اسلامی

های ارزیابی شاخص»(، 4161نژاد، حسین، نخستین، مریم، باقرعطاران، مرضیه، )حاتمی -

ریزی و مدیریت ششمین کنفرانس ملی برنامه، «در شهر قزوین CDSاستراتژی توسعه شهری 
 . مقدس، مشهد 4161آبان ماه  22و  24، های شهر اسلامیشهری با تاکید بر مولفه

های استراتژی سنجی اجرای طرحامکان»(، 4166)نژاد، حسین، فرجی ملایی، امین، حاتمی -

، شماره 2، سال ایهای شهری و منطقهمطالعات و پژوهش، «( در ایرانCDSتوسعه شهری )

8 ،40-55 ،4166 . 

هری شریزی توسعه شهر بابلسر با رویکرد راهبرد توسعه برنامه»(، 4162) ، علیرضارحمتی -
(CDS)»ریزی شهری، دانشکده ادبیات و نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه، پایان

  .علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، استاد راهنما: دکتر محمدرحیم رهنما
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تحلیل وضعیت شهر اشنویه به لحاظ »، (4165) بایزید شریفی، محمدرحیم، رهنما، -

 . 46شماره ،ایمنطقه-جغرافیا و آمایش شهری، «(CDS) راهبرد توسعه شهریهای شاخص

 تاکید با شهری تفضیلی هایطرح تحققق پیرامون پژوهشی»(، 4184، )محمدرحیم رهنما، -

 اولجلد مشهد، دانشگاهی جهاد انتشارات ، مشهد:«درمانی-بهداشتی و آموزشی هایکاربری بر

های برنامه مبانی و تکنیک»(، 4188زیاری، کرامت الله، مهدنژاد، حافظ، پرهیز، فریاد ) -

 . المللی چابهار، چاپ اولنشر دانشگاه بین. «ریزی شهری

: انتشارات یزد« ایریزی منطقههای برنامهاصول و روش» ،(4148) الله،زیاری، کرامت -

 . دانشگاه یزد

( CDSریزی توسعه شهری با تاکید بر راهبرد توسعه شهر )برنامه»(، 4166ژیان، سیامک، ) -
زی رینامه کارشناسی ارشد، رشته طراحی و برنامه، پایان«نمونه موردی: شهر هشتگرد قدیم

ای، دانشکده هنر و معماری / گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهری و منطقه

  .تهران مرکز، استاد راهنما: دکتر سعید غفرانی

 انتشارات شهرسازی، تهران: اول جلد ،«هاشهرداری سبز کتاب»(، 4182احمد، ) ، سعیدنیا -

 . هاشهرداری سازمان

 هایاستراتژی بندی اولویت»(، 4164، )جمال محمدی، و اصغر ضرابی، و حمید صابری، -

 کلانشهر :موردی مطالعه (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند از استفاده با (CDS) شهری توسعه

 . 56-45، 16 شماره دوازدهم، سال ،جغرافیایی فضای پژوهشی_علمی فصلنامه ،«اصفهان

راهبرد توسعه شهر »(، 4188)منصور، سیسی، نیا، جمیله، استادیتوکلیصرافی، مظفر،  -

ای نشریه علمی پژوهشی انجمن جغرافی، «مبتنی بر توسعه پایدار، مطالعه موردی: شهر شبستر

 . 22 ، شمارهایران

 رویکرد بر تاکید با بندرعباس شهر توسعه راهبردهای ارائه»(، 4161زاده، علی، )علامه -

 سرزمین، پردیس آمایش و ریزیبرنامه رشته ارشد کارشناسی نامه، پایان«پایدار توسعه

 گرنوحه احمد دکتر :راهنما هرمزگان، استاد قشم، دانشگاه دانشگاهی

اقتصاد  ،«ایران در هاشهرداری درآمدی و مالی نظام ارزیابی»(، 4185، )جعفر قادری، -

 . 1، شماره 1دوره  سابق(، اقتصادی هایبررسی) مقداری
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-شبکه جامعه ظهور) فرهنگ و جامعه اقتصاد، :اطلاعات عصر»(، 4186، )مانوئل کاستلز، -

 طرح انتشارات تهران: چاوشیان، حسن خاکباز، افشین علیقلیان، احد ترجمه اول: جلد ،(«ای

 . نو

 صادرات توسعه و پذیریشدن، رقابت جهانی»(، 4180، )حسین هسنیجه،کریمی -

 . 411-448، 4 شماره ،1 دوره ،اقتصادی هایبررسی فصلنامه ،«غیرنفتی

 ،«شهری مراکز در شهری زندگی کیفیت ارزیابی معیارهای»(، 4180، )افشین کوکبی، -

 . 80-45، 4 شماره ،هویت نشریه

 ،شهرنگار مجله ،«؟ چیست شهر توسعه راهبرد» (،4181، )جلال آزادی، کوروش، گلکار، -

 . 46-56 ،16شماره 

 حال در کشورهای در شهری مدیریت و شهری حکمروایی»(، 4180، )منیژه پور،لاله -

 . 26و 46 شماره ،شهرسازی جستارهای تهران: ،«توسعه

 جهانی اخیر شهری )تجربیات توسعه راهبردی ریزیبرنامه» (،4185جواد، ) زاده،مهدی -

 . شهرسازی و وزارت مسکن انتشارات ،«(ایران در آن جایگاه و

 و جهانی اخیر تجربیات شهری توسعه راهبردی ریزیبرنامه» (،4182، )جواد ،زادهمهدی -

 .  ایران شهرسازی و معماری مطالعات و ، مرکز تحقیقات«ایران در آن جایگاه

 شهر ساله پنج برنامه و اندازچشم تدوین» (،4184) پایدار، محیط طرح مشاور مهندسان -

 . یزد شهرداری ،«یزد

 تهران: دفتر ،«توسعه بنیاد خوب، حکمرانی» (،4181، )جعفر خیرخواهان، احمد، میدری، -

 . اسلامی شورای مجلس هایپژوهش مرکز اقتصادی هایبررسی

صنایع  بر شدن جهانی اثر بررسی»(، 4181)،  معصومه کیا، بازرگانی محسن، نظری، -

-461،  01 شماره ،اقتصادی تحقیقات مجله، «48-4154 یدوره طی چرم و پوشاک نساجی،

420 . 

در کشور  (هاشهرداری)محلی  نهادهای درآمدی چارچوب» (،4188)مناف،  سید هاشمی، -

 . 2 ، شمارهشهر اقتصاد فصلنامه ،«چین

- Asadi, I. , (2003), “Complexity in urban planning issues and the confronting 
approaches”, Quarterly urban management, 4, No 14, Special issue: planning and 

urban strategic management.  
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