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چکیده
رویکرد نوین استراتژی توسعه شهری ،بر چهار شاخص حکمروایی خوب ،رقابتی بودن ،بانکیبودن و قابلیتت زنتگیی
داشتن استوار است .این مقاله میکوشگ شاخصهای فوق را در کلانشهر کرمانشاه ارزیابی و انطباقپذیری این شهر را بتا
اصول اساسی  CDSسنجش کنگ .روش مقاله توصیفی-تحلیلی است؛ دادههای نظری با روش اسنادی و دادههای تجربی
با روش میگانی و پرسشگری از  989نفر شهرونگان با نمونهییری کوکران تهیه شگه است .در پردازش دادههتا و ستنجش
شگت متغیرها از نرمافزارهای  SPSS20 ،LISREL8.5و آزمون تی تکنمونهای بهرهییری شتگه استت .نتتای کلتی
تحقیق نشانگر وضعیت نامطلوب کلانشهر کرمانشاه در چهار شتاخص استتراتژی توستعه شتهری استت .بتانکیبودن و
رقابتپذیری شهر به ترتیب با میانگینهای  8/98و  8/18در وضعیت مطلوبتر و شاخصهای حکمروایی خوب شهری
و قابلیت زنگیی داشتن با میانگین 1/11و  1/18در وضعیت بسیار نامطلوبی است .واضح است ،در درون ساختار متمرکتز
نظام برنامهریزی شهری و حاکمیت مطلق سیاستها و تصمیمهای دولت مرکزی ،برنامهریزی دموکراتیک بتهطور اعتم و
رویکرد مشارکتی از طریق  CDSبهطور اخص ،کاری غیرممکن یا بسیار دشوار خواهگ بود.
کلیدواژهها:استراتژی توسعه شهری ،کلانشهر کرمانشاه ،شاخصهای .CDS
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آزاد) ،استتتت (صتتتادقی ،1983 ،ص .)5.از منظتتتتر

 .0مقدمه
 .0.0طرح مسئله

کارشناسان شهری ستازمان ملتل متحتگ ،برنامتهریتزی

نظام برنامهریزی شهری ایران که بر پایه طرحهتای

شتتهری کشتتورهای در حتتال توستتعه مشخصتتههتتای

جامع و تفصیلی بنتا نهتاده شتگه ،فاقتگ چتارچوب و

مشترکی دارنگ که مهمترین آنها عبارت از بلنگ پتروا-

دیگیاهی دموکراتیک است .این نظام نیازمنگ اصتلاح و

زانه و غیرواقعیبودن و عگم ملاحظه امکانتات واقعتی

بهرهییری از رویکردهای نوین برنامتهریتزی هموتون

اجرایتتی ،فقتتگان نظتتام قتتانونی و ستتاختار ستتازمانی

استتتراتژی توستتعه شتتهری ( )CDSبتترای بالتتابردن

منسجم ،کمبود منتابع متالی و نارستایی مهتارتهتا و

مشارکت شتهرونگان استت .یستترش شهرنشتینی بته

دانش فنی ،عتگم مشتارکت شتهرونگان ،چتالشهتای

همراه مسائل و مشکلات خاص زنگیی شهری ،بتیش

کتتاربری زمتتینهتتای شتتهری شتتامل یستتترش بتتازار

از پیش ضترورت توجته همتهجانبته بته راهبردهتای

غیرقتانونی زمتتین و مستتتغلات ،نتاتوانی دولتتتهتتا در

سودمنگ برای بهینه ستازی زنتگیی ستاکنان شتهرها را

نظارت بتر اراضتی ،فقتگان معیارهتا و استتانگاردهای

لتتازم ستتاخته اس تت (عبتتا زاده و همکتتاران،1933 ،

مناستتب کتتاربری مستتکونی ،انعطتتا ناپتتذیری و

ص)8.؛ چراکه شهر یک سیستم اجتمتاعی پویتا و بتاز

ناسازیاری طرحهای کنتونی شتهرها از جملته طترح
9

است که در آن سه سطح از حرکت مکانیکی ،زیستتی

جامع (یانگر و هیلتر  ،8331 ،ص .)93 .فراینتگ تهیته

و اجتماعی در هم آمیخته و با انواع فترا سیستتمهتا و

استراتژی توستعه شتهری بترای کشتورهای در حتال

زیر سیستتمهای متعتگد در ارتبتا استت .بنتابرایتن،

توسعه ،از جمله ایران که آشنایی کمتری با نظتامهتای

برنامهریزی شهری مستلزم ایجاد یک نظام یکپارچته از

تصمیمسازی ،تصمیمییری و اجرایی راهبردی دارنتگ،

سطوح مختلف برنامهریزی است که نحتوه پیوستتگی

امر بهنستبت جگیتگی استت (رهنمتایی و همکتاران،

و هماهنگی میان سیستمهای فرادست و فرودستت را

 ،1988ص .)81-81 .بنتتابراین ،لتتزوم توجتته بتته ایتتن

نشان دهگ (قمری و پورموسوی ،1931 ،ص.)83 .

رویکردها و طرحهای نوین برنامهریزی از ضتروریات

از سال  1338بانک جهانی 1رهیافتت جگیتگی را

اجتنتتابناپتتذیر استتت ،چراکتته هتتگ کلتتان توستتعه

برای کمک به توسعه شهرها بست داد کته استتراتژی

استراتژیک ،ایجاد محیطی قابل زنتگیی بترای همته و

توسعه شهری ()CDSنامیتگه شتگ .رویکترد متذکور

همراه با عگالت اجتماعی ،کارآیی اقتصادی و پایتگاری

رهیتتافتی مشتتارکتی استتت کتته متکتتی بتتر مشتتارکت

زیست محیطی است.

ذینفعتتان ،8شتتامل بازریانتتان ،فرهنگیتتان ،دولتهتتای

نظام برنامتهریتزی کلانشتهر کرمانشتاه در حتوزه

محلی ،یروههای اجتماعی ،دولت ملتی ،ستازمانهای

سیاستهای شهری همونان تفکر ستنتی و مبتنتی بتر

غیره دولتی ،سازمانهای مردمی و شتهرونگان (بتهطور

طرحهای جامع و تفصیلی در ستطوح محلتی و ستنگ
چشمانگاز  1131جمهوری استلامی ایتران ،ستنگ ملتی

1. World Bank
2. Stakeholders

3. Gunder & Hillier
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توستتعه استتتان کرمانشتتاه ،نظریتته پایتته توستتعه استتتان

حکمرانتتی ختتوب شتتهری مطتترح یردیتتگه استتت

کرمانشاه و برنامههای توسعه پن ساله بهعنوان برنامته-

(حاتمینژاد و فرجیملایی ،1933 ،ص.)55 .

های فرادست و در سطوح منطقهای و ملتی متیباشتگ

در ایران برای تهیه سنگ راهبرد توستعه شتهری بتا

که ویژیی اصلی همه این برنامههتا متمرکتز (رویکترد

کمتتک بانتتک جهتتانی و ستتازمان ائتلتتا شتتهرها

1

بالا به پایین) بودن آنها است .لذا ضترورت تغییتر در

تلاشهایی صورت یرفته است .در این میان شتهرهای

رویکردهای سنتی شهری و اتخاذ رویکردهای جگیتگ

قزوین ،بنگر انزلی و شاهرود بهعنوان شتهرهای نمونته

و کارآمگ از جمله استتراتژی توستعه شتهری (،)CDS

برای تهیه سنگ راهبرد توسعه شهری انتخاب شتگهانتگ.

برای تغییر رونگ کنونی توسعه در شهر کرمانشاه ،بتیش

علاوهبر آن شهرهایی ماننگ شیراز ،اصفهان و مشهگ نیتز

از هر زمانی است؛ پژوهش حاضتر در ایتن راستتا بته

اقگام به تهیه سنگ چشمانگاز توسعه شهری کردهانگ.

دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است کته «کلتانشتهر

در سنگ راهبترد توستعه شتهری قتزوین تنهتا بته

کرمانشاه از نظر شاخصهای  CDSدر چته وضتعیتی

اولویتها و مزیتهای منطقهای و ملتی شتهر قتزوین

قرار دارد؟» پیشفرض این پرسش بر این ایتگه استتوار

پرداخته نشگه بلکه تتا حتگ ممکتن تتثییرات مثبتت و

است که کلتانشتهر کرمانشتاه از نظتر شتاخصهتای

منفی خارج از مرزهای کشتور بته قتزوین نیتز متورد

 CDSشهری (حاکمیت ختوب شتهری ،بتانکیبودن،

توجه قرار یرفته بگین ترتیب یکی از مزایتای استتفاده

رقتتابتی بتتودن و قابتتل زنتتگیی بتتودن) در وضتتعیت

از توسعه راهبردی در قزوین استفاده از مزایایی استت

مطلوبی قرار نگارد.

که خارج از قلمرو شهر قزوین قرار دارنگ و تتا کنتون

 .2.0پیشینه پژوهش و مبانی نظری

بهطور مستقیم بته آنهتا توجته نشتگه استت .در ایتن

شهر بهعنوان پگیگهای پیویتگه و پویاستت کته در

برنامه سعی شگه عوارض تهگیگهایی کته در داختل و

یذر زمان همواره دچار تحولتاتی کالبتگی ،اجتمتاعی،

خارج شهر قزوین وجود دارنگ را به حگاقل رستانگه و

اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی میشود .در نتیجته

حتی این تهگیگ را بته فرصتتی بترای توستعه کمتی و

رشگ سرسام آور شهرهتا متگیریت شتهری بته علتت

کیفی شهر قزوین تبگیل کنگ .فرق عمتگه ایتن برنامته-

فقگان منابع و زمان لازم برای پاستخیویی بته نیازهتای

ریزی بتا ستایر برنامتهریزیهتا آن استت کته بتهطور

فزاینگه شهرونگان ،دچار معضلی یردیگه که رهتایی از

همزمتان هتتم بتته مستائل و معضتتلات عمتتگه شتتهری

آن را تنها در چارچوب راه حلهتای نتوین متیتتوان

میپردازد و هم سعی میکنگ نیروها و منابع پراکنتگه را

جستجو کرد .در این میتان ،فراینتگ استتراتژی توستعه

در جهت رسیگن به یک شهر آرمانی ولی واقعیرایانته

شهری ( )CDSبهعنوان یک نظریه رویهای -محتتوایی

در آینگه هگایت کنگ (برنامته توستعه راهبتردی شتهر

و بهعنوان رویکتردی نتوین در برنامتهریتزی شتهری

قزوین.)1981 ،

توس سازمان ائتلا شهرها در سال  1333بتا هتگ
کاهش فقر ،توسعه پایگار و ارتقای مشتارکت و ایجتاد

1. cities alliance
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در سنگ راهبرد توستعه شتهر مشتهگ ستعی شتگه

روشنی بر این نکته دارنگ که تفترق متگیریتی موجتود

ویژییها و پتانسیلهای شهر مشتهگ شتناخته شتگه و

در ساختار مگیریت شهری ،موجب ناکارآمگی و عتگم

با بررسی نقش و جایگاه شهر مشهگ در ستطح ملتی و

موفقیت رویکرد «راهبرد توسعه شهر» است .زیتاری و

بینالمللتتی محورهتتای استتتراتژیک آن بتتا رویکتترد

همکتتتاران ( )CDS( )1931را بتتتهعنوان رویکتتتردی

منطقهای و جهانی تهیه شود .محورهتای عمتگهای کته

مشارکتی در فرآینگ چشمانتگازستازی توستعه شتهری

در ایتتن ستتنگ بتتر آنهتتا توجتته اساستتی شتتگه استتت،

مهاباد با هگ ایجاد بستری جهت مشتارکت ،برنامته-

عبارتانگ از شتهری زیتارتی ،شتهری آرامتشدهنتگه،

ریزی و ایجاد زمینهای برای چشمانگازستازی مشتتر

فرحبخش ،با اقتصاد خگماتی مبتنتی بتر فنتاوری و بتا

توسعه آتی شهر ،مورد پژوهش قرار دادهانتگ .پتژوهش

امنیت در این راستا در این سنگ سعی شگه با شناستایی

آنان کاربردی و روش توصیفی -تحلیلی و زمینتهیتابی

نقا قوت و ضعف شهر مشتهگ و تبتگیلکتردن ایتن

(پیمایشی) است .نتای پتژوهش بیتانگر آن استت کته

ضعفها و تهگیگها به فرصتی برای توسعه اجتمتاعی،

ستتاکنان شتتهر مهابتتاد ،شتتناخت مناستتب و بهنستتبت

اقتصادی شهر مشهگ توان رقتابتی آن را ستطح ملتی و

مشترکی از فرصتها ،تهگیگها ،قابلیتهتا و مشتکلات

منطقهای بالا ببرد (صتادقی ،1983 ،ص .)1 .پتژوهش-

شهر خود دارنگ که این موضوع زمینه را بترای چشتم-

هتتایی بستتیاری نیتتز در خصتتوص استتتراتژی توستتعه

انگازسازی آتی شهر مهیا میکنگ .رهنمتا و همکتاران

شهری در قالب مقالات و پایاننامههتا صتورت یرفتته

( )1931به تحلیل جایگاه شاخصهای راهبرد توستعه

است که در بیشتر آنها شاخصهتای توستعه شتهری

شهری ( )CDSدر شهر چناران به لحاظ (حکتمروایتی

ارزیابی شگه است و تفاوتی که در این نتوع مطالعتات

خوب ،رقابتیبودن ،بانکیبودن و قابل زنتگیی بتودن)

وجود داشته است در روش تحقیق آنهتا بتوده استت

پرداختهانگ .روش پتژوهش آنتان توصتیفی -تحلیلتی

که برخی از مهمترین آنهتا بته اختصتار اشتاره شتگه

بوده که بتا استتفاده از ابتزار پرستشنامته  983نفتر از

است.

شهرونگان و  53نفر از کارشناسان را مورد مطالعه قترار

هاشمی و همکاران ( )1931در پژوهشی با عنتوان

دادهانگ .یافتههای تحقیق آنان نشان میدهگ که میتانگین

نقش متگیریت شتهری در موفقیتت رویکترد راهبترد

شاخصهای اصلی متگل ( )CDSدر شتهر چنتاران از

توسعه شهری ( )CDSمورد :شهر قزوین ،با استتفاده از

نگاه کارشناسان برابر با  8/1و از دیگ شتهرونگان برابتر

روش پیمایشتتی -کمتتی و استتتفاده از آزمتتونهتتای

با  8/81است ،که هتر دو میتانگین از میتانگین نظتری

میانگین ،واریانس ،انحرا معیار و مگل تحلیل مستیر،

کمتر بوده است ،از نگاه کارشناسان تنها شاخص قابتل

به این نتیجه رسیگهانگ که در مجموع  89عامل از بتین

زنگیی بودن با رویکرد ذهنی با میانگین  8/1و از نگتاه

 83عاملی که تثییر آنها در ناکارآمگی و عگم موفقیتت

شهرونگان در شاخص قابل زنگییبتودن بتا رویکترد

راهبرد توسعه شهر مورد سنجش قرار یرفته بودنتگ ،از

ذهنی با میانگین  8/11و بانکیبودن از بعگ فنتاوری بتا

همبستگی  53تا  38درصگ برخوردار هستتنگ و تثکیتگ

میانگین  8/13از میانگین نظری  8/5انگکی بیشتر بتوده

سال پنجم
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استتت .بتتانکیبودن از بعتتگ مالی ته شتتهری پتتایینترین

از آینگه شتهر نگارنتگ .حتال آن کته طترح استتراتژی

شاخص از نگاه شتهرونگان بتا میتانگین  1/38و قابتل

توسعه شهری ،بستری را فتراهم متیکنتگ تتا متردم و

زنگیی بودن با رویکرد عینی بتا میتانگین  8/11پتایین

مسئولان شهری با یکگیگر بته ایتن توافتق برستنگ کته

ترین شاخص از نگاه کارشناسان شهری است.

شهرشان چه میخواهگ و سپس نقتش هتر یتک را در

اشرفی و همکاران ( )1983در مقالهای بتا عنتوان

بتترای رستتیگن بتته ایتتن هتتگ مشتتخص کننتتگ

«استتتراتژی توستتعه شتتهری ( )CDSبستتتری مناستتب

(رستتتولیمنش ،بتتتگرالزمان و جعفتتتر.)8311 ،1

جهت بهرهمنگی از برنامتهریتزی مشتارکتی» بته ایتن

رسولیمنش وهمکاران ( )8311در پژوهشتی بتاعنوان

نتیجه رسیگهانگ که رویکرد استتراتژی توستعه شتهری

«دستتتیابی بتته توستتعه پایتتگار شتتهری بتتا استتتفاده از

( )CDSفراینگی مشارکتی (مشارکت واقعی) است کته

استراتژیهای توستعه شتهری :مقایسته بتین تعتاریف

همه ذینفعها و بهرهوران شهری از همه اجزای جامعته

بانک جهانی و اتحاد شتهرها» بیتان متیدارنتگ کته در

را در برمیییرد .حیگری چیانه و طبع ازیمتی ()1983

تعریف ارائه شگه توس بانک جهانی ،بتر جنبتههتای

نیز در مقاله «نقش استراتژی توسعه شتهری ( )CDSدر

اقتصادی ،اجتماعی و حکمرانی متمرکز استت امتا در

سیاستهای تثمین مسکن یروههای کم درآمگ شتهری

تعریف ارائه شگه توس اتحاد شهرها ،بتر جنبتههتای

رشت» به ایتن نتیجته رستیگهانگ کته بته دلیتل فقتگان

زیستمحیطی تثکیگ میشود تا فقر شتهری را کتاهش

ملاحظتتات ختتاص اجتمتتاعی -اقتصتتادی یتتروههتتای

دهگ.

کمدرآمتگ شتهری در مرحلته تتگوین ،معمولتاب اغلتب

امروزه روشهای ستنتی متگیریت شتهری ،دیگتر

سیاستهای تثمین مسکن یروههای شهری به اهتگا

جوابگوی نیازهای شهرونگان در عصر جگیتگ نیستت

خود نرسیگهانگ و در مقابل ،یروههتای بالتاتر شتهری،

و مگیریت شهری بایگ متگرن شتود ،چراکته نیازهتای

بیشترین انتفاع از این سیاست مسکن را داشتهانگ کته

جگیگ شکل یرفتهانگ (یاوو ،دورنوتتا ،دینت

و دای،8

مهمتترین زمینتهها و دلایتل اصتلی چنتین رونتگی را

 ،8318ص .)111 .ابتتزار و راهحتتل منطقتتی و عملتتی

میتوان در نوع رویکرد و ماهیت برنامهریتزی شتهری

بستتیاری از کشتتورها بتترای فتتائقآمتتگن بتتر مستتائل و

در ایران جستوجو کرد .کتاردار و همکتاران ()1988

مشکلات شتهرها و نتواحی شتهری و بهبتود شترای

در پژوهشی با عنوان «طرح استراتژی توستعه شتهری

زیستی و کالبگی آنها؛ انجامدادن مطالعتات شتهری و

()CDS؛ رویکتتردی راهبتتردی و نتتوین در متتگیریت،

تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری بوده استت .بته

طراحی و برنامهریزی شتهری» بیتان کتردهانتگ کته در

موجب قوانین موضوعه در ایران ،ایتن طترحهتا مهتم

حال حاضر ،مردم نه تنها نمیداننگ کته چته نقشتی در

ترین ابزار سامانگهی کالبتگی شتهرها استت و انجتام

توستعه شهرشتان دارنتگ ،بلکتته حتتی نمتیداننتگ کتته

انواع اقگامات و صگور انتواع مجوزهتای عمرانتی بتر

شهرشان در آینگه چگونه خواهگ بود و به چته ستویی
پیش خواهگ رفت .مسئولان شهری نیز تصور روشتنی

1. Rasoolimanesh, Badarulzaman & Jaafar
2. Gao, Durnota, Ding & Dai
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آنها انجام میشود .اما موفقیت ایتن طترحهتا،

یک برنامه عملیاتی کوتتاه متگت استتخراج شتود .در

همواره مورد ستاال و تردیتگ بتوده استت .زیترا ایتن

واقع توجته اصتلی ( )CDSبتر روی تقویتت اقتصتاد

طرحها نه تنها در تحقق اهگا شان ناکام بودهانگ بلکته

رقابتی در قبال کتاهش فقتر ،مستائل محتی زیستت،

در مواردی خود مشکلات جگیگی را نیز ایجاد کترده-

ساختار شهری زیرساختها و ساختار مالی قرار متی-

انگ (علیاکبری و همکاران ،1938 ،ص.)38 .

ییرد .به عبارتی دیگر ،راهبرد توسعه شهری برنامتهای

مطالعه ،تهیه و تگوین طترحهتای توستعه شتهری

است با ماهیت راهبردی که توأمان بتر تهیته و اجترای

بهویژه طرحهای جامع و مبانی نظری آنهتا از اواختر

سنگ تثکیگ میکنتگ و تتگوین آن بتر پایته چشتمانتگاز

دهه  1313و اوایتل دهته  1383دستتخوش تغییترات

سازی مشارکتی صورت میپذیرد .مقصود ،نوعی سنگ

روشهتا و

است که توس بانک جهتانی و مرکتز ستکونتگاههای

نگرش نظاممنگ (سیستمی) ،بهجای صر نیترو بترای

سازمان ملل متحگ و سازمان وابستته بته آنهتا ،یعنتی

شناخت جامع موضوعی ،تلاش خود را متوجه تحلیتل

ائتلا

شتهرها پیشتنهاد و تتروی شتگه استتCDS .

مسئله کردهانگ و ستمت عمتومی تغییترات بته ستوی

مسائل زیادی را در بر متیییترد ،از قبیتل موقعیتت و

مشارکت شهرونگان و انطباق بتا خواستت و نیازهتای

مکتتان ،فضتتا و بتتازیگران ،امتتا شتتایگ پتتن ویژیتتی آن

جامعه بوده است .این تغییرات از جابهجایی معیارهای

برجسته باشگ که عبارتانگ از فراینگ  CDSو محصول

فیزیکتتی-کالبتتگی شتتهرها ،بتته ستتوی مجموعتتهای

آن که متعلق به شهر است نه یک مقام ارشگ دولتی یتا

اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و تغییرات اساستی

یک ماسسته متالی بینالمللتی یتا مهنگستین مشتاور،

طرحهای توسعه شهری ،بهویژه در کشورهای توستعه

مشارکت ذینفعان در فراینگ باعث ایجاد تعهتگ آنهتا

یافته ،اتفاق افتاده است .از این رو ،پتس از دهته 1313

بته محصتتول فراینتتگ متیشتتود ،CDS .چشتتمانتتگازی

جنبشها و مکاتب بسیاری که در حوزه برنامتهریتزی

بلنگمگت را که به برنامه عملیتاتی کوتتاه متگت منجتر

شهری شکل یرفتهانگ ،سعی در بهبود شترای زنتگیی

میشود ،ارائه میکنتگ .محصتول ایجتاد شتگه در ذات

شهرونگان داشتهانگ که در طول چنگ دهه یذشتته هتر

خود راهبردی و استراتژیک و چنگ لایه است نته یتک

کگام از این مکاتب پس از آزمون و خطاهتای مکترر،

بعگی و نه متضمن یک سنگ و برنامه ایستا ماننگ طترح

هر کگام نقا ضعف و قوت و میزان کتارایی ختود را

جامع .این فراینگ راههای جگیگ تفکتر دربتاره توستعه

عرضه کردهانگ .در ایتن بتین راهبترد توستعه شتهری

شتتهر و پایتتگاری آن را راهبتتری متتیکنتتگ (تقتتوایی و

( )CDSاز جگیگترین این مکاتب محسوب متیشتود

همکتتاران ،1985 ،ص .)8-83 .در تهیتته ستتنگ ،CDS

که در انتهای قرن بیستم شکل یرفته استت (حستین-

چشمانگازسازی فراینگی است درباره آینتگه تصتوری

زاده دلیر و همکاران ،1933 ،ص.)185 .

که یک جامعه میخواهگ و سپس طرحی بترای اینکته

بنیادی شگه است .این تحولات بتر استا

بهطور کلی  CDSعبتارت استت از فراینتگ تهیته

چگونه بایگ به آن برستگ انتگازستازی قلتب فراینتگ را

چشمانگاز بلنگ مگت آینگه شهر بتهصتورتی کته از آن

تشکیل میدهگ .چشمانگاز یک سفر ذهنی از دانستتهها
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و نگانستههاست ،ایجاد یک تصویر از آینگه بتر استا

اقتصادی پیشترفته هستتنگ ،لتازم استت استتانگاردها و

حقایق موجود ،رؤیاها ،امیگها ،خطترات و فرصتتهتا

اهگا زیستتمحیطتی بالتاتر و آفترینش محی هتای

است (وون اینسیگل ،8331 ،1ص)8 .

شهری مطلوبتری را مگ نظتر قترار دهنتگ .مطالعتات

 .9.0محورهااای عمااده ماايعاااتی در سااند
استراتژی توسعه شهری

عمران شهری و حملونقل ایرچه فرم شتهر و شتبکه
حملونقل معمولاب در طرح جامع شتهر تعیتین شتگه و

در سال  1333میلادی بانک جهتانی بتا همکتاری

انعکا

مییابگ در تگوین ستنگ راهبترد توستعه شتهر

مرکز سکونتگاههای سازمان ملل متحگ ،سازمان ائتلتا

لازم است فرم شهر و شبکه ارتبتاطی موجتود از نظتر

شهرها را در جهت بهبود شرای زنگیی در شتهرهای

انطباق و کمک رسانی به اهگا اقتصتادی ،اجتمتاعی،

کشورهای در حال توسعه بهوجود آوردنگ (موکایجتا،8

زیست محیطی و بار متالی ناشتی از توستعه احتمتالی

 ،8331ص .)51 .یکی از کشتورهای پیشتگام در ایتن

خگمات جگیگ بررسی شود .مطالعات یردشتگری کته

حوزه کشور چین است کته مطالعتات در بخشهتای

در این راستا بسیار از شتهرها بترای تنتوع بخشتی بته

زیر برای تهیه سنگ  CDSبرای شهرها را لازم میدانتگ.

بخش خگماتی اقتصاد خود به رویکرد توسعه صتنعت

مطالعات کاهش فقتر کته در دو بعتگ درختور توجته

یردشگری روی آوردهانگ .سنگ راهبترد توستعه شتهر

است:

میتوانگ فرصت مذبور را از طرق زیر فراهم آورد:

الف .اختلتا شتگیگ اقتصتادی و رفتاهی اقشتار
یونایون شهرنشین و روستانشین؛

الف .راهبرد توستعه یردشتگری را بتا برنامتههای
اقتصادی دیگر تلفیق و هماهن

ب .اختلتتا شتتگیگ اقتصتتادی و رفتتاهی اقشتتار
یونایون شهرنشین.

سازد؛

ب .ارتبتتا میتتان توستتعه یردشتتگری و شتترای
زیست محیطتی ،فقتر شتهری ،حملونقتل و عمتران

مطالعات آموزش و منابع انستانی ،بتگین صتورت
که کیفیت نیروی انسانی در شتهرهایی کته بتا معضتل
مهاجرت نسل جوان و تحصیل کرده روبتهرو هستتنگ،
مسئله پر اهمیتی است و از این رو تهیه برنامه جتامعی

شتتهری ،زیتتر ستتاختها و توستتعه منتتابع انستتانی را
شناسایی کنگ؛
ج .میزان تتثییر «هتم نیترو افزایتی» میتان تتروی
یردشگری و جلب سرمایه در شهر را ارزیابی کنگ.

برای توسعه نیروی انستانی ضترورت دارد .مطالعتات

مطالعتتات متتالی ،تحلیلهتتای ایتتن قستتمت بایتتگ

زیستمحیطتی در تحلیلهتای  ،CDSهماهنت کردن

ظرفیتهای مالی شهر را برای تحقتق بخشتیگن و بته

اهگا زیستت محیطتی بتا الزامتات راهبترد توستعه

اجرا درآوردن ستنگ «راهبترد توستعه شتهر» از طریتق

اقتصادی از اهمیت ویژهای برختوردار استت .بتهطور

ممیزی درآمگ و هزینه کل ،میزان بگیهیهای جتاری و

مثال شهرهایی که درصتگد جتذب سترمایه بنگاههتای

تعهگشگه و دیگر ابزارهای مالی را بررستی کنتگ .یتام
نخست در تحلیلهای پیشیفته ارائه تصویر کتاملی از

1. Von EinSiedel
2. Mukhija

وضعیت مالی شهرداری است .مطالعات متالی ممکتن

833

شمارۀ اول

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

است به کشف این واقعیت که همه پروژههای یادشگه

نوستتازیهای مناستتب ،خصوصتتی ستتازی مستتکن

در برنامه اجرایی قابلیت تثمین مالی نگارد ،منجر شتود.

همگانی)؛ مگیریت اسکان غیر رستمی و پیشتگیری از

مطالعات شتبکه معتابر ،ارتقتا ظرفیتت شتبکه معتابر

ایجاد حاشیهنشینی ،حفظ تراکمهتا در ستطح مناستب،

موجود (ایجاد پیادهرو ،تثمین پارکین  ،شتبکه جمتع-

عرضه زمین آمادهسازیشگه بتا حتگاقل زیرستاختها

آوری آبهتتتای ستتتطحی ،درختکتتتاری خیابتتتان،

برای تمامی یروههای درآمگی (مستکن خودستازی و

رسیگیی منظم و ادواری ،اصلاح هنگستی تقاطعهتا و

تعاونی ،رعایت استانگارهای حگاقل و مصتالح محلتی،

مگیریت بهرهبرداری از خیابانها ،توانمنگسازی جامعته

حمایت از ساخت مستکن استتیجاری و خصوصتی)،

محلی برای نگهتگاری و ارتقتا معتابر) آستان ستازی

حفظ اختلا کاربریهتا و اختلتا و تنتوع اجتمتاعی

پیاده روها ،توسعه معابر جگیگ (در نواحی ساختهشگه،

بتهعنوان یکتی از ویژییهتای اصتلی ،ارتقتا کیفیتت

در نواحی جگیگ ،تعریض خیابانها ،بهستازی سلستله

شهری محلات مسکونی ،اصلاح و ارتقا مالیه مستکن.

مراتب معابر) استفاده از فرصت فراهم آمتگه از معتابر،

محورهای عمتگه مطالعتاتی در ستنگ راهبترد توستعه

ایجاد معابر سریعالسیر .بحث مسکن ،بهسازی مستاکن

شتتهری در شتتکل  1نشتتان داده شتتگه استتت (فعلتتی،

موجتتود (پروژههتتای نگهتتگاری و بهستتازی مستتکن،

 ،1931ص.)91 .
محيط زيست
حمل و نقل

فقرزدايي

CDS

اقتصاد شهري

حكمروايي شهر

زيرساخت
گردشگري
منابع انساني

شکل ( .0محورهای عمده ماايعاتی در سند راهبرد توسعه شهری)
مثخذ (فعلی ،1931 ،ص.)91 .
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 .4.0اصول و مبانی اصالی در تهیاه اساتراتژی
توسعه شهری

 CDSشامل اصولی استت کته بتاعنوان شتهرهای
پایگار از آن یاد میشود .بر این اسا

شهرهای پایتگار

شهرهایی هستنگ که این چهار ویژیی را داشته باشتنگ:
قابل زنگیی 1باشنگ؛ یعنتی همته شتهرونگان آن دارای
فرصتهای همستان بترای شترکت و بهترهمنتگی از
زنتتگیی شتتهر باشتتنگ .رقتتابتی8باشتتنگ؛ یعنتتی دارای
اقتصادی پویتا ،درآمتگ و سترمایهیتذاری همتهجانبته
باشنگ .بانکی 9باشنگ؛ یعنی از نظر بانک جهتانی ،شتهر
میبایست دارای سیستم مالیات شهری و مالی کارآمتگ
در استفاده از منتابع درآمتگی ختود باشتگ .بته ختوبی
مگیریت و اداره متیشتونگ( 1بانتک جهتانی)8331 ،5
شکل .8

831

 .2روششناسی پژوهش
 .0.2روش پژوهش

تحقیق حاضر از لحاظ هگ  ،کاربردی و از لحاظ
ماهیتتت و روش تحقیتتق ،توصتتیفی-تحلیلتتی استتت.
جامعتته آمتتاری پتتژوهش را شتتهرونگان کلتتانشتتهر
کرمانشاه تشکیل میدهگ که با استفاده از روش نمونه-
ییری کوکران تعگاد  989نفر بهعنوان حجم نمونته در
نظر یرفته شگه است .دادهها نظتری بتا روش استنادی
تهیتته شتتگه و در تولیتتگ دادههتتای تجربتتی از روش
مطالعات میگانی و تهیه پرسشنامه استفاده شتگه استت.
دادههتتای فتتوق بتتا استتتفاده از نتترمافتتزار , LISREL
 SPSS20و آزمون تی تتکنمونتهای پتردازش شتگه
است.
 .2.2متغیرها و شاخصهای پژوهش

در پژوهش حاضر  1شتاخص استتراتژی توستعه
بهبود مديريت

رقابت پذير

شهری ( )CDSدر کلانشهر کرمانشاه شتامل  1نمتایر
در شاخص حکمروایی ختوب شتهری 1 ،نمتایر در

قابليت زيست

استراتژي

شاخص بتانکیبودن  1 ،نمتایر در شتاخص قابلیتت

توسعه

زنگیی و  1نمایر در شاخص رقابتتپتذیری بررستی

شهري

شگه است (شکل .)9

محاسبه پذير

 .9 .2قلمرو جغرافیایی پژوهش

کلانشهر کرمانشاه با موقعیت جغرافیتایی ختود در
شکل .2اصول اساسی و پایه در ماايعات
استراتژی توسعه شهری )(Anderson, 2005

غرب میانه ،تقریباب در مرکز استان کرمانشاه قترار یرفتته
است .ارتفاع این شهر از سطح دریا  1988و مستاحت
آن  8131هکتتتار استتت کتته بتتا احتستتاب اراضتتی
اختصاص یافته بته پادیتانهتای نظتامی ،پالایشتگاه و

1. livable
2. Competitive
3. Bankable
4. Well managed and well governed
5. World Bank

کارخانههای آن بالغ بر  13هزار هکتار است .کلانشتهر
کرمانشتتاه بتتر استتا

نتتتای سرشتتماری ستتال 1935

838

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

حگود  353هزار نفر جمعیت دارد .شتکل  1موقعیتت

کشور نشان میدهگ.

جغرافیای سیاسی شهرستتان و استتان کرمانشتاه را در

شکل .9شاخصها و نماگرهای ارزیابی استراتژی توسعه شهری کرمانشاه

شکل  .4موقعیت کرمانشاه در نظام تقسیمات سیاسی کشور و استان
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بودن( )wg2و ایربخشی و کارایی ( )wg7بتا ضتریب

 .9یافتههای تحقیق

بررسی اولیه دادههای توصیفی بیانگر آن است کته
 15درصگ پاسخیویان را زنان و  55درصتگ را متردان
تشکیل داده است .از نظر سطح سواد  13درصتگ زیتر
دیپلم 18 ،درصگ دیپلم تتا لیستانس و  18درصتگ نیتز
بالاتر از لیسانس بودهانتگ .همتینطتور ،میتانگین ستن
پاستتخیویان  95ستتال بتتوده کتته کمتتترین آن  83و
بیشترین آن  18سال بوده است.
شکل  5نتتای تحلیتل عتاملی تثییتگی مرتبته دوم
ابعاد چهاریانه شاخصهای استراتژی توستعه شتهری
را نشتتان متتیدهتتگ .همتتانطوری کتته در ایتتن شتتکل
ملاحظه میشود مگل انگازهییری شاخصهتا ،مناستب
و کلیه اعگاد و پارامترهای مگل ،معنتادار استت .بتگین
معنا که پارامترها با شاخصها ارتبا داشتته و قابلیتت

 3/88بیشترین معناداری و کمترین آن بتا ضتریب 3/1
مربتتو بتته مشتتارکت ( )wg1استتت .در شتتاخص
بانکیبودن بیشترین ارتبا با ضریب  3/83مربو بته
مهارت کارکنتان بانکهتا ( )B6استت و کمتترین آن
مربو به رضایت از خگمات بانکها ( )B3استت .در
شاخص قابلیت زنگیی ،فراهمبودن زمینههای اشتتغال
( )L2با ضریب  3/81و درآمگ کافی( )L1و امکانتات
کافی آموزشیتفریحی( )L6هر دو بتا  3/1بته ترتیتب
بیشترین و کمترین معناداری را داشتهانگ .همونتین در
شتتاخص رقتتابتیبتتودن ،بستتترهای آموزشتتی مناستتب
( )C3بتتا  3/81و موقعیتتت مناستتب شتتهری( )C5بتتا
 3/15به ترتیب بیشتترین و کمتترین معنتاداری را بته
خود اختصاص داده است.

انگازهییری را دارد .در شاخص حکمروایی ،پاستخیو

شکل  .5مدل در حايت تخمین استاندارد
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آزمون فرضیهی پژوهش

حکمروایی خوب شهری در این شتهر استت .وجتود

کلانشهر کرمانشاه از لحتاظ شتاخصهتای CDS

نزدیک به  13محله حاشیهنشین در کلانشهر کرمانشتاه

(حاکمیت خوب شهری ،بتانکیبودن ،رقتابتیبتودن و

یکی از آیار بیتوجته بته عتگالت فضتایی در ستاختار

قابل زنگیی بودن) در وضعیت مطلوبی قرار نگارد.

شهری کرمانشاه است که تثییرات بسیار مخربی نیز بتر

جتتگول  1بیتتانگر وضتتعیت شتتاخصحکمروایتتی
استتتراتژی توستتعه شتتهری ( )CDSدر کلتتانشتتهر

دیگر شاخصهای استراتژی توسعه شتهری بته ویتژه
قابلیت زنگیی داشتن ،خواهگ یذاشت.

کرمانشاه است .برای آزمون این فرضیه از آزمون (تتی

در شاخص بانکیبودن ،کلانشهر کرمانشاه نستبت

تکنمونهای )1در نرمافزار  SPSSاستفاده شگه استت.

به سه شتاخص دیگتر (حکمروایتی ختوب شتهری،

عگد معناداری ( )sigبه دستت آمتگه (کمتتر از )3/35

قابلیت زنگیی و رقابتتپتذیری) بتا میتانگین  8/98از

نشاندهنتگه تثییتگ فرضتیه آمتاری استت .یویتههتای

وضعیت بته مراتتب مطلتوبتتری برختوردار استت.

مطرحشگه در طیف لیکرت به صتورت بستیار موافتق

هرچنگ که میزان رضایت شهرونگان در متغیرهای ایتن

( )5و بستتیار مختتالف ( )1مطتترح شتتگه و ارزش 9

شاخص نیز پایینتر از حگ متوس است .متغیر میتزان

بهعنوان میانگین (متوس ) در نظر یرفتته شتگه استت.

رضایت شهرونگان از آیاهی یافتن از تسهیلات بانتک-

همانطور که در جگول  1دیگه می شتود در شتاخص

ها با میانگین ( ،)9/98بیشتترین مطلوبیتت را دارد؛ از

حکمروایتتی ختتوب شتتهری ،کلانشتتهر کرمانشتتاه در

متغیرهای کفایت تعگاد خودپردازهتا ( ،)8/83رضتایت

مجموع با میتانگین  1/11در وضتعیت مطلتوبی قترار

از ختتگمات بانتتکهتتا ( )8/98و اطلتتاع از بانکتتگاری

نگارد ،اما این نبود مطلوبت بین متغیرهای حکمروایتی

الکترونیتتک ( )8/81رضتتایت نستتبی وجتتود دارد و

به یک انگازه نیست .در این شاخص ،متغیرهای قتانون

بیشترین نارضایتی مربتو بته اطمینتان بته بانتکهتا

مگاری و ایربخشی و کتارآیی بته ترتیتب بتا میتانگین

( ،)1/83کفایتتت تعتتگاد شتتعب بانتتکهتتا ( )1/38و

 8/88و  ،8/13بیشرین مطلوبیتت را داشتته استت؛ در

تخصص کارکنان بانکهتا ( )1/33استت (جتگول .)8

مقابتتل ،متغیرهتتای پاستتخیوبودن ( ،)1/81مشتتارکت

کلانشهر کرمانشاه بتهعنوان مرکتز استتان کرمانشتاه و

( ،)1/15شفافیت ( ،)1/18مستئولیتپتذیری ( )1/13و

شاهراه ارتباطی غرب کشور و داشتن مرز مشتتر بتا

عتتگالت ( )1/11پتتایینتتترین مطلوبیتتت را بتته ختتود

کشور عراق ،یکی از مهمترین شهرهای غترب کشتور

اختصاص داده است .ساختار متمرکز نظام برنامهریتزی

است که میتوانگ بهعنوان مرکز مبادلات متالی داخلتی

ایران (بهصورت از بالا به پایین) و بخشیبتودن آن ،بته

و خارجی مطرح باشتگ .امتا وضتعیت ایتن شتاخص

همراه نگاشتن یکپارچگی مگیریت شتهری کلتانشتهر

بیانگر فراهمنبودن زیرساختهای لتازم بترای توستعه

کرمانشتتاه از جملتته دلایتتل مطلتتوب نبتتودن شتتاخص

شهر به لحاظ شاخص بانکیبودن است.

1. One Sample T Test
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جدول  .0وضعیت نماگرهای شاخصحکمروایی خوب شهری در کلانشهر کرمانشاه

نام
شاخص

حکمروایی

انحراف

انحراف

معیار

میانگین
-1/551

-11/318
-11/311

3/333
3/333

-/81
-1/15

-1/95
-1/11

نامناسب
نامناسب
نامناسب

آماره t

عدد

حد

حد

وضعیت

معناداری

پایین

بايا

متغیر

3/333

-1/13

-1/53

نامناسب

-1/18

-1/13

نامناسب

-/13

نامناسب
نامناسب

نماگر

میانگین

مشارکت ()Wg1

1/15

3/138

پاسخیو بودن ()Wg2

1/81

3/111

-1/191

قانونمگار ()Wg3

8/88

3/818

-/181

-18/881

مسئولیتپذیری ()Wg4

1/13

3/591

-1/933

-51/598

3/333

شفافیت ()Wg5

1/18

3/581

-1/588

-51/113

3/333

-1/58

عگالت ()Wg6

1/11

3/118

-1/881

-91/199

3/333

-1/83

-1/11

ایربخشی و کارآیی ()Wg7

8/13

3/839

-/818

-13/181

3/333

-/83

-/19

میانگین

نامناسب

0/10

مثخذ( :یافتههای پژوهش)1931 ،
جدول  .2وضعیت نماگرهای شاخصبانکیبودن در کلانشهر کرمانشاه
نام
شاخص

بانکیبودن

انحراف

انحراف

معیار

میانگین

-1/318

-81/133
-8/511

3/333
3/339

-/19
3/98

3/11
-/11

نامناسب
نامناسب
نامناسب

آماره t

عدد

حد

حد

وضعیت

معناداری

پایین

بايا

متغیر

3/333

-1/11

-/39

نامناسب

-/83

-/39

نامناسب

-/19

نامناسب
مناسب

نماگر

میانگین

کفایت تعگاد شعب بانکهاB1

1/38

3/388

کفایت تعگاد خودپردازهاB2

8/83

3/819

-/118

رضایت از خگمات بانکهاB3

8/98

3/118

-/113

-88/111

آیاهی از تسهیلات بانکها B4

9/98

3/539

3/913

18/535

3/333

8/81

3/859

-/188

-11/113

3/333

-/81

تخصص کارکنان بانکهاB6

1/33

3/831

-1/319

-88/819

3/333

-1/13

-/38

اطمینان به بانکها B7

1/83

3/819

-1/118

-85/898

3/333

-1/83

-1/39

اطلاع از بانکگاری الکترونیک
B5

میانگین

نامناسب

8/98

مثخذ( :یافتههای پژوهش)1931 ،

شاخص قابلیت زنگیی داشتتن بتهعنوان یکتی از

برخوردار نیست .در ایتن شتاخص تنهتا یتک متغیتر،

مهمترین شاخصهای استتراتژی توستعه شتهری ،در

یعنی فراهم بودن زمینههای اشتتغال بتا میتانگین،8/19

کلانشهر کرمانشاه با میتانگین ( )1/18چتون شتاخص

وضتتعیت بتته نستتبت بهتتتری دارد و ستتایر متغیرهتتا از

حکمروایتتی ختتوب شتتهری ،از وضتتعیت مطلتتوبی

جمله کالبگ و مبلمتان مناستب شتهر (میتانگین،)1/58
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امکانات آموزشی و تفریحی (میانگین ،)1/59رضتایت

شاخص با میانگین  ،8/18در وضتعیت مطلتوبی قترار

از سیستتتم حملونقتتل (میتتانگین ،)1/51ایمنتتی شتتهر

نگارد اما بته نستبت دو شتاخص حکمروایتی ختوب

(میانگین ،)1/19امکانتات بهگاشتتی (میتانگین )1/18و

شهری و قابلیت زنگیی ،وضعیت مطلتوبتتری دارد.

درآمگ کافی (میانگین )1/19وضعیت بستیار نتامطلوبی

در این شاخص دو متغیر ویژییها و موقعیت طبیعتی

دارنگ (جگول  .)9با توجه به اینکته شتاخص قابلیتت

کلتانشتتهر کرمانشتتاه (میتتانگین )9/89و فتتراهم بتتودن

زنگیی از سایر شاخصهای استراتژی توسعه به ویتژه

زمینههای توسعه شهری (میتانگین )9/13وضتعیت بته

حکمروایی خوب شهری تثییر میپذیرد ،بترای بهبتود

نسبت مطلوبی به لحاظ رضایت شهرونگان دارد .ستایر

وضعیت این شاخص بایگ به بهبود ستایر شتاخصهتا

متغیرهتتا شتتامل پتانستتیلهتتای فرهنگیاجتمتتاعی

نیز توجه کرد.

(میتتتانگین ،)1/85ستتترمایهیتتتذاریهتتتای دولتتتتی و

کلانشهر کرمانشاه با  15/1درصگ نتر بیکتاری،

خصوصی (میانگین ،)1/13تخصتص متگیران شتهری

جایگتتاه اول را در ایتتران 1دارد .همتتینطتتور میتتزان

(میانگین )1/19و وجود نیروهتای انستانی متخصتص

شاغلین بخش صنعت آن تنهتا  89/31درصتگ استت

(میانگین )1/15از وضعیت رضایت مطلوبی برخوردار

که در مقایسه با میانگین کشوری کته  81/18درصتگ و

نیستنگ .کلانشهر کرمانشاه با دارابودن جاذبههتای کتم-

کلانشهر همجوار (همتگان) کته  88/95درصتگ متی-

نظیتتتر طبیعتتتی ،فرهنگتتتی و تتتتاریخی در عرصتتته

باشگ ،به ترتیب  1/11و  5/91درصگ پتایینتتر استت.

یردشگری ،برخورداری از منابع آب بهنسبت مطلتوب

تعگاد کتابخانتههتای کرمانشتاه (بتهعنوان یتک نمتایر

(با میزان بارش  193میلیمتر در ستال و قرارییتری در

فرهنگیاجتماعی)  3/13کتابخانه به ازای هتر ده هتزار

رتبه دوم میزان بارش بعگ از کلانشتهر رشتت) ،دارای

نفر جمعیت است کته در مقایسته بتا میتانگین کلتان-

توانهای طبیعی و انسانی درخور تتوجهی استت کته

شهرهای کشور (  3/51کتابخانته) و همینطتور کلتان-

بستر مناسبی برای رقابتپذیری شهری ،پتیشروی آن

شهرهای همگان و مشهگ که  1/81و  1/99استت ،بته

قرار میدهگ .توجه بته مزیتتهتای طبیعتی و انستانی

ترتیب سته ،ده و هفتت برابتر کمتتر استت (ستالنامه

کرمانشاه و ایجاد فرصتهای شغلی متناستب بتا ایتن

آمتتاری استتتان کرمانشتتاه .)1935-1933 ،نمتتود ایتتن

مزیتها ،ضمن ارتقا نر اشتغال و مشتارکت متردان

بیتعادلی فضایی در توزیتع امکانتات از جملته دلایتل

و زنان ،ستبب افتزایش فعالیتت ستازمانهتای بترون

اصلی پایینبودن شتاخص «قابلیتت زنتگیی داشتتن»

متترزی ،تعتتگاد کاریتتاههتتای صتتنعتی ،ستترانه ارزش

کرمانشاه است.

صادرات و سترانه محصتولات ناختالص داخلتی نیتز

جگول  1وضتعیت نمایرهتای شتاخص رقابتت-
پذیربودن کلانشهر کرمانشتاه را نشتان متیدهتگ .ایتن
 .1میانگین نر بیکاری ایران در سال  13/1 ،1939درصگ بوده
است.

خواهگ شگ کته همته ایتن عوامتل در بهبتود جایگتاه
رقابتپذیری کرمانشاه تثییریذار خواهگ بود.
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جدول  .9وضعیت نماگرهای شاخصقابلیت زندگی داشتن در کلانشهر کرمانشاه

نام
شاخص

نماگر

میانگین

انحراف

انحراف

معیار

میانگین

آماره t

عدد

حد

معناداری

پایین

وضعیت

حد بايا

متغیر

قابلیت زنگیی

درآمگ کافیL1

1/19

3/151

-1/813

-91/388

3/331

-1/99

-1/83

نامناسب

فراهمبودن زمینههای اشتغال L2

8/19

3/131

-/511

-88/911

3/333

-/18

-/58

نامناسب

ایمنی شهر L3

1/19

3/189

-1/911

-55/111

3/333

-1/18

-1/98

نامناسب

رضایت از سیستم حملونقل L4

1/51

3/113

-1/151

-18/111

3/338

-1/58

-1/93

نامناسب

کالبگ و مبلمان مناسب شهرL5

1/58

3/181

-1/189

-18/989

3/333

-1/55

-1/11

نامناسب

امکانات آموزشی و تفریحی L6

1/59

3/138

-1/111

-11/813

3/333

-1/59

-1/11

نامناسب

امکانات بهگاشتی L7

1/18

3/118

-1/981

-55/938

3/333

-1/91

-1/81

نامناسب

میانگین

نامناسب

1/18
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جدول  .4نماگرهای شاخص رقابتپذیر بودن کلانشهر کرمانشاه
نام
شاخص

انحراف

انحراف

معیار

میانگین

9/13

3/839

3/188

1/583

1/13

3/131

-1/538

-19/135

3/333

پتانسیلهای فرهنگی -اجتماعیC3

1/85

3/191

-1/155

-13/181

3/333

-1/83

تخصص مگیران شهریC4

1/19

3/131

-1/511

-11/181

3/333

-1/18

-1/58

ویژییها و موقعیت طبیعیC5

9/89

3/118

3/883

81/111

3/333

3/15

3/88

مناسب

وجود نیروهای انسانی متخصصC6

1/15

3/881

-1/953

-91/359

3/333

-1/19

-1/81

نامناسب

نماگر

فراهم بودن زمینههای توسعه

رقابت پذیر بودن

شهریC1
سرمایهیذاریهای دولتی و
خصوصیC2

میانگین

میانگین

آماره t

8/18

عدد

حد

حد

وضعیت

معناداری

پایین

بايا

متغیر

3/331

3/11

3/81

مناسب

-1/15

-1/55

نامناسب

-1/11

نامناسب
نامناسب

نامناسب

مثخذ( :یافتههای پژوهش)1931 ،

شکل  1وضعیت چهار شاخص استراتژی توستعه

دارد .حکمروایی خوب شتهری بتا میتانگین  1/11در

شهری کلانشهر کرمانشاه (رقابتپتذیر بتودن ،قابلیتت

وضتتعیت بستتیار نتتامطلوبی قتترار یرفتتته استتت .دو

زنگیی ،بانکیبودن و حکمروایی خوب شتهری)را در

شاخص رقابتپذیر بتودن و قابلیتت زنتگیی داشتتن

یک مقایسه تطبیقی نشان متیدهتگ .همانگونته کته در

میانگینهای  8/18و  1/18به ترتیب در رتبههتای دوم

این شکل دیگه میشود ،مجموع شاخصهتا وضتعیت

و سوم به لحاظ رضایت شهرونگان قرار دارنگ.

مطلوبی نشان نمیدهگ ،اما بهطور نسبی بتانکیبودن بتا
میانگین  8/98در وضعیت بهنسبت مطلوبتتری قترار
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شکل  .6رتبهبندی شاخصهای CDSدر کلانشهر کرمانشاه
 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

هرچنگ نظام برنامهریزی فضایی در ایتران در حتال
یذار به رویکردها و روشهای نوین تصمیمستازی و
تصمیمییری است ،اما نظام برنامهریزی متمرکز با نتر
مشتارکت پتایین ،همونتان ویژیتی بتارز طترحهتای
برنامهریزی توستعه شتهری استت و ایتن ویژیتی در
کلانشهرهای کشور نیز به چشم متیختورد .ارزیتابی
استراتژی توسعه شهری در کلانشتهر کرمانشتاه نشتان
میدهگ شاخصهای حکمروایی خوب ،رقابتیبتودن،
بانکیبودن و قابلیت زنگیی داشتن وضتعیت مطلتوبی
در ایتتن شتتهر نتتگارد .تقویتتت مشتتارکت از طریتتق
استراتژی توسعه شهری در کلانشهر کرمانشاه ،نیازمنتگ
تقویت زیرساختهتا ،تحولتات متگیریتی و بته ویتژه
یکپارچگی نهاد مگیریت شهری است .ایتن نتیجته بتا
نتتتای پتتژوهشهتتای رهنمتتا و همکتتاران ( )1931و
نوروزیفرد و همکاران ( )1939در زمینه پتایین بتودن
مطلوبیت شتاخصهتای استتراتژی توستعه شتهری و
فراهم نبودن زیرستاختهتای آن در شتهرهای ایتران
همسو است .نتای این مقاله همونین نشتان متیدهتگ
میان شاخصهای استراتژی توسعه شتهری کلتانشتهر

کرمانشاه وابستگی متقابلی وجود دارد .بگین معنتا کته
فراهم کردن زیرساختهای بانکیبودن ،ستبب بهبتود
جایگاه رقابتی شهرها خواهگ شگ و این ختود قابلیتت
زنتتگیی در شتتهر را افتتزایش داده کتته در نهایتتت در
حکمروایتتی ختتوب شتتهری و مشتتارکت حتتگاکثری
شهرونگان در طرحهتا و پتروژههتای شتهری نمایتان
میشود.
بگینسان ،تقویت شاخصهای حکمروایی ختوب
شهری و قابلیت زنگیی داشتتن ،بایستتی در اولویتت
برنامههای اقگام در مقیتا

ملتی ،منطقتهای و محلتی

قرار ییرد .ضروری است در تمتامی مراحتل تتگوین،
تهیه و اجرای طترحهتا ،ضتمن شتفا ستازی بترای
شهرونگان و اطلاعرسانی در مورد مزیت طترحهتا ،بتا
تشکیل جلستات منستجم ،مشتارکت شتهرونگی بته
حگاکثر ممکن برسگ.
یکپتتارچگی نهتتاد متتگیریت شتتهری کلتتانشتتهر
کرمانشاه از مهمترین اقگامات بترای تتگوین و اجترای
هریونه طرح شهری از جمله استراتژی توسعه شتهری
کرمانشاه است؛ چراکته ضتمن جلتوییری از متوازی-
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کتتاری در انجتتام طتترحهتتای توستتعه شتتهری ،ستتبب

دیگر رهیافتهای استراتژی توسعه کلانشهر کرمانشتاه

افزایش میزان موفقیت این طرحها نیز خواهگ شگ.

است.

فراهم نمودن زیرساختهای توسعه اقتصتادی بته

رقابتتتپذیرشتتگن کرمانشتتاه تحتتت تتتثییر عوامتتل

ویژه توسعه فرهنگیاجتماعی با مشتارکت همتهجانبته

مختلف اقتصادی ،اجتماعیفرهنگی ،زیستمحیطتی و

شهرونگان ،بهکارییری متخصصتین بتومی در پستت-

امنیتی است که چگونگی موفقیت در هر یتک از ایتن

های مگیریت شهری و هماهن سازی مبلمان شتهری

ابعاد ،نیازمنگ پژوهشهتای عمیتق در زمینته شناستایی

با ویژییهای فرهنگی و طبیعی کلانشهر کرمانشتاه ،از

ظرفیتها ،موانع و محگودیتهای آنها است.
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