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 چکیده

زنتگیی  یتتبودن و قابلبانکیخوب، رقابتی بودن،  رواییحکمچهار شاخص بر  ،استراتژی توسعه شهری نوین رویکرد

پذیری این شهر را بتا انطباقشهر کرمانشاه ارزیابی و در کلانهای فوق را کوشگ شاخصمیاین مقاله  .استوار است داشتن

 تجربیی هادادهادی و ی نظری با روش اسنهاداده است؛ تحلیلی-توصیفی مقالهروش  .کنگسنجش  CDS اساسی اصول

 ستنجشو  هتاداده در پردازش تهیه شگه است. ییری کوکراننمونهبا نفر شهرونگان  989پرسشگری از  ومیگانی با روش 

کلتی نتتای   .ییری شتگه استتای بهرهنمونهتکتی  و آزمون  LISREL8.5،SPSS20 هایافزاراز نرم هاریمتغ شگت

و  بودنبتانکی استت. چهار شتاخص استتراتژی توستعه شتهری درشهر کرمانشاه کلانضعیت نامطلوب ونشانگر  تحقیق

 خوب شهری رواییحکم هایو شاخص تردر وضعیت مطلوب 18/8و  98/8 یهابا میانگین به ترتیب شهری پذیررقابت

متمرکتز  در درون ساختار ،واضح است .استعیت بسیار نامطلوبی در وض 18/1و  11/1با میانگین و قابلیت زنگیی داشتن

اعتم و  طوربتهریزی دموکراتیک برنامه دولت مرکزی، هایتصمیمو  هاو حاکمیت مطلق سیاست شهریریزی نظام برنامه

 ممکن یا بسیار دشوار خواهگ بود.غیرکاری  ،اخص طوربه CDS از طریق رویکرد مشارکتی

 .CDS هایشاخصشهر کرمانشاه، کلان ،ژی توسعه شهریاسترات:هادواژهیکل
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 مقدمه. 0

 مسئلهطرح . 0.0

هتای ریزی شهری ایران که بر پایه طرحنظام برنامه

گه، فاقتگ چتارچوب و جامع و تفصیلی بنتا نهتاده شت

نیازمنگ اصتلاح و  این نظام دیگیاهی دموکراتیک است.

ریتزی هموتون متهییری از رویکردهای نوین برنابهره

بالتتابردن  بتترای (CDS)استتتراتژی توستتعه شتتهری 

یستترش شهرنشتینی بته  مشارکت شتهرونگان استت.

همراه مسائل و مشکلات خاص زنگیی شهری، بتیش 

جانبته بته راهبردهتای همتهاز پیش ضترورت توجته 

سودمنگ برای بهینه ستازی زنتگیی ستاکنان شتهرها را 

، 1933، زاده و همکتتارانعبتتا )ت لتتازم ستتاخته استت

 بتاز و ایتپو یاجتمتاع ستمیس کیچراکه شهر  ؛(8ص.

 یستتیز ،یکیمکان حرکت از سطح سه آن در که است

 و هتاستتمیس فترا انواع با و ختهیآم هم در یاجتماع و

 ،نیتابنتابر. استت ارتبتا  در متعتگد یهاستتمیس ریز

 از کپارچتهی نظام کی جادیا مستلزم یشهر ریزیبرنامه

 یوستتگیپ نحتوه که است یزیربرنامه مختلف سطوح

 را فرودستت و فرادست یهاستمیس انیم یهماهنگ و

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

رهیافتت جگیتگی را  1بانک جهانی 1338از سال 

برای کمک به توسعه شهرها بست  داد کته استتراتژی 

 رنامیتگه شتگ. رویکترد متذکو(CDS)توسعه شهری 

کتته متکتتی بتتر مشتتارکت  رهیتتافتی مشتتارکتی استتت

 هتتایدولت، شتتامل بازریانتتان، فرهنگیتتان، 8نفعتتانذی

 هایستازماناجتماعی، دولت ملتی،  هاییروهمحلی، 

 طوربتهمردمی و شتهرونگان ) هایسازمانغیره دولتی، 

                                                           
1. World Bank 

2  . Stakeholders 

از منظتتتتر (. 5، ص.1983 )صتتتادقی، استتتتآزاد(، 

ریتزی کارشناسان شهری ستازمان ملتل متحتگ، برنامته

هتتای مشخصتتهحتتال توستتعه  شتتهری کشتتورهای در

-بلنگ پترواعبارت از  هاآن ترینمهممشترکی دارنگ که 

بودن و عگم ملاحظه امکانتات واقعتی و غیرواقعی نهزا

اجرایتتی، فقتتگان نظتتام قتتانونی و ستتاختار ستتازمانی 

هتا و منسجم، کمبود منتابع متالی و نارستایی مهتارت

هتای دانش فنی، عتگم مشتارکت شتهرونگان، چتالش

هتتای شتتهری شتتامل یستتترش بتتازار زمتتینکتتاربری 

هتتا در غیرقتانونی زمتتین و مستتتغلات، نتاتوانی دولتتت

فقتگان معیارهتا و استتانگاردهای نظارت بتر اراضتی، 

ناپتتذیری و مناستتب کتتاربری مستتکونی، انعطتتا 

های کنتونی شتهرها از جملته طترح طرح ناسازیاری

فراینتگ تهیته  .(93، ص. 8331، 9)یانگر و هیلتر جامع

کشتورهای در حتال شتهری بترای  توستعه استراتژی

هتای توسعه، از جمله ایران که آشنایی کمتری با نظتام

ییری و اجرایی راهبردی دارنتگ، ی، تصمیمسازیمتصم

)رهنمتایی و همکتاران، ت نستبت جگیتگی استبهامر 

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

وریات ریزی از ضترهای نوین برنامهرویکردها و طرح

هتتگ  کلتتان توستتعه چراکتته  استتت،ناپتتذیر اجتنتتاب

استراتژیک، ایجاد محیطی قابل زنتگیی بترای همته و 

پایتگاری  همراه با عگالت اجتماعی، کارآیی اقتصادی و

 زیست محیطی است. 

در حتوزه کرمانشتاه  شتهرکلانریتزی ظام برنامتهن

و مبتنتی بتر های شهری همونان تفکر ستنتی سیاست

و تفصیلی در ستطوح محلتی و ستنگ جامع های طرح

ستنگ ملتی جمهوری استلامی ایتران،  1131انگاز چشم
                                                           
3  . Gunder & Hillier 
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توستتعه استتتان کرمانشتتاه، نظریتته پایتته توستتعه استتتان 

-برنامته عنوانبههای توسعه پن  ساله کرمانشاه و برنامه

باشتگ متیای و ملتی های فرادست و در سطوح منطقه

یکترد رومتمرکتز )هتا همه این برنامه ویژیی اصلی که

در لذا ضترورت تغییتر  ها است.بالا به پایین( بودن آن

رویکردهای سنتی شهری و اتخاذ رویکردهای جگیتگ 

، (CDS)و کارآمگ از جمله استتراتژی توستعه شتهری 

در شهر کرمانشاه، بتیش  توسعه برای تغییر رونگ کنونی

پژوهش حاضتر در ایتن راستتا بته  ؛از هر زمانی است

 شتهرکلتان» است کتهاصلی ش پاسخ به این پرس دنبال

در چته وضتعیتی  CDSهای شاخص نظرکرمانشاه از 

 بر این ایتگه استتوارفرض این پرسش پیش «قرار دارد؟

هتای شتاخص نظترشتهر کرمانشتاه از کلتان که است

CDS بودنبتانکی)حاکمیت ختوب شتهری،  شهری ،

 وضتتعیتدن( در رقتتابتی بتتودن و قابتتل زنتتگیی بتتو

 مطلوبی قرار نگارد.

 و مبانی نظری پژوهشپیشینه  .0.2

 در کته استتیپو و گهیتویپ یاگهیپگ عنوانبه شهر

 ،یاجتمتاع ،یکالبتگ یتحولتات دچار همواره زمان یذر

 جتهینت در. شودیم یفرهنگ و یاسیس یحت و یاقتصاد

 علتت بته یشتهر تیریمتگ هتاشهر آور سرسام رشگ

 یازهتاین بته یییوپاستخ یبرا لازم زمان و منابع فقگان

 از ییرهتا که گهییرد یمعضل دچار شهرونگان، نگهیزاف

 تتوانیمت نینتو یهتاحل راه چارچوب در تنها را آن

 توستعه یاستتراتژ نتگیفرا ان،یتم نیا در. کرد جستجو

 ییمحتتوا -یاهیرو هینظر کی عنوانبه( CDS) یشهر

 یشتهر یزیتربرنامته در نینتو یکتردیرو عنوانبه و

 هتگ  بتا 1333 سال در شهرها ائتلا  سازمان توس 

 جتادیا و مشتارکت یارتقا و گاریپا توسعه فقر، کاهش

ه استتت گیتتیرد مطتترح یشتتهر ختتوب یحکمرانتت

 (.  55 ، ص.1933ملایی، نژاد و فرجی)حاتمی

در ایران برای تهیه سنگ راهبرد توستعه شتهری بتا 

 1کمتتک بانتتک جهتتانی و ستتازمان ائتلتتا  شتتهرها

شتهرهای  صورت یرفته است. در این میان هاییتلاش

شتهرهای نمونته  عنوانبهقزوین، بنگر انزلی و شاهرود 

انتگ. برای تهیه سنگ راهبرد توسعه شهری انتخاب شتگه

بر آن شهرهایی ماننگ شیراز، اصفهان و مشهگ نیتز علاوه

 .انگدهکرانگاز توسعه شهری چشماقگام به تهیه سنگ 

تنهتا بته  راهبترد توستعه شتهری قتزوین در سنگ

و ملتی شتهر قتزوین  ایمنطقه هایمزیتو  هااولویت

مثبتت و  اتتتثییربلکه تتا حتگ ممکتن  هپرداخته نشگ

منفی خارج از مرزهای کشتور بته قتزوین نیتز متورد 

یکی از مزایتای استتفاده  ترتیبتوجه قرار یرفته بگین 

از توسعه راهبردی در قزوین استفاده از مزایایی استت 

و تتا کنتون  که خارج از قلمرو شهر قزوین قرار دارنگ

توجته نشتگه استت. در ایتن  هتاآن همستقیم بت طوربه

برنامه سعی شگه عوارض تهگیگهایی کته در داختل و 

خارج شهر قزوین وجود دارنگ را به حگاقل رستانگه و 

حتی این تهگیگ را بته فرصتتی بترای توستعه کمتی و 

-. فرق عمتگه ایتن برنامتهکنگکیفی شهر قزوین تبگیل 

 طوربتهآن استت کته  هتاریزیریزی بتا ستایر برنامته

هتتم بتته مستائل و معضتتلات عمتتگه شتتهری  زمتانهم

نیروها و منابع پراکنتگه را  کنگمیو هم سعی  پردازدمی

 یرایانتهواقعدر جهت رسیگن به یک شهر آرمانی ولی 

 برنامته توستعه راهبتردی شتهر) کنگدر آینگه هگایت 

 (.1981قزوین، 

                                                           
1. cities alliance 



  شمارۀ اول                                              مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                          131

 

 گهشتستعی سنگ راهبرد توستعه شتهر مشتهگ در 

شهر مشتهگ شتناخته شتگه و  یهالیپتانسو  هایژییو

با بررسی نقش و جایگاه شهر مشهگ در ستطح ملتی و 

محورهتتای استتتراتژیک آن بتتا رویکتترد  یالمللتتنیب

کته  یاعمتگه. محورهتای شودو جهانی تهیه  یامنطقه

 ،استتت شتتگهتوجتته اساستتی  هتتاآندر ایتتن ستتنگ بتتر 

دهنتگه، آرامتشنگ از شتهری زیتارتی، شتهری اعبارت

بخش، با اقتصاد خگماتی مبتنتی بتر فنتاوری و بتا فرح

با شناستایی  شگهامنیت در این راستا در این سنگ سعی 

کتردن ایتن تبتگیلنقا  قوت و ضعف شهر مشتهگ و 

و تهگیگها به فرصتی برای توسعه اجتمتاعی،  هاضعف

اقتصادی شهر مشهگ توان رقتابتی آن را ستطح ملتی و 

-پتژوهش (.1 ، ص.1983صتادقی، )د بالا ببر یامنطقه

هتتایی بستتیاری نیتتز در خصتتوص استتتراتژی توستتعه 

هتا صتورت یرفتته نامهشهری در قالب مقالات و پایان

هتای توستعه شتهری ها شاخصاست که در بیشتر آن

است و تفاوتی که در این نتوع مطالعتات  شگهارزیابی 

هتا بتوده استت وجود داشته است در روش تحقیق آن

شتگه هتا بته اختصتار اشتاره آن ترینهمکه برخی از م

 است.

( در پژوهشی با عنتوان 1931) و همکاران هاشمی

نقش متگیریت شتهری در موفقیتت رویکترد راهبترد 

مورد: شهر قزوین، با استتفاده از  (CDS)توسعه شهری 

هتتای کمتتی و استتتفاده از آزمتتون -روش پیمایشتتی

ر، میانگین، واریانس، انحرا  معیار و مگل تحلیل مستی

عامل از بتین  89انگ که در مجموع به این نتیجه رسیگه

موفقیتت ها در ناکارآمگی و عگم آن تثییرعاملی که  83

راهبرد توسعه شهر مورد سنجش قرار یرفته بودنتگ، از 

درصگ برخوردار هستتنگ و تثکیتگ  38تا  53همبستگی 

روشنی بر این نکته دارنگ که تفترق متگیریتی موجتود 

یت شهری، موجب ناکارآمگی و عتگم در ساختار مگیر

زیتاری و  است. «راهبرد توسعه شهر»موفقیت رویکرد 

رویکتتتردی  عنوانبتتتهرا  (CDS)( 1931همکتتتاران )

ستازی توستعه شتهری انتگازمشارکتی در فرآینگ چشم

-جهت مشتارکت، برنامتهمهاباد با هگ  ایجاد بستری 

انگازستازی مشتتر  ای برای چشمریزی و ایجاد زمینه

. پتژوهش انتگمورد پژوهش قرار دادهعه آتی شهر، توس

یتابی تحلیلی و زمینته -آنان کاربردی و روش توصیفی

)پیمایشی( است. نتای  پتژوهش بیتانگر آن استت کته 

نستتبت بهستتاکنان شتتهر مهابتتاد، شتتناخت مناستتب و 

هتا و مشتکلات ها، تهگیگها، قابلیتمشترکی از فرصت

-را بترای چشتم شهر خود دارنگ که این موضوع زمینه

رهنمتا و همکتاران     کنگ.انگازسازی آتی شهر مهیا می

های راهبرد توستعه ( به تحلیل جایگاه شاخص1931)

روایتی مدر شهر چناران به لحاظ )حکت (CDS)شهری 

بتودن( زنتگیی و قابل  بودنبانکیبودن، رقابتیخوب، 

تحلیلتی  -انگ. روش پتژوهش آنتان توصتیفیپرداخته

نفتر از  983نامته ستتفاده از ابتزار پرستشبوده که بتا ا

نفر از کارشناسان را مورد مطالعه قترار  53شهرونگان و 

 نیانگیتم که دهگیم نشانآنان  قیتحق یهاافتهیانگ. داده

 از چنتاران شتهر در (CDS) متگل یاصل یهاشاخص

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

 ینظتر نیانگیتم از نیانگیتم دو هتر که ،است 81/8 با

 قابتل شاخص تنها کارشناسان نگاه از است، بوده کمتر

 نگتاه از و 1/8 نیانگیم با یذهن کردیرو با بودن یزنگی

 کتردیرو بتا بتودنیزنگی قابل شاخص در شهرونگان

 بتا یفنتاور بعگ از بودنبانکی و 11/8 نیانگیم با یذهن

 بتوده شتریب یانگک 5/8 ینظر نیانگیم از 13/8 نیانگیم
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 تریننییپتتا یشتتهر هیتتمال بعتتگ از بودنبتتانکی. استتت

 قابتل و 38/1 نیانگیتم بتا شتهرونگان نگاه از شاخص

نییپتا 11/8 نیانگیتم بتا ینیع کردیرو با بودن یزنگی

 .است یشهر کارشناسان نگاه از شاخص ترین

عنتوان  بتا یامقاله( در 1983اشرفی و همکاران ) 

بستتتری مناستتب  (CDS) استتتراتژی توستتعه شتتهری»

بته ایتن  «ریتزی مشتارکتیمنگی از برنامتهجهت بهره

رویکرد استتراتژی توستعه شتهری انگ که نتیجه رسیگه

(CDS)  فراینگی مشارکتی )مشارکت واقعی( است کته

وران شهری از همه اجزای جامعته ها و بهرههمه ذینفع

 (1983) . حیگری چیانه و طبع ازیمتیردیییمرا در بر

در  (CDS)نقش استراتژی توسعه شتهری »ر مقاله نیز د

کم درآمگ شتهری  یهایروههای تثمین مسکن سیاست

کته بته دلیتل فقتگان  انگگهیرستبه ایتن نتیجته  «رشت

هتتای اقتصتتادی یتتروه -ملاحظتتات ختتاص اجتمتتاعی

درآمتگ شتهری در مرحلته تتگوین، معمولتاب اغلتب کم

شهری به اهتگا   یهایروهتثمین مسکن های سیاست

بالتاتر شتهری،  یهتایروهانگ و در مقابل، خود نرسیگه

کته  انگداشتهانتفاع از این سیاست مسکن را  ترینبیش

و دلایتل اصتلی چنتین رونتگی را  هانتهیزم تترینمهم

ریتزی شتهری در نوع رویکرد و ماهیت برنامه توانیم

( 1988کتاردار و همکتاران ) وجو کرد.جستدر ایران 

طرح استراتژی توستعه شتهری » عنوان بادر پژوهشی 

(CDS) ،؛ رویکتتردی راهبتتردی و نتتوین در متتگیریت

در کته انتگ دهکتربیتان  «ریزی شتهریطراحی و برنامه

کته چته نقشتی در  داننگینممردم نه تنها  ،حال حاضر

داننتگ کتته توستعه شهرشتان دارنتگ، بلکتته حتتی نمتی

شهرشان در آینگه چگونه خواهگ بود و به چته ستویی 

رفت. مسئولان شهری نیز تصور روشتنی  پیش خواهگ

کته طترح استتراتژی  حتال آن .از آینگه شتهر نگارنتگ

کنتگ تتا متردم و توسعه شهری، بستری را فتراهم متی

مسئولان شهری با یکگیگر بته ایتن توافتق برستنگ کته 

و سپس نقتش هتر یتک را در  خواهگیمشهرشان چه 

 کننتتگرستتیگن بتته ایتتن هتتگ  مشتتخص  بتترای

 (.8311، 1لزمان و جعفتتترمنش، بتتتگرا)رستتتولی

عنوان بتادر پژوهشتی ( 8311) همکارانمنش وسولیر

دستتتیابی بتته توستتعه پایتتگار شتتهری بتتا استتتفاده از »

های توستعه شتهری: مقایسته بتین تعتاریف استراتژی

دارنتگ کته در بیتان متی« بانک جهانی و اتحاد شتهرها

هتای تعریف ارائه شگه توس  بانک جهانی، بتر جنبته

رانی متمرکز استت امتا در تماعی و حکماقتصادی، اج

هتای تعریف ارائه شگه توس  اتحاد شهرها، بتر جنبته

شود تا فقر شتهری را کتاهش محیطی تثکیگ میزیست

 دهگ.  

های ستنتی متگیریت شتهری، دیگتر امروزه روش

جوابگوی نیازهای شهرونگان در عصر جگیتگ نیستت 

و مگیریت شهری بایگ متگرن شتود، چراکته نیازهتای 

، 8دینت  و دای)یاوو، دورنوتتا،  انگگیگ شکل یرفتهج

حتتل منطقتتی و عملتتی ابتتزار و راه. (111، ص. 8318

آمتتگن بتتر مستتائل و فتتائقبستتیاری از کشتتورها بتترای 

مشکلات شتهرها و نتواحی شتهری و بهبتود شترای  

مطالعتات شتهری و دادن ها؛ انجامزیستی و کالبگی آن

 بته. ه استتهای توسعه شهری بودتهیه و اجرای طرح

مهتم هتاطترح نیتا ران،یا در موضوعه نیقوان موجب

 انجتام و استت شتهرها یکالبتگ یسامانگه ابزار ترین

 بتر یعمرانت یمجوزهتا انتواع صگور و اقگامات انواع

                                                           
1  . Rasoolimanesh, Badarulzaman & Jaafar 

2  . Gao, Durnota, Ding & Dai 
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 هتا،طترح نیتا تیموفق اما. شودیم انجام هاآن اسا 

 نیتا رایتز. استت بتوده گیتترد و ستاال مورد همواره

 بلکته انگبوده ناکام شاناهگا  حققت در تنها نه هاطرح

-دهکتر جادیا زین را یگیجگ مشکلات خود یموارد در

 .(38 ، ص.1938اکبری و همکاران، )علی انگ

 یشتهر توستعه یهتاطترح نیتگو و هیته مطالعه،

 اواختر از هتاآن ینظر یمبان و  جامع یهاطرح ژهیوهب

 راتییتتغ دستتخوش 1383 دهته لیتاوا و 1313 دهه

 و هتاروش استا  بتر تحولات نیا. است شگه یادیبن

 یبترا رویتن صر  یجابه ،(یستمیس) منگنظام نگرش

 لیتتحل متوجه را خود تلاش ،یموضوع جامع شناخت

 یستو بته راتییتتغ یعمتوم ستمت و انگکرده مسئله

 یازهتاین و خواستت بتا انطباق و شهرونگان مشارکت

 یارهایمع جاییجابه از راتییتغ نیا. است بوده جامعه

 یامجموعتته یستتو بتته شتتهرها، یکالبتتگ-یکتتیزیف

 یاساست راتییتغ و یطیمحستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع

 توستعه یکشورها در ویژهبه ،یشهر توسعه یهاطرح

 1313 دهته از پتس ،رو نیا از .است افتاده اتفاق ،افتهی

 یزیتربرنامته حوزه در که یاریبس مکاتب و هاجنبش

 یزنتگی  یشترا بهبود در یسع نگ،اهیرفت شکل یشهر

 هتر یذشتته دهه چنگ طول در که انگداشته شهرونگان

 مکترر، یخطاهتا و آزمون از پس مکاتب نیا از کگام

 را ختود ییکتارا زانیم و قوت و ضعف نقا  کگام هر

 یشتهر توستعه راهبترد نیبت نیتا در. انگکرده عرضه

(CDS) شتودیمت محسوب مکاتب نیا ترینگیجگ از 

-حستین) استت یرفته شکل ستمیب قرن یانتها در که

 (.185، ص. 1933دلیر و همکاران، زاده 

عبتارت استت از فراینتگ تهیته  CDSکلی  طوربه 

کته از آن  صتورتیبتهانگاز بلنگ مگت آینگه شهر چشم

یک برنامه عملیاتی کوتتاه متگت استتخراج شتود. در 

بتر روی تقویتت اقتصتاد  (CDS)واقع توجته اصتلی 

محتی  زیستت،  مستائلهش فقتر، رقابتی در قبال کتا

-متیها و ساختار مالی قرار ساختار شهری زیرساخت

ای راهبرد توسعه شهری برنامتهبه عبارتی دیگر، . ییرد

است با ماهیت راهبردی که توأمان بتر تهیته و اجترای 

انتگاز چشتمآن بتر پایته کنتگ و تتگوین می تثکیگسنگ 

 پذیرد. مقصود، نوعی سنگسازی مشارکتی صورت می

 یهاستکونتگاهاست که توس  بانک جهتانی و مرکتز 

، یعنتی هتاآنسازمان ملل متحگ و سازمان وابستته بته 

 CDSاستت.  شتگهائتلا  شتهرها پیشتنهاد و تتروی  

ییترد، از قبیتل موقعیتت و زیادی را در بر متی مسائل

امتتا شتتایگ پتتن  ویژیتتی آن  ،مکتتان، فضتتا و بتتازیگران

و محصول  CDS نگفرای نگ ازابرجسته باشگ که عبارت

نه یک مقام ارشگ دولتی یتا  استمتعلق به شهر که آن 

 یتا مهنگستین مشتاور، المللتیینبیک ماسسته متالی 

 هتاآننفعان در فراینگ باعث ایجاد تعهتگ مشارکت ذی

 یانتتگازچشتتم ،CDS شتتود.بته محصتتول فراینتتگ متی

که به برنامه عملیتاتی کوتتاه متگت منجتر را بلنگمگت 

محصتول ایجتاد شتگه در ذات  .کنتگیارائه م، شودمی

خود راهبردی و استراتژیک و چنگ لایه است نته یتک 

بعگی و نه متضمن یک سنگ و برنامه ایستا ماننگ طترح 

های جگیگ تفکتر دربتاره توستعه راه این فراینگ جامع.

کنتتگ )تقتتوایی و راهبتتری متتی را آنشتتهر و پایتتگاری 

، CDSدر تهیتته ستتنگ  (.8-83 ، ص.1985همکتتاران، 

فراینگی است درباره آینتگه تصتوری  یانگازسازچشم

خواهگ و سپس طرحی بترای اینکته که یک جامعه می

ستازی قلتب فراینتگ را انتگازچگونه بایگ به آن برستگ 

 هادانستتهانگاز یک سفر ذهنی از چشمدهگ. تشکیل می
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هاست، ایجاد یک تصویر از آینگه بتر استا  و نگانسته

هتا میگها، خطترات و فرصتت، ایاهاؤرحقایق موجود، 

 (8، ص. 8331، 1)وون اینسیگلاست 

محورهااای عمااده ماايعاااتی در سااند . 0.9

 استراتژی توسعه شهری 

میلادی بانک جهتانی بتا همکتاری  1333در سال 

های سازمان ملل متحگ، سازمان ائتلتا  مرکز سکونتگاه

شهرها را در جهت بهبود شرای  زنگیی در شتهرهای 

، 8)موکایجتاوجود آوردنگ بهل توسعه کشورهای در حا

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

 هتایبخشمطالعتات در کته  استحوزه کشور چین 

 .دانتگمیلازم برای شهرها را  CDS تهیه سنگ برایزیر 

توجته  درختوردر دو بعتگ کته مطالعات کاهش فقتر 

 است:

اختلتا  شتگیگ اقتصتادی و رفتاهی اقشتار  .الف

   ؛یون شهرنشین و روستانشینیونا

شتتگیگ اقتصتتادی و رفتتاهی اقشتتار  اختلتتا   .ب

   .یونایون شهرنشین

، بتگین صتورت مطالعات آموزش و منابع انستانی

کیفیت نیروی انسانی در شتهرهایی کته بتا معضتل که 

رو هستتنگ، همهاجرت نسل جوان و تحصیل کرده روبت

معی مسئله پر اهمیتی است و از این رو تهیه برنامه جتا

مطالعتات  توسعه نیروی انستانی ضترورت دارد. برای

دن کرهماهنت  ،CDS هتایتحلیلدر  محیطتیزیست

اهگا  زیستت محیطتی بتا الزامتات راهبترد توستعه 

 طوربتهبرختوردار استت.  ایویژهاقتصادی از اهمیت 

 هتایبنگاهجتذب سترمایه  دمثال شهرهایی که درصتگ

                                                           
1  . Von EinSiedel 

2  . Mukhija 

گاردها و لتازم استت استتان ،اقتصادی پیشترفته هستتنگ

 هتایمحی محیطتی بالتاتر و آفترینش زیستتاهگا  

مطالعتات  را مگ نظتر قترار دهنتگ. تریمطلوبشهری 

ایرچه فرم شتهر و شتبکه ونقل عمران شهری و حمل

تعیتین شتگه و  رمعمولاب در طرح جامع شته ونقلحمل

در تگوین ستنگ راهبترد توستعه شتهر  یابگمیانعکا  

اطی موجتود از نظتر لازم است فرم شهر و شبکه ارتبت

انطباق و کمک رسانی به اهگا  اقتصتادی، اجتمتاعی، 

زیست محیطی و بار متالی ناشتی از توستعه احتمتالی 

کته  مطالعات یردشتگری .شودخگمات جگیگ بررسی 

بسیار از شتهرها بترای تنتوع بخشتی بته  در این راستا

بخش خگماتی اقتصاد خود به رویکرد توسعه صتنعت 

. سنگ راهبترد توستعه شتهر نگاآوردهیردشگری روی 

 فرصت مذبور را از طرق زیر فراهم آورد:  توانگمی

 هایبرنامتهراهبرد توستعه یردشتگری را بتا . الف

 ؛اقتصادی دیگر تلفیق و هماهن  سازد

ارتبتتا  میتتان توستتعه یردشتتگری و شتترای   .ب

عمتران  و ونقتلحملمحیطتی، فقتر شتهری، زیست 

انستتانی را  و توستتعه منتتابع هاشتتهری، زیتتر ستتاخت

 ؛نگکشناسایی 

میتان تتروی   «هتم نیترو افزایتی»ییر ثمیزان تت .ج 

   .کنگ ییردشگری و جلب سرمایه در شهر را ارزیاب

ایتتن قستتمت بایتتگ  هتتایتحلیل، مطالعتتات متتالی

مالی شهر را برای تحقتق بخشتیگن و بته  هایظرفیت

از طریتق  «راهبترد توستعه شتهر» اجرا درآوردن ستنگ

جتاری و  هایبگیهینه کل، میزان ممیزی درآمگ و هزی

. یتام کنتگتعهگشگه و دیگر ابزارهای مالی را بررستی 

ه تصویر کتاملی از ارائیفته پیش هایتحلیلنخست در 

وضعیت مالی شهرداری است. مطالعات متالی ممکتن 
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شگه یاد هایپروژهاست به کشف این واقعیت که همه 

 .دشتونجر م ،مالی نگارد تثمیندر برنامه اجرایی قابلیت 

ارتقتا  ظرفیتت شتبکه معتابر  شتبکه معتابر،مطالعات 

-پارکین ، شتبکه جمتع تثمینرو، پیادهموجود )ایجاد 

خیابتتتان،  کتتتاریدرختستتتطحی،  هتتتایآبآوری 

و  هتاتقاطعرسیگیی منظم و ادواری، اصلاح هنگستی 

، توانمنگسازی جامعته هاخیابانبرداری از بهرهمگیریت 

ا  معتابر( آستان ستازی محلی برای نگهتگاری و ارتقت

شگه، ساختهر نواحی د) گپیاده روها، توسعه معابر جگی

بهستازی سلستله  ،هاخیاباندر نواحی جگیگ، تعریض 

مراتب معابر( استفاده از فرصت فراهم آمتگه از معتابر، 

بهسازی مستاکن ، بحث مسکن .السیرسریعایجاد معابر 

و بهستتازی مستتکن،  نگهتتگاری هتتایپروژهموجتتود )

مناستتب، خصوصتتی ستتازی مستتکن  هایزینوستتا

همگانی(؛ مگیریت اسکان غیر رستمی و پیشتگیری از 

در ستطح مناستب،  هتاتراکمنشینی، حفظ ایجاد حاشیه

 هازیرستاختشگه بتا حتگاقل سازیآمادهعرضه زمین 

و  خودستازی)مستکن  یدرآمگ هاییروه تمامیبرای 

تعاونی، رعایت استانگارهای حگاقل و مصتالح محلتی، 

ایت از ساخت مستکن استتیجاری و خصوصتی(، حم

و اختلتا  و تنتوع اجتمتاعی  هتاکاربریحفظ اختلا  

اصتلی، ارتقتا  کیفیتت  هتایویژیییکتی از  عنوانبته

 .شهری محلات مسکونی، اصلاح و ارتقا  مالیه مستکن

محورهای عمتگه مطالعتاتی در ستنگ راهبترد توستعه 

نشتتان داده شتتگه استتت )فعلتتی،  1شتتهری در شتتکل 

 (.91 ، ص.1931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (محورهای عمده ماايعاتی در سند راهبرد توسعه شهری). 0 شکل

 (.91 ، ص.1931)فعلی،  مثخذ 

CDS 

 محيط زيست

 حمل و نقل  
 فقرزدايي

 حكمروايي شهر

 منابع انساني  

 گردشگري

 اقتصاد شهري

 زيرساخت
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اصول و مبانی اصالی در تهیاه اساتراتژی . 0.4

 توسعه شهری

CDS  شامل اصولی استت کته بتاعنوان شتهرهای

بر این اسا  شهرهای پایتگار  شود.پایگار از آن یاد می

 چهار ویژیی را داشته باشتنگ:این رهایی هستنگ که شه

؛ یعنتی همته شتهرونگان آن دارای باشنگ 1قابل زنگیی

منتگی از های همستان بترای شترکت و بهترهفرصت

؛ یعنتتی دارای باشتتنگ8رقتتابتی .باشتتنگ زنتتگیی شتتهر

 جانبتههمتهیتذاری اقتصادی پویتا، درآمتگ و سترمایه

جهتانی، شتهر  ؛ یعنی از نظر بانکباشنگ 9بانکی .نگباش

شهری و مالی کارآمتگ  دارای سیستم مالیات بایستمی

بته ختوبی  در استفاده از منتابع درآمتگی ختود باشتگ.

 (8331، 5)بانتک جهتانی  1شتونگمتیمگیریت و اداره 

 .8 شکل
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول اساسی و پایه در ماايعات . 2شکل

 (Anderson, 2005)  استراتژی توسعه شهری

                                                           
1. livable 

2. Competitive 

3. Bankable 

4. Well managed and well governed 

5  . World Bank 

 هشپژو یشناسروش. 2

 . روش پژوهش2.0

تحقیق حاضر از لحاظ هگ ، کاربردی و از لحاظ 

. استتتتحلیلتتی -ماهیتتت و روش تحقیتتق، توصتتیفی

 شتتهرکلتتانجامعتته آمتتاری پتتژوهش را شتتهرونگان 

-گ که با استفاده از روش نمونهدهکرمانشاه تشکیل می

حجم نمونته در  عنوانبه نفر 989ییری کوکران تعگاد 

 ها نظتری بتا روش استنادیادهاست. د نظر یرفته شگه

ی تجربتتی از روش هتتاتهیتته شتتگه و در تولیتتگ داده

 و تهیه پرسشنامه استفاده شتگه استت. مطالعات میگانی

,  LISREL افتتزاراز نتترم ی فتتوق بتتا استتتفادههتتاداده

SPSS20  شتگه  پتردازش اینمونتهتی تتک و آزمون

 است.

 های پژوهشمتغیرها و شاخص. 2.2

توستعه شتاخص استتراتژی  1در پژوهش حاضر 

 نمتایر 1شتامل شهر کرمانشاه ( در کلانCDSشهری )

در  نمتایر 1، ختوب شتهری رواییحکمشاخص  در

در شتاخص قابلیتت  نمتایر 1،  بودنبتانکیشاخص 

بررستی پتذیری در شاخص رقابتتنمایر  1و زنگیی 

 (.9شکل ) است شگه

 . قلمرو جغرافیایی پژوهش9. 2

با موقعیت جغرافیتایی ختود در کرمانشاه  شهرکلان

تقریباب در مرکز استان کرمانشاه قترار یرفتته غرب میانه، 

 مستاحتو  1988از سطح دریا  این شهراست. ارتفاع 

اراضتتی هکتتتار استتت کتته بتتا احتستتاب  8131 آن

، پالایشتگاه و ی نظتامیهتاپادیتان اختصاص یافته بته

کلانشتهر  .ستهزار هکتار ا 13بالغ بر های آن کارخانه

 1935 ستتال سرشتتماری نتتتای  کرمانشتتاه بتتر استتا  

استراتژي 

توسعه 

 شهري

 رقابت پذير

 پذير محاسبه قابليت زيست

 بهبود مديريت
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موقعیتت  1 شتکل جمعیت دارد. نفر هزار 353حگود 

جغرافیای سیاسی شهرستتان و استتان کرمانشتاه را در 

   دهگ. کشور نشان می

 

 
 ها و نماگرهای ارزیابی استراتژی توسعه شهری کرمانشاهشاخص. 9شکل

 

 
 نظام تقسیمات سیاسی کشور و استان در موقعیت کرمانشاه. 4شکل 
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 های تحقیقیافته. 9

بیانگر آن است کته  های توصیفیدادهبررسی اولیه 

درصتگ را متردان  55یان را زنان و یوپاسخدرصگ  15

درصتگ زیتر  13 سطح سواد نظراز  داده است.تشکیل 

درصتگ نیتز  18 و درصگ دیپلم تتا لیستانس 18دیپلم، 

میتانگین ستن  طتور،نهمتیانتگ. هاز لیسانس بود بالاتر

و  83آن  تتترینمستتال بتتوده کتته ک 95یان یوپاستتخ

 است.بوده سال  18آن  ترینبیش

ییتگی مرتبته دوم ثنتتای  تحلیتل عتاملی ت 5شکل 

 های استراتژی توستعه شتهریابعاد چهاریانه شاخص

در ایتتن شتتکل کتته ی طورهمتتان  دهتتگ.را نشتتان متتی

مناستب  هتا،خصشا ییریمگل انگازه شودمیملاحظه 

بتگین معنتادار استت.  ،ی مگلهاو کلیه اعگاد و پارامتر

ها ارتبا  داشتته و قابلیتت معنا که پارامترها با شاخص

 یوپاستخ ،رواییحکم. در شاخص ییری را داردانگازه

بتا ضتریب  (wg7) ایربخشی و کاراییو  (wg2)بودن

 1/3آن بتا ضتریب  ترینمعناداری و کم ترینبیش 88/3

استتت. در شتتاخص  (wg1) مشتتارکتبتته   مربتتو 

مربو  بته  83/3ارتبا  با ضریب  ترینبیش بودنبانکی

آن  تتریناستت و کم (B6) هتامهارت کارکنتان بانک

استت. در  (B3) هامربو  به رضایت از خگمات بانک

 ی اشتتغالهابودن زمینهفراهمشاخص قابلیت زنگیی، 

(L2)  و درآمگ کافی 81/3با ضریب(L1) انتات و امک

بته ترتیتب  1/3هر دو بتا  (L6)تفریحیکافی آموزشی

انگ. همونتین در معناداری را داشته ترینو کم ترینبیش

 بستتترهای آموزشتتی مناستتب ،بتتودنرقتتابتیشتتاخص 

(C3)  و موقعیتتت مناستتب شتتهری 81/3بتتا(C5)  بتتا

بته معنتاداری را  تترینو کم ترینبه ترتیب بیشت 15/3

 .خود اختصاص داده است

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 مدل در حايت تخمین استاندارد. 5شکل 
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 پژوهشی فرضیهآزمون 

 CDS هتایشهر کرمانشاه از لحتاظ شتاخصکلان

بتودن و رقتابتی، بودنبتانکی)حاکمیت خوب شهری، 

 مطلوبی قرار نگارد. وضعیتقابل زنگیی بودن( در 

 روایتتیحکمبیتتانگر وضتتعیت شتتاخص 1جتتگول 

شتتهر کلتتان در (CDS)استتتراتژی توستتعه شتتهری 

)تتی  آزمون این فرضیه از آزمون برایکرمانشاه است. 

استفاده شگه استت.  SPSSافزار در نرم  (1اینمونهتک

 (35/3( به دستت آمتگه )کمتتر از sigعگد معناداری )

هتای یویته استت. آمتاریتثییتگ فرضتیه  هدهنتگنشان

کرت به صتورت بستیار موافتق شگه در طیف لیمطرح

 9( مطتترح شتتگه و ارزش 1) ( و بستتیار مختتالف5)

میانگین )متوس ( در نظر یرفتته شتگه استت.  عنوانبه

در شتاخص  دیگه می شتود 1که در جگول  طورهمان

در  کرمانشتتاهشتتهر کلان، ختتوب شتتهری روایتتیحکم

 قترار وضتعیت مطلتوبی در 11/1مجموع با میتانگین 

 روایتیحکممطلوبت بین متغیرهای نبود اما این  ،نگارد

 قتانون در این شاخص، متغیرهایزه نیست. به یک انگا

بتا میتانگین  بته ترتیتب مگاری و ایربخشی و کتارآیی

در  را داشتته استت؛ ، بیشرین مطلوبیتت13/8و  88/8

(، مشتتارکت 81/1بودن )یوپاستتخمتغیرهتتای  مقابتتل،

( و 13/1پتذیری )(، مستئولیت18/1(، شفافیت )15/1)

ود بتته ختتمطلوبیتتت را  تتترین( پتتایین11/1عتتگالت )

ریتزی متمرکز نظام برنامهساختار . اختصاص داده است

، بته آن بتودنصورت از بالا به پایین( و بخشیبهایران )

شتهر یکپارچگی مگیریت شتهری کلتاننگاشتن همراه 

بتتودن شتتاخص نکرمانشتتاه از جملتته دلایتتل مطلتتوب 

                                                           
1  . One Sample T Test 

استت. وجتود  این شتهرخوب شهری در  رواییحکم

شهر کرمانشتاه کلان نشین درمحله حاشیه 13نزدیک به 

توجته بته عتگالت فضتایی در ستاختار بییکی از آیار 

ات بسیار مخربی نیز بتر تثییرشهری کرمانشاه است که 

های استراتژی توسعه شتهری بته ویتژه دیگر شاخص

   خواهگ یذاشت. داشتن،قابلیت زنگیی 

شهر کرمانشاه نستبت ، کلانبودنبانکیدر شاخص 

ختوب شتهری،  یروایتحکم) دیگتر خصابه سه شت

از  98/8پتذیری( بتا میتانگین قابلیت زنگیی و رقابتت

تتری برختوردار استت. وضعیت بته مراتتب مطلتوب

هرچنگ که میزان رضایت شهرونگان در متغیرهای ایتن 

متغیر میتزان  است.تر از حگ متوس  شاخص نیز  پایین

-رضایت شهرونگان از آیاهی یافتن از تسهیلات بانتک

 از دارد؛مطلوبیتت را  تترین(، بیش98/9ها با میانگین )

(، رضتایت 83/8متغیرهای کفایت تعگاد خودپردازهتا )

( و اطلتتاع از بانکتتگاری 98/8هتتا )از ختتگمات بانتتک

و  دارد( رضتتایت نستتبی وجتتود 81/8الکترونیتتک )

هتا نارضایتی مربتو  بته اطمینتان بته بانتک ترینبیش

( و 38/1هتتا )(، کفایتتت تعتتگاد شتتعب بانتتک83/1)

 (.8جتگول ) ( استت33/1هتا )ارکنان بانکتخصص ک

مرکتز استتان کرمانشتاه و  عنوانبتهشهر کرمانشاه کلان

و داشتن مرز مشتتر  بتا  شاهراه ارتباطی غرب کشور

کشتور  غتربشهرهای  ترینکشور عراق، یکی از مهم

ت متالی داخلتی بادلاعنوان مرکز مبهتوانگ میکه است 

اخص امتا وضتعیت ایتن شتو خارجی مطرح باشتگ. 

توستعه  بترایهای لتازم بودن زیرساختنبیانگر فراهم

 .است بودنبانکیشهر به لحاظ شاخص 
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 شهر کرمانشاهدر کلان خوب شهری رواییحکمشاخص وضعیت نماگرهای .0جدول 
نام 

 شاخص
 میانگین نماگر

انحراف 

 معیار

انحراف 

 میانگین
 tآماره 

عدد 

 معناداری

حد 

 پایین

حد 

 بايا

وضعیت 

 متغیر

کم
ح

یی
روا

 

 نامناسب -15/1 138/3 551/1- 318/11- 333/3 13/1- 53/1 (Wg1مشارکت )

 نامناسب -81/1 111/3 191/1- 311/11- 333/3 18/1- 13/1 (Wg2بودن ) یوپاسخ

 نامناسب -/88/8 818/3 181/- 881/18- 333/3 81/- 13 (Wg3مگار )قانون

 نامناسب -13/1 591/3 933/1- 598/51- 333/3 15/1- 95/1 (Wg4پذیری )مسئولیت

 نامناسب -18/1 581/3 588/1- 113/51- 333/3 58/1- 11/1 (Wg5شفافیت )

 نامناسب -11/1 118/3 881/1- 199/91- 333/3 83/1- 11/1 (Wg6عگالت )

 نامناسب -/13/8 839/3 818/- 181/13- 333/3 83/- 19 (Wg7ایربخشی و کارآیی )

 نامناسب  10/0 میانگین

 (1931، های پژوهشیافته) :مثخذ
 

 

 شهر کرمانشاهدر کلان بودنبانکیوضعیت نماگرهای شاخص .2جدول 

نام 

 شاخص
 میانگین نماگر

انحراف 

 معیار

انحراف 

 میانگین
 tآماره 

عدد 

 معناداری

حد 

 پایین

حد 

 بايا

وضعیت 

 متغیر

کی
بان

دن
بو

 

 نامناسب -/B1 38/1 388/3 318/1- 133/81- 333/3 11/1- 39هابانککفایت تعگاد شعب 

 نامناسب -/B2 83/8 819/3 118/- 511/8- 333/3 83/- 39کفایت تعگاد خودپردازها

 نامناسب -/B3 98/8 118/3 113/- 111/88- 339/3 19/- 19هابانکرضایت از خگمات 

 مناسب B4 98/9 539/3 913/3 535/18 333/3 98/3 11/3ها آیاهی از تسهیلات بانک

اطلاع از بانکگاری الکترونیک 

B5 
 نامناسب -/11 -/81 333/3 -113/11 -/188 859/3 81/8

 نامناسب -/B6 33/1 831/3 319/1- 819/88- 333/3 13/1- 38هاتخصص کارکنان بانک

 نامناسب -B7 83/1 819/3 118/1- 898/85- 333/3 83/1- 39/1ها اطمینان به بانک

 نامناسب  98/8 میانگین

 (1931های پژوهش، )یافته :مثخذ
 

یکتی از  عنوانبتهشاخص قابلیت زنگیی داشتتن 

های استتراتژی توستعه شتهری، در شاخص ترینمهم

شتاخص  چتون (18/1با میتانگین ) کرمانشاهشهر کلان

ختتوب شتتهری، از وضتتعیت مطلتتوبی  روایتتیحکم

، برخوردار نیست. در ایتن شتاخص تنهتا یتک متغیتر

، 19/8میتانگینبتا های اشتتغال بودن زمینه فراهم یعنی

از وضتتعیت بتته نستتبت بهتتتری دارد و ستتایر متغیرهتتا 

(، 58/1میتانگینجمله کالبگ و مبلمتان مناستب شتهر )
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(، رضتایت 59/1)میانگینامکانات آموزشی و تفریحی 

(، ایمنتتی شتتهر 51/1میتتانگین) ونقتتلحملاز سیستتتم 

( و 18/1)میتانگینتی (، امکانتات بهگاشت19/1میانگین)

ضعیت بستیار نتامطلوبی ( و19/1میانگیندرآمگ کافی )

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

های استراتژی توسعه به ویتژه زنگیی از سایر شاخص

بهبتود  بترای ،پذیردمی تثییرخوب شهری  رواییحکم

هتا وضعیت این شاخص بایگ به بهبود ستایر شتاخص

 .  کردنیز توجه 

درصگ نتر  بیکتاری،  1/15با کرمانشاه شهر کلان 

طتتور میتتزان همتتین دارد. 1در ایتتران را جایگتتاه اول

درصتگ استت  31/89شاغلین بخش صنعت آن تنهتا  

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

-درصتگ متی 95/88شهر همجوار )همتگان( کته کلان

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

 یتک نمتایر عنوانبتههتای کرمانشتاه )د کتابخانتهتعگا

ه ازای هتر ده هتزار کتابخانه ب 13/3اجتماعی( فرهنگی

-کته در مقایسته بتا میتانگین کلتان نفر جمعیت است

-کلتان ( و همینطتورکتابخانته 51/3 )شهرهای کشور 

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

)ستالنامه ترتیب سته، ده و هفتت برابتر کمتتر استت 

نمتتود ایتتن  (.1935-1933کرمانشتتاه،  آمتتاری استتتان

امکانتات از جملته دلایتل  توزیتع فضایی در یتعادلبی

 «قابلیتت زنتگیی داشتتن» شتاخص بودنپاییناصلی 

 است.کرمانشاه 

-وضتعیت نمایرهتای شتاخص رقابتت 1جگول 

دهتگ. ایتن شهر کرمانشتاه را نشتان متیپذیربودن کلان

                                                           
درصگ بوده  1/13،  1939میانگین نر  بیکاری ایران در سال  . 1

 .است

، در وضتعیت مطلتوبی قترار 18/8شاخص با میانگین 

روایتی ختوب نگارد اما بته نستبت دو شتاخص حکم

تتری دارد. شهری و قابلیت زنگیی، وضعیت مطلتوب

ها و موقعیت طبیعتی در این شاخص دو متغیر ویژیی

( و فتتراهم بتتودن 89/9شتتهر کرمانشتتاه )میتتانگینکلتان

( وضتعیت بته 13/9های توسعه شهری )میتانگینزمینه

حاظ رضایت شهرونگان دارد. ستایر نسبت مطلوبی به ل

اجتمتتاعی هتتای فرهنگیمتغیرهتتا شتتامل پتانستتیل

هتتتای دولتتتتی و یتتتذاری(، ستتترمایه85/1)میتتتانگین

(، تخصتص متگیران شتهری 13/1خصوصی )میانگین

( و وجود نیروهتای انستانی متخصتص 19/1)میانگین

مطلوبی برخوردار ( از وضعیت رضایت 15/1)میانگین

-هتای کتمنشاه با دارابودن جاذبهشهر کرمانیستنگ. کلان

در عرصتتته نظیتتتر طبیعتتتی، فرهنگتتتی و تتتتاریخی 

نسبت مطلتوب بهیردشگری، برخورداری از منابع آب 

میلیمتر در ستال و قرارییتری در  193)با میزان بارش 

شتهر رشتت(، دارای رتبه دوم میزان بارش بعگ از کلان

استت کته درخور تتوجهی های  طبیعی و انسانی توان

روی آن پذیری شهری، پتیشمناسبی برای رقابتبستر 

هتای طبیعتی و انستانی . توجه بته مزیتتدهگقرار می

های شغلی متناستب بتا ایتن کرمانشاه و ایجاد فرصت

ها، ضمن ارتقا  نر  اشتغال و مشتارکت متردان مزیت

هتای بترون مانو زنان، ستبب افتزایش فعالیتت ستاز

رزش هتتای صتتنعتی، ستترانه امتترزی، تعتتگاد کاریتتاه

صادرات و سترانه محصتولات ناختالص داخلتی نیتز 

امتل در بهبتود جایگتاه خواهگ شگ کته همته ایتن عو

 یذار خواهگ بود.تثییرکرمانشاه پذیری رقابت
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 شهر کرمانشاهدر کلان داشتن قابلیت زندگیشاخصوضعیت نماگرهای . 9جدول 
نام 

 شاخص
 میانگین نماگر

انحراف 

 معیار

انحراف 

 میانگین
 tه آمار

عدد 

 معناداری

حد 

 پایین
 حد بايا

وضعیت 

 متغیر

یی
نگ
ت ز
بلی
قا

 

 نامناسب -L1 19/1 151/3 813/1- 388/91- 331/3 99/1- 83/1درآمگ کافی

 نامناسب -/L2 19/8 131/3 511/- 911/88- 333/3 18/- 58 های اشتغالبودن زمینهفراهم

 نامناسب -L3 19/1 189/3 911/1- 111/55- 333/3 18/1- 98/1 ایمنی شهر

 نامناسب -L4 51/1 113/3 151/1- 111/18- 338/3 58/1- 93/1 ونقلرضایت از سیستم حمل

 نامناسب -L5 58/1 181/3 189/1- 989/18- 333/3 55/1- 11/1کالبگ و مبلمان مناسب شهر

 ناسبنام -L6 59/1 138/3 111/1- 813/11- 333/3 59/1- 11/1امکانات آموزشی و تفریحی 

 نامناسب -L7 18/1 118/3 981/1- 938/55- 333/3 91/1- 81/1 امکانات بهگاشتی

 نامناسب  18/1 میانگین

 (1931های پژوهش، )یافته :مثخذ
 

 شهر کرمانشاهپذیر بودن کلانرقابت شاخصنماگرهای  .4جدول 
نام 

 شاخص
 میانگین نماگر

انحراف 

 معیار

انحراف 

 میانگین
 tآماره 

عدد 

 اداریمعن

حد 

 پایین

حد 

 بايا

وضعیت 

 متغیر

دن
 بو
ذیر
ت پ
قاب
ر

 

های توسعه فراهم بودن زمینه

 C1شهری
 مناسب 81/3 11/3 331/3 583/1 188/3 839/3 13/9

های دولتی و یذاریسرمایه

 C2خصوصی
 نامناسب -55/1 -15/1 333/3 -135/19 -538/1 131/3 13/1

 نامناسب -C3 85/1 191/3 155/1- 181/13- 333/3 83/1- 11/1اجتماعی -های فرهنگیپتانسیل

 نامناسب -C4 19/1 131/3 511/1- 181/11- 333/3 18/1- 58/1تخصص مگیران شهری

 مناسب C5 89/9 118/3 883/3 111/81 333/3 15/3 88/3ها و موقعیت طبیعیویژیی

 نامناسب -C6 15/1 881/3 953/1- 359/91- 333/3 19/1- 81/1وجود نیروهای انسانی متخصص

 نامناسب  18/8 میانگین

 (1931های پژوهش، )یافته مثخذ:
 

استراتژی توستعه  چهار شاخص وضعیت 1شکل 

پتذیر بتودن، قابلیتت )رقابت شهری کلانشهر کرمانشاه

را در خوب شتهری( رواییحکمو  بودنبانکیزنگیی، 

در . همانگونته کته دهتگیک مقایسه تطبیقی نشان متی

وضتعیت  هتاشاخصمجموع ، شوددیگه می این شکل

بتا  بودنبتانکینسبی  طوربهاما  ،دهگمطلوبی نشان نمی

قترار  تتریمطلوب نسبتبه در وضعیت 98/8میانگین 

در  11/1خوب شتهری بتا میتانگین  رواییحکم دارد.

دو  یرفتتته استتت.نتتامطلوبی قتترار بستتیار وضتتعیت 

پذیر بتودن و قابلیتت زنتگیی داشتتن رقابتشاخص 

هتای دوم به ترتیب در رتبه 18/1و  18/8های میانگین

 و سوم به لحاظ رضایت شهرونگان قرار دارنگ.
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 کرمانشاهشهر کلاندر  CDSهایبندی شاخصرتبه. 6شکل 
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 4

در حتال ایتران در  فضایی ریزیهرچنگ نظام برنامه

ستازی و تصمیمن نوی هاییذار به رویکردها و روش

نتر   باریزی متمرکز اما نظام برنامه ،است ییریتصمیم

هتای طترح همونتان ویژیتی بتارز پتایین، مشتارکت

در  ویژیتی ایتن و توستعه شتهری استت ریزیبرنامه

 ارزیتابی ختورد.کشور نیز به چشم متیشهرهای کلان

نشتان شتهر کرمانشتاه استراتژی توسعه شهری در کلان

بتودن، رقابتیخوب،  رواییکمح یهاشاخص دهگمی

 وضتعیت مطلتوبی داشتنزنگیی  یتو قابل بودنبانکی

تقویتتت مشتتارکت از طریتتق  در ایتتن شتتهر نتتگارد.

نیازمنتگ  شهر کرمانشاه،استراتژی توسعه شهری در کلان

 بته ویتژه و هتا، تحولتات متگیریتیتقویت زیرساخت

بتا ایتن نتیجته  است. مگیریت شهری نهاد یکپارچگی

و ( 1931رهنمتتا و همکتتاران )هتتای وهشپتتژنتتتای  

پتایین بتودن  زمینهدر ( 1939فرد و همکاران )نوروزی

و  هتای استتراتژی توستعه شتهریمطلوبیت شتاخص

 هتای آن در شتهرهای ایترانفراهم نبودن زیرستاخت

 دهتگنتای  این مقاله همونین نشتان متی .همسو است

شتهر کلتانهای استراتژی توسعه شتهری میان شاخص

کته معنتا  بگین .شاه وابستگی متقابلی وجود داردکرمان

، ستبب بهبتود بودنبانکیهای دن زیرساختکرفراهم 

قابلیتت  ختوداین  وجایگاه رقابتی شهرها خواهگ شگ 

در نهایتتت در  کتته زنتتگیی در شتتهر را افتتزایش داده

ختتوب شتتهری و مشتتارکت حتتگاکثری  روایتتیحکم

ن هتای شتهری  نمایتاروژههتا و پتشهرونگان در طرح

 .  شودمی

ختوب  رواییحکمهای شاخصتقویت  بگینسان،

اولویتت  بایستتی در ،داشتتن و قابلیت زنگیی شهری

 ای و محلتیمنطقته ملتی،اقگام در مقیتا   یهابرنامه

تتگوین،  در تمتامی مراحتلضروری است  قرار ییرد.

ستازی بترای ضتمن شتفا  ،هتاطترح تهیه و اجرای

هتا، بتا زیت طترحورد مرسانی در مشهرونگان و اطلاع

تشکیل جلستات منستجم، مشتارکت شتهرونگی بته 

 حگاکثر ممکن برسگ.

شتتهر متتگیریت شتتهری کلتتاننهتتاد یکپتتارچگی 

تتگوین و اجترای بترای گامات اق ترینکرمانشاه از مهم

ستراتژی توسعه شتهری ا از جملهیونه طرح شهری هر

-چراکته ضتمن جلتوییری از متوازی ؛کرمانشاه است
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هتتای توستتعه شتتهری، ستتبب کتتاری در انجتتام طتترح

 ها نیز خواهگ شگ.افزایش میزان موفقیت این طرح

بته های توسعه اقتصتادی نمودن زیرساختفراهم 

جانبته عی با مشتارکت همتهاجتمافرهنگی توسعه ویژه

-کارییری متخصصتین بتومی در پستتبه شهرونگان،

مبلمان شتهری  سازیهماهن و  های مگیریت شهری

شهر کرمانشتاه، از طبیعی کلان رهنگی وهای فبا ویژیی

ی استراتژی توسعه کلانشهر کرمانشتاه هادیگر رهیافت

 است.

عوامتتل  تتتثییرکرمانشتتاه تحتتت  شتتگنپذیررقابتتت

محیطتی و زیستفرهنگی، مختلف اقتصادی، اجتماعی

از ایتن یتک هر امنیتی است که چگونگی موفقیت در 

شناستایی  زمینتهدر عمیتق  هتاینیازمنگ پژوهش ،ابعاد

 ها است. های آنها، موانع و محگودیتظرفیت

 نامهکتاب

(. استتراتژی توستعه شتهری 1983اشرفی، ی.، تیموری، ا.، فرهودی، ر.ا.، جعفری مهرآبادی، م.، سالارونگیان،  .) .1

CDS 1-99(، 99)15ریزی، جغرافیا و برنامهریزی مشارکتی، منگی از برنامهبستری مناسب جهت بهره. 

المللی امام خمینتی )ره( (. کارفرما شهرداری قزوین، مشاور: دانشگاه بین1981ه راهبردی شهر قزوین. )برنامه توسع .8

 قزوین.

نشتریه انجمتن راه و ریزی استراتژی توسعه شتهری، (. تحلیلی بر برنامه1985)تقوایی، م.، نادری، ب.، دهقانی، ی. .9
 .8-83(، 93-83) 1ساختمان ایران بنا، 

( در ایتران، CDSهای استراتژی توستعه شتهری )سنجی اجرای طرح(. امکان1933ملایی، ا. )فرجینژاد، ح.، حاتمی .1

 .  55-11(، 8) 8ای، های شهری و منطقهمطالعات و پژوهش

(. درآمگی بر رویکرد جگیتگ استتراتژی 1933زاده دلیر،  .، صگرموسوی، م.، حیگری چیانه.، رضاطبع،  . )حسین .5

هتای جتامع در ایتران. هتای فتراروی طترحریزی شهری با تثکیگ بر چالشاینگ برنامه( در فرCDSتوسعه شهری )

 .119-813(، 91) 11پژوهشی فضای جغرافیایی،  -فصلنامه علمی

هتای تتثمین ( در سیاستCDS(. نقش استراتژی توسعه شهری )1983حیگری چیانه، ر.، رضا طبع ازیمی،  . . ) .1

 .53-88(، 19) 18های جغرافیای انسانی، پژوهشه موردی: شهر رشت، های کم درآمگ شهری، مطالعمسکن یروه

های راهبترد توستعه (. تحلیل جایگاه شاخص1931رهنما، م.ر.، غلامزاده خادر، مرتضی.، جعفری سیگآباد، وحیگ. ) .1

 .131-185(، 81) 18نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ( در شهر چناران، CDSشهری )

(. توسعه استتراتژیک شتهرهای میتانی ایتران بتا تثکیتگ بتر 1988فرد، م.، سراسکانرود، م. )، شعبانیرهنمایی، م.ت. .8

 .  51-81(،1) 1مجله آمایش سرزمین، ای، راهی به سوی توسعه منطقه CDSرویکرد 

-، رویکردی مشارکتی در فرآینتگ چشتمCDS(. 1931زیاری،  .ا.، قاسمی،  .، مهگیان بهنمیری، م.، مهگی، ع. ) .3

(، 59) 83ریتزی، پژوهشی جغرافیتا و برنامته -نشریه علمیانگازسازی توسعه شهری )مورد پژوهش: شهر مهاباد(. 

831-111. 
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