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A R T I C L E    I N F O 
 

A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
The urban development strategy approach as a strategic plan in responding 

to management inefficiency and reducing the quality of life of cities since 

1999 has been raised with the goal of reducing poverty, sustainable 

development and promoting participatory and good urban governance. In 

the meantime, one of the CDS axes has been neighborhood-based approach 

and attention to urban neighborhoods. Therefore, the present research 

intends to prioritize the neighborhood (Darb Shazdeh, Bazaar Morgh 

Market, Sang siyah and Sare Duzak) in eight district based on four 

principles of urban development strategy (good urban governance, 

bankiness, viability and competitiveness). Required data were collected 

through library studies and completed questionnaires. The statistical 

population of this study is citizens of four neighborhoods of the 

neighborhoods of the eight district of Shiraz (N = 24871), which was 

selected using Cochran formula. 318 people were selected and a 

proportional to each neighborhood population was distributed randomly in 

the neighborhood. In order to analyze the data, SPSS software and one-

sample T-test were used and the Ralspi model was used for leveling the 

neighborhoods. The results of a single-sample T test indicate that the 

overall mean of urban development strategy indicators at the level of these 

neighborhoods is at an unsatisfactory level. The findings of this model 

indicate that from the total area of study, the neighborhoods of Sare Duzak 

and Darbe Shazdeh, respectively, with the first and second rank, with a 

final score of 0.5109 and 0.4634, to some extent, and Bazzar Morgh 

locations and Sang siyah are at a very depreciated level with a final score of 

0/1638 and 0/0052 respectively. 

Article history: 
Received 24 October 2018 

Accepted 19 January 2019 
Available online 27 May 2019 

Keywords:  
Urban Development Strategy, 

RALSPI Model, 

Neighborhoods of Eight 

District, Shiraz City. 

Citation: Ebrahimzadeh, I., 

Istgaldi, M., Hajizadeh, F. 

(2019). Analysis and 

Prioritization of Indicators of 

Urban Development Strategy 

in the neighborhoods of the 

eight district of Shiraz. 

Geography and Sustainability 

of Environment, 9 (1), 1-17. 

doi: 10.22126/GES.2019.1060 

                                                                                                                                                                          
*. Corresponding author E-mail address:                 M.istgaldi62@gmail.com 

http://ges.razi.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.22126/ges.2019.1060
mailto:m.istgaldi62@gmail.com


 81-8( 8331) 30جغرافیا و پایداری محیط 

 

 جغرافیا و پایداری محیط
 /http://ges.razi.ac.irوبگاه نشریه: 

 2322-3831 پـی:شـاپـای چـا

 2818-3813شاپای الکترونیکی: 

 

 هشت شهر شیراز منطقة محالّتدر  شهری های استراتژی توسعةبندی شاخصتاولویّتحلیل و 

 زادهفاضل حاجی، *مصطفی ایستگلدی، زادهعیسی ابراهیم

 سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران  دانشگاه ریزی شهری،جغرافیا و برنامه استاد 8
  رانزابل، زابل، ای دانشگاه ریزی شهری،استادیار جغرافیا و برنامه 2
 ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانارشد جغرافیا و برنامهکارشناس 3

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
ای استراتژیک و در پاسخ به ناکارآمدی مددیریتی و کداه    مثابة برنامه رویکرد استراتژی توسعة شهری به

ا هدد  کداه  فقدر، توسدعة پایددار و ارتقدای مشدارکت و ای داد         ب 8333کیفیّت زندگی شهرها از سال 

حکمروایی خوب شهری مطرح شد. در این میان یکدی از محورهدای اسدتراتژی توسدعة شدهری، رویکدرد       

بنددی محدالّت   رو، پدژوه  حاضدر بده اولویّدت    محوری و توجّه به محالّت شهری بوده است. از ایدن محلّه

و سدردز(( منطقدة هشدت شدهر شدیراز براسداس اادول چهارگاندة          سدیاه )درب شازده، بازار مرغ، سنگ

بدودن( پرداختده    پدییری و رادابتی  بودن، زیسدت استراتژی توسعة شهری )حکمروایی خوب شهری، بانکی

نامه گدردآوری شدده اسدت.     ای و تکمیل پرس های مورد نیاز پژوه  از راه مطالعات کتابخانهاست. داده

=  27118شهروندان چهار محلّه از محالّت منطقة هشت شدهر شدیراز )   جامعة آماری پژوه  پی  رو را

N    نامدة متناسدب بدا    نفدر انتخداب و پرسد     381( تشکیل داده است که با اسدتفاده از فرمدول کدوکران

منظدور ت زیده و    اورت تصادفی ساده در سدط  محدالّت توزید  و تکمیدل شدد. بده       جمعیّت هر محلّه به

بنددی محدالّت از   ای و بدرای سدط   نمونه اس.پی.اس.اس و آزمون آماری تی تک افزارها از نرمتحلیل داده

ای بیدانگر آن اسدت کده    نمونده مدل رال اسپیای بهره گرفته شده است. نتایج حاادل از آزمدون تدی تدک    

سدر  های استراتژی توسعة شهری در سط  محالّت مزبور در سط  نامطلوبی بده های کلّی شاخصمیانگین

دهندد  آن اسدت کده از م مدوع محدالّت مدورد مطالعده،        های مدل یادشده نشانن یافتهبرد؛ همچنیمی

 7837/0و  3803/0ترتیب با کسب رتبة اوّل و دوّم و بدا امتیداز نهدایی    محالّت سردز( و درب شازده، به

 0032/0و  8831/0ترتیب با امتیداز نهدایی    سیاه بهدر سط  تا حدّی برخوردار و محالّت بازار مرغ و سنگ

 در سط  بسیار محروم ارار دارند.

 تاریخچة مقاله:
 8331 آبان 02 دریافت

 8331 دی 23 پییرش

 8331 خرداد 8دسترسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
اسددتراتژی توسددعة شددهری، مدددل رال    

اسددپیای، محددالّت منطقددة هشددت، شددهر 

 شیراز.
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 مهمقدّ
 شدود کده تدا   و تخمدین زده مدی   اندداشتهمیلیارد مردم جهان در شهرها سکونت  3/1از  %30 حدود، 2088در سال 

چندین  (. 2081و همکداران،   8یاندگ )جهدان در شدهرها زنددگی خواهندد کدرد       جمعیّدت از  %81حدود  2030سال 

و زمیندة   (2080، 2مثن دی  )شدووتن و وجدود آورده  هدای پایده بده   زیرسداخت  برای توسعة ی تقاضای بسیاریوضعیّت

، همکداران ده اسدت )زیداری و   ران را فدراهم آور امدد ریزان شهری و همچندین سیاسدت  ی مدیران و برنامهجدّ العةمط

های مدوردی اراهده    حل تی که راههای سنّهای شهری و ناکارآمدی روش(. در کنار این موارد، پیچیدگی سیستم8337

شدده اسدت بسدیاری از     سدبب چندبعدی موجدود،   ها در پاسخگویی به نیازها و مشکالتشرو ایندهند و ناتوانی می

جانبده، در شدرایطی نابسدامان ادرار گرفتده و بدا گسدترش        احی  و همه ةتوسعه، بدون داشتن برنامشهرهای درحال

توسدعه،  کشدورهای درحدال   دنبدال بده (. 8311اد، رباشدند )رفیعیدان و شداهین    روروبهای نامعلوم فقر و آینده رویة بی

دلیدل اینکده   ای جام  و تفصیلی برای شدهرها مطدرح هسدتند، بده    هدر ایران نیز که در االب طرحهای موجود  برنامه

هدا ابعداد اجتمداعی، ااتصدادی و مددیریتی لحدا  نشدده اسدت،          تی بوده و در تددوین آن بیشتر کالبدی، ایستا و سنّ

و درنهایدت اابلیدت   هستند ت مدّطوالنی اابل انعطا  و پاسخگوی نیازهای فعلی شهرها نیستند و چون در عمل غیر

 (.8338، همکارانو  ها بسیار ناچیز است )رهنمادر آن شده ینیب  یپق اهدا  اجرایی چندانی ندارند، میزان تحقّ

در پاسخ به شرایط نامطمئن آینده، ناکارآمدی مدیریتی و کداه  کیفیّدت    8333رو، اهتال  شهرها از سال از این 

کده از اهددا     ریزی شهری پدید آورددر برنامه 3عنوان استراتژی توسعة شهری ی بازندگی در شهرها، رویکرد جدید

برشدمرد  را سکونت، کاه  فقدر و بهبدود مددیریت شدهری      کیفیّتپییری، کارایی، ارتقای افزای  راابتتوان میآن 

بیایدد و بده    شدهرها  محدالّت مدک  تواندد بده ک  ، یکدی از راهبردهدای کده مدی    بندابراین ؛ (8338، همکاران)اابری و 

 کلیدی طدرح  است. هد « شهری استراتژی توسعة»کمک کند، راهبرد  محالّت هایشدن مشکالت و معضل برطر 

هدایی بدرای بهبدود مددیریت و     دنبدال تددوین برنامده   تهیه و اجرای اسدتراتژی اسدت کده بده     ،محالّت راهبرد توسعة

و  جمعیّدت اشدتغال و گسدترش خددمات، تثبیدت     هدای  گیاری برای ای اد فراتحکمروایی شهری، افزای  سرمایه

 (.8333)امانیان، و غیره است  محالّتری در ، ارتقای سطوح پایدامحالّتتوزی  متوازن آن در سط  

اسدت کده    محدالّت ی بده  تدوجّه ، بیتوسعهدرحالرهای ویژه در کشوبه توسعة شهریهای ناپایداری یکی از زمینه 

 برای استراتژی رشد ااتصدادی  ،این فرایند. هاست آنتوانمندسازی  وضعیّتی بهبود ویژه برا هایاندیشینیازمند چاره

برای ای اد شدهر پایددار و    زمان هم طور بهاین فرایند کند. ساختار تعیین میکه جزو الینفک ویژگی شهر هستند یک 

 هدا لیا در بیشدتر حالدت   ؛آورد میفراهم شرایطی  ،نف  فقیران شهریها، استراتژی و ااداماتی بهسیاست ةواسط بهبرابر 

کند و هد  آن بهبود کارایی ااتصدادی، ای داد طیدس وسدیعی از اشدتغال و      شهری تأکید می محالّترشد ااتصاد  بر

در چندین طرحدی کده توانمندسدازی      محالّتمحوری  گیری از رویکردهای توسعهتوسعه و ارتقای خدمات است. بهره

دهدد، ضدروری   ها و اادامات خود ادرار مدی  را در رأس برنامه محالّتمردم و  پییریی و کاه  آسیباجتماعات محلّ

هد  آن بهبود کدارایی ااتصدادی، ای داد طیدس وسدیعی از اشدتغال و توسدعه و ارتقدای          که یطور به. رسدنظر میبه

(، 2087و همکداران )  مدن   یرسدول (، 2083و همکداران )  7مدن  رسولی (.8337)تقوایی و همکاران، خدمات باشد 

 (، تقددوایی و8333(، رهنمددا و شددریفی )8338(، علیشدداهی و کریمددی )2008) 8(، پارنددل و رابینسددون2001) 3هدداال
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هدا و مقداالت   شدهرها پدژوه    وضدعیّت بهبدود   منظدور توسعة شهری بده استراتژی  دربار و غیره  (8337همکاران )

 .انددی در سط  جهان و ایران ان ام دادهمتعدّ

شدهری،   جمعیّدت   ز مانند بسیاری از شهرهای دیگر کشور در چند سال اخیر با رشدد فزایندد  شهر شیراز نیکالن 

و خددمات شدهری    ونقدل  حمدل دنبال آن، افزای  نیازهای شهری همچدون مسدکن،   شینی، مهاجرت و بهروند شهرن

ة الدب تداریخی و   مثابد  بده این شدهر کده    (. یکی از مناطق بسیار مهم77ّ: 8333بوده است )رضایی و کریمی،  رو روبه

شدده اسدت    یل تشدک تی سنّ ةمحلّ دوازدهلحا  تاریخی و عرفی از که به است فرهنگی آن مطرح است، منطقة هشت

مشدارکت، عددم    اجتمداعی پدایین، ضدعس در حد ّ     سدرمایة  رینظبا معضالت و مشکالتی همواره  و (8338)فرجام، 

هدای تولیددی و   رونقدی کارگداه  مکاندات اشدتغال و بدی   بودن ضریب اجتماعی، کداه  ا ق به مکان، پاییناحساس تعلّ

د در سدط   متعددّ  در سط  منطقه، وجود فضاهای مخروبةفرسودگی کالبدی، کمبود شدید فضای سبز و باز عمومی 

آوری زبالده و پسدماندها   بافت و آلودگی بصری و محیطی گسترده در سط  منطقه و وجود ضدعس و نقدص در جمد    

 (.23 :8313رو هستند )مهندسین مشاور پردا راز، مدیریتی روبه دلیل مشکالت دسترسی و به

چدراغ( و  شداه   ، بازار مدرغ )محددود  سیاهسنگ، درب شازده محالّتدر این میان مشکالت و معضالت یادشده در  

بدر آن  بندابراین، پدژوه  حاضدر    ؛ ارار داده اسدت  تحت تأثیرزندگی شهروندان را  کیفیّتتر بوده که سردز( پررنگ

 خدوب  یدی حکمروامنطقة هشت شهر شیراز را بر اساس ااول چهارگانة استراتژی توسدعة شدهری )   محالّت است که

ریدزی  برنامده  اهمّیّدت بده   توجّده بدا   رو نید ااز ؛ کندد  بنددی اولویّدت پییری و راابتی بودن( بودن، زیستشهری، بانکی

 8333در سدال  حدد،  هدای سدازمان ملدل متّ    گداه  استراتژیک در سط  شهرها، بانک جهانی با همکاری مرکز سدکونت 

بده وجدود    توسدعه  درحدال را با هد  بهبود شرایط زندگی در شهرهای کشدورهای  « اهتال  شهرها»سازمان میالدی 

 .(2008، 2موخی ا)آوردند 

ی نفعدان محلّد  فرایندی است که با مداخلده و مالکیدت  ی   توسعة شهری، استراتژی 3براساس تعریس بانک جهانی 

درزمیندة  های شهر تحلیل آرمان رگیرند شود. این فرایند درباندازی جام  برای شهر خود ای اد میدوین چشمبرای ت

ای و اجدرای ایدن   های توسعه گیاری و حمایتها برای سرمایهاولویّتااتصادی و اجتماعی و کاه  فقر، تعیین  توسعة

شهر، ضمن اینکده   ترتیب راهبرد توسعة (. بدین8337 خاله،هنده طریق اادامات مشارکتی است )نصیریانداز ازچشم

کندد،  مدی  فعّالیّدت به اهددا  خدود    دستیابی دادن به اادامات الزم در راستایک دارد و برای سامانماهیتی استراتژی

ی هدا کوشد با ای اد ساختار اعتماد و ارتباط بدین گدروه  فرایند تأکید دارد و می بر مشارکت شهروندان در کلّ تشدّ به

کند تا متفداوت   های توسعه، مردم را تشویقها و فراتتسازوکاری اجتماعی( ضمن شناسایی اابلیّ مثابة بهمختلس )

بدا برگدزاری جلسدات     ی در مراحل مختلس فرایندد، همچنین مراج  محلّ دهند؛ اهمّیّتشهرشان  از گیشته به توسعة

از فرایند و نتدایج کدار، مشدارکت     ها آن زیساتفاده و با آگاهریات شهروندان اسگزارش، از ت ربیات و نظ مشاوره و اراهة

 مثابدة  بده یکرد این اسدت کده   رواین  اهمّیّت(. بیشترین 8311راد، کنند )رفیعیان و شاهینها را تضمین میبیشتر آن

ی گیدرد و در کداه  فقدر، رشدد ااتصداد     نظدر مدی  منزلة موتور ااتصادی در بهشهری، شهر را   یک استراتژی گسترد

ی و به شدرایط ملّد   توجّهبا  توسعة شهریراهبرد همچنین رویکرد وااعی  تأثیر مستقیم دارد؛ی و بهبود حکمرانی محلّ

 .(8311است )اشرفی،  تغیّری ممحلّ

از:  اندد  عبدارت شود. این اادول  عنوان ااول شهرهای پایدار یاد می باکه از آن  دارداستراتژی شهر ااولی  توسعة 

                                                                                                                                                                          
1- Parnell & Robinson 

2- Mukhija 

3- World Bank 
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که در ادامه بده تشدری     (2000بانک جهانی، )بودن یپییری، حکمروایی خوب شهری و بانک، راابتبودناابل زندگی

 این ااول پرداخته شده است.

حکمروایدی   مددیریت و  ،کند که یکی از این اهدا اهدا  گوناگونی را دنبال می توسعة شهریی راهبرد کلّ طور به 

ی شدد و بدر   امر محلّ  شناسی سیاسی و اداروارد متون جامعه 8310 ةمفهوم حکمروایی که از دهخوب شهری است. 

هدای نظدری آن بده دوران ارسدطو و     داشدت کده ایدده   داللت ادرت و جامعه  وضوع یا محتوایی ادیمی دربار  رابطةم

(. بدا  8333، یمدممن گدردد )تدوکلی و   حکومدت و شدهروندی برمدی   درزمیندة   ها آن  شد طرحافالطون و ابعاد فلسفی 

حقدو    ازجملده یکدم و افدزای  میدزان مطالبدات شدهروندان؛      وبیست ارنشهرها در کالن جمعیّتگیر شمافزای  چ

(. برنامدة  8338، همکداران دندد )امینیدان و   کرمطالعده  ی جددّ  طور بهشهروندی، کشورها موضوع حکمروایی خوب را 

داندد کده   گیری مدی ن در تصمیمشهروندا ی مطلوب شهری را مشارکت برابر همةحد، حکمروایسازمان ملل متّ توسعة

مندی و کن  جمعدی  به ای اد شرایط اانون تیدرنها وست شامل جامعة مدنی و بازار نیز ه بلکه ،شامل دولت تنها نه

، به این ترتیدب کده در یدک سدمت ایدن      داردحکمروایی مطلوب شهری معنایی دوگانه در این معنی کند. کمک می

گدوی مفهدومی یدا نظدری همیداری      ال با محیط بیروندی و از طدر  دیگدر بده     ولتات ت ربی انطبا  دیّمفهوم به ت لّ

 یکدرد بده روابدط بدین جامعدة     رو ایدن . (2080، 8بهویدان )اجتماعی و نق  دولت در این فرایند مربوط است  های نظام

، کداران همو  گیاران با مخاطبان اانون و حکومت با افراد تحت حکومت معطو  اسدت )یغفدوری  مدنی با دولت، اانون

8333.) 

 یکدی از رویکردهدای ندوین درزمیندة    بندابراین   ؛اسدت بدودن  ابل زندگیا ،توسعة شهرییکی دیگر از ابعاد راهبرد  

هدای اجتمداعی و   دادن شداخص مفهوم کیفیّت زندگی و دخالدت  شدن مطرح، توسعة شهریااالح و گسترش مفهوم 

ای که این مفهدوم  گونهبه ؛(8337زاده و اادرمرزی، اهیمای است )ابرکیفی در اهدا  توسعه و عمران شهری و منطقه

ریدزی شدهری و   برنامده  لید ابهدای مختلدس از   ری بر روندهای اجتمداعی و سیاسدی داشدته و در حدوزه    ممثّ تأثیرات

کدار  ههای ااتصادی و سالمت روانی بهای اجتماعی و پژوه شاخص هایپژوه ای، ارتقای سالمت، ناتوانی،  منطقه

زنددگی را معیدار سدالمتی، آرامد  و شدادمانی       کیفیّدت . در برخدی از منداب    (2083، 2شدود )تورکوگلدو  یگرفته مد 

 ای از مفداهیم را دربدر  گسترده کیفیّت زندگی دامنة، مفهوم رو نیااز  اند؛فرد یا گروهی از افراد تعریس کرده  شد ت ربه

ترکیبدی از سدالمت   کیفیّدت زنددگی   ، رو ایناز  (.2088ن، و همکارا 3زادهابراهیم) استگیرد که بیانگر رفاه جوام  می

 انسانی، شدادمانی و سدالمتی مدرتبط اسدت     رضایت، توسعة لیاببا مفاهیمی از تشدّ بهروانی و فیزیکی فرد است که 

تدوان آن را  زنددگی وجدود دارد، مدی    کیفیّدت نظرهایی که در تعریس ابهام و اختال  بنابراین باوجود؛ (2087، 7)مارانز

هدای  ، در مقیداس جمعیّدت  وضدعیّت شدرایط و   ر بدا درای چندبعدی و کیفدی  زندگی، واژه کیفیّتد: بیان کر گونه نیا

بده   اسدت و هدم  های  هندی یدا کیفدی    کی به شاخص( است که هم متّغیرهو  محلّهجغرافیایی خاص )شهر، منطقه، 

 مهدم  توسدعة شدهری  در مبحد  راهبدرد    (. معیار دیگری که8333، همکاران)پوراحمد و  های عینی یا کمّیشاخص

 بودن است.هوم بانکیمف ،است

ات و ارتباطدات و افدزای  نقد  آن در زنددگی بشدر،      اطاّلعد اوری روزافدزون فنّد   های اخیر رشد و توسعةدر سال

خدود   های توسدعة ای برای آن ااهل شوند و برنامهویژه اهمّیّتدی در سراسر دنیا موجب شده است تا کشورهای متعدّ

عظدیم سیسدتم    مثابدة بخشدی از م موعدة    بده بودن (. بانکی8337، همکارانبخشند )دهانی و  تسرعکمک آن را به
                                                                                                                                                                          
1- Bhuiyan 

2- Turkoglu 

3- Ebrahimzadeh 

4- Marans 



 5 های استراتژی توسعة شهری در محالّت منطقة هشت شهر شیرازبندی شاخصل و اولویّتتحلی
 

پییر شدهرهایی   عبارتی شهرهای راابتدارد؛ بهپییری شهری با راابتارتباط نزدیکی ات و ارتباطات الکترونیکی اطاّلع

ای خدود  در استفاده از مناب  درآمددی و هزینده   یآمدشهری کار یعنی سیستم مالیة؛ پییر هم باشندهستند که بانک

اوری فنّد  ازلحدا  بودن ل، بانکیعد اوّرد: بُکتوان با دو رویکرد متفاوت بررسی بودن را می(. بانکی8311دارند )اشرفی، 

ر فیزیکدی در  که بدون نیاز به حضو امکاناتی برای مشتریان آورند مثابة فراهم بهتوان است. بانکداری الکترونیک را می

، همکداران )نظدری و  د ات بدانکی دسترسدی یابندد، تعریدس کدر     های ایمن بتوانند به خدمبانک و با استفاده از واسطه

پایددار بایدد از    توسدعة د اادوال  شدهرها بدرای داشدتن     شدو شهری بررسی می سیستم مالیة ازلحا م عد دوّ(. ب8337ُ

 (.8337، خوردار باشند )محمدآبادیدرآمدهای پایدار نیز بر

هدای مفهدوم   ریشده  یکلّد  طدور  بده . اسدت بدودن  بده مبحد  رادابتی    توجّده  توسعة شهریاز دیگر اهدا  راهبرد 

و  2اچدا )گردد برمی 8ااتصادی معرو  به مرکانتیلیسم هفده میالدی همراه با نظریةتا  پانزدههای پییری به ارن راابت

تدی بدرای   ملّشدرکت یدا   شود و به توانایی ی میتلقّ شدن ینجهابرای  یمناسب (پییری محرّراابت .(2081همکاران، 

ی را دارد و بدا بدازده کدافی در منداب      در بازارهای جهانی و محلّد  کیفیّتمحصوالت و خدماتی که استانداردهای  اراهة

، راابدت  ور ایدن از  (؛2081و همکداران،   3جواین)اشاره دارد  ،همراه است ها آندر تولید  شده مصر شده یا کارگرفته هب

دهدی توزید    گیاری و جلب نخبگان و غیره وجود دارد، موجدب بازشدکل  فضایی مداومی که بین شهرها برای سرمایه

هدای شدهری ابزارهدایی بدرای     المللی شده است و سیاستدرون یک کشور، بلکه در سط  بین تنها نهفضایی از مناب ، 

 ،بندابراین ؛ (8333، همکداران سدامانی و   ل هسدتند )کدارگر  و تولیدد شدغ   گدیاری سدرمایه  پییری از راهافزای  راابت

جانبده  گدیاری همده  شهرهای راابتی شهرهایی هستند که ااتصادی پویا و ادرتمند با رشد اشتغال، درآمدد و سدرمایه  

 سات است.وری افراد و ممسّآوردن شرایط مناسب برای افزای  بهره، فراهمکارآمد شهری دارند. الزمة توسعة

هدای بدازار شدکل    شکل پویا و در ارتباط بدا فرادت   گیاری، اشتغال و ت ارت بهی راابتی، تولید، سرمایهدر شهرها

گدیاری بدومی و   در جست وی رشد سدرمایه  توسعة شهریبنابراین راهبرد ؛ (8333گیرند )باارعطاران و نخستین، می

ایدن هدد  بایدد بدا اادالحات مدالی و       پییری است و برای رسدیدن بده   خارجی و افزای  توانایی شهری برای راابت

ابلدی   هایپژوه بنابراین ؛ (11 :8330آبادی، برای راابت با دیگر شهرها تقویت کرد )خلیلرا سازمانی، ادرت شهر 

ندامطلوبی   وضدعیّت مورد پژوه  در  محالّتدر سط  شهرها و  توسعة شهریهای راهبرد د که شاخصندهنشان می

کنتدرل   لعات گیشته، سعی شده است با اراهة راهکارهای کارآمدتر در راسدتای ای از مطاپارهدر  که ینحو به ند؛ارار دار

پدییری اادداماتی ان دام    بدودن و راابدت  پییری، بدانکی ها در ابعاد حکمروایی، زیستمشکالت و تنگناهای ناشی از آن

درخور مطالعه اسدت کده کمتدر بده آن     ای مهم و نکته محالّتبررسی این ابعاد در سط   یادشده، شود. در کنار موارد

بده ایدن    تدا  ؛اندد وجدود آمدده  بده  محدالّت شهرها از تعدادی زیادی  به اینکه توجّهپرداخته شده است، بدین ترتیب با 

 پایداری حرکت نخواهند کرد. یسو بهنشود، شهرها  توجّه محالّت

 هامواد و روش
خورشدیدی،   8333سرشدماری مرکدز آمدار ایدران در سدال      آخدرین   مثابة مرکز استان فارس، بدر پایدة   بهشهر شیراز 

منطقده   دهده و از کدر ، تقسیمات کالبدی شیراز تغییراتی 8333نفر داشته است. در سال  8383337ی بالغ بر جمعیّت
ارد )شدهرداری  هکتدار د  28810کده مسداحتی بدالغ بدر     است رسیده  8333منطقه در سال  یازدهبه  8332در سال 
 هکتار بخشدی از محددود    311با وسعت تاریخی و فرهنگی  قةمنط مثابة بهشهر شیراز  هشت قة(. منط8333شیراز، 

                                                                                                                                                                          
1- Mercantilism 

2- Ochoa 

3- Jovane 
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( 8338، همکداران نفدر اسدت )ایدزدی و     71833ی معدادل  جمعیّتد شود کده دارای  شهر شیراز را شامل می 8مرکزی
( N=  27118از )هشت شهر شدیر  منطقة محالّتاز  محلّهرا شهروندان چهار  حاضر آماری پژوه  جامعة(. 8 )شکل

 جمعیّدت پدژوه  متناسدب بدا     نامة پرس و نفر انتخاب  381کوکران تعداد  دهد که با استفاده از فرمولتشکیل می

بندابراین پد  از اینکده اعتبدار و     ؛ (8د )جددول  توزی  و تکمیل شد  محالّتدر سط   به روش تصادفی ساده محلّههر 
شدد، بدرای    دیید تأنفدر(   پدانزده ) ریزی شهریصین جغرافیا و برنامهتخصّاساتید و م ازنظربا استفاده  نامهپرس وایی ر

، آلفای کرونباخ نشدانگر انسد ام دروندی    درواا . دز روش آلفای کرونباخ استفاده شا نامهپرس سن   میزان پایایی 
تلدس، اعدداد   های مخدر شاخص شده محاسبهرود. در این پژوه ، مقدار آلفای شمار میها بهو همسازی داخلی گویه
کار گرفتده شدده و   به نامهپرس ها در سازه یت الزم برای احراز پایایتوان گفت که داّ( و می2مطلوبی است )جدول 

ت زیده و تحلیدل    درادامده، بدرای  د. ها با یکدیگر همبستگی درونی دارند برای سن   شاخص شده یاحطرّهای گویه
بدرای ارزیدابی    تیدرنهااستفاده و  3اینمونهو آزمون آماری تی تک 2ساِس.اِاِس.پی.افزار از نرم شده یگردآورهای داده
ده شد  اسدتفاده  7مورد پژوه ، از مددل رال اسدپیای   محالّتبندی و سط  توسعة شهریهای استراتژی ی شاخصکلّ

در  توسدعة شدهری  های اسدتراتژی  یک از معیارها و شاخصمنظور مقایسة زوجی هرگفته شود که به الزم است است.
فرایندد تحلیدل   ( با استفاده از 3روش تخمین شخصیشناسان مربوطه )بهنفر از کار بیستنظر  گرفتناین مدل پ  از 

همچندین متغیّرهدای مدورد اسدتفاده در پدژوه  حاضدر بدر پایدة اادول          ؛ دنددهی شوزنهریک از معیارها  8شبکه
بدودن و  بدودن، بدانکی  ب شهری، اابل زنددگی چهارگانة استراتژی توسعة شهری در االب چهار شاخص حکمروایی خو

 (.3بندی شدند )جدول پییری طبقهراابت

 
 مطالعه مورد محالّتهشت شهر شیراز و  ةمنطق موقعیّت. 1شکل 

                                                                                                                                                                          
1- C.B.D 
2- Statistical Package for Social Science (SPSS) 
3- One Sample T. Test 
4- RALSPI 

صدی از جامعده   نظرگرفتن عواملی شخصا  نسبت به برآورد ح م نمونه یا تعیین درادد مشخّ ربا د پژوهشگرروش تخمین شخصی یعنی اینکه  -3
 (. 37: 8333دهد )رهنما و همکاران، یجامعه را نمونه ارار م %30یا  %20یا  %80یا  %8ل امثبرای ، کند یاادام م

6- Analytical Network Process (ANP) 
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 (1939؛ عبدالهی و رختابناک، 1931، همکارانوارثی و ) شهر شیراز هشت منطقة محالّت جمعیّت. مساحت و 1جدول 

 گیرینمونه جمعیّت (مساحت )هکتار محالّتنام 
 833 80781 38 درب شازده

 10 8280 30 دز(سر
 80 7837 38 سیاهسنگ

 73 3330 28 بازار مرغ
 381 27118 833 جم 

 های پژوهش براساس آلفای کرونباخپایایی شاخص وضعیّتبررسی  .2جدول 

 مجموع پذیریرقابت بودنبانکی بودنیقابل زندگ حکمروایی خوب شهری شاخص
 133/0 170/0 111/0 838/0 101/0 آلفای کرونباخ
 30 1 82 83 88 تعداد گویه

 (1931پور و همکاران،  ساسان ؛1939؛ موحد و همکاران، 1935)پوراحمد و همکاران،  های پژوهشتغیّرها و مشاخص .9جدول 
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مشارکت و 
 پاسخگویی

توسدعة  هدای  ه و اجدرای طدرح  الن در تهیّد وهای شدهری، کمدک بده مسدئ    طرحه و اجرای نظرخواهی از شهروندان در تهیّ
زی سدا  ، آسدان پاسخگویی به مساهل و مشکالت موجدود  ت شهروندان نسبت به مدیریت شهری،، رسیدگی به شکایاشهری

 .محلّه مشارکت شهروندان در روند توسعة
مندی و اانون

 شفافیت
امدور و کارهدای عمراندی و     رسانی به شهروندان دربار اطاّلععملکرد شهرداری،  رات موجود در حوز آگاهی از اوانین و مقرّ

 .اجرای اانون، میزان اداات مدیران شهری برای، وجود عدالت الزم محلّهرفاهی 

عدالت و 
 گیری توافقی جهت

بنددی و  منطقده  بطضدوا های شدهری، رعایدت عددالت در    ریزی و اجرای طرحهای محروم در برنامهدادن گروهنظر ارار مدّ
هدای مختلدس   هدای رسدمی شدهر و شدهروندان، تفداهم میدان سدازمان       رات شهرسازی، امکان مشورت بدین سدازمان  مقرّ
 .های شهریطرح  اجراکنندکننده و  هتهیّ

 .هارای طرحکردن آن در امور شهری، زمان مناسب در اج  عوارض و هزینهانداز بهرضایت از خدمات شهری، دریافت  اثربخشی و کارایی

دن
 بو

ی
دگ

 زن
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اا
 

ااتصادی و 
 اجتماعی

مدد مطلدوب،   اشتغال با درآ بودن زمینةدیران شهری برای کاه  فقر، فراهمدرآمد، رضایت از خدمات م وضعیّترضایت از 
 .محلّهمندی به عالاه شغلی و پایداری زندگی، تیّامنرضایت از 

 .محلّهواوع جرم و جنایت در شهر و  ، عدممحلّه زندگی در شهر و کیفیّترضایت از  زندگی کیفیّت

زیرساخت و چال  
 شهری

فضداهای سدبز و تفریحدی و سدرگرمی، امکاندات       کیفیّدت ها، خیابان کیفیّتونقل شهر، ترافیک و رضایت از سیستم حمل
 وضدعیّت شدتی،  ورزشی کافی با دسترسی مناسب، دسترسی به امکانات ورزشی کافی، دسترسی به امکانات و خدمات بهدا

سیسدتم دفد  فاضدالب شدهری در سدط        وضعیّت، محلّه( در هها، سینما، تئاتر و غیر)کتابخانه کیفیّتباامکانات فرهنگی 
 .محلّه

دن
 بو

ی
انک

ب
 

زیرساخت ارتباطی 
 و مالی

 طی پرسدرعت(، امکدان دسترسدی بده شدبکة     های ارتباطی شهر )پهندای باندد اینترندت، خطدوط ارتبدا     زیرساخت وضعیّت
سدکونت، رضدایت از    در سدط  محدلّ   خودپردازهدا هدا و  پراکن  شعب باندک  ی گسترده و فراگیر، رضایت از نحو ابراتمخ

 .انکی بدون مراجعه به بانکبرای ان ام کارهای بها بانک  شد اراههخدمات 
زیرساخت آموزشی 

 و امنیتی
  هدای الزم بده شدهروندان بدرای اسدتفاد     آمدوزش  ، اراهدة ها آناستفاده از  ها و نحو بانک  شد اراههآگاهی از تمام تسهیالت 

 ت باال.امنیّ باهای الکترونیک بودن سیستم، داراشده اراههمطلوب از سیستم بانکداری الکترونیک و دیگر تسهیالت 

 8مالیه شهری
بدرای پرداخدت   الزم  ن، توجیه ااتصادی مناسدب و انگیدز   آ ر و توسعةهش وضعیّتبهبود  برایار  درآمدهای شهرداری 

هدا و عدوارض دریدافتی    خصدوص مالیدات  ت پدییرش شدهروندان در  مالیات، پایداری و ثبات درآمددهای شدهرداری، اابلیّد   
 بات اانونی موجود.ط شهرداری مطابق با مصوّتوسّ شده وض شهرداری، اخی عوارض 

ت
ااب
ر

ی
ییر

پ
 

سازی ظرفیت
 سازمانی

 رتی بدرای ریدزی نظدا  خا  برنامههای محیطی شهر، اتّشهر متناسب با مزیت منظور توسعةبههای دولتی گیاریان ام سرمایه
 .محلّهو  شهر های الزم در راستای توسعةای اد ظرفیت

ها و زیرساخت
 مناب  انسانی

ونی بدرای  هدای مدالی و ادان    گرفتن مشدوّ های جدید، درنظرای اد زیرساخت گیاری بخ  خصوای و دولتی برایسرمایه
ص، های جدید، وجود بسترهای آموزشی مناسدب بدرای کسدب تخصّد    ای اد زیرساخت منظورصوای بهمشارکت بخ  خ

شدهر، اسدتفاده از نیروهدای     ص نیروهدای انسدانی درگیدر در ادار    بدودن مهدارت و تخصّد   مهارت و تحصیالت مناسب، دارا
 .هابومی در سازمان صمتخصّ

                                                                                                                                                                          
هدا و مشدکالت ناشدی از     ها و باالبردن سدط  انتظدارات مدردم از آن   های شهرداریفعّالیّت ةعواملی چون گسترش دامن ،از دید ااتصاد شهری -8

(؛ بندابراین در ایدن میدان    2: 8312دار، کندد )العده  هدا را بیشدتر مدی   یت شهری نیاز به گسترش مناب  مالی و درآمددی شدهردار  افزای  جمعیّ
هدا تدأثیر   کسب درآمد شهرداری سو کیای دارد؛ زیرا از ها اهمّیّت ویژههای مختلس مدیریت شهری، تأمین مناب  مالی و درآمدی شهرداری بخ 
بلکده   ،شدود تنها سبب عدم ای اد خدمات ضروری در شهر مدی  کافی نه فقدان درآمد ،خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر ةای در اراهعمده

 (.23: 8312، زیاری های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت )جمشیدزادهها و برنامهاساسا  اجرای تمامی طرح
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 نتایج
گرفتده  کار ههای بدر این پژوه  شاخصشده است که  یگیار انیبنی اساس چهار اال کلّبر توسعة شهریاستراتژی 

منددی و شدفافیت،   هدای مشدارکت و پاسدخگویی، ادانون    شاخصزیر  رندیدربرگحکمروایی خوب شهری )که  شامل

 کیفیّدت های ااتصدادی و اجتمداعی،   شاخصزیربودن )و اثربخشی و کارایی(، اابل زندگیگیری توافقی عدالت و جهت

 تدی و مالیدة  بودن )زیرساخت ارتباطی و مالی، زیرساخت آموزشدی و امنیّ ساخت و چال  شهری(، بانکیزیرزندگی و 

یدک  هر رو ایدن ، از اسدت ها و مناب  انسانی( سازی سازمانی و زیرساختهای ظرفیتشاخصزیرپییری )شهری(، راابت

 .است شدهسن   منطقة هشت شهر شیراز  محالّتهای نامبرده در سط  از شاخص

 هفدت خصدوص  ای درنمونده تک تیکارگیری آزمون براساس نتایج حاال از به: شاخص حکمروایی خوب شهری 

آزمدون، یعندی مقددار     ةلیّد اوّ  شدد  نیدی تعها کمتر از مقددار  همملّفر این شاخص، مقدار میانگین بیشتمربوط به  مملّفة

حکمروایدی خدوب    یهدا  همملّفد نگین سدایر  ، مقددار میدا  «گیری توافقیجهت» مملّفة جزکه  یطور به؛ است 3عددی 

های حکمروایدی کمتدر از   همملّف داری همة. این در شرایطی است که سط  معنیاستشهری کمتر از میانگین آزمون 

کمتدرین و  مورد مطالعده تعمدیم داد.    محالّتساکنان  توان میانگین حاال از نمونه را به کلّ می رو این، از است 03/0

 21/3بدا میدانگین   « گیدری تدوافقی  جهدت »و  37/8با مقددار  « عدالت»های همملّفترتیب به یز بهبیشترین میانگین ن

 نظدر گرفتده  متوسدط در  که پایین از حدّ است 71/2شهری ی حکمروایی خوب همچنین میانگین کلّ ؛اختصاص دارد

 (.7)جدول  است شده

دهدد  نشدان مدی  « بدودن اابل زندگی»به عامل  ة مربوطمملّفارزیابی پاسخگویان از پنج : بودنشاخص اابل زندگی 

 سدط   آنکده ؛ ضدمن  اسدت آزمدون   شد تر از میانگین فرضبودن پایینهای اابل زندگی همملّف همة که مقدار میانگین

ترتیدب  به« زیرساختی»و « چال  شهری»های همملّفبوده است.  03/0ها اابل ابول و کمتر از همملّف ةیّداری کلّ معنی

ی همچنین مقدار میدانگین کلّد   اند؛دهکمترین مقدار میانگین را کسب کر ، بیشترین و23/2و  12/2یانگین با مقدار م

لحدا  شداخص اابدل    منطقدة هشدت شدیراز بده     محدالّت بدودن  است که بیدانگر ندامطلوب   77/2دگی برابر با اابل زن

 که از دالیدل  شدص مورد نظر مشخّ قةمنط میدانی نگارنده در بنابراین براساس مطالعة؛ (3)جدول  استبودن  زندگی

هدای اشدتغال،   نبدودن زمینده  بیکاری و فدراهم  لیابتوان به مواردی ازمی محالّتزندگی در سط   کیفیّتبودن پایین

دلیدل مشدکالت   آوری زبالده و پسدماند بده   های بصری و محیطی گسترده در کندار ضدعس و نقدص در جمد     آلودگی

 ابیل کتابخانه و سدالن سدینما، کمبدود فضدای    ت و خدمات بهداشتی و فرهنگی ازنادسترسی و مدیریتی، کمبود امکا

 شدن بافت و کمبود فضاهای تفریحی و اجتماعی شده اشاره کرد. من ر به متراکمکه سبز و باز عمومی 

 های استراتژی توسعة شهری در شاخص حکمروایی خوب شهریای برای ارزیابی مؤلّفه. آزمون تی تک نمونه1جدول 

 میانگین هاشاخص
انحراف 

 معیار
 داری معنی تی

اختالف 

 میانگین

 %35 با ضریب اطمینان

 حدّ باال حدّ پایین

 -271/0 -333/0 -303/0 000/0 -10/80 303/0 83/2 مشارکت

 -381/0 -300/0 -701/0 000/0 -11/1 130/0 33/2 پاسخگویی

 -303/0 -733/0 -333/0 000/0 -33/1 132/0 80/2 مندیاانون

 -113/0 -331/0 -333/0 000/0 -72/23 381/0 08/2 شفافیت

 -310/0 -832/8 -038/8 000/0 -30/21 830/0 37/8 عدالت

 378/0 201/0 218/0 000/0 13/1 823/0 21/3 گیری توافقیجهت

 -701/0 -823/0 -383/0 000/0 -70/3 311/0 71/2 اثربخشی و کارآیی

 -718/0 -310/0 -321/0 000/0 -18/27 313/0 71/2 جم 



 3 های استراتژی توسعة شهری در محالّت منطقة هشت شهر شیرازبندی شاخصل و اولویّتتحلی
 

 بودندر شاخص قابل زندگی توسعة شهریهای استراتژی همؤلّفای برای ارزیابی نمونهتک تی. آزمون 5جدول 

 میانگین هاشاخص
انحراف 

 معیار
 داری معنی تی

اختالف 
 میانگین

 %35با ضریب اطمینان 
 باال حدّ پایینحد ّ

 -837/0 -111/0 -180/0 000/0 -30/81 832/0 21/2 ااتصادی
 -720/0 -313/0 -300/0 000/0 -33/82 128/0 30/2 اجتماعی

 -733/0 -800/0 -323/0 000/0 -18/87 831/0 71/2 زندگی کیفیّت
 -817/0 -131/0 -178/0 000/0 -78/23 320/0 23/2 زیرساختی

 -810/0 -313/0 -213/0 000/0 -33/3 131/0 12/2 چال  شهری
 -733/0 -888/0 -332/0 000/0 -78/81 337/0 77/2 جم 

 جدز  بده هدا  همملّفد  داری همدة ، سدط  معندی  «بدودن بانکی»عامل  گانةهای پنچهمملّفدر میان : بودنشاخص بانکی 

و « تدی زیرساخت امنیّ»های همملّف( بوده است. میانگین عددی 03/0در سط  اابل ابول )کمتر از « زیرساخت مالی»

و « زیرسداخت آموزشدی  »هدای  همملّفد . اسدت  3آزمدون یعندی     شدد  نیدی تعبیشدتر از مقددار   « رتباطیزیرساخت ا»

، کمترین و بیشترین مقدار میدانگین را گرفتندد.   73/3و  02/2ترتیب با کسب مقادیر میانگین به« تیزیرساخت امنیّ»

مدورد   محالّتنامطلوب  وضعیّت، رو این(. از 8)جدول  است 11/2، محالّتبودن در سط   ی بانکیمیانگین کلّ رو ایناز 

اینترندت و کمبدود شدعب بدانکی      ةهای ارتباطی ازابیل شبکتوان ناشی از کمبود یا ضعس در زیرساختمطالعه را می

نحوی که شهروندان برای ان دام  بانکی را با مشکل مواجه کرده به دانست که دسترسی شهروندان برای ان ام کارهای

همچندین   خود مراجعه کرده و نسبت به رف  امدور ااددام کنندد؛    به سایر مناطق نزدیک به محلّ امور بانکی خود باید

استفاده از خدمات الکترونیدک ندوین بده     های الزم براید، آموزشنوجود دار محالّتهای محدودی که در سط  بانک

 دهند.اراهه نمیرا  محالّتشهروندان ساکن در 

 مدة هبدرای   آمدده  دسدت  بده  ای، مقدار میدانگین نمونهتک تیج حاال از آزمون نتای براساس: بودنشاخص راابتی 

 یا گونده  بده بوده اسدت.   3آزمون یعنی   شد نییتع، کمتر از مقدار میانگین «راابتی بودن»مربوط به عامل  یها همملّف

حد   و عامدل اادلی در مب   محدالّت شدهر و   کده یکدی از عوامدل اادلی رشدد و توسدعة      هدای شدهری   که زیرساخت

حد از مطلوبیدت ادرار گرفتده و     ینتردر پایینها نسبت به دیگر شاخص 88/2، با میانگین شودی میپییری تلقّ راابت

بداالتری ادرار گرفتده     وضدعیّت ها در نسبت به سایر شاخص 78/2با مقادیر میانگین « سازی سازمانیظرفیت» ةمملّف

از  ؛اسدت گرفتده شدده    نظردرمتوسط  از حدّ ترکه پایین است 23/2بودن برابر با ی راابتیاست. همچنین میانگین کلّ

اابل ابول و کمتدر  « مناب  انسانی»و « هازیرساخت»، «سازی سازمانیظرفیت» ةمملّفسه داری هررو، سط  معنیاین

هشدت شدهر    منطقدة  محدالّت بودن در سدط   بودن میانگین شاخص راابتیبنابراین پایین؛ (1)جدول  است 03/0از 

 ونی برای مشدارکت بخد  خصوادی در راسدتای    های مالی و اان عدم وجود مشوّ رینظتوان در مواردی راز را میشی

مددیران شدهری کارآمدد و    نبدود  های عمدومی و  تاریخی، ضعس در زیرساخت محالّتهای جدید در ای اد زیرساخت

 ص باال جست و کرد.دارای مهارت و تخصّ

 بودنهای استراتژی توسعة شهری در شاخص بانکیای ارزیابی مؤلّفهای برنمونه. آزمون تی تک6جدول 

 اختالف میانگین داریمعنی تی انحراف معیار میانگین هاشاخص
 %35با ضریب اطمینان 

 حدّ باال حدّ پایین
 831/0 018/0 833/0 000/0 81/7 318/0 83/3 زیرساخت ارتباطی
 -023/0 -833/0 -013/0 08/0 -17/2 318/0 38/2 زیرساخت مالی

 -381/0 -07/8 -313/0 000/0 -71/38 337/0 02/2 زیرساخت آموزشی
 383/0 311/0 738/0 000/0 13/83 310/0 73/3 زیرساخت امنیّتی

 -333/0 -813/0 -881/0 000/0 -11/20 321/0 31/2 مالیة شهری
 -818/0 -237/0 -220/0 000/0 -18/82 301/0 11/2 جم 
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 بودندر شاخص رقابتی توسعة شهریهای استراتژی همؤلّفای برای ارزیابی نمونهتک تیآزمون . 7جدول 

 اختالف میانگین داریمعنی  تی انحراف معیار میانگین هاشاخص
 %35با ضریب اطمینان 

 باال حدّ پایین حدّ

 -328/0 -718/0 -707/0 000/0 -28/80 102/0 33/2 سازی سازمانیظرفیت

 -373/0 -080/8 -002/8 000/0 -33/33 332/0 33/8 هایرساختز

 -311/0 -101/0 -873/0 000/0 -33/83 332/0 33/2 مناب  انسانی

 -873/0 -123/0 -813/0 000/0 -33/33 383/0 38/2 جم 

دلیدل  بده  توسدعة شدهری  هدای اسدتراتژی   شاخص ازلحا هشت شهر شیراز  منطقة محالّتبندی سط  منظور به 

الزم اسدت در ابتددا    اسدتفاده شدد. در روش یادشدده    رال اسپیایاز روش ها اه  میزان خصلت جانشینی شاخصک

مثابة ورودی الگوریتم درنظر گرفته شدود. در ایدن    بهدهی معیارها محاسبه و های وزنریق یکی از روشبردار وزن ازط

شدده کده در میدان معیارهدای مدورد مطالعده،        اسدتفاده  ایوزن معیارها از روش تحلیل شبکه پژوه  برای محاسبة

شدهری   ةسدازی سدازمانی و مالید   مندی بیشترین وزن و معیارهای چال  شهری، ظرفیتپاسخگویی، عدالت و اانون

 (.1 اند )جدولکمترین اوزان را به خود اختصاص داده

نظر در تعدادی خوشه یدا   های مورددهی شاخصسازمان رال اسپیایلین مرحله در ان ام مدل به اینکه اوّ توجّهبا  

 بدودن  بودن، اابل زندگیه شامل حکمروایی خوب شهری، بانکیمعیار مورد مطالعه در چهار گرو 28ی است، بخ  کلّ

منددی، بیدن     بندی شد، به این اورت معیارهای مشارکت، پاسخگویی، شفافیت، عدالت، ادانون بودن دستهو راابتی

حکمروایی خدوب شدهری ادرار گرفتندد. پدنج معیدار        زیرم موعة اثربخشی و کارآیی ری توافقی وگیراهبردی، جهت

ت آموزشدی، زیرسداخت امنیتدی و مالیدة شدهری در گدروه معیارهدای        زیرساخت ارتباطی، زیرساخت مالی، زیرسداخ 

ی، زنددگ  کیفیّدت بدودن نیدز پدنج معیدار ااتصدادی، اجتمداعی،       ة اابل زنددگی دند. برای م موعشفی بودن معرّ بانکی

منداب    هدا و سدازی سدازمانی، زیرسداخت   ، سه معیار ظرفیدت درنهایتنظر گرفته شد و زیرساخت و چال  شهری در

هدای  گدروه یک از چهار است که هربا ها برابر رو، تعداد خوشهاین بودن نسبت داده شدند. ازانسانی نیز به عامل راابتی

با استفاده از روش  ها آنها، مقادیر عددی دهی شاخصز سازمانند. پ  اهستمعیار  3و  3، 3، 1ترتیب دارای  ی بهکلّ

ص، سده سدط  ادراردادی    م روش، برای هر شداخ سوّ مطابق با مرحلةد. از طرفی، سازی فازی، استاندارد شمقیاسبی

، «حکمروایدی خدوب شدهری   »هدای  ، خوشده  ده یدرنتتعریس شدد؛   +82Nکه برای هر خوشه اورتیتعریس شد. به

دند و سپ  شگروه توسعه  1و  88، 88، 81 تیب دربردارند تربه« بودنراابتی»و « بودناابل زندگی»، «بودنبانکی»

 های توسعه محاسبه شد.یک از گروهدیر حداکثر و حداال ممکن برای هرها و مقاای خوشهامتیاز طبقه

بیدانگر آن اسدت کده در گدروه     منطقة هشت شهر شیراز از منظر اادول چهارگانده    محالّتنتایج ارزیابی وضعیّت  

 ازنظدر وضعیّت بهتری دارند.  محالّتدرب شازده و سردز( نسبت به سایر  محالّت« حکمروایی خوب شهری»معیار 

اوّل شدد و پد  از آن    ها حداهز رتبدة  ، محلّة درب شازده با کسب امتیاز باالتر نسبت به سایر محلّه«بودنبانکی»معیار 

های دوّم تا چهارم را به خود اختصداص دادندد. نتی دة بررسدی     ترتیب رتبهبه سیاهسنگ سردز(، بازار مرغ و محالّت

دهد که محلّة سردز( با کسب امتیاز باالتر و با فاالة نسدبتا  زیداد   بودن نیز نشان میمعیار اابل زندگی ازنظر محالّت

هدای  شازده، بدازار مدرغ و سدنگ در رده    درب محالّتترتیب ت ارار دارد و پ  از آن بهدر رتبة نخس محالّتاز سایر 

، رتبدة اوّل را   ده یدرنتمحلّدة سدردز( بیشدترین امتیداز را دارد و     « بدودن رادابتی »معیار  ازنظراند. بعدی ارار گرفته

 محدالّت ارار دارند؛ لدیا از م مدوع    سیاهسنگدرب شازده، بازار مرغ و  محالّتترتیب دست آورده که پ  از آن به به

 سدیاه سدنگ بدازار مدرغ و    محدالّت ترتیب با کسب رتبدة اوّل و دوّم و  سردز( و درب شازده، به محالّته، مورد مطالع

 (.3در رتبة سوّم و چهارم ارار دارند )جدول  0032/0و  8831/0ترتیب با امتیاز نهایی  به
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 .های استراتژی توسعة شهری با استفاده از روش ای.ان.پی. وزن مؤلّفه8جدول 

 وزن معیار وزن معیار

 8813/0 پاسخگویی 0137/0 مشارکت

 8081/0 عدالت 0131/0 شفافیت

 0313/0 بین  راهبردی 8030/0 مندیاانون

 0272/0 اثربخشی و کارآیی 0233/0 گیری توافقیجهت

 0838/0 زیرساخت مالی 0223/0 زیرساخت ارتباطی

 0330/0 زیرساخت امنیتی 0377/0 زیرساخت آموزشی

 0131/0 ااتصادی 0838/0 مالیة شهری

 0318/0 کیفیّت زندگی 0281/0 اجتماعی

 0820/0 چال  شهری 0338/0 زیرساخت

 0827/0 سازی سازمانیظرفیت
 0881/0 هازیرساخت

 0283/0 مناب  انسانی

 رال اسپیایلی براساس روش مورد مطالعه به تفکیک معیارهای کّ محالّت. امتیاز 3جدول 

 رتبه امتیاز کل بودنرقابتی بودنقابل زندگی بودنبانکی خوب شهریحکمروایی  محالّت

 3 8831/0 0818/0 8808/0 0308/0 0071/0 بازار مرغ

 2 7837/0 0220/0 8880/0 0830/0 2882/0 درب شازده

 7 0032/0 0078/0 0003/0 0003/0 0000/0 سیاهسنگ

 8 3803/0 0388/0 2383/0 0808/0 8818/0 سردز(

 بحث

اسدت.   توسدعة شدهری  برای افزای  سط  رفاه شهرها، راهبرد  شده مطرحریزی شهری کی از آخرین الگوهای برنامهی

هدای برابدر    ها بده فرادت  زندگی شهروندان و دسترسی آن کیفیّتبر افزای   و به دارداین راهبرد چهار رکن اساسی 

و سدردز((   سدیاه سدنگ مدرغ،   )درب شازده، بدازار  تمحالّ بندیاولویّتپژوه  حاضر به  در رو ایناز . کندمی توجّه

بدودن،  شدهری، بدانکی   خدوب  ییحکمروا) توسعة شهریاستراتژی  منطقة هشت شهر شیراز براساس ااول چهارگانة

پایددار شدهری    و نقد  آن در دسدتیابی بده توسدعة     محدالّت بهبود وض  موجدود   برایبودن( پییری و راابتیزیست

 .پرداخته شد

محدور،  محلّده ق مددیریت شدهری   محوری و تالش برای تحقّد محلّههای اخیر، گرای  به رویکرد ر سالد رو ایناز 

و  محدالّت اعتندایی بده   های مرتبط بدا امدور شدهری یافتده اسدت. اگدر بدا بدی        ها و سیاستجایگاه خاای در پژوه 

نتدایج  مدت را ت ربه نخواهند کرد. دّبلن ریزی شود، شهرها توسعةها برای شهرها برنامهی به توانمندسازی آنتوجّه بی

 وضدعیّت در  توسدعة شدهری  هدای راهبدرد   شداخص  ازلحدا  مورد مطالعه  محالّتپژوه  حاضر بیانگر آن است که 

در  توسدعة شدهری  هدای راهبدرد   بر نامطلوبیدت شداخص  مبنی های پیشین د یافتهاین امر ممیّنامطلوبی ارار دارد که 

در . (8333؛ پوراحمدد و همکداران،   8333اسدت )رهنمدا و شدریفی،     یشدهر  وندرندابرابری  تفاوت و سط  شهرها و 

تمرکدز شددید اداری و مددیریتی، عددم      لید ابمختلفدی از  د کده عوامدل  وشد  توجّهباید  وضعیّتارتباط با چرایی این 

خددمات  های اشدتغال، کمبدود امکاندات و    نبودن زمینهبیکاری و فراهمها، و اجرای طرح همشارکت شهروندان در تهیّ

 رنت و کمبود شدعب بدانکی و نبدود   اینت های ارتباطی ازابیل شبکةبهداشتی و فرهنگی، کمبود یا ضعس در زیرساخت

د درادورت بهبدود شدرایط و    رو لیا انتظدار مدی   ای مشارکت بخ  خصوای تأثیرگیارند؛های مالی و اانونی بر مشوّ

هدای ااتصدادی،   امکانات و خددمات و تدأمین نیازمنددی   مورد مطالعه از  محالّتچه بیشتر تالش برای برخورداری هر

 فرستی به سایر مناطق شهر تدا حددّ  و کاه  مهاجر محالّتدر سط   جمعیّتنگهداشت  ةاجتماعی و محیطی، مسئل
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بدر ضدرورت داشدتن رویکدرد     ( 8337خالده ) هندده  نتدایج پدژوه  نصدیری    ،در همدین ارتبداط  . شدود  حدل زیادی 

و  ءتدوان بدا ارتقدا   بندابراین مدی  ؛ داشته اسدت  دیتأکیک ضرورت  مثابة بهت شهروندان سازی همراه با مشارکانداز چشم

حضدور شدهروندان را فدراهم     هدای مختلدس زمیندة   خدود از راه  محلّةو  توسعة شهرافزای  آگاهی ساکنین نسبت به 

شدیراز     بافدت فرسدود   محددود ( در 8338پدژوه  وارثدی و همکداران )    هدای از سوی دیگدر نتدایج یافتده    ؛ساخت

 زیربندایی سدبب مهداجرت سداکنان بدومی بده       سدات یتأسکمبود امکانات، خدمات شهری و دهند  آن است که  نشان

کده ایدن امدر     هدای اخیدر شدده اسدت    بافت، طی سدال  جمعیّتشدن نرخ رشد مناطق دیگر شهر شده و باع  منفی

 .استهای پژوه  حاضر بر یافته یدییتأ

. شدناختی کده   اسدت م شدناخت بدر اجدرا    تقدّ ،یزیر برنامهیند ااول بنیادی فرا نیتر مهمیکی از  به اینکه توجّهبا 

ق طدرح و  تحقّد بدرای  تا زمینه  سازد یمفراهم  ها پروژهو  ها برنامهاحی دنبال آن طرّبستر را برای تعیین استراتژی و به
 یهدا  محلّده شناخت در  مراه باهآوردن بستری ار حاضر با این هد  سعی در فراهمد. نوشتبرنامة مورد نظر فراهم شو

 یسداز  ادهید پ بدرای تا این شناخت بستری  را دارد شهری راهبرد توسعة ااول طرح و برنامه نیتر مهمشیراز در مورد 
ص مشدخّ  هدا  کیفیّدت و  هدا  اولویّتباشد. بستری که در آن  محالّتاستراتژیک شهر در مقیاس  طرح توسعة تر ستهیشا

 ،هدا  پدروژه و  هدا  برنامه یزیر طرح چراکه شد؛با ها پروژهو  ها برنامه، ها اولویّت  کنند صمشخّبعد  باشد و خود در مرحلة

ق گدرفتن از تحقّد  سدبب فاادله   بسا چهفااله داشته و  ها اولویّتو  ها تیّوااعاز  ،بدون داشتن بستری ناشی از شناخت
 .شود

 طدوری هبد  اسدت شهر شیراز نامناسب  هشت منطقة محالّتکه وض  موجود  دهد یمنشان پی  رو نتایج نوشتار 
 توانندد  ینمد ند با این فضدای فعلدی،   و معتقد دانند ینمزندگی  را فضای مناسبی برای محالّتین ر ساکنین، اکه بیشت
( و ساکنینشان فراهم آورند. به همین خاطر لزوم حرکت به سدمت  محلّهاشتغال و پیشرفت را برای خود ) یها فرات

 در راسدتای  تواندد  یمد کده   ییهدا  برنامده و  هدا  طدرح . یکدی از  دشدو  یماحساس  تشدّ به تمحالّبازآفرینی فضای این 
االی آن بدازآفرینی   اولویّت. طرحی که است توسعة شهریراهبرد  استفاده شود؛ طرح و برنامة محالّتبازآفرینی این 

تواندایی راابدت بدا دیگدر     با اابلیت زندگی مناسب، پویا و اوی کده   یمتن فضایی جدید .استیک متن فضایی جدید 
( توسعة شدهری راهبرد این طرح و برنامه ) یساز ادهیپخا  و است که اتّ داشته باشد. روشن ، شهرها( رامحالّتفضاها )

 ین مهم داشدته اسدت تدا زمینده را بدرای     آوردن افراهم. نوشتار حاضر نیز سعی در استنیز نیازمند آگاهی و شناخت 

 تواندد  یمد  راهبدرد توسدعة شدهری   عبدارتی  برنامده داشدته باشدد. )بده     یزید ر طرحی و یند شناخت، استراتژق فراتحقّ
 ه در بستری ناشی از شناخت( باشد.هشت شیراز( البتّ )منطقة محالّتمتن فضایی  ینیبازآفر منظوربه یا یاستراتژ

 گیرینتیجه
( منطقة هشت شدهر شدیراز   سیاهسنگازار مرغ، درب شازده، سردز(، )ب محالّت بندیاولویّتپژوه  حاضر با هد  
های آن نگاشته شده است. نتایج پژوه  بیانگر آن اسدت  و شاخص توسعة شهریاستراتژی  براساس ااول چهارگانة

مطلدوب میدانگین    تر از حددّ مزبور پایین محالّتدر سط   توسعة شهریهای استراتژی ی شاخصهای کلّکه میانگین

هدای مدورد بررسدی    لحدا  شداخص  را بده  محدالّت  وضدعیّت که پاسخگویان، این است  دهند نشانین مسئله . ااست
مدورد   محدالّت ز م مدوع  اکده   آن اسدت بنددی بیدانگر   سط های حاال از یافتههمچنین  اند.نامناسب ارزیابی کرده

ا در سدط  تد   7837/0و  3803/0و بدا امتیداز نهدایی     مل و دوّاوّ ةبا کسب رتبد سردز( و درب شازده،  مطالعه، محلّة
در سط  بسیار محدروم   0032/0و  8831/0ترتیب با امتیاز نهایی به سیاهسنگر مرغ و بازا محالّتو  برخورداری حدّ

هشدت شدهر    منطقدة  محدالّت فت و کالبد تاریخی در د که بابیان کر گونه نیاتوان نهایی میبندی ارار دارند. در جم 

ندد، در دنیدای   اههدا بدود  نیازهدای آن  اند و پاسدخگوی بیشدتر  هگرفتاسب با نیازهای ساکنان خود شکل شیراز که متن
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عددم دسترسدی    رید نظاین امر به معضالت و مشدکالتی   و ندرا دار شهری مدرن امروزی همان بافت ادیمی و نامنظم
ن زده   بزهکاران، استحکام نامناسدب مسداکن دامد   ، ت مّمحلّهت، کاه  انگیزه در امور مناسب خدمات، کاه  امنیّ

یندد جدایگزینی آن   فرا فانهمتأسّد یافتده و پرجا بده شدده و    توسدعه  محالّتموجب مهاجرت ساکنان به سمت  است و

رود مددیران شدهری بدی     انتظار می رو اینان ام شده است. از  ان، مهاجران روستایی و م رمدرآمد کمافراد  ةلیوس به
بده جلدب اعتمداد شدهروندان      ،نیازهدا و امکاندات   نموده و در کنار شناخت بهتر توجّهتاریخی  محالّتاز پی  به این 

هدای  همملّفد تدرین  کده یکدی از مهدم    محدالّت ری و توانمندسدازی  پایداری شده  ق توسعةبپردازند تا زمینه برای تحقّ
اسدت کده    روشن. ، فراهم شودروی شهرهای معاار است های پی رفت از چال برای برون توسعة شهریاستراتژی 

 ؛سدت ینمضدر   خئددی خدود  بده ( توسعة شدهری راهبرد  جملهاز) یا برنامهکه هیچ طرح و  دنهد یمنشان  باالمطالب 

ق معندای  ق یا عدم تحقّو تحقّ شوند یممطرح  یا مسئلهساماندهی راستای ی در ای هر طرح و برنامهکلّ طور به چراکه
ق یدا عددم   نیدز ایدن مسدئله )تحقّد     نوشتار حاضرباشد.  ها آن یزیر طرحو  یساز ادهیپ کیفیّتشاید تنها در گرو  ها آن
 محدالّت فعلدی   وضدعیّت بدا ترسدیم    است کهد و معتق دنک یمناشی از شناخت المداد  یزیر برنامهق( را در گروه تحقّ

مناسدبی از شدناخت را    تدوان بسدتر  (، مدی شدهری  راهبرد توسعةبر ااول بنیادی طرح  دیتأکهشت شیراز )با  منطقة
 بعد، فراهم آورد. ها( در مرحلةو پروژه هارنامهریزی باجرا )طرح برای

 منابع
شهری راهکاری جهت بهبود کیفیّت زنددگی   محالّتتحلیلی بر کیفیّت مسکن  .(8337زاده، عیسی؛ اادرمرزی، جمیل )ابراهیم

 .833-838(، 70) 83، جغرافیا و توسعه شهر دهگالن. محالّتشهروندان مطالعة موردی: 

-803(، 23) 1، مددیریت شدهری   .ریزی شهری در رویکردی تحلیلییکردی جدید در برنامهرو CDS .(8311اشرفی، یوسس )
13. 

مددیریت شدهری و کیفیّدت زنددگی در شدهر تهدران )حدوز  اسدتراتژی توسدعة شدهر بدا رویکدرد              .(8333امانیان، ابوالفضل )
 .73-32(، 11-11) 88، دوماهنامة شهرنگار (.محالّتتوانمندسازی 

های حکمروایی مطلدوب  وضعیّت ارزیابی شاخص .(8338دنقوی، میرعلی؛ جهانیان، منوچهر؛ امامی، محسن )امینیان، ناار؛ سی
 .833-821(، 81) 3، ااتصاد و مدیریت شهری ی شهری )مورد مطالعه: شهر تهران(.در توسعة گردشگر

بدا تأکیدد بدر شناسدایی و تحلیدل       بدازآفرینی شدهری   .(8338ندژاد، علدی؛ ادادری، جعفدر )    ایزدی، پگاه؛ هادیانی، زهره؛ حاجی
-28(، 81) 3، ااتصداد و مددیریت شدهری    .فرهنگی شیراز( -های خالّ  فرهنگی )مطالعة موردی: بافت تاریخی  خوشه

70. 
 مهندسدی  .در شدهر ادزوین   CDSهای استراتژی توسعة شدهری  ارزیابی شاخص .(8333باارعطاران، مرضیه؛ نخستین، مریم )

 .31-38(، 71، )ساختمان
هدای کیفیّدت زنددگی در    ارزیابی تطبیقی شداخص  .(8333نیا، عباس )پوراحمد، احمد؛ اربانی، رامین؛ فرهادی، ابراهیم؛ درودی

 .371-383(، 7) 7، ریزی شهریهای جغرافیای برنامهپژوه  نی )مطالعة موردی: شهر کامیاران(.مسکو محالّت

 محدالّت استراتژی توسعة شهری با تأکید بدر توانمندسدازی    .(8337ار )اال، جبخواه، حسین؛ علیزادهتقوایی، مسعود؛ حسینی

 .872-823 ،(83) 3، آمای  جغرافیایی فضا .شهری مطالعة موردی: محلّة اکبرآباد یزد

های حکمروایی خوب شدهری بدا تأکیدد بدر کیفیّدت      پییری شاخص( بررسی میزان تحّقق8333ی، مهدی )مممنتوکلی، هانیه؛ 

 .81-2(، 28) 1، مطالعات مدیریت شهری شهر تهران(. 22و  1، 8وردی مناطق العة مزندگی شهری )مط

-13و  30-38هدای  های کشور طدی سدال  ها و اعتبارات شهرداری( بررسی و تحلیل هزینه8312جمشیدزاده زیاری، ابراهیم )

 .31-21(، 83) 7، ریزی کشورمدیریت و برنامه .18

 .: مهکامهتهران .توسعة شهری استراتژی( 8330آبادی، حسن )خلیل
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اوّلین همای  ملّدی ااتصداد    .بررسی نق  بانکداری الکترونیک در ایران .(8337دهانی، ناار؛ نوشیروانی، یوسس؛ دانشی، الهام )
 .دانشگاه تبریز :تبریزانعتی ایران، 

 .AHP( شیراز با اسدتفاده از  CDSهر )ش های توسعةبندی و تعیین استراتژیاولویّت .(8333رضایی، محمدرضا؛ کریمی، ببراز )
 .80-73(، 27) 1، ریزی شهرینشریة پژوه  و برنامه

ریدزی توسدعة شدهری )بدا تأکیدد بدر       راهبرد توسعة شهر در جهت تحقّق برنامه .(8311راد، مهنوش )رفیعیان، م تبی؛ شاهین

 .23-8(، 2) 2، مطالعات اجتماعی ایران .برنامة راهبردی شهر کرمان(
برآورد ایمت مسدکن در شدهر مقددّس مشدهد بدا اسدتفاده از مددل         .(8333رحیم؛ اسدی، امیر؛ روستا، م تبی )، محمدرهنما

 .78-38(، 1) 2، ااتصاد و مدیریت شهری مایر.کاپالن
 (.CDSهای راهبرد توسدعة شدهری )  لحا  شاخصتحلیل وضعیّت شهر اشنویه به .(8333رهنما، محمدرحیم؛ شریفی، بایزید )

 .72-21(، 83) 8، ایمنطقه -افیا و آمای  شهری جغر
های راهبرد توسدعة شدهری   تحلیل جایگاه شاخص .(8338سیدآباد، وحید )خادر، مرتضی؛ جعفریزادهرهنما، محمدرحیم؛ غالم

(CDSدر شهر چناران ). 823-801(، 28) 82، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 

، رویکدردی مشدارکتی در فرایندد    CDS .(8337بهنمیری، معصدومه؛ مهددی، علدی )   مهدیاناهلل؛ ااسمی، سعید؛ کرامت زیاری،
 .208-881(، 33) 20، ریزیجغرافیا و برنامه ة شهری )مورد پژوه : شهر مهاباد(.اندازسازی توسعچشم

ری در منداطق  پدییری شده  سدن   و ارزیدابی زیسدت    .(8337پور، فرزانه؛ توالیی، سیمین؛ جعفری اسدآبادی، حمزه )ساسان

 .72-21(، 81) 3، ایریزی منطقهبرنامه تهران. شهر کالنبیست و دوگانة 

 .استانداری فارس :شیراز .آخرین تقسیمات کشوری شهرستان شیراز( 8333شهرداری شیراز )
از فرایندد   ( بدا اسدتفاده  CDSهای توسعة شدهر ) بندی استراتژیاولویّت .(8338اابری، حمید؛ ضرابی، ااغر؛ محمدی، جمال )

 .13-33(، اص. 33) 82، فضای جغرافیایی شهر اافهان(.)مطالعة موردی: کالن AHPمراتبی تحلیل سلسله
ریدزی شدهری   ارزیابی عوامل ممثّر بر پایدداری توسدعة محلّده در فرایندد برنامده      .(8333؛ رختابنا(، شهره )ااغر یعلعبدالهی، 

 .822-803(، 81) 3، ریزی شهری  و برنامهپژوه .شیراز( سیاهسنگ)نمونة موردی: محلّة 
پدژوه  و   .AHPهدای توسدعة شدهر ایدالم بدا اسدتفاده از مددل        تحلیدل اسدتراتژی   .(8338علیشاهی، عظیم؛ کریمی، ببدراز ) 

 .818-818(، 21) 1، ریزی شهری برنامه
ژوهی: بخد  مرکدزی   پتحلیل عوامل ممثّر بر کاه  کیفیّدت محیطدی بخد  مرکدزی شدهرها )مدورد       .(8338فرجام، رسول )

 .818-888(، 28) 1، ایریزی منطقهبرنامه شهر شیراز(. کالن
نامدة  پایدان  .ی ایران و بررسی تدأثیرات کالبددی آن  شهرها کالنها در مقایسة مناب  درآمدی شهرداری .(8312دار، حسام )العه

 ی و شهرسازی، دانشگاه شیراز.استاد راهنما: دکتر مهیار اردشیری، دانشکد  معمار .ارشد شهرسازیکارشناسی
پدییری  تدأثیر راابدت   .(8333کارگر سامانی، امیر؛ کردناهیج، اسداهلل؛ خداداد حسینی، حمید؛ موسدوی شدفایی، سدید مسدعود )    

 .833-823(، 7) 83، انداز مدیریت بازرگانیچشم .پییری ملیشهری بر راابت

ارشدد جغرافیدا   نامة کارشناسیپایان .یرجند با راهبرد توسعة شهریتحلیل استراتژیک توسعه شهر ب .(8337محمدآبادی، جواد )

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد. راهنما: محمداجزاء شکوهی، دانشکد استاد  .ریزی شهریو برنامه

شدهری در  بررسدی حکمروایدی خدوب     .(8333پدور، فرزانده؛ ااسدمی کفدرودی، سد اد )     رودی، موسی؛ ساسانموحد، علی؛ کمان

 .818-871(، 1) 2، ریزی شهریمطالعات برنامه .شهرداری تهران( 83های شهری )مورد مطالعه: منطقة  محلّه

 شناخت و تحلیدل وضدعیّت موجدود.    )بافت تاریخی( شیراز، 1یلی منطقة بازنگری طرح تفص .(8313مهندسین مشاور پردا راز )

 ویرای  اول. ،هارمجلد چ ،یفعّالیّتمطالعات ساختار کالبدی و نظام 

تحلیل عوامل ممثّر بر مشارکت شهروندان در فرایند اسدتراتژی توسدعة شدهری )بررسدی      .(8337خاله، اسماعیل )نصیری هنده

 .810-888(، 88) 3، ایمنطقه - جغرافیا و آمای  شهری .شهر ازوین( ةگانتطبیقی مناطق سه

بررسدی نقد  بانکدداری الکترونیکدی بدا تأکیدد بدر         .(8337اری، فروزان )نظری، کامران؛ اکبری، پیمان؛ شهالیی، پیمان؛ دولتی
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 گرگان. استان گلستان، احمر هاللو کاربردی 
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ریدزی  تحلیدل جایگداه حکمروایدی شایسدته شدهری و برنامده       .(8333ثانی، محمد؛ ارشدد، حامدد )  یغفوری، حسین؛ اسکندری

 .723-788(، 3) 7، ریزی شهریهای جغرافیای برنامهپژوه  ی آن )مطالعة موردی: شهر بیرجند(.راهبرد
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