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 چکيده

ريزی در ادبیات برنامه« استراتژی توسعه شهری»های جامع سناريوی جديدی تحت عنوانپس از ناکارآمدی طرح
ايش پال ،های شهریساماندهی چالش ،ترين هدف آن ارتقای کیفیت زندگی شهروندانکه مهم .شهری معاصر مطرح گرديد

 زیساپیاده بر مؤثر عوامل و پژوهش حاضر با هدف ارزيابیرناياز .باشدجاد نگرش مشارکتی و غیره میاي،عملکردی
توسعه و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و پیمايشی  –نوع تحقیق کاربردی  .استايران  در استراتژيك ريزیبرنامه
تفاده اسای است که حجم نمونه آن با باشد جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان و متخصصان مسائل شهری و منطقهمی

-و برای اولويت سواتهای طرح جامع از مدل ها و فرصتبرای ارزيابی چالش .نفر برآورد گرديد 233از جدول مورگان 

اس افزار  از نرم هاهو برای تجزيه و تحلیل داد فرآيند سلسله مراتبیاز  استراتژی توسعه شهریبندی معیارهای چهارگانه 
P131Fپی اس اس

2
P معیار  4در قالب استراتژی توسعه شهری  بدين معنی ابتدا معیارهای مؤثر بر کارآمدی .استفاده شده است

 .معیار فرعی بر اساس درخت سلسله مراتبی ترسیم گرديد 44ارتباطی و مديريتی و  ،هنجاری/ رفتاری ،نگرشی/ دانشی
وزن  .ها را مشخص سازندويتتا براساس مقايسات زوجی اول ،ای خواسته شدسپس از کارشناسان مسائل شهری و منطقه

P132F چويس اکسپرتهريك از معیارها در نرم افزار 

1
P نتايج حاصل از پژوهش نشان  .سنتز و مورد واکاوی قرار گرفت

 ،دارای اولويت دوم 133/3معیار ارتباطی با میانگین وزنی  ،اولويت اول 122/3دهد: که معیار نهادی و مديريتی با وزن می
 218/3معیار نگرشی و دانشی با میانگین وزنی اينکه  دارای اولويت سوم و 297/3معیار هنجاری و رفتاری با میانگین وزنی 

ويت معیار به ترتیب اولايران  ريزی استراتژيك درروی برنامهترين موانع پیشپس بنابراين مهم .باشددارای رتبه آخر می
که  ،ستاسازی آن راهکارهای پیشنهاد شدهکه برای پیاده ،باشدباطی و مديريتی میارت ،هنجاری/ رفتاری ،نگرشی/ دانشی

  .استايران  ایريزان شهری و منطقهنیازمند توجه جدی مديران و برنامه
P133Fسوات ،ريزی استراتژيكبرنامه ،ايران های جامعناکارآمدی طرح ،های توسعه شهریطرحگان كليدي: واژ

4 

 مقدمه

گذاری مديريت و ترين ابزارهای اجرايی شیوه سیاستشهری به عنوان يکی از اساسی های جامعطرححال حاضر در 
حسین )مورد تصويب قرار گرفته است کشورهای نفتیويژه ب کشورهای جهان سومريزی شهری در اغلب شهرهای برنامه

 ،ساماندهی وضع موجود شهرینتیجه لازم در  اندتوانستهنها طرحاين  وجوداين  بااما  .(394: 3193 ،زاده دلیر و همکاران
زيرا  .داشته باشد ی غیر رسمی و غیرههاهساماندهی سکونتگا ،جاد اشتغالاي،سمت و سوی توسعه مطلوبهدايت شهر به 

                                                      
 باشد. نامه کارشناسی ارشد مین. مقاله حاضر مستخرج از پایا3

2. SPSS 

1. Expert Choice 

4. Swot 
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ين ا اگر چه در و ؛بر خلاف رويه استاندارد و عدم مشارکت مستقیم مردم در توسعه شهری تهیه شده های جامعتهیه طرح
P134Fبانك توسعه آسیا)اندها ناکارآمد بودهطرحاين  اما عملاً ،های زيادی انجام شده استفعالیتنیز زمینه 

3
P ،2334 :9) . 

ريزی شهری همواره در کشورهای در حال توسعه از ابتدای خود با يك برنامهتوان چنین پنداشت که بنابراين می
توسعه شهری بويژه در حوزه تدوين روبرو بوده های مفاهیم طرحبودن يا محلی سازی میتناقض اساسی يعنی فقدان بو

ريزی شهری مبتنی بر راهبرد که فقدان الگوی گام به گام رويکرد برنامه نويسد( می2338)مورد گوندراين  در .است
های شهرهای جهان سوم را با چالشتوسعه شهری و نگرش ارگانیسم و سیستمی به شهرها در کشورهای در حال توسعه 

ريزی شهری و برنامهمهمترين دلیل ناکارآمدی ل متحد لطوری که کارشناسان سازمان مبه .استزيادی روبرو کرده
ت بلند پروازانه غیرواقع گرايانه و عدم ملاحظه امکانات واقعی 3: دانندی زير میهاهکشورها را شامل مؤلفاين  شهرسازی

ت وجود 5ت عدم مشارکت مردم 4ها ت کمبود منابع مالی و نارسايی مهارت1ظام قانونی و سازمانی محور ت فقدان يك ن2
شهری شامل گسترش بازار غیر قانونی زمین و ناتوانی حکومت های مسايل و مشکلات واقعی مربوطه به نحوه کاربری زمین

143F)گوندرپذيری و سازگاریم انعطافت عد9بر اراضی فقدان تدوين معیارها و استاندارها مناسب کاری 

2 ،2338 :45). 
ت موق به صورتتنها قادر به حل مشکلات شهری  ،شودمیی موضعی گوناگونی که برای شهرها تهیه و اجرا هاهبرنام

 ها عدم هماهنگی با يکديگر و محدود شدن دامنه ديد آنها از نظر زمانی و مسئلهيکی از اشکالات مهم اين طرح .هستند
های شهری ی اخیر برای همراه شدن برنامههاهريزان شهری در طول دههای برنامهاين مسائل و تلاش .شناسی شهری است

سعه های استراتژی توکه برنامه ،ريزی استراتژيك شهری منجر شدبا تغییرات روزافزون شهری به ظهور الگوی برنامه
P136Fشهری

1
P 137)کاستیكگیردقرار می در اين زمرهFP

4
P، 2002 :11).  استراتژی توسعه شهری ابزاری برای رشد متعادل در شهرها

P138F)ائتلاف شهرهاگیردو بهترين گزينه را برای آينده شهر در نظر می ،اطراف آنها است و مناطق

5
P ،2002 :21).  اين برنامه

ی متفاوت ريزی شهرانواع الگوهای گذشته برنامهاز ديگر  ،انداز برای شهربا تأکید بر مشارکت دايمی مردم و ترسیم چشم
فراوانی مشکلات شهری از يکطرف و شرايط جديد حیات شهری در دنیای در حال جهانی شدن با پیوندهای  .نمايدمی

مرکز )ازدسريزی شهری را اجتناب ناپذير میتغییر رويکرد در برنامه ،تنگاتنگ بین شرايط و مقتضیات شهرها با يکديگر
145Fمطالعات توسعه شهری

های جامع و تفصیلی های موجود در ايران نیز برای شهرها در قالب طرحبرنامه .(52: 2010 ،2
تی لحاظ نشده اقتصادی و مديري ،ايستا و سنتی بوده و در تدوين آنها ابعاد اجتماعی ،به دلیل اينکه بیشتر کالبدی ،هستند

و غیره  بینی شدهمیزان ناچیز تحقق اهداف پیش ،قابلیت اجرايی ضعیف ،پذيری و در عمل با مواردی از قبیل عدم انعطاف
دهنده وجود های توسعه شهری نشانمختصر بر فرآيند تهیه و تصويب طر مروری .(1: 3178 ،باشد)سلیمیمواجه می

طرح جامع ه با نگاهی گذرا ب .(383: 3175 ،هاست)پوراحمد و همکارانبرخورد متراکم و آمرانه در تهیه آن
و روند ( 3148ر)بابلس و بابل ،اهواز ،همدان ،بندرانزلی ،(3149)قزوين و رشت ،تبريز ،تهران ،بندرعباس ،(3145)بندرلنگه

ها در عمل با شکست طرح يابیم کهدر می( 3189 ،)وزارت مسکن و شهرسازیشورايعالی شهرسازی  ها درتصويب طرح
  .نبوديمهای پیش روی شهرهای صورت ما شاهد چالشنايچرا که در غیر ،اندمواجه بوده

شتر از بیشهرهای جهان سوم بسیار  ،بنابراين اگر عنوان شود که در جهات کاهش تبعات منفی توسعه شهرنشینی
عجب چندان جای ت ،ريزی شهری معاصر نیازمندندشهرهای کشورهای توسعه يافته به رهیافت جديد در حوزه ادبیات برنامه

ريزی شهرها بیشتر از همتايان خود در جهان توسعه يافته از تناقض و پارادوکس ناشی از ماهیت برنامهاين  چرا که ،نیست
ان کلشهرها به طور عام و  ،گذردمیايران  های جامع دربیش از نیم قرن از تهیه طرحکه اين رغمعلی .برندشهرهای رنج می

                                                      
3. Asian Development Bank 

2. Gunder 
3. city development strategy 
4. Kostic 
5. Cities Alliance 

9. Center for urban Development studies 
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 .برندهای ناشی از برنامه ريزی رنج میشیراز و غیره به طور خاص از نارسايی ،اصفهان ،تبريز ،های نظیر تهرانشهر
 .بپردازندان اير دربندی آنها استراتژيك و رتبهريزی سازی برنامهپژوهش حاضر سعی دارد به ارزيابی عوامل مؤثر بر پیاده

  .و شهرها را به سمت و سوی پايداری سوق دهد ،رهگذر کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا ببخشداين  تا از
های زيادی توسط پژوهشگران داخلی و ريزی استراتژيك پژوهشهای جامع و برنامهدر ارتباط با ناکارآمدی طرح

 .ازيمپردها میو تنها به عنوان نمونه به برخی از آن ،نیست هاآنخارجی صورت گرفته که مجالی برای ذکر نتايج همة 
P140Fزوران

3
P(2332)،  ريزی استراتژيك را رويکردی برای برون رفت از برنامه« طرح استراتژی توسعه شهری بلگراد»در
 ،هاهای استاندارد به کاربریاختصاص سرانه ،توسعه هوشمندانه شهر ،روی شهر بلگراد در زمینه حمل و نقلپیشهای چالش

 ريزیرو برنامهنايپتانسیل نبوده ازاين  های جامع دارایکه طرح ،داندهای غیر رسمی و غیره میساماندهی سکونتگاه
داند که پیامدهای آن تحقق توسعه پايدار شهر بلگراد جامع می هایاستراتژيك را الگوی مناسب برای جايگزينی طرح

  .باشدمی

P141Fماتا براون

2
P(2331در برنامه ريزی استراتژيك شهر لندن به ارزيابی و واکاوی مؤلفه ) های مؤثر بر ناکارآمدی طرح

جموعه مريزی استراتژيك که برنامهداند در حالیجامع پرداخته و مهمترين دلیل ناکارآمدی آن را توجه به بعد کالبدی می
  .گیردتوسعه هوشمندانه شهر را در نظر میها و اقدامات مديريتی است که عملکرد بلند مدت تصمیم

P142Fهاريس

1
P(2334 در پژوهشی تحت عنوان )«پس از جنگ جهانی « از طرح جامع به سوی استراتژی توسعه شهری

ين ا کار گرفتند ولی امروزه ديگرهای جامع را بهفضايی شهرها طرح –لبدی دوم بسیاری از کشورها برای ساماندهی کا
يزی رو برنامه رنايباشد ازگوی نیاز شهرها نمیمديريتی پاسخ ،زيست محیطی ،اجتماعی ،ها بنابه دلايل اقتصادیطرح

  کند.میاستراتژيك را برای شهرهای معاصر پیشنهاد 
اين  به« های توسعه شهری در کشورآسیب شناسی طرح»پژوهشی تحت عنوان در  ،(3175پوراحمد و حاتمی نژاد)

اين  بر .ها در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده استطرحاين  که با وجود چهار دهه از تهیه و اجرای ،نتیجه رسیدند
ايد بنابراين ب .ندداها و اصلاح آنها از ضروريات میهای توسعه شهری در جهت شناخت نارسايیاساس آسیب شناسی طرح

ورد مها ريزیهای توسعه شهری به عنوان تنها مرجع هدايت برنامهآسیب شناسی طرح ،با رويکردی سیستمی به شهر
زی برنامه ري های شهری هم از نقطه نظر فرا سیستمی و ديدن شهر به عنوان جزئی از سیستمو طرح ،بررسی قرارگیرد

های توسعه با عنوان جزئی از سیستم شهر و ساير متغیرهای دخیل توجه به طرح کشور و هم از نقطه نظر زير سیستمی و
 . گردد اصلاحو در نهايت روندهای ناصحیح  ،در توسعه شهرها مورد بازبینی قرار گیرد

 به« ايران های استراتژی توسعه شهری درامکان سنجی اجرای طرح»در پژوهش  ،(3193حاتمی نژاد و فرج ملايی)
های کیفیت شاخص اقتصاد شهری و ،بويژه در مديريت شهری ،جاد تغییرات بنیادينايدر شرايط کنونی ،رسیدند نتیجهاين 

و کاربست آن باعث ساماندهی  ،کارگیری استراتژی توسعه شهری امری ضروری استزندگی در جهت بسترسازی به
پژوهشی حاضر با نگاهی متفاوت به  .ساختاری شهری و نهايتاً ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد –کالبدی 

يزی رروی برنامهترين موانع پیشپرداخته و مهمايران  ريزی استراتژيك درسازی برنامهارزيابی عوامل مؤثر بر پیاده
 پژوهش عبارتست از:اين  هدف اصلیبه همین دلیل  .بندی کرده استاستراتژيك را رتبه

  .يرانا استراتژی توسعه شهری در شهرهای –ريزی استراتژيك سازی برنامهارزيابی فاکتورهای مؤثر برای پیاده -

 ها و روش پژوهشداده
 پس از انتخاب .مطالعات مقدماتی دربارة موضوع تحقیق انجام شد ،شدن سؤال تحقیقنوشتار پس از مطرحاين  در

ر اطلاعات مورد نظ ،ای و بانك اطلاعاتیمراجعه به منابع کتابخانه ،جهت دستیابی به اهداف تحقیق ،موضوع تحقیق

                                                      
1. Zoran Alimpić 
2. Matt Brown 
3. Harris 
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پرسشنامه در مکان اين  ،برای مطالعات میدانی پس از طرح سؤالات و تنظیم پرسشنامه .آوری شدجمع برداری وفیش
P143Fاس پی اس اس افزارشده با استفاده از نرمآوریجمعهای و سپس داده ،موردنظر به وسیلة شهروندان تکمیل شد

3
P  تجزيه و

ها و بالاخره تنظیم يافته ،بدست آمد 799/3ها و متغیرهای که آلفای کرونباخ جهت سنجش پايايی برای شاخص .تحلیل شد
ع آوری اطلاعات پژوهش از هر دو روش جماين  در .آخرين مرحلة فرآيند تحقیق حاضر را تشکیل داده است ،نگارش
جامعه آماری پژوهش حاضر بر اساس تمامی کارشناسان و متخصصان حوزه برنامه  .پیمايشی استفاده شده است –اسنادی 

P144F)کین پرونفر تخمین زده شد 233باشد که نمونه آماری پژوهش از طريق جدول مورگان ريزی شهری می

2
P ،2332)،  که

 ،(43شهرسازی) سازمان مسکن و راه و ،(43)شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی در بین متخصصان و کارشناسان 
( توزيع و 43ها)( و نهايتاً در حوزه اجرا شهرداری43اساتید دانشگاه و دانشجويان دکتری) ،(43ها)دفتر فنی استانداری

و  های جامع از نظر محتویطرح سوات تحلیلی –از مدل توصیفی  هاهو همچنین برای تجريه و تحلیل داد .تکمیل گرديد
 ،های توسعه شهری نتوانند در عمل موفق باشندو مسائل و مشکلاتی را که باعث شده طرحعمل مورد بازبینی قرار داده 

هم سوال ماين  های توسعه شهری و همچنین به بررسیهای جامع بر ديگر طرحشناسايی کرده و نهايتاً علل تسلط طرح
فرآيند مديريت و برنامه ريزی ريزی استراتژيك در مهمترين عوامل مؤثر بر کارآمدی برنامه .پژوهش پرداخته است

 کدامند؟ايران  شهری
بدين معنی  .دهدهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر را نشان میداده ،معیارها ،( ضمن معرفی متغیرها3جدول )

ان استراتژيك از متخصص ینگارندگان با استفاده از پرسشنامه به گردآوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص برنامه ريز
  .رنامه ريزی شهری استفاده کرده است که نتايج آن در زير نمايش داده شده استحوزه ب

 های مورد مطالعه و فراوانی هریک از معیارها از نگاه کارشناسان برنامه ریزی شهریمعرفی داده -0جدول

 

 متغیر 9
 توزيع فراوانی

بسیار کم 
 (3)کد 

 کم 
 (2)کد

 متوسط
 (1)کد  

 زياد
 (4)کد  

 زيادبسیار 
 (5)کد  

 دانشینگرشی و 

X1 37 32 43 93 97 

X2 31 37 12 59 87 

X3 39 33 41 83 59 

X4 33 39 12 94 84 

X5 39 24 25 57 84 

X6 21 23 19 19 72 

X7 37 22 43 53 97 

X8 37 39 43 91 83 

X9 24 23 29 82 54 

X10 39 22 14 95 93 

X11 34 21 17 99 59 

 

 

                                                      
3. SPSS 

2. KENPRO 

http://www.google.com/url?url=http://www.tarhoamayesh.co.ir/home.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwiI3rCWreTHAhWLVxoKHRywAb4&usg=AFQjCNEdkoAhCGW2NyoeCc2zXBi-fE5_HA
http://www.google.com/url?url=http://www.tarhoamayesh.co.ir/home.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwiI3rCWreTHAhWLVxoKHRywAb4&usg=AFQjCNEdkoAhCGW2NyoeCc2zXBi-fE5_HA
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 های مورد مطالعه و فراوانی هریک از معیارها از نگاه کارشناسان برنامه ریزی شهریمعرفی داده  -0ادامه جدول

 توزيع فراوانی متغیر 9
 بسیار کم

 (3)کد 
 کم
 (2)کد

 متوسط
 (1)کد 

 زياد
 (4)کد 

 بسیار زياد
 (5)کد 

 هنجاری و رفتاری

X1 39 35 41 98 59 

X2 33 23 12 94 82 

X3 23 24 25 58 84 

X4 21 22 19 17 73 

X5 38 23 19 53 82 

X6 21 38 24 98 99 

X7 23 38 13 91 97 

X8 38 23 29 82 93 

X9 35 33 42 83 91 

X10 35 37 13 91 81 

X11 37 21 28 59 81 

 ارتباطی

X1 23 22 15 43 72 

X2 38 23 43 53 82 

X3 22 38 29 95 83 

X4 21 23 29 82 55 

X5 39 25 14 92 93 

X6 34 23 17 99 59 

X7 34 34 43 93 83 

X8 35 37 12 59 89 

X9 37 39 19 83 59 

X10 35 35 12 92 89 

X11 39 22 17 54 83 

 نهادی و مديريتی

X1 25 38 24 95 99 

X2 23 38 13 91 97 

X3 38 23 29 82 93 

X4 35 33 42 97 95 

X5 34 37 13 91 84 

X6 38 23 19 53 82 

X7 21 38 24 98 99 

X8 23 38 13 91 97 

X9 21 23 29 82 55 

X10 39 22 12 95 92 

X11 38 23 17 99 59 
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ها از متخصصان حوزه برنامه ریزی شهری و تخمین حجم نمونه بر اساس جدول برگرفته از پرسشنامه پژوهش و جمع آوری داده
 .باشدوهش میژمعرف متغیرهای پ 0شکل  – 0324 ،توسط نگارندهسازی شاخص در نهایت ،(0100مورگان)

 

 بحث
اس  .دی .سیصنفی در خصوص  –مطالعات علمی  ،هاپژوهشايران  صرفنظر از مطالعات تاکنون در حوزه شهرهای

اهداف سازمان ائتلاف  .گرددبر می 3179به سال ايران  اما تاريخچه رسمی استراتژی توسعه شهری در ،استصورت نگرفته
پیشنهاد پرداخت وام از سوی بانك  ،مندی از تجارب موفق کشورهاشهرها و انتقال دانش بین کشورهای مختلف و بهره

شاهرود و قزوين از طرف  ،طرح شد و بدين منظور شهرهای بندر انزلی اس .دی .سیجهانی منوط به تدوين و استفاده از 
ای مشترک با بانك جهانی در حال جهت وزارت مسکن وشهرسازی بر اساس پروژهاين  در .جهانی انتخاب شدند بانك

ارومیه  ،تبريز ،سنندج ،کارگیری آن در شهرهای کرمانشاهبررسی امکان سنجی نهادينه کردن و به ،اس .دی .سیمطالعه 
 زمان ،نی و سازمان ائتلاف شهرهابانك جهااس  .دی .سیکه به دلیل ماهیت اجرايی و عملی اين  با .و بندرعباس است

به دلیل  3177اما تا اواخر سال  ،تهیه و تدوين برای طرح راهبرد توسعه شهری را در حدود شش ماه در نظر گرفته بودند
ها حطراين  میزان تدوين اس .دی .سیشهرها با رويکرد اين  تازگی و عدم آشنايی مراکز تدوين طرح و مديريت شهری

های های نحوه طرحبرخی از ويژگی .(397: 3193 ،اولیه آن نیز قرار داشتند)حسین زاده دلیر و همکارانهنوز در مراحل 
ارتباط طرح با مطالعات جامع  -2 ،مشارکت مردم در مراحل مختلف صفر است -3اند از: عبارتايران  توسعه شهری در

 -4گرايی در اهداف و قابلیت اجرايی بسیار کم واقع -1 ،جغرافیايی و کالبدی کم است ،تاريخی ،اجتماعی ،اقتصادی
عدم اين  است که علتاين  دست از مطالعات اولین سؤالاين  رعايت اصول عدالت در طرح بسیار کم و غیره با مرور

های توسعه شهری که در يك فضای توان گفت طرحمی ،های توسعه شهری چیستشکست طرح ،تحقق و يا به عبارتی
در  ،گرددنه با شهر و شهروندان تدوين می –برای شهر و شهروندان  ،ا از واقعیات و ظرفیت جامعه شهریآرمانی و جد

ها یتها با توجه به شرايط و ظرفطرحاين  سنجی اجرايی بودنکه مطالعاتی که در باب امکان چرا ،واقع قابلیت اجرايی ندارد
  .(57: 3193 ،فرجی ملايی ،صورت نگرفته است )حاتمی نژاد

041Fنتااي  تجزيه و تحليل عوامل داخلي

ريزي مديريت و برنامههاي جامع در ناكارآمدي طرح مؤثر بر 3
 ايران شهري

با توجه به اهمیت  ،ايران های جامع دربه منظور ارزيابی عوامل داخلی طرح ،بندی عوامل داخلیبرای ساماندهی و طبقه
 .است( تعیین گرديده 2-5بررسی و ضرايب آنها به تفکیك جداول ) ،جامعهای سازی طرحمورد نظر انتظار در پیاده
  .( ارائه شده است2های توسعه در جدول )های جامع از ديد کارشناسان و متخصصان طرحمهمترين نقاط قوت طرح

 ها(تجزیه و تحلیل عوامل داخلی )قوت -7جدول

 امتیاز وزنی درجه بندی وزن قوت
 15/3 5 38/3  ..های توسعه ازجامع نسبت به ديگر طرح هایاولويت داشتن طرح

 25/3 5 35/3 طرحاين  حضور نسبی اقشار و مديران در اجرای
 12/3 4 37/3 های لازم برای ارتقای کمی و کیفی شرايط اقتصادیوجود زيرساخت

 23/3 4 35/3 منطقه بندی)کارکردی و تراکمی و غیره(
 37/3 1 39/3 تعريف شهرهای جديد
 39/3 1 31/3 های غیر مجاز و زير حد نصابجلوگیری از تفکیك

 38/3 3 38/3 هاکاهش چشم گیر اشرافیت ساختمان
 39/3 2 31/3 شناسايی بافت فرسوده شهری

                                                      
. Internal Factor analysis Summary(IFAS) 
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 23/3 4 35/3 اصلاح شبکه معابر بر اساس سلسله مراتب مناطق شهری
 82/3  41/3 جمع

 3311 ،های پژوهش: یافتهمنبع

  .دهدرا نشان میايران  های جامع درترين ضعف پیش روی طرح( مهم1جدول)

 ها(تجزیه و تحلیل عوامل داخلی )ضعف -9جدول

درجه  وزن ضعف
 بندی

 امتیاز وزنی

 15/3 5 38/3 های شهر و پیرامونتوانمندی ،منابع ،هاسازی مهارتعدم هماهنگ
 15/3 5 38/3 یهای ترکیبو فقدان کاربری هاهای لازم به هر يك از کاربریعدم اختصاص سرانه

 23/3 5 34/3  ..کافی ها و تنگناهای ناشی از وجود ناهماهنگی و عدم ارتباطنارسايی
 39/3 4 34/3 عدم توجه به توسعه هوشمند شهری و توجه به رشد اسپرال

 24/3 4 39/3 (...های شهری )مانند فرو ريختن ديوار دور شهرهانگاه بولدوزی به توسعه
 45/3 5 39/3  ...های شهری و عدم توجهنگاه سخت افزاری به توسعه

 25/3 5 35/3 3434ايران  های بالا دستی نظیر چشم اندازموازی کاری و عدم هماهنگی با طرح
 23/3 4 35/3  ...در شهری مسائل در نگرانه قطعی و کالبدی غالب بودن نگرش

 23/3 5 34/3 های ارتباطیدر زيرساختالمللی بین فقدان سرمايه گذاری
 13/3 5 39/3  ...هايی چونهای کالبدی بدون آنکه تخصصتأکید بر جنبه

 83/2  58/3 جمع
 0324 ،های پژوهش: یافتهمنبع

041Fنتاي  تجزيه و تحليل عوامل خارجي

 ايران هاي جامع درمؤثر بر ناكارآمدي طرح 3

با توجه  ،های توسعه شهریها و تهديدهای فرا روی طرحهای فرصتمقوله برای ساماندهی عوامل خارجی در قالب
  .های جامع مشخص شده استطرح ( از نظر کارشناسان و متخصصان مهمترين فرصت4به امتیاز وزنی مندرج در جدول )

 (هاتجزیه و تحلیل عوامل خارجی )فرصت -4جدول

 امتیاز وزنی درجه بندی وزن هافرصت
 23/3 4 35/3 های آتی شهریچشم انداز مطلوب برای توسعهترسیم يك 
 24/3 4 39/3 های خرد نظیر طرح تفصیلی در تمامی ابعاد توسعهتهیه طرح

 25/3 5 35/3 شهرسازی از پیش انديشیده و نظم دادن به شهرها
های شهر و تعیین موقعیت و مساحت هريك از تعیین چگونگی استفاده از زمین

 و غیره محلات شهر آنها در سطح
38/3 

5 
15/3 

 43/3 5 37/3 تعیین میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری
 25/3 5 35/3 فعالیتی ،سازی زمین برای سکونتآماده

 37/3 1 39/3 و غیره استفاده حداکثر از منابع مالی سازمان زمین شهری
 78/3 - 42/3 جمع

 3311 ،های پژوهش: یافتهمنبع

عف ترين ضمهمبینی را نگرش آمرانه و بالا به پايین بودن به طرح جامع و عدم دستیابی به اهداف پیش( 5جدول)
ای است داند که نیازمند واکاوی و ارزيابی منسجم از سوی مديران شهری و منطقهمیايران  های جامع درپیش روی طرح

  .ريزی استراتژيك فراهم ساختسازی برنامهتوجیه زمینه را برای پیادهاين  تا بتوان با

                                                      
. External Factors analysis Summary(EFAS) 



 13سازی برنامه ریزی استراتژیک در ایران ... / ارزیابی عوامل موثر بر پیاده

 جامعهاي تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک ناكارآمدي طرح

مهمترين عوامل مؤثر بر ناکارآمدی  ،های تجزيه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی و ترکیب آنهابا استفاده از جدول
ه ريزانی کبرنامه ،تجزيه و تحلیل عوامل استراتژيك در واقع با .ارائه شده استايران  ريزی شهریطرح جامع در برنامه

 ها را به تعداد کمتری از عواملتهديدها و فرصت ،ضعف ،توانند نقاط قوتمی ،کننداستراتژيك را اتخاذ میهای تصمیم
اخلی و های تجزيه و تحلیل عوامل دهای هر يك از عوامل موجود در جدولکار با بررسی دوباره وزناين  .محدود نمايد

ترين عوامل موجود از حیث وزن بايد به جدول تجزيه و تحلیل عوامل استراتژيك در واقع سنگین .خارجی انجام گرفته است
  .جامع شهری در جدول زير خلاصه شده استهای مهمترين عوامل مؤثر بر ناکارآمدی طرح  .منتقل شوند

 تجزیه و تحلیل عوامل خارجی )تهدیدها( -0جدول

 امتیاز وزنی درجه بندی وزن تهديدها
 15/3 5 38/3  عدم توجه به امکانات و موانع مالی برای اجرای طرح و...
 37/3 1 39/3 رسانی و.. اصلاح ساختارها و فرآيندها جهت ارتقای سطح خدمات 

 23/3 4 35/3 تحقق حکمروايی خوب شهری
 12/3 4 37/3 ... و گرا و بلندپروازانه بودنپذيربودن و غیرواقعنا انعطاف

 43/3 5 37/3 هانگرش آمرانه و بالا به پايین بودن طرح
 23/3 4 35/3 عدم توجه به سناريوهای جديد توسعه شهری نظیر... 

 23/3 4 35/3 های جامع يك نسخه برای تمام شهرهاعنوانی مطرح بودن طرح
 24/3 4 39/3 پژوهشی و پويايی محیط زيست شهری آيندهعدم تفکر استراتژيك،

 43/3 5 37/3 بهبود مديريت هزينه به منظور پايداری مالی و اثربخشی کارکردیعدم 
 49/2 - 57/3 جمع

P147Fتجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک-6جدول

0 

درجه  وزن 
 بندي

امتياز 
 وزني

 برنامه ريزي
كوتاه 
 مدت

ميان 
 مدت

بلند 
 مدت

ت
رص
ف

اي
ه

 
 

ي
خل
دا

 

 *   15/3 5 38/3 ..های توسعه ازهای جامع نسبت به ديگر طرحاولويت داشتن طرح
  *  12/3 4 37/3 های لازم برای ارتقای کمی و کیفی شرايط اقتصادیوجود زيرساخت

 *  * 25/3 5 35/3 طرحاين  حضور نسبی اقشار و مديران در اجرای
 *   23/3 4 35/3 منطقه بندی)کارکردی و تراکمی و غیره(

ي 
دها

دي
ته

 
ي
خل
دا

 

 * *  45/3 5 39/3 ...های شهری و عدم توجهنگاه سخت افزاری به توسعه
   * 15/3 5 38/3 های شهر و پیرامونتوانمندی ،منابع ،هامهارتسازی عدم هماهنگ

های لازم به هر يك از کاربريها و فقدان عدم اختصاص سرانه
 های ترکیبیکاربری

38/3 5 15/3 *   

ت
رص
ف

ي 
ها ي
رج
خا

 

  * * 43/3 5 37/3 تعیین میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری
های شهر و تعیین موقعیت و مساحت تعیین چگونگی استفاده از زمین

 و غیره هريك از آنها در سطح محلات شهر
38/3 5 15/3  *  

  *  24/3 4 39/3 توسعههای خرد نظیر طرح تفصیلی در تمامی ابعاد تهیه طرح

ي 
دها

دي
ته

ي
رج
خا

 

 *   43/3 5 37/3 هانگرش آمرانه و بالا به پايین بودن طرح
 *   43/3 5 37/3 بهبود مديريت هزينه به منظور پايداری مالی و اثربخشی کارکردیعدم 

 *   12/3 4 37/3 ...و گرا و بلندپروازانه بودنپذيربودن و غیرواقعنا انعطاف
 *   15/3 5 38/3 ...توجه به امکانات و موانع مالی برای اجرای طرح و عدم

  71/4 .. 3 جمع
                                                      

3. SFAS 
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ره بازنگری و بالاخ ،تنوع ،به تدوين راهبردهای مختلف رقابتی / تهاجمی ،با تداخل هر يك از عوامل بر يکديگر
P148Fراهبردهای تدافعی

3
P شود.می پرداخته  

 تدوين راهبردها

 های بیرونی تمرکز دارد که عبارتند از:راهبرد بر نقاط قوت درونی و فرصتاين  :/ تهاجميرقابتيراهبردهاي 
 ها و پتانسیل شهرها گیری از توانمندیبهره -
 سازی مطلوب برای مشارکت واقعی نه مشارکت شعاریزمینه -
 های شهر و تعیین موقعیتتعیین چگونگی استفاده از زمین -
 ریتقويت محله محو -

 در تنوع بخشی بر نقاط قوت درونی و تهديدهای بیرونی تمرکز شده که شامل موارد ذيل است:  :راهبردهاي تنوع
 های مختلف شهرتدوين سند راهبردی برای توسعه پايدار بخش -
 پذيربهای آسیبخشی به امکانات و تسهیلات و خدمات در جهت دسترسی مطلوب و مناسب بويژه برای گروهتنوع -
  .جامعه
 هاتنوع بخشی به درآمد شهرداری -

قاط های بیرونی برای رفع نگیری از فرصتضمن تاکید بر نقاط ضعف درونی سعی بر بهره: راهبردهاي بازنگري
 ضعف فراروی شهری به شرح زير تاکید دارد:

ها لازم به هر يك از کاربریهای اختصاص سرانه -2، های شهر و پیرامونتوانمندی ،منابع ،هاسازی مهارتهماهنگ -
 زای شهریسازی برای توسعه درونشهری و زمینههای افزاری به توسعهنگاه نرم -1، های ترکیبیو فقدان کاربری

 پردازد:روی طرح جامع میهای پیشپذيری چالشراهبردها بر رفع آسیباين  :راهبردهاي تدافعي
ای هکارگیری مديريت تخصصی در بخشاصلاح نهادهای مديريتی و بهتدوين مقررات و ضوابط در زمینه توسعه و  -

 مختلف 
پژوهشی و پويايی  آينده،تفکر استراتژيك1R- R آتی شهرهای اندازسازی برای توسعهچشم ،هاتدوين چارچوب -2

  ..رسانی واصلاح ساختارها و فرآيندها جهت ارتقای سطح خدمات  -4. محیط زيست شهری
هداف اگرگفته شود برای دستیابی به ا بنابراينطرح جامع در عمل نتوانسته به اهداف ترسیم شده برسد  علی القاعده

های استراتژيك جهت دستیابی به يك شهر پايدار و مطلوب ضروری است چندان جای تعجب مورد نظر به برنامه ريزی
ها تغییر چالشاين  نوين شهری برای برون رفت از هایريزی شهری سنتی به برنامه ريزیبنابراين بايد از برنامه .نیست

  .رويه داد

 ايران بندي عوامل مؤثر بر كارآمدي برنامه ريزي استراتژيکاولويت 

 اچ پیای از فرآيندايران  های توسعه شهری دردر طرح اس .دی .سیهای برای ارزيابی موانع پیش روی شاخص
و  اندمورد آزمون قرار گرفته اس .دی .سیهای و اولويت هر کدام از مؤلفهبدين معنی میزان اهمیت  .استفاده شده است

های جامع به برنامه ريزی ريزی را از طرحهای لازم را اتخاذ نمود و الگوی برنامهبرای از بین بردن آنها برنامه ريزی
فاکتور  4ريزی استراتژيك در قالب های فرآروی برنامهترين موانع و چالشنوشتار مهماين  در .استراتژيك تغییر دهیم

باشند که در نمودار زير نمايش داده شده که هر يك از اين معیارها دارای زير معیارهای می ،اند( مطرح شده2)شکل 
های فرعی در مرحله اول نمودار سلسله مراتبی ترسیم های اصلی و استراتژیبنابراين برای مشخص شدن استراتژی .است

  .گرديد

                                                      
1. SO, ST, WO and WT.  
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ها و مقايسه دو دويی آنها برای به دست آوردن ضريب گزينه ،زير معیارها ،مرحله دوم تعیین امتیاز معیارهادر 
155Fتطابق

در اين مرحله بنابه نظرات کارشناسان و  .باشد 3/3ضريب تطابق بايد کمتر از « ال ساعتی»بنابه مطالعات  .است 3
P150Fاکسپرت چويسها وارد نرم افزار ای و اساتید دانشگاهمتخصصان علوم شهری و منطقه

2
P  گرديد و ابتدا معیارهای اصلی با

که کارشناسان با توجه به اين .(33تا  8يکديگر مقايسه و اهمیت وزن و ضريب تطابق هر کدام از آنها مشخص شد)جدول 
در  .امتیاز دهی استفاده شده استدرباره زيرمعیارها و معیارها نظرات متفاوتی داشتند از میانگین حسابی نظرات آنها در 
  .امتیاز دهی از متخصصان خواسته شده تا بر مبنای جدول استاندارد زير امتیازدهی کنند

 برای مقایسه دو دویی معیارها ساعتیکمیتی  1مقیاس  -2جدول

 2-4-9-7 9 8 5 1 3 امتیاز )شدت ارجحیت(
 ترجیحات بینابینی کاملاً مرجع تربیشترجیح خیلی  ترجیح بیشتر کمی مرجع ترجیح يکسان تعريب

 353F3، 0233 :61نات گاش: منبع
 

 
 ریزی استراتژیکسلسله مراتب درختی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر برنامه -7شکل

(، مک کلامروچ، جو و 0227)P152F1P)مرلل، جوان :: بر اساس مطالعات نگارنده از تجربیات جهانی استراتژی توسعه شهریمنبع
(، سازمان 0227-0221) P155F7P(، بانک جهانی0228)P154F6P(، ننوردگویست، مت تیاس و همکاران0223) P153F5Pهمکارانش

 (.0220مدیریت برنامه ریزی شهری)

ت )ارجحی تری داردارجحیت کم هنجاری و رفتارینسبت به معیار  نگرشی و دانشی( معیار 8به طور مثال در جدول )
ت به معیار نهادی سبن نگرشی و دانشیاز طرف معیار  .(44. 1کمی مرجع است )ارجحیت  ارتباطی( اما نسبت به معیار 1

                                                      
1. Consistency Ratio 
2. Expert Choice 
1. Nath Ghosh 
4. Marull, Joan 
5. Mcclamroch, Jo, et al 

9. Nnordgvist, Mattias, et al 
8. World Bank 
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تری داشته در اين پژوهش در صورتی که معیار سطر به ستون اهمیت کم .(5و مديريتی ارجحیت بیشتری دارد )ارجحیت 
  .باشد به صورت معکوس و کسری نوشته شده است

 های توسعه شهریمقایسه دو دویی استراتری-8جدول

 معیارها ارتباطی هنجاری و رفتاری نگرشی و دانشی نهادی و مديريتی
3 .382= CR 

 وزن
 133/3 ارتباطی 3 1 44/1 5
 297/3 هنجاری و رفتاری  3 98/3 1
 218/3 نگرشی و دانشی    3 5
 122/3 نهادی و مديريتی    3

 3194 ،پژوهشهای يافته منبع:
 

میانگین امتیازات و ارجحیت کارشناسان درباره زير معیارهای مختلف استراتژی توسعه شهری ارايه  33تا  8در جدول 
در مرحله اول  .استاين امتیازات وارد برنامه کامپیوتری شده و ضريب تطابق و وزن آنها به دست آمده .شده است

در معیارهای اصلی معیار نهادی و  .يکديگر به صورت دو دويی مقايسه شدند های اصلی بامعیارهای مؤثر بر استراتژی
با  هنجاری و رفتاریمعیار  ،اولويت دوم 133/3با ضريب  نگرشی و دانشیمعیار ، اولويت اول 122/3مديريتی با ضريب 

  .اولويت چهارم را به دست آورد 218/3با ضريب  ارتباطیاولويت سوم و نهايتاً معیار  297/3ضريب 
هر  های فرعیدر جداول زير میانگین امتیازات و ارجحیت کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی درباه استراتژی

اين امتیازات وارد برنامه کامپیوتری شده و ضريب تطابق و وزن آنها  .های اصلی مختلف ارائه شده استکدام از استراتژی
  .گرددريزی استراتژيك به شرح زير ارائه میهای مؤثر بر برنامهمؤلفهبندی رتبه .دست آمده است به

 معيار نگرشي و دانشي
ار مؤثری باشد که نقش بسیريزی استراتژيك معیار نگرشی و دانشی میترين فاکتورهای مؤثر بر برنامهاز جمله مهم

گويه  33بر اساس  مهماين  .از اهمیت بسزايی برخوردار استريزی استراتژيك دارد که توجه به آن بر کارآمدی برنامه
  .نتايج حاصل از مقايسه دو دويی متغییرهای معرف آن در جدول زير ارائه شده استسنجیده شده که 

 مقایسه دو دویی معیارهای فرعی نگرشی و دانشی -1جدول 

X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 معيارها 
3 .36= CR 

 وزن

5 39/2 7/1 5 1 1 9/3 2/3 1 2 3 (X1). 239/3 

3/1 5 1 9 5 9/3 1 1 9/3 3  (X2). 379/3 

5 1 8 4 4 9/2 1/2 4 3   (X3). 133/3 

55/2 1/2 11/2 9 1 3/1 1/3 3    (X4). 349/3 

37/3 1 4 337/3 3/2 7/3 3     (X5). 397/3 

1 33/3 1 9/2 3/1 3      (X6). 233/3 

1 8 1 4 3       (X7). 124/3 

4 8 5 3        (X8). 321/3 

1 4 3         (X9). 328/3 

5 3          (X10). 154/3 

3           (X11). 412/3 
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 معيار هنجاري و رفتاري
 باشد فرهنگريزی راهبردی و پايدار می مؤلفه يکی از ابزارهای اصلی تحقق مديريت و برنامهاين  در حقیقت در

های سرمايه اجتماعی و ارتقای فرهنگ فکری و همبستگی عملکرد خرده مقیاس و محلی و البته پذيرش رهیافتپذيرش 
P156F)فريدمنباشدمی جمعی

3
P ،3997 :24). گويه سنجیده شده است 33پژوهش معیار هنجاری و رفتاری بر اساس اين  در. 

 . ی و رفتاری در جدول زير ارائه شده استنتايج حاصل از مقايسه دو دويی متغییرهای معرف معیار هنجار

 معيار ارتباطي 
تعامل و پذيرش ارتباطات دو سويه در جريان هرگونه تصمیمی برای ارائه يك راه حل بهینه محقق و مفهوم تغییرات 

ی و اقتصاددهد)سازمان همکاری ارتباطی از شکل بسته و آمرانه را به صورت ارتباطات باز و پويا را مورد تأيید قرار می
113Fتوسعه

 .ارائه شده است نتايج حاصل از مقايسه دو دويی متغییرهای معرف معیار ارتباطی در جدول زير .(38: 2337، 2

 مقایسه دو دویی معیارهای هنجاری و رفتاری -05جدول

X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 معيارها 
3 .36= CR 

 وزن

4 33/1 5 5 4 1 38/3 344/2 2 39/3 3 (X1 .) 337/3 
22/2 1 5 4 4 7 4 2/1 33/2 3  (X2 .) 355/3 
5 4 4 4 8 33/2 22/2 4 3   (X3 .) 213/3 
5 5 5 31/1 4 1 43/3 3    (X4 .) 359/3 
4 4 4 1 32/1 1 3     (X5 .) 211/3 
5 9 4 7 31/2 3      (X6 .) 245/3 
9 1 37/3 39/2 3       (X7 .) 139/3 
4 4 1 3        (X8 .) 345/3 
5 4/2 3         (X9 .) 398/3 
1 3          X10 .) 253/3 
3           (X11 .) 133/3 

 

 

 مقایسه دو دویی معیارهای فرعی ارتباطی -00جدول 

(X11) (X10) (X9) (X8) (X7) (X6) (X5) (X4) (X3) (X2) (X1) 39. 3 معیارها= CRوزن 

9 1 8 5 1 1 3/5 4 1 1 3 (X1) 211/3 
7 5 9 9/1 3/2 4 5 3 5 3  (X2) 133/3 
4 2 4 2 4 22/2 4 2 3   (X3) 211/3 
9 9 5 1 1 5 4 3    (X4) 122/3 
7 5 4 7/3 9/3 2/3 3     (X5) 399/3 
8 4 9 1 9 3      (X6) 324/3 
5 4 3/1 5 3       (X7) 399/3 
4 5 2/3 3        (X8) 123/3 
4 1 3         (X9) 144/3 
1 3          (X10) 212/3 

                                                      
3. Friedman 

2. OECD 
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3           (X11) 332/3 

 معيار نهادي و مديريتي
115Fسی دی اس های نو دردهايکارگیریمديريت نقش بسیار مؤثری در ساماندهی وضع موجود و به

دارد که توجه به  3
گويه  33پژوهش بر اساس اين  در معیار نهادی و مديريتی .ريزی استراتژيك نقش مؤثری داردآن بر کارآمدی برنامه

 .ارائه شده است (33)نتايج حاصل از مقايسه دو دويی متغییرهای معرف معیار نگرشی و دانشی در جدول  سنجیده شده و

وسعه ساختاری مشخص شد که استراتژی ت –با مقايسه فرآيند تهیه سند استراتژی توسعه شهری با ويژگی راهبردی 
آن نیت اصلی برنامه ريزان مشارکت همه اجزای تاثیرگذار جامعه برای رسیدن به چشم انداز شهری فرآيند است که در 

-رمايهس ،ارزيابی محیطی داخلی و خارجی ،سازمان برای پاسخگويیسازی آماده ،پايش عملکردی ،بلندمدت يکپارچه شهر

اين بنابر .غیره برای تحقق شهرهای پايدار استها و نهادهای و دانايی محوری سازمان ،هایالمللی در زيرساختگذاری بین
ی اندازسازی مشارکتو تدوين آن بر پايه چشم کندمیبا ماهیت راهبردی که توامان بر تهیه و اجرای يك سند تاکید 

شهر است که با يك عملکرد کوتاه  آيندهسازی يك چشم انداز بلند مدت ازبرنامه پروسه آمادهاين  .پذيردصورت می
يزی رسازی برنامههای جامع و ضرورت پیادهشناسی طرحبا توجه به اينکه پژوهش حاضر به آسیب شود.میراحی مدت ط

يزی رهای اصلی و فرعی برنامهترين مؤلفهبندی؛ مهمدر اين قسمت سعی بر آن است به اولويت ،استراتژيك پرداخته
های توسعه شهری زمینه لازم را برای اندازی مطلوب از طرحمتا از اين رهگذر بتوان با داشتن چش .ك بپردازداستراتژي
 . عه شهری فراهم سازدهای توسسازی استراتژیپیاده

 مقایسه دو دویی معیارهای فرعی نهادی و مدیریتی -00جدول 

X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 35. 3 معيارها= CR وزن 

7 5 9 5 4 1 4 1 22/2 8/3 3 X1 399/3 

8 3/1 2/2 5 1 1  1 2 3  X2 294/3 

9 7 32/1 1 9/3 5/3 1 2/3 3   X3 132/3 

5 8 4 4 4 5 5 3    X4 298/3 

5 3/2 5 2 4 5 3     X5 288/3 

8 9 5 1 2 3      X6 378/3 

6 7 4 5 3       (X7 132/3 

4 1 4/3 3        X8 399/3 

4 4 3         (X9 222/3 

1 3          X10 142/3 

3           X11 287/3 
 

 

مؤلفه دارای رتبه اول هر يك از معیارهای  5کارشناسان و متخصصان معتقدند که  (32)های جدول بر اساس يافته
 . استراتژی توسعه شهری داردسازی چهارگانه برنامه ريزی استراتژيك نقش مؤثری در پیاده

 . گذاری اتفاق خواهد افتادو سرمايهبندی بودجه، اصلی بر اساس چالش سی. دی. اسدر طرح بندی اولويت -
برای سنجش میزان اثرگذاری معیارهای مؤثر بر کارآمدی برنامه ريزی استراتژيك و همچنین موانع ناکارآمدی 

لی براساس و، استفاده شد هنجاری و رفتاری و غیره از آزمون تی، معیار نگرشی و دانشی 4های جامع در قالب طرح
ن اي به منفی بودن معیارها )مقدار مندرج در جدول( که با توجهاين  اختلاف از میانگین به دست آمده برای هر يك از

                                                      
3. CDS 
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 يابی به رويکردشاخص در فرايند دستاين  که، نتايج حاکی از آن است بخشاين  آمده ازمیزان و معناداری به دست
اثر گذار بوده ولی شرايط نامطلوبی داشته و به عنوان يك مانع محسوب ران اي ريزی شهریاستراتژيك در نظام برنامه

مؤلفه دارای رتبه اول هر يك از معیارهای  5های جدول فوق کارشناسان و متخصصان معتقدند که بر اساس يافتهشود. می
  .استراتژی توسعه شهری داردسازی چهارگانه برنامه ريزی استراتژيك نقش مؤثری در پیاده

  .گذاری اتفاق خواهد افتادو سرمايهبندی بودجه ،اصلی بر اساس چالش اس .دی .سیدر طرح بندی اولويت -
ريزی استراتژيك و همچنین موانع ناکارآمدی برای سنجش میزان اثرگذاری معیارهای مؤثر بر کارآمدی برنامه

ولی براساس  ،استفاده شد و غیره از آزمون تی هنجاری و رفتاری ،معیار نگرشی و دانشی 4های جامع در قالب طرح
میزان و معناداری به اين  به منفی بودن با توجه (31معیارها )جدولاين  اختلاف از میانگین به دست آمده برای هر يك از

يابی به رويکرد استراتژيك در نظام شاخص در فرايند دستاين  که،نتايج حاکی از آن است بخشاين  آمده ازدست
  شود.میگذار بوده ولی شرايط نامطلوبی داشته و به عنوان يك مانع محسوب اثرايران  ريزی شهریبرنامه

 ریزی استراتژیک با استفاده از فرآیند سلسله مراتبیهای مؤثر بر هر یک از ابعاد برنامهمؤلفهبندی اولویت -09جدول

 معیار اصلیوزن  وزن زيرمعیارها استراتژی فرعی استراتژی اصلی
وزن تلفیقی با توجه 

 به هدف
اولويت برنامه 

 ريزی

 دانشینگرشی و 

 

X1 343/3  
 
 

133/3 
 
 
 
 

344/3 25 
X2 314/3 352/3 29 
X3 323/3 347/3 28 
X5 392/3 353/3 27 
X6 339/3 339/3 5 
X7 211/3 317/3 21 
X8 374/3 332/3 3 
X10 318/3 331/3 2 

 و رفتاریهنجاری 

 

X1 253/3  
 
 
297/3 

 
 

348/3 27 
X2 345/3 351/3 12 
X3 377/3 357/3 11 
X5 359/3 319/3 24 
X6 328/3 339/3 4 
X7 233/3 327/3 34 
X8 239/3 313/3 39 
X10 329/3 329/3 35 

 ارتباطی

 

X1 214/3  
 
 
218/3 

 
 
 

349/3 28 
X2 223/3 315/3 23 
X4 239/3 335/3 1 
X5 39/3 333/3 9 
X6 185/3 332/3 7 
X7 379/3 314/3 23 
X8 332/3 313/3 38 
X10 321/3 342/3 24 
X11 337/3 311/3 39 

 نهادی و مديريتی

X1 277/3  
 
 
122/3 

337/3 33 
X2 233/3 333/3 8 
X3 373/3 335/3 9 
X4 38/3 312/3 37 
X5 353/3 329/3 31 
X7 231/3 339/3 33 
X8 322/3 322/3 32 
X10 373/3 319/3 22 
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 نتایج آزمون آماری اثرگذاری معیارهای مؤثر بر تغییر از رویکرد طرح جامع به برنامه ریزی استراتژیک -04جدول
 1مقدار آزمون= 

 معیار T درجه آزادی معناداریسطح  اختلاف از میانگین در صد 95میانگین مبنا سطح اطمینان تا 

 حد بالا حد پايین
 دانشی –عوامل نگرشی  -993/32 399 333/3 -73915/3

9935/3 9472/3- 
 رفتاری -هنجاری عوامل  -453/34 399 333/3 -31229/3 -3873/3 -7794/3

 ارتباطیعوامل  -233/32 399 333/3 -89583/3 -9279/3 -9925/3

 نهادیعوامل  -279/33 399 333/3 -74229/3 -9948/3 -9799/3

 

از ضريب پیرسون و تحلیل رگرسیون  اس .دی .سیبرای بررسی میزان اثرگذاری معیارهای مؤثر بر کارآمدی 
گردد مابین ( نیز ملاحظه می34همانطور که در جدول ) .(399: 3175 ،چندگانه خطی بهره گرفته شده است)کلانتری

  .درصد رابطه همبستگی مستقیم معنادار وجود دارد 99ريزی استراتژيك در سطح اطمینان برنامهمعیارهای اثرگذار بر 

 بررسی میزان همبستگی ابعاد مختلف اثرگذار بر کارآمدی برنامه ریزی استراتژیک -00جدول

   نگرشی و دانشی هنجاری و رفتاری ارتباطی نهادی و مديريتی
599/3 911/3 575/3 959/3 R  استراتژی توسعه

 شهری
333/3 333/3 333/3 333/3 Sig 
233 233 233 233 F 

 نتيجه گيري

مسائل و مشکلاتی را که از  ند.های جامع از نظر محتوا و عمل مورد بازبینی قرار داده شتتددر پژوهش حاضتر طرح
نظر کارشتناستان و متخصصان مسائل شهری باعث شده طرح جامع نتوانند در عمل موفق باشند مورد ارزيابی و واکاوی 

 ،باشدريزی کشور میبعد اول نظام برنامه ،توان از دو بعد مورد ارزيابی قرار دادمسائل و مشکلات را میاين  گرفت.قرار 
ی هاطرح بعد دوم محتوای ،های توستتعه شتتهری دارد و جنبه دستتتوری داردگرايانه به طرحمتمرکزتر گرايش که بیش

واجه مهم عملًا با شکست ماين  باشند که نهايتاًباشد که بیشتر عنوانی مطرح میحوزه میاين  جامع و مشکلات اجرايی در
های دستتوری و تجويزی به مديريت شهرها و طرح ،های ستنتیتوان با اتکاء به شتیوهبنابراين ديگر نمی .شتده استت
ريزی استتتراتژيك پیشتتنهاد مناستتبی برای جايگزينی برای رو برنامهناياز .های فرا روی آن پرداختچالش ستتاماندهی

 جاد سازوکارهایاياصلاح نظام برنامه ريزی کشور از روند متمرکز به نظام غیر متمرکز در جهت .باشدهای جامع میطرح
ها به جهت آشتتنايی مستتئولین محلی و مردم با نهادهای محلی و متخصتتصتتان در تهیه و اجرای طرح ،رکت مردممشتتا

 ،معیار نگرشی و دانشی 4سازی و غیره را از طريق تصمیم ،ستناريوستازی ،هاها و اولويتتوانمندی ،های محیطیويژگی
 های توسعه شهری درهای ضروری برای طرحاز اولويت زير معیار 44ارتباطی و مديريتی و نهادی و  ،هنجاری و رفتاری

ريزی استتتراتژيك بايد برنامهستتازی برای نهادينه .پتانستتیل برخوردار نبودنداين  های جامع ازداند که طرحمیايران 
تايج ن .های جهانی شتتاهد شتتهرهای کارآمد و پايدار باشتتیمستتازی لازم فراهم گردد؛ تا بتوان همگام با استتتراتژیزمینه

 ،اقتصادی و مديريت شهری کشور برای تهیه و اجرای استراتژی توسعه شهری ،دهد نظام برنامه ريزیپژوهش نشتان می
های استراتژی توسعه مناستبی ندارد از يك سو فقدان شرايط و ظرفیت لازم برای اجرای طرحهای شترطشترايط و پیش

  .طلبدهايی نوعی مديريت جامع را میچنین طرحشهرها به اجرای اين  شهری و از سوی ديگر نیاز مبرم



 11سازی برنامه ریزی استراتژیک در ایران ... / ارزیابی عوامل موثر بر پیاده

 معیار ارتباطی ،(599/3سازی برنامه ريزی استراتژيك معیارهای نهادی و مديريتی) با همبستگی رو برای پیادهناياز
با همبستگی ) نگرشی –( و نهايتاً معیار دانشی 575/3معیار هنجاری و رفتاری) با همبستگی  ،(911/3با همبستگی )

 به توسعه پايدار شهری کمكتواند می ( نقش مؤثری بر کارآمدی برنامه ريزی استراتژيك دارد که توجه به آن959/3
  .گرددمعیارهای فوق پیشنهاداتی به شرح زير ارائه میسازی در خاتمه برای نهادينه .نمايد
بهبود مديريت هزينه به  - ،هاربریرسانی و ساماندهی کاصلاح ساختارها و فرآيندها جهت ارتقای سطح خدمات ا -

شارکت ارتقای م - ،هااز فرصتگیری شناخت بهتر منابع و امکانات و بهره - ،منظور پايداری مالی و اثربخشی کارکردی
 دانايی - ،شهری ريزی برنامه و مديريت با مرتبط هایسازمان آمادگی تغییر - ،مردمی و بهره مندی از امکانات عمومی

 ،فرهنگ تغییرسازی نهادينه - ،تهیه دستورالعمل و نقشه راه ،چشم اندازسازی - ،دانش محوری و سناريوسازی ،محوری
 - ،ريزیرنامهب نظام اجرايی در بدنه پاسخگويی و کارايی ،جاد شفافیتاي- ،و سناريوسازی متناسب با توانسازی ظرفیت

جراء تصويب و ا ،از لحاظ تدوين شهری ريزی برنامه سیستمانعطاف پذير نمودن  - ،پايش عملکردی طرح توسعه شهری
ذيری در پتقويت انگیزش ومسئولیت - ،پژوهشی و پويايی محیط زيست شهری آينده،تفکر استراتژيك - ،قوانین

م تای نظااس سازان دررلزوم توجه به حوزه سرمايه انسانی به عنوان تصمیم - ،مديريتیای چارچوب نظام مشارکتی و شبکه
اطات بهبود ارتب - ،جاد روابط بین مديران و شهروندان و تغییرات شديد تکنولوژيکیاي- ،گیری مشارکتیتصمیم

 . های ارتباطیدر زيرساختالمللی بین گذاریسرمايه - ،محلیسازی سازی و بومیتکنولوژيکی با الگو

 خذآمنابع و م
های های توسعه شهری در کشور، پژوهشآسیب شناسی طرح (،3175دی)هاسید، حسینی ،حسین ،پوراحمد، احمد، حاتمی نژاد .3
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