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 چکیده

و   ينده جمعیت شهرنشین، عدم آمادگي مناطق شهری برای پاسخگويي به نیازهاای جامعاه، ديادگاه   زآبه دنبال رشد ف
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 مقدمه -1-1

به دنبال رشد فزاینده جمعیت شهرنشین، عدم آمادگی مناطق شهری برای پاسخگویی به نیازهای  

ست ریزی بخشی منجر به بروز مشکالت جدی اقتصادی، اجتماعی، زی و روندهای برنامه  جامعه، دیدگاه

 وضعیت بهبود که است داشته وا آن بر را شهری مدیران مشکالت محیطی و کالبدی شده است. این

کنند. اگر چه توجه به مسائل فوق از  جستجو جهانی جدید راهکارهای و نظریات در چارچوب را کنونی

ا کرده است اما ریزی شهری پید تحت عنوان نظریه توسعه پایدار جایگاه خود را در برنامه2991اوائل دهه 

ریزان و  های شهری کشورهای در حال توسعه آنگونه که باید این مسئله در دستور کار برنامه در طرح

تواند مسبب ایجاد مشکالت زیادی شود. برهمین مبنا  مدیران شهری قرار نگرفته است که این امر می

این مسائل پدید آمد. راهبرد  توسط سازمان ائتالف شهرها برای حل بخشی از (CDS)راهبرد توسعه شهر

سازی مشارکتی در کشورهای در حال توسعه و کاستن از سطح  توسعه شهر در ایجاد فرآیندهای تصمیم

فقر شهری و تأمین توسعه پایدار شهری راهبرد بسیار مؤثری است. در این فصل به مطالبی از جمله بیان 

حقیق شده، سؤاالت و فرضیات تحقیق، روش مسئله تحقیق شامل دالیلی که باعث مطرح شدن موضوع ت

گیری و تجزیه و تحلیل اطالعات، اهداف، پیشینه و  روش گردآوری اطالعات، روش نمونه تحقیق،

 مشکالت تحقیق اشاره شده است. 

 

 بیان مسئله  -1-2

 های تعارضها و انواع تضاد که بستر (5092196نژاد، ی)حاتماستیپوو  دهیچیپای  پدیدهبعنوان ر شه

 لیانباشت فقر تبد به محل تمرکز ثروت و یکشور هرر د یریبه تعب است و یکشور هرر د یاجتماع

سهم  و زانیم نییتع را با به روزهایی  برنامه محور، ندیقالب نگرش فرآر د یتوسعه شهر شده است.

استفاده  است که یدر حال نیآورد. ا یبه اجرا در م یشهر یفضاهار د اجتماعی یاقتصاد های مشارکت

 داریپا های درآمد یطراحو  ییاسـت. شناسا ریناپذ اجتناب یتوسعه شهر ندیتحقق فرآ یمنابع الزم برا از
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 بود خواهد ندیآفر نیکننده ا لیتکم ،یکالبد -ییفضا های جهت تحقق برنامه ایی پشتوانه عنوان به

در حال  یجهان در کشورها ندهیآ یشهر تیرشد جمع نیشتریب (. از آنجائیکه27192911، 2 ری)فراز

 از (.0192177،یود دارد)صرافـوج یشهر داریعه پاـبه توس لین یبرا یترـشیتوسعه خواهد بود، دغدغه ب

 مشکالت هستند نیبرون رفت از ا یبرای اهکاریافتن ر در پی توسعهی راستا در نیمتخصص رو نیا

ها و روندهای بخشی، موجب  ر و دیدگاهتضاد میان نظریه توسعه پایدا .(192175،یی و پورموسوی)رهنما

های توسعه  چرا که رویه معمول تهیه و اجرای طراح  های توسعه شهری گردید طرح  تغییر نگرش در تهیه

تعارض است. برهمین اساس  شهری پیشین)با نگرش صرفاَ کالبدی(، با رویکرد اصلی توسعه پایدار در

هری مورد توجه قرار گرفت که بتواند با استفاده از های توسعه ش های جدیدی در تهیه طرح  دیدگاه

 کی)تاجبه سوی توسعه پایدار شهری را هموار سازندهای کارآمد، مسیر حرکت  و تحلیل مطالعات

تواند در این فرآیند ما را یاری رساند، طرح  های توسعه شهری که می (. لذا یکی از طرح292196،

 (. فرآیند استراتژی توسعه شهری26992191همکاران، است)رهنما و (CDS)استراتژی توسعه شهری

(CDS) ریزی شهری توسط  محتوایی و به عنوان رویکردی  نوین در برنامه -ای به عنوان یک نظریه رویه

با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد  2999سازمان ائتالف شهرها در سال 

ل ـق عمـفوق موف های وزهـدر ح کهـنیاای رـب و (،5092196نژاد، حکمرانی شهری مطرح گـردید)حـاتمی

 ،ییایجغراف تیتوسعه، موقع ریآن در مس یفعل تیموقع دارد9 ریه موضوعات زـام بـت یستگـواب ندـک

 نیبنابرا (.0192192همکاران، و شدن)محمدپور یجهاناقبال آن نسبت به  زانیم و ی، نظام ادارنفرهنگ آ

مشکالت آن  به حل مسائل و یدرون جامعه شهر های یهبر سرما هیبا تک یتوسعه شهر یاستراتژ ندیفرآ

 است. داریپا یا ساز توسعه نهیزم و (0592196نژاد، ی)حاتمپردازد یم یسلسله مراتب و یستمیس یا وهیبه ش

 یخیتار ی(، از شهرها2196 ینفر)معادل سرشمار 79152معادل  یتیجمع با شهر بهشهر نیب نیا در

بالقوه  و به صورت دارد یدسترس یاریبکر بس های نیزم و یعیکه به منابع طب باشد یم رانیال اشم

شهر از  نیتوسعه ا های طرح یاجرا و هیروند ته یدر بررسباشد.  می دارا را داریتوسعه پا های  نهیزم

عه پایدار همانند سایر شهرهای ایران توجه کمتری به موضوع توس (،یلیتفص جامع و های جمله)طرح

مسائل  ،رمانند کاهش فق یبه مسائل (،CDS)یتوسعه شهر یاستراتژ طرح هیدر ته ئکهیآنجاز . اشده است
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 توسعه یداشت طرح استراتژ دیام توان یم، ... اشاره شده و ی، فرهنگیاجتماع ،یطیمح ستیز ،یاقتصاد

 .در شهر بهشهر باشد داریتحقق توسعه پا یبه سو یگام (CDS)یشهر

 

 :  ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-3

 ،یاسیس ،ی، فرهنگی، اقتصادیاز ابعاد مختلف اجتماعر معاص ی در چند دهه ،یشهر عیسر ی توسعه

 ی(. برا25192175کرده)قرخلو، جادیا یادیمشکالت ز قرار داده و ریبشر را تحت تاث یزندگ ... و یطیمح

 داریا. توسعه پدیمطرح گرد ی دومجهانپس از جنگ  داریشده بحث توسعه پا جادیمشکالت از ا ییرها

 ،یاقتصاد ،یطیمالحظات مح نوع توسعه نیدر ا شده است ور استوا یعیمنابع طب استفاده معقول از هیبرپا

 یتوسعه شهر های طرح ازمندین داریبه توسعه پا دنیرس یدر کنار هم لحاظ خواهد شد. برا یاجتماع

 نیهم نباشد. بر تعارضمتوازن در همه ابعاد(، در  تعادل و)توسعه مردایپا توسعه کردیرو که با میهست

حرکت به  ریگرفت که مس مورد توجه قرار یتوسعه شهر یها طرح هیدر ته یدیجدهای  دگاهیاساس د

توسعه  نینو یکردهایکه براساس رو یتوسعه شهر های از طرح یکیباشد.  یشهر داریسمت توسعه پا

عه ـتوس یراتژـاست در باشد. می( (CDSیهرـتوسعه ش یراتژـطرح است ده،یگرد نهادـشیپ (داری)توسعه پا

و  یشهـر فقر ئلهبه حل مس یمشارکت و ـکیدموکرات یا وهیشود که درآن به شـ یفراهم م یطیشرا یشهر

 یتیبا جمع شهر بهشهر (.(ump city Development strategy,2002:8پردازد می یتوسعه اقتصاد

با  و ینیشهرنش عیتوسعه سر شهرها با ریهمانند سا (2196سال  یسرشمار)معادل رنف (79152معادل)

هکتار از مساحت شهر جزء بافت  2/211اَ دحدو یاست. از طرف به رو رو تیروز افزون جمع شیافزا

)آبشار، یعیمناظر طب وی باستان ،یخیتار آثاردارای  ،تاریخیباشد. شهر بهشهر به عنوان شهر  میفرسوده 

و  خزر یایسواحل در در کنار یریقرارگو  ییایجغراف تیبخاطر موقع و، است اریبس چشمه، جنگل(

مراکز  ،یکشاورز های نیکارخانجات متعدد، زم ،یصنعت  وجود شهرک و آبادریام البرز، بندر یها هرشته کو

 و طرح ازمندین باشد و میرا دارا  داریتوسعه پا یها نهیبه صورت بالقوه زم اریبس یآموزش و یعلم

تا  رانیا یشهرها ریشهر بهشهر همانند سا ، امابردارد امگ داریاست که در جهت تحقق توسعه پا یا برنامه

به  ها طرح نیکمتر در ا و استفاده کردهی لیتفص جامع و های از طرح توسعه شهر یبه امروز اغلب برا

 .توجه شده است یشهر یداریتوسعه پا و یداریموضوع پا
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 وهش:ی پژپیشینه -1-4

 یانسان های سکونتگاه ، مرکزها سازمان ائتالف شهر یمطالعات مورد وها  یصرف نظر از بررس

را انجام  یمتعدد قاتیتحق (CDS)نهیدر زم یالملل نیکه در سطح ب یبانک جهان سازمان ملل متحد و

 باشد9 متعددی نیز در این زمینه صورت پذیرفته که بدین صورت میعلمی مقاالت  اند داده

ریزی توسعه  های چالش برانگیز در برنامه ای با عنوان دیدگاه ( در مقاله1665)2وینت موخیا 

المللی9 مباحث اولیه از سازمان ائتالف شهرها سه مبحث را مورد توجه قرار داده و به تحلیل انتقادی  بین

ی. وی طرح توافق عمود -1گرایی؛  کثرت -1مشارکت؛  -2پرداخته است. این مباحث عبارتند از 9

و مباحث کاهش فقر  -که با رویکردهای  بانک جهانی همسوست -مباحث متضادی چون رشد اقتصادی

داند، چرا که یکی براساس مباحث  شهری و بهبود اسکان غیر رسمی)رویکرد هبیتات( را قابل جمع نمی

در این مقاله، لزوم نئولیبرال و دیگری بر اساس انگیزه رفاه اجتماعی بنیان نهاده شده است. لذا وی 

سازد.  بررسی شرایط حاکم بر هر جامعه، شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را مطرح می

دستیابی به توسعه پایدار شهری با استفاده از ( در پژوهشی تحت عنوان 1622)و همکاران منش رسولی

جهانی به این نتیجه رسید که بانک استراتژی توسعه شهری9 مقایسه بین تعریف اتحاد شهرها و بانک 

های اقتصادی و اجتماعی و حکومت متمرکز اشاره دارد ولی اتحاد  فقط به جنبه CDSجهانی در تعریف 

( در پژوهشی 1621)1شهرها بر جنبه زیست محیطی و کاهش فقر تأکید دارد. رسولی منش و همکاران

تراتژی توسعه شهری در شهر قزوین، ایران، آمیز اس تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر اجرای موفقیت

سازی معادالت ساختاری میزان عوامل موثر بر اجرای موفقیت  سعی کرده با استفاده از روش مدل

در  (CDSاستراتژی توسعه شهری را نشان دهد. نتایج نشان داد رابطه مثبت بین عوامل موفقیت و اجرای)

های موثر عوامل تعیین کننده موفقیت در  سازی، مشارکت سازی، ظرفیت شهر قزوین وجود دارد. نهادینه

ای تحت عنوان  ( در مقاله2177اجرای استراتژی توسعه شهری در شهر قزوین هستند. کاردار و همکاران)

ریزی  رویکردی راهبردی و نوین در مدیریت، طراحی و برنامه (:CDSطرح استراتژی توسعه شهری)

و همچنین مرور تجارب CDS ها و فرآیندهای  بررسی ویژگیتحلیلی به -شهری، با روش توصیفی
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اند که با توجه به مطالعات موضوعی و تدوین  جهانی و پیشینه آن در ایران پرداخته و به این نتیجه رسیده

توان به توسعه اقتصادی محلی، توسعه فرهنگی، ایمنی در برابر سوانح، حمل و  راهبردها در این طرح می

( در تحقیقی 2177ی و همکاران)صرافیست و مدیریت بهینه شهری دست یافت. نقل، حفظ محیط ز

 -تحت عنوان راهبرد توسعه  شهر مبتنی بر توسعه پایدار)مطالعه موردی9 شهر شبستر( با روش توصیفی

 پایداری های های موجود از طریق شاخص ها و تهدید تحلیلی به شناخت نقاط قوت و ضعف فرصت

 تیشهر شبستر در وضع دهد نشان میزیرساختی و مدیریتی پرداختند. نتایج اجتماعی، اقتصادی، 

های  ( در پژوهشی تحت عنوان امکان سنجی طرح2196نژاد و فرجی مالیی) حاتمی قرار دارد. یداریناپا

و روش دلفی به تشریح  SWOTتحلیلی و تکنیک  -استراتژی توسعه شهری در ایران با روش توصیفی

ها پرداختند. براساس نتایج بدست آمده، در شرایط کنونی ایجاد  ها و تهدید فرصتنقاط قوت و ضعف، 

های کیفیت زندگی در جهت  تغییرات بنیادین، بویژه در مدیریت شهری، اقتصادی شهری و شاخص

( در 2196بسترسازی به کارگیری استراتژی توسعه شهری امری ضروری است. دلیر و همکاران)

 یزیر برنامه ندیدر فرآ (CDS)یتوسعه شهر یاستراتژ دیجد کردیبر رو یمددرآپژوهشی تحت عنوان 

  یفرآرو یها چالش لیو تحل یضمن بررس رانیجامع ا یها طرح یفرآرو یها بر چالش دیکأبا ت یشهر

 شهرها ییمقوله و نقش آن در انتظام فضا نیدر ا CDS افتیره گاهی، به جارانیدر ا یشهر یزیر برنامه

 یبه سو یگام یتوسعه شهر یاستراتژ( در تحقیقی تحت عنوان 2196اجیک و صداقتی)ت .پرداختند

تحلیلی و با استفاده از  -با روش توصیفی  9 نوشهر(ی)مطالعه موردیشهر داریبه توسعه پا یابیدست

ها و نقاط قوت و ضعف شهر نوشهر را بعنوان نمونه موردی مورد  ، پتانسیلAHPابزارهای تحلیلی نظیر 

اقتصادی شهر و ها و نقاط قوت  پتانسیلر شناسایی عالوه بدهد که  ر داداند. نتایج نشان میابی قراارزی

های توسعه  نفوذ در طرح های ذینفع و ذی اتخاذ آنها به عنوان محورهای اصلی توسعه، شناسایی گروه

های  طرحهای مشارکتی در سطح محلی از جمله عوامل اصلی موفقیت  شهری و استفاده از فرآیند

توسعه  یاستراتژ یبند تیاولو( با هدف 2192استراتژی توسعه شهری خواهد بود. صابری و همکاران)

اند.  دکالن شهر اصفهان را مورد بررسی قرار دا AHP یسلسله مراتب لیتحل ندیبا استفاده از فرآ یشهر

دوم)گسترش  اولویت و اردیپا یدرآمدها یاول برا تیبا اولو ییتوسعه فضا ینشان داد استراتژ جینتا

. رهنما و و... است ، اولویت سوم کاهش آلودگی هوا، اولویت چهارم بیانیه چشم انداز(سمیتور

های استراتژی توسعه شهری در شهر چناران با  ( در پژوهشی با هدف بررسی شاخص2191همکاران)
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 یها شاخص دهد یج نشان مینتا .گیری از روش میدانی وضعیت شهر را مورد ارزیابی قرار داداند بهره

. سردری و بوده است 12/1شهروندان  دیو از د1/1در شهر چناران از نگاه کارشناسان  (CDS)یاصل

 یتوسعه شهر زابل در طرح جامع با استراتژ یداریپا یابیارز( در پژوهشی با هدف 2191همکاران)

با توجه ها نشان داد9  افتهی ختند وی به بررسی شهر زابل پردالتحلی –یروش کم با یتوسعه شهر راهبردی

شهر  نیا یبرا (CDS)یتوسعه شهر یطرح راهبرد یریبه کارگها و نقایص الگوی طرح جامع،  به ضعف

توسعه  یزیر بر برنامه یلیتحل( در پژوهشی تحت عنوان 2191. شماعی و همکاران)باشد یم یضرور

تحلیلی و با هدف شناخت نقاط  -فیی با روش توصیتوسعه شهر یاستراتژ کردیشهر سردشت با رو

قوت و ضعف از طریق پرسشنامه در دو گروه مسئوالن شهری و شهروندان به شناخت شهر پرداختند. 

با مشارکت فعال مردم  (SO)توسعه یاستراتژ توسعه شهر سردشت یاستراتژ نیرت بمناس دادنتایج نشان 

 پذیری راهبرد توسعه شهری در ن انطابق( در تحقیقی تحت عنوا2191. جهانی شکیب و همکاران)است

تحلیلی با هدف امکان  -نمونه موردی شهر شاهرود( با روش توصیفیریزی شهری ایران) نظام برنامه

راهبرد توسعه  اندهای دیگر به این نتیجه رسید سنجی و بسترسازی راهبرد توسعه شهری با وجود طرح

ده قرار گیرد و در این راه شهرداری مجری طرح و تواند به عنوان سند باالدست مورد استفا میشهر 

 تواند ناظر بر عملکرد شهرداری باشد.  وزارت راه و شهرسازی می

 

 :اهداف پژوهش -1-5

همراه است که در ارتباط با  نیمع های آرمان با اهداف و یتیفعال ایبرنامه  هر شروع دیترد یب

مشخص  یمطلوب، اهداف تیت حصول به وضعجه قیتحق هرر گردد. د میجامعه مطرح  مهم یازهاین

شده  نیتدو لیاهداف ذ یپژوهش در راستا نی. استیقاعده مستثنا ن نیاز ا زیپژوهش ن نیکه اگردد  یم

 .است

 

 کالنهدف  -1-5-1

 در شهر بهشهر. داریتوسعه پا ی در جهت تحققتوسعه شهر یاستراتژارزیابی 
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 خرد یها هدف -1-5-2

 .CDS براساس مولفۀهای مورد نظرشهر بهشهر  تیضعوارزیابی و سنجش   29

 جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری.  (9CDS ارزیابی و سنجش نقش استراتژی توسعه شهری)1

در جهت دستیابی به  در شهر بهشهر CDSجهت بهبود و افزایش رائه راهکارها و پیشنهادات الزم ا 19

 .شهری توسعه پایدار

 

 سواالت پژوهش  -1-6 

 چگونه است؟ CDSیها  از منظر اصولشهر بهشهر  تی9 وضع2

 تواند بر توسعه پایدار شهری تأثیرگذار باشد؟ می  CDS های تاچه حد شاخص 19

 

 :های پژوهشفرضیه -1-7

 نامطلوب قرار دارد. طیدر شرا CDSهای مدنظر اصولاز منظر شهر بهشهر  تیعیرسد وض یبه نظر م 29

 .داردبر توسعه پایدار شهری  تأثیرزیادیدر شهر بهشهر  CDSهای  اخصش رسد تحقق به نظر می 19

 

 :پژوهشروش انجام  -1-8

های  از شیوه همطالع این است، لذا در با توجه به اینکه پژوهش فوق از نوع مطالعات کاربردی

استراتژی توسعه شهری براساس سنجش و ارزیابی  تحلیلی به منظور-و همچنین توصیفی پیمایشی

ها و پس از  آوری اطالعات و داده در مراحل بعد از جمععه پایدار در شهر بهشهر استفاده شده است. توس

آوری شده استخراج و به  های جمع های بدست آمده کدگذاری و داده های تحقیق، پاسخ تکمیل پرسشنامه

 SPSSافزار آماری رم ناز ها،  بندی و تجزیه تحلیل داده صورت منظم وارد کامپیوتر شده، به منظور دسته

و برای ترسیم  Excel افزار های تحقیق از نرم استفاده شده است. همچنین برای ترسیم جداول و نمودار

 استفاده شده است.  ARC GISها از نرم افزار  نقشه
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 اطالعات: یگردآور یها روش -1-9

 شود9  های گردآوری اطالعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می روش

فصول  لیجهت تکم یو خارج یاز منابع مربوطه داخل یدر مرحله مطالعه اسناد 9 یالعه اسنادمط -

 . دیاستفاده گرد قیتحق ینظر

ها  آوری داده جمعای در غالب دو گروه)کارشناسان و شهروندان( تهیه و به  ی9 پرسشنامهدانیمرحله م -

 است.  پرداخته شده

 

 :یآمار جامعه -1-11

 لیتکم یشهر نیولئپرسشنامه از مس 56که  و شهروندان نیوولئدو گروه مس شامل یمارآ جامعه

حجم نمونه  ییاقدام به شناسا زیآزمون ن نیا جیدر خصوص مشارکت دادن شهروندان در نتا د ویگرد 

که  دینفر مشخص گرد 176ران،کفرمول کو قیاز طر شهر بهشهر حجم نمونه تیجمعبه  با توجه .دیگرد

 باشد. یم یهروندان بصورت تصادفاز ش یریگ نمونه
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Abstract 

Following the growing urban population, unpreparedness of urban areas to meet the needs 

of society, vision and planning processes of sections leads to serious economic, social, 

environmental and physical problems. These problems have forced city administrators to 

seek the improvement of current situation in terms of new global ideas and solutions. 

Accordingly, city development strategy (CDS) was formed by the City Alliance to solve 

some of these issues. City development strategy is focused primarily on economic growth 

and poverty reduction, and in this way, paves the way for urban sustainable and 

comprehensive development. The purpose of this research is to achieve sustainable urban 

development using urban development strategy. Analytical method is used to achieve the 

research objectives and the data required is collected in documentary and field forms. The 

experimental data (questionnaire and observation) of the study is obtained from the survey 

conducted in 2015 in the city of Behshahr. The population in this study include the 

population living in the city of Behshahr (89,000 according to the 2011 census), where the 

sample population is calculated 380 questionnaires using Cochran sampling method. 50 

urban experts in the city of Behshahr were chosen as sample and their feedbacks were used 

in this study. Statistical test has been identified according to the purposes of the study (one 

sample t-test and Spearman and Friedman test) and the data and hypotheses have been 

analyzed. The results show that the situation in the city of Behshahr is in an unfavorable 

CDS indices and there is a significant and direct correlation between CDS and sustainable 

development indexes, and increasing and improving the CDS indices also increase the 

sustainable situation development in the city. 

Keywords: City development strategy, sustainable urban development, , Behshahr. 
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