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  چكيده

مطالعات بسياري پيامدهاي ناپايدارساز در روند كنوني توسعه جهاني كه خود تابعي از 
متغيرهاي جمعيت، سرانه و الگوي مصرف است، را نشان داده اند و در اين بين، شهرنشينان 

با توجه به اينكه بيشترين رشد . باشند ميدارا  در ايجاد اين پيامدها اي سهم تعيين كننده
جمعيت شهري آينده جهان در كشورهاي در حال توسعه خواهد بود، دغدغه بيشتري براي 

از سوي ديگر، شيوه رايج . نيل به توسعه پايداري شهري در اين كشورها وجود دارد
دهاي مديريتي ي جامع و تفصيلي به رغم دستاورها ريزي شهري در چارچوب طرح برنامه

پايدار موفق نبوده است و دچار تنگناهاي  اي قابل توجه، در هدايت شهر به سوي توسعه
 - ي اجتماعيها در اين تحقيق شهر شبستر از جنبه. نظري و عملي در اين زمينه است

اقتصادي، زيرساختي و مديريتي با توجه به قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهاي موجود بر 
ي پايداري مورد بررسي قرار گرفته، سپس اين اطالعات گردآوري شده در اه اساس شاخص

تحليل و ارزيابي شده  SWOTو  AHPچارچوب روش مطالعه سيستمي و با كاربست مدل 
كه براي . دهد شهر شبستر در وضعيت ناپايداري قراردارد مينتايج تحقيق نشان . است

مديريت  راهبرد، تبيين راه توانمند سازيبه هم استفاده از مشاركت شهروندانخروج از آن 
به همراه فرهنگي شهر  ،اقتصادي ،توجه به فرآيندهاي اجتماعي، شهري يكپارچه
و حكمروايي در نهايت پايبندي به توسعه اجتماعات محلي سازي در شهرداري و  ظرفيت

تواند  مي) CDSبه طور مشخص (ريزي شهري خوب شهري در قالب روشهاي نوين برنامه
  .ايداري را براي شهر شبستر به ارمغان آوردپ
  

  توسعه پايدار شهري، راهبرد توسعه شهر، شبستر: كليدواژگان
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  مقدمه
دو ميليارد نفر در طي يك نسل به ) City Alliance.2004(بر مبناي گزارش چالش شهري 

جمعيت شهرنشين جهان افزوده خواهد شد كه نودوهشت درصد از اين افزايش مربوط به 
  : گردد ميي زير مطرح ها با چنين چشم اندازي، پرسش. ورهاي در حال توسعه خواهد بودكش

ساكنين جديد شهرها در كجا زندگي خواهند كرد؟ از كدام اراضي استفاده خواهند نمود؟ از كجا 
  آب و انرژي خود را تأمين خواهند نمود؟ ايمني و امنيت ايشان چگونه حفاظت خواهد شد؟ 

نكه پيامدهاي زيان بار رشد و گسترش كنوني، تابعي از متغيرهاي جمعيت، سرانه و با توجه به اي
صرافي، ( اند در اين پيامدهاي جهاني اي الگوي مصرف است، شهرنشينان عامل تعيين كننده

اما شهرها را نبايد تنها به وجود آورنده مسائل تصور كرد بلكه بنا بر شرايطي راه ). 7: 1379
  .كنند ميز ايجاد ي مناسب نيها حل

در صورتي كه روندهاي نامطلوب موجود ادامه يابند در آينده نزديك، اكثريت ساكنان جديد 
فاقد خدمات شهري مناسب اسكان خواهند  شهرها در سكونتگاههاي غيررسمي، پر ازدحام و

اسطه اگر چه بسياري از آنان در محدوده قانوني شهرها خواهند زيست ليكن احتماالً به و. يافت
نامطلوب شهري، از حق سكونت و امنيت در سكونتگاههاي غيررسمي برخوردار نبوده  1حكمروائي

اي روي خواهند و به ناچار جهت تأمين خدمات و ديگر نيازهاي خود به بازارهاي موازي و پرهزينه
  .شان خواهد شدآورد كه براي بسياري موجب كاهش بيشتر كيفيت زندگي

براي آينده متصور است، بلكه در حال حاضر نيز در بسياري از كشورهاي در  سناريوي فوق نه تنها
حال توسعه، آنجا كه تواماً ضعف مديريت شهري، نابرابري اجتماعي، و عدم تعادل در تخصيص 

  .منابع وجود دارد، واقعيتي دردناك است
مشكالت شهري با جوئي و حل با توجه به تجارب جهاني دهه اخير رهيافت نويني به منظور چاره

، مطرح شده است كه در نوشتار حاضر از اين رهيافت ) CDS(2 »راهبرد توسعه شهر«عنوان
  .براي شهر شبستر استفاده شده است

  

                                                 
 

١ . Governance 
٢ . City Development Strategy 
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  ريزي شهري در ايران  نقدي كوتاه  بر روند برنامه
و  ي جامعها در زمينه فرايند متداول شهرسازي جهان در قالب طرح ها مجموعه مطالعات و بررسي

دهد كه امروزه اين شيوه از شهرسازي به رغم برخي از دستاوردهاي مثبت،  ميتفصيلي، نشان 
 ,Gugler,Josef(كارايي خود را از دست داده و با تنگناهاي نظري و عملي فراوان روبرو است

ناكارآمدي و شكست اين طرحها در كشورهاي جهان سوم بعلت تفاوت ميان شهرهاي ). 1997
با شهرهاي جوامع صنعتي از يك طرف و عدم وجود طرح و برنامه بومي مطابق با  درحال توسعه

 Potter,R.B & S. Lloyd(ساختار اين كشورها از طرف ديگر، نمود بيشتري داشته است

Evans, 1998 .( ارزيابي طرحهاي جامع شهري« در ايران نيز مطالعات متعددي از جمله «
  ).56-72: 1372مهندسين مشاور زيستا، (شان داده استناكارآمدي اين طرحها را به وضوح ن

و ناكامي در حل مشكالت فزاينده زندگي  هاي شهري بر شهر و شهروندان اثرگذاري طرح توجه به
مطالعه شهر به عنوان  به ويژه با ي كنونيها طرحو فرايند لزوم تغيير در چارچوب نظري شهري، 
ر ب تكيه، استفاده از مشاركت شهروندان، آن ادستفر فضاهاينگري شهر با  پويا و هم يسيستم

شهر و در نهايت پايبندي به توسعه  ، اقتصادي و زيست محيطيفرهنگي ،اجتماعي يها هم كنش
ي ها و پارادايم ها در اين راستا نظريه .باشد ميناپذير  و حكمروايي خوب اجتناب اجتماعات محلي 

سراسر جهان مطرح شده است كه با محوريت  جديدي در كشورهاي پيشرفته و به تبع آن در
ريزي راهبردي، با توجه به غناي مفهومي در ادبيات برنامه ريزي شهري مورد استفاده قرار  برنامه

  . گرفته است
  

  استفاده از رهيافتي نو و تعريف راهبرد توسعه شهر
اند كه  شدهن واقف ساكنان و مديران شهرها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه به طور روز افزو

ي كنوني به آن نايل ها نيازمند ارتقاء كيفيت زندگي براي تمامي ساكنين شهر هستند ليكن طرح
دهد كه تالشهاي توسعه اجتماعي و اقتصادي  ميتجارب كشورهاي توسعه يافته نشان . اند نشده

  :تر خواهد بود قدولت محلي اگر توسط يك فرايند استراتژيك شامل عناصر ذيل هدايت گردد، موف
 تحليل نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهديدهاي تأثيرگذار بر شهر )1

 توجه به عقيده اكثريت در باره اهداف، اولويتها و عمليات )2

ي ويژه جهت دستيابي ها نهادي براي اجراي عمليات و برنامه/ تشكيل ائتالفهاي سازماني )3
 .به نتايج پايدار

فرايند آماده سازي تحقق چشم انداز : نين تعريف نمودتوان چ ميرا ) CDS(راهبرد توسعه شهر
ي عملي كوتاه و ميان مدت براي توسعه پايدار شهر كه بر ها بلند مدت شهر از طريق تهيه برنامه
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مشاركت فراگير شهروندان، رشد عادالنه، تعادل زيست محيطي و تقويت رقابت اقتصادي شهر 
  .(City Alliance 2003, Asian Development Bank 2004تأكيد دارد

  
  عناصر اصلي رهيافت راهبرد توسعه شهر

ي توسعه شهري، هم از نظر اهداف و مقاصد و هم از نظر روشها و وسايل ها برنامه: انعطاف پذيري
بايد در انطباق با طبيعت پويا وتحول پذير شهر و شهروندان تهيه گردد و به اجرا  مياجرايي 
اصل انعطاف پذيري در مطالعات، پيشنهادها و روشهاي اجرايي اين امر مستلزم رعايت . درآيد
ي توسعه و عمران شهري است كه به نوبه خود، مستلزم رعايت اصل بازنگري و اصالح ها برنامه

  ).111: 1382مهديزاده، ( مداوم است 
منظور از مشاركت، درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيتهاي گروهي است كه : مشاركت

پذيري  بر انگيزد تا براي دستيابي به هدفهاي گروهي با ياري يكديگر و با مسؤوليت آنان را
  ). 15: 1382علوي تبار،(روي آورند  1مشترك، به كنش اجتماعي

ريزي متمركز، آمرانه  ريزي راهبردي، دوري از برنامه يكي از ويژگيهاي بارز برنامه: حكومت محلي
ريزي ميان سطوح مختلف مديريت و  ظايف برنامهاين امر، مستلزم تقسيم و. و خطي است

، جامعه محلي و »نهادهاي محلي«بر اساس امكانات ) اي و محليملي، منطقه( گيري تصميم
بنابراين برخالف روال گذشته برنامه ريزي شهري، بر مقياسهاي كوچك و . مشاركت محلي است

 . ورزد ميمشخص تأكيد 

بر اصول چهارگانه زير كه نشانگر پايداري  CDS، »هاائتالف شهر«بنا به مطالعات سازمان 
  : )www.citiesalliance.org/cdsdb.nsf(شهرهاست، بنيان گذاري شده است 

داند كه در آن همه ساكنين از  ميشهري را قابل زندگي ): Livability(پذيري زيست -
مندي از زندگي اقتصادي و سياسي شهر  فرصتهاي يكسان براي مشاركت و بهره

 .رخوردار باشندب

اقتصاد قوي، رشد اشتغال و درآمد و ): Competitiveness(رقابت پذيري -
الزمه توسعه كارآمد شهري، . دهد ميگذاري همه جانبه را براي شهر پيشنهاد  سرمايه

  . وري افراد و مؤسسات استفراهم آوردن شرايط مناسب براي افزايش بهره

                                                 
 
كنش اجتماعي عبارت است از حاالت فكري، احسا سي و رفتاري كه جهت گيري آنها براساس الگوهاي . 1

  ) .1382علوي تبار،( اند جمعي ساخت يابي شده
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داراي سيستم ماليه شهري كارآمد در شهرهايي كه ): Bankability(بانك پذيري -
 .اي خود هستنداستفاده از منابع درآمدي و هزينه

حكمروايي خوب راهكارها، فرايندها و ): Good Governance(حكمروايي خوب -
شود كه از طريق آنها شهروندان و گروهها بتوانند به منافع و حقوق  مينهادهايي را شامل 

 .دست يابندقانوني و نيز انجام تعهدات خود 

  
  :باشد مياهداف اصلي راهبرد توسعه شهر شامل موارد زير 

  و مديريت شهر) حكمروايي(ارتقاء كيفيت اداره : ارتقاء مديريت شهري -
گذاري و هدايت توسعه اقتصادي با هدف ايجاد  افزودن ميزان سرمايه: رشد اقتصاد محلي -

 ).63: 1384گلكار، ( موقعيتهاي شغلي بيشتر و كاهش فقر شهري

  
  فرايند تهيه راهبرد توسعه شهر

در تهيه راهبرد توسعه شهر تأكيد فراوان بر بهره گيري از نظرات و راهكارهاي نيروها و بازيگران 
سازي بوده و از آن به 1ريزي راهبردي چشم انداز مهمترين قسمت برنامه. شود ميكليدي محلي 

  ).18: 1384گلكار،(شود  ميعنوان قلب برنامه ريزي راهبردي ياد 
  

                                                 
 

١ . Vision 
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  )CDS(1ريزي راهبرد توسعه شهر فرايند برنامه -1نمودار 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرور تجارب جهاني
در ايران براي آنكه بتواند نتايج خوبي به بار آور بايد با فهم و درك درست آن همراه  CDSورود 

شود تا با شناخت  باشد؛ بر اين اساس الزم است زمان بيشتري براي درك موضوعيت آن صرف
  .نقاط ضعف و قوت، مشخص گردد كه براي كارايي بيشتر در ايران نيازمند چه تغييراتي است

                                                 
 

٢. World Bank Report, May ٢٠٠٠ 

 ما كجا هستيم؟

 كجا بايد باشيم؟

بايد براي رسـيدن  چه مواردي را 
 به آنجا در نظر داشته باشيم؟

ــراي    ــايي ب ــه فعاليته چ
رسيدن به آنجـا ضـروري   

 است؟

هااولويت/توازن شاخص ارزيابي

 راهبرد
 هاي دولت محلي، اجتماع، سازمانهاي خصوصي و افرادمسؤوليت

 )بكارگيري(انجام
ي سرمايه گذاري، ها مهها، پيش بيني درآمدها، برناها، پروژهاقدامات، برنامه

 هاسنجش عملكردها و بودجه

 كنترل و بازنگري
 هاتمركز مجدد بر روي راهبرد/مرور و پااليش نتايج عملكردها

تي
ارك

مش
  

 ارزشها
انتظارات (

 )سهامداران

 )هايششهر و سازمان(قوتها، ضعفها، فرصتها، تهديدها

  احكام
قانونگذاري  
سياستها  

 وقعيتتحليل م
 تأثيرات خارجي  
 شرايط محلي  
 محدوديتها 

فلسفه حكومت محلي، اصول
 اساسي و عملكردها

آيندهانتظارات اجتماع
 محتمل

 چشم انداز
 )آينده مطلوب(

 نتايج راهبردها
 مسائل حل شدني  
  تقاضاهاي برآورده شدني  

 انتخابها
 )بهبود ارائه خدمات و انتخاب سطح خدمات(
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جهت آشنايي با افكار و ديدگاههاي موجود و استفاده از تجارب  اي در اين راستا مطالعات گسترده
صوفيه و كاالپان  شهرهاي CDSبدين منظور در ادامه، نتايج . تواند موثر باشد مي ها ساير كشور

  .شود ميهاي موفقي از كشورهاي در حال توسعه به اختصار آورده به عنوان نمونه
  

      (Sofia)راهبرد توسعه شهر صوفيه 
صوفيه همانند بسياري از شهرهاي اروپايي در حال حاضر در فرايند توسعه از طريق يك برنامه 

دي، عدالت اجتماعي و حاكميت كارآمد راهبردي است كه هدف آن دستيابي به شكوفايي اقتصا
  . باشد مي

  : شود ميراهبرد توسعه شهر صوفيه با سه هدف اصلي هدايت 
 ايجاد رشد اقتصادي پايدار -

 بهبود و ارتقاء كارايي و اثر بخشي دولت محلي و -

 Cities Alliance, Sofia City)اي شهر بهبود كيفيت و كارايي ساختار منطقه -

Development Strategy, Assessment Report, March 2001).  

  
  (Calapan) راهبرد توسعه شهر كاالپان 

در همه پرسي كه توسط ساكنين شهر مورد تائيد قرار گرفت، به  1998مارس  20كاالپان در 
امروزه شهر به . تجارت در شهر رونق يافت 1990با شروع شهرنشيني در دهه . شهر تبديل شد

نده برنج براي همسايگانش و دروازه منطقه تازه تأسيس ميماروپا عنوان مهمترين تأمين كن
Mimaropa) ( به هر حال اگرچه كاالپان از فعاليتهاي اقتصادي در شهر سود . شود ميمطرح

با توجه به . و مشكالتي كه با شهر شدن در ارتباط است، سرو كار دارد ها برد اما با پيچيدگي مي
آورد، شهر براي  ميا براي اقتصاد جامعه در حال رشد بوجود يي رها اينكه كشاورزي محدوديت

كاالپان  چشم انداز توسعه محلي شهر. توسعه صنايع تبديلي كشاورزي برنامه ريزي شده است
   :عبارتست از

  كشاورزي و دروازه پيشرفت براي فليپين جنوبي -مركز صنعتي 2010شهر كاالپان 
  

(http://www.citiesalliance.org/cdsdb.nsf/Attachments/Philippines+Upscaling+Povert
y+- Focused+CDS+-+CDS+Toolkit/$File/CDS+Toolkit.pdf).       
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  معرفي كلي مورد مطالعه
هكتار مركز شهرستان شبستر است كه در استان آذربايجان  250شهر شبستر با وسعت حدود 

دقيقه عرض جغرافيايي و در  10درجه و  38دقيقه طول جغرافيايي،  22درجه و  45شرقي و در 
ر بوده و شيب كيلومت 70فاصله شبستر از مركز استان . متر از سطح دريا قرار دارد 1450ارتفاع 

شيب عمومي . گسترش يافته است اي عمومي بستر شهر از شمال به جنوب و در موقعيت كوهپايه
طرح ( اطراف اين شهر را باغها و مزارع كشاورزي فرا گرفته است. باشد ميدرصد  5/4زمين حدود 

نفر و نرخ  14412جمعيت شهر شبستر معادل  1385در سال ). 46: 1380هادي شهر شبستر،
مركز آمار ايران، نتايج سرشماري نفوس و (درصد بوده است 3.8برابر  1375-85رشد دهه 

  ).1385مسكن، سال 
  

  موقعيت طبيعي، سياسي و ارتباطات شهرستان شبستر: 1نقشه 

  
  ، تلفيق و تنظيم توسط نگارنده1384سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي، گروه آمايش، : مĤخذ
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  العه و بررسي اسناد فرادستمط
  :اسناد فرادستي كه مورد بررسي قرار گرفتند به شرح زير است

چشم انداز اين طرح براي شهر شبستر در : مطالعات طرح آمايش استان آذربايجان شرقي )1
  .باشد ميدر شمالغرب استان  اي ، نقش خدمات ناحيه1400افق 

قش و مـأموريت اصلي شهرستان بر اساس اين طرح ن: طرح توسعه شهرستان شبستر )2
خدمات صنعت و معدن، گردشگري و  شبستر به ترتيب بر پايه بخشهاي كشاورزي،

 .استوار خواهد بود

براي  اي در اين طرح چشم انداز ويژه: سيماي شهرستانهاي استان، شهرستان شبستر )3
 . شهرستان مطرح نشده و فقط چشم انداز طرح توسعه شهرستان تأييد شده است

  
  نفع و نحوه مشاركت هاي ذيناسايي طرفش

شهري نداريم و نهادهاي متعددي در اشكال و  با توجه به اينكه در ايران مديريت واحد و يكپارچه
گذارند، سعي شده نهادها و سازمانهايي كه تأثير بيشتر و  ميهاي مختلف بر توسعه شهر تأثير بخش

پس از مشخص شدن نهادها : دار زير نشان داده شده انداي دارند انتخاب گردد كه در نموتعيين كننده
به صورت همه شماري از كارشناسان نهادها و سازمانها و  اي و سازمانهاي مشاركت كننده، پرسشنامه

سپس نتايج بدست آمده از مطالعات اسنادي، پرسشنامه و . به صورت نمونه گيري از ساكنان تهيه شد
  .سلسله مراتبي مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفت مصاحبه با استفاده از روش تحليل

  
  شهر شبستر CDSگروههاي هدف مشاركت كننده در طرح  -2نمودار

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

شوراي شهر

 فرمانداري

 استانداري

دفتر نظام 
 مهندسي

شوراي 
اسالمي 
ستان شه

 شهرداري

جهاد 
 كشاورزي

اداره
بازرگان

هايكارگروه
CDS 
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  )AHP(تحليل كيفيت پايداري  شهر شبستر با روش سلسله مراتبي 
اولين مرحله براي سنجش كيفيت شهر با توجه به ميزان پايداري، مشخص كردن معيارها و زير 

به سخن ديگر در اين مرحله سلسله مراتبي از . ارها براي تعيين اهميت هركدام از آنها استمعي
آيد كه مهمترين مرحله براي تحليل سلسله مراتبي  ميها بوجود معيارها، زير معيارها و گزينه

  .  )15: 1380زبردست،( است
مقايسه دودويي آنها با هم براي  و ها مرحله دوم، تعيين امتياز و وزن معيارها، زير معيارها، گزينه

در اين مرحله براي بدست آوردن وزن معيارها، . است CR)( 1بدست آوردن ضريب تطابق
استفاده گرديد و بر طبق توافق كارشناسي مراحل كار به  2از روش دلفي ها زيرمعيارها و گزينه

  : صورت زير خالصه شده است
  

  عيارها مقايسه دودويي و بدست آوردن وزن م –الف 
  :در ابتدا بر اساس جدول كميتي ساعتي وزن معيارها به شرح زير تعيين شد

  
 مقايسه دودويي بين معيارها  : 1 جدول

  اجتماعي  اقتصادي  عملكردي  امنيت
 

 CR=0.04  معيارها
 وزن

  0.5650 اجتماعي     
  0.2622 اقتصادي 3/1    

  0.1175  عملكردي  5/1  3/1    
  0.0553  امنيت  7/1  5/1  3/1  

  
  مقايسه دودويي و تعيين وزن  زير معيارها  -ب  

  . بر اساس جدول كميتي ساعتي در جدولهاي ذيل مقايسه دودويي زير معيارها انجام شده است
  

                                                 
 
  شودباشد تا مورد قبول واقع  0. 1بايد كمتر از  ) Consistency Ratio( ضريب تطابق .1

٢. DelphiŚ Method  
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 مقايسه دودويي زير معيارهاي اجتماعي : 2 جدول

هويت 
  شناسي

بعد 
  خانوار

نظر 
از  آگاهي  ارتباط  خواهي

نرخ   اعتماد  ها برنامه
  باسوادي

ضويت ع
  مشاركت  در نهاد

زير 
معيارهاي 
  اجتماعي

CR=0.03 
 وزن

  0.3121  مشاركت                  

عضويت در   2/1                
  0.2223  نهاد

نرخ   3/1  2/1              
  0.1555  باسوادي

  0.1075  اعتماد  4/1  3/1  2/1            

آگاهي از   5/1  4/1  3/1  2/1          
  0.0739  ها برنامه

  0.0507  اطارتب  6/1  5/1  4/1  3/1  2/1        
  0.0350  نظرخواهي  7/1  6/1  5/1  4/1  3/1  2/1      
  0.0247  بعد خانوار  8/1  7/1  6/1  5/1  4/1  3/1  2/1    

هويت   9/1  8/1  7/1  6/1  5/1  4/1  3/1  2/1  
  0.0183  شناسي

  
  مقايسه دودويي زير معيارهاي اقتصادي : 3 جدول

هزينه نيازهاي 
بار   نرخ بيكاري  بايه

  تكفل
نحوه مالكيت 

  مسكن
ميزان 
زير معيارهاي   شغل  درآمد

  اقتصادي
CR=0.05 

  وزن
  0.4431  شغل            
  0.2555  ميزان درآمد  3/1          
  0.1274  نحوه مالكيت مسكن  4/1  3/1        
  0.0954  بارتكفل  5/1  4/1  2/1      
  0.0510  نرخ بيكاري  7/1  5/1  3/1  3/1    
  0.0277  هزينه نيازهاي بايه  9/1  7/1  5/1  5/1  3/1  

  
  مقايسه دودويي زير معيارهاي عملكردي : 4 جدول

رضايت ساكنان از 
عملكرد شوراي شهر و   هماهنگي سازمانها  شورا و شهرداري

 CR=0.03  زير معيارهاي ارزيابي عملكرد  شهرداري
  وزن

  0.6716  عملكرد شوراي شهر و شهرداري      
  0.2654  هماهنگي سازمانها  3/1    
  0.0629  شهرداري رضايت ساكنان از شورا و  9/1  5/1  
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  مقايسه دودويي زير معيارهاي امنيت : 5 جدول
 CR=0.06   زير معيارهاي امنيت  احساس امنيت  كاهش جرايم  آرامش و آسايش

  وزن
  0.6491  احساس امنيت      
  0.2790  كاهش جرايم  3/1    
  0.0719  آرامش و آسايش  7/1  5/1  

  
  با هم و مقايسه دودويي آنها  ها تعيين اهميت گزينه -ج

براساس جدول ساعتي مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از مقايسه  ها در جدول زير اهميت گزينه
  .دودويي آنها وزن هركدام و ضريب تطابق آنها بدست آمد

  
  ها مقايسه دودويي گزينه :6 جدول

نسبتاً   كامالً ناپايدار
  ناپايدار

نيمه
 CR=0.05   ها گزينه  كامالً پايدار  نسبتاً پايدار  پايدار

 وزن
  0.5128  كامالً پايدار      
  0.2615  نسبتاً پايدار 3/1     
  0.1290  نيمه پايدار 5/1 3/1    
  0.0634  نسبتاً ناپايدار 7/1 5/1 3/1   
  0.0333  نا پايدار كامالً 9/1 7/1 5/1  3/1 

  
و وزن ، ضريب تطابق آنها محاسبه شده ها با وزن دهي معيارها، زيرمعيارها و گزينه -د

براي شهر شبستر به شرح زير  AHPبر اين اساس امتياز نهايي مدل . نهايي بدست آمد
  :باشد مي

در حيطه كامالً ناپايدار با ) درصد معيارها14(معيار  3از كل معيارهاي مورد بررسي، 
در حيطه نسبتاً ناپايدار با وزن ) درصد معيارها33(معيار  7. قرار دارد) 0.004503(وزن

) 0.024447(در حيطه نيمه پايدار با وزن ) درصد معيارها 29(معيار  6. قرار دارند) 0.019557(
قرار گرفته ) 0.033884(در حيطه نسبتاً پايدار با وزن ) درصد معيارها 10(معيار  2.قرار دارند

. در حيطه كامالً پايدار واقع شده است) 0.121660(با وزن) درصد معيارها14(معيار  3. است
به سخن . وزن دارند)0.129002(درصد معيارها مورد سنجش كمتر از  76ه اينكه نتيج
توان  ميبنابراين . گيرند ميدرصد معيارها در حيطه نيمه پايدار تا كامالً ناپايدار قرار 76ديگر

  . استنتاج نمود كه شهر شبستر در وضعيت ناپايداري قرار دارد
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رهيافت نويني با عنوان راهبرد توسعه شهر  همانگونه كه شرح داده شد، در تجارب جهاني
)CDS ( با محوريت پايداري شهري مطرح شده است كه در اين پژوهش براي شهر شبستر

  . استفاده شده است؛ بدين منظور فرايند تدوين راهبرد توسعه شهر به شرح زير طي شده است
فرصتها و (محيط بروني ، شناسائي )قوتها و ضعفها(مرحله اول ، شناسايي وضعيت دروني شهر 

با توجه به نتايج حاصل از مطالعات . و همچنين ارزيابي چشم اندازهاي موجود بود) تهديدها
، مهمترين مشكالت فهرست گرديد وچشم اندازها و سناريوهاي آينده طراحي )SWOTجدول (

  . ه بحث و ساكنان منتخب قرار گرفتو در معرض ارزيابي كارشناسان شركت كننده در گرو
  

  اولويت بندي مشكالت فعلي شهر شبستر : 7 جدول
  نظر مردم  نظر مسؤولين  اولويت

 كمبود امكانات و تجهيزات شهري نبود مديريت يكپارچه شهري 1

ترافيك سنگين مسير اصلي شهر و نبود حمل و نقل  2
  نبود مديريت يكپارچه شهري  عمومي

  فقر و بيكاري فقر و بيكاري 3
  تخريب اراضي كشاورزي شاورزيتخريب اراضي ك 4

ترافيك سنگين مسير اصلي شهر و نبود   كمبود امكانات و تجهيزات شهري  5
  حمل و نقل عمومي

  
دهد، با اينكه هم مردم و هم مسؤولين در مواردي از نظر  ميهمانگونه كه اطالعات جدول نشان 

. داراي وجوه اشتراك بسيارند تعيين و اولويت بندي مشكالت عمده شهر متفاوت نظر داده اند، اما
نبود مديريت يكپارچه و فقر و بيكاري و تخريب اراضي كشاورزي از جمله مشكالتي بوده است كه 

 . هم مردم و هم مسؤولين بر آنها تأكيد كرده اند

  
  هاي برون رفت از شرايط فعليمهمترين راه حل : 8 جدول

  نظر مردم  نظر مسؤولين  اولويت
  ايجاد نظام مديريت يكپارچه و كارآمد شهر ريت يكپارچه و كارآمد شهرايجاد نظام مدي 1
  آموزش و فرهنگ سازي همگاني مشاركت كارآمد مردم و مسؤولين 2
  مشاركت كارآمد مردم و مسؤولين آموزش و فرهنگ سازي همگاني 3
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  حاضر نظرات تطبيقي مردم و مسؤولين در مورد ويژگي اصلي شهر شبستر در حال : 9 جدول
  نظر مردم  نظر مسؤولين  اولويت

  دانشگاهي–فرهنگي دانشگاهي–فرهنگي 1

 كشاورزي متكي بر صنايع تبديلي  2
  )وابسته بر كشاورزي(

  كشاورزي متكي بر صنايع تبديلي
  )وابسته بر كشاورزي(

  گردشگري و تاريخي گردشگري و تاريخي 3
  ترانزيتي ترانزيتي 4

  
  سال آتي 20مردم و مسؤولين در مورد ويژگي اصلي شهر شبستر در  نظرات تطبيقي : 10 جدول

  نظر مردم  نظر مسؤولين اولويت
  دانشگاهي–فرهنگي دانشگاهي–فرهنگي  1

وابسته بر (كشاورزي متكي بر صنايع تبديلي  گردشگري و تاريخي  2
  )كشاورزي

وابسته بر(كشاورزي متكي بر صنايع تبديلي  3
  اريخيگردشگري و ت  )كشاورزي

  ترانزيتي - 4
  

دسته اول مطالعات : نيز صورت گرفت ها ، دو دسته مطالعات و بررسيها به موازات اين نظرسنجي
اسناد فرادست، با هدف يافتن چشم اندازها و اهداف كلي توسعه بلندمدت شهر شبستر، دسته 

با تلفيق اين  .دوم بررسي تجربيات ساير شهرها و كشورها در زمينه برنامه توسعه راهبردي
  .تدوين شد 1404مطالعات چشم انداز شهر شبستر براي سال 

ي مطرح در مورد چشم انداز شبستر به ترتيب اولويت از ديدگاه  مشاركت ها مهمترين گزينه
  :كنندگان چنين مطرح شد

 دانشگاهي - فرهنگي )1

 كشاورزي متكي بر صنايع تبديلي )2

  تاريخي -توريستي )3
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  :بيانيه چشم انداز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :استخراج راهبردهاي توسعه شهر
  ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي

. به ارزيابي عوامل داخل و خارجي شهر شبستر پرداختيم SWOTپس از تشكيل ماتريس 
  :گامهاي تهيه ماتريس ارزيابي عبارتنداز

و ) در قالب فرصتها و تهديدها(در اين ماتريس عوامل راهبردي يا اولويت دار خارجي  -
  .فهرست شده اند) هادر قالب قوتها و ضعف(داخلي 

سپس در ستون وزن با توجه به ميزان اهميت هر عامل و مقايسه عوامل با يكديگر،  -
 . اختصاص داده شد) 1-0(ضريب اهميتي بين صفر الي يك

در ستون رتبه با توجه به كليدي يا عادي بودن قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدها بترتيب  -
. تخصيص يافت) ضعفها و تهديدها(به  1يا  2و رتبه ) قوتها و فرصتها(به  3يا  4رتبه 

و  4اگر قوت يا فرصت يك مورد عالي باشد رتبه : رتبه بندي بدين صورت انجام شد
و اگر ضعف يا تهديد يك مورد . به عامل مورد نظر داده شد 3چنانچه معمولي باشد رتبه 

. به عامل مورد نظر اختصاص يافت 1راني باشد رتبه و چنانچه بح 2معمولي باشد رتبه 
شود، روند رتبه دهي طوري است كه هر چه از شرايط عالي به  ميهمانگونه كه مالحظه 
 .رسد مي 1به  4كنيم ميزان رتبه كمتر شده و از  ميسمت بحراني حركت 

ل براي شهر شوند تا امتياز آن عام ميدر ستون امتياز، رتبه و وزن هر عامل در هم ضرب  -
در انتهاي اين ستون از جمع امتيازات بدست آمده، امتياز نهايي شهر . مشخص شود

 .شود ميتعيين 

شبستر شهري است فرهنگي و با خدمات پيشرفته كشاورزي  كه به عنوان مركز 
 برتر منطقه اش در آذربايجان شرقي، داراي مؤسسات دانشگاهي، پژوهش و

به ويژه مرتبط با صنايع فرآوري و صادراتي به عنوان (توسعه تخصصي كشاورزي
مي باشد و با رعايت اصول توسعه پايدار، ) پشتيبان فعاليتهاي كشاورزي منطقه

ي انساني، اجتماعي و طبيعي اجتماعات شهر را حفظ و تجهيز كرده و ها سرمايه
نگي و طبيعت محور در ي الزم، پذيراي گردشگري فرهها با ايجاد زيرساخت

  .مقياسهاي ملي و منطقه اي است
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باشد، بدين معني  5/2چنانچه امتياز نهايي در عوامل داخلي و خارجي هر كدام بيش از  -
هاي به عمل آمده، قوتهاي پيش روي شهر يا سازمان بر ضعفها است كه طبق پيش بيني

باشد نشان  5/2و اگر اين امتياز كمتر از . تها بر تهديدها غلبه خواهند داشتو فرص
 ). 34-22 : 1387اعرابي، (دهنده غلبه ضعفها بر قوتها و تهديدها بر فرصتها خواهد بود 

  
و در عوامل  2.58دهد كه امتياز شهر شبستر در عوامل داخلي برابر  مينتيجه محاسبات نشان 

شماره (موقعيت شهر شبستر بر اساس اين امتيازات بر روي نمودار . باشد مي 2.57خارجي برابر 
  .مشخص شده است) 3

  
  

  نمره نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي شهر شبستر -3نمودار
 

 نمره نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي

       1            5/2                                
WO 

كارانهمحافظه   

)حمايت دروني - نگهداري(  

SO 
 تهاجمي

)رشد و توسعه(  

WT 
 تدافعي

)انحالل -واگذاري(  

ST 
 رقابتي

)حمايت بيروني - نگهداري(  

  موقعيت شهر شبستر                                          
  

استفاده، راهبردهاي مورد . قرار گرفته است SOبا توجه به اين كه شهر شبستر در موقعيت 
  .باشد ميراهبردهاي مبتني بر نقاط قوت و فرصتها 

براي بدست آوردن راهبردهاي مناسب، فرصتها و قوتها در جدولي كه ستون آن فرصتها و سطر 
آن قوتها قرار داشتند مورد بررسي قرار گرفت بدين صورت كه اگر بين قوت و ضعف ارتباط وجود 

از . د نداشته باشد، عدد صفر در خانه منظور شده استو اگر ارتباطي وجو 1داشته باشد، عدد 
ها بدست  جمع سطري و ستوني جدول ذكر شده مهمترين نقاط قوت مرتبط با مهمترين فرصت

5/2  

1 

س ارزيابي عوامل خارجي
نمره نهايي ماتري

  

4  
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انتخاب شده پرداخته و راهبردهاي بدست آمده را هم با  ها Oiو  ها Siسپس به مقايسه . آيد مي
  . ايم را بدست آورده يكديگر مقايسه كرده در نهايت راهبردهاي تركيبي

  
  راهبردهاي توسعه شهر شبستر

ارتباط با ساير مراكز دانشگاهي و پژوهشي، برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي و  -
 .فرهنگي

ي كشاورزي و صنعت و ها ي مختلف دانشگاهي مرتبط با بخشها ايجاد و گسترش رشته -
 .معدن

 . اري ارگانيكپيشرفته و باغدكشاورزي  يها ترويج روشتأكيد بر  -

با استفاده از مزيت نزديكي به ) به ويژه بازاريابي محصوالت(ارائه خدمات برتر كشاورزي  -
  .شهرهاي بزرگ و مرزهاي شمال غربي

 .جذب برخي كاركردهاي كالنشهر تبريز در منطقه -

ي ها گروه نخبگان دانشگاهي، جوانان و اتحاديه: تشكيل نهادهاي مردمي همچون -
 .كشاورزي

ساختاري براي مديريت يكپارچه شهري، ايجاد بانك اطالعات شهري و مديريت  تشكيل -
 .تغييرات

  .و اينترنتي ريلي ،اي توسعه و تجهيز شبكه ارتباطي جاده -

 .ي طبيعي در جذب گردشگرها تاريخي و توان -استفاده از آثار و مفاخر فرهنگي -
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