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  چكيده 
قابتي ، رحكمروايي خوب (CDSدر اين مقاله سعي شده وضعيت شاخصهاي مدل 

و  ه نوعي برنامه ريزي استراتژيك مي باشدك) نانكي بودن، قابل زندگي بود، ببودن
مورد ن توسط بانك جهاني و سازمان ائتالف شهرها پيشنهاد شده در شهر چنارا

براي دستيابي به اين هدف پرسشنامه اي به حجم نمونه اي برابر با  .بررسي قرار گيرد
 نفر از كارشناسان و متخصصان سازمانهاي اداره 50 نفر از شهروندان و تعداد 380

با روش توصيفي و تحليلي اطالعات تحليل شده ؛ و كننده شهر چناران تكميل شد
 در CDS ميانگين شاخصهاي اصلي مدل يافته هاي تحقيق نشان ميدهد كه. است

 مي باشد، 2,21با  و از ديد شهروندان برابر 2,4شهر چناران از نگاه كارشناسان برابر با 
كه هر دو ميانگين از ميانگين نظري كمتر بوده است، از نگاه كارشناسان تنها شاخص 

 دو شاخص قابل  و از نگاه شهروندان2,7با رويكرد ذهني با ميانگين ن قابل زندگي بود
 و بانكي بودن از بعد فناوري با ميانگين 2,76زندگي بودن با رويكرد ذهني با ميانگين 

بانكي بودن از بعد ماليه شهري .  اندكي بيشتر بوده است2,5 از ميانگين نظري 2,69
 و قابل زندگي بودن با رويكرد 1,92پايينترين شاخص از نگاه شهروندان با ميانگين 

؛ لذا  پايينترين شاخص از نگاه كارشناسان شهري مي باشد2,17انگين عيني با مي
  پيشنهاداتي در راستاي تقويت شاخصهاي مذكور ارائه شده است

ديريت شهري، رقابتي بودن، بانكي ، م)CDS(راهبرد توسعه شهري : كليد واژگان
  بودن، چناران 

                                                 
   اگروه جغرافي خراسان رضوي، مشهد، دانشگاه فردوسي، :نويسنده مسئول. 1

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.sid.ir


  91، پاييز 26 شماره دهم،علوم جغرافيايي سال دوازتحقيقات كاربردي نشريه 
 

108

 مقدمه
 جمعيت جهان در نواحي  درصد60 از  بيش2030 سازمان ملل  تا سال هاي بينيطبق پيش 

 از سطح زمين را اشغال  درصد2 در حالي است كه شهرها فقط ينا. دشهري زندگي خواهند كر
 مقياس شهرنشيني و مشكالت  آن بيانگر آن است كه  رو اين از .)(Egger,2005:2  اند كرده

آهنگ پرشتاب  « بايد پذيرفت كه.)(Hall,2005:153پيامد هاي آن در حال حاضر جهاني هستند
 كهنه و منسوخ كرده يابيم مي به اهداف اجتماعي دست ها آن را كه ما با هايي روشتغييرات، 

 در اين فرآيند تواند مي برنامه اي است كه )CDS(اهبرد توسعه شهري  ر.)485 : 1383تافلر،(است 
ه هاي موجود از طرف ديگر برنام. حساس، در انجام تصميم گيري و اجراي آن ما را ياري كند

 جامع و تفصيلي مطرح هستند، چون بيشتر كالبدي، هاي طرحدر ايران، كه در غالب تهيه 
 ابعاد اجتماعي، اقتصادي، و مديريتي لحاظ نشده است، ها آنايستا و سنتي بوده و در تدوين 

پاسخگوي نيازهاي فعلي شهرها نيستند و چون در عمل غير قابل انعطاف، طوالني مدت و در 
 بسيار ها آن ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده در عمالًايت قابليت اجراي چنداني ندارند، نه

 لذا گذار از الگوي برنامه هاي جامع شهري به سمت برنامه ريزي . )95 : 1387،رهنما (تناچيز اس
 حل مسائل و در جهتاستراتژيك با توجه به خاصيت تركيبي، انعطاف پذير بودن و پويايي آن 

 با توجه رو ايناز  .)2 : 1386،سليمي( رسد ميالت و سازگاري با تحوالت آينده ضروري به نظر مشك
 پيش رو،  استفاده از راهبرد توسعه شهر، با هاي چالشبه رشد فزاينده شهرها و مشكالت و 

 كمك بزرگي در جهت رشد پايدار شهرها و برطرف نمودن تواند ميوجود تازگي و نو بودن، 
 كه اين پروسه، در كشورهاي مختلف به خاطر نتايج مثبت بي همان طور؛ و  باشدها آنمشكالت 

 مورد استقبال واقع شده است، بدون شك در شديداًشماري كه در شهرها به وجود آورده است، 
 ضرورت و درك شرايط روز مورد استفاده قرار گيرد ما نيز بر حسبكشور ما نيز اگر اين الگو  

  .)101 : 1388اشرفي، (دي براي آينده شهرهاي خود خواهيم بوشاهد شرايط بهتر
  

  ضرورت و مسأله تحقيق
 كيلومتري از كالن شهر مشهد در موقعيت استراتژيكي قرار گرفته 60شهر چناران در فاصله 

طوريكه نيازمند نگاه راهبردي براي تدوين چشم انداز استراتژيك توسعه شهري مي باشد ب. تاس
  . استها آن صد برجسته نمودن كه اين تحقيق در

 1355-85 ساله 30ي   با توجه به روندهاي موجود، جمعيت شهر چناران طي يك دوره
 5 درصد را موجب شده و تقريباً جمعيت آن 5/5بوده كه نرخ رشد ساالنه   نفر33502معادل 

عيتي باال  داشتن رشد جمرغم علي )1385 ،سالنامه آماري استان خراسان رضوي( برابر شده است
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 با عنوان طرح هادي شهر تهيه و تصويب شدكه تا 1368اولين طرح شهري در چناران در سال 
،   طرح جامع شهري چناراندر اجراي تأخيردليل  ) 1390،شهرداري چناران. (تبه امروز پابرجاس

 كه باشد مي شهري هاي طرح مشكالت در روند تهيه و تصويب و همچنيندم ابالغ طرح جامع ع
توجه به  با لذا. و مشكالت بسياري روبرو ساخته استها چالش شهري را با  امر مديريتين ا

شهر  سنتي شهري و همچنين موقعيت خاص هاي طرح ساختاري هاي و ضعفتوسعه شهر 
به شهر چناران  تواند ميرح راهبرد توسعه شهري ، ط با كالن شهر مشهدهم جواري در چناران

  . يددر راستاي توسعه كمك نما
  

  فرضيه تحقيق
  :در اين تحقيق فرضيه زير دنبال شده است

حاكميت ( طرح راهبرد توسعه شهريهاي شاخص كه شهر چناران به لحاظ رسد مي به نظر -
  .برد نميدر جايگاه خوبي به سر ) رقابتي بودن و قابل زندگي بودن  بانكي بودن،،خوب شهري

  
  هدف تحقيق

  .  راهبرد توسعه شهريهاي شاخصاز نظر وضعيت چناران تبيين بررسي و . 1
  . مناسب براي توسعه شهر چنارانهاي استراتژيارائه . 2
  

  روش تحقيق و تعيين حجم نمونه
هاي راهبرد توسعه شهري  تحليلي به بررسي وضعيت شاخص-اين پژوهش با روش توصيفي

)CDS (با توجه به اينكه  بنابراين براي بدست آوردن حجم نمونه،. پردازددر شهر چناران مي 
 براي بدست .)1385:همان منبع( باشد مي42004 برابر با 1385 طبق آمار شهر چنارانجمعيت 

مشخص است، از فرمول ) يعني شهر چناران(آنجا كه حجم جامعه آماري آوردن تعداد نمونه از
  : استفاده شده است1انكوكر
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درصد در نظر گرفته  d( 5( درصد و فاصله اطمينان95برابر ) t(  اين فرمول سطح اطميناندر
  .شده است

 مختلف شهر هاي بخش شاغل در از كارشناسان نفر 50همچنين در اين پژوهش از نظر 
نمونه آماري  گيرد مي درصد متخصصين شهري را در شهر چناران در بر 80چناران كه حدود 
  .اند دادهپژوهش را تشكيل 

  

  CDSتعاريف و مفاهيم راهبرد توسعه شهري 
از يك برنامه عملي براي توسعه متعادل در   عبارتستCDSساده  و اوليه تعريف يك در
براي همه شهروندان ي راي بهبود كيفيت زندگ، بوسعه و پايداري كه از طريق مشاركت، تشهرها

 با تمركز بر روي شهر به عنوان يك راهبرد توسعه شهري. Eiveida, 2009:3)  شود ميحاصل 
واحد تجزيه و تحليل و با درك اين موضوع كه شهرها منجر به رفاه ملي، و جزء تفكيك نشدني 

توانند موجب افزايش  اقتصاد ملي هستند و با كمك به اصالحات، تنظيم و سرمايه گذاري مي
رو برنامه اي   از اين.)word bank:2000 (كند بهره برداري در سطح ملي و محلي شوند تا كيد مي

كند و تدوين آن بر پايه  است با ماهيت راهبردي كه توأمان بر تهيه و اجراي سند تاكيد مي
   .)20 : 1385تقوايي و ديگران، (پذيرد چشم انداز سازي مشاركتي صورت مي

   :باشد مي به شرح زير شهرياصول راهبرد توسعه 
  

  حكمروايي خوب شهري
 به معناي اداره و تنظيم امور است و به رابطه ميان شهروندان و حكومت حكمروايي در لغت

الله ( كند ميرا توصيف » دستگاه«و نه » رابطه«در واقع اين اصطالح . شود مياطالق  نكنندگا
 بر اساس تعريف برنامه عمران سازمان ملل، حكمراني خوب عبارت است از .)62 : 1386پور، 

س حاكميت قانون، دستگاه قضايي كارآمد و عادالنه و مشاركت مديريت امور عمومي بر اسا
  .)94 : 1383يدري،م( سترده مردم در فرايند حكومت داريگ

 در كشورهاي مختلف طوري كه توسعه پايدار است به نيازهاي پيش حكمروايي خوب يكي از 
شان داده شده ا تغيير در شيوه مديريت و اجرا ن، ببا ساختار اجتماعي و منابع طبيعي مشابه

 downer,2000:5). (ت زندگي كاهش و افزايش يافته اسو سطحاست كه بهبود سطح اجتماعي 
معرفتي دقيق است   يا چهار چوب تاريخي وپار ادايموعي ، نحكمروايي از ديدگاه جامعه شناسي

ون  مختلفي را درهاي ايدئولوژي تواند ميكه براي پاسخگويي به شيوه اداره جوامع كنوني كه 
شيوه درست و هنجاري حكمروايي اين است كه بتواند مشاركت و همكاري را . خود داشته باشد
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 هاي و تشكل، مومي، عخش خصوصي، بميان همه نيروهاي موثر در مديريت جامعه يعني دولت
 و)11 :1386،و همكاران اطهاري(د مردمي برقرار كن

براي سنجش حاكميت خوب معرفي  متنوعي را هاي شاخصمراكز علمي گوناگون معيارها و 
، كه در اين پژوهش نيز مورد استفاده قرار گرفته استا ه شاخص اين ترين پذيرفته كه اند كرده

  :اند شده معرفي گونه اين است كه توسط بانك جهاني هاي شاخص
  مديريت بخش عمومي-1
  پاسخگويي-2
  چارچوب قانوني براي توسعه -3
  )72 : 1388،اسدي( و اطالعات  شفافيت4

  )بانكي بودن:(قابل بانكي بودن
 آن را اطالعات و نظام ارتباطات الكترونيك تار و پوداي است كه امروزه جهان جديد شبكه

هاي قدرت، ثروت توان جريان بنابراين در جهان امروز، نمي. )22 : 1380كاستلز، (دهد تشكيل مي
 آن را گستر شدن جهان ارتباطات زمينه آوري اطالعات وها را كه فنو اطالعات فضاي جريان

فراهم ساخته است، ناديده گرفت زيرا به گفته آنتوني گيدنز، جهاني شدن فشردگي روابط 
 بسيار دور رخ دادهايپيوندد كه  ميهاي دور را چنان به هماجتماعي است به نحوي كه مكان

   .)104 : 1383كيا، گانينظري و بازر (شوداز دسترس باعث شكل گيري رخ دادهاي محلي مي
 نظر رشد از دو رويكرد متفاوت مورد بررسي قرار داد، بعد اول از توان ميبانكي بودن را 

فناوري و پيشرفت تكنولوژي ارتباطات كه باعث تسهيل در امر تجارت و گردش مالي در سطح 
 از لحاظ جهان شده است كه اين امر به پايداري شهرها كمك شاياني خواهد كرد، بعد دوم

 شهرها براي داشتن يك توسعه پايدار بايد اصوالً گيرد ميسيستم ماليه شهري مورد بررسي قرار 
  از درآمدهاي پايدار نيز برخوردار باشند

  : پيشرفته هاي فناوريبانكي بودن با رويكرد تكنولوژيكي و 
 بر مبتني فزاريسخت ا و پيشرفته نرم افزاري هاي فناوري از استفاده الكترونيكي بانكداري

 تواند مي است كه الكترونيكي صورت به اطالعات مالي و منابع تبادل مخابرات براي و شبكه
. )4 :1386بصيري ورفيع،(شود  ها بانك شعبه در مشتري فيزيكي حضور به باعث حذف نياز

هاي  بانكداري الكترونيكي، خدمات مالي با حجم ارزشي پايين و خرد را از طريق كانال
هاي اعتباري، تلفن، تلويزيون و مانند آن  كارت)ATM(ترونيكي نظير دستگاه هاي خودپرداز الك

اين نظام از اين جهت بانكداري مجازي نيز اطالق . )Pennathar,2001:2112. (سازد فراهم مي
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ي خدمات بانكي را با ابزارهاي جديد، فن آوري هاي مختلف و متفاوت از ابزار  شود كه ارائه مي
از طريق دستگاه هاي خودپرداز الكترونيكي، بانكداري تلفني و بانكداري (داري سنتي بانك

  .)liao et al,1999:65 (دهد ارائه مي) نترنتي و مانند آناي خانگي و بانكداري،
  :بانكي بودن با رويكرد ماليه شهري 

 با ندان،شهرو نياز مورد خدمات ي ارائه و شهرى ي توسعهمديريت  فرايند در ها شهرداري
 روى پيش هاي چالش ترين مهم از يكى. روبرو هستند مختلف زمينه هاى در متعدد هاي چالش
 زماني موضوع اين هميت ا.)118 : 1388هاشمي،( است درآمدى منابع ناپايدارى شهرى، مديران
 محل از ها شهرداري مالي منابع از درصد 95 از بيش امروزه بدانيم كه شود مي روشن بيشتر

 بالعوض هاي كمك به ها شهرداريوابستگي  و شود مي تأمين شهرها درون محلي مدهايدرآ
  و) 22 : 1385،قادري( تاس درصد 5 از كمتر دولتي

 ي بودجه باال بردن براي تقاضا افزايش دولت، به ها شهرداري درآمدي وابستگي كاهش
 شوراها، استقرار از پس هبه ويژ شهرها اقتصادي ي توسعه و رشد سطح افزايش براي ها شهرداري

 ناپايداري شهرها، به مهاجرت جمعيت و رشد ي نتيجه در شهرها مشكالت و مسائل تشديد
ي منابع ناپايدار درآمدي مثل عوارض ساختمانه ب ها آن زياد وابستگي و ها شهرداري درآمد
سائل پيش آمده م) 23:همان . (تاس كرده  دشوارها شهرداري در امور متوليان براي را كار شرايط

 داشته است تا با ايجاد منابع درآمدي پايدار براي شهرها آينده توسعه بر آنمديريت شهري را 
 باشد ميدر واقع الزمه توسعه پايدار شهري داشتن منابع درآمدي پايدار .  نمايدتأمينشهرها را 

   قابل زندگي بودن 
 امروز وسيع ي اندازهاني به حيطه مربوط به كيفيت زندگي و سنجش آن شايد در هيچ زم

 هر كدام از ديدگاه خاصي به دولت مرداناقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعي و . نبوده است
 پيچيده، واژهاي زندگي، كيفيت اصوالً،). Baldwin,Godfry,1992 :22( نگرند مياين مقوله 
 غرافيايي خاصج مقياس يك در جمعيت، وضعيت و شرايط با رابطه در كيفي و چندبعدي

 متكي هم و كيفي يا ذهني هاي شاخص به متكي هم كه است ...)و بخش محله، منطقه، شهر،(
 و شهري زندگي كيفيت مورد در متعدد تعاريف با توجه با. كمي است يا عيني هاي شاخص به

 زندگي كيفيت كه  گفتتوان مي آن، تعريف مورد در اجماع نظر وجود عدم به اذعان همچنين
 فرق مطالعه نوع و كاربرد حوزه به بنا و است ابهام آور و تفسيرپذير بسيار واژهاي شهري

 كه از باشد مي مركب يك متغير در واقع مفهوم كيفيت زندگي .)80 :1386،كوكبي( كند مي
تغيير در سطح درآمد مردم، شرايط زندگي، وضع سالمت، محيط، . گردد مي متأثر چندين متغير
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 ديگر نظير آن چندين متغيرفراغت، شادماني خانوادگي، روابط اجتماعي و فشار روحي رواني، 
 .كند ميبه شكل مركب كيفيت زندگي و تغييرات آن را تعيين 

)Rahman,Mittelhame,2003:11( .  
رويكرد عيني، كيفيت زندگي را به عنوان مواردي آشكار و مرتبط با استانداردهاي زندگي 

، )از جمله ثروت و شرايط زندگي( سالمت جسمي، شرايط شخصي دتوان مياين موارد . داند مي
ارتباطات اجتماعي، اقدامات شغلي و يا ديگر عوامل اجتماعي و اقتصادي باشد در مقابل رويكرد 

اين منظر بر عوامل . گيرد ميذهني، كيفيت زندگي را مترادف شادي يا رضايت فرد در نظر 
 در نوسان بين دو رويكرد يك ديدگاه كل نگر كرد مي شناختي در ارزيابي كيفيت زندگي تاكيد

 عيني و مؤلفه و هر دو بيند ميبه وجود آمد اين ديدگاه كيفيت زندگي را يك پديده چند بعدي 
  .)85همان منبع،. (گيرد ميذهني را در نظر 

  

  ي  كيفيت زندگهاي شاخص
 زيادي هاي بندي تقسيم .شود مي انجام شماري بي هاي شاخصسنجش كيفيت زندگي توسط 

 كه پيرامون سنجش كيفيت زندگي هاي پژوهشر هم در اين زمينه وجود دارد در ايران در بيشت
 در چهار معموالً . و معيارهاي كه مورد استفاده قرار گرفته استها شاخصانجام شده است 

 زير ، كالبدي تقسيم بندي شده است كه به معيارها وها ساختزمينه اجتماعي، اقتصادي، زير 
 براي سنجش كيفت زندگي در شهر .پردازد ميمعيارهاي متنوعي به سنجش كيفيت زندگي 

 ها شاخص اين ترين مهم پيشنهادي موسسه گالوپ استفاده گرديده كه هاي شاخصچناران از 
   : عبارتند از
   :هاي اجتماعي شاخص

اعتماد و احساس -4مسكن هزينه هاي -3شغلي هاي  فرصت-2درماني خدمات بهداشتي -1
  احساس امنيت در محله -5امنيت 

  :هاي اقتصادي  شاخص
مشكالت -4ايمني شهري -3ها   در پرداخت صورت حساب مشكالت2مالي فقر و مشكالت -1

كيفيت -8كاهش بيكاري -7ايجاد شغل -6هوا تغييرات آب و -5زيست محيطي و آلودگي هوا 
 مشكالت صوتي-9آموزشي دسترسي به خدمات بهداشتي و 

  :ها  ير ساختز
ونقل  ونقل عمومي، دالئل استفاده نكردن از حمل فراواني استفاده از حمل(ونقل  حمل-1

ها،  هاي كنسرت، موزه از قبيل سالن(امكانات فرهنگي -2) نعمومي، مسافت سفرها و مدت آ
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رضايت از زيبايي -4) ابازارها و پياده روه(فضاهاي عمومي -3) يها، مراكز آموزش كتابخانه
 فضاي -6) هاي عمومي ها و باغ پارك(فضاي سبز -5ها در شهر و محله  ها و ساختمان يابانخ

  . )Gallup:2009( امكانات ورزشي -7تفريحي در فضاي باز 
  رقابتي بودن

رقابت مفهومي است كه  .باشد ميمفهوم رقابت در مورد عملكرد كشورهاي صنعتي و تجاري 
داران، روزنامه نگاران و دانشگاهيان مكرراً به آن رجوع سياستم اقتصاددانان، صاحبان صنايع،

 از ديدگاه ديگر رقابت .)Henricsson، 2002:7(د كنن ميكرده و در مورد آن بحث و انديشه 
 .)Hitt:1995( است المللي بين داخلي به بازارهاي ي شدهپذيري راه يابي كاالها و خدمات توليد 

 سهم خود در داشتن نگهايي يك اقتصاد براي ثابت  رقابت پذيري توان1از ديدگاه كوهمن
ت  انجام دهنده اسهاي فعاليت و يا افزايش سهم خود در بازار المللي بينبازارهاي 

Sloper,1998:16)( . توانايي يك كشور ، رقابت پذيري،2و توسعهز نظر سازمان همكاري اقتصاد ا 
حفظ و ارتقاي ن  و به طور همزماالمللي نبيدر توليد كاالها و خدمات براي ارائه در بازارهاي 

در اقتصاد جهاني رقابت پذير .  )20: 1380،بهكيش( سطح درآمد شهروندان در بلند مدت است 
بر .  استالمللي بينبودن به معناي امكان بدست آوردن موقعيت مناسب و پايدار در بازارهاي 

ملي در پايداري رشد و يا د تصا رقابت پذيري توانايي اق3 تعريف مجمع جهاني اقتصاداساس
   .)121: 1386،كريمي هسنيجه(است ) درآمد سرانه(حفظ استاندارد زندگي 

، تحليل توان رقابت CDS هاي تحليلاز اين رو يكي از اجزاي كليدي در مطالعات و 
به عبارت ديگر تدوين راهبرد . ، ملي و منطقه اي استالمللي بيناقتصادي شهر در سطوح 

همان اشرفي،(. باشد مي تدوين برنامه اجرايي، مستلزم تعيين مزيت رقابتي شهرها تعاقباًمتوسعه و 
  . )96 : منبع
  

 شناخت محدوده مورد مطالعه
شهر چناران مركز شهرستان چناران، يكي از نقاط شهري واقع در محدوده ناحيه مشهد 

 اين شهر در بستر دشتي به همين نام در ميان دو رشته كوه هزار مسجد و .گردد ميقلمداد 
 درجه 59 تا  دقيقه43 درجه و 58 اين شهر در مختصات جغرافيايي .بينالود قرار گرفته است

                                                 
1 Kohman.  
2.Organization for Economic Cooperation and Development 
3 . World Economic Forun   
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 درجه شمالي استقرار يافته 37 دقيقه تا 19 درجه و 36 دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي 24
  . است

 و شمال شرقي و غربي به شهرستان درگز و قوچان، از شرق به شهرستان چناران از شمال
 غربي و غرب به شهرستان طرقبه از جنوب مشهد و هاي شهرستانشهرستان كالت از جنوب به 

  . گردد مي محدود و نيشابورشانديز 
  

  
  حدوده منطقه مورد مطالعهم) 1(ل شك

  

  تحوالت جمعيتي شهر چناران
 نفر برخوردار بوده است كه از اين 8502معيتي معادل  از ج1355شهر چناران در سال 

هاي  در فاصله سال. اند داده  درصد را مردان و بقيه را زنان تشكيل مي8/49 نفر يا 4235تعداد 
به طوري كه جمعيت شهر در . شود  نفر به جمعيت شهر افزوده مي11218 تعداد 65-1355

 8/8نرخ رشد جمعيتي معادل . گردد  نفر بالغ مي19720 به 1365مقطع سرشماري سال 
، جمعيت اين 65 نفر به جمعيت سال 12344 نيز با افزايش 1375ر سال د. تدرصد بوده اس
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 درصد 5) 1365-75(نرخ رشد متوسط ساالنه در اين دوره . رسد نفر مي 32064شهر به 
 با 1385 در سال. باشد مي كمتر 1365-55محاسبه شده است كه در مقايسه با نرخ رشد دوره 

، جمعيت شهر 1375نسبت به سال )  درصد افزايش جمعيت31( نفري 9940افزايش جمعيت 
. باشد  درصد مي7/2نرخ رشد ساالنه در اين دوره برابر . گردد  نفر بالغ مي42004چناران به 

  .)1355 -85سالنامه آماري استان خراسان، (
  

  
  1335 – 85 هاي سالتغييرات جمعيت شهر چناران طي ) 2(ل شك

  
  يافته هاي تحقيق
 : در شهر چناران CDSهاي راهبرد توسعه شهري وضعيت شاخص

و ، كد بندي، ابتدا ها آنهاي بدست آمده از  طيف بوده كه داده5پرسشنامه ارائه شده داراي 
  :ها به صورت زير بوده است دادهكد بندي.  گرديدSPSSافزار  وارد نرمسپس

  5امتياز : خيلي زياد، 4امتياز : ، زياد3امتياز : ، متوسط2امتياز : ، كم1امتياز : خيلي كم
شد  قرار داده ها پاسخ به عنوان ميانه نظري 2,5عدد  تك نمونه اي، tسپس بر اساس آزمون 

كه به .  مقايسه گرديدCDS هاي شاخص با ميانگين وضعيت شهر چناران به لحاظ و سپس
   . نتايج زير حاصل شدCDS يها شاخصلحاظ برخورداري شهر چناران از 

  حكمروايي خوب
 در حالي كه باشد مي 2,36ميانگين كلي حكمروايي در شهر چناران از ديد كارشناسان 

 است در بين شهروندان 1,99 و برابر با تر پايينميانگين اين رقم از نظر شهروندان به مراتب 
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هاي مربوط به اين دو با دقت در گويه، باشند ميقانوني بودن و مشاركت بيشترين امتياز را دارا 
  :توان به نكات زير پي بردعامل مي

  :در زمينه مشاركت اين نتايج بدست آمده است
.  در صورت فراهم شدن شرايط الزم، اشتياق فراواني به مشاركت در شهر دارندشهروندان -
 هاي طرحاجراي تمايل به كمك به مسئوالن در تهيه و « اين تمايل را در سنجش گويه ها آن

 امتياز را از ديدگاه شهروندان برخوردار ترين پايينشفافيت د؛ و نشان دادن» توسعه شهري
  . باشد مي

  ضعيت شهر به لحاظ شاخص حكمروايي شهريو) 1(جدول 
 ميانگين

 هاعامل
 شهروندان كارشناسان

 2,65 2,02 مشاركت

 2,19 2,1 پاسخگويي

 2,93 2,57 قانوني بودن

 1,4 2,48 شفافيت

 1,99 2,36 ميانگين كل

  مطالعات ميداني نگارندگان: منبع
  

  )انكداري الكترونيكب(بانكي بودن از بعد فناوري 
 2,48ز ديد كارشناسان ا) كبانك داري الكتروني(ميانگين كلي بانكي بودن از بعد فناوري 

امتياز از نظر ن باالتريو ر ينااز  . 2,69 با برابر است و از ديد شهروندان با اختالف كمي باشد مي
 كه از شرايط 3,9 كه برابر است با باشد مي ارتباطي دارا هاي ساختشهروندان را شاخص زير 

و  به كم جمعيت بودن شهر با توجه كه باشد مي ديگر برخوردار هاي شاخصخوبي در ميان 
طقي به نظر  نزديكي به شهر مشهد اين نتيجه منشهر و در سطح ها بانك اكثر شعب وجود
  . رسد مي

  بانكي بودن با رويكرد ماليه شهري
باشد در حالي   مي2,23ميانگين كل بانكي بودن با رويكرد ماليه شهري از ديد كارشناسان 

 كه از جايگاه خوبي برخوردار 1,92كه از ديد شهروندان با اختالف فاحش برابر است با 
 و شفافيت باالترين امتياز را از نگاه ترين امتياز شاخص ثبات درآمدي پايين. باشد نمي
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 كه نقطه 3,39باشد كه امتياز شفافيت از نگاه كارشناسان برابر است با  كارشناسان برخوردار مي
قابل تأمل اينجاست كه اين شاخص كمترين امتياز را از نگاه شهروندان دارد كه اين رقم برابر 

  . است1,63با 
  

   بانكي بودن با رويكرد فناوريهاي شاخصوضعيت شهر به لحاظ ) 2(جدول 
 ميانگين

 هاعامل
 شهروندان كارشناسان

 3,08 2,47  ارتباطيهاي ساختزير 

 2,4 2,66  ماليهاي ساختزير 

 2,26 2,22 زير ساخت آموزشي

 2,57 2,54 زير ساخت امنيتي

2. 48 ميانگين كل  69 .2  

  مطالعات ميداني نگارندگان:منبع
  

   بانكي بودن با رويكرد ماليه شهريهاي شاخصهر به لحاظ ضعيت شو) 3(جدول 
 شهروندان كارشناسان هاعامل ميانگين

 1,82 2,88 كارايي اقتصادي

 2,1 2,42 عدالت عمودي و افقي

 1,49 1,92 امكان پذيري در اجرا

 1,76 1,66 ثبات درآمدي
 1,63 3,39 شفافيت

قابليت پذيرش اجتماعي و 
 سياسي

2,25 2,24 

 2,41 2,23 قانوني بودن
 1,92 2,23 ميانگين كل

  مطالعات ميداني نگارندگان: منبع
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  قابل زندگي بودن با رويكرد عيني و ذهني
 كه 2,07 است و از نگاه شهروندان 2,17بودن از نگاه كارشناسان ي ميانگين كلي قابل زندگ

 امتياز ترين پايين و اجتماعي  اقتصاديهاي شاخص باشد، تأمل قابل تواند ميوجود اين اختالف 
 كه در مورد شاخص 1,47 و 1,58را از ديدگاه شهروندان برخوردارند كه به ترتيب عبارتند از 

 در مورد شاخص اجتماعي نظر اند عقيدهاين نظر هم ا  ب1,96اقتصادي كارشناسان با امتياز 
متياز را از نگاه كارشناسان  باالترين ا2,37 مخالف نظر شهروندان است كه با كامالًكارشناسان 

  .باشد ميبرخوردار 
  

  وضعيت شهر به لحاظ قابل زندگي بودن با رويكرد عيني و ذهني) 4(جدول 
 شهروندان كارشناسان هاعامل ميانگين

 1,58 1,96  اقتصاديهاي شاخص
 1,47 2,37  اجتماعيهاي شاخص
 2,04 2,18 زير ساختيهاي شاخص

 2,7 2,14  شهريهاي چالش
)يذهن( بودن زندگيقابل  2,76 2,58 

 2,07 2,17 ميانگين كل
  مطالعات ميداني نگارندگان: منبع

  

  شاخص رقابت پذيري
 و از نگاه شهروندان 2,42ميانگين كلي شاخص رقابت پذيري از ديد كارشناسان برابر است با 

 از نگاه ها شاخصير  امتياز را در بين ساترين پايين ها ساخت شاخص زير 2,02برابر است با 
   .باشد ميشهروندان دارا 

   رقابتي بودنهاي شاخصوضعيت شهر به لحاظ ) 5(جدول 
 شهروندان كارشناسان هاعامل ميانگين

ظرفيت سازي سازماني 2,64 2,09 
ها ساختزير   2,13 1,81 

 2,11 2,43 منابع انساني
 2,02 2,42 ميانگين كل

  انمطالعات ميداني نگارندگ: منبع
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  شهر چنارانر  دCDS هاي شاخصوضعيت كلي 
از ميان نتايج بدست آمده از پرسشنامه هاي كارشناسان و شهروندان و با توجه به نتايج 

ز نگاه ا) دخيلي زيا= 5زياد = 4متوسط = 3كم = 2خيلي كم =1( گزينه اي پرسشنامه 5طيف 
 از ميانگين نظري 2,76انگين كارشناسان تنها شاخص قابل زندگي بودن با رويكرد ذهني با مي

دو شاخص قابل زندگي بودن با ن  بيشتر بوده است و از نگاه شهروندا2,5پرسشنامه يعني 
 از ميانگين 2,69 بودن از بعد فناوري با ميانگين و بانكي 2,58رويكرد ذهني و با ميانگين 

  نظري پرسشنامه بيشتر بوده است
  

 
  ر شهر چناران از نگاه كارشناسان و شهروندان دCDS مدل هاي شاخص ميانگين )3(شكل 

  
    در شهر چناران CDSوضعيت 

حكمروايي ( CDS اصلي هاي شاخصدر شهر چناران با توجه به وضعيت   CDSميانگين كلي
 و از 2,4 با برابر استز ديدگاه كارشناسان ا) نابل زندگي بود، ققابتي بودن، بانكي بودن، رخوب

 نيز كمتر بوده ها پرسشنامه ميانگين نظري 2,5 از عدد ها آن دوي  كه هر2,21ديد شهروندان 
). p> 05/0( اختالف معناداري وجود دارد 2,5عدد كه بين ميانگين وضعيت شهر و . است
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 هم از نگاه CDS راهبرد توسعه شهري هاي شاخصبنابراين وضعيت شهر چناران به لحاظ 
كه نشان .  از متوسط ارزيابي شده استتر نپاييكارشناسان و هم از نگاه شهروندان در حد 

  .باشد نمي در شهر چناران مطلوب CDS هاي شاخص كه وضعيت باشد ميدهنده اين امر 
 هم ن، درصد اطمينا95در سطح   CDSكه ميانگين د ده مي نشان T-TESTهمچنين آزمون 

  .معنادار هستندن از نظر كارشناسان و هم از نظر شهروندا
  

  )از نگاه كارشناسان(ن  در چناراCDS براي تحليل معناداري tنتايج آزمون ) 6(جدول 
 5/2=استاندارد آزمون 

فاصله اطمينان 
 95%فاوتت

 باال پايين

تفاوت 
 ميانگين

  معناداري
 df t ) دامنه2(

-.1872 -.0012 -.09420 .047 49 -2.036 

ميانگين 
از ي برخوردار

 CDSاصول 

  نگارندگان: منبع
  

  )ناز نگاه شهروندا(ن  در چناراCDS براي تحليل معناداري tنتايج آزمون ) 7(جدول 
 5/2= استاندارد آزمون

طمينان فاصله ا
 95%تفاوت

 باال پايين

تفاوت 
 ميانگين

  معناداري
 df t ) دامنه2(

-.3412 -.3412 -.28897 .000 379 -10.879 

ميانگين 
از ي برخوردار

 CDSاصول 

نگارندگان: منبع  
  

  جمع بندي و نتيجه گيري
 جامع و تفضيلي و عدم هاي طرحو غير منعطف بودن ن لند مدت بود، بيستايي، اخشك بودن

 عمالً گيرد ميود در زماني كه سرعت تغييرات به تندي صورت  با شرايط موجها آنانطباق 
 توسعه شهري با توجه هاي طرحبراي برون رفت از اين مسئله .  را ساقط كرده استها آنكاركرد 

 هاي طرح راه حلي براي جايگزيني تواند مي رسد مي به نظر نفعان ذيبه ميزان باالي مشاركت 
 توسعه شهري قبل از اجراي آن هاي طرح و پارامتر هاي ها شاخص بهبود رو اينز ا. دفعلي باش

  .باشد ميامري اجتناب ناپذير 
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 ميانگين شاخص حكمروايي و كارشناسان از پرسشنامه هاي شهروندان  حاصلبا توجه به نتايج
 جايگاه را از ترين پايينشفافيت . باشد مي 2,36 و از نظر كارشناسان 1,99از نگاه شهروندان 

در . باشد مينشانگر بي اعتمادي شهروندان به مديريت شهري   كهباشد ميندان دارا نگاه شهرو
 بوده است و 2,48مورد شاخص بانكي بودن از بعد فناوري ميانگين نظر كارشناسان برابر با 

 است كه نشانگر اين مطلب است كه 2,69شهروندان ي ميانگين بدست آمده از پرسشنامه ها
طح اطالع و آگاهي خود از اين شاخص رضايتمندي بهتري نسبت به شهروندان با توجه به س

 است و 2,22ميانگين كارشناسان در شاخص بانكي بودن از بعد ماليه شهري . كارشناسان دارند
 نكته جالب توجه در مورد اين شاخص اينجاست كه باشد مي 1,92شهروندان ميانگين نظر 

 رتبه را ترين پايين شهروندان حالي كه در اند داده كارشناسان كمترين رتبه را به ثبات درآمدي
 همچنان شفافيت باالترين امتياز را از نظر اند دو داده در اجرا ها طرحبه امكان پذيري 

ميانگين . كارشناسان برخوردار بوده در حاليكه نتايج پرسشنامه شهروندان خالف اين ادعاست
 است كه تفاوت زيادي با هم 2,07 شهروندان  و از ديد2,17شاخص قابل زندگي بودن از نگاه 

گروه شهر چناران را به لحاظ شاخص قابل زندگي بودن مطلوب  ديگر نداشته و هر دو
 كه اين باشد مي 2,42 در مورد شاخص رقابتي بودن برابر عدد نظر كارشناسان. اند ندانسته

از نگاه هر دو گروه  ها ساخت، كمبود زير  است2,02شاخص از نگاه شهروندان برابر عدد 
  .باشد مي ضعف در راه توسعه شهر ترين مهم

 

  پيشنهادات
 (  در تصميم گيري و تصميم سازي مديريت شهرينفع ذيگير نمودن كليه عوامل در -

  .باشد مي بنيادين هاي ضرورتدر شهر چناران از ) حكمروايي خوب شهري
 هاي سازمانني در بين ادارات و نهادينه سازي و به وجود آوردن مديريت يكپارچه سازما -

  درگير امور شهري 
 غير دولتي از پيش زمينه هاي ضرورت دستيابي به هاي تشكل تبليغ، ترغيب، آموزش، -

  . كه بايد مورد توجه قرار گيردباشد ميسند توسعه شهري 
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  مأخذمنابع و 
هد با استفاده تحليل جايگاه حكمروايي خوب شهري در مش) 1388(اسدي، روح اهللا . 1

 دانشگاه فردوسي ، برنامه ريزي شهري جغرافيا و كارشناسي ارشدنامه پايان، SWOTاز مدل 
 مشهد

 جديد در برنامه ريزي شهري در رويكرد رويكردي cds )1388(وسف ، ياشرفي. 2
 23، شماره صلنامه مديريت شهري، فتحليلي

وايي شهري و ضرورت شكل حكمر )1386 (هديزاده، ماظميان، كرك پور، باطهاري. 3
   20  و19،جستارهاي شهرسازي،شماره )گفتگو(گيري آن در ايران

بانكداري الكترونيكي در ايران مفاهيم،زير  )1386(نرگس مهدي،ربيع، بصيري،. 4
  تهران،چهارمين همايش تجارت الكترونيكي،ساختها،چالشها

تهران، نشر ني، چاپ ،دن اقتصاد ايران در بستر جهاني ش)1380(محمد مهدي  بهكيش،. 5
  اول

 ، ترجمه حشمت اهللا كامراني، تهران، نشر علمشوك آينده )1383(تافلر، آلوين -6
تحليلي بر برنامه ريزي استراتژي )1385( يداله دهقاني،،بهنام ،مسعود،نادري تقوايي،. 7

   30-29نشريه انجمن راه و ساختمان ايران بنا، شماره  ،توسعه شهري
سمت،   تهران،مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني، )1382(رضا حمدنيا، محافظ. 8

  چاپ هشتم
هشي پيرامون تحققق طرح هاي تفضيلي شهري با پژو )1387( محمد رحيم رهنما،-9

 جلد ،انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. مانيدر - بر كاربري هاي آموزشي و بهداشتيتاكيد
  اول
، دفتر آمار و استانداري خراسان رضوي) 1385(ن رضوي سالنامه آماري استان خراسا. 10

  اطالعات
 با استفاده از  برنامه ريزي استراتژيك توسعه شهر بانه )1386 ( محمود سليمي،. 11

   دانشگاه فردوسي مشهد،  پايان نامه كارشناسي ارشد،SWOTمدل 
حولي آن در بانكداري الكترونيك و سير ت )1385(مريم  سقطچي، رضا، جوادين،سيد. 12

  تهران،بانك صادرات، دومين همايش بانكداري الكترونيك،ايران
   دفتر فني و عمران،چناران طرح هادي )1390( شهرداري چناران. 13
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 اولين ،راههاي توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران )1378( سعيد ،شيخاني. 14
 بانك صادرات  ،همايش بانكداري الكترونيك در ايران

، اقتصاد ارزيابي نظام مالي و درآمدي شهرداري ها در ايران )1385( جعفر ،يقادر. 15
  3 شماره -، دوره سوم 1385پاييز » ) بررسي هاي اقتصادي سابق(مقداري 

ظهور جامعه شبكه ( فرهنگ اقتصاد، جامعه و: عصر اطالعات )1380(كاستلز، مانوئل . 16
 تهران، انتشارات طرح نو،  ، جلد اول، ترجمه احد عليقليان، افشين خاكباز، حسن چاوشيان،)اي

 . چاپ دوم
رقابت پذيري و توسعه صادرات غير ،جهاني شدن )1386( حسين كريمي هسنيجه،. 17

   133-1،118شماره  ،4دوره  ،فصلنامه بررسيهاي اقتصادي  ،نفتي
 ،معيارهاي ارزيابي كيفيت زندگي شهري در مراكز شهري )1386( افشين بي،كوك. 18

   86-1،75شماره  ،نشريه هويت
حكمروايي شهري و مديريت شهري در كشورهاي در حال  )1386( الله پور، منيژه.19

 20 و 19، جستارهاي شهرسازي، شماره توسعه، تهران
 ،تهران ،كمراني خوب، بنياد توسعهح )1383بهار(جعفر  خيرخواهان، احمد، ميدري،. 20

 چاپ اول دفتر بررسيهاي اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي،
بررسي اثر جهاني شدن بر صنايع  )1383( معصومه ، بازرگاني كيا نظري، محسن،. 21

، 64 مجله تحقيقات اقتصادي، شماره ،78-1357 پوشاك و چرم طي دوره ي ،نساجي
103-126. 
دركشور ) شهرداريها(چارچوب درآمدي نهادهاي محلي )1388( سيد مناف ي،هاشم. 22

  شماره دوم،فصلنامه اقتصاد شهر ،چين
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