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ككككيييياستراتژاستراتژاستراتژاستراتژ    ييييززززييييبر برنامه ربر برنامه ربر برنامه ربر برنامه ر    ييييشهر اصفهان مبتنشهر اصفهان مبتنشهر اصفهان مبتنشهر اصفهان مبتن    ييييزندگزندگزندگزندگ    تتتتييييففففييييارتقاء كارتقاء كارتقاء كارتقاء ك    ييييارائه راهكارهاارائه راهكارهاارائه راهكارهاارائه راهكارها  

  

  

  

  ₃محمودي خداداد زهرا ،₂يمراد وشداري ،₁يمحمد محمود

  

  M.mohammadi@aui.ac.ir       دانشگاه هنر اصفهان يگروه شهرساز ارياستاد ،يشهرساز يدكتر

  Daryoush_moradi@yahoo.com  دانشگاه هنر اصفهان يشهرسازگروه  ي،مربيشهر يزيبرنامه ر يدكتر يدانشجو

  zkhodadadmahmodi@yahoo.com     ارشد دانشگاه هنر اصفهان يكارشناس يدانشجو

  

  

  

        دهدهدهدهييييچكچكچكچك

 تيفيو با ك ايپو يطيو ارتقاء مح جاديهمواره به دنبال ا يعموم تيفعال كيو  نينو يبه عنوان دانش يشهر يزير برنامه

به  ليبهبود مطرح و انجام شده است و تما نيا جاديدر جهت ا يو اقدامات متعدد ها دگاهيد ها، هيجهت نظر نياست، بد بوده

پژوهش با هدف  نيشده است. ا ليتبد زانير قابل توجه برنامه موضوعاتاز  يكيدر شهرها به  يزندگ تيفيبهبود ك

در  يزندگ تيفيانگاشت ك گاهينقش و جا لير و تحلشه يراهبرد يها برنامه ليدر تحل يزندگ تيفيانگاشت ك يريبكارگ

 يزندگ تيفيكارتقاء  يارائه راهكارها يپاسخ به پرسش چگونگ يكند در راستا يتالش م 95اصفهان  يبرنامه راهبرد

به  يابيدست جينتا يفيك يپژوهش يجهت با مرور روش ها ني. به همابديمهم دست  نيبه ا يراهبرد يزيبر برنامه ر يمبتن

در سطح شهر اصفهان  يزندگ تيفياز آن است كه وجود مطالعات ك يحاك جيدهد. نتا يرا ارائه م يو علم يعمل يهكارهارا

  .ديهدف كمك نما نيبه ا يابيتواند به دست يمناسب م يو انتخاب مدل برنامه راهبرد بانيبه عنوان اسناد پشت

  

  

  95، برنامه اصفهان  ي، مدل برنامه راهبرد ييمبنا هينظر،  يزندگ تيفي، ك كياستراتژ يزي: برنامه ر واژهواژهواژهواژه    ددددييييكلكلكلكل 
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شامل فرآيند ارزيابي محيط در حال تغيير شهر به  يزيبرنامه ر نينو يها وهياز ش يكيبه عنوان  يبرنامه ريزي راهبرد 

كه  ياست به نحو يساز ميتصم و تيريمد يعمل يها افتيتوسعه ره يبرا يمنظور ابداع رسالتي براي آينده شهر و كوشش

به  يزندگ تيفيك ان،يم ني). در ا1382باشد(دانشپور، ريناپذ ينيب شينامعلوم و پ ده،يچيپ يها طيبا مح ييارويقادر به رو

از اهداف  يكيدر شهرها به  يزندگ تيفيبه بهبود ك ليتما ،بدنباليشهر يزير مطرح در برنامه يها از انگاشت يكيعنوان 

 نديآن در فرآ يريبكارگ يبرا يصسازوكار مشخ رانيقرار گرفته است. در ا زانير مورد توجه برنامه يشهر يزير هكالن برنام

 يها و سنجش شاخص يريگ در حد اندازه نهيزم نيانجام شده در ا ينشده است و تالش ها يمعرف يشهر يزير برنامه

پژوهش  نينشده است. ا يزير برنامه نديوارد فرآ يا رت حرفهها بصو مطالعات و اسناد آن نيمانده  و ا يباق يزندگ تيفيك

آن،  تياهم زانيو م يشهر يزير در برنامه داريو توسعه پا يزندگ تيفيانگاشت ك گاهينقش و جا ليحلدارد پس از ت يسع

پرسش پاسخ  نينموده و به ا يابيو ارز ليتحل گاهيجا نيبه ا دنيدر رس كياستراتژ يزيبرنامه ر يرگذارينقش و نحوه تاث

پژوهش از نظر هدف  نينمود. ا نيتدو ،يزندگ تيفيك يرا در جهت ارتقا يبرنامه راهبرد يتوان الگو يدهد كه چگونه م

   .انجام گرفته است ياز روش كتابخانه ا زيداده ها ن يبوده و گردآور يفيتوص- يليتحل قيو از نظر روش تحق يكاربرد

  

        يييينظرنظرنظرنظر    ييييمبانمبانمبانمبان -2222

        يييياهبرداهبرداهبرداهبردرررر    ييييززززييييبرنامه ربرنامه ربرنامه ربرنامه ر -2222- - - - 1111

        ييييراهبردراهبردراهبردراهبرد    ييييززززييييمرتبط با برنامه رمرتبط با برنامه رمرتبط با برنامه رمرتبط با برنامه ر    ممممييييو مفاهو مفاهو مفاهو مفاه    ييييمعانمعانمعانمعان-1111----2222- - - - 1111

        ريزي شهريريزي شهريريزي شهريريزي شهري    ريزي و برنامهريزي و برنامهريزي و برنامهريزي و برنامه    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه-

هاي زماني تعريف شده است كه شكل  اي از تصميمات با مشخصات كمي و كيفي و يا فضايي در افق مجموعه ريزي برنامه

ريزي با  است و در اين نوع برنامه يزياز برنامه ر يعنو زين يشهر يزيشود. برنامه ر ريزي تعريف مي اجرايي آن از طريق طرح

بندي مسكن، ترافيك، فضاي سبز و غيره، در  استفاده از اراضي شهر، محله ي توجه به اقتصاد و عملكرد عوامل شهر، نحوه

  .)18،1375 عهيگيرند(ش رابطه با جمعيت شهر مورد بررسي قرار مي

  ييييشهرشهرشهرشهر    ييييراهبردراهبردراهبردراهبرد    ييييززززييييبرنامه ربرنامه ربرنامه ربرنامه ر-

 يروندها م،يمفاه يسر كي يراهبرد يزيهستند و از آن جا كه برنامه ر راتييمنشا مشكالت روزافزون و تغمنبع و  شهرها

قادر باشد در  يراهبرد يزيشود كه برنامه ر يباعث م يژگيو نيسازد، هم يفراهم م راتييتغ تيريو ابزار جهت مد يكار

 يدهد(مراد ياريمورد نظر، رهبران جوامع را  جيبه نتا يبايو دست ابيكمموثر منابع  صيمنظم با موضوعات، تخص ييارويرو

  .)75:1384 يحيمس

  

        ييييززززييييدر برنامه ردر برنامه ردر برنامه ردر برنامه ر    ييييراهبردراهبردراهبردراهبرد    افتافتافتافتييييرهرهرهره -1111----2222- - - - 3333

نگرش و  كيرود و به  يبه كار م ينيو نو عيخود امروزه در مفهوم وس يخيتار شهيو ر يجدا از معن ،يراهبرد افتيره

حال و  انيم يوستگيحفظ پ ،ياست كه بر جامع نگر يبر اصول يمبتن كرديرو نيشده است. ا ليعام در جهان تبد كرديرو

 اتياز عمل يمجموعه ا تيو هدا ياست كه به سازمانده ينگرش يهبردرا افتيو عمل استوار است. راه شهياند انيو م ندهيآ

 نيكمتر ليتحم فراهم ساختن موجبات ،يروزيبودن پ ريو در صورت امكان ناپذ يروزيو تقبل تدارك با هدف پ ريو تدب

  .)1382پردازد(دانشپور، يشكست م

  

        ييييراهبردراهبردراهبردراهبرد    ييييززززييييرررر    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    ييييمرور مدل هامرور مدل هامرور مدل هامرور مدل ها-1111----2222- - - - 4444
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برنامه  نيا يريبكارگ يها نهيبا توجه به زم ياديو افراد ز دهيگرد فيتعر يمتنوع يمدل ها يراهبرد يزيبرنامه ر يبرا

 نسون،يو راب رسيپ يتوان به مدل ها يآنها م نيرا ارائه نموده اند كه از ب يمختلف يمتفاوت مدل ها يو تخصص ها يزير

  .اشاره نمود يستليو پر نگيو كارون جان، شمس، گرنت و ك سونيهر يجفر لن،يهانگر و ال.و ديويد د،يويد

  

        ييييزندگزندگزندگزندگ    تتتتييييففففييييكككك -2222- - - - 2222

 ،،تجاربيعبارت عالئق شخص نيزندگي اگرچه جذابيت و معني عام دارد، اما يك تعريف پذيرفته عام ندارد. ا كيفيت

روزمره  يزندگ يو اجتماع ياسيس ،يمال ،يروانشناس ،يمعنو ،يفرهنگ ،يراجع به ابعاد فلسف ديها و عقا دگاهياحساسات، د

  .شود يرا شامل م

  

        ييييزندگزندگزندگزندگ    تتتتييييففففييييكككك    ففففييييتعرتعرتعرتعر -2222----2222- - - - 1111

 است نيا يزندگ تيفياز ك يساده و عمل فيتعر كيوجود دارد، اما  يزندگ تيفيك فيدر مورد تعر يتوافق نظر كم گرچه

از  يكل تيبرابر با احساس رضا يزندگ تيفيك گريد يانيداشته باشند، به ب تيخود رضا ياز زندگ يكه افراد به طور كل

) يروني(ب  ينيع يها تيفرد، به واقع كي يزندگ تيفيك. .Anderson & Czajkowsk) 1990( باشد يم يزندگ

 ميبه دو گونه تقس يزندگ تيفيك نيدارد. بنابرا يز خودش بستگها و ا تيواقع ني) او از اي(درون  ياو و ادراكات ذهن يزندگ

  :گردد يم

  يذهن يزندگ تيفيك-

سنجش  يذهن يسازد و با استفاده از سنجه ها يخود منعكس م يزندگ تيادراك مردم را از وضع ،يذهن يزندگ تيفيك

 يداده ها اي ينيع طيشرا يابيزمردم از ار فيبرآمده از ادراك و توص يذهن يسنجه ها. )Campbell 1976 (شود يم

  .Das) 2008 (است هياول

  ينيع يزندگ تيفيك-

كه مرتبط  ينيع يكند و با استفاده از شاخص ها يمردم را منعكس م يزندگ يرونيب طيشرا يچگونگ ينيع يزندگ تيفيك

 يازهاياز ن يبرخوردارشود و به  يباشند، سنجش م يم هيثانو يو برآمده از داده ها يقابل مشاهده زندگ اتيبا واقع

  .گردند يمرتبط م يو سالمت جسمان ياجتماع تيموقع ،يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياجتماع

  

        ييييزندگزندگزندگزندگ    تتتتييييففففييييتحول تفكر انگاشت كتحول تفكر انگاشت كتحول تفكر انگاشت كتحول تفكر انگاشت ك    ررررييييسسسس-2222----2222- - - - 2222

 يزندگ تيفي. خاستگاه انگاشت كگردد يبرم يالديم 1960در دهه   ياجتماع يها به جنبش شاخص يزندگ تيفيك سرآغاز

براساس  شتريدسته از كشورها، ب نيدر ا يزندگ تيفيك ستم،ياول قرن ب مهيباشد. در ن يم هافتيتوسعه  يدر كشورها

و رشد  يماد يها ومعطوف به شاخص شد يم يرياندازه گ يخلناخالص دا ديمرتبط با تول يارهايو مع يزندگ يسطوح ماد

 افتهيتوسعه  يدر كشورها ستيرد زدر ادامه تفكر استاندا يالديم 1960در دهه  يزندگ تيفيبود.انگاشت ك ياقتصاد

 و ستيرفت. تا در قرن ب يبكار م يماد يسطوح استاندارها فيبا هدف توص ياسيشعار س كيبه عنوان  شتريمطرح شد و ب

 رد،يگ يها را در برم انسان يزندگ يو معنو يماد طيو جامع كه شرا يچندبعد يو به انگاشت افتهيتحول و گسترش  كمي

  .ديگرد ليتبد

  

  

        ييييشهرشهرشهرشهر    ييييززززييييو عمل برنامه رو عمل برنامه رو عمل برنامه رو عمل برنامه ر    ههههييييدر چارچوب نظردر چارچوب نظردر چارچوب نظردر چارچوب نظر    ييييزندگزندگزندگزندگ    تتتتييييففففييييانگاشت كانگاشت كانگاشت كانگاشت ك    ففففييييتعرتعرتعرتعر -3333
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 يبر سنجه ها و شاخص ها ،يشهر يزندگ تيفيك يانيبه ب يشهر يزيعمل برنامه ر  هيدر چارچوب نظر يزندگ تيفيك

 تيفينگاشت كارائه شده از ا فيتعار نيتمركز دارد. برهمكنش ب يروان ،يطيمح يكالبد ،يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياجتماع

 تيفي، نشان داد كه سنجش ك1980در اواخر دهه  ،يطيمح يزيو برنامه ر يعلوم اجتماع يفكر يدر انتظام ها يزندگ

 نيمرتبط با واكنش مردم نسبت به ا يذهن يو هم سنجه ها يطيعناصر مح ينيع يهم شاخص ها ديبا يشهر يزندگ

 يزندگ تيفيك يطيمربوط به بعد مح يدر زمره سنجش ها ط،يمح تيفياز ك ييسنجش ها نيعناصر را شامل شود و چن

  .قرار گرفت

  

        ييييشهرشهرشهرشهر    ييييززززييييدر برنامه ردر برنامه ردر برنامه ردر برنامه ر    ييييزندگزندگزندگزندگ    تتتتييييففففييييگوناگون انگاشت كگوناگون انگاشت كگوناگون انگاشت كگوناگون انگاشت ك    يييياهداف و كاربردهااهداف و كاربردهااهداف و كاربردهااهداف و كاربردها    ييييبررسبررسبررسبررس    ----3333- - - - 1111

ارتقاء كيفيت زندگي، از مهمترين اهداف برنامه ريزي شهري است و از جهتي انگاشت كيفيت زندگي به اين دليل كه ابعاد 

شامل مي شود، داراي كاركردهاي گوناگوني در برنامه ريزي شهري مي باشد.كاركردهاي اين انگاشت در برنامه  مختلفي را

        باشد:سطح زير مي  7ريزي 

        

  انگاشت كيفيت زندگي در شناسايي و تحليل سيستم مورد برنامه ريزي -1

  انگاشت كيفيت زندگي در توليد اهداف جامعه-2

  صيص منابع شهريانگاشت كيفيت زندگي در تخ -3

  انگاشت كيفيت زندگي در ايجاد زمينه هاي مشاركت مردمي در توليد برنامه هاي شهري-4

  انگاشت كيفيت زندگي در فرابيني برنامه هاي شهري-5

  انگاشت كيفيت زندگي در برنامه ريزي شهري اجتماعي- 6

  انگاشت كيفيت زندگي در رتبه بندي شهرها-7

  

كيفيت زندگي در برنامه ريزي شهري، از چند بعدي بودن اين انگاشت و بين رشته اي بودن اركردهاي گوناگون انگاشت ك

برنامه ريزي شهري ناشي مي شود. ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان، از مهمترين اهداف برنامه ريزي شهري و مركز فرايندها 

ا و سياست هايي به منظور ارتقاء كيفيت و تصميمات برنامه ريزي مي باشد كه مبتني بر اصولي مانند تعيين راهبرده

زندگي، از قبيل شناسايي عرصه هاي مشكل دار، شناسايي داليل عدم رضايت شهروندان، بررسي تاثيرات جمعيتي بر 

كيفيت زندگي و شناسايي اولويت هاي شهروندان در زندگي و نظارت و ارزيابي تاثيرات سياست ها و راهبردهايي كه در 

هاي  ها و شاخص ريزي، بر سنجه ء زندگي مي باشند. كيفيت زندگي در چارچوب نظريه و عمل برنامهتناقض با ارتقا

كالبدي محيطي، رواني تمركز دارد. كاركردهاي گوناگون انگاشت كيفيت زندگي در -اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي

شود. كيفيت زندگي  ريزي شهري ناشي مي اي بودن برنامه ريزي شهري، از چند بعدي بودن اين انگاشت و بين رشته برنامه

ريزي مربوط  شود كه به كاربردهاي انگاشت كيفيت زندگي در برنامه ها وارد مي ريزي هم به عنوان درونداد و ابزار در برنامه

دگي ريزي با هدف ارتقاي كيفيت زن شود و آن برنامه ها در نظر گرفته مي گردد و هم به عنوان برونداد و خروجي برنامه مي

  باشد. مي

  

  

 
        اصفهان)اصفهان)اصفهان)اصفهان)    شهرشهرشهرشهر    شناخت محدوده مطالعاتي(شناخت محدوده مطالعاتي(شناخت محدوده مطالعاتي(شناخت محدوده مطالعاتي(     - - - - 1111
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 درصد 25/6حدود مربع، كيلومتر 179/106مساحت  با اصفهان استان است. شده واقع ايران فالت مركز در، اصفهان جلگه

 250دارد. شهر اصفهان با مساحتي حدود  همسايگي مرز استان هشت باو  داده اختصاص خود به را كشور كل مساحت از

. منطقه واقع شده استميليون نفر به عنوان مركز استان اصفهان در مركز كشور  1,5كيلومتر مربع و جمعيتي بيش از 

گردد و قسمت غربي و جنوبي آن به ارتفاعات زاگرس منتهي  بزرگ اصفهان در قسمت شمالي و شرقي به كوير محدود مي

دانست كه از كوه هاي مرتفع زاگرس به نام زردكوه بختياري  شود. علت پيرايش اين شهر را بايد مديون آب هايي مي

رود قرار گرفته است.  رود را به وجود آورده و در نتيجه شهر زيباي اصفهان در دو طرف زآينده يندهاسرچشمه گرفته و ز

  )1390(دفتر آمار و اطالعات استانداري اصفهان

 1624838، 15/1ن شهر با نرخ رشد اصفهان، جمعيت اي در شهر 1385براساس اطالعات سرشماري نفوس و مسكن سال 

  نفر بوده است. 

هاي  شته است. در بين كاربريهكتار وسعت دا 18,370، 1390سال  براساس اطالعات ارائه شده از آمارنامه شهر اصفهان در

ين درصد و سرانه است، همچن % بيشترين درصد رابه خود اختصاص داده23,55موجود شهر اصفهان، كاربري مسكوني با 

شهر اصفهان دارد. درصد و سرانه  ترين درصد و سرانه را در كاربري اراضي % كم0,19گردي با  خدمات گردشگري و جهان

هاي  تر است. دراين ميان وضعيت كاربري دپائينهاي استاندار هاي خدماتي شهر اصفهان از سرانه بسياري از كاربري

تر  ها نامناسب ورزشي از ساير كاربري- مذهبي، تفريحي-درماني، فرهنگي- داشتينقل و پاركينگ، به و گردشگري، حمل

  . )72، 1391است(ايزدي

  

        ساله شهرداري اصفهانساله شهرداري اصفهانساله شهرداري اصفهانساله شهرداري اصفهانهاي پنجهاي پنجهاي پنجهاي پنجروند و تحوالت برنامهروند و تحوالت برنامهروند و تحوالت برنامهروند و تحوالت برنامه----2222- - - - 4444

هاي  موفق به تدوين و اجراي برنامه پنج ساله توسعه عمراني، فرهنگي و اجتماعي با  نام 1389شهرداري  اصفهان تا سال 

  شده است. 90و اصفهان  85، اصفهان 22فهان+اص

            95959595معرفي برنامه اصفهان معرفي برنامه اصفهان معرفي برنامه اصفهان معرفي برنامه اصفهان     ----3333- - - - 4444

  صفحه با چشم انداز زير تهيه گشته است: 444توسط شهرداري اصفهان، بصورت راهبردي و در قالب  95برنامه اصفهان   

  

        مي شهري اسالمي، طيب، مسجد محور، مهد عالمان و نخبگان، الهام بخش و مظهر تمدن نوين اسال -

        شهري مردم محور با مديريت واحد، مبتني بر حكمت و دانايي، ارزش مدار و با رويكرد عدالت اجتماعي   -

        شهري خالق با مردمي مومن، دانا، با نشاط، مسئوليت پذير و نمونه در فرهنگ شهروندي  -

        شهري زيبا  با سيمايي چشم نواز، سرسبز، آباد، روان، ايمن، سالم و هوشمند  -

 اسالمي، متعادل ، متوازن و سازگار با  هويت تاريخي و فرهنگي - فته با معناري ايرانيشهري پيشر -

شهري توسعه يافته با اقتصاد و معيشت پويا و بهره ور، متكي بر توليد علم، فناوري و گردشگري و توام   -

        با  رفاه 
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نيازمند در اين پژوهش، . اما، است در جهت تدوين اين برنامه مدل ديويد جهت تعيين مراحل و فرايند برنامه انتخاب شده

آن بوديم كه فرايند مشخصي از توليد برنامه را براي خود تصور نماييم. فرايندي كه با رعايت مدل ديويد از نظام برنامه 

 95ت، فرايند زير با تائيد كارشناس ارشد كارگروه تدوين برنامه راهبردي اصفهان ريزي اصفهان نيز تبعيت نمايد. بدين جه

  طراحي و تدوين گرديد. 

 
  95959595) فرايند نهايي تدوين برنامه راهبردي اصفهان ) فرايند نهايي تدوين برنامه راهبردي اصفهان ) فرايند نهايي تدوين برنامه راهبردي اصفهان ) فرايند نهايي تدوين برنامه راهبردي اصفهان 1111شكل (شكل (شكل (شكل (                

 
        راهكارهاي ارتقاء كيفيت زندگي شهر اصفهان راهكارهاي ارتقاء كيفيت زندگي شهر اصفهان راهكارهاي ارتقاء كيفيت زندگي شهر اصفهان راهكارهاي ارتقاء كيفيت زندگي شهر اصفهان  - - - - 2222

دگي شهري و آشنايي با مدل و قرايند برنامه ريزي پس از بررسي و مرور مباني نظري مرتبط با برنامه ريزي و كيفيت زن

، درجهت وارد كردن رهيافت كيفيت زندگي و نهايتا دستيابي به الگويي كه بتواند به پياده 95استراتژيك در برنامه اصفهان 

از تعريف سازي اين رهيافت كمك نمايد استفاده از نظريه مبنايي و تحليل محتواي كيفي انتخاب گرديد. بدين ترتيب پس 

و متخصصاص  95نفره از مديران شهري، كارشناسان برنامه اصفهان  15پرسش پژوهش و انتخاب جامعه هدف كه جمعي 

 نظريه در ها داده تحليل اين حوزه مي باشند، پرسشنامه نيمه ساختار يافته تهيه و مصاحبات الزم انجام گرفت. محور

علمي،  تكنيكي منزلة به محتوا تحليل باشد. خابي براساس تحليل محتوا ميشيوه كدگذاري باز، محوري و انت سه مبنايي به

متن  دارد. كدگذاري داده هاي  محتواي و معنا آوردن دست به براي ارتباطي وسيلة به منزلة زبان مشخصات بر تمركز

استفاده از نرم افزار  حاصل از مصاحبه هاي انجام شده با محوريت انتخاب مفاهيم (زير مقوالت) و مقوالت محوري ، با

  اطلس انجام گرديد. نتايج حاصل از اين تحليل در جدول مانند جدول زير قابل ارئه است: 

        

        

        

  

        95959595ها در برنامه راهبردي اصفهان ها در برنامه راهبردي اصفهان ها در برنامه راهبردي اصفهان ها در برنامه راهبردي اصفهان     هاي حاصل از مصاحبههاي حاصل از مصاحبههاي حاصل از مصاحبههاي حاصل از مصاحبه    ) كدگذاري انتخابي داده) كدگذاري انتخابي داده) كدگذاري انتخابي داده) كدگذاري انتخابي داده1111جدول (جدول (جدول (جدول (

        مقوله محوريمقوله محوريمقوله محوريمقوله محوري        زير مقوالتزير مقوالتزير مقوالتزير مقوالت        شاخص (حوزه مورد مطالعه)شاخص (حوزه مورد مطالعه)شاخص (حوزه مورد مطالعه)شاخص (حوزه مورد مطالعه)
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هبردي محتوي تدوين برنامه را

  95اصفهان 

هاي  تحليل عوامل محيطي برنامه  هاي مديريتي ضعيف گيري تصميم

  عدم وجود اسناد پشتيبان  پيشين

  هاي اطالعاتي عدم وجود زير ساخت

  عدم اشراف به موضوع و مفاهيم

  راهبردي تضاد برنامه با ماهيت مساله محوري برنامه

ويژگي هاي برنامه مبتني بر مفهوم   غاز برنامهضرورت توجه به آسيب شناسي قبل از آ

  هاي سنجش كيفيت زندگي انجام پروژه  كيفيت زندگي

  انداز و محتوي وجود پيوند مستحكم بين چشم

  ها ها و سازمان اسناد مستقل معاونت

  هاي مناسب تعيين شاخص

  توجه ويژه به سرمايه اجتماعي

مفهوم كيفيت زندگي در  ارزشگذاري  ايجاد يك چترفراگير

  وجود سيستم ارزيابي مبتني بر اثربخشي  اسناد باالدست

  توجه به غايت هاي تاثيرگذاري مفهوم  ارتقاء استاندارهاي جهاني شهر اصفهان

  آسان شدن زندگي مردم

  هاي شهري ضد كيفيت زندگي شهري عدم انجام پروژه

  طراحي ساختار برنامه ريزي  اريشناسايي موضوعات استراتزيك شهر و شهرد

  گيرندگان شهري ريزان و تصميم جهت شدن ديد و نظر برنامه هم

  استمرار مدل منطقي برنامه

  نتايج توجه به مفهوم كيفيت زندگي  عملياتي شدن ابعاد انگاشت كيفيت زندگي

  ايجاد تغيير در بازبيني برنامه

  اه افزايش توجهات به اقدامات و پروژه

 
، مجموعه مقوله هاي خرد شده به عنوان كل تحليل مي شوند و در قالب يك مقوله ي كلي تر كه معموال در مرحله بعد

ي  انتزاعي تر و جامع تر است و زير مجموعه هاي خود را دربرمي گيرد، طبقه بندي مي شوند. اين كار در يك نمونه

 شود: هاي ارتباطي انجام مي بر دستور ايجاد گره افزار اطلس مبتني مطالعاتي با استفاده از نرم

 بر انگاشت كيفيت زندگي مبتنيمبتنيمبتنيمبتني    95959595هاي مدل برنامه اصفهان هاي مدل برنامه اصفهان هاي مدل برنامه اصفهان هاي مدل برنامه اصفهان     هاي ارتباطي در تحليل مقوالت خردشده در تحليل دادههاي ارتباطي در تحليل مقوالت خردشده در تحليل دادههاي ارتباطي در تحليل مقوالت خردشده در تحليل دادههاي ارتباطي در تحليل مقوالت خردشده در تحليل داده    .گره.گره.گره.گره))))2222شكل شماره (شكل شماره (شكل شماره (شكل شماره (
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  توان مدل ابتدايي را بصورت زير نمايش داد: در نتيجه با توجه به خروجي برنامه، مي

 
 
 
 
 
 
 
 

        

        ). مدل ابتدايي برنامه راهبردي مبتني بر انگاشت كيفيت زندگي). مدل ابتدايي برنامه راهبردي مبتني بر انگاشت كيفيت زندگي). مدل ابتدايي برنامه راهبردي مبتني بر انگاشت كيفيت زندگي). مدل ابتدايي برنامه راهبردي مبتني بر انگاشت كيفيت زندگي3333شكل شماره(شكل شماره(شكل شماره(شكل شماره(

  
مورد تائيد قرار مي گيرد، مقوالت اصلي از ميان مقوله ها محوريت مي يابند و ، كه كدگذاري نهايي نهاييدر مرحله  

 ها وارد مي گردد و شاخص هاي كيفيت زندگي در آن بررسي مي شوند. مقوله ها در اين مرحله با يكديگر مرتبط مي شوند

ها و آشنايي با مقوالت اصلي مدل  بندي  مراحل قبلي و استفاده از تحليل داده تا مدل نظري شكل گيرد. درنتيجه با جمع

توان به صورت زير نمايش داد: مبتني بر انگاشت كيفيت زندگي را مي 95مفهومي برنامه راهبردي اصفهان 

تحليل عوامل 

هاي  محيطي برنامه

 پيشين

ريزي  نتايج برنامه

مبتني بر انگاشت 

 كيفيت زندگي

 طراحي ساختار برنامه

توجه به غايت هاي تاثيرگذاري انگاشت 

 كيفيت زندگي

ارزشگذاري انگاشت كيفيت زندگي در 

 اسناد باالدست

ريزي  هاي برنامه مرور ويژگي

 مبتني بر انگاشت كيفيت زندگي
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تحليل عوامل 

هاي  محيطي برنامه

 پيشين

قوت   -

  ضعف-

فرصت -  

 تهديد-

 توجه به غايت هاي تاثيرگذاري انگاشت كيفيت زندگيتوجه به غايت هاي تاثيرگذاري انگاشت كيفيت زندگيتوجه به غايت هاي تاثيرگذاري انگاشت كيفيت زندگيتوجه به غايت هاي تاثيرگذاري انگاشت كيفيت زندگي

ريزي مبتني بر انگاشت كيفيت زندگيريزي مبتني بر انگاشت كيفيت زندگيريزي مبتني بر انگاشت كيفيت زندگيريزي مبتني بر انگاشت كيفيت زندگي    هاي برنامههاي برنامههاي برنامههاي برنامه    مرور ويژگيمرور ويژگيمرور ويژگيمرور ويژگي  

برنامه                    آغاز از قبل شناسي آسيب-

      زندگي   كيفيت سنجش هاي پروژه انجام-

محتوي          و انداز چشم بين مستحكم پيوند-

ها                سازمان و ها معاونت مستقل اسناد-

مناسب                              هاي شاخص تعيين-

 اجتماعي سرمايه به ويژه توجه-

 ارزشگذاري انگاشت كيفيت زندگي در اسناد باالدست برنامهارزشگذاري انگاشت كيفيت زندگي در اسناد باالدست برنامهارزشگذاري انگاشت كيفيت زندگي در اسناد باالدست برنامهارزشگذاري انگاشت كيفيت زندگي در اسناد باالدست برنامه

 چترفراگير يك ايجاد-

 اثربخشي بر مبتني ارزيابي سيستم وجود-

اصفهان               شهر جهاني استاندارهاي ارتقاء-

مردم                                           زندگي شدن انآس-

 شهري زندگي كيفيت ضد هاي پروژه انجام عدم-

 طراحي ساختار برنامهطراحي ساختار برنامهطراحي ساختار برنامهطراحي ساختار برنامه

             شهرداري    و شهر استراتزيك موضوعات شناسايي-

شهري     گيرندگان تصميم و ريزان برنامه نظر شدن جهت هم-

 برنامه منطقي مدل استمرار -

ريزي مبتني بر انگاشت كيفيت ريزي مبتني بر انگاشت كيفيت ريزي مبتني بر انگاشت كيفيت ريزي مبتني بر انگاشت كيفيت     نتايج برنامهنتايج برنامهنتايج برنامهنتايج برنامه

 زندگيزندگيزندگيزندگي

زندگي                          كيفيت شتانگا ابعاد شدن عملياتي-

برنامه                                                 بازبيني در تغيير ايجاد-

 ها پروژه و اقدامات به توجهات افزايش-

مبتني بر انگاشت كيفيت زندگيمبتني بر انگاشت كيفيت زندگيمبتني بر انگاشت كيفيت زندگيمبتني بر انگاشت كيفيت زندگي    95959595). مدل مفهومي برنامه راهبردي اصفهان ). مدل مفهومي برنامه راهبردي اصفهان ). مدل مفهومي برنامه راهبردي اصفهان ). مدل مفهومي برنامه راهبردي اصفهان 4444شكل شماره(شكل شماره(شكل شماره(شكل شماره(  
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         ججججيييينتانتانتانتا -6666

 يدخالت 95ن اصفها يبرنامه راهبرد نيتدو نديدر فرا يزندگ تيفيدهد كه؛ انگاشت ك يحاصل از پژوهش نشان م جينتا 

 ني. بدرديپذ يبرنامه صورت م يدر محتو يرگذاريبرنامه براساس تاث يبرا يمدل مفهوم نيتدو جهينداشته و ندارد، در نت

است كه  ازين 95در مورد برنامه اصفهان  ژهيبه و ،يزندگ تيفيانگاشت ك رب يمبتن يبرنامه راهبرد كيداشتن  ينحو كه، برا

آن را مشاهده كرد. در  يامدهايو پ جيانگاشت مربوطه را در برنامه وارد كرده و نتا ييها نهيزم شيها و پ شرط شيبا لحاظ پ

برنامه  كيبه استخراج  تواند، يمحاضر  نديفرا نيآن در هم يانگاشت در برنامه و بارگذار نيواقع، محور قرار دادن ا

دهد  يداده ها در نرم افزار اطلس نشان م لياز تحل. و مرور مدل بدست آمده ديكمك نما يزندگ تيفيبر ك يمبتن يراهبرد

انداز و  چشم نيمستحكم ب ونديپ جاديا ،يزندگ تيفيسنجش ك يها قبل از آغاز برنامه، انجام پروژه يشناس بيكه آس

بر انگاشت  يمبتن يزير برنامه يها يژگياز جمله و ياجتماع هيبه سرما ژهيمناسب و توجه و يها اخصش نييتع ،يمحتو

در اسناد باالدست برنامه و  يزندگ تيفيانگاشت ك يهمچون؛ ارزشگذار يگريكه در كنار عوامل د باشد يم يزندگ تيفيك

فراهم  95برنامه اصفهان  يانگاشت در محتو ورود يرا برا نهيزم يزندگ تيفيانگاشت ك يرگذاريتاث يها تيتوجه به غا

  .دينما يم

 زانير جهت شدن نظر برنامه هم ،يشهر و شهردار كيموضوعات استراتز ييناساش ازمنديساختار برنامه، ن يطراح ن،يهمچن

برنامه  نديرا در فرا يزندگ تيفيتا بتوان انگاشت ك باشد، يبرنامه م يو استمرار مدل منطق يشهر رندگانيگ ميو تصم

  .آن را مشاهده نمود يامدهايوارد كرده و پ 95اصفهان  يراهبرد

برنامه ،  ينيدر بازب رييتغ جاديا ،يزندگ تيفيشدن ابعاد انگاشت ك ياتيبه عمل يزندگ تيفياشت كبر انگ يمبتن يزير برنامه

خواهد بود. رگذاريتاث زيبرنامه ن يابيها را به دنبال دارد و در ارز توجهات به اقدامات و پروژه شيافزا
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