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کیفیت زندگی شهری در محالت  تدوین و اولویت بندی راهبردهای ارتقای 
 .ANP و SWOTمسکونی کالنشهرها، با استفاده از مدل های
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چکیده:
که بر اساس آن برنامه  های اجرایی در مقیاس  راهبرد توسعه شهری، فرآیند تهیه چشم  انداز توسعه بلندمدت یک شهر است 
گرفته باشند، در  که مورد توافق عمومی قرار  کوتاه  مدت و بلند مدت تهیه می  شوند. دست یافتن به چشم  اندازهای واقعی 
که موفق ترین اهداف و سیاست ها،  این شیوه از برنامه ریزی شهری اولویت و ارجحیت یافته  است؛ زیرا تجربه نشان داده  
که از طرف مردم، مدیریت شهری و دولت مرکزی در مورد آنها توافق و تفاهم وجود دارد.  در مرحله اجرا، آنهایی هستند 
گروه های ذی نفع, ذی  نفوذ,  کالن توسعه شهری، همه جناح ها و  در واقع در اینجا سعی می شود برای دستیابی به اهداف 
که در ادامه تبدیل به  ِگرد هم آمده و برای آینده شهر تصمیم بگیرند، تصمیمی  ذی  مدخل, ذی  ربط و ذی  صالح به نوعی 
کالنشهر  کیفیت زندگی شهری در محالت مسکونی  برنامه هاو طرح های اجرایی می  شوند. تدوین راهبردهایی برای ارتقای 
تبریز بر پایه همین مبانی تئوریک و بر اساس مشارکت مردم به منظور رسیدن به چشم اندازهای برنامه توسعه ای تبریز4041 
می باشد. در پژوهش حاضر از روش های پرسشنامه و مصاحبه برای جمع آوری اطالعات استفاده شده و برای تحلیل داده ها 
از نرم افزارهایی مانند SSPS و snoisiceD repuS بهره برده می شود. رتبه بندی راهبردها اولویت مداخله را در راستای ارتقای 
کالنشهر تبریز مشخص می کند . در نهایت روند این تحقیق می تواند به عنوان یک مدل برای استفاده در  کیفیت زندگی در 
کارآمد و  گردد. بر اساس نتایج حاصل شده، راهبرد »استقرار مدیریت بحران شهری متخصص و  کالنشهرها مطرح  سایر 
کسب سطح باالیی از آمادگی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه« بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و در اولویت نخست 

گرفته است. راهبردهای کالنشهر تبریز قرار 
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شهرهای  مانند  برنامه  هایی  قالب  در  که  جدید  توسعه  های  و   ها 
گرفته، نشان داده است  آمــاده  ســازی صــورت  پــروژه  هــای  جدید و 
کیفیت  که برنامه های یاد شده در خلق محیط  های شهری واجد 
مطلوب با توفیق چندانی روبرو نبوده  اند)میزگرد طراحی در شهرهای 
جدید،1387(. از سوی دیگر تجربیات گذشته جهان و البته بسیاری 
که نمی - کشور ما نیز نشان داده است  از تجربیات شهرسازی در 
توان صرفًا با یک نگاه از باال به پایین و در قالب نقشه  های مختلف 
کم و... در حل این معضالت موفق شد)شریفی،1390:  کاربری،ترا
منسجم - پــروســه)رونــد(  یک  سنتی  رویکرد  مقابل  گزینه   .)3-4
تر از مدیریت شهری به همراه هسته آن است. تدوین راهبردهای 
توسعه ای یک روند ضروری در بهبود اقتصادی و مدنی یک قلمرو 
برنامه ریزی  در  عام  رویکرد  نوعی  توسعه ای  راهبردهای  می باشد. 
را  که می  توان آن  و سیاست  گذاری های توسعه محسوب می  شود 
دستاورد خرد جوامع شهری جهانی به ویژه کشورهای توسعه یافته 
کرد و رویکرد آن در حوزه شهری را می  توان  در دهه های اخیر تلقی 
که در عین  تحول و تکامل در اهداف و وظایف شهرسازی دانست 
یک  مثابه  به  را  آن  از  متأثر  شهرسازی  و  شهری  برنامه  ریزی  حال 
بر  و  می  دهد  قرار  مدنظر  و  کرده  مطرح  مشارکتی  و  اجرایی  فرآیند 
همبستگی و پیوستگی متقابل اهداف برنامه  ها، طرح های توسعه 
کید دارد. مجموعه مدیریت شهری  شهری و امکانات اجرایی آنها تأ
بیست  برنامه  در  چشم انداز  عنوان  به   را  مــواردی  تبریز،  کالنشهر 
از سند چشم انداز  که زیرمجموعه ای  تبریز،  کالنشهر  ساله توسعه 
که مورد  از این مــوارد  گرفته  است. یکی  ایـــران1404 است، در نظر 
کید بسیار است، راهبرد »تحقق آرمان، تبریز شهری زیبا، روان،  تأ
که با استناد  سالم، هوشمند و برترین شهر برای زندگی« می باشد، 
کیفی زندگی شهروندان و افزایش میزان  بر آن در پی افزایش سطح 
رضایت  مندی آنها از محل زندگی و سکونتشان هستند. بر پایه آنچه 
کارآمد را مؤثرترین  کاربردی و  بیان شد، می توان تبیین راهبردهایی 
مشارکت  زیــرا  دانــســت،  چشم انداز  ایــن  به  رسیدن  منظور  به  راه 
مردمی در روند تهیه راهبردها، موجب افزایش احتمال موفقیت و 

پایداری برنامه ریزی می شود.
1.3. اهداف تحقیق

عنوان  به  را  ذیل  مــوارد  تبریز،  کالنشهر  شهری  مدیریت  مجموعه 
چشم انداز در حوزه سرمایه گذاری و مشارکت در نظر گرفته است، که 
در این میان سه مورد نخست مربوط به بخش اقتصاد می باشد ولی 
کثر  مورد چهارم کلی تر و در بر گیرنده جوانب بیشتری از شهر است و ا
کالنشهر  فعالیت های شهرداری و سایر بخش های دولت محلی در 

تبریز در راستای رسیدن به آن می باشد:
و  داخلی  سرمایه  های  جــذب  با  تبریز،  شهر  توسعه  و  پیشرفت   -

خارجی.
کشور. - ارتقای تبریز به پایتخت اقتصادی و تجاری 

- دورنمای تبریز 1404 به عنوان برترین شهر اقتصادی منطقه ای و 
بین  المللی.

- تحقق آرمان »تبریز، شهری زیبا، روان، سالم، هوشمند و برترین 
مشارکت  و  سرمایه  گذاری  امور  اینترنتی  )پایگاه  زندگی«  برای  شهر 

.) investment.tabriz.irشهرداری تبریز

1. مقدمه
ح مسئله 1.1. طر

یکی از انتقادات اساسی به برنامه  ریزی سنتی در قالب طرح های 
کالبدی_کارکردی  کید بیش از حد آنها بر اهداف  جامع و تفصیلی، تأ
و عدم توجه کافی به اهداف و ارزش  های اجتماعی_ اقتصادی بوده 
اســت. به مــرور زمــان و با افزایش اهمیت روز افـــزون مفاهیم چند 
برنامه- آنها در  آینده و وارد شدن  با زندگی بشر در  بعدی مرتبط 
 ریزی، دیدگاه صرفًا اقتصادی نسبت به توسعه در برنامه ریزی ها 
جای خود را به دیدگاه توسعه پایدار و همه جانبه داد و در میان 
کیفیت زندگی به وجود  این تحوالت، مفاهیم جدیدی همچون 
برنامه ریزی های  و  فکری  جریان  های  بر  شگرفی  تأثیرات  که  آمد 
حال  در  آنها  اهمیت  و  ارزش  نیز  روز  به  روز  و  گذاشت  توسعه  ای 
که  حالی  در   .)291-13۸2:294 است)مهدی زاده،  شدن  افــزوده 
برای حل معضالت شهری، راه حل های آسانی از طریق برنامه ریزی 
برای  توسعه ای  راهبردهای  تدوین  نــدارد،  وجــود  شهری  سنتی 
شهرها می تواند به منظور مقابله سیستماتیک با معضالت شهری 
از طریق درک فرصت ها، امکانات، تهدیدات، تشخیص و تخصیص 
کمک های شایانی  منابع و... به دولت های محلی و شهرداری ها 
یا  حفظ  بـــرای  راه حــل هــایــی  یافتن  ــدد  ص در  روش  ــن  ای نماید. 
کیفیت زندگی  افزایش توان اقتصادی و چگونگی حفظ یا ارتقای 
راهبردها  تهیه  بر  مروری   .)53 می باشد)اعرابی،خدادادی13۸6: 
کیدی  از یک دهه، تأ کمتر  از 250 شهر جهان سومی در  در بیش 
که این روش بیش از آنکه به دنبال تهیه طرح  است بر این نکته 
که اغلب  بر اجــرا و عمل اســت. این در حالی است  باشد، مبتنی 
کشورهای در حال توسعه )مانند ایران( هم از نظر تهیه  شهرهای 
که  و تدوین و هم از ُبعد اجرا شرایط دشواری را تجربه می کنند، زیرا 
رویکرد عمده در مدیریت و برنامه  ریزی شهری آنها متأثر از مکتب 
که غالبًا در آن  کالسیک با محوریت طرح جامع است  برنامه ریزی 
دارد.  تقدم  شهروندی  و  اجتماعی  ابعاد  بر  فیزیکی  توسعه  ابعاد 
برنامه - سیاست های  از  بهره  گیری  با  که  دارد  ضــرورت  بنابراین 
کارآمد برنامه  ریزی شهری، به  ریزی مبتنی بر رویکردهای جدید و 
ویژه مبتنی بر نظریه برنامه ریزی راهبردی مانند تهیه راهبردهای 
که امروزه بیش از هر  توسعه شهری، این شرایط تعدیل یابد. چرا 
باشد،  اجــرا  و  عمل  بر  ناظر  که  بنیادی  تغییرات  به  شهرها  زمانی 
چیانه,  حیدری  صدرموسوی,  دلیر,  هستند)حسین زاده  نیازمند 
رضاطبع1390: 174(. با توجه به آنچه گفته شد، با تهیه راهبردهایی 
کیفیت  در محالت مسکونی شهر، می توان آنها را به سوی ارتقای 
بر  منطبق  و  صحیح  باید  راهبردها  این  داد.  سوق  شهری  زندگی 
از قضاوت های فردی به دور  امــروزی بوده و  واقعیت های جامعه 
کنین  سا و  اهالی  جانبه  همه  و  فعاالنه  مشارکت  بنابراین  باشند، 
که با تکیه  محالت مسکونی را می طلبد. این تحقیق بر آن است 
بر مشارکت مردم، مسائل و مشکالت موجود محالت را شناخته و 

راهبردهای مقابله با آنها را مشخص نماید.
1.2. اهمیت و ضرورت تحقیق

در ایران تجربه اجرای طرح  های شهری،چه در بافت  های موجود، 
که در قالب برنامه طرح  های جامع صورت پذیرفته و چه در بافت-
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زندگی  محیط  از  شهروندان  ادراك  شناخت  منظور  به  پرسشنامه 
،اقتصادی  اجتماعی  اطالعات  و  آمار  جمع آوری  همچنین  و  خود 
بخشی از  و  ــده  آم دســت  بــه  آن،  داده هـــای  تحلیل  سپس  و  و... 
اطالعات آن به صورت کتابخانه ای و بخشی دیگر از طریق مصاحبه 
و مطالعه میدانی حاصل شده است. نرم افزارهای استفاده شده در 

این پژوهش، SPSS و Super Decisions می باشند.
1.6. بررسی محالت مورد مطالعه 

برخی  و  می باشد  دیــار  ایــن  تاریخی  سند  آذربــایــجــان،  مرکز  تبریز، 
که در آن به  تفاوت های فرهنگی,زبانی,تاریخی,کالبدی و... بارزی 
چشم می خورد، آن را از سایر شهرهای ایران متمایز می  سازد. در 
که در آنها مردم بنا به  گذر تاریخ، این شهر دارای محله هایی بوده 
موقعیت اجتماعی می زیستند. نام این محالت نیز با این مسئله 
و محالت  مرکز شهر  در  اعیان معمواًل  ارتباط داشته است. محله  
امــروزه  اســت.  قــرار می گرفته  کنار شهر  در  فقیر  و  طبقات متوسط 
کوچک،  کم با شهرهای اقماری  شهر تبریز از جمله شهرهای پر ترا
کوی ها و شهرک های تازه احداث شده و خیابان های متعدد است 
و هر روز نیز به وسعت آن افزوده می گردد و این پدیده باعث محو 
هم  هنوز  اما  اســت.  شده  آنها  تفکیک  و  محالت  مرزبندی  شدن 
برخی عوامل قومی,مذهبی,فرهنگی و... باعث شده است تا برخی 
از محالت با اعتبار و قدیمی تبریز هویت و مرزبندی خود را حفظ 
نموده و به حیات درون بافتی خود ادامه دهند. در این مرحله از 
تحقیق برای انجام صحیح تر مطالعات میدانی و پخشایش متناسب 
حوزه تحقیق در سطح شهر و ترکیب بهتر و دقیق  تر اقشار شهری 
مورد مطالعه، اقدام به انتخاب یک محله از میان محالت هر یک از 
مناطق شهرداری کالنشهر تبریز شده است. این انتخاب با استفاده 
کارگیری سیستم تحلیل  کارشناسانه در امتیازدهی و با به  از روش 
شبکه ای در رتبه بندی و با تکیه بر معیارها و شاخص های تبیین 
 Super Decisions کیفیت زندگی شهری و با بهره جستن از نرم افزار
کوی  کوی ولیعصر)عج( از منطقه یک،  انجام پذیرفته  و در نهایت 
زعفرانیه از منطقه دو، محله تاریخی چرنداب از منطقه سه، محله 
منطقه  از  رشدیه  مــدرن  شهرک  چهار،  منطقه  از  قره آغاج  قدیمی 
از  نــور  شهرک  شــش،  منطقه  از  شــنــب غــازان  تاریخی  محله  پنج، 
منطقه هفت، محله نوبر از منطقه هشت، شهرک جدید خاوران از 
منطقه نه و محله تاریخی َدَوه چی)شتربان( از منطقه ده شهرداری 

کالنشهر تبریز برای انجام مطالعات میدانی انتخاب شدند.
و  پروسعت  غنی،  ــزرگ،   بـ کــوی هــای  از  یکی  ولی عصر)عج(  کــوی 
پرجمعیت کالنشهر تبریز است. این کوی که همانند شهری کوچک 
می نماید، از بلوارها، خیابان ها، میادین، بازارچه ها و بوستان های 
واقع شده  است.  تبریز  ناحیه شرقی  در  و  یافته    بسیاری تشکیل 
کوی از محله های دارای منزلت اجتماعی باال به  شمار می رود.  این 
در  آذربایجان  جمهوری  و  ترکیه  جمهوری  کشورهای  کنسولگری 
تبریز  از شهرک های جنوب  شرقی  یکی  زعفرانیه  گرفته اند.  قرار  آن 
کارگران  است که عمده قطعات آن برای ساخت مسکن  کارمندان و 
و  کتورسازی  ترا برق،  و  آب  جمله،  از  دولتی  کارخانجات  و  ادارات 
ماشین  سازی تبریز، جهاد سازندگی و مخابرات مورد استفاده واقع 

شده است

چشم انداز  سند  از  زیرمجموعه ای  عنوان  به  چشم اندازها  ایــن 
گون  گونا عــرصــه هــای  نخبگان  مــشــارکــت  ــا  ب و  ــوده  بـ ایــــــران1404 
کادمیک, مدنی و شهری تدوین شده است و مشارکت عمومی  آ
به  انتقادها  و  پیشنهادها  ارائــه  و  نظرسنجی ها  طریق  از  نیز  مردم 
اســت.  ــوده  ب دخیل  آنها  تــدویــن  در  حــضــوری  و  اینترنتی  ــورت  ص
منظور  به  امــری  شهری،  زندگی  کیفیت  ارتقای  بــرای  برنامه ریزی 
بنابراین  می باشد،  آن  متعالی  آرمان های  سوی  به  شهر  پیشبرد 
می توان این نوع از برنامه ریزی را حرکتی برای رسیدن  به چشم انداز 
برای  شهر  برترین  و  هوشمند  سالم،  روان،  زیبا،  شهری  »تبریز، 
زندگی« دانست. درنتیجه برای  هر چه کاربردی کردن این پژوهش، 
کردن جنبه های عملی  و بخشیدن رنگ و بوی یک پروژه  پررنگتر 
حقیقی شهری به آن، برنامه ریزی راهبردی حاضر در راستای این 
چشم  انداز و در چارچوب نظری برنامه توسعه ای بیست ساله تبریز 
کل می توان بیان  با افق طرح 1404 وتحقق آن تهیه می گردد. در 
کرد که این تحقیق به دنبال تدوین و ارائه راهبردهای مناسب برای 
کالنشهر تبریز با توجه به  کیفیت زندگی در محالت مسکونی  ارتقای 

کنان می باشد. خواست و مشارکت سا

1.4. سؤال ها و فرضیه های تحقیق
وضع  به  توجه  و با  شهروندان  عمومی  مشارکت  از  استفاده  با   -
ارتقای  بــرای  مــی تــوان  را  راهبردهایی  چه  تبریز  کالنشهر  موجود 

گرفت؟ کار  کیفیت زندگی شهری محالت مسکونی به 
به منظور پاسخگویی به سؤال یاد شده، فرضیه ای به قرار زیر تبیین 

گردید:
کیفیت زندگی  - راهبردهای حوزه اقتصاد، مهمترین آنها در تبیین 

شهری در محدوده های مورد مطالعه هستند.
1.5. روش تحقیق

تالش  که  چرا  می باشد،  بنیادی_کاربردی  ماهیت  دارای  پژوهش 
دارد با استفاده از زمینه ها و مبانی نظری موجود به مطالعه یکی 
بپردازد.  این خصوص  ارائــه پیشنهادهایی در  و  از مسائل شهری 
از نظر ماهیت و روش، این تحقیق جزو دسته توصیفی _ تحلیلی 
موضوع  از  توصیفی  به  اطالعات  ارائــه  با  می کوشد  که  چــرا  اســت، 
تحلیل  روش   از  استفاده  با  آن  از  پس  و  بــپــردازد  شهر  وضعیت  و 
کند و در  گردآوری شده اقدام  شبکه ای به تجزیه  و تحلیل اطالعات 
نهایت به ارائه راهبردها و برنامه های اجرایی به منظور بهبود وضع 
موجود بپردازد. قسمت عمده اطالعات این تحقیق از طریق توزیع 

ارتقای  راهــبــردی  برنامه  در  تبریز  کالنشهر  چشم  انداز   - )نــمــودار1(   
کیفیت زندگی شهری

کالنشهر تبریز منبع: نگارنده با استفاده از برنامه بیست ساله توسعه 
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که در جنوب این شهر واقع شده  و عناصر  تاریخی شهر تبریز است 
شهرداری  بنای  تبریز،  شهرداری  عمارت  چون  تاریخی  ارزشمند 
منطقه هشت تبریز و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر 

.)fa.wikipedia.org( اسالمی تبریز در محدوده آن قرار دارند
کالنشهر  شهرک خــاوران یک شهرک مسکونی در حال ساخت در 
که احداث آن از سال 13۸۸ آغاز شده است. جمعیت  تبریز است 
و  نفر  هــزار  ــاوران 1۶0  خـ شهرک  در  اسکان  ــرای  ب شــده  پیش بینی 
شهرک  ساخت  الگوی  شــده اســت.  اعــالم  آن ۸10هکتار  مساحت 
کلی شهر بوده و واحدهای مسکونی در آن  خاوران متفاوت از بافت 
به صورت ویالیی در متراژهای باال احداث می شوند. در شهرک یاد 
شده برای اولین بار در ایران، تونل مشترک برای استفاده شرکت های 

.)m9.tabriz.ir( گاز و مخابرات اجرا خواهد شد آب، برق، 
َدَوه چی یا شتربان نیز یکی از محله های تاریخی و بزرگ کالنشهر تبریز  
می باشد. یکی از معروفترین آثار تاریخی با ارزش محله شتربان بازار 
که یکی از در های هشت گانه  کنار در قدیمی شتربان  که در  آن است 
تبریز بوده، احداث شده است)عمرانی، اسمعیلی سنگری،1384(.

2 . مبانی نظری تحقیق
2.1.متغیرهای تحقیق

که همانا راهبردها می باشند،  در تدوین متغیرهای تحقیق حاضر 
از رویکرد سیستمی بهره برده شده است و اساس تهیه و تدوین 
آنها تنها بر پایه خواست و نظرات مردم، مسئولین محلی، نخبگان 
و  اقشار  سایر  و  نهاد  مــردم  گروه های  مردمی،  منتخبان  شهری، 

کنان کالنشهر تبریز می باشد. طیف های سا
2.2. راهبردهای توسعه ای شهری و ویژگی های آن

  )ROMANUJAM &ونــکــاتــرامــان و  رامــایــنــوجــام  مطالعات  در 
شــورتــل  و  ــیــاث  ول نــیــز  و   19۸7 ســـال   )VENKATRAMANدر 
ــــالدی،  ــی ــ 1993م ســـال  در   )VELIYATH & SHORTELL( 

.)fa.wikipedia.org( 
شهر  این  مرکز  در  که  تبریز است  شهر  تاریخی  محالت  از  چرنداب 
واقع شده  است. امروزه بخش بزرگی از محله چرنداب در پیرامون 
خیابان طالقانی قرار گرفته است. مسجد امامزاده مهم ترین مسجد 
که جلوخان آن، مرکز محله  این محله محسوب می شود؛ به  طوری 
کهن  چرنداب به  شمار می رود. محله قره آغاج نیز یکی از محله های 
که در شرق آن قرار دارد. به  دلیل فراوانی درختان بزرگ  تبریز است 
و تاریخی نارون )به ترکی آذربایجانی: قره آغاج(  در این منطقه، این 
اصلی ترین  قــدس  خیابان  اســت.  شــده   خوانده  نــام  بدین  محله 

خیابان محله قره آغاج است )ذوقی، نیکنام الله،1374(.
شهرک رشدیه، یک شهرک مسکونی زیبا و مدرن از نظر شهرسازی 
است که نمایانگر رشد و توسعه چشمگیر تبریز می  باشد. این شهرك 
که به خاطر معماری مدرن  واقع در ناحیه شمال  شرقی شهر است 
به  کوهستانی  آب و هوای خوب و دلچسب  و  زیبا و محیطی دنج  و 

عنوان یک منطقه با منزلت اجتماعی شناخته شده است 
.)fa.wikipedia.org(

شنب غازان )شام غازان( یکی از محله های کهن کالنشهر تبریز است. 
گنبد و »غــازان« از  کلمه »شنب« به معنی  کلمه شنب غازان از دو 
گرفته  است. در پی تصویب طرح توسعه  شهرها  نام خان غازان بر 
و روستاها در اوایل دهه  پنجاه، توسعه  مردمی نیز همراه با توسعه  
شد  باعث  و  گرفت  انجام  شنب  غازان  کوچه باغی  بافت  در  دولتی 
باغات آن در کم تر از بیست سال جای خود را به خانه های مسکونی 

و آپارتمان ها دهند )ذوقی، نیکنام الله،1374(.
که پس از  شهرک نور )فجر( یکی از شهرک های نوبنیاد تبریز است 
گردید. این شهرک از تخریب  پیروزی انقالب اسالمی ایران احداث 
کشاورزی اهالی محله الله بنا شده  است. خیابان  ع و باغات  مزار
که اهالی آن را با نام  نگارستان معروفترین خیابان  شهرک نور است 
اختصاری »فجر« می شناسند. محله نوبر یکی از محله های بزرگ و 

http://wikimapia.org تصویر 1(- نقشه محالت مورد مطالعه در کالنشهر تبریز - منبع: نگارنده - بر  اساس داده  هاي پایگاه اینترنتی(
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کشیده  بیرون  نقاط  ایــن  دل  از  راهبردها  کارشناسانه  نظرات  از 
می شوند )براتی و سرداری،1388: 38-42(.

محاسبه  و  زوجــی  مقایسات  با  اولویت بندی:  و  اعتبارسنجی  ج( 
می توان  آنها،  کردن  نرمالیزه  نهایت  در  و  راهبردها  از  یک  هر  وزن 
که از نظر عددی بازه اختالفی بزرگی  کم را  راهبردهای با ارزش بسیار 
با راهبردهای باالتر دارند را حذف نمود و سپس این عمل را دوباره 
که اختالف معناداری نمایان  برای راهبردهای باقیمانده نا زمانی 
کرد. پس از آن می توان اولویت اقدام هر یک از راهبردها  گردد، تکرار 

کتسابی مشخص ساخت.  را بر حسب اوزان ا
)ANP(2.4. معرفی فرآیند مدل تحلیل شبکه ای

که تعمیم AHP است، اولین  بار به وسیله  مدل تحلیل شبکه ای 
که سطوح  ساعتی در سال 1997 میالدی مطرح شد. در مواردی 
یك  در  کــه  عناصری  یــا  و  گــذارنــد  اثــر  بــاالیــی  سطوح  روی  پایینی 
 ANP از AHP سطح قرار دارند و مستقل از هم نیستند، به جای
استفاده می شود و شکل کلی تری از آن است، اما به ساختار سلسله 
سطوح  بین  پیچیده تر  روابــط  نتیجه  در  و  نــدارد  نیاز  آن  مراتبی 
مختلف تصمیم را به صورت شبکه ای نشان می دهد و تعامالت و 
بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها را در نظر می گیرد. مراحل 

مختلف فرایند اجرایی این مدل به شرح زیر است:
کنید که مسئله دارای  الف(تشکیل ماتریس مقایسات زوجی: تصور 
 ni ام تعدادi بوده و در شاخه CN ،... ،C2 ،C1 شاخه به نام  های N
کرده و  گر دو شاخه i و j را انتخاب  عنصر وجود داشته باشد. حال ا
تمام عناصر i را به صورت زوجی نسبت به عنصر نخست j مقایسه 
ماتریس،  مــی آیــد.ایــن  دســت  به  زوجـــی،  مقایسه  ماتریس  کـــرده، 
کلیه  عناصر شاخه i نسبت به عنصر نخست شاخه  مقایسه زوجی 

j است. 
ب(محاسبه  وزن نسبی: پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی، 

ویژگی های سیستم برنامه ریزی راهبردی بدین شرح عنوان شده 
که: برنامه راهبردی می تواند عملکرد را بهبود بخشد. اعضای  است 
کارهای وظیفه ای ثابت و چالش های روزانه  یک جامعه در البه الی 
که برای اهداف توسعه جامعه را  سردرگم می شوند و ممکن است 
کنند و بینش خود را نسبت به آن از دست بدهند. یک راهبرد  گم 
کند،  توسعه شهری می تواند، نه تنها درک افراد از اهداف را بیشتر 
بلکه تفکر آینده گرا را بر مبنای درک مشترکی از آینده جامعه تحریک و 
ایجاد کند. همکاری بین اعضای جامعه وقتی با مفروضات مشترکی 
کنند، بسیار مؤثر و اثربخش می- نسبت به اهداف مشترک فعالیت 
شود و در نهایت اینکه، یک راهبرد توسعه ای موفقیت آمیز، آن است 
کند، فرآیندی همگانی  کهبینش مشترکی بر مبنای ارزش ها ایجاد 
که شهروندان و مدیران شهری احساس مالکیت  و مشارکتی است 
مشترک نسبت به آن دارند، مسئولیت در قبال جامعه را می پذیرد، 
نسبت به محیط خارجی حساس بوده و بر آن تمرکز دارد، بر مبنای 
داده های با کیفیت باال طرح ریزی می شود و بخش کلیدی مدیریت 
آن  مــزایــای  از  دیگر  یکی  مــی بــاشــد.  اثربخش  و  یکپارچه  شهری 
راهبردی بودن آن است، یعنی جهت و مسیر فعالیت ها و عملیات 
می کند،  عمل  آینده  راهنمای  عنوان  به  و  مــی ســازد  مشخص  را 
تصمیم های  و  می کند  مشخص  را  اولویت ها  آینده،  جهت گیری 
امروز را در پرتو پیامدهای آینده اتخاذ می کند و اقدامات واحدهای 
که  مختلف را در یک مسیر جهت می بخشد. با اوضاع و شرایطی 
کارساز برخورد و  به سرعت دست خوش تغییر می شوند، به روشی 
کارشناسی ایجاد می کند. این رویکرد با نگرش  کار تیمی و تخصصی 
دارای  رو  این  از  و  می پردازد  آینده  پیش بینی های  به  بلندمدت، 
اطالعاتی است که برای اقدامات درازمدت مدیران مفید است. این 
سیستم، خواهان بینش راهبردی در سراسر جامعه و از جمله همه   
ادارات است و به جای اینکه عملی مکانیکی باشد، نقش محوری 

گروه ها و نفوذ فرهنگ شهر را به رسمیت می شناسد.  افراد، 
2.3. مراحل تدوین یک راهبرد 

به  را  راهبردی  تبیین یک سند  و  تهیه  روند  کلی می توان  به طور 
بخش های زیر تقسیم بندی کرد:

که قرار است شهر  الف( چشم انداز: عبارت از تصویر موضعی است، 
در آینده در آنجا باشد و یا به عبارت دیگر، بیان وضعیت ایده آلی 
که جامعه امید دارد در آینده به آنجا نایل شود. از  تلقی می شود 
که بایستی همه گیر و همگانی بوده و  جمله چشم اندازها آن است 
گیرندة ویژگی هایی چون، وصف روشن و فشرده از ایده آل شهر  در بر 
که به شهر تصویری متمایز از زمان حال  در آینده، بیان ویژگی هایی 
و در عین حال قابل درك می بخشد و مجموعه منسجم و مشابهی 
که برنامه ها و تصمیم گیری های آینده را هدایت  از آرمان ها و ارزش ها 
که راهبردها  کرد  می کند، باشد. در نهایت باید به این مهم اشاره 
بر اساس چشم اندازها تدوین می گردند و در حقیقت اقداماتی به 

منظور رسیدن به چشم اندازها هستند.
ب( شناسایی نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدید: مطالعه و بررسی 
تحلیل  راســتــای  در  ماتریس هایی  تشکیل  بــه  منجر  ــوارد  مـ ایــن 
وضعیت موجود و پیش بینی نتایج مدنظر می گردد. در حقیقت با 
)نمودار2(- فرآیند تحلیل شبکه ای ANP - منبع: نگارندهتکیه بر مشارکت شهروندان این نقاط مشخص شده و با استفاده 
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) SO( ، راهبرد تنّوع: استفاده از نقاط قوت برای رهایی از تهدیدها  
)ST( ،  راهبرد بازنگری: غلبه بر نقاط ضعف با بهره  گیری از فرصت  ها 
) WO( و راهبرد تدافعی: غلبه بر نقاط ضعف و تهدید ها برای بقا( 

 )WT )گلکار ،1384(.

3. تحلیل یافته ها
ANP 3.1. مراحل اجرایی مدل تحلیل شبکه ای

با توجه به روند تحقیق، در باالترین سطح، چشم انداز مدنظر را قرار 
داده و بعد بر اساس فرضیه ها و اطالعات به دست آمده در  پژوهش 
عمومی)به  مشارکت  پایه  بر  و  آنها  بــرای   SWOT تحلیل  پایه  بر  و 
که در بخش 2.1. شرح داده شد( راهبردها تبیین می شود و  طوری 
سپس شبکه تحلیل، از طریق ارتباط دوطرفه یک به یک راهبردها 
به  تحقیق  این  در   ANP اجرایی  مراحل  تمامی  می گردد.  تشکیل 
وسیله نرم افزار Super Decisions انجام می پذیرد. مقایسات زوجی 
مهمترین و تأثیرگذارترین قسمت در محاسبه وزن راهبردهاست. به 
همین منظور در این مرحله، با استفاده از نظر کارشناسان اجرایی، 
کنین  گروه های فعال مردمی و اقشار مختلف سا مسئولین محلی، 
که در  کمیتی ال.ساعتی،  محالت مورد مطالعه و بر مبنای جدول 9 
آن عدد  1نشانگر مطلوبیت یکسان و عدد 9 نشان دهنده گزینه کاماًل 
مطلوب و مرجع می باشد، به امتیازدهی مؤلفه ها پرداخته می شود. 

3.2. تحلیل سوات بر اساس چشم  انداز و استخراج راهبردها
در  شهری  زندگی  کیفیت  ارتقای  بــرای  پژوهش  از  مرحله  ایــن  در 
گرفته و  کالنشهر تبریز، با توجه به مطالعات انجام  محالت مسکونی 
داده های به دست آمده از نظرات شهروندان و همچنین با توجه به 
ویژگی  های وضع موجود شهر و با استفاده از تکنیک تحلیلی جدول 
سوآت به بررسی و شناسایی پتانسیل ها پرداخته و در ورای آن با 
توجه به ماتریس های )قوت _ فرصت( و )قوت _ تهدید( و )ضعف _  
فرصت( ، )ضعف _ تهدید( به ارائه راهبردهای منطبق بر چشم انداز 
زنــدگــی در محالت  کیفیت  ارتــقــای  بـــرای  بــرنــامــه ریــزی راهــبــردی 

مسکونی کالنشهر تبریز خواهیم پرداخت.

با تقسیم هر مقدار از ماتریس بر جمع ستون مربوطه، مقادیر آن 
میانگین  نسبی،  وزن  محاسبه   برای  سپس  و  می کنیم  نرمالیزه  را 

حسابی هر سطر را به دست می آوریم.
پ(تشکیل سوپرماتریس: حال تمام عناصر i را دو  به  دو با یکدیگر 
نسبت به تمام عناصر j مقایسه کرده و ُبردارهای ویژه آن را به دست 
ماتریس  سوپر  شاخه ها،  تمامی  بــرای  عمل  ایــن  انجام  با  آوریــم. 

تشکیل خواهد شد.
SWOT 2.5. معرفی فرآیند تحلیل

استفاده از متد ها و روش  های دانش پایه عامل اصلی و مهم برای 
گاهانه به منظور شناخت برتر و پیش  بینی های  تصمیم  گیری  های آ
که به طور فزاینده برای  دقیق  تر ، از جمله تکنیک  ها و روش  هایی 
گرفته می شود، ماتریس  کار  سنجش وضعیت و تدوین راهبرد به 
ماتریس سوآت یک چارچوب  کلی  به طور  SWOT سوآت است. 
که برای شناسایی و تحلیل تهدید ها و فرصت  ها  مفهومی است، 
درمحیط خارجی یک سیستم و بررسی قوت  ها و ضعف  های درونی 
که یکی   SWOT گرفته می  شود. می توان از طریق تحلیل کار  آن به 
ابزارهای تدوین راهبرد است، برای برنامه ریزی های راهبردی،  از 
که متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از  کرد  راهبردی طراحی 
این تحلیل این امکان حاصل می شود که نخسًت به تجزیه وتحلیل 
محیط های داخلی و خارجی پرداخته و دوم تصمیمات راهبردی 
سازد.  متوازن  محیطی  فرصت های  با  را  قوت ها  که  نمود  اتخاذ 
آن  مخفف  نــام  از  کــه  همان  گونه  ســوآت  اصلی  بنیان  و  شــالــوده 
عین  در  اما  متفاوت  جنبه  چهار  از  شده  گرفته  بر  می  باشد،  پیدا 
 ،)Strengths(از، قــوت هــا که عبارتند  حال مرتبط با هم می باشند 
ضـــــــعـــــــف هـــــــا)Weaknesses(، فـــــــرصـــــــت هـــــــا)Opportunities(و 
یا  از عوامل داخلی  تهدیدها)Threats(. نقاط قّوت و نقاط ضعف 
درونی و فرصت ها و تهدیدها از عوامل خارجی یا بیرونی محسوب 
کاربردی برای توسعه  می  شوند. از داخل این تکنیک چهار راهبرد 

که شامل موارد زیر است: استنتاج می  شود 
راهبرد تهاجمی: استفاده از نقاط قوت برای بهره  بری از فرصت  ها 

جدول 1: تبیین و امتیازدهی نقاط قوت,ضعف,فرصت و تهدید ارتقای کیفیت زندگی شهری محالت مسکونی کالنشهر تبریز
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منبع: نگارنده -  با استفاده از داده های استخراج شده از پرسشنامه ها و مصاحبه ها و اطالعات آماری
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کار قرار نمی گیرد. الزم به یادآوری است  حاضر این مرحله در دستور 
که برای نظارت و پایش نیز، باید سنجه هایی بر اساس اسناد موجود 
و سایر اسناد و برنامه های باال دست تهیه شوند و با مقایسه روند 
کارگروه ها این آزادی  گردد.  کار با آنها، میزان تحقق پذیری مشخص 
که با نتایج این سنجش و پایش ها اقدام به تعلیق  عمل را دارند 
مورد  یک  یا  و  نمایند  آن  زیرمجموعه های  و  راهبرد  یک  حذف  یا 
کنند و این روند تا سال چشم  انداز و پایان  جدید را تدوین و تبیین 
مراحل اجرایی می تواند انجام پذیرفته و تکرار شود. انجام اقدامات 
محالت  در  شهری  زندگی  کیفی  سطح  افــزایــش  راســتــای  در  فــوق 
کالنشهر تبریز و باال رفتن رضایت  مندی شهروندان بوده  مسکونی 
که یکی از مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم بوده و  است. امری 
کمیت می باشد. شهر به عنوان سلول حیات  پیوند دهنده آنها با حا
بشری و به مثابه یک موجود زنده در قالب برنامه های منجمد و 
صلب قابلیت رشد و توسعه صحیح و پایدار خود را از دست می دهد 
که تدوین راهبردهایی با مشارکت مستقیم  و بر همین اساس است 
و  معضالت  رفــع  به  ثبات تر  با  و  مؤثرتر  شهروندان  مختلف  اقشار 
کیفیت  ارتقای  مــی پــردازد.  دور اندیشی  و  آینده  بینی  با  مشکالت 

4.نتیجه  گیری
راهبرد  که  نمود  مشاهده  می توان   2 جــدول  داده هـــای  بر اساس 
کسب سطح  کارآمد و  »استقرار مدیریت بحران شهری متخصص و 
باالیی از آمادگی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه« بیشترین امتیاز 
گرفته است و  کسب نموده و در اولویت نخست قرار  را در مجموع 
راهبرد »ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات حوزه دولت الکترونیک 
و شهر مجازی در راستای تسهیل خدمات حوزه های مربوطه »با 
کمترین وزن نهایی، آخرین اولویت را دارا  می باشد. حال بر  کسب 
حسب اولویت مشخص شده برای هر یک از راهبردها می توان به 
گون  گونا آنها رفت و بدون هدر رفتن منابع  سراغ اجرایی نمودن 
روند  این  ادامــه  در  یافت.  دست  مهم  این  به  و...  انسانی  مالی، 
محالت  در  شــهــری  زنــدگــی  کیفیت  ارتــقــای  منظور  بــه  راهــبــردی 
اجرایی  بــرای  کارگروه هایی  می بایست  تبریز،  کالنشهر  مسکونی 
نمودن این راهبردها و نظارت بر روند پیشبرد آنها تشکیل شوند و به 
گزارش به صورت روزانه، هفتگی،  صورت فعال به ارزیابی آنها و ارائه 
که با توجه به ماهیت پژوهشی مقاله  ماهانه و ساالنه اقدام نمایند 

Super Decisions و نرم افزار ANP جدول2( وزن دهی و رتبه  بندی راهبردهای استخراجی از تحلیل سوآت توسط مدل شبکه ای( 

راهبرد )استراتژی(رتبه
وزن 

راهبردها

1
کسب سطح باالیی از آمادگی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه  کارآمد و  استقرار مدیریت بحران شهری متخصص و 

.})T4,T6,T7,T12,W5,W7,W11(-)WT0.1039})ماتریس

2
کالنشهر تبریز, در امر مدیریت و عمران شهری  کار جوان, متخصص و بومی  بسترسازی برای مشارکت فعال شهروندان و نیروی 

.} )O8,O9,O10,O11,O15,S7,S11,S12(-)SO0.0980})ماتریس

3
کالنشهر تبریز از امکانات و منابع  توسعه پایدار شهری با تکیه بر برخورداری متناسب و متوازن مناطق 

 .} )T10,W1,W7,W10(-)WT0.0890})ماتریس

4
کالنشهر تبریز و مقابله با پدیده حاشیه نشینی جلوگیری از مهاجرت بیش از حد از شهرستان ها و روستاهای منطقه به 

.} )T2,T3,T4,T10,S4,S6,S10(-)ST0.0872 })ماتریس

5
کم بر جامعه شهری تبریز به منظور توسعه پایدار شهر با توجه به تکریم, حفظ غنا و اشاعه  بهره جستن از فرهنگ و سنن غنی حا

.} )O2,O3,O15,S5,S6,S8,S12(-)SO0.0822آن })ماتریس

6
گسترش سطح سرمایه گذاری در امور رفاهی و خدماتی کالنشهر تبریز و تخصیص متناسب سرمایه  ها به مناطق مختلف آن برای 

.} )O1,O2, O4,O5,O12,O14,S4,S9,S13,S14(-)SO0.0822ایجاد پویایی اقتصادی در سطح شهر})ماتریس

7
گسترش توریسم شهری  کالنشهر تبریز و بهره جستن از آنها به منظور  حفاظت از بافت ها و بناهای تاریخی و ارزشمند 

.} )O1,O2,O3,O5,W4(-)WO0.0820})ماتریس

8
کالنشهر تبریز  کنان  گسترش توریسم درمانی  و علمی در راستای درآمدزایی برای مدیریت شهری و سا

.} )T1,T9,S1,S3,S5,S8,S14(-)ST0.0658})ماتریس

9
کالنشهر تبریز پایداری مدیریت شهری و نظارت فعال و پویا بر رشد و توسعه 

.} ) O8,O11,O14,O15,W1,W3,W5,W6,W8,W11(-)WO0.0657})ماتریس

10
کالنشهرهای سایر  کالنشهر تبریز در راستای ایجاد,گسترش و تقویت روابط مثبت پایدار با  تقویت نقش فراملی و منطقه ای 

.} )O1,O5,O8,O12,O13,S1,S3(-)SO0.0630کشورها})ماتریس

11.} )T4,T6,T10,S1,S9,S10(-)STکارآمد منابع طبیعی محدود مانند آب, انرژی و... })ماتریس 0.0503مدیریت پایدار و 

12
کالنشهر تبریز  گسترش و تجهیز تأسیسات و سامانه های حمل  و نقل شهری برای تسهیل دسترسی ها در سطح 

.} )T8,S3,S7,S9(-)ST0.0501})ماتریس

13
راستای تسهیل خدمات حوزه های مربوطه  و شهر مجازی در  الکترونیک  کمی خدمات حوزه دولت  و  کیفی  ارتقای سطح 

.} )O4,O11,O13,W9(-)WO0.0443})ماتریس

منبع: نگارنده - با استفاده از داده های استخراج شده از پرسشنامه ها و مصاحبه ها و جداول تحلیل سوآت
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نهایت با پیشرفت همه جانبه ابعاد مختلف حیات مدنی و کالبدی، 
و  تصمیم سازی  بــرای  متمرکز  و  یکپارچه  سیستمی  نیازمند  شهر 
اینگونه  و  می شود  آینده   و  روزمــره  مسائل  مــورد  در  تصمیم گیری 
که با هوشمندسازی آن، تمامی زمینه های تحقق چشم انداز  است 
برای  شهر  برترین  و  هوشمند  سالم،  روان،  زیبا،  شهری  »تبریز، 
کیفیت زندگی ایده آل، نمونه،  زندگی« محیا می شود و به شهری با 
پویا و پایدار تبدیل می گردد. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از 
کیفیت  ارتقای  برای  کلی  و  پذیرفته، مدلی جامع  انجام  پژوهش 

کشور مطابق نمودار3 ارائه می  گردد. کالنشهرهای  زندگی در 

کمیت و ملت شده و سرزندگی  شهرها در ایران باعث سربلندی حا
کار مضاعف را در پی خواهد داشت. رویکرد سیستماتیک حاضر  و 
گروه های مردمی شده و افراد  باعث اتحاد و وفاق تمامی اقشار و 
و  رشــد  شهر  و  می کند  جمع  گــردهــم  آن  تحقق  بـــرای  را  ذی نــفــع 
توسعه ای هدفمند را در پیش می گیرد و رضایت مندی در جامعه 
روز به روز افزایش پیدا می کند، ارزش های انسانی تکریم می شود، 
متقابل  اعتماد  و  می گیرد  قرار  احترام  مورد  طبیعی  محیط  زیست 
کمیت و مردم، باعث وفاق ملی می شود و بار  گرفته بین حا شکل 
دیگر تبریز احیا می شود و به ارزش های تاریخی و سنتی و به جایگاه 
کشور، منطقه و جهان باز  می گردد و توسعه شهر و  واقعی خود در 
رهیافت آینده نگری آن باعث رشد ابعاد مختلف حیات مجموعه  
زیستی می شود. با تناسب امکانات شهر با بستر مناطق مختلف 
کاهش  خ می دهد و معضالت و مشکالت،  آن، عدالت اجتماعی ر
و سطح امنیت، افزایش می یابد و همین امر باعث سالمت روانی 
اجتماع می شود و روابط درون آن به زیبایی شکل می گیرند و در 

کیفیت زندگی در کالنشهرهای ایران - منبع: نگارنده – با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر )نمودار3(- مدلی جامع برای ارتقای 
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کالسی، 1388.  در برنامه ریزی شهری، جزوه 

سفرنامه ناصر خسرو، جلد2، 1354.	 
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اجتماعی، شماره 16، 1384.
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و معماری، 1387.
صرافی، مظفر،)1379(، مقاله پژوهشی شهر پایدار چیست، 	 

مجله مدیریت شهری، شماره  4.
طرح توسعه ای تبریز،1404.	 
پــایــدار 	  مسکونی  محله   ،)1386( محمد مهدی  ــزی،  ــزی ع
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