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تاریخ دریافت93/08/14 :
تاریخ پذیرش نهایی94/06/23 :

برنامههای توسعه راهبردی شهری ( )CDSبعد از الگوهای برنامهریزی شهری جامع و تفصیلی و بهدنبال تأسیس سازمان
ائتالف جهانی شهرها ،بهمنظور دسترسی پیدا کردن به توسعه پایدار شهری ،کاهش فقر و تعالی انسانی متداول شد .برنامه
توسعه راهبردی شهری ( )CDSفرآیند تهیه چشمانداز بلند مدت از توسعه آینده شهر است که براساس آن برنامههای
اجرایی کوتاهمدت تهیه میشود .برای اطمینان از تحقق برنامههای توسعه راهبردی کمبود یک سیستم ارزیابی و پایش
متصل به گزینهها پیشنهاد شده است .مهمترین نقش ارزیابی در برنامهریزی توسعه شهری ،در حوزههای مختلف ،توانایی
برقرار کردن ارتباط مابین میزان تحققپذیری گزینههای پیشنهادی و تأثیرات خرد و جزئی در طول اجرای برنامه است.
بنابراین ارزیابی تأثیرات گزینههای پیشنهادی در برنامههای توسعه شهری یک چالش اساسی و کالن است .سازمان ائتالف
شهرها با همکاری بانک جهانی و مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل متحد با توجه به رسالت اصلی خویش ،که نائل
شدن به توسعه پایدار شهری است ،به ارائه یکسری معیار (گزاره) و شاخصهای (گزینه) دسترسی به توسعه پایدار شهری
در برنامههای توسعه راهبردی شهری پرداخته است ،تمامی این معیارها و شاخصها در جهت دسترسی پیدا کردن به یک
مدل ارزیابی کمی متشکل از معیار ،شاخص و سنجه میباشد .در این تحقیق نگارندگان با استفاده از مدل کارت امتیاز
متوازن ( )BSCبراساس معیارها و شاخصهای مطروحه درباال ،میزان تحققپذیری هر یک از شاخصهای توسعه پایدار
شهری در سیستم مورد نظر (شهر) با تأکید بر فرآیند تحلیل شبکهای ( )ANPرا مورد ارزیابی کمی قرار داده و میزان
تحققپذیری هر یک از گزینههای اجرایی (پیشنهادی) را در سال فرضی تحقق برنامه ،با تأکید بر چشمانداز و اهداف کالن
از پیش تعیین شده ،استخراج نمودهاند .مهمترین رهیافت در این تحقیق برقرار کردن ارتباط از منظر تحققپذیری بین
تمامی گزینههای پیشبینی شده و عینیت پیدا کرده با تأکید بر منابع مالی و غیر مالی موجود میباشد که دسترسی به
یک خروجی مؤثر و آرمانی را فراهم میآورد.
1

واژگان کلیدی :برنامههای توسعه راهبردی شهری ،توسعه پایدار شهری ،تحققپذیری ،شاخصهای توسعه
پایدار شهری.
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* مربی معماری و شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،شعبه استان همدان ،دانشگاه علم و فرهنگ ،همدان .ایران (نویسنده مسئول).
Email: nadershahrsaz@yahoo.com
** استادیار معماری منظر ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
*** دانشیار شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران.
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مقدمه

ارتباط فی ما بین چهار عامل پذیرفتهشده از جمله :محیطزیست ،اقتصاد ،اجتماع و حکمرانی محلی از مهمترین عوامل
اساسی در جهت رسیدن به پایداری شهری در الگوی برنامهریزی شهری میباشد .شایان ذکر است که مشارکت افراد
ذینفع در طرح و برنامه توسعه در سطوح مختلف سکونتگاهی اهمیت بهسزایی در مناسبسازی جهت قابلیت سکونت
در فضاهای شهری میباشد .مهمترین تأثیرگذاری عواملی چند از جمله عوامل :اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در
سیاستهای شهری در جایی موجودیت پیدا میکند که سیاستهای مرجح شهری از طریق ابزارهای برنامهریزی ،مانند
برنامههای  ،CDSایجاد شده باشد  ،ارتباط فی مابین ،یک تحلیل و بررسی سیستماتیک در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی
و زیستمحیطی ،پیشتر تالشی است در جهت توضیح و پاسخگویی دو طرفه از برنامههای توسعه راهبردی شهری ()CDS
که در نهایت برنامههای عملیاتی را شامل میشود (.)Rotmansa et al., 2000
به عبارت دیگر پیدا کردن یک نقش کارکردی برای شهر از طریق یک برنامهریزی قابل اجرا ،تنها از طریق جهتگیری
جدید برنامهریزی شهری نسبت به رویههای قدیمی عینیت پیدا خواهد کرد (.)Rasoolimanesh et al., 2012, p. 624
به عبارتی ارزیابی میزان تحقق یک برنامه شهری و دسترسی پیدا کردن به میزان پایداری توسعه در آن از طریق تدوین
راهبردها ،سیاستها و برنامههای اجراییریزی از دهههای قبل آغاز شده است ،که همراه با یکسری شاخصسازی و
ارائه معیارهای عملکردی ،بهدنبال ارتقاء توسعه شهری بوده است .بنابراین ،در برنامه توسعه راهبردی ،ارزیابی میزان
تحققپذیری یک برنامه ،در واقع ،دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ،برپایه مقایسهای است که دائماً بین شاخصهای
مطلوب و شرایط موجود شهر انجام میشود.

 .1اهداف تحقیق

تحلیل و شناسایی معیارها و شاخصهای مطرح شده از طریق مراجع بینالمللی در جهت نائل شدن به توسعه پایدار
شهری در برنامههای توسعه راهبردی و ارائه تحلیلی براساس مدل کارت امتیاز متوازن ( 2)BSCبا تأکید برمعیارها و
شاخصهای مطروحه بهمنظور ارزیابی میزان تحققپذیری هر یک از شاخصها در جهت دسترسی پیدا کردن به توسعه
پایدار شهری در سال افق برنامه.

 .2فرضیات تحقیق
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• به نظر میرسد ارائه مدل ارزیابی کارت امتیاز متوازن در بطن مراحل تهیه و تدوین برنامههای توسعه راهبردی شهری (با
تأکید بر شاخصها و معیارهای معین) میتواند مهمترین رهیافت در جهت هماهنگی میان اهداف و گزینههای پیشنهادی
تعیین شده در سال افق برنامههای توسعه شهری باشد.
• به نظر میرسد الگوی برنامهریزی توسعه راهبردی شهری ،با استفاده از مدل ارزیابی کارت امتیاز متوازن ( )BSCو
فرآیند تحلیل شبکهای ( )ANPاز انعطافپذیری و کارایی باالتری جهت برنامهریزی مطلوب و بهینه برخوردار میشود.

 .3روش تحقیق

روش تحقیق از لحاظ اهداف تحقیق در رابطه موضوع این مقاله میتواند از نوع تحقیقات کاربردی -تطبیقی بهشمار آید.
هدف در اين نوع از پژوهش رشد و ارتقاء يک محصول يا روال انجام يک فعاليت و آزمودن مفاهيم نظري مجرد (ذهني)
درموقعيتهاي واقعي ميباشد.

 .4مبانی نظری
 -4-1برنامه توسعه راهبردی شهری ()CDS

برنامه  CDSابتکار و خالقیتی است که اینگونه برنامهها ،با توجه به تطبیق و هماهنگی که بین آرمانهای توسعه و
برنامههای اجرایی بهوجود میآورند ،توانستهاند خود را با مسائل و مشکالت شهرهای قرن  21تطبیق دهند .تمرکز اصلی
 CDSبر روی عواملی همچون عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و همچنین توسعه جداگانه و در عین حال مرتبط
هریک از مؤلفههای فوق با همدیگر میباشد .همچنین از جمله ویژگیهای این رویکرد ارتقاء حکمروایی شهری در جهت
توسعه همه جانبه و کاهش فقر میباشد ،برنامههای توسعه راهبردی بازتابی است از رویهای که از طریق هماهنگی و
ارتباط اجزاء درونی برنامه با تأکید بر منابع مالی قابل حصول ،جنبه اجرایی پیدا میکند (.)Erkan, 2009, p. 93
برنامه توسعه راهبردی شهری باید در مسیر توسعه و تحقق و عینیت کامل اهداف خویش شامل یک سری برنامههای
اجرایی باشد که این برنامههای اجرایی شامل یکسری برنامههای عملیاتی و همچنین برنامههایی با محتوای تخصیص
وظایف سازمانی و برنامه زمانبندی است .برنامههای سرمایهگذاری مالی و راهبردهای مالی -اقتصادی نیز از جمله

ارائه شاخصهای سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرحهای توسعه راهربدی شهری
شامره صفحه مقاله265-281 :
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مهمترین عناصر ضروری و اصلی این برنامهها میباشند .برنامه  CDSباید با دیگر برنامههای تهیه شده بهعنوان اسناد
باالدستی هماهنگ باشد .باید توجه داشت که از جمله ارکان و اهداف طرحهای  CDSکاهش فقر و توسعه همه جانبه و
پایدار است که باید به شکل مجموعه راهبردهای اساسی و بر طبق معیارهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی تنظیم
شده و اجرایی شوند (.)Asian Development Bank, 2004, p. 17
 CDSعبارتست از تدوین چشماندازهای بلندمدت توسعه شهری و تبدیل آن به راهبردهای توسعه و در نظر گرفتن
فرآیندهایی با مشارکت کلیه طرفهای ذیصالح و ذینفوذ برای تحقق آنها ( .)Barati, 2009, p. 16به عبارت دیگر ،عالوه
بر ارائه حالت مطلوب توسعه آتی شهر به صورت دقیق ،باید از یک چشمانداز عمومی در هر نقطه از زمان شروع کرده و
در حد توان به پر کردن گام به گام فاصله مطلوب و مقدور پرداخت ( .)Hall, 1994, p. 4همچنین اعتقاد بر آن است که
این نوع برنامه ،با تمركز بر روي تقويت فضای رقابت جويي اقتصادي و كاهش فقر ،جنبههاي مختلف زيستمحيطي شهر،
ساختارهای فضایی شهري ،ساختارهای زيربنايي و جنبههاي فرهنگی و اجتماعی و غیره را تحت پوشش قرار ميدهد
(.)Barati, 2009
توسعه شهرها نیازمند یک رویکرد کارا و مؤثراست که در جهت بهرهوری از منابع مالی محصور در یک فضای رقابتی
و غیرقابل پیشبینی اقتصادی بتواند با اهداف خرد و عملیاتی ترکیب شود .برنامه توسعه راهبردی شهری که بهدنبال
تدوین چشماندازهایی برای توسعه شهر است که با حضورگروههای ذینفع در قالب یک فرآیند مشارکتی به ارائه راهکارها
و اهداف عملیاتی میپردازد .برنامه توسعه راهبردی شهری یک فرآیند و رویکردی مشخص را برای شهرداران ،بخش
خصوصی و شهروندان فراهم میآورد .در ادامه شایان ذکر است که فرآیند برنامههای توسعه راهبردی شهری در برگیرنده
اقدامات بهروز و خالقانهای است که از جمله جهتگیری اصلی آن به سمت بهرهوری هرچه بیشتر از فناوریهای نوین و
بهروزرسانی شده در حوزه مدیریت شهری است (.)Cities Alliance, 2006, p. 3
سازمان ائتالف شهری و اعضا سازمانی آن مانند بانک توسعه جهانی ،و سازمان ملل متحد و بانک توسعه آسیایی و دیگر
سازمانهای مهم مالی که در زمینه برنامههای توسعه شهری فعال هستند به برجستهسازی و تبلیغ این برنامهها پرداخته
و از آن بهعنوان یک رویکرد جدید در نائل شدن به توسعه پایدار شهری حمایت خویش را اعالن داشتهاند .البته ،باید توجه
نمود که ،برنامه توسعه راهبردی شهری ،از طریق ارتقاء و توسعه حکمرانی شهری ،بهدنبال ارائه یک برنامه عملی در جهت
توسعه اقتصاد محلی و کاهش فقر شهری از طریق ارتباط بین اهداف کالن و اهداف خرد است (.)Econ & Sydney, 2005
تا سال  ،2009بیش از  200شهر برتر دنیا در کشورهای توسعهیافته از برنامه توسعه راهبردی شهری بهرهمند شدهاند
( .)Rasoolimanesh et al., 2012اگرچه برنامه توسعه راهبردی شهری در کشورهای مختلف دارای تعاریف ،محتوا و
رویکردهای متفاوت است اما برداشتی که در اینجا از این نوع برنامهریزی شده ،بسیار نزدیک به رویکرد برنامهریزی توسعه
انسانی باشاخصهای پایداری شهری میباشد.
براساس موقعیت ،محتوا و بازیگران اصلی ،برنامه توسعه راهبردی شهری میتواند دارای فرم و روش خاص خود باشد .بانک
توسعه جهانی و مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل متحد ،در غالب سازمان ائتالف شهرها ،با توجه به کثرت اهداف
کمی و خرد ،یکسری بیانیه و رسالت را در دو سطح متفاوت در حوزه برنامههای توسعه راهبردی شهری منتشر کردهاند
که بهرهوری و استفاده از آنان موجبات ارتقاء سطح کیفیت زندگی شهری و تعالی انسانی را در آنها به همراه داشته است
( .)Econ & Sydney, 2005این بیانیهها و رسالتهای مطروحه در برگیرنده یکسری معیار از جمله :معیار توسعه
اقتصادی ،معیار حفاظت زیستمحیطی و معیار توسعه عدالت اجتماعی میباشد که همگی این معیارها بهعنوان سازههای
اصلی در برنامههای توسعه راهبردی شهری موجبات دسترسی به توسعه پایدار شهری را فراهم ساخته است (همان).
متعاقباً رویکرد اصلی در جهت دسترسی پیدا کردن به توسعه پایدار تنها در گرو سازههای کالن نبوده و باید با استفاده از
معیارها و سنجههای ارائه شده به تحلیل کمی هر یک پرداخته شود .با توجه به مشارکت و همگرایی بانک توسعه جهانی
و مرکز اسکان بشر در سازمان ملل متحد ،چهار الی پنج شاخص ممتاز در برنامههای توسعه راهبردی شهری عینیت پیدا
کردهاند .این معیارها همگی براساس ارزیابی تجربی و قیاسی هستند .معیارها و شاخصهای پنجگانه مطرح شده در ذیل
حاصل تجربه مستمر مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل متحد در  150شهر نمونه جهان است .شایان ذکر است
که توجه و ارزیابی این پنج شاخص و سنجههای مطرح شده در برنامههایتوسعه راهبردی شهری موجبات دستیابی به
توسعه پایدار شهری را در آینده فراهم میسازد .در اینجا ابتدا به بررسی شاخصهای گفته شده پرداختهمیشود که این
شاخصها عبارتند از :
• معیشت :معیشت در برگیرنده  3موضع مختلف است که عبارتند از :
الف ) ارتقاء سطح کسب و کار :ایجاد ظرفیت بهمنظور عینیت بخشیدن به کسب و کارهای خرد ،ارتقاء سطح تجارت در
شهرهای مختلف بسیار متفاوت میباشد .اما شهرها تالش اصلی خویش را بهمنظور دسترسی پیدا کردن به گزینههای
مختلف در جهت ایجاد تجارت پایدار و سازماندهی شبکههای کوچک کسب و کار معطوف کردهاند؛
ب) رقابت شهری  :یک برنامه توسعه راهبردی شهریباید به توصیف و تشریح ابزارهای رقابتی و قیاسی بپردازد که از این
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طریق با ایجاد یک محصوریت اقتصادی به سرمایهپذیری و رشد و توسعه اقتصادی دسترسی پیدا کند.
ج) توسعه منابع انسانی :این موضع بهعنوان یک رویکرد مهم و اساسی ،نقش مهمی را در رابطه با فقر و جلوگیری و کاهش
آن بازی میکند ،تکمیل کردن آن مطمئناً نیازمند اقدام جدی میباشد که بهدنبال آن موجبات بارز شدن کیفیات آن را
فراهم میسازد.
• پایداری زیستمحیطی:
پایداری زیستمحیطی در فرآیند برنامه توسعه راهبردی شهری میتواند برنامهریز را در  3موضع مختلف قرار دهد:
الف) کیفیت زیستمحیطی مانند :میزان کیفیت هوا ،آب و دیگر گزارههای مهم زیستمحیطی ،ب) خدمات از راه
دورشامل :پوشش جغرافیایی ،دسترسی ،امکانات ،پتانسیل و غیره که در کشورهای توسعهیافته بسیار امر مهم و مثبتی
بهشمار میآید؛ و ج) کارآیی انرژی که در تأمین رفاه ساکنین بسیارمؤثر میباشد.
• شکلگیری فضایی تأسیسات و زیرساختهای مرتبط:
شکلگیری فضایی تأسیسات و زیرساختها ،بدون نیازمندی به زیرساخت اقتصادی شهری ،ایجاد رقابتی سازنده را به
همراه نخواهد داشت ،نقش اصلی و اساسی که فرم فضایی تأسیسات و تجهیزات شهری در یک شهر ایفا میکند عبارتند
از :دسترسی به منابع کارآمد انرژی و توزیع مناسب خدمات شهری که این خود از جمله مهمترین عوامل اساسی در
کاهش فقر بهشمار میآید.
• منابع مالی:
چگونه منابع مالی تأمینکننده نیازهای زیرساختها و تجهیزات و تأسیسات عمومی و غیره میباشد .تحلیل اقتصادی
شامل پیشبینی و فراهم کردن عملکردهایی دارای اولویت میباشد که بهدنبال جذب منابع مالی و سرمایهگذاریهای
مالی قدم برداشته است .بازنگری و باز بینی هر یک از عوامل اقتصادی خود باعث کنترل هزینهها و مدیریتها میشود
که در نهایت جایگاه برنامهریزی اقتصادی و بودجهریزی را در برنامه توسعه راهبردی شهری بسیار مهم و حیاتی میکند.
• حکمرانی:
به دلیل نزدیکی بین حکمروایی محلی و نظام تصمیمگیری ،حکمرانان نقش اصلی و اساسی در رابطه با بازیگران در
برنامههایتوسعه راهبردی شهری را بر عهده داشتهاند .این بازیگران شامل بخشهای عمومی و خصوصی ،جامعه مدنی،
جوامع داوطلبی و غیره میباشند (.)Cities Alliance, 2006
ازسوی دیگر ،از جمله مهمترین عوامل مؤثر در عدم تحققپذیری برنامههایتوسعه شهری میتوان به نبود پایش و ارزیابی
اینگونه برنامهها با استفاده از شاخصها و سنجههای مشخص اشاره نمود پایش باید در برگیرنده:
• بسط و گسترش مشارکت ذینفعان و مردم در برنامهریزی توسعه شهری
• حمایت و مشارکت ذینفعان و نمایندگان آنان در هر گروه و تشکلی
• موفقیت و کامروایی در ایجاد ظرفیت سازی و نهادینهکردن آن در سطح جامعه
• بسط و گسترش مشارکت در ورای مشاوره و مشورت ،که افزایش تأثیرگذاری آن باید در ورای یک مسئولیت اجرایی در
قالب یک فرآیند عینیت پیدا کند (.)Asian Development Bank, 2004

 -4-2تعریف و تشریح مکانیزمهای پایش

این مکانیزم یا ساز و کار ،در برگیرنده اطالعات مفید و مناسبی پیرامون فرآیند برنامههای توسعه راهبردی شهری
میباشد که فرصت بازبینی و بازنگری آینده را برای ما فراهم میسازند .گستره این ساز و کار و مکانیزم عبارتست از:
 تعریف و تدوین دور نمایی از عملکردها که به اندازهگیری و سنجش ارتباط فی ما بین اقدامات و چشماندازهای مرتبطبا شهر و یا عوامل کارکردی دارای اولویت در شهرها میپردازد؛
 جمعآوری اطالعات پایهای؛ محاسبه سنجههای عملکردی.سنجههای عملکردی در جهت فراهمسازی یکسری استانداردها و یا منابع که شهرها با استفاده از آنان بتوانند به
اندازهگیری و قضاوت پیرامون عملکردهای خویش در مقایسه با عملکردهای گذشته بپردازند ،عینیت پیدا کردهاند .بررسی
شاخصهای عملکردی و تعریف و تشریع دالیلی که موجب تحققپذیری و عدم تحققپذیری آنان را فراهم ساخته است.
ی توسعه راهبردی شهری ارائه معیارها ،شاخصها
براساس مفروضات فوق از جمله مهمترین ارکان ارزیابی و پایش برنامهها 
و سنجههای ارزیابی و پایش برنامههایشهری میباشد .شایان ذکر است محقق با استفاده از شاخصها و سنجههای ارائه
شده از طریق مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل متحد و بانک توسعه جهانی در گرو سازمانی به نام سازمان ائتالف
شهری به ارائه مفهومی پرداخته است که در ورای سند سازمان ملل ،برگرفته شده از تجربیات تطبیقی 150نمونه جهانی
میباشد که در جدول  1مشاهده میشود.

ارائه شاخصهای سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرحهای توسعه راهربدی شهری
شامره صفحه مقاله265-281 :
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جدول  : 1ارائه معیارها ،شاخصها و سنجههای ارزیابی و پایش طرحهای توسعه استراتژک شهری
معیار

حفاظت زیستمحیطی

شاخص

حکمرانی

توسعه اقتصادی
منابع مالی

شکلگیری فضایی
تأسیسات و تجهیزات
شهری

سنجهها

 -1دسترسی به منابع
 -1برنامههای
 -1میزان مشارکت و
کارامد انرژی
تجاری سازی
دخالت افراد ذینفع
 -2توزیع تأسیسات
 -2برنامههای
در امر تصمیمسازی در
شهری متناسب با
مولد اقتصادی
طرحهایشهری
 -2مدیریت و حکمرانی محلی -3تقویت مناطق نیازهای مصرف انرژی
 -3عملکرد ناوگان
سرمایهپذیری
 -3سرمایهگذاری و مشارکت
حملونقل عمومی
بخشهای عمومی در برنامههای  -4حمایت از
مناطق کشاورزی  -4دسترسی مناسب
اجرایی برنامه CDS
به پایانهها و مسیرهای
 -4ارائه سند اصالحی از طریق
حملونقل شهری و
مشارکت مردم در برنامه CDS
برونشهری

عدالت اجتماعی
پایداری
زیستمحیطی
 -1بهرهوری
از انرژی
تجدیدشونده
 -2کیفیت آب
آشامیدنی
 -3محافظت از
مناطق حساس
زیستمحیطی
 -4بازیافت

معیشت
 -1دسترسی به
مسکن مناسب
 -2برنامه
توساز
ساخ 
متناسب با نیازهای
شهری
 -3حمایت از زنان
سرپرست خانوار
 -4تأمین خدمات
روزانه شهری برای
افراد کمدرآمد

 .5تجزیه و تحلیل
-5-1مدل تحلیلی کارت امتیاز متوازن
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ارتباط فی مابین اهداف برنامه توسعه راهبردی شهری ،موقعیت و نقش بازیگران اساسی و محتوی و زمینههای مختلف
برنامه از یک شهر به شهر دیگر کام ً
ال متفاوت است .ارزیابی و مقایسه محتوای برنامه توسعه راهبردی شهری با پایداری و
تحققپذیری آن در نمونههای موردی کشورهای جهان سوم ،نیازمند استفاده از یک مدل ارزیابی شبکهای در جهت برقرار
کردن ارتباط فی مابین معیارها وشاخصهای مطروحه میباشد .به عبارتی دیگر ،بهرهوری از یک مدل کمی در جهت
برقرار کردن ارتباط بین تمامی معیارها و شاخصها با بهرهوری از ساختارهای مدلهای تحلیلی به کمیگرایی هر یک از
کیفیات پرداخته و میزان تحققپذیری هر یک از شاخصها را براساس اعداد و ارقام مشخص نموده و در این مرحله است
که کام ً
ال مشخص میشود کدامیک از شاخصها در سال افق برنامه بیشترتحقق یافته و کدام یک از میزان تحققپذیری
کمتری نسبت به دیگر شاخصها برخوردار است .براساس این منطق میتوان با تأکید بیش از پیش بر شاخصهایی که از
درصد تحققپذیری کمتری برخوردار هستند ،موجبات توسعه پایدار و همه جانبه را در سال افق برنامه فراهم ساخت.مدل
ملحوظ در این تحقیق عبارت است از مدل کارت امتیاز متوازن با تأکید بر تحلیل شبکهای و مقیاس فازی ،مدل کارت
امتیاز متوازن بهعنوان یک مقیاس اجرایی در جهت حرکتدهی به سمت عملکرد خاص میباشد.کارت امتیاز متوازن
یک نگاه یکپارچه و هماهنگ را از عملکرد چشماندازهای سازمانی و همچنین عملکرد استراتژیهای برنامه که در جهت
رسیدن به چشم اندازهای تعیین شده قرار دارد را فراهم میسازد ( .)Huang, 2009, p. 209معماران اولیه مدل کارت امتیاز
متوازن کاپالن و نورتن میباشند که از این مدل بهعنوان یک مدل ساده و نه مدل ساده انگارانه ،یاد میکنند .بهرهوری از
این مدل بهعنوان یک مفهوم در جهت برقراری رابطه میان عوامل مالی و غیر مالی و سنجش هر یک فی مابین اهداف از
پیش تعیین شده و عینیت اوضاع موجود میتواند مسیری باشد در جهت سنجش میزان تحققپذیری فرآیندهای اتخاذ
شده در یک سیستم مشخص .یک مدل کارت امتیاز متوازن مشارکتی ،در برگیرنده یکسری مفاهیم و اهداف راهبردی
اجتماعی میباشد که سنجش و اندازهگیری هرکدام در جهت و گستره توسعه سازمان مورد نظر میباشد .تمرکز و تأکید
اصلی مدل ،جهتگیری از طریق ماتریسهای قیاسی است که میتوانند برقرارکننده ارتباط مابین عناصر نامتشابه سازمان
با اهداف کالن و رایج در جهت تحققپذیری هر چه بیشتر اهداف اجرایی (شاخصهای عملکردی) باشند .تحلیل و بررسی
از طریق کارت امتیاز متوازن میتواند در برگیرنده گسترهای از عناصر باشد که ،با سر ریز شدن در سیستم اندازهگیری
سازمان مورد نظر ،اجازه اندازهگیری و تحلیل روز به روز یافتههای سازمان را در دورههای زمانی مشخص ،میدهند (Paul
.)& Niven, 2002
مدل کارت امتیاز متوازن از چهار جزء اصلی تشکیل شده است که عبارتند از :چشمانداز ،معیار ،شاخص و سنجه.
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• چشمانداز (بیانیه چشمانداز) :باالترین عضو تشکیلدهنده مدل تحلیلی کارت امتیاز متوازن است .برای ادامه بقاء و
حیات سازمان الزم است سیستم مورد نظر مشروعیت داشته باشد .این مهم از طریق انجام عملیاتی که توسط جامعه
دارای ارزش است بهدست میآید ،وقتی چشمانداز سیستم درست و صحیح بیان شود ،افراد داخل و خارج مؤسسه و نهاد
مورد نظر میدانند که مؤسسه به چه دلیل بهوجود آمده و شخصیت و تصورات آن برای آینده چیست .چشمانداز میتواند
آن قدر کالن و کلی باشد که حتی حاوی معنای تدقیقی نباشد (.)khalilisheverini, 2003, p. 21
• معیار :براساس لغتنامه دهخدا معنای لغوی معیار عبارت است از وسیلهای که بدان چیز دیگر را بسنجند و برابر کنند.
بنابراین ترازو و پیمانه ،معیار است زیرا به وسیله آن دو شی سنجیده و پیموده میشوند.
شاخص :عبارت است از یک مقیاس ارزیابی که از حقایق موجود مشتق شده و بهدنبال مقایسه میان گزارههای متنوع
میباشد که براساس یک معیار یکسان عمل مینمایند.
سنجه :سنجه را برهانی گویند که چیزها بدان وزن کنند .عبارتند از یکسری شاخصهای عملیاتی که در گرو رسالت
سازمان بهدنبال اجرایی کردن چشمانداز قدم برمیدارند ،این سنجهها جنبه کمی داشته و در رابطه با هر یک از شاخصها
به طور جداگانه قابل تعریف میباشند.
شکل :1ساختمان مدل ارزیابی کارت امتیاز متوازن با تأکید بر تحلیل شبکهای
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 -5-2عملکردهای مدل کارت امتیاز متوازن:

عملکردهای مدل کارت امتیاز متوازن براساس مراحل ذیل قابل توضیح است:
 -1مـوجودیـت بـخشـیدن بـه یکسری از تـیمهـای ارزیـابـی عمـلکـردهـا که مـتشـکل از کارشـناسـان بـوده و عالوه
بر ارزیابی بـه تـدویـن چـشمانـدازهـای سـازمـانی میپردازنـد.
 -2تعریف ساختار مدل کارت امتیاز متوازن از طریق ارتباط درونی هر یک از چشم اندازها ،معیارها ،شاخصها و سنجهها
 -3ساختاردهی شماتیک به مدل شبکهای  ANPکه متشکل است از چشم اندازها ،معیارها ،شاخصها و سنجهها است.
 -4تدوین وزن هر یک از معیارهای تعریف شده ،شاخصها و سنجهها که با استفاده از ماتریسهای مقایسهای دو دویی
قابل حصول میباشند اهمیت نسبی متقابل هر یک از گزینهها در مقیاس فازی براساس جدول  2قابل حصول خواهد بود.
 -5تعریف مقیاسهای فازی براساسجدول  3که برگرفته از ارزشگذاری کارشناسانه است.
 -6محاسبه وزن سراسری هر یک از سنجهها
 -7تعیین مقیاسها (اندازهدهی) هر یک از سنجهها با استفاده از پیشنهاد ات متغیر ،براساس جدول 2
 -8محاسبه عملکرد سیستمی برای دوره زمانی خاص با استفاده از وزندهی سراسری

 -5-3عملیات بهکارگیری مدل کارت امتیاز متوازن ()BSC

تشکیل اجزاء مدل کارت امتیاز متوازن و مراحل تحلیل و بررسی ،شامل گامهای مختلف اجرایی میباشد که براساس
مراحل ذیل در نمونهای فرضی توسط محقق مورد مقایسه قرار گرفته است .این مراحل شامل گامهای زیر است:
گام اول :تشکیل ساختمان مفهومی مدل با تأکید بر تحلیل شبکهای مرتبط مانند شکل (.)2

ارائه شاخصهای سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرحهای توسعه راهربدی شهری
شامره صفحه مقاله265-281 :
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شکل  :2مدل مفهومی شبکه تحلیلی کارت امتیاز متعادل

گام دوم :پس از مشخص شدن هر یک از ارکان ساختمان مدل تحلیلی کارت امتیاز متوازن نوبت به امتیازدهی دودویی هر
یک از ارکان مدل با تأکید بر ماتریسهای مقایسهای میرسد .در این بخش نوبت به وزندهی هر یک از معیارها ،شاخصها
و سنجهها براساس ماتریسهای مقایسهای است .اعداد و ارقام ماتریسهای مقایسهای براساس نظرات کارشناسانه و بر
طبق مقیاسهای مورد نظر در جدول  2نشان داده شده است .در مرحله اولویتدهی ،معیارها در ارجحیت خواهند بود.
به عبارت دیگر سنجش میزان تحققپذیری معیارها نسبت به یکدیگر با تأکید بر میزان تحقق چشمانداز مورد نظر است
(جداول شماره  4تا .)6
جدول  :2وزندهی هر یک از معیارها براساس اهمیت نسبی

نسبتاً برابر

نسبتاً برابر

()2/2,1,3/1

()3,1,2/2

تفاوت جزیی

اهمیت ضعیف

()2,2/1,3

()3,1/2,2/1

تفاوت زیاد

اهمیت قوی

()2/2,2,5/3

()3/2,2/5,1/2

تفاوت بسیار زیاد

اهمیت زیاد

()2,3/2,5

()2/5,1/3,2/1

تفاوت مطلق

اهمیت مطلق

()2/2,3,7/5

()5/3,2/7,1/2

جدول  :3ماتریس مقایسهای اهداف کالن
اهداف

حفاظت زیستمحیطی

توسعه اقتصادی

توسعه عدالت اجتماعی

امتیاز

0/832

حفاظت زیستمحیطی

0/143

توسعه اقتصادی

0/023

توسعه عدالت اجتماعی
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برابر

برابر

()1,1,1

()1,1,1

معماری و شهرسازی آرمانشهر

اندازه اختالفات

میزان درجه اهمیت

مقیاس فازی مثلثی

معکوس مقدار فازی مثلثی

272
گام سوم :محاسبه ماتریس وابستگی میباشد .در این مرحله ابتدا ً ماتریس وابستگی اولیه محاسبه میشود .این ماتریس
حاصل ضرب داخلی دو ماتریس امتیازات شاخصها براساس معیارها در ماتریس امتیازات معیارها میباشد .در مرحله
بعدی محاسبه ماتریس وابستگی نهایی در دستور کار قرار میگیرد که این ماتریس از طریق حاصل ضرب ماتریس
وابستگی اولیه در امتیاز هر یک از سنجهها به دست میآید (طبق فرآیند ذیل).
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0 / 014
0 / 002
0 / 004


 

(0 / 017 ) × (0 / 832 ) +  0 / 018 × 0 / 143  +  0 / 217 × 0 / 023  = 0 / 02


 

0 / 007
0 / 008
0 / 002

 
 

 (0 / 009 ) × (0 / 832 ) +  0 / 061 × 0 / 143  +  0 / 105 × 0 / 023  = 0 / 017

 
 

0 / 004
0 / 002
0 / 001

 
 

 0 / 002 × 0 / 832  +  0 / 028 × 0 / 143  +  0 / 097 × 0 / 023  = 0 / 007

 
 

0 / 034
0 / 005
0 / 002

 
 

 0 / 042 × 0 / 832  +  0 / 036 × 0 / 143  +  0 / 127 × 0 / 023  = 0 / 041

 
 

0/7
0 / 122
0 / 010

 
 

 0 / 928 × 0 / 832  +  0 / 855 × 0 / 143  +  0 / 453 × 0 / 023  = 0 / 902

 
 

0 / 184
0 / 226
0 / 298
0 / 235 0 / 246 
1
0 / 02 
0 / 23
0 / 017 
1
0 / 272
0 / 47
0 / 15  0 / 1766 



0 / 007  × 0 / 044
0 / 065
1
0 / 43
0 / 124  = 0 / 1368 

 



0 / 049
0 / 226
1
0 / 49  0 / 4873
0 / 247
0 / 041 
 0 / 1973 
0 / 477
0 / 902 
0 / 701
0 / 272
0 / 145
1

گام چهارم :استفاده از وزنهای وابستگی (شامل شاخصهای مشروح) و وزندهی سنجهها ،وزندهی سراسری امتیازات
هر یک از شاخصها در این مرحله انجام میگیرد .به عبارتی دیگر ،این مرحله در برگیرنده تمامی مراحل بیان شده است.
وزندهی سراسری هر یک از سنجهها از طریق مضروب وزن هر یک از سنجهها با وزن ماتریس وابستگی مرتبط در امتیاز
شاخص مربوطه قابل حصول میباشد (که در جداول شماره  17تا  21نمایش داده شده است).
گام پنجم :در ایـن مـرحلـه عمـلکـرد سیستم از طریـق وزندهی سـراسـری بـا وزندهی سنجهها و مقـدارهـای
ارزشگذاری فازی کارشـناسـانـه (جـدول شمـاره  )3قـابـل حـصول خـواهـد بـود ،کـه نتیجه آن در جدول  22بـه
نمـایـش گـذارده شـده اسـت.
 -5-4مراحل اجرایی مدل کارت امتیاز متوازن BSC
جدول  :4بررسی و مقایسه موضوعها براساس هدف شماره  1در ماتریسهای مقایسهای
امتیاز

معیشت

پایداری
زیستمحیطی

شکلدهی
به تأسیسات
و تجهیزات
شهری

منابع مالی

حکمرانی
شهری

معیار  :1حفاظت
زیستمحیطی

0.017

حکمرانی شهری

ارائه شاخصهای سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرحهای توسعه راهربدی شهری
شامره صفحه مقاله265-281 :
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0.009

منابع مالی

0.002

شکلدهی به تأسیسات و
تجهیزات شهری

0.24

پایداری زیستمحیطی

0.928

معیشت

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،به بررسی و مقایسه میزان اهمیت هریک از موضوعها براساس هدف
شماره  1پرداختهشده است ،بهعنوان مثال ،براساس معیار مطروحه شماره  :1حفاظت زیستمحیطی میزان اهمیت
شاخص پایداری زیستمحیطی نسبت به شاخص شکلدهی تأسیسات و تجهیزات شهری چقدر میباشد؟ به عبارتی دیگر
موجودیت فرآیند شبکهای در این مدل بر همین اساس استوار خواهد بود که بر طبق یک پایه دیگر ارکان مدل مورد
قیاس قرار میگیرند.
جدول  :5بررسی و مقایسه مناظر با هدف شماره  2در ماتریسهای مقایسهای
امتیاز

معیشت

پایداری
زیستمحیطی

شکلدهی
به تأسیسات
و تجهیزات
شهری

منابع مالی

معیار  :2توسعه
اقتصادی

حکمرانی
شهری

0.018

حکمرانی شهری

0.061

منابع مالی

0.028

شکلدهی به تأسیسات
و تجهیزات شهری

0.036

پایداری زیستمحیطی

0.855

معیشت

منابع مالی

0.217

حکمرانی شهری

0.105

منابع مالی
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امتیاز

معیشت

پایداری
زیستمحیطی

شکلدهی
به تأسیسات
و تجهیزات
شهری

حکمرانی
شهری

معیار  :3عدالت
اجتماعی

معماری و شهرسازی آرمانشهر

جدول  :6بررسی و مقایسه مناظر با هدف شماره 3در ماتریسهای مقایسهای
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0.097

شکلدهی به تأسیسات
و تجهیزات شهری

0.127

پایداری زیستمحیطی

0.453

معیشت
جدول  :7وزندهي شاخص (حکمرانی شهری) با تأکید بر سنجهها

امتیاز

ارائه سند
اصالحی از
طریق مشارکت
مردم در برنامه
CDS

امتیاز

حمایت از مناطق
کشاورزی

سرمایهگذاری
و مشارکت
بخشهای
عمومی در
برنامههایاجرایی
طرح CDS

میزان مشارکت
و دخالت افراد
ذینفع در امر
مدیریت و
حکمرانی محلی تصمیمسازی
در طرحهای
شهری

حکمرانی شهری

0.23

میزان مشارکت و دخالت افراد ذینفع
در امر تصمیمسازی در طرحهای شهری

0.044

مدیریت و حکمرانی محلی

0.247

سرمایهگذاری و مشارکت بخشهای

عمومی در برنامههایاجرایی برنامه CDS

0.477

ارائه سند اصالحی از طریق مشارکت
مردم در برنامه CDS
جدول  :8وزندهي شاخص (منابع مالی) با تأکید بر سنجهها

0.184

برنامههای تجاریسازی

0.065

برنامههای مولد اقتصادی
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0.049

تقویت مناطق سرمایهپذیر

0.701

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

تقویت مناطق
سرمایهپذیری

برنامههای مولد
اقتصادی

برنامههای
تجاریسازی

حکمرانی شهری

حمایت از مناطق کشاورزی
جدول  :9وزندهي شاخص (شکلدهی فضایی تأسیسات و تجهیزات شهری) براساس سنجهها

امتیاز

دسترسی مناسب به
پایانهها و مسیرهای
حملونقل شری و برون
شهری

عملکرد ناوگان
حملونقل
عمومی

توزیع تأسیسات
شهری متناسب
با نیازهای مصرف
انرژی

دسترسی به
منابع کارامد
انرژی

شکلدهی فضایی تأسیسات
و تجهیزات شهری

0.226

دسترسی به منابع کارامد
انرژی

ارائه شاخصهای سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرحهای توسعه راهربدی شهری
شامره صفحه مقاله265-281 :
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0.272

توزیع تأسیسات شهری
متناسب با نیازهای مصرف
انرژی

0.226

عملکرد ناوگان حملونقل
عمومی

0.272

دسترسی مناسب به پایانهها
و مسیرهای حملونقل
شهری و برونشهری
جدول  :10وزندهي شاخص (پایداری زیستمحیطی) براساس سنجهها

امتیاز

بازیافت

امتیاز

تأمین خدمات
روزانه شهری برای
افراد کم درآمد

حفاظت از مناطق
حساس زیستمحیطی

کیفیت آب
آشامیدنی

بهرهوری از انرژی
تجدید شونده

پایداری
زیستمحیطی

0.298

بهرهوری از انرژی
تجدید شونده

0.47

کیفیت آب آشامیدنی

0.43

حفاظت از مناطق
حساس زیستمحیطی

0.145

بازیافت
جدول  :11وزن دهي شاخص (معیشت) براساس سنجهها
حمایت از زنان
سرپرست خانوار

برنامه ساختوساز
متناسب با نیازهای
شهری

دسترسی به مسکن
مناسب

معیشت

0.235

دسترسی به مسکن مناسب

0.15

برنامه ساختوساز متناسب
با نیازهای شهری

0.124
0.49

در مرحله بعدی فرآیند ،تحلیل کارت امتیاز متعادل نوبت به سنجش تحققپذیری هر یک از شاخصها نسبت به دیگر
شاخصها میباشد .رویه فرآیند بدین صورت میباشد که ابتدا با ارائه یکسری شاخصها و قرارگیری در یک ورطه
تحققپذیری ،نوبت به ارجاع دادن یک شاخص بهعنوان پایه و اساس و همچنین سنجش میزان تحققپذیری دیگر
شاخصها براساس شاخص پایه میرسد.
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تأمین خدمات روزانه
شهری برای افراد کم درآمد
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حمایت از زنان سرپرست
خانوار
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جدول  :12امتیازدهی هر یک از شاخصها نسبت به شاخص شماره ( 1حکمرانی شهری )
امتیاز

معیشت

پایداری
زیستمحیطی

شکلدهی تأسیسات
و تجهیزات شهری

منابع مالی

حکمرانی شهری

0.058

منابع مالی

0.070

شکلدهی تأسیسات و
تجهیزات شهری

0.115

پایداری زیستمحیطی

0.75

معیشت
جدول  :13امتیازدهی هر یک از شاخصها نسبت به شاخص شماره ( 2منابع مالی)

امتیاز

معیشت

پایداری
زیستمحیطی

شکلدهی فضایی
تأسیسات و تجهیزات
شهری

حکمرانی

منابع مالی

0.271

حکمرانی

0.21

شکلدهی فضایی تأسیسات
و تجهیزات شهری

0.227

پایداری زیستمحیطی

جدول  :14امتیازدهی هر یک از شاخصها نسبت به شاخص شماره ( 3شکلدهی فضایی تأسیسات و تجهیزات
شهری)
امتیاز

معیشت

پایداری
زیستمحیطی

منابع مالی

حکمرانی

شکلدهی فضایی تأسیسات
و تجهیزات شهری

0.136

منابع مالی

0.261
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0.342

حکمرانی

پایداری زیستمحیطی

0.261

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

0.296

معیشت

معیشت

ارائه شاخصهای سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرحهای توسعه راهربدی شهری
شامره صفحه مقاله265-281 :
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جدول  :15امتیازدهی هر یک از شاخصها نسبت به شاخص شماره ( 4پایداری زیستمحیطی)
امتیاز

شکلدهی فضایی
تأسیسات و تجهیزات
شهری

معیشت

منابع مالی

حکمرانی

پایداری زیستمحیطی

0.195

حکمرانی

0.373

منابع مالی

0.084

شکلدهی فضایی تأسیسات
و تجهیزات شهری

0.347

معیشت
جدول  :16امتیازدهی هر یک از شاخصها نسبت به شاخص شماره ( 5معیشت)

پایداری
امتیاز
زیستمحیطی

شکلدهی فضایی
تأسیسات و تجهیزات
شهری

منابع مالی

معیشت

حکمرانی

0.573

حکمرانی

0.117

منابع مالی

0.045

شکلدهی فضایی تأسیسات
و تجهیزات شهری

0.263

پایداری زیستمحیطی

وزن
سراسري

وزن

سنجهها

0.0565

0.23

میزان مشارکت و دخالت افراد ذینفع در امر تصمیمسازی در طرحهای شهری

0.0108

0.044

مدیریت و حکمرانی محلی

0.0607

0.247

سرمایهگذاری و مشارکت بخشهای عمومی در برنامههای اجرایی برنامه CDS

0.117

0.477

ارائه سند اصالحی از طریق مشارکت مردم در برنامه CDS

مقدار
ماتریس
وابستگی
0/246

شاخص

حکمرانی
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جدول شماره: 17محاسبه وزن سراسری شاخص حکمرانی براساس سنجهها

معماری و شهرسازی آرمانشهر

بعد از سنجش و بررسی هر یک از شاخصها نسبت به یکدیگر نوبت به ارائه جدول وزندهی سراسری میرسد .در این
مرحله هر یک از امتیازها و مقادیر موجودیت پیدا کرده اعم از :معیارها ،شاخصها و سنجهها با تأکید بر مقادیر ماتریس
وابستگی در داخل یک ردیف از نمونه جدولی مانند جدول  17قرار میگیرد و در ادامه با ضرب کردن ردیفی هر یک از
مقادیر در انتها مقدار وزن سراسری عینیت پیدا خواهد کرد.
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جدول  :18محاسبه وزن سراسری شاخص منابع مالی براساس سنجهها
وزن سراسری

وزن

شاخصهای عملکردی

0.032

0.184

برنامههای تجاری سازی

0.0114

0.065

برنامههای مولد اقتصادی

0.0086

0.049

تقویت مناطق سرمایهپذیری

0.1237

0.701

حمایت از مناطق کشاورزی

مقدار ماتریس
وابستگی

منظر 2

منابع مالی

0/1766

جدول  :19محاسبه وزن سراسری شاخص شکلدهی فضایی تأسیسات و تجهیزات شهری براساس سنجهها
مقدار
ماتریس
وابستگی

وزن
سراسری

وزن

شاخصهای عملکردی

0.0309

0.226

دسترسی به منابع کارآمد انرژی

0.037

0.272

توزیع تأسیسات شهری متناسب با نیازهای مصرف انرژی

0.0309

0.226

عملکرد ناوگان حملونقل عمومی

0.037

0.272

لونقل شری
دسترسی مناسب به پایانهها و مسیرهای حم 
و برون شهری

0/1368

منظر

شکلدهی فضایی
تأسیسات و
تجهیزات شهری

جدول  :20محاسبه وزن سراسری شاخص حکمرانی براساس سنجهها
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وزن سراسری

وزن

شاخصهای عملیاتی

0.145

0.298

بهرهوری از انرژی تجدیدشونده

0.229

0.47

کیفیت آب آشامیدنی

0.209

0.43

حفاظت از مناطق حساس زیستمحیطی

0.0706

0.145

بازیافت

مقدار ماتریس وابستگی

145/0

منظر

پایداری
زیستمحیطی

جدول  :21محاسبه وزن سراسری شاخص معیشت براساس سنجهها
وزن سراسری

وزن

سنجه ها

0.228

0.0235

دسترسی به مسکن مناسب

0.145

0.15

برنامه ساختوساز متناسب با نیازهای شهری

0.120

0.124

حمایت از زنان سرپرست خانوار

0.476

0.49

تأمین خدمات روزانه شهری برای افراد کم درآمد

مقدار ماتریس وابستگی

0/973

منظر

معیشت

مرحله بعدی اقدامات شامل دسترسی پیدا کردن به امتیاز نهایی هر یک از سنجهها میباشد که مطمئناً هر چه مقدار این
شاخصهای عملکردی باالتر باشد ،میزان تحققپذیری آنان باالتر بوده و پتانسیل موجودیت بیشتری را به همراه خواهد
داشت .این مرحله شامل حاصل ضرب امتیاز سراسری با مقیاس فازی و دسترسی پیدا کردن به امتیاز نهایی میباشد .به
عبارت دیگر ،با اعالن نظر کارشناسانه در رابطه با ارجاع مقیاسهای فازی ،اگر مقیاس تحققپذیری بسیار باال باشد مقدار
 ،1اگر مقیاس باال باشد  ،0/75اگر مقیاس متوسط باشد مقدار برابر با  ،0/5اگر مقیاس پایین باشد مقدار برابر با  0/25و
اگر بسیار پایین باشد مقدار برابر با صفر خواهد بود (بر طبق جدول .)22
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جدول  :22تعیین امتیاز نهایی هر یک از شاخصهای عملکردی
امتیاز نهایی

مقیاس فازی

امتیاز
سراسری

شاخصهای عملکردی

0.014

0.25

0.0565

میزان مشارکت و دخالت افراد ذینفع در امر
تصمیمسازی در طرحهای شهری

0.0027

0.25

0.0108

مدیریت و حکمرانی محلی

0.03

0.5

0.0607

سرمایهگذاری و مشارکت بخشهای عمومی در
برنامههای اجرایی برنامه CDS

0.02

0.25

0.117

منظر

حکمرانی شهری

ارائه سند اصالحی از طریق مشارکت مردم در برنامه
CDS

 6.6درصد
0.008

0.25

0.032

برنامههای تجاری سازی

0.00855

0.75

0.114

برنامههای مولد اقتصادی

0.0021

0.25

0.0086

تقویت مناطق سرمایهپذیری

0.092

0.75

0.123

حمایت از مناطق کشاورزی

منابع مالی

 11.06درصد
0.007

0.25

0.0309

دسترسی به منابع کارآمد انرژی

0.009

0.25

0.037

توزیع تأسیسات شهری متناسب با نیازهای مصرف
انرژی

0.015

0.5

0.0309

عملکرد ناوگان حملونقل عمومی

0.009

0.25

0.037

لونقل
دسترسی مناسب به پایانهها و مسیرهای حم 
شهری و برون شهری

شکلدهی فضایی
تأسیسات و تجهیزات
شهری

 17.5درصد
0.072

0.5

0.145

بهرهوری از انرژی تجدیدشونده

0.057

0.25

0.229

کیفیت آب آشامیدنی

0.1045

0.5

0.229

حفاظت از مناطق حساس زیستمحیطی

0.017

0.25

0.0706

بازیافت

پایداری
زیستمحیطی

 25.05درصد

0.12

1

0.120

حمایت از زنان سرپرست خانوار

0.119

0.25

0.476

تأمین خدمات روزانه شهری برای افراد کمدرآمد

 46.17درصد

 .6جمعبندی و نتیجهگیری

معیشت

با توجه به روبرو شدن نظام برنامهریزی شهری با مشکالت و چالشهای مختلف از جمله مشکالت اقتصادی و اجتماعی در
سایه روش تهیه و اجرای برنامههای شهرسازی جامع -تفصیلی ،برنامه توسعه راهبردی شهری  CDSبهعنوان مجموعهای
از برنامههای شهری با تأکید بر جنبههای اقتصادی و اجتماعی از طریق ارائه چشمانداز و برنامههای اجرایی بهدنبال تحقق
هر چه بیشتر توسعه پایدار شهری درفاصله سال افق تحقق چشمانداز برنامه عینیت پیدا کرده است .مهمترین رسالت
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0.145
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0.114

0.5

0.228

دسترسی به مسکن مناسب
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در برنامههایتوسعه راهبردی شهری توسعه پایدار و همچنین متوازن با تأکید بر اهداف و چشماندازهای از پیش تعیین
شده میباشد.
دسترسی پیدا کردن به توسعه متوازن و همگرا در طرحهای توسعه راهبردی شهری نیازمند تبدیل تمامی گزینههای
کیفی به مقادیر کمی است .در این تحقیق یافتههای تحقیق با استفاده از مدل ارزیابی کارت امتیاز متوازن با تأکید بر
فرآیند تحلیل شبکهای  ANPمتضمن ارائه اولویتها ،میزان اهمیت و تحقق هر یک از گزینههای پیشنهادی در سال افق
برنامه است .مدل مذکور با برجستهسازی هر یک از گزینههای پیشنهادی (با توجه به میزان افزونگی اعداد که در برگیرنده
میزان تحقق بیشترگزاره میباشد) در برنامه توسعه راهبردی شهری ،بهگونهای کام ً
ال منطقی و علمی میزان ارتباط و
هماهنگی فی مابین چشمانداز و اهداف تعیین شده با گزینههای موجودیت پیدا کرده را در سال افق برنامه به نمایش
میگذارد .همچنین مشخص شدن میزان تحقق هریک از گزارههای موجود در سال افق برنامههایتوسعه شهری میتواند
چراغراهی برای تمامی مدیران و برنامهریزان شهری باشد که با تأکید بر منابع مالی و غیر مالی خویش به تخصیص مناسب
هر یک از منابع در زمان و مکان مشخص نائل شوند؛ تا بدینوسیله بتوانند به بهترین نتایج دسترسی پیدا کنند که این
مهم خود باعث ارتقاء سطح کارایی یک برنامه توسعه راهبردی شهری است.
بنابراین براساس آنچه که در باال گفته شد :
• به نظر میرسد ارائه مدل ارزیابی کارت امتیاز متوازن در بطن مراحل تهیه و تدوین برنامههایتوسعه راهبردی شهری
(با تأکید بر شاخصها و معیارهای صحیح) میتواند مهمترین رهیافت در جهت هماهنگی میان اهداف و گزینههای
پیشنهادی تعیین شده در سال افق برنامههایتوسعه شهری باشد .لذا فرضیه اول تأیید میشود.
• به نظر میرسد الگوی برنامهریزی توسعه راهبردی شهری ،با استفاده از مدل ارزیابی کارت امتیاز متوازن و فرآیند تحلیل
شبکهای ( )ANPاز انعطافپذیری و کارایی باالتری جهت برنامهریزی مطلوب و بهینه برخوردار است (تأیید فرضیه دوم).

پی نوشت
1. City Development Strategy
2. Balanced Score Card

  شماره  .23تابستان 1397

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

281

ارائه شاخصهای سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرحهای توسعه راهربدی شهری
265-281 :شامره صفحه مقاله
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