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  چكيده

قرن بيستم بايد قرن شهري شدن دانست چنانچه توسعه ي شهرنشيني در قرن حاضر هم چنان به صورت ناپايدار همراه تغيير و 
تحوالتي است به واسطه ي ماهيت دروني خودشان و تحوالت ايجاد شده در عرصه هاي مختلف جامعه با متغييرهاي بسياري در 

به گونه اي پايدار ، بايد با بررسي نظام يافته و سيستماتيك ، اندركنش ميان اين گير است .براي هدايت روند توسعه ي شهرها 
متغييرها را شناخت و به درستي تحليل نمود از آنجايي كه  جوامع شهري، با توجه به شرايط كنوني براي نيل به برنامه ريزي راهبردي 

تغيير سمت و سوي برنامه ريزي به اهدف توسعه ي پايدار  سعي در تحقق ابعاد توسعه ي پايدار است و بستر سازي مناسب براي
تحليلي است و مراجعه به منابع معتبر كتابخانه اي و الكترونيكي و  –باشد روش تحقيق در مقاله ي حاضر با رويكرد توصيفي 

محيطي ، اقتصادي ، و شاخص هاي زيست » متغيير مستقل« تحقيقات ميداني داده ها گرد آوري شد . توسعه ي پايدار به عنوان
مد نظر بوده است. با روش برنامه ريزي استراتژيك كمي( ابزاري براي تحليل سيستماتيك محيط داخلي و » متغيير وابسته«اجتماعي

خارجي  ) و در قالب تكنيك سوات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . نتايج تحقيق نشان مي دهد : شهر اهواز  به منظور تحقق 
ي پايدار در آن بوسيله عوامل خارجي در بن بست بوده و در واقع مي توان بيان داشت ، بايد با بستر سازي مناسب توسعه توسعه 

ي پايدار را در شهر اهواز با تصويب قوانين الزم تحقق يابد با برنامه ريزي مناسب و گسترش سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغال 
بصري موجبات تقويت عوامل خارجي مي شود  و با آموزش هاي شهروندي و تبليغات در  و آموزش، افزايش كيفيت زيستي و

 جهت مشاركت براي بهسازي و نوسازي بافت هاي ناپايدار و ناكارآمد موجبات تقويت عوامل داخلي شد

  برنامه ريزي راهبردي، توسعه پايدار، شهر اهواز.: واژگان كليدي

  
  
  
  
 



 4شماره ،1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

25 

 

  مقدمه-1

قرن حاضر هم چنان به صورت ناپايدار همراه تغيير و تحوالتي است به واسطه ي ماهيت دروني خودشان  توسعه ي شهرنشيني در
و تحوالت ايجاد شده در عرصه هاي مختلف جامعه با متغييرهاي بسياري در گير اند. .براي هدايت روند توسعه ي شهرها به گونه 

اندركنش هاي ميان اين متغييرها را شناخت و به درستي تحليل نمود(حسيني و اي پايدار ، بايد با بررسي نظام يافته و سيستماتيك ، 
)،اين شناخت و تحليل نظام مند نيازمند  نگرش راهبردي در قالب  برنامه ريزي راهبردي كه داراي خصلت 118:  1389همكاران ، 

يادآوري است كه هرگونه استفاده درست  از اين جامعيت ، انطباق پذيري و تعميم پذيري نسبي است با وجود همه اينها ، الزم به 
الگو مستلزم انطباق مباني آن با شرايط ويژه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي هر كشور است كه هدف نهايي آن تأمين توسعه پايدار و 

طرح ريزي شهري در  ) چنانچه نظام برنامه ريزي و51: 1382اعتالي كيفيت زندگي براي تمام شهروندان جهان است (مهدي زاده ، 
ايران به ويژه در طرح هاي توسعه شهري ، تصويري از حوزه عمل و فرآيند تهيه و تحقق پذيري آينده اي روشن ارائه نمي دهد و 
به صورت ابزار تصميم سازي در اختيار تصميم گيران يا مديران شهري است ، به همين دليل طرح هاي شهري ماهيت تصميم سازي 

م گيري ؛ چرا كه تصميم گيري براساس مالحظات و امكانات و محدوديت ها از ابزار تصميم سازي استخراج شده و  دارند نه تصمي
)، يكي از داليل عدم تحقق طرح ها ، نگرش مبتني بر فقدان هدف گذاري طرح هاي 8: 1390به اجرا در مي آيد (شاه حسيني ، 

) به عبارتي 37: 1382دي در نظام برنامه ريزي شهري ايران است (احمديان ، شهري در ايران مي باشد كه همان فقدان نگرش راهبر
چنين برنامه هايي جهت پاسخگويي يه يك سري مشكالت اجتماعي و اقتصادي و ...كه جز ابعاد توسعه پايدار مي باشد است ، كه 

با تدوين استراتژي هايي به مثابه شهري  محصول آن به صورت طرح هاي جامع و تفصيلي مدون شد تا برنامه ريزي راهبردي شهرها
  ).34: 1392پايدار نمايان شود (اسالمي و امين زاده، 

در اين پژوهش سعي شده است : استراتژي ها و راهبرد هاي الزم براي رسيدن به اهداف توسعه ي پايدار در شهر اهواز فراهم شود 
بكار گرفته شده است كه با روش منظم و سيستماتيك آن  SWOT.براي دست يابي به اين هدف مهم ، از روش تحليل راهبردي 

  بررسي شده است .» عوامل داخلي و خارجي «برنامه ريزي استراتژيك كمي 
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  به كار گيري برنامه ريزي راهبردي در قالب رويكرد توسعه ي پايدار  فرآيند تحليلي : مدل 1نمودار 

  

  پيشينه تحقيق  -1-2

) ، در مقاله اي تحت عنوان برنامه ريزي راهبردي توسعه ي پايدار شهر سبزوار، با تدوين راهبردهاي 1389(حاتمي نژاد و همكاران ، 
يه ي توسعه ي پايدار شهري است با روش تحقيق مبتني بر بهره گيري توسعه ي شهر سبزوار به اين نتيجه رسيده اند : براساس نظر

از روش هاي توصيفي و تحليلي است در بخش نظري تحقيق به طور خاص از روش تحليل داده هاي ثانويه (اسنادي) استفاده شده 
نادي ، از روش هاي تحقيق و در بخش عملي ، روش تحقيق مطالعه ي موردي بوده است كه در آن عالوه بر استفاده از روش اس

كيفي همانند مصاحبه ي عميق و مشاهده فردي علني استفاده شده و در تحليل داده از روش تحليل راهبردي استفاده شده است ، 
تكنيك هاي مورد استفاده براي تحليل عبارتند از : تكنيك دلفي و الگئي تحليلي كيفي سوات ، كه در قالب رويكرد راهبردي مورد 

اده قرار گرفته اند ، يافته هاي تحقيق حاكي از اين است كه در بخش عوامل دروني ،نقاط ضعف شهر بر نقاط قوت آن برتري استف
دارد و در بخش عوامل بيروني ، فرصت هاي شهر بر تهديدهاي آن داراي برتري محسوسي است ، نتيجه اينكه ، برنامه ريزي توسعه 

 نيازمند توسعه ي پايدار شهرها 

 فقدان نگرش راهبردي در طرح هاي توسعه ي شهري 

 رويكرد برنامه ريزي راهبردي مطرح شدن

 جهت پاسخگويي به مشكالت زيست محيطي ، اقتصادي و اجتماعي

تأمين اهداف توسعه ي پايدار (ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، زيست 

 بستر سازي براي تحقق اهداف توسعه ي پايدار 

 توسعه ي ناپايدار شهر نشيني 
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باشد ، به عبارت ديگر از فرصت هاي بيروني جهت برطرف كردن نقاط ضعف  WOدهاي گروه ي پايدار شهر بايد مبتني بر راهبر
  دروني شهر بهره گرفت.

 SWOT –TOPSIS) در مقاله اي تحت عنوان برنامه ريزي راهبردي اكوتوريسم با استفاده از مدل تركيبي 1392(حاجي نژاد و ياري،
مطالعه موردي پارك جنگلي بلوران كوهدشت به اين نتيجه رسيده اند : توسعه گردشگري در فضاهاي جغرافيايي و به ويژه اكوتوريسم 
عالوه بر پيامد هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، آثار زيست محيطي قابل توجهي بر جاي مي گذارد ، اين آثار در صورت عدم 

اقدامات پيشگيرانه در قالب راهبردها ، استانداردها و ارزيابي هاي مستمر و مشخص و روشن اثرات دقت نظر و تدوين و انجام 
تخريبي بسياري در ابعاد محيط انساني و طبيعي در حوزه ي عمل اكوتوريسم بر جاي خواهد گذاشت . بر اين اساس هدف از انجام 

لوران و ارائه ي استراتژي هاي مناسب در جهت توسعه ي اكوتوريسم تحقيق حاضر بررسي اكوتوريسم در پارك جنگلي شهيد كوناني ب
پارك با دقت نظر و رعايت وجوه همه جانبه ي اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي آن است . هم چنين اين پارك در بخشي از 

دامنه ي شمالي رشته كوه بلوران  هكتار و در1100اراضي متعلق به قريه ابوالوفا و قريه بلوران شهرستان كوهدشت با مساحتي حدود 
تحليلي ) است . در اين راستا يافته  –واقع شده است روش تحقيق اين تحقيق به صورت تركيبي(روش هاي پيمايشي و توصيفي 

فرصت بررسي  7تهديد و  7نقطه ضعف ،  9نقطه قوت ،  8هاي مقدماتي تحقيق تكنيك سوات مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت 
استراتژي متناسب و كاربردي ارائه گرديد و در نهايت با بهره گيري از تكنيك تاپسيس نقاط قوت ، ضعف ، تهديدات و  25شد و 

فرصت ها با شاخص هاي نظر مسئوالن ،گردشگران و مردم روستاهاي اطراف رتبه بندي شدند . نتايج تكنيك تاپسيس نشان مي دهد 
يسه با ساير عوامل در گردشگري پارك دارند از اين رو براي توسعه ي اكوتوريسم در اين كه تهديدات بيروني تأثير بيشتري در مقا

  منطقه استراتژي هاي تدافعي در اولويت قرار مي گيرند

  روش تحقيق-1-3

ستفاده از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي مي          سالت ها و ارزش ها با ا ستورها و ر سايي د شنا توانند  شروع برنامه ريزي راهبردي و 
).  35:  1383: نقل قول از ديويد 1392عوامل اقتصادي ، اجتماعي ، محيطي و.... را مورد ارزيابي قرار دهند (حكمت نيا و موسوي ، 

ستم را                 سي صلي  ضعف ) ا ست كه در اين ماتريس (نقاط قوت و  ستم ا سي سي عوامل داخلي  صل برر ماتريس عوامل داخلي ، حا
سوي ، تدوين و ارزيابي مي نمايد(حك ستراتژيك  و بعد از تنظيم راهبرد هاف اجرا نتيجه     309: 1392مت نيا و مو سائل ا ) و تبيين م

ست (بهزاد فر و همكاران ،   سوات يك ابزار         1387گيري و ارزيابي ا شود: تحليل  شريح مي  صار ت شهاي تحليل به اخت ) در ادامه رو
شكل معمول      شد و به  صميم گيري مي با ستماتيك محيط داخلي و خارجي يك      مهم حمايت كننده براي ت سي ابزاري براي تحليل 

  ).22:  1389سازمان به كار برده مي شود(كمال آبادي و همكاران ، 

تحليلي است با مراجعه به منابع معتبر كتابخانه اي و الكترونيكي و تحقيقات   –روش تحقيق در مقاله ي حاضر ، با رويكرد توصيفي 
و شـــاخص هاي زيســـت محيطي ، اقتصـــادي ، » متغيير مســـتقل« . توســـعه ي پايدار به عنوان ميداني داده ها گرد آوري شـــد

سته «اجتماعي سوات مورد تجزيه و تحليل       » متغيير واب ستراتژيك كمي و در قالب تكنيك  ست. با روش برنامه ريزي ا مد نظر بوده ا
  قرار گرفته است . 

  مباني نظري  -2



  قاسمي راد و لطفي                      

28 

 

ــي ديدگاه ها و نظريه هاي مختلف ب ــمندان درباره برنامه ريزي ، برنامه ريزي راهبردي و بررس ه ويژه نقطه نظرات محققان و انديش
 توسعه و توسعه ي پايدار از مقوله هاي حساس در زمينه ي تحقق اهداف تحقيق است پرداخته مي شود:

  سير تحول برنامه ريزي و برنامه ريزي راهبردي -2-1

آگاهانه براي توسعه راهبردهاي بهينه از فعاليت هاي آتي در جهت دست يابي به مجموعه اي برنامه ريزي را يك فعاليت اجتماعي 
از اهداف مورد نظر براي گشودن مشكالت برنامه ريزي در زمينه هاي پيچيده اي كه با قدرت تعهد به تخصص منابع الزم در جهت 

) برنامه ريزي به مفهوم امروزي ابتدا در Almenainger, 2001 : 33اجراي راهبرد انتخاب شده همراه است ، تعريف كرده اند.(
) آغاز شده اما امروز شاهد گونه هاي متنوعي از اشكال برنامه ريزي هستيم كه هر كدام در برهه اي از زمان و 1917شوروي سابق (

  براساس روند تكاملي برنامه ريزي ظهور كرده اند.

  در سير تحول برنامه ريزي راهبردي: جايگاه زماني برنامه ريزي راهبردي  1جدول

  سال  ارائه دهنده   كشور  نوع برنامه ريزي

  1965  ليند پلوم  آمريكا  برنامه ريزي اندك افزا

  1965  داويدوف  آمريكا  برنامه ريزي حمايتي 

  1965  -  آمريكا  برنامه ريزي عدالت خواه

  1965  چادويك  انگلستان  برنامه ريزي سيستمي

  1960دهه   -  آمريكا  برنامه ريزي راهبردي

  1973  فالودي  انگلستان  برنامه ريزي فرآيندي

  1972  فريد من  آمريكا  برنامه ريزي دادو ستدي

  1981  مك كونل  انگلستان  برنامه ريزي پاسخگو

  1985  فين اشتاين  آمريكا  برنامه ريزي دموكراتيك

  1990دهه   هيلي  بريتانيا  برنامه ريزي مشاركتي

محور برنامه ريزي طراحي 
  براي جامعه

  2007  ديويد والترز و ليندا براون  آمريكا

  Walters and Brow , 2007 :19 ، 12:1382منبع : مهدي زاده ، 

براي راهبردي تعاريف متعددي ذكر شده است و هريك از اين تعاريف ابعادي از مفاهيم راهبرد را مورد توجه قرار داده است براي 
 "گسترده بيشتر عملياتي  دوره زماني بلند مرتبه و جا بجايي انبوه نمونه ها"مثال دايرالمعارف بريتانيا راهبرد را از ديد نظامي با تعبير 

كند . هنري متينزبرگ به عنوان يكي از متأخرين در اين حوزه براي راهبرد چهار معني را پيشنهاد مي كند. راهبرد به معني را قيد مي 
درك ابعاد متخلف ")مشاوران مك كينزي آن را به عبارت 1373: 40-38طرح ، تهديد ، الگو و ديدگاه (كوبين ، متينز برگ ، جيمز ، 

بيان دوم رواج داشت برنامه ريزي ساليانه و يا بودجه بندي بوده است كه طي آن هزينه ها و  "ر آن ساختار صنعت و مباني رقابت د
درآمد ها مورد پيش بيني و برآورد قرار مي گيرد حساب كرده اند . پس از جنگ جهاني دوم پيشرفت تكنولوژي و توسعه حمل و 
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و كار ايجاد كرد و برنامه ريزي در افق بلندمدتري را ضروري  نقل و ارتباطات ، حمل و نقل هوايي تحرك بيشتري را در كسب
وزارت دفاع آمريكا تصميم گرفت تا تجربيات زيادي كه از تصميم گيري هاي راهبردي بعد از جنگ 1960ساخت. در اوايل دهه 

گذاري شد. در سال بعد آلفرد  جهاني دوم حاصل شده بود كه را تدوين كند و با اين اقدام اساسي مباني برنامه ريزي راهبردي پايه
چندلر استاد دانشگاه هاروارد اين مفاهيم را به دنياي كسب و كار را بر مبناي افكار و نظريات چند لر مطرح ساخت. ايگوراسوف اين 

همگان  رويكرد را پذيرفت و آن را در محيط واقعي كسب و كار پياده كرد . موفقيت راسوف در به كار گيري رويكرد راهبردي توجه
گروه مشاوران بوستون متدلوژي پيرنوليوي محصول را به  1970را به مفاهيم و متدلوژي هاي ارائه شده جلب نمود. در اوايل دهه 

 1990بانظريات مايكل پورتر در زمينه هاي رقابتي راهبرد و حوزه رقابت سپري شد و در دهه  1980ادبيات راهبرد اضافه كرد. دهه 
عنصر اصلي اثر بخش راهبرد را به شمار مي آيد با نظرات صاحب نظراني  "خالقيت "اي راهبرد كه در آن عصر جديد رويكرد ه

مانند هنري متينزبرگ و گري هامل آغاز شد.در پاره سرچشمه اي رويكرد در برنامه ريزي راهبردي كالبدي ، مي توان مدعي بود كه 
،  1960) در اواسط دهه 32: 1382نسجم در اين باره را ارائه نموده است (اسدي ، باني فيلد از دانشگاه شيكاگو ، اولين اظهار نظر م

را ارائه كرد كه به نوعي پايه »  Achoice theory of planning«رايز با همكاري ديويداف مقاله نظريه انتخاب در برنامه ريزي 
از نظر زماني ، ظهور طرح هاي راهبردي در برنامه  )faludi , 1982 :97گذار اين رويكرد در برنامه ريزي كالبدي بوده است (

باز گردد در اين زمان با طرح تئوري راهبرد عمومي ، طرح هاي راهبردي عموميت يافتند.(خسروي  80و  70ريزي شهري به دهه هاي 
  ).44:  1394و صارمي ، 

  زي راهبرديبرنامه ري-2-2

ت مرحله اي و بسيار منظم تر و مدبرانه تر و مشاركتي از ديگر فرايند هاست فرايندي هش 1از نظر برايسون ، برنامه ريزي راهبردي
) طبيعي و همكاران فرايند برنامه ريزي راهبردي را دربرگيرنده سه مرحله مي دانند : تدوين راهبردها 90:  1387(بهزادفر و زمانيان ، 

) اين نوع برنامه ريزي داراي جامعيت و ديد بلند مدت  292 : 1386، اجراي راهبرد ها و ارزيابي راهبرد ها (طيبي و همكاران ، 
) ارائه برنامه ريزي راهبردي با مدل هاي مختلفي از جمله مدل راهبردي كه ابزاري است براي 35:  1382است (طيبي  و ملكي ، 

يدات به منظور شناسايي برنامه ريزي راهبردي ، براي انجام تحليل وضعيت و بررسي نقاط قوت و ضعف و نيز فرصت ها و تهد
). رهيافت برنامه McLaren , 1996 , 2مسائل راهبردي و ارائه راهبرد هاي مناسب در بلند مدت براي نواحي صورت مي پذيرد (

ريزي راهبردي پايدار ابتدا مستلزم ايجاد واحدي از فضا يا چشم انداز طبيعي است تا فرايند برنامه ريزي بر مبناي آن هدايت گردد . 
اين رهيافت ، تلفيقي مبتني بر وابستگي و ارتباط متقابل بين همه عناصر و دست اندركاران گردشگري و هم چنين نيازهاي زيرساختي 

برنامه ريزي به  ) 1391)(بدري و همكاران ، Court & Lupton , 1997 , 351و فيزيكي براي هر كدام از اين عناصر است (
) آغاز شده اما امروز شاهد گونه هاي متنوعي از اشكال برنامه ريزي هستيم كه هر كدام 1917بق (مفهوم امروزي ابتدا در شوروي سا

  در برهه اي از زمان و براساس روند تكاملي برنامه ريزي ظهور كرده اند.

پس بر برنامه مباني نظري اين نوع برنامه ريزي در واقع از نظريه سيستم ها و نظريه تصميم سازي در مديريت اخذ شده است و س
). برنامه ريزي استراتژيك يا همان 83-82:  1382ريزي در بخش عمومي به ويژه برنامه ريزي شهري راه پيداكرد ( مهدي زادده ، 

در قلمرو فعاليت شركت هاي تجاري  1960برنامه ريزي راهبردي در واقع از بطن مديريت استراتژيك زاده شده است كه ابتدا در دهه 

                                           
1  
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) .در پي ريشه يابي عميق شكل گيري اين نظريه مي توان اظهار نمود كه برآمد 282:  1385واج پيدا كرد(حكمت نيا ، در آمريكا ر
انتقاد از نظريه كالبدي برنامه ريزي ، شكل گيري نظريه هاي گزينه اي كه هم كاركرد اجتماعي و اقتصادي و هم ساختار كالبدي را 

كاركردي تا حدي بيانگر  –يستمي ، تفكر راهبردي ؛ تفكر مشكل گشايي و ديدگاه ساختاري در نظر آورد ، بوده است . رويكرد س
  چنين تغييري در ديدگاه سنتي برنامه ريزي بوده است .

يكي از خصوصيات بارز برنامه ريزي راهبردي دوري از برنامه ريزي متمركز ، آمرانه و خطي است . اين امر از يك طرف مستلزم 
رنامه ريزي ميان سطوح مختلف مديريت و تصميم گيري و از طرف ديگر نيازمند مشاركت و همكاري همه نيروهايي تقسيم وظايف ب

است كه در حيات دخالت دارد. برنامه ريزي راهبردي براساس امكانات نهادهاي محلي و مشاركت جامعه محلي استوار است (مهدي 
نامه ريزي راهبردي مي توان به اين موارداشاره كرد كه ، تفكيك سطوح برنامه ) . از جمله ديگر ويژگي هاي بر299:  1382زاده ، 

ريزي (راهبردي و اجرايي ) تلفيق فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري ، تأكيد بر انعطاف پذيري ، پويايي  و اصالح پذيري ، تلفيق 
كز و فرآيند چرخه اي ، تأكيد برافق زماني كوتاه مدت و اهداف كالبدي با اهداف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، تأكيد بر عدم تمر

  ) است .106گام به گام (همان ، 

در يك فرايند تهيه برنامه ، گام هاي متواتر از تعيين و تشخيص پديده و مساله مورد برنامه ريزي به ارجاع كار برنامه ريزي آغاز و 
تعيين اولويت ها ، توليد راهبرد ها و خط مشي هاي گزينه ، ارزيابي و سپس مراحل تهيه و طراحي برنامه كه شامل تعيين اهداف ، 

انتخاب برنامه برتر براي عمل است ، انجام مي گيرند. بنابراين برونداد يا محصول اين فرايند چرخه اي يا دوراني تهيه و طراحي 
  برنامه مجموعه اي از اثرات جانبي است كه بر محيط وارد مي آيد.

  توسعه و توسعه ي پايدارمفهوم -2-3

توسعه در عرف به فرايندي گفته مي شود كه طي آن جوامع از شرايط عقب ماندگي با عبور از مراحلي تكاملي و كم و بيش يكسان 
و تحمل دگرگوني هاي كمي و كيفي به جوامع توسعه يافته تبديل مي شوند و همانگونه كه ولفگانگ زاكس گفت توسعه روندي 

» مردم از توسعه نيافتگي به سوي سرنوشت جهاني و محتوم رفاه اقتصادي رهنمون مي شوند«كه طي آن  تصور شده است
).توسعه در مفهوم كلي به معني بهبود شرايط زندگي ، تامين نيازها و زمينه سازي براي نيل به آرمان ها به كهنسالي 45: 1379(نصيري،

» مطالعه منظم مسائل و جريانات به ويژه در عرصه اقتصادي«به عبارت ديگرتمدن بشري است اما مطالعه توسعه در مفهوم خاص 
تاريخچه اي بسيار كوتاهتر دارد توسعه يك نوع افزايش توانايي و عالقه است و به دليل اين كه يك نفر و يا يك جامعه نمي تواند 

ي را توسعه دهد يك نفر تنها مي تواند براي توسعه آن را از ديگري بياموزد بنابراين يك فرد و يا يك جامعه نيز نمي تواند ديگر
  ).18: 1381ديگري را تشويق و تجهيز نمايد (اسالمي،

طرح موضوع پايداري به عنوان يك سياست حفاظتي در اتحاديه  ،فعاليت جنبش هاي حفاظت محيط زيست در نيمه قرن نوزدهم م 
گسترش بحث پايداري در سطح  1987گزارش براتلند در سال گسترش ترويج آن پس از انتشار  1980حفاظت جهاني در سال 

  ).125: 1383مطرح شد (كاظمي، 1992جهاني براساس همايش زمين در سال 
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بانك جهاني توسعه پايدار را توسعه اي كه دوام يابد ناميد. از نظر بانك جهاني با وجود فقر نمي توان محيط طبيعي سالم و پايداري 
ماعي تداوم توسعه را دچار مشكل مي نمايد. در اجالس ريو راهنماها و توصيه ها در چهار فصل تنظيم داشت . نبود عدالت اجت

گرديد كه رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي به گونه اي صورت پذيرد كه سرمايه هاي زيست محيطي و نيازهاي توسعه را براي نسل 
خص شد كه براي شناسايي بهتر توسعه پايدار الزم است مباحث مش 90هاي بعد دچار نقصان و اختالل نسازد و در اواخر دهه

سياسي و زيست محيطي به طور همزمان مورد توجه قرار گيرد عنصر مهم كليدي در توسعه پايدار تاكيد بر  ،اقتصادي؛ اجتماعي 
ثروت ميراث   دار و كيفيتحفظ و رفاه نسل ها(حال و آينده) در طول زمان مي باشد در الگوي توسعه پايدار سعي مي شود كه مق

نسل آينده را حداقل برابر نسل حاضر در نظر گيرد و باالخره توسعه پايدار توسعه اي است كه نيازهاي نسل حاضر را برآورده مي 
 سازد بدون اينكه توانايي نسل هاي آينده در رفع نيازهايشان مورد مخاطره قرار دهد. هدف هايي كه در مفهوم توسعه پايدار وجود

) كميسيون جهاني محيط زيست توسعه پايدار را اينگونه تعريف مي كند: 52: 1374دارد بسيار گسترده و قابل تامل است (رحماني، 
توسعه پايدار فرايندي تغييري است كه در استفاده از منابع ، هدايت سرمايه گذاري ها ، سمت گيري توسعه تكنولوژي و تغييري 

ل و آينده سازگار مي باشد. توسعه پايدار: توسعه اي است كه پاسخگوي نيازهاي فعلي باشد بدون آنكه نهادي است كه با نيازهاي حا
  ).42: 1380توان نسل هاي آينده در تامين نيازهاي خود را تحت تاثير قرار دهد.(عزيزي،

  : نظريات محققان  در ارتباط با توسعه ي پايدار  2جدول 

رهنگي است اجتماعي و ف ،د توسعه پايدار فرايند اصالح و بهبود وضعيت اقتصادي نظر اين دو دانشمن از  لمن و كاكس

ابع طبيعي را كه مبتني بر فناوري و همراه با عدالت اجتماعي باشد به طريقي كه اكوسيستم را آلوده و من

  .تخريب نكند

ري طرح الگويي نيت در اين نامگذاترين  ناميد مهم» توسعه بوم شناسانه«  موريس استرانگ توسعه پايدار را  استرانگ

  براي توسعه بود كه براي محيط زيست جهاني زيان آور نباشد

اده پايدار از را به حداقل رساندن مصرف منابع تجديد ناشدني مي داند و در اين راستا استف پايدارتوسعه   چوگول

  د نظر قرا مي دهدمنابع تجديد شونده جذب ظرفيت هاي محلي و پاسخگويي به نيازهاي بشر را م

لي اجتماعي زماني گفته شد كه پايداري زيست كره ديگر مسئله اي صرفا بوم شناسانه (اكولوژِيك) يا معض  دولين و ياپ

هوم سخن به است دولين و ياپ از سياسي بودن اين مف 3يا مسئله اي اقتصادي نيست بلكه آميزه اي از هر 

مفاهيم مرتبط  ايي نخواهد بردو انديشمنداني نيز دخالت اخالق وميان آورد كه توسعه بدون فرهنگ راه به ج

  با آن را مورد توجه قرار دادند
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ر نمي آدامز در كتب محيط زيست و پايداري در جهان سوم به درستي متذكر شد كه مفهوم توسعه پايدا  آدامز

آن  و ظرفيت هاي تواند در يك خالء تاريخي به خوبي درك شود. براي شناخت چالش ها و ظرافت ها

  است پيشاپيش الزم است دگرگوني هايي كه در انديشه و عمل پيرامون سرفصل توسعه به وقوع پيوسته

اكولوژِيست 

  هاي سبز

اكولوژيست هاي سبز براي حل مشكالت زيست محيطي و اتخاذ سياست هاي اقتصادي ،حافظ محيط 

  .بال مي كنندزيست با روش هاي افراطي و حتي هرج و مرج طلبانه را دن

  توسعه پايدار را رابطه متقابل انسان و زمين مي داند وي   رنه دوبو

   1397مطالعات نگارنده ، مأخذ : 

  معرفي محدوده مورد مطالعه : شهر اهواز-3

شناخته  استان خوزستان عنوان مركزقرار دارد و به شهرستان اهواز است، كه در بخش مركزي ايران شهر اهواز يكي از شهرهاي
عنوان هفتمين شهر پرجمعيت ايران باشد، كه بهنفر مي 2،02111،11برابر  1390شود. جمعيت اين شهر طبق آمار رسمي سال مي
  ).1384كه موقعيت جغرافيايي آن در نقشه زير نشان داده شده است (سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ،  آيدشمار ميبه

  : موقعيت جغرافيايي شهر اهواز 1نقشه 

  

  1397مأخذ : نگارنده ، 
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  تجزيه و تحليل     -4

تبيين و مشخص نمودن استراتژي هاي الزم براي توسعه ي پايدار شهر اهواز مطالعات و تحقيقات انجام شد و هم چنين جهت 
نظرات متخصصان و محققان مرتبط با برنامه ريزي شهري و توسعه ي پايدار در قالب دو گروه عوامل خارجي و عوامل داخلي دخيل 

  ) تنظيم گرديد.IFE) و ارزيابي عوامل داخلي (EFEارزيابي عوامل خارجي ( مورد شناسايي قرار گرفت و به صورت ماتريس

فرصت %36نشان مي دهد كه وجود صنايع جهت ايجاد اشتغال و پيشرفت اقتصاد پايدار در بين عوامل خارجي با امتياز  3نتايج جدول 
عدم امكان جلب مشاركت مردمي و افراد د و بالعكس بسيار خوبي براي رشد و توسعه ي پايدار در شهر اهواز بوده و تأثير مثبتي دار

تأثيرات منفي در ميزان و تحقق توسعه پايدار  %36با امتياز   با توان اقتصادي باال  ، وجود سكونتگاه هاي ناكارآمد در بافت شهر اهواز
  در شهر اهواز دارد . 

  : ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 3جدول 

درجه   وزن  عوامل خارجي   

  بندي 

  امتياز وزني 

  فرصت ها : 

دار مركزيت شهر اهواز در جنوب غرب ايران به عنوان تعامل پاي

  و همه جانبه با ديگر شهرهاي اطراف و مراكز استاني

8%  1  8%  

  %36  4  %9  وجود صنايع جهت ايجاد اشتغال و پيشرفت اقتصاد پايدار

ابعاد تاريخي شـــهر در شـــناســـايي –تأكيد بر نقش فرهنگي 

  فرهنگي و اجتماعي آن در طرح هاي فرادست

8%  4  32%  

زمينه حيات براي زيستگاه پرندگان و موجودات مختلف با 

  وجود محيط زيست پايدار

8%  4  32%  

 پتانسيل ايجاد مشاركت مردمي به منظور افزايش تعادل زيست

  محيطي

8%  2  16%  

  %27  3  %9  استفاده از ورزش هاي آبي در كنار رودخانه ي كارون 

  تهديدات 
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قرار گرفتن شهر اهواز در روي خطوط گسل و حوزه هاي 

  اطراف آن

7%  4  28%  

تأثيرات منفي جنگ هشت ساله بر محيط زيست ، اقتصاد و 

  اجتماع شهري

8%  3  24%  

 ماندگار شدن مهاجران اقوام  مختلف از استان هاي ديگر به

  شهر اهواز بعد و قبل از جنگ تحميلي

9%  2  18%  

  %36  4  %9  العدم امكان جلب مشاركت مردمي و افراد با توان اقتصادي با

عدم انسجام طرح هاي كارشده براي شهر اهواز  و مرتبط با 

  اهداف توسعه پايدار

8%  4  32%  

  %36  4  %9  وجود سكونتگاه هاي ناكارآمد در بافت شهر اهواز

  %325    1  جمع 

  1397مأخذ : نگارندگان ،
  

بيشترين امتياز    %32با امتياز  وجود سد هاي مخزني جهت حفظ منابع آبي به صورت پايدار  نشان مي دهد كه عوامل   4نتايج جدول 
ضعف هاي داخلي هم چون   در تحقق توسعه ي پايدار است به عنوان قوت مناسبي در محيط داخلي شهر اهواز محسوب مي شود.      

و سطح   سب پسماندها ، فقدان سيستم هاي دفع فاضالب جهت حفظ محيط زيست شهري   :  حمل و نقل غير بهداشتي و دفن نامنا 
  داراي بيشترين ضعف ها در بين عوامل داخلي است .  %36و  %32،%32به ترتيب با امتياز پايين كيفيت بصري و زيستي ، 
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  : ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 4جدول 

  زنيامتياز و  درجه بندي  وزن  عوامل داخلي

  قوت ها :

جريان رودخانه كرخه در اين شهر يه عنوان پااليش 
  محيط زيست پايدار

8%  1  8%  

فراواني آب ، وسعت و باروري خاك هاي حاصلخيز به 
  دليل نقش جلگه اي شهر اهواز

7%  3  21%  

وجود سد هاي مخزني جهت حفظ منابع آبي به 
  صورت پايدار

8%  4  32%  

  %18  2  %9  گسترش اكوتوريسم پايداروجود زمينه مناسب براي 

  ضعف ها :
ي عدم توسعه راه ها و شبكه هاي ارتباطي بين روستاها

  اطراف شهر اهواز
8%  4  32%  

فقدان سيستم هاي دفع فاضالب جهت حفظ محيط 
  زيست شهري

8%  4  32%  

آلودگي هاي ناشي از صنايع نفت و صنايع در حوزه 
  شهر اهواز و محدوده آن

7%  4  28%  

ز در جه باالي حرارت هوا كه مانع از انجام بسياري ا
  فعاليت ها مي شود

6%  4  24%  

  %32  4  %8  حمل و نقل غير بهداشتي و دفن نامناسب پسماندها

 پايين بودن ميزان باسوادي در نقاط شهري و روستايي
  شهر اهواز

8%  3  24%  

  %21  3  %7  كمبود اشتغال در شهر اهواز

نامناسب در سطوح اراضي ضعف خدمات و توزيع 
  شهر اهواز

7%  2  14%  

  %36  4  %9  سطح پايين كيفيت بصري و زيستي

  %322  42  1  جمع

  1397مأخذ : نگارنده ، 
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  )SWOT: تحليل نقاط ، قوت ، ضعف ، فرصت و تهديدات (5جدول
  اهداف كيفي 

  
  
  
  
  

  فرصت ها :  
مركزيت شهر اهواز در جنوب غرب ايران  -1

به عنوان تعامل پايدار و همه جانبه با ديگر 
 شهرهاي اطراف و مراكز استاني

وجود صنايع جهت ايجاد اشتغال و پيشرفت  -2
 اقتصاد پايدار

تاريخي شهر در –تأكيد بر نقش فرهنگي  -3
شناسايي ابعاد فرهنگي و اجتماعي آن در طرح 

  هاي فرادست
نه حيات براي زيستگاه پرندگان و زمي -4

  موجودات مختلف با وجود محيط زيست پايدار
دخانه استفاده از ورزش هاي آبي در كنار رو -5

  كارون و كرخه
اد مشاركت مردمي به منظور پتانسيل ايج -6

  افزايش تعادل زيست محيطي

  تهديدات :
قرار گرفتن شهر اهواز در روي خطوط  -1

  آنگسل و حوزه هاي اطراف 
تأثيرات منفي جنگ هشت ساله بر محيط  -2

  زيست ، اقتصاد و اجتماع شهري
ماندگار شدن مهاجران اقوام  مختلف از  -3

استان هاي ديگر به شهر اهواز بعد و قبل از 
  جنگ تحميلي

لب مشاركت مردمي و افراد عدم امكان ج -4
  با توان اقتصادي باال

عدم انسجام طرح هاي كارشده براي شهر  -5
  اهواز  و مرتبط با اهداف توسعه پايدار

اه هاي ناكارآمد در بافت وجود سكونتگ -6
  شهر اهواز

  نقاط قوت :  
جريان رودخانه كرخه در اين شهر يه عنوان  -1

  پااليش محيط زيست پايدار
فراواني آب ، وسعت و باروري خاك هاي  -2

  حاصلخيز به دليل نقش جلگه اي شهر اهواز
وجود سد هاي مخزني جهت حفظ منابع آبي به  -3

  صورت پايدار
سم      -4 سترش اكوتوري سب براي گ وجود زمينه منا

  پايدار
  

SO1  ايجاد بستر مناسب براي گسترش :
 سرمايه گذاري در بخش اكوتوريسم پايدار 

 

SO2  : استفاده از پتانسيل هاي شهر اهواز
  جهت تبديل آن به قطب آبي 

 

ST1  
بهره گيري از نيروهاي مختصص و مجرب 

 بومي جهت سرمايه گذاري  در شهر اهواز 

ST2  
بهره گيري از سرمايه هاي مولد جهت توليد 

  اشتغال و توزيع مناسب خدمات  
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  نقاط ضعف  
عدم توسعه راه ها و شبكه هاي ارتباطي بين  -1

 روستاهاي اطراف شهر اهواز

ضالب جهت حفظ        -2 ستم هاي دفع فا سي فقدان 
 محيط زيست شهري

 

آلودگي هاي ناشي از صنايع نفت و صنايع در  -3
 حوزه شهر اهواز و محدوده آن

در جه باالي حرارت هوا كه مانع از انجام  -4
 بسياري از فعاليت ها مي شود

 حمل و نقل غير بهداشتي و دفن نامناسب آنها -5

پايين بودن ميزان باسوادي در نقاط شهري و  -6
 روستايي شهر اهواز

  مبود اشتغال در شهر اهوازك -7
ضعف خدمات و توزيع نامناسب در سطوح  -8

  اراضي شهر اهواز
  سطح پايين كيفيت بصري و زيستي  -9

OW1  
بهره گيري از نيروهاي بومي  به مثابه افزايش 

  كيفيت زيستي شهر 
OW2  

بهره گيري از منبع آبي جهت كاهش دماي شهر 
  اهواز 

OW3 

استفاده از موقعيت جغرافيايي و سياسي اهواز 
 جهت گسترش خدمات در سطح شهر 

WT  
آموزش و اطالع رساني به ساكنان شهر اهواز 
  با سرمايه گذاري در زمينه آموزش شهروندي  

  1397مأخذ : نگارنده ، 
مربوط به ماتريس ارزيابي برنامه ريزي راهبردي كمي  نشان داده شده است .در ستون هايي كه  QSPMنيز  6در جدول   

(كل نمره جذابيت ) است . كل نمره جذابيت از حاصل ضرب TAS) و  (نمره جذابيتASمشاهده مي كنيد : هر ستون خود شامل 
 1و پايين ترين جذابيت = 4باشد .باالترين جذابيت = 4و  3، 2و 1وزن در نمره جذابيت به دست مي آيد . نمره جذابيت مي تواند 

  خواهد بود. 
ني از شهراهواز امتياز داده مي شود. هر كدام از يك سري از استراتژي ها جذابيت نداشته و با تكيه بر مشاهدات تجربي و ميدا

  استراتژي هايي كه امتياز بيشتري دارد داراي اولويت بيشتري بوده طبق ابعاد و مولفه هاي توسعه ي پايدار در دستور كار قرار گيرد.
  

  : ماتريس ارزيابي برنامه ريزي راهبردي كمي   6جدول 
   عوامل استراتژيك

  وزن
SO1 SO2  SO3  WO1  WO2  WO3  ST1  ST2  WT 

  A

S  
TAS  A

S  
TA

S  
A

S  
TA

S  
A

S  
TA

S  
A

S  
TA

S  
A

S  
TA

S  
AS  TA

S  
A

S  
TAS  AS  TAS  

  فرصت ها :

مركزيت شهر اهواز در 
جنوب غرب ايران به 
عنوان تعامل پايدار و 
همه جانبه با ديگر 
شهرهاي اطراف و 

  مراكز استاني

8%  
  

1  
  

8%  
  

2  16%  1  8%  1  8%  -  -  8  16%  4  32%  4  32%  2  16%  
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وجود صنايع جهت 
ايجاد اشتغال و 
   پيشرفت اقتصاد پايدار

9%  
  

4  
  

36%  4  36%  4  36%  -  -  -  -  3  27%  4  36%  4  36%  2  18%  

تأكيد بر نقش فرهنگي 
تاريخي شهر در –

شناسايي ابعاد فرهنگي 
و اجتماعي آن در طرح 

  هاي فرادست

8%  4  32%  4  32%  4  32%  -  -  4  32%  -  -  4  32%  3  21%  4  32%  

حيات براي  زمينه
زيستگاه پرندگان و 
موجودات مختلف با 
وجود محيط زيست 

  پايدار

8%  4  32%  2  16%  4  32%  -  -  -  -  -  -  4  24%  3  18%  3  24%  

پتانسيل ايجاد 
مشاركت مردمي به 
منظور افزايش تعادل 

  زيست محيطي

8%  2  16%  2  16%  3  24%  -  -  -  -  -  -  2  16%  1  8%  4  32%  

استفاده از ورزش هاي 
در كنار رودخانه آبي 

  كارون و كرخه

9%  3  27%  2  18%  3  27%  -  -  -  -  -  -  3  27%  2  18%  2  18%  

  تهديدات

قرار گرفتن شهر اهواز 
در روي خطوط گسل 
و حوزه هاي اطراف 

  آن

9%  3  27%  3  27%  2  18%  2  18%  4  36%  -  -  1  9%  2  18%  2  18%  

تأثيرات منفي جنگ 
هشت ساله بر محيط 
زيست ، اقتصاد و 

  اجتماع شهري

8%  4  32%  4  32%  2  16%  -  -  -  -  -  -  1  8%  2  16%  1  32%  

ماندگار شدن مهاجران 
اقوام  مختلف از استان 
هاي ديگر به شهر 
اهواز بعد و قبل از 

  جنگ تحميلي

7%  4  28%  2  14%  3  21%  2  14%  4  28%  -  -  1  7%  1  7%  2  14%  

عدم امكان جلب 
مشاركت مردمي و 
افراد با توان اقتصادي 

  باال

9%  4  36%  4  36%  3  27%  -  -  -  -  -  -  2  18%  1  9%  1  9%  
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عدم انسجام طرح هاي 
كارشده براي شهر 
اهواز  و مرتبط با 

  اهداف توسعه پايدار

8%  3  24%  4  32%  3  24%  -  -  - 

  
-  2  16%  1  8%  2  16%  2  16%  

وجود سكونتگاه هاي 
ناكارآمد در بافت شهر 

  اهواز

9%  3  27%  3  27%  4  36%  -  -  -  -  3  27%  2  18%  4  36%  2  18%  

302    %324    1  جمع 
%  

  301
%  

          86%    235
%  

  235%    247%  

  1397مأخذ : نگارندگان
  

، از جمله موارد مهمي است كه در بازآفريني سكونتگاه غيررسمي  ST2و  SO1نيز ، به دليل باال بودن امتياز استراتژي  7در جدول 
محله هادي آباد جز مولفه هاي كالبدي و اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد. عدم وجود حس تعلق به مكان وجود جمعيت پير و 

  جزء ضعف اين محله است )سالخورده قابل توجه( ساكنان قديمي

  ريزي راهبردي كمي: ماتريس ارزيابي برنامه  7جدول 

   عوامل استراتژيك 

 

  وزن

SO1 SO2  SO3  WO1  WO2  WO3  ST1  ST2  WT 

  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TA

S  
  قوت ها

جريان رودخانه كرخه در اين 
شهر يه عنوان پااليش محيط 

  زيست پايدار

8%  1  8%  2  16%  2  16%  -  -  -  -  -  -  2  16%  4  32%  2  16%  

فراواني آب ، وسعت و 
باروري خاك هاي حاصلخيز 
به دليل نقش جلگه اي شهر 

  اهواز

8%  
  
  
  

4  32%  4  32%  4  32%  -  -  -  -  -  -  2  16%  2  16%  4  32%  

وجود سد هاي مخزني جهت 
حفظ منابع آبي به صورت 

  پايدار

7%  3  21%  4  28%  4  28%  -  -  -  -  -  -  4  28%  4  28%  3  28%  

براي وجود زمينه مناسب 
  گسترش اكوتوريسم پايدار

  

9%  2  18%  2  18%  2  18%  -  -  -  -  -  -  2  18%  3  27%  3  27%  

  ضعف ها 

عدم توسعه راه ها و شبكه 
هاي ارتباطي بين روستاهاي 

  اطراف شهر اهواز

8%  4  32%  2  16%  2  16%  -  -  -  -  -  -  3  24%  3  21%  4  32%  

فقدان سيستم هاي دفع 
فاضالب جهت حفظ محيط 

   زيست شهري

8%  4  32%  2  32%  2  32%  -  -  -  -  -  -  1  8%  3  24%  3  24%  

آلودگي هاي ناشي از صنايع 
نفت و صنايع در حوزه شهر 

  اهواز و محدوده آن

7%  4  28%  1  7%  2  14%  -  -  -  -  -  -  2  14%  3  21%  3  21%  

در جه باالي حرارت هوا كه 
مانع از انجام بسياري از 

  فعاليت ها مي شود

6%  4  24%  3  18%  3  18%  -  -  -  -  -  -  2  12%  2  12%  2  12%  

حمل و نقل غير بهداشتي و 
  دفن نامناسب آنها

8%  3  24%  4  240%  2  16%  -  -  -  -  -  -  2  16%  2  16%  2  16%  

پايين بودن ميزان باسوادي در 
نقاط شهري و روستايي شهر 

  اهواز

7%  3  21%  2  14%  4  28%  -  -  -  -  -  -  2  14%  4  28%  2  14%  
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  1397مأخذ : نگارندگان ،

  جمع بندي ، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد ها -5

براساس نتايج بدست آمده ، شهر اهواز جهت رسيدن به توسعه ي پايدار و تحقق ابعاد و اهداف آن ، نتايج تحقيق نشان مي دهد : 
ي پايدار در آن بوسيله عوامل خارجي در بن بست بوده و در واقع مي توان بيان داشت ، بايد با شهر اهواز  به منظور تحقق توسعه 

بستر سازي مناسب توسعه ي پايدار را در شهر اهواز با تصويب قوانين الزم تحقق يابد با برنامه ريزي مناسب و گسترش سرمايه 
بصري موجبات تقويت عوامل خارجي شد و با آموزش هاي  گذاري در زمينه هاي اشتغال و آموزش، افزايش كيفيت زيستي و

  شهروندي و تبليغات در جهت مشاركت براي بهسازي و نوسازي بافت هاي ناپايدار و ناكارآمد موجبات تقويت عوامل داخلي شد.

ر دارد،از آنجايي كه توسعه ي پايدار به عنوان رويكردي كه همه جوانب و ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي و.. را در نظ
شهر پديده اي پيچيده ، چند بعدي و پوياست ، پيش بيني راهبردي و برنامه ريزي نظام مند و منسجم و داراي اصالت نيز با تأمين 

ر رويكرد توسعه پايدار و هدفمند سازي آن قابل اجرا مي باشد ، با تدوين راهبرد هاي هم چون ، حفاظت ، احياء و بهره برداري پايدا
از محيط ، توسعه مشاركت عمومي در فرايند توسعه و حفاظت از محيط زيست پايدار ، توسعه صنايع و منابع آبي پايدار ، جلوگيري 

  از تخريب و كاهش آلودگي هاي محيطي و...هدايت و توسعه ي شهر اهواز كنترل كرده و تعادل زيست محيطي آن را حفظ كرد.

براي تحقق توســعه ي پايدار در شــهر اهواز ايجاد بســتر ســازي براي ســرمايه گذاري بخش هاي  بنابراين مهم ترين اســتراتژي ها 
مختلف خصوصي و عمومي مي باشد. به عنوان يك استراتژي تهاجي مي تواند به نتيجه ي مطلوب برسد.البته ديگر استراتژي هاي         

ري پايدار در اهواز شاهد خواهيد بود : به منظور تحقق  تهاجمي ، در تغيير جهت و سمت و سوي تدافعي بهتر مي تواند منجر به شه
  توسعه ي پايدار در شهر اهواز موارد زير پيشنهاد مي گردد.

  بستر سازي براي آموزش شهروندان شهر اهواز  -

  ترغيب سرمايه گذاران جهت سرمايه گذاري در شهر اهواز به مثابه بازيافت بدون آلودگي زيست محيطي  -

  اه هاي ارتباطي و مواصالتي در بخش هاي مختلف شهر  توسعه و گسترش ر-

  بهره گيري از متخصصان برنامه ريزي شهري و  شهرسازي و.. جهت نوسازي و بهسازي بافت هاي ناكارآمد  -

  

  %21  3  %28  4  %28  4  -  -  -  -  -  -  %14  2  %14  2  %14  2  %7  شهر اهوازكمبود اشتغال در 
 

ضعف خدمات و توزيع 
نامناسب در سطوح اراضي 

  شهر اهواز

9%  4  36%  2  18%  3  27%  -  -  -  -  -  -  2  18%  3  27%  4  36%  

سطح پايين كيفيت بصري و 
  زيستي

8%  4  32%  2  16%  3  24%  -  -  -  -  -  -  2  16%  4  32%  3  24%  

303    %312    %228                %283    %253      %322  1  جمع 
%  



 4شماره ،1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      
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  منابع  -6

ري، تابستان ، امكانات و محدوديت هاي كاربرد برنامه ريزي راهبردي در ايران ، فصلنامه مديريت شه  1382مهدي زاده ، جواد ، -1
  48-55.،صفحات 14، شماره 

ستفاده از مدل تركيبي     1392حاجي نژاد ، علي ، ياري ، منير ، -2 سم با ا مورد   TOPSIS-SWOT، برنامه ريزي راهبردي اكوتوري
  177-191،صفحات 32پارك جنگلي بلوران كوهدشت، مجله جغرافيا وتوسعه ، پاييز، شماره 

،برنامه ريزي راهبردي توســعه اقتصــادي با رويكرد مشــاركتي مطالعه موردي : بخش  1388مرتضــي، بدري، ســيد علي ، نعمتي، -3
  .69-84،صفحات 68مركزي شهرستان لنگه،مجله پژوهش هاي جغرافياي انساني،تابستان،شماره 

ردشــگري براســاس  ،برنامه ريزي راهبردي توســعه گ1391هادياني،زهره،احدنژاد،محســن،كاظمي زاد،شــمس اهللا،قنبري، حكيمه، -4
  .111-132،صفحات 47مطالعه موردي شهر شيراز، مجله جغرافيا  و برنامه ريزي محيطي، پاييز،شماره SWOTتحليل 

سبزوار، مجله جغرافيا و     1389حسيني ، هادي ، حاتمي نژاد ،حسين،قدرتي،حسين،    -5 شهر  ،برنامه ريزي راهبردي توسعه ي پايدار 
  .117-150، صفحات 15، ، شماره  توسعه ناحيه اي ، پاييز و زمستان

  34.مواجهه با مشكالت و توسعه درونزا، نشريه صفه ، ،دانشگاه شهيد بهشتي،تهران، شماره1381اسالمي، غالمرضا، -6

  ،.173-172،آشنايي با توسعه پايدار،ماهنامه علمي اجتماعي و اقتصادي جهاد ، شماره 1374رحماني،صفت ا..، -7

  ،دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران،.33، توسعه شهري پايدار،نشريه صفه،شماره1380عزيزي،محمد مهدي، -8

  ، مديريت گردشگري ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،.1383كاظمي،مهدي، -9

، كاربرد مدل در جغرافيا با تأكيد برنامه ريزي شهري و ناحيه اي ، چاپ سوم     1392حكمت نيا ، حسن ، موسوي ، مير نجف ،   -10
  ، انتشارات آزاد پيما .

سون ، جان ،  -11 شارات       1382براي سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي ، ترجمه عباس منوريان ، انت ستراتژيك براي  ،  برنامه ريزي ا
  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 

  ، شهر اهواز.1384سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ، -12

،  ارائه ي رويكردي تلفيقي به منظور افزايش اثر بخشي برنامه ريزي راهبردي در سازمان  1388حسيني نسب ، ح ، راشدي ، ح ،-13
  هاي دولتي ، مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت راهبردي ، گروه مشاوران مديريت ناب ، تهران.

راهبردي توسعه ي پايدار شهر سبزوار ، مجله ي      ،برنامه ريزي1389حسيني ، هادي ، حاتمي نژاد ، حسين ، قدرتي ، حسين ،    -14
  .150-117، صص 15جغرافيا  و توسعه ناحيه اي ،شماره 

15- Almenainger, 2001,STRATEGIC PLANNING: A TEN-STEP GUIDE* 


