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 چکیده

ایستا  جام  و تفصیلی مطرح هستند، چون بیشتر کالبدی، هایطرحموجود شهری که در قالب  هایبرنامه
گوی نیازهای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی لحاظ نشده است، پاسخ هاآنو سنتی بوده و در تدوین 

لذا گذار از الگوی  است؛ ناچیزبسیار  هاشده در آنبینیپیشفعلی شهر نیستند و میزان تحقق اهداف 
و  پذیر بودنانعطاف با توجه به خاصیت ترکیبی، یراهبرد ریزیبرنامهجام  شهری به سمت  هایبرنامه

هدف  .رسدمیضروری به نظر  ،یندهآپویایی آن در جهت حل مسائل و مشکالت و سازگاری با تحوالت 
های های طرحیابی مشکالت و نارساییبه ریشه تا با روش توصیفی تحلیلی از تحقیق حاضر آن است

مسائل و  ،1سواتو با استفاده از مدل  یراهبرد ریزیبرنامهاز طریق ی شهری شیراز بپردازد و توسعه
شود؛  شناسایی ن مواجه است،آبا  شیرازر که شه ها و تهدیدهاییفرصتقوت و  مشکالت، نقاط ضعف و

شود. نتایج ارائه  هافرصتاز  گیریبهره وبرطرف نمودن مشکالت  منظوربهمناسب  حلیراه در نتیجه
عنوان چارچوب مفهومی مناسب و ابزاری تواند بهی میراهبردریزی دهد که الگوی برنامهنشان می

ریزی، توانِ سنجش وضعیت حال و آینده و توانِ تعیین مهآید که در تمام مراحل برنا کارآمد به کار
 ی شهر را دارد.انداز توسعهگیری و چشمجهت

 ی شهری، شیراز.ی، مدل سوات، طرح توسعهراهبردریزی برنامه :یکلیدی هاواژه
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 مقدمه -1

 خود تحول و رشد از ایدوره هر در شناختی،جامعه و سیاسی اقتصادی، جغرافیایی، واقعیتی عنوانبه شهر 
 ایین از یی  هر پیچیدگی. است گذاشته تأثیر هاآن از هرکدام بر و پذیرفته تأثیر عوامل این از هرکدام از

 نظیم و دادن سیازمان مطمئنیاً. است بوده هاآن فضایی تبلور عنوانبه شهر پیچیدگی بموج خود عوامل،
 سیپ  و شیهری مسیائل و شیهر شناسیموضوع نیازمند آن، تحول و رشد چگونگی و شهر به بخشیدن
 امیا گیذرد؛می دهیه چهیار حیدود ایران در شهری هایطرح یتهیه شروع از .است آن برای ریزیبرنامه
 در نتوانستند شهری هایطرح عمل در شهری، امور مجریان و کنندگانتهیه فراوان تجارب کسب باوجود
 بیه هیاایین طرح. باشند موفق مثبت، هایجنبه برخی برخالف شهرها، یشدهریزیبرنامه یتوسعه مسیر

این علل اشیاره  توان بهباشند؛ از جمله می شهری معضالت حل برای مناسبی گشایراه اندعللی نتوانسته
 هایدافعیه و شیهری هایجاذبیه مکانیسیم تحیت کیه جمعیتیی حرکات هایمحرک به توجهیکرد: بی
 تصویب زمان بودن طوالنی ها؛طرح یتهیه در مسئوالن اساسبی هایدخالت گیرد؛می صورت روستایی
 شهر نشدنِ جایگاه تثبیت و تعریف شهری؛ یتوسعه هایطرح یتهیه در ایمنطقه نگرش فقدان ها؛طرح
 ضیعف توسیعه؛ قابل هایگروه تعیین شهرها برای غالب عملکرد به توجهیبی و مراتبی سلسله نظام در

 شیده تیالش شهرسیتان، جام  طرح و نود اسکان طرح چون موارد، برخی در غیره. تنها و قانونی ضوابط
(. در 84- 82: 1387 حسیینی،رهنمیایی و شاه) شیود داده هیاآن بیه بومی رنگ و بوی نحوی به تا است

ابعیاد  هیاآنایستا و سنتی بوده و در تیدوین  چون بیشتر کالبدی، شهری یتوسعه هایطرح ،همین راستا
گوی نیازهای فعلی شهر نیستند و چیون در عمیل اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی لحاظ نشده است، پاسخ

ی چنییدانی ندارنیید، میییزان تحقییق اهییداف یییقابلیییت اجرا درنهایییتو  مییدتطوالنیانعطییاف،  غیرقابییل
 ریزیبرنامهجام  شهری به سمت  هایبرنامهلذا گذار از الگوی  است؛ ناچیزبسیار  هاشده، در آنبینیپیش
حل مسائل و  برای یراهبرد ریزیبرنامهو پویایی  پذیر بودنانعطاف با توجه به خاصیت ترکیبی، یراهبرد

رییق از ط یراهبیرد ریزیبرنامیه. الگوی رسدمیضروری به نظر  ،یندهآمشکالت و سازگاری با تحوالت 
در جهیت  توانیدمی هاها و ضعفو قوت تخصیص مناب  تشخیص و تهدیدها و امکانات، ،هافرصتدرک 
نیاچیز و  یالگو با توجه به تجربه اینمد و سودمندی باشد. آبا معضالت شهری ابزار کار مندنظام یمقابله
و  اسیتتکامیل خیود  یمراحیل اولییهدر  در اییران، ویژهبیه ،شهری ریزیبرنامه یکم در حوزه یسابقه
 .های ذکر شده قابلیت پذیرش بسیاری داردبه دلیل ویژگی، اشعلمیکم بودن ادبیات  برخالف
در چند سال اخیر با رشید فزاینیده جمعییت  ،نیز همچون بسیاری از شهرهای دیگر کشورشیراز  شهر
 افیزایش نیازهیای شیهری همچیون مسیکن،مهیاجرت و بیه دنبیال آن  روند سری  شهرنشینی، شهری،
شهرنشیینی و تغیییر در نیازهیای  دررونیدتحیوالت  بیا بیوده اسیت. روروبهخدمات شهری  و ونقلحمل

 ،ناپیذیری انعطیافسنتی به دلیل ایستایی و  یتوسعه هایطرح خدمات شهری، هایاولویتشهروندان و 
بیه دلییل  یراهبیرد ریزیبرنامیهاین میان  درد. این شهر باشن نیازهای وگوی مشکالت جواب توانندنمی
ابیزار  توانیدمی ،ییجامعییت و پوییا ،پیذیریتحول ،پذیریانطباق ،پذیریانعطاف ازلحاظو قابلیت  کارایی

اجتمیاعی،  هایجنبیهاز  بهتیر، ایآینیدهبا معضالت شهری و دسیتیابی بیه  رویاروییکلیدی مناسبی در 
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 .محسوب شود محیطی،زیست و فرهنگی، اقتصادی
 

 تجارب -2
 ریزیبرنامهجام  و تفصیلی و پرهیز از  هایطرحبرای شهرها در واکنش به نواقص  یراهبرد ریزیبرنامه

 کشیور 40 در شیهر، 200 از بییش در نوین رویکرد این مطرح شد. 1960 یمتمرکز، نخستین بار در دهه
شیهری  ریزیبرنامیه یمحدودی در حوزه یدارای پیشینه یراهبرد ریزیبرنامه است. شدهتجربه مختلف
در ایین حیوزه یافتیه اسیت و امیروزه  توجهیقابیلن، پیذیرش آبیاالی  هیایقابلیتاما بیه دلییل  ؛است
لیسبون و ییا شیهرهای  تورنتو، سانفرانسیسکو، لندن، کشورهای پیشرفته همچون پاری ، شهرهایکالن
و همچنیین برخیی شیهرهای کشیورهای  فرمانتیل لدو،آ کینگستون، تر،لنکاس چون داالس، تریکوچ 
. گیرنیدمیبهره  ریزیبرنامهاز این رویکرد نوین  نوعیتوسعه همچون کردبا، نیکوزیا، دارالسالم، بهدرحال
. شیده اسیتبستهدر ایران نیز در حد بسیار محدودی بیه کیار  ن در سطح جهانی،آتازگی  تب بهاین الگو 

 ریزیبرنامیه نظیام در یراهبیردسیاختاری  هیایطرح از استفاده سنجیامکان» یمقاله در مثالعنوانبه
 یراهبیرد ریزیبرنامه کاربرد هایو محدودیت امکانات» یمقاله و( 1382احمدیان،  رضا) «شهری ایران
 میدیریت نظیام در موجیود محدودیت و ی امکاناتمسئله به نیز... و( 1382زاده،  مهدی )جواد «در ایران

 شیهرکالنبیرای اسیت؛ همچنیین  شیدهپرداخته شیهری یتوسعه هایطرح اجرای و تهیه شهری برای
بیا عنیوان  1383 سیالبیرای شیهر مشیهد در  (،1384دکتر واراز میرادی مسییحی ) ینامه، پایانتهران
 یاسیتراتژی توسیعه» اصیفهان شیهربا محوریت شهرداری و برای « و استراتژی شهر مشهد اندازچشم»

 انجیام شیدهکارهیای  ازجملیه 1379در سال  «شورای اسالمی شهر( هایمأموریت یاصفهان )از دریچه
که در  هایینمونهاز  یراهبرد ریزیبرنامه هایتکنی یکی از  عنوانبهنیز  1مورد تکنی  سوات دراست. 

 کیهشیهری دارالسیالم تانزانییا  یتوسیعه ریزیبرنامه سوات ازبه تحلیل  توانمیسطح جهانی کار شده 
دراتلیی  کهسازی نواحی تاریخی شهر والد نیکوزیای قبرس  زنده باز استراتژی، انجام داده فرانکوس هاال
 ه،انجیام گرفتیسیوات  میدلتحقیقی کیه بیا اسیتفاده از  یدر ایران نیز نمونه اشاره کرد. ...و انجام داده 
نیواحی روسیتایی  ینقش توریسیم در توسیعه» عنوان باداوود مهدوی است  ی کارشناسی ارشدنامهپایان

 (.1382) «مدل استراتژی  یپیرامون شهرها و ارائه
 

 نظری مبانی و هادیدگاه مفاهیم، -3

 ریزیبرنامه -1- 3 

کنید و میی مسائل اجتماعی و اقتصادی تعریف ی اندیشیدن دربارهای شیوهریزی را گونهگالسون برنامه
داند که بنیان عمیل هایی میها برای دستیابی به تصمیمی دانش انسانکارگیری بخردانهرا به فالودی آن
 توجیه بیه با پایدار ایآینده ترسیم ریزی،برنامه موجز، طور(. به30و 29 :1383الدینی، سیف) هاستانسان
( 1917) شوروی سابق در ابتدا امروزی مفهوم به ریزیبرنامه. است موردنظر هایظرفیت و موجود شرایط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 .(Allmenainger:2001,33آغاز شد )
 

 یراهبردریزی برنامه -3-2
« تزو سون» ینوشته« جنگ هنر»در کتاب  بار که اولین دارد نظامی مفاهیم در ریشه استراتژی یا راهبرد
 با نحوی به که شودمی مربوط گیرد، انجام باید چه به راهبرد. شد مطرح میالد از قبل قرن شش حدود در

سرخابی(  دوزی یمنی) است. متفاوت شود،می کارها مربوط گرفتن انجام چگونه به ریزی کهبرنامه مفهوم
هیای هیا و مأموریتریزی استراتژی  فرایندی است که ضیمن آن اهیداف و خطیوط کلیی فعالیتبرنامه

ها و تعیین اقدامات اصلی و کلیدی که برای نیل بیه شود. تشخیص اولویتمیسازمان در درازمدت تعیین 
(. 420:1383علیی احمیدی، ) شودریزی استراتژی  انجام میاهداف سازمانی ضروری است نیز در برنامه

هیا، بینیو جهان های حاکم بیر سیازمان و حتیی جامعیه اسیتریزی استراتژی  انعکاسی از ارزشبرنامه
 .(420:1383علی احمدی،) شودهای جامعه و سازمان در آن منعک  میسنت اعتقادات و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریزی استراتژیک: برنامه1شکل 

 1384منب : مرادی مسیحی،  
 

اسیت بیرای ایجیاد و  منیدنظیامریزی ای از برنامیهی شیوهراهبردریزی توان گفت برنامهدرکل می
هیا و منیاب  هیا )تواناییها و قوتنظیر داشیتن ضیعف دار، بیا دربرقراری پیوستگی بین اقدامات اولویت

 خواهیم برویم؟کجا می
 ی مأموریت و دستورها

 ی اهداف
ها و متقاضیان خدمات ی محدوده
 اساسی
 سمت و سویوسویسمتی 

 استراتژی  برای پیروی
 ی جهت استراتژی 

 چگونه به آنجا خواهیم رسید؟
 ضروریی اقدامات 

 ی پیامد عملکردها
انسانی  سیستم سازمانی و مناب 

 موردنیاز
 ی تخصیص مناب 

 بندیی زمان
 ی نظارت و ارزیابی نتایج

 استراتژی  ی عمل

در حالدرحال حاضر کجا 
 هستیم؟

ی توسعهی چارچوب 
ریزیبرنامه  

ها و ی ارزیابی برنامه
های جاریفعالیت  

 ی نقاط قوت
 ی نقاط ضعف

هافرصتی   
 ی تهدیدها

 ی شرایط استراتژی 

ریزی استراتژیکبرنامه  
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 عوامل خارجی و جریانات تأثیرگذار بر سازمان(.) ها و تهدیدهاو نیز فرصت( سازمانی
 

 شهری یهای توسعهطرح هایراهبرد -3-3 
 مدیریت الف.: اندشدهطراحی عمده هدف قالب سه در شهری یهای توسعهطرح راهبرد اهداف طورکلیبه

میان  همکاری و مشارکت از وسیعی یگستره شهری شامل خوب شهری که حکمرانی خوب و حکمرانی
کیاهش فقیر  ب. رشید اقتصیادی؛  . (؛Muritzen:2002,50) اسیت خصوصیی بخش و دولت مردم،
 (.1388:92)اشرافی،
 را اروپیایی کشیورهای در شهری ریزیطرح تجربیات و هاروش و نظریات تحول یرس طورکلیبه»
 :کرد تقسیم دوره چهار به توانمی

 یاولییه مراحیل کیه گییردبرمی در را قیرن ایین اواخیر تیا نوزدهم قرن اوایل از اول یمرحله الف.
 بدون شهرها یتوسعه اعظم بخش دوره این در. است دوره این در اروپای غربی، معاصر شهر گیریشکل
 وجیود هنیوز حرفه ی  مثابهبه شهرسازی زمان این در. گیردمی صورت ایبرنامه و طرح نوع هر به اتکا
 اجتماعی مسائل پردازاننظریه زبان از عمدتاً شود،می مطرح شهرها یتوسعه یدرباره که نظریاتی و ندارد
 است؛

 را در مییالدی 1950 یدهیه اواییل تیا بیسیتم قیرن اواییل از زمیانی یدوره که دوم یمرحله ب.
 مقیاسیی در صیرفاً عمیل در که شودمی ریزیپایه مدرن شهرسازی نظری اصول دوره این در. گیردبرمی
 آید؛می کار به محدود
 اواخیر تیا و گیرددمی آغیاز 1950 یدهه از که گیردبرمی در را ساله 20 دوره ی  سوم یمرحله  .
 اول ینیمه در که مدرن شهرسازی نظری اصول در مهمی تغییر دوره این در. یابدمی ادامه 1960 یدهه

 هیایطرح از قبیل، یمرحلیه بیرخالف ی عملیی،تجربه در اما دهد؛نمی رخ گرفته بود،شکل قرن بیستم
 شود؛می استفاده جنگ از بعد شهرهای بازسازی و توسعه برای وسی  مقیاس در شهری

 و نظرییات تحیول سییر در عطفی نقطه شود،می آغاز 1960 یدهه اواسط از که چهارم یمرحله د.
 نامیده سیستمی دیدگاه که جدیدی دیدگاه دوره این در. رودمی بشمار شهری ریزیطرح عملی هایروش
 دهیه ایین آخیر تیا راییج عملیی هیایروش و نظیری اصیول تحیول موجیب و گییردمی شکل شودمی
 .(1382:24شارمند،«)شودمی

 هاطرح این نظری مبانی عمل در اما ها،طرح این اجرای و تهیه از دهه چهار گذشت باوجود ایران در
 یارائه و کالبدی و فیزیکی اهداف برتکیه  و است استوار( طرح /تحلیل /شناخت) گدسی الگوی یپایه بر
 اخییر چنید سیال در البته. گیردبرمی در را هاطرح این یتهیه یاندیشهاصلی  محتوای کالبدی، هایطرح
 هایسیازمان سیوی از زمیان، تحیوالت بیا همگامی و هاطرح این هاینارسایی برای اصالح هاییتالش
 بازنگری همانند شده است، انجام (مشاور مهندسین کشور، وزارت شهرسازی، و مسکن وزارت) کنندهتهیه
 مقیررات، و قیوانین سیازمانی، مشکالت همانند زیرساختی مشکالت دلیل به اما ها؛طرح خدمات شرح در

 اجرای و تهیه در مشارکت فرایند در حکومت و مردم متقابل درک به مربوط سیاسی و مشکالت اجتماعی
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 .باشند موفق کامالً اندنتوانسته اقدامات این ها،طرح
 

 روش پژوهش -4
 آن بر سعی پژوهش این در. است گرفتهانجام تحلیلی توصیفی و پیمایشی روش از استفاده با پژوهش این
 طرییق از و پرداختیه شییراز شیهری یتوسیعه یهاطرح هاییینارسا و مشکالت یابییشهر که به است
 وها فرصیت و قیوت و ضیعف نقاط مشکالت، و مسائل ،سوات مدل از استفاده با و یراهبرد یزیربرنامه
 نمیودن برطیرفمنظور بیه مناسیب یحلیو راه ییشناسیا اسیت، مواجیه آن با شیراز شهر که یدهاییتهد

 و ضیعف نقیاط کیاهش ییا کیردن برطیرف برای پایان در شود. ارائهها فرصت از یریگو بهره مشکالت
 فراینید در یراهبیرد ریزیبرنامیهمنظور مناسیبی بیه هیایراهبرد قیوت، نقاط بهبود و تقویت و تهدیدها
 شود.مناسب، ارائه می مفهومی چارچوب ی  صورتشیراز به شهر شهری یتوسعه هایطرح

 

 تحلیلی سوات مدل -5
 سیستم ی  خارجی محیط در موجود هایفرصت و تهدید شناخت برای ابزاری سوات، ماتری  یا تکنی 
 و هیدایت بیرای راهبیرد تیدوین و وضعیت سنجش منظوربه آن داخلی هایقوت و هاضعف بازشناسی و

 ایین درواقی . اسیت هاروارد تجاری یدانشکده مدل مستقیم ینتیجه روش این. است سیستم آن کنترل
 کیه گفیت تیوانمی اجمالبه (.40 :1381 مسیحی، مرادی) هاستسازمان برای استراتژی بهترین روش،
 :شودانجام میهای زیر راه از امور این و است راهبرد تدوین و وضعیت تحلیل برای ابزاری تکنی  این
 سیستم؛ درونی هایضعف و قوت بندیطبقه و بازشناسی -
 سیستم؛ خار  محیط در موجود تهدیدهای و فرصت بندیطبقه و بازشناسی -
 :1384 کار،گل) آینده در سیستم هدایت برای گوناگون هایراهبرد تدوین و سوات ماتری  تکمیل -
49.) 
 فرصیت با سیستمیدرون ضعف و قوت نقاط تطابق یِراهبرد ابزارهای از یکی سوات مدل دیگر،عبارتبه
 و عوامیل ایین شناسیایی برای دهدمی ارائه مندنظام تحلیلی سوات مدل. است سیستمیبرون تهدیدات و

 مناسیب هر استراتژی مدل، این دیدگاه از. کندمی ایجاد را هاآن بین تطابق بهترین که یراهبرد انتخاب
 نقیاط منظیور، ایین رساند؛ برایمی ممکن حداقل به را تهدیدها و ضعف و حداکثر به را هافرصت و قوت
 و شیوندمی داده پیونید SO،ST،WO،WT کلییِ حالیت چهار تهدیدها، در و هافرصت و ضعف و قوت
 (.192 :1382 کارون، و هریسون) شوندمی انتخاب هاآن بین از استراتژی هایگزینه
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 ماتری 
 SWOT 

 نقاط قوت
S 

 نقاط ضعف
W 

 هافرصت
O 

 هایاستراتژی
SO 

 هایاستراتژی
WO 

 تهدیدها
T 

 هایاستراتژی
ST 

 هایاستراتژی
WT 

 مدت و بلندمدت توسعههای کوتاهتعیین استراتژی

 های مختلفراهبردتعیین  یو نحوه SWOT: ماتریس تحلیلی 2شکل  

 1384منب : افتخاری و مهدوی:  
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 ی شهریتوسعه تهدیدهای و هافرصت ضعف، قوت، نقاط تحلیل :1 جدول
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 های توسعه شهری شیرازعوامل درونی تأثیرگذار بر فرایند طرح -5-1
 است؛ ضعف و قوت نقاط شناسایی برای شده مطالعه یمنطقه داخلی محیط سنجش مرحله این هدف
 هایزمینه آن هایتکلیف اجرای و ریزیبرنامه اهداف به دستیابی راه در که مدنظر است هاییجنبه یعنی
 هایطرح ابعاد چارچوب در ضعف، نقاط و قوت نقاط قسمت این در روازاین. دارد بازدارنده یا مساعد
 .شودمی گذاریشیراز ارزش شهری یتوسعه
 

 شیراز شهری یتوسعه یهاطرح فرایند بر یرگذارتأث درونی عوامل :2 جدول

 وزنی امتیاز بندیدرجه وزن (Strengths) قوت نقاط

 25/0 5 05/0 ی امور شهریمتخصص درزمینه کار نیروی وجود* 

 06/0 2 03/0 های مختلف شهرتنوع مشاغل در قسمت *

های دولتی و غیردولتی با هماهنگی ادارات و سازمان *
 شهرداری

04/0 5 20/0 

 15/0 3 05/0 گردشگری اقتصاد پتانسیل* 

 16/0 4 04/0 محیطی و آب و هواییتنوع زیست *

 12/0 3 04/0 اندازهای مطلوب طبیعیها و چشمجاذبه* 

 15/0 5 03/0 فرهنگی، تاریخی و هنری این شهر یپیشینه *

جمعیت باسواد  زیادو درصد  مراکز دانشگاهی وجود*
 )دانشگاهی(

04/0 3 12/0 

 اجتماعی در متقابل هایکنش و زیادفرهنگی  تعامالت *
 این شهر

03/0 2 06/0 

 مشاوران از استفاده و مجرب و متخصص مدیران وجود *
 متخصص ریزانبرنامه و

05/0 4 20/0 

 بلندمدت مدت،میان مدت،کوتاه هایبرنامه وجود* 
 (دقیق مطالعات و ریزیبرنامه)

04/0 3 12/0 

 12/0 3 04/0 مشارکتی هایفعالیت در فرهنگی غنی یبنیه وجود*

 20/0 4 05/0 مهندسین مشاور در این شهرهای متعدد وجود شرکت*

 91/1  53/0 جم 

 وزنی امتیاز بندیدرجه وزن (Weaknesses) ضعف نقاط

 هایزیرساخت و شهر الکترونیکی سیستم ضعف *
 ارتباطی

05/0 1 05/0 

 04/0 1 04/0 درگیر نهادهای سازمانی و مالی ضعف *
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 10/0 2 05/0 طلبی سازمانی و عدم وجود ارتباطات مدیریتیاستقالل *

 12/0 3 04/0 های شهریی زیرساختعدم مشارکت مردم در توسعه *

فقدان تنوع در مناب  مالی شهرداری و کمبود بودجه  *
 هاپروژه زیادهای شهرداری و هزینه

05/0 2 10/0 

 12/0 3 04/0 غیردولتی نهادهای بودن رنگکم*

 اختیارات محدودیت و محلی اجرایی نهادهای ضعف *
 هاآن

03/0 4 12/0 

های ریزی دقیق و استراتژیبرنامه موجود نبودن *
 بلندمدت

05/0 3 15/0 

 09/0 3 03/0 مدیریت واحد شهری موجود نبودن*

 محیطی هایجاذبه از برداریبهره نامناسب مدیریت* 
 گردشگری

04/0 2 08/0 

 و شهر برای اقتصادی خاص نقش تعیین نکردن *
 شهر اقتصادی سنجیمزیت یبرنامه

05/0 4 20/0 

 17/1  47/0 جم 

 08/3  1 کلی جم 

 

 شیراز، وجیود شهری یتوسعه یهاطرح فرایند قوت در عامل ترینمهم 2 یشماره جدول به توجه با
 از اسیتفاده و مجیرب و متخصیص میدیران وجیود ،25/0شیهری  امیور یدرزمینه متخصص کار نیروی
 بیا شیهرداری بیا غیردولتی و دولتی هایسازمان و ادارات متخصص و هماهنگی ریزانبرنامه و مشاورین
 و شیهر بیرای اقتصیادی خیاص نشدنِ نقیش تعیین جدول همین در دارای بیشترین امتیاز و 20/0 امتیاز
 هیایراهبرد و دقییق ریزیبرنامیه نبیودِ و در ادامیه 20/0با امتییاز  شهر اقتصادی سنجیمزیت یبرنامه

 .ترین نقاط ضعف هستندمهمازجمله  15/0بلندمدت با امتیاز 

 

 ی شهری شیرازهای توسعهعوامل بیرونی تأثیرگذار بر فرایند طرح 5-2

 و هافرصیت شناسیایی بیرای شیده مطالعیه یناحییه در خیارجی محییط آثیار کندوکاو مرحله این هدف
 اسیاس بیر بنیابراین اسیت؛ مواجیه آن با شهری توسعه هایطرح با ارتباط در ناحیه که است تهدیدهایی
 و هافرصیت مجموعیه شیده، مطالعیه یناحییه پیرامیون محییط وضیعیت بررسیی و شدهانجام مطالعات
شیراز  شهری یتوسعه هایطرح ابعاد غالب در گردشگری ازلحاظ ناحیه، این بر مؤثر و موجود تهدیدهای
 .شودمی گذاریارزش
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 ی شهری شیرازهای توسعهطرحمؤثر بر فرایند  خارجی عوامل: 3 جدول 

 وزنی امتیاز بندیدرجه وزن (opportunities) هافرصت

 و محافیل علمیی در شهری زندگی کیفیت یمسئله طرح*
 مسئول هایسازمان

04/0 2 08/0 

 حجیییم افیییزایش بیییرای الزم پتانسییییل از برخیییورداری*
 اقتصادی هایگذاریسرمایه

05/0 3 15/0 

 30/0 5 06/0 مشاوروجود مهندسین *

 بین هماهنگی ایجاد امکان و فناوری پیشرفت* 
 مختلف هایدستگاه

04/0 3 12/0 

 جیذب امکیان و توریسیتی شهر ی  عنوانبه شیراز شهر*
 گردشگر و سرمایه

03/0 3 09/0 

 30/0 5 06/0 انسانی نیروی باالی ظرفیت از مندیبهره*

 16/0 4 04/0 شرایط بومی با راهبردی رویکرد پذیریانعطاف*

 06/0 2 03/0 مختلف در سطوح ریزیبرنامه مراتبسلسله نظام وجود*

 12/0 3 04/0 ساده و شفاف قوانین تدوین* 

 20/0 4 05/0 اجرایی تفکر بر مبتنی هایدیدگاه حاکمیت* 

 میان ریزی دربرنامه هاینگرش تغییر در تمایل بروز*
 شهرمسئول در این  هایسازمان

04/0 3 12/0 

 در غیردولتی و دولتی هایسازمان هماهنگی و همکاری*
 مدیریتی کالن سطح در هابرنامه و هاطرح پیشبرد

06/0 5 30/0 

 2  54/0 جمع

 وزنی امتیاز بندیدرجه وزن (Threats) تهدیدها

 08/0 2 04/0 خدمات و امکانات تمرکزگرایی*

ریزان در سیستمی برنامهبخشی نگری و نگرش غیر *
 ریزیسطوح مختلف برنامه

04/0 4 16/0 

 18/0 3 06/0 ی شهرتوسعه های جام طرح استراتژی فقدان*

 12/0 3 04/0 هاهای ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاههزینه *

 و گردشگران بیشتر جذب برای مناسب ریزیبرنامه نبود*
 آنان برای بیشتر رفاهی امکانات آوردن فراهم

03/0 4 12/0 

 10/0 2 05/0 های کالن اقتصادیمتغیر بودن سیاست*

 08/0 2 04/0 غیررسمی اسکان گسترش*

 15/0 3 05/0 شهری مدیریت واگرایی*
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 24/0 4 ./6 اجتماعی و سیاسی اقتصادی شرایط به شدید وابستگی*

 15/0 3 ./05 مدیریت شهری در پایین به باال از و متمرکز رویکرد*

 38/1  46/0 جمع

 38/3  1 کلی جمع

 
ی شهری شییراز های توسعهدر فرایند طرح که هاییفرصت ترینمهم 3 یشماره جدول به توجه با
 همیاهنگی و مشیاور، همکیاری مهندسیین انسانی، وجیود نیروی بسیار ظرفیت از مندیبهره دارد، وجود
 30/0 وزنی امتیاز مدیریتی با کالن سطح در هابرنامه و هاطرح پیشبرد در غیردولتی و دولتی هایسازمان
 بیین در را ارزش بیشیترین کیه هستند 20/0 وزنی امتیاز اجرایی با تفکر بر مبتنی هایدیدگاه حاکمیت و

 و سیاسیی اقتصیادی شیرایط بیه شدید وابستگی جدول همین در .است داده اختصاص خود به هافرصت
 تیرینمهم 18/0شیهر بیا امتییاز  یتوسیعه جیام  هیایطرح استراتژی و فقدان 24/0 امتیاز اجتماعی با
 و غیررسیمی اسیکان گسیترشآینید. می حسیابشیراز بیه  شهری یتوسعه هایطرح فرایند تهدیدهای
 .است داده اختصاص خود به تهدیدها بین در را امتیازها خدمات کمترین و امکانات تمرکزگرایی

 

 (SWOT) ضعف نقاط و قوت نقاط ها،فرصت تهدیدها، ماتریس -6
 ارائه را WT هایراهبرد ،ST هایراهبرد ،WO هایراهبرد ،SO هایراهبرد نوعِ و معیار ماتری ، این

 :کندمی
 هایفرصت از کوشدمی داخلی قوت نقاط از استفاده با سازمان SO هایراهبرد اجرای در .1
 کند؛ برداریبهره خارجی
 محیط در موجود هایفرصت از برداریبهره با سازمان که است این WO هایراهبرد هدف .2
 بخشد؛ بهبود را داخلی ضعف نقاط تا بکوشد خار 
 از ناشی اثرات خود قوت نقاط از استفاده با کوشند تامی ایران در ST هایراهبرد و هاشرکت .3

 ببرند؛ بین از را هاآن یا دهند کاهش را خار  در موجود تهدیدهای
 هدف و گیرندمی خود به تدافعی حالت درآورند، اجرا به را WT هایراهبرد که هاییسازمان .4
 .(366 :1379 فردار،) است خارجی محیط از ناشی تهدیدهای از پرهیز و داخلی ضعف نقاط کردنِ حذف

 

 ی شهر شیراز بر اساس تحلیل سواتهای توسعهراهبردی ارائه -6-1

 (SOهای رقابتی/ تهاجمی )راهبرد -6-1-1

های بیرونی استوار است، موارد زیر بیرای تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت درونی و فرصت هایراهبرددر 
 شود:ی شهر شیراز ارائه میمنظور توسعههای موجود، بهبرداری از برتریبهره

 شیراز؛شهری  هایطرح در مشارکتی یبالقوه نیروی از گیریبهره* 
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 یتهیه عملی فرایند در شهری خوب حکمرانی مشارکت و پیرامون نظری مباحث کارگیریبه* 
 شهری؛ ریزیبرنامه ها وطرح

 شهری؛ گردشگری قدرت از گیریبهره* 
هیای نسیبی های تفریحیی گردشیگری و دیگیر مزیتگیری از منیاب  و جاذبیهشناسایی و بهره *

محیطی و آب و هوایی، وجود نیواحی جنگلیی، وجیود سید مخزنیی، ستتوریستی منطقه )ازجمله تنوع زی
 ها، اماکن تاریخی و ...( برای رقابت با سایر مناطق تفریحی شهرهای رقیب؛کوه

های گذاریهای موجودِ بخش خصوصیی، بیرای افیزایش حجیم سیرمایهبرداری از پتانسیلبهره *
 اقتصادی؛

 شرایط؛ با متناسب و شدهبومی ایبه شیوه شهری یهای توسعهطرح راهبرد گیریبهره بر تأکید* 

 .های طرحمنظور توسعهشهرها به در تعامالت فرهنگی و هنری مستعد ظرفیت از استفاده* 
 

 (STتنوع ) هایراهبرد - 6-1-2

کیه بیا کند، هدف ایین اسیت تنوع که بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی تمرکز می هایراهبرددر 
ی منظور ارائیهترین نقاط قوت درونی، به مقابله با تهدیدهای بیرونی بپردازد. موارد زییر بیهشناسایی مهم

 شود:ی شهر شیراز برای رف  تهدیدها ارائه میهای توسعهای از نیازمندیپاره
صاد پذیری اقتهای اقتصادی و مشاغل غالب در شهر، برای کاهش آسیببخشی به فعالیتتنوع *

 های کالن اقتصادی؛شهر از متغیر بودن سیاست

ی با توسعه مندنظامی ریزی کاربری اراضی شهری برای مقابلهنظارت بر اجرای قوانین برنامه *
 ی شهر و هضم اراضی مرغوب کشاورزی اطراف شهر؛منظور توسعهناموزون و خار  از برنامه به

ی مهاجرپذیری و فراهم آوردن سازوکار و تمهیدات ریزی صحیح برای ساماندهی پدیدهبرنامه *
 هایی از شهر؛الزم برای مقابله با اسکان غیررسمی در قسمت

و خدمات توریستی و اندیشیدن به تدابیر الزم برای جذب بیشتر  بخشی به امکاناتتنوع *
 گردشگر؛

 ها؛شهرداری و شهرها درآمدی مناب  به بخشیتنوع* 

 کار نیروهای کارگیریبه باهدف مدیریتی سیستم کالن در باال به پایین رویکرد کارگیریبه* 
 محلی؛

 .مناسب و آسان برای دسترسی خدمات و امکانات به بخشیتنوع* 

 

 (WOبازنگری ) هایراهبرد -6-1-3

ی شیهر، منظور رف  نقاط ضعفِ فرا روی توسعهکارهای اجرایی بهها و راهبازنگری پیشنهاد هایراهبرددر 
ویژه از طریق تخصیص مجدد منیاب  موردتوجیه اسیت. بیدین ها بهبرداری بهینه از فرصتاز طریق بهره
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 شود:منظور موارد زیر ارائه می
ها و مشیاغل صینعتی و فعالیت یهای اقتصادی در بخش صنعت و توسعهگذاریهدایت سرمایه *
 پایدار؛

ها و تسیهیالت های محیطی و فراهم آوردن زیرسیاختبرداری مناسب از جاذبهبازنگری در بهره *
 رفاهی گردشگری؛

های آموزشی و تخصیص سرمایه و بودجیه بیرای گسیترش بازنگری در فراهم آوردن زیرساخت *
 مراکز آموزش عالی؛

چه و همگنی قومی مذهبی الزم است که از طرف مسئوالن نهادها ضمن توجه به فرهنگ یکپار *
های میدیریت هیا بیه سیسیتمها و جلب رضایت آنها، به مشارکت مردم در تهیه و اجرای طرحو سازمان

 شهری توجه شود؛

بلندمدت  هایراهبردهای دقیق و ریزیریزی موجود، برنامههای برنامهضمن بازنگری در سیستم *
 ربط قرار گیرد؛ی مناسب شهر، در دستورکار نهادهای ذیتوسعهمنظور به

 مسئول؛ هایسازمان میان در قوی حقوقی و مبانی نظری طرح و مدیریتی مفاهیم در بازنگری* 
 شهر؛ محیطیزیست مسائل و شهری فقر حل معضل برای زندگی کیفیت مفهوم در بازنگری* 

 مالی؛ ضعف رف  و درآمد و هاسرمایه جذب منظوربه شهرها گردشگری هایجاذبه در بازنگری* 

خیوب  حکمرواییی ایجیاد و مدیریتی ساختار باهدف بهبود شهروندان مشارکتی جایگاه بازنگریِ* 
 .شهری

 

 (WTهای تدافعی )راهبرد -6-1-4

کارهایی، ضمن به حداقل رساندن نقیاط ضیعف فیراروی شیهر ی راهتدافعی بر آن است تا با ارائه راهبرد
هیا راهبردترین این که در زیر به مهم ای را نیز فراهم آوردتهدیدهای برون منطقه با شیراز، امکان مقابله

 کنیم:اشاره می
ها و نیز هماهنگی طرف ادارات و سازماندقیق و بلندمدت از  هایراهبردها و ریزیتدوین برنامه *
 ها؛های ناشی از ناهماهنگیمنظور کاهش هزینهرسانی به شهر بهها در خدماتبین آن
هیای متنیوع گذاری در بخیش صینعت و دیگیر بخشگذاران به سیرمایهتشویق مردم و سرمایه *
 اقتصادی؛

ریزی مناسیب بیرای گری و برنامهها و امکانات رفاهی گردشفراهم آوردن تسهیالت، زیرساخت *
 جذب بیشتر گردشگر؛

های محیطی و اقدامات حفاظتی بیرای حفیو و نگهیداری برداری از جاذبهمدیریت مناسب بهره *
 ی شهری؛ی رودخانهوحش طبیعی و نیز برطرف نمودن آالیندگی فزایندهپوشش جنگلی و حیات

غییر کاربری اراضی کشاورزی در اطیراف شیهر، تدوین مقررات و تدابیر ویژه برای جلوگیری از ت *
 های غیرمجاز و جلوگیری از گسترش فیزیکی شهر، خار  از طرح مصوب؛به سایر کاربری
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 خرد؛ و کالن مدیریتی سیستم در تعاملی دوطرفه ایجاد و آمرانه رویکرد هرگونه رف * 

 میدیریت و کیالن یمیدیریت سیسیتم در رویکرد بخشیی جایبه جام  رویکرد نمودن جایگزین* 
 شهری؛

 شهر؛ اقتصادی معضل راستای حل در شهری یتوسعه جام  راهبرد تدوین* 

 محصولی؛به ت  وابستگی از رهایی و درآمد متعدد مناب  ایجاد* 

 شهری؛ مدیریت سیستم در آمرانه رویکرد جایبه شهری خوب حکمروایی نمودن جایگزین* 

 پایدار؛ جهت در شهری مدیریت حقوقی و قانونی اصالح* 

 هایجاییجابه از جلوگیری و خدمات به شهر باهدف دسترسی تمرکززدایی، سیاست نوعی ایجاد* 
 جمعیت؛

 شهر؛ مدیریتی ابعاد تقویت باهدف شهرها در غیردولتی نهادهای نمودن فعال* 

 

 گیرینتیجه -7
 روش از کیه بوده تفصیلی و جام  هایطرح الگوی ایران، در شهری ریزیبرنامه یشیوه در غالب الگوی
نسیبتاً متعیادل  شیرایط با متناسب و است کرده پیروی گدس پاتری  «طرح -تحلیل -برداشت» معروف
 در شیهری یتوسیعه ریزیبرنامیه نیازهیای تواندنمی که شده تهیه غرب جمعیتی و شهرنشینی تحوالت
 کیه نیز شیراز شهر ریزیطرح. باشد گوپاسخ ایران سیاسی اجتماعی و اقتصادی، متغیر شرایط در را، ایران
 کشور، شهرهای دیگر همچون است، ایران شهری یتوسعه مدیریت و ریزیبرنامه سیستم از نظام جزئی
 بیا پیژوهش ایین در بنیابراین اسیت؛ انجام شده الگو این از تبعیت به تفصیلی و جام  هایطرح قالب در
 شید سیعی ی،راهبیرد ریزیبرنامه جنبه از شهری یتوسعه هایطرح هاینارسایی و مشکالت یابیریشه
 بیه توجیه بیا شیود؛ همچنیین گرفته به کار مشکالت این حل منظوربه یراهبرد ریزیبرنامه هایقابلیت
 پیوسیتگی برقیراری و ایجیاد برای آن مندنظام یشیوه و یراهبرد ریزیبرنامه مورد در ذکر شده مباحث
 نتیایج کیل در تهدییدها، و هافرصیت ضیعف و و قیوت نقیاط گیرفتن نظر در با دار،اولویت اقدامات بین
 :کرد عنوان چنین توانمی را یراهبرد هایتحلیل از آمدهدستبه

 این دارد، وجود شیراز شهر یتوسعه ریزیبرنامه منظوربه فراوانی بالقوه هایفرصت که حالدرعین
 تهدیدهای دارد، نیز هاییقوت نقطه شهر گرچه و بردمی رنج شماریبی هایضعف از حاضر حال در شهر
 کیه هاییفرصیت به نسبت تهدیدها این شدت میزان هرچند دارد. قرار شهر یتوسعه فراروی نیز فراوانی
. طلبیدمی را جدی اندیشیچاره درهرحال اما است، کمتر باشد، داشته اختیار در تواندمی بالقوه طوربه شهر
 بیا مقایسیه در کنید، اسیتفاده هاآن از تواندمی و داراست بالقوه طوربه شیراز شهر که هاییفرصت کل در

 آن قیوت نقیاط بیه نسبت نیز، دارد شهر که هاییضعف مقابل، در و است بیشتر شهر، فراروی تهدیدهای
 طورکلیبیه که هستیم شهر در شدیدی و فراوان ضعف نقاط شاهد طرفازی  یعنی دارد؛ بیشتری شدت
 مناسیبی بسییار بیرونیی هایفرصیت دیگر، طرف از و است شده نامطلوبی وضعیت آمدن وجود به باعث
 بالفعیل در صیحیح ریزیبرنامیه و تالش و هافرصت این از بهینه یاستفاده با که دارد قرار شهر فراروی
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 مطلیوب یتوسعه جهت در قبولی قابل شرایط به توانمی ها،ضعف رساندن حداقل به ضمن ها،آن کردن
 .یافتدست شهر

 و هاتوانایی اثبات و یراهبرد ریزیبرنامه خصوص در پژوهش این در شدهمطرح مباحث به توجه با
 شناسایی نیز و شهر شیراز یتوسعه بر تأثیرگذار بیرونی و درونی عوامل شناسایی در الگو این هایقابلیت
 الگیوی از گفیت تیوانمی هیا،راهبرد ایین سینجیاولویت و بندیرتبه و شهر یتوسعه اصلی هایراهبرد
 شیهری ریزیبرنامه در کارآمد ابزاری و مناسب مفهومی چارچوب عنوانِبه توانمی یراهبرد ریزیبرنامه
 .کرد استفاده
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