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 چکیده
 مهـم  مراکـز  دربردارنـده   و دهنـد  مـی  تشکیل را انسان هایقرارگاه ترینکامل شهری فضاهای

 و یتـاریخ  فرهنگـی،  هـای  جاذبـه  از همچنـین  و باشند می پزشکی تفریحی، علمی، اقتصادی،

 بیشـتر  نیز شهریزیست محی  شهرها، در ساکن افراد تعداد افزایش موازاتبه .برخوردارند طبیعی

 ابعاد به توجه رو ازاین .داشت خواهد همراه به بسیاری منفی پیامدهای و شود می کشیده چالش به

 کمـک  زیسـت محـی   با هماهنگی و تعامل در و پایدار شهری ایجاد به تواندمی شهری، پایداری

 آن جزئـی  هـدف  و اندیشـه  جدیـد  شـهر  در پایـداری  برتر راهبرد ارائه پژوهش، کلی هدف .کند

 بر حاکم الگوی .است مذکور محدوده در پایداری به مربوط بیرونی عوامل و درونی عوامل تحلیل

داده گردآوری شیوه .است گراهدف روش، و ماهیت لحاظ به و کاربردی هدف، لحاظ به پژوهش

داده وتحلیـل  تجزیه .باشدمی (ایپرسشنامه) کیفی -کمی ها،داده نوع و بوده میدانی -ادیاسن ها

 نشـان  پـژوهش  هاییافته .پذیرفت انجام کمی استراتژیک ریزیبرنامه و سوات مدل وسیلهبه ها

 در پایـداری  بـه  ونقل حمل و دسترسی اقتصادی، خدماتی، کالبدی، ماهیت با عواملی که دهدمی

 کننـد،  مـی  تحدیـد  آن در را پایـداری  کـه  عواملی ترین مهم و اند نموده کمک اندیشه یدجد شهر

 جدیـد  شـهر  در پایـداری  تقویـت  برای راهبرد ترین مهم و دارند محیطی زیست اجتماعی، ماهیت

 از مـانع  کـه  ای گونه به امکانات و خدمات توزیع در عدالت رعایت به توجه از است عبارت اندیشه

 .شود پایتخت به ندانشهرو مهاجرت

 

 اندیشه جدید شهر پایداری، پایدار، توسعه راهبردی، ریزی برنامه :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 جمعیـت  انفجـاری  رشـد  یعنی آن دوم مرحله به ورود و جمعیتی تحوالت اول مرحله از گذر حقیقت در 8680 سال از گذر

 کـرد  جستجو اروپایی کشورهای از بعضی در بعد به 8680 های الس تحوالت در و کلی چارچوب در باید را آن علل است،

 ایجـاد  بر عالوه که تحوالتی .ساخت می فراهم صنعتی انقالب برای را اروپایی جامعه ها، زمینه تمامی در تحوالت روند که

 و اجتمـاعی  رفـاه  بردن باال موجبات اجتماعی، و اقتصادی های اندیشه علمی، و فلسفی تفکرات زمینه در تغییرات یکسری

 جهـان  در شهرنشـینی  پـویش  سو، این به صنعتی انقالب از (.11-13 :8330جوان،) است شده ومیر مرگ نرخ آمدن پایین

 در جهـان  جمعیـت  توزیع باز موجب تمرکز، به گرایش ضمن پویش این در نهفته نیروی .است داشته معینی وسوی سمت

  (.83 :8318عظیمی،) است شده انبوه مقیاسی

 خواهـد  همـراه  بـه  خـود  با را ویژه تقاضاهای در العاده فوق افزایشی بالمآل کوچک فضای در جمعیت و افراد تجمع

 هـای  سیسـتم  نتیجـه  در دارنـد،  ... و عمـومی  فاضالب های شبکه عمومی، آب تأمین منابع ها، خیابان به نیاز مردم .داشت

 و داده قـرار  موردبررسـی  را اجتماعی امنیت و مالی امور قانون، ی،مهندس پیچیده مسائل تا است موردنیاز اداری تر پیچیده

 تمـامی  در را ای نشـده  بینی پیش مسائل صنعتی انقالب با همراه شهری رشد انتظار ازحد بیش سرعت .درآورد اجرا مورد به

 محیطـی  زیسـت  زمینـه  در ای سابقه بی چالش با بشر حاضر، توسعه درحال (.11-13 :8308کاویانی،) داشت همراه به موارد

 کنونی سطوح تواند نمی دیگر زمین، کره اکوسیستم که دارد وجود موضوع این مورد در ای گسترده توافق .است شده مواجه

 وارده بار و فشارها زیرا نیست، پایداری به قادر دیگر و کند تحمل را آن رشد به رو روند و مصرفی و اقتصادی های فعالیت

  (13 :8330 پور، ساسان) است هشد دوچندان طبیعت بر

 .کـرد  احسـاس  زیسـت  محـی   بر را اقتصادی سریع رشد و زیاد جمعیت اثر توان می دیگری قاره هر از بیش آسیا در

 تحقیقـات  از بسـیاری  (.830-838 :8333 دیک، وان پیتر ماین) نیست محیطی زیست مشکالت دارای قاره تنها اروپا پس

 800 تا 80 بزرگ شهرهای در روحی و جسمی های خستگی و روانی-عصبی های ناراحتی هک است واقعیت این کننده بیان

 بیکـاری،  و اقتصـادی  تنـزل  تبعـی،،  و فقـر  (.110 :8331شکویی،) است شده گزارش روستایی های حوزه از بیشتر درصد

 توسـعه  عمـده  تـایج ن از شـهرها  اندیشـیده  نـا  پراکنـدگی  اجتمـاعی،  مشکالت عصبی، فشارهای و گوناگون های آلودگی

  (.68-66 :8330 بهرامی، و مرصوصی) باشد می شهرنشینی

 جلـوگیری  راسـتای  در را شـگرفی  توجـه  کـه  اند شده رو روبه ای عدیده مشکالت با شهرها اکثر زیست محی  امروزه

 خـالق،  شـهر  توانا، شهر پذیری، زیست پایدار، شهر :همچون اصطالحاتی نیز باره دراین .کند می اقتضا نامطلوب روند ازاین

 باکیفیتی توأم زندگی به بتوان طریق این از تا دارند اشاره شهروندان زندگی کیفیت بهبود و ارتقاء به همگی آور تاب شهر

 توسـعه  درحال و یافته توسعه از اعم کشورهای در جدید شهرهای احداث .یافت دست زیست محی  در انتظار مورد و مطلوب

 قالـب  در اکثـراً  کنونی شهرهای .باشد می تأمل قابل و مهم بسیار اقدامی بزرگ شهرهای مشکالت تعدیل منظور به توسعه

 هـای  شـاخص  که شوند می محسوب ناپایدار شهرهایی عموماً پایدار، شهر دیدگاه از و اند گرفته شکل زا برون توسعه الگوی

  (.81-83 :8310 ی،سلطان بهرام :ک .ر) یافت ها آن در توان می را ناپایداری از متعددی

 عوامـل  میـان  پویـا  موازنه ایجاد و فعالیت همچون امری در تداوم :شود می تعریف گونه این پایدار شهر میان این در

 (.80 :8330بهرامی، و مرصوصی) باشد می بشر نوع موردنیاز اقتصادی اجتماعی، طبیعی، عوامل نظیر فراوان مؤثر

 این مذکور شهر انتخاب علت .است شده برگزیده موردمطالعه محدوده نوانع به اندیشه جدید شهر حاضر پژوهش در

 امکانـات  وجود شامل خورد؛می چشم به ساکنانش برای شهر این احداث در که مطلوبی خصوصیات کنار در که است بوده

 – تهران آزادراه ملهج از منطقه ارتباطی هایشبکه به مناسب دسترسی آینده، ساکنان برای اشتغال تأمین جهت در بالقوه

 بـا  سـاکنین  اولیـه  نیازهای تأمین نظر از الزم امکانات وجود شهری، پایدار توسعه ساختارهای وجود آهن، راه شبکه و کرج
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 کـرج،  و شـهریار  هـای شهرستان جمله از یافته تکامل و فرهنگی و اجتماعی های کانون با مجاورت در آن استقرار به توجه

 مطلوب محیطیزیست زمینه در آیا .است داشته عملکردی چگونه محیطیزیست نظر از ،... و اشتک غیرقابل اراضی وجود

 زمینـه  در ... و ونقـل  حمل خدماتی، کالبدی، هایمطلوبیت برخی رغمعلی شهر این احداث بالعکس اینکه یا و کرده عمل

 و شـده  اعـالم  نفر هزار 36 بر بالغ 8330 سال سرشماری در شهر این جمعیت .است داشته ضعیفی عملکرد محیطیزیست

 محیطی زیست اثرات افزایش با جمعیت افزایش موازات به اندیشه جدید شهر رو ازاین .دارد جمعیت نفر هزار 800 اکنون هم

 عوامـل  تهدیـدات،  و هـا  فرصـت  ضعف، قوت، نقاط دادن قرار مدنظر با حاضر پژوهش در میان این در بود، خواهد مواجه

 پـژوهش  .باشـد  می موردتوجه اندیشه جدید شهر در پایداری توسعه یا تحدید در یک هر نقش و شناسایی ذکورم چهارگانه

 :شود می پیگیری اساسی سؤال دو طرح با حاضر

 در پایـداری  توسعه یا تحدید در (تهدیدات و ها فرصت) بیرونی عوامل و (ضعف و قوت نقاط) درونی عوامل نقش .8

 ت؟اس چگونه اندیشه جدید شهر

 است؟ کدام اندیشه جدید شهر در پایداری تقویت برای استراتژی بهترین QSPM مدل از استفاده با .1

 از اسـت  عبـارت  آن جزئـی  هـدف  و اندیشـه  جدیـد  شهر در پایداری برتر راهبرد ارائه از است عبارت پژوهش کلی هدف

 .اندیشه جدید شهر پایداری بر اثرگذار بیرونی عوامل و درونی عوامل تحلیل

 و 8میـدوز  دانـال  اثـر  رشـد  هـای  محدودیت کتاب در 8301 سال در باید ابتدا را پایداری به مربوط مطالعاتی پیشینه

 رشـد  های محدودیت کتاب 3میدوز دنیز و 1راندرز جردن همکارانش کمک با نیز بعد سال 30 وی .کرد جستجو همکارانش

 1000 سـال  تـا  8300 سال از زیستمحی  در انسان تصرف و دخل که دارد اشاره و نمود منتشر را چند اضافاتی با همراه

 فزاینـده  تصـرف  و دخـل  معـرض  در خـود  ثابت میزان با زمین منابع که است حالی در این و است یافته افزایش همچنان

  (.Donella et al,2044) دارند قرار انسان

 مطـرح  پایـدار  توسعه مفهوم و گرفت صورت محیطی زیست مشکالت و مسائل به جدی توجه اولین 8310 سال در

 ابعـاد  کـه  پایـدار  توسـعه  مفهـوم  .گرفـت  قـرار  موردتوجـه  جهـان  سراسـر  در رسمی شکل به پایدار شهر اصطالح و شد

 کشاورزی صنعتی، شهری، پایداری که گشت تحقیقاتی ساز زمینه تدریج به بردارد در را اقتصادی اجتماعی، محیطی، زیست

 اسـت  گسـترده  قبیـل  ایـن  از مطالعاتی دامنه .دهند می قرار موردتوجه را اجتماعی محیطی، زیست اقتصادی، غذا، تأمین و

 :داشت اشاره د،ان داده قرار موردتوجه را پایداری که تحقیقات از مواردی به توان می وجود بااین

 ریمشـا  نظرات از استفاده با "آن محیطی زیست مالحظات و نوشهرها ایجاد" مقاله در 8310 سال در سلطانی محمود

 مثـل  طبیعی مالحظات :شامل نماید می اشاره نوشهرها ایجاد زمینه در محیطی زیست مالحظات برخی به روسی آرشیتکت

 هـای  جنبـه  مثـل  انسانی مالحظات و شناسی زمین و شناسی آب مهندسی ی،اقلیم عوامل زمین، شکل جغرافیایی، موقعیت

 عنوان با خود ارشد کارشناسی نامه پایان در 8310 سال در رابیاع حامد .اجتماعی ساختار اجتماعی، خدمات شناختی، زیبایی

 و سـالم  شـهر  اصـول  از اسـتفاده  بـا  میـدانی،  -اسـنادی  مطالعـه  روش بـه  "اندیشـه  جدید شهر محیطی زیست ممیزی"

 شـهر  معیارهـای  بـا  اندیشه جدید شهر در شهری زیست وضعیت که رسد می نتیجه این به پایان در شهری استانداردهای

 بـا  متناسـب  جمعیـت  بارگـذاری  بـرای  کـه  شـود  مـی  اسـتنتاج  طـرح  اجرای در بازنگری ضرورت و ندارد سازگاری سالم

 محیطـی  زیسـت  عوامل تعیین" مقاله در 8318 سال در طبیبیان رسح و منوری مسعود .باشد می الزم محیطی های قابلیت

 بـا  که اند نموده سعی موردمطالعه محدوده عنوان به هشتگرد جدید شهر انتخاب با "ایران در جدید شهرهای یابی مکان در

 نتیجـه  در و ننـد ک ارزیابی اکولوژیکی پارامترهای نظر از را فوق محدوده یابی مکان هارگ مک روش معیارهای از استفاده

                                                           
1. Donella Meadows 
2. Jorgen Randers 

3. Dennis Meadows 
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 و نـژاد  محـرم  ناصـر  .دارد هـارگ  مـک  اکولوژیکی پارامترهای نظر از مناسبی وضعیت هشتگرد جدید شهر که اند دریافته

 راهکارهـای  ارائـه  و پـردیس  جدیـد  شـهر  محیطـی  زیسـت  مشـکالت  بررسـی " مقاله در 8316 سال در ملوندی محسن

 شـهر  که اند رسیده نتیجه این به شهر این محیطی زیست مشکالت بررسی با میدانی -اسنادی مطالعه روش به "مدیریتی

 .دارد فاصـله  بسـیار  خود ساخت اولیه اهداف و معیارها با و است نشده مستقر مناسبی موقعیت در آمایشی لحاظ به مذکور

محی  بر دجدی شهرهای توسعه محیطی زیست اثرات ارزیابی" مقاله در 8310 سال در پور حبیب اصغر علی و جعفری علی

 جدیـد  شـهر  ایجـاد  که اندرسیده نتیجه این به ایرانی لئوپلد ماتریس از استفاده با "پردیس جدید شهر :موردمطالعه زیست

 اکولـوژیکی  لحاظ به شهر این احداث موفقیت عدم بیانگر که گشته همراه توجهی قابل محیطی زیست مشکالت با پردیس

 شـهر  کالن حوزه در جدید شهرهای گزینی مکان تطبیقی بررسی" مقاله در 8310 سال در همکارانش و پوراحمد .باشدمی

 جدیـد  شـهر  اگرچـه  کـه  اند رسیده نتیجه این به سوات تکنیک از استفاده با "(هشتگرد پرند، اندیشه، :موردمطالعه) تهران

 از ایـران  در جدیـد  شـهرهای  اکثـر  درمجمـوع  اما دارد پرند و اندیشه به نسبت بهتری موقعیت یابی مکان نظر از هشتگرد

 در همکـارانش  و اکبرپـور  .ندارنـد  مناسـبی  وضعیت ... و توپوگرافی تکنونیک، خاک، مثل طبیعی شرای  از بسیاری لحاظ

 از اسـتفاده  بـا  "پـارس  انـرژی  اقتصادی ویژه منطقه در شهری توسعه محیطی زیست اثرات ارزیابی" مقاله در 8311 سال

 و نـدارد  وجود منطقه در سکونتی مراکز استقرار امکان که اندرسیده نتیجه این به لیست چک و یایران لئوپلد ارزیابی روش

 مـدیریت  " عنوان با مقاله در 8313 سال در همکارانش و منوری .شوند منتقل منطقه از بیرون به تدریج به باید مراکز این

 Gis از اسـتفاده  با و ای کتابخانه -اسنادی مطالعه وشر به "اندیشه جدید شهر در پسماندها ونقل حمل و آوری جمع بهینه

 بـا  مقالـه  در 8313 سـال  در همکـارانش  و قنـواتی  .اند نموده تعیین اندیشه 3 فاز در را زباله آوری جمع مسیرهای بهترین

 جدیـد  شـهر  طبیعـی  بستر ارزیابی با "اندیشه جدید شهر :موردمطالعه ایران در جدید شهرهای یابی مکان ارزیابی " عنوان

 ارزان مثـل  عوامل از بعضی فدای اندیشه جدید شهر احداث اصولی و صحیح یابی مکان که اند رسیده نتیجه این با اندیشه

 منـابع  بـر  مـروری  .اسـت  شـده  ... و گـاز  آب، ها، راه مثل تسهیالت از بعضی به دسترسی زمین، بودن دولتی زمین، بودن

 و انـد  کـدم  اندیشه جدید شهر محیطیزیست مشکالت که شده پرداخته امر این به ها آن اکثر در که دهد می نشان پیشین،

 مشـکالت  شـناخت  راسـتای  در رو ازایـن  .است داشته همراه به محیطیزیست اثرات و پیامدها چه شهر این احداث اینکه

 مسـائل  اینکـه  بـر  عـالوه  حاضـر،  پژوهش در اما .اندبرداشته گام مسئله این حل برای راهکارهایی ارائه و محیطیزیست

 یک ایجاد به تواندمی که استراتژی یا راهبرد یک ارائه به درنهایت اند، قرارگرفته مدنظر اندیشه جدید شهر محیطیزیست

 .باشدمی پیشین منابع با حاضر پژوهش تمایز وجه خصیصه این و شده پرداخته کند کمک پایدار شهر
 

 نظری مبانی

 هـایی  دیـدگاه  کنـد  می فراهم را شهرها زوال و افت های زمینه که شهرهازیست محی  در ودموج مشکالت رفع راستای در

 آینـده  بـه  توجه کرد، منتشر 8310 سال در را خود گزارش توسعه، و زیست محی  جهانی بیانیه که زمانی .است شده مطرح

 طریـق  از داشـت  وجـود  توسـعه  فاهدا و زیست محی  میان که متضادی مسائل و مشکالت تبیین راستای در ما مشترک

 بـه  بـدون  حاضـر،  نسل نیازهای تأمین :از است عبارت پایدار توسعه آن موجب به که گردید میسر توسعه از تعریفی تدوین

 (.Jonathan, 2000: 5) آتی های نسل های توانایی انداختن خطر

 را جامعی درک یک و شد مطرح یدارپا توسعه پیرامون کنونی های بح  برای شروعی نقطه عنوان به مذکور گزارش

 داده تشـکیل  اصـلی  و عمده های سیاست وسیله به را پایدار توسعه مفهوم تحول زمینه و آورد وجود به جهانی مشارکت از

  .(Desta Mebratu,1998:496) است

 از حفاظـت  ایبر همگانی آموزش آلودگی، کاهش منابع، از منطقی استفاده کنفرانس، این موردتوجه مسائل جمله از
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 پایـدار  توسعه نظریه متعاقباً و است محیطی زیست المللی بین های سازمان تأسیس و محیطی زیست تحقیقات زیست، محی 

 کـه  اسـت  شهری زیست محی  خصوص به محیطی زیست مسائل درباره زیست محی  طرفداران های بح  حاصل شهری،

 و حـال  برای منابع نگهداری موضوع نظریه این در .شد ارائه محیطی بعمنا از حمایت برای (پایدار توسعه) نظریه دنبال به

 .(10 :8338زیاری،) است مطرح ناپذیر تجدید منابع به ضایعات کمترین واردکردن و زمین از بهینه استفاده طریق از آینده

 هـای  مؤلفه نیز و هروندانش زندگی کیفیت ارتقای به توجه زیست، محی  از حفاظت به گسترده توجه بر عالوه امروزه لکن

 شـهر  توانـا،  شـهر  پـذیر، زیسـت  شـهر  پایدار، شهر :همچون اصطالحاتی نیز باره دراین .باشد می موردتوجه محیطی زیست

 همچنـین  .اسـت  گردیـده  بیان انسان زندگی و زیست محی  به توجه راستای در همگی پایدار، شهر آور، تاب شهر خالق،

 پایـداری  از را مـدلی  8330 سـال  در IDRC گـروه  :است چنین است شده مطرح پایداری وردم در که نظریاتی و ها دیدگاه

 یعنـی  .شـود  مـی  ها آن متقابل تأثیرات و اکوسیستم و اجتماع بعد دو شامل و دارد نام پایداری مرغ تخم که کنند می مطرح

 به نیز اکوسیستم تخریب تبعات شوند، می مند بهره آن منافع از و کنند می تخریب را اکوسیستم جامعه مردم آنکه موازات به

 .iJosh (Madhavi,2007:13) گردد بازمی مردم

 محیطـی  زیسـت  اقتصـادی،  اجتمـاعی،  بعـد  سـه  از کـه  اند کرده مطرح را مدلی 1000 سال در إسپیلمان و من برود

 و زیسـت  محی  حفظ ،جتماعیا رفاه مثل ها آن به مربوط های شاخص و فوق ابعاد به بستگی پایداری درک و شده تشکیل

 یـک  1000 سـال  در پـاگ  سـدریک  .)al,2012:33 et Gudmundsson) شود می حیاتی و اقتصادی توسعه آن، احیای

 هـا  آن به مربوط معیارهای و اقتصاد اجتماعی، ارزش زیست، محی  بعد سه که است نموده ترسیم پایداری از ذهنی تصویر

 سـال  در کین (.813 :8313 نژاد، محرم) هستند پایداری های شاکله ترین مهم از عدالت سرزندگی، نشاط، سالمتی، شامل

 دسترسـی  اقتصـادی،  وری بهـره  دموکراسی، عدالت، را آن اصلی ابعاد که است نموده مطرح را پایداری منشور مدل 1000

 .iJosh (Madhavi,2007:15) دهد می تشکیل

 حیات و موجودیت از حمایت زیست، محی  به توجه شامل را یپایدار مفهومی مدل 1006 سال در تی سی ایوونگ 

 موجودیـت  تهدیـد  صـورت  در کـه  هـا  اقیانوس و دریاها ها، رودخانه ها، جنگل زمین، هوا، :اجزا شامل) اند دانسته زمین کره

  .)Foy,2008:143 & Eyong ) شد خواهد متزلزل نیز پایداری فوق موارد

 بـه  تـوان  مـی  خـاص  طـور  به پایدار توسعه و عام طور به توسعه مختلف ابعاد نجشس برای ابزارها ترین مهم از یکی

 سـال  در ریودوژانیرو کنفرانس از پس ویژه به گذشته، های سال خالل در ها شاخص این .کرد اشاره 8سرخطی های شاخص

 مـورد  860 بـه  هـا  شـاخص  ینا تعداد 1006 سال پایان تا که طوری به .اند پیداکرده جهان در ای گسترده کاربردهای 8331

 منتشـر  پژوهشـی  و دانشـگاهی  مراکـز  متحـد،  ملـل  سـازمان  بـه  وابسته المللی بین های سازمان وسیله به که است رسیده

  . (European Commision, 2008)شوند می

 مـدل  در و اسـت  برزیـل  کشـور  بـه  مربـوط  کـه  اند نموده ارائه را مدلی 1080 سال در همکارانش و بارتولینی جسیکا

 بـوده  موردتوجـه  زیسـت  محی  سالمتی، بهسازی، و نوسازی آموزش، توریسم، و فرهنگ امنیتی، معیارهای ها آن پایداری

  .(Jessica Bartolini,2010:30) است

 آب، کیفیت جهانی، اقلیم :باشد می شرح بدین که است هبرشمرد را هایی شاخص 1088 سال در اروپا اتحادیه همچنین

 سروصـدا،  آب، مصـرف  انـرژی،  مصـرف  زبالـه،  آوری جمـع  مدیریت پاک، ونقل حمل سیستم و شهری ویاییپ اسید، تولید

 مشـارکت  سـنتی،  میـراث  عمـومی،  و سـبز  فضـای  پایدار، شهری اقتصاد شهری، امنیت مسکن، کیفیت اجتماعی، عدالت

  .(European Commission,2015:20) شهروندان

 کمـی،  قیـودات  اسـاس  بـر  که است ایسنجیده های گیری تصمیم از ایوعهمجم عملی و ذهنی فرآیند ریزیبرنامه
                                                           
1. Headline indicators 
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 تلفیقـی  و جانبـه  همه فرآیندی استراتژی .کندمی بیان مشخص موضوعی در را انسان دخالت شیوه مکانی و زمانی کیفی،

 اسـت  شـده  حیطرا نحوی به و سازدمی مربوط محی  تغییرات و عوامل با را سیستم اصلی قوت نقاط یا محاسن که است

  .شودمی حاصل اطمینان سیستم اصلی اهداف دستیابی از آن صحیح اجرای با که

 آن حاصـل  کـه  گردیـد  مفهوم دو این ترکیب و تلفیق باع  متمادی سالیان طی استراتژی و ریزی برنامه تحول سر

 جهـت  یافته نظام است شیوه درواقع که است ریزیبرنامه از ایگونه استراتژیک ریزیبرنامه .است استراتژیک ریزیبرنامه

 شـیوه  همچـون  عـواملی  آن علل کارکرد سیستم، یک رهنمود و دهیشکل خصوص در هافعالیت اجرای و تصمیمات اخذ

 ایـن  برنامـه  آمیـز موفقیت اجرای و کنونی اقدامات اهداف، تعیین و هدفمند تحلیل گزینشی، صورت به اطالعات گردآوری

 استراتژیک مدیریت بطن از درواقع، استراتژیک ریزیبرنامه .است ساخته متمایز ریزیبرنامه دیگر الاشک از را ریزانبرنامه

 دلیـل  همـین  بـه  و کـرد  پیـدا  رواج آمریکا در تجاری هایشرکت فعالیت قلمرو در 8360 دهه در ابتدا که است شده زاده

  (.300-308 :8318 موسوی، و انی حکمت) گردید اطالق آن به شرکتی استراتژیک ریزیبرنامه عنوان

 در پـژوهش  مفهومی مدل طبق اندیشه جدید شهر در پایدار توسعه استراتژیک ریزیبرنامه برای نیز پژوهش این در

 بامطالعه سپس و گرفتند قرار موردتوجه محیطیزیست اجتماعی، اقتصادی، بعد شامل پایدار توسعه گانه سه ابعاد (8) شکل

 عوامـل  شـهروندان،  بـا  مصـاحبه  و میـدانی  مشـاهدات  پایـداری،  موضوع و اندیشه جدید شهر رامونپی گوناگون منابع در

 .شدند واقع موردتوجه و شناسایی عامل 38 قالب در تهدیدات و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط چهارگانه

 
  پژوهش مفهومی مدل .1 شماره شکل

 

 پژوهش روش

 هـا  داده گـردآوری  شـیوه  .اسـت  گـرا هـدف  روش و ماهیـت  لحـاظ  به و کاربردی هدف، لحاظبه پژوهش بر حاکم الگوی

 ابتـدا  شـده،  بیان سؤاالت و اهداف اساس بر پژوهش این در .باشد می (پرسشنامه) اولیه های داده نوع از و میدانی-اسنادی

 بـرای  برتـر  ردراهب سپس و تعیین اندیشه جدید شهر پایداری توسعه یا تحدید در خارجی و داخلی عوامل از یک هر نقش
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 گردیـد،  مشـخص  محیطی زیست اقتصادی، اجتماعی، اصلی بعد سه در پایداری مفهوم ابتدا .گردد می ارائه پایداری تقویت

 تقویـت  بـرای  برتـر  راهبـرد  QSPM مـدل  از استفاده با و گردآوری اندیشه جدید شهر سطح در موردنیاز های داده سپس

 .شـدند  مطـرح  سـؤال  شـکل  به و پرسشنامه قالب در ابعاد به مربوط های شاخص .شد ارائه اندیشه جدید شهر در پایداری

 .شد گرفته بهره ساده تصادفی روش از گیری نمونه جهت و تعیین نمونه 800 تعداد به (8) فرمول از استفاده با نمونه حجم

 .اند قرارگرفته شگریپرس مورد که دهند می تشکیل اندیشه جدید شهر شهروندان و ساکنان را تحقیق آماری جامعه

 :8 فرمول

نمونه حجم   

معیار انحراف        

 بود خواهد 8 مقدار نیتر کوچک و 8 مقدار ترین بزرگ شده، استفاده درجه 8 لیکرت طیف از پرسشنامه در چون

 حجم لذا .شد رفتهگ نظر در %33 اطمینان سطح و 8/0 برآورد دقت و است 60/0 با برابر آن معیار انحراف بنابراین

 .بود خواهد 800 با برابر نمونه

 = 36/8  e = 8/0  σ= 60/0  => np = 800 
 

 راهبـرد  یـا  اسـتراتژی  انتخـاب  جهت Qspm مدل از گرفت صورت ها داده گردآوری برای الزم اقدامات ازاینکه پس

 و تحلیلـی  شـناخت  بـرای  بایـد  ابتـدا  مـذکور  مـدل  در .شـد  گرفتـه  بهره اندیشه جدید شهر در پایداری تقویت برای برتر

 در بـار  اولـین  بـرای  SWOT تحلیـل  .پذیرد می انجام Qspm مدل ادامه در و نمود طی را کیفی سوات مراحل راهبردی،

 بررسـی  و موجود وضعیت تحلیل برای روش این از .شد مطرح کریستنسن رولند و اسمیت آلبرت جورج توس  8380 سال

 برای بلندمدت، در مناسب استراتژی ارائه و استراتژیک مسائل شناسایی منظور به دیدهاته و ها فرصت ها، ضعف قوت، نقاط

 ،(Strengths) هـا  قـوت  واژه، چهـار  نخسـت  حـروف  دادن قـرار  هم کنار از SWOT عبارت .شود می استفاده ناحیه یک

 مـدل  ایـن   دیدگاه از .است شده تشکیل (Threats) تهدیدات و (Opportunities) ها فرصت ،(Weaknesses) ها ضعف

8 .رسـاند  می ممکن حداقل به را تهدید و ها ضعف و حداکثر به را ها فرصت و ها قوت  مناسب استراتژی یک
Qspm  یـک 

 مـدیریت  نگـرش  یـک  .گیـرد  می قرار مورداستفاده استراتژیک مدیران توس  دهه دو حدود تقریباً که بوده تحلیلی ابزاری

 کلیـدی  عوامـل  بنـدی  اولویت و مقایسه برای خوبی ابزار و است ممکن های استراتژی بیارزیا برای باال سطح استراتژیک

 (.8338 همکاران، و موحدی) رودمی شمار به خارجی و داخلی

 :است زیر مراحل شامل که شود طی کیفی سوات مدل مراحل باید ابتدا

 داخلی عوامل شناسایی (IFE
EFE) خارجی عوامل و ( 

3) 

 داخلی عوامل :ضعف نقاط سپس و تقو نقاط لیست تهیه (IFE) 

 خارجی عوامل :تهدیدات سپس و ها فرصت لیست تهیه (EFE) 

                                                           
1. Quantitative Strategic Planning Matrix 

2. Internal Factor Evaluation Matrix 
3. External Factor Evaluation Matrix 
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 عوامـل  بـرای  اهمیـت  ضـریب  جمـع  .باشد (8 تا 0 بین باید ضریب این میزان) عامل هر اهمیت ضریب تعیین 

 .است طور همین نیز خارجی عوامل در .شود 8 با برابر باید داخلی

 3 تا 8 از عامل هر رتبه تعیین. 

 و 3 از تـر  بـزرگ  گـاه هـیچ  نهـایی  نمره جمع) .عامل رتبه *عامل اهمیت ضریب =عامل هر نهایی نمره تعیین 

 (.شود نمی 8 از تر کوچک

 سوات وتحلیل تجزیه ماتریس تشکیل (چهارگانه راهبردهای شامل ST، WT، WO و SO.) 

 آن عوامل استخراج و منتخب استراتژی یا راهبرد انتخاب. 

 همان یا کمی سوات مراحل عشرو Qspm. 

 

 مطالعه مورد محدوده

 شـهریار  شهرسـتان  شـهرهای  از یکـی  عنـوان  بـه  و تهـران  استان در جدید شهرهای از یکی عنوان به اندیشه جدید شهر

 .دارد قرار کرج شرقی جنوب کیلومتری 0 و شهریار غربی شمال کیلومتری 3 تهران، کیلومتری 30 در و شود می محسوب

 کـه  گردد می تشکیل فاز 6 از مذکور شهر .است شده اعالم نفر هزار 36 بر بالغ ،8330 سال سرشماری در شهر این یتجمع

 مهندسـی  اصـول  اسـاس  بـر  ترتیـب  بـه  فازهـا  بقیـه  و شود می محسوب نشده شهرسازی و سنتی بافت جزء آن یک فاز

 و اسـت  شـده  احداث تهران استان غرب در واقع لثیمث صورت به و هکتار 8338 شهر این وسعت .اند شده احداث شهرسازی

 .(8338 اندیشه، شهرداری) است برخوردار ای ویژه جایگاه از منطقه ارتباطی های شبکه به مناسب دسترسی لحاظبه

 

 

  تهران شهر کالن با اندیشه جدید شهر موقعیت نمایش. 0 شماره شکل
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  شهیاند دیجد شهر یفازها تیموقع .9 شماره شکل
 

 ها یافته و بحث

 منـابع  بامطالعه عوامل این .گردید تهیه عوامل از فهرستی فیلم، و عکس و مصاحبه و پرسشنامه با ابتدا حاضر پژوهش در

 در .انـد  شـده  ارائـه  شـهروندان  و ساکنان با گرفته صورت های مصاحبه و مشاهدات و اندیشه جدید شهر پیرامون گوناگون

 عوامل نقش که سؤال این به پاسخ برای .است شده مطرح ادامه در آن عملیاتی مراحل هش،پژو سؤال دو به پاسخ راستای

 اندیشـه  جدیـد  شـهر  در پایـداری  توسعه یا تحدید در (تهدیدات و ها فرصت) بیرونی عوامل و (ضعف و قوت نقاط) درونی

 هـر  به که را هایی پاسخ تعداد باید عامل ره وزنی جمع آوردن دستبه برای .اند آمده 3 ،1 ،8 جداول طبق ها یافته اند، کدم

 وزنـی  جمـع  عنـوان  بـه  آن جمـع  سپس نمود، ضرب هم در را است شده داده لیکرت مقیاسی پنج طیف های گزینه از یک

 پـنج  طیـف  از را 8 گزینـه  نفر 08 قیمت ارزان مساکن وجود عامل به پرسشنامه طبق مثال، برای .گیرد می قرار موردتوجه

 .انـد  نـداده  آن بـه  پاسـخی  نفـر  18 و 3 گزینه نفر 30 ،1 گزینه نفر 10 ،3 گزینه نفر 83 اند، کرده انتخاب لیکرت مقیاسی

 منفـی  عامـل  ماهیـت  اگر اما است آن بودن تر مطلوب معنای به بیشتر امتیاز اختصاص است مثبت عامل ماهیت ازآنجاکه

 در .داشـت  توجـه  نیـز  عوامل ماهیت به باید بنابراین .بود دخواه آن بودن تر نامطلوب معنای به بیشتر امتیاز اختصاص بود

 از انـد  نـداده  پاسـخ  عامـل  بـه  نیـز  افراد برخی چون و است شده داده عامل هر به امتیازاتی شد گفته آنچه طبق مثال این

 :کرد عمل (8) تا (1) های فرمول طبق باید نمونه این در .گردد می استفاده وزنی میانگین

 (8*08(+)3*83(+)1*10(+)3*30=)680 :وزنی جمع                        :1 فرمول

 = 3883 ها پاسخ تعداد :833 :وزنی میانگین                                  :3 فرمول

 :نسبی وزن                                              :3 فرمول

 نسبی وزن*رتبه :امتیاز                                                :8 فرمول
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 عامل 0 تعداد به ضعف نقاط و عامل 81 تعداد به قوت نقاط و شد تهیه داخلی عوامل ماتریس ابتدا (8) جدول طبق

 جمع مذکور، های فرمول طبق .شد مطرح تهدید 3 و فرصت 6 شامل خارجی عوامل (1) جدول طبق همچنین .شدند بیان

 .گشـت  محاسـبه  خـارجی  عوامل و داخلی عوامل برای امتیاز نسبی، وزن رتبه، وزنی، میانگین ها، پاسخ امتیاز جمع زنی،و

 میـانگین  از اسـتفاده  بـا  بتوان که است این اند شده داده نمایش (1) و (8) جداول قالب در که ها ماتریس این تهیه از هدف

 (1) و (8) جداول نتایج از و کرد درک را یک هر اهمیت میزان و نمود بندی یتاولو را عوامل از یک هر آمده، دست به وزنی

 (1) و (8) جـداول  طبـق  ازآنکـه  پـس  .نمـود  اسـتفاده  Qspm همـان  یـا  کمی استراتژیک ریزی برنامه مراحل شروع یبرا

 از یک هر (3) ولجد طبق پذیرفت، انجام تهدیدات و ها فرصت ضعف، و قوت نقاط به مربوط عوامل از یک هر محاسبات

 اهمیـت  دهنـده  نشـان  است بیشتر ها آن وزنی میانگین که عواملی .شدند بندی اولویت خود وزنی میانگین اساس بر عوامل

  .شدند بندی اولویت یتشاناهم اساس بر عوامل از یک هر (3) جدول طبق و باشد می بیشترشان

 و دارد را میـانگین  بیشترین 63/8 وزنی میانگین با ضعف نقاط به مربوط شده مهندسی مساکن ساخت (3) جدول در

 برای مناسب های مکان وجود قیمت، ارزان مساکن وجود مساکن، ساخت در منظر زیبایی به توجه عامل ترتیب به ازآن پس

 ،آب از برخـورداری  مناسب، و سالم آشامیدنی آب الکترونیکی، خدمات وجود کافی، خرید مراکز وجود ورزشی، های فعالیت

 وضـعیت  درمـانی،  -بهداشـتی  خـدمات  وجـود  خدماتی، دفاتر وجود کافی، و مناسب مذهبی فضای وجود تلفن، برق، گاز،

 و تأسیسـات  کیفیـت  گردشـگری،  -تفریحـی  هـای  فعالیت برای مناسب های مکان وجود شهری، درون ونقل حمل مناسب

 هـای  مکـان  وجـود  مسکن، از رضایتمندی داری،شهر توس  خدمات ارائه نحوه و کیفیت از رضایتمندی شهری، تجهیزات

 ،10/3 هـای  میـانگین  دارای ترتیـب  بـه  که مناسب و کافی سبز فضای وجود آموزشی،-فرهنگی های فعالیت برای مناسب

ــرار 00/3 ،03/3 ،10/3 ،18/3 ،13/3 ،33/3 ،33/3 ،83/3 ،60/3 ،01/3 ،16/3 ،38/3 ،33/3 ،03/3 ،80/3 ،83/3  قــــــ

 .گیرند می

 از 10/3 میـانگین  با شهر از رفتن و مهاجرت به میل است، آمده (3) جدول طبق که نیز ضعف نقاط بندی یتاولو در

 موجـود،  مسـاکن  بـین  خـالی  فضـاهای  وجود مسکن، غیرمجاز وساز ساخت ترتیب به ازآن پس و است تر مهم عوامل سایر

 بـودن  پـایین  مشـارکت،  و همکـاری  روحیه ودنب کمرنگ شهری، زیست محی  با ناسازگار های فعالیت و ها کاربری وجود

 ،83/1 ،13/1 ،11/1 ،38/1 ،80/1 هـای  میـانگین  بـا  زیرزمینی های آب از استفاده برای عمیق های چاه حفر امنیت، سطح

 .دارند قرار 10/8

 وهـوای  آب خـوش  فضاهای و باغات به نزدیکی ها، فرصت به مربوط عوامل میان در (3) جدول اساس بر همچنین

 نـواحی  بـه  دسترسـی  پایتخـت،  بـه  نزدیکی ترتیب به ازآن پس و باشد می تر مهم عوامل سایر از 38/3 میانگین با ریارشه

 اطـراف،  شهرهای به سریع دسترسی و شهری برون ونقل حمل مناسب وضعیت کار، محل به نزدیکی تهران، غرب صنعتی

 تهدیـدات،  بـه  مربـوط  عوامـل  میان در .دارند قرار 33/1 ،13/3 ،38/3 ،36/3 های میانگین با شهر سطح در ترافیک عدم

 سـریع  و بـاال  میـزان  ترتیب به سپس و بوده تر مهم عوامل سایر از 03/0 میانگین با شهر اطراف در متروکه و بایر اراضی

 شـهریار،  و کـرج  شـهر  از خصـوص  بـه  (پاکسـتانی  و افغانی) متکدیان و مهاجران ورود اطراف، شهرهای از جمعیت جذب

 ،30/3 ،33/3 هـا  آن میـانگین  ترتیب به که لوت و نمک کویرهای از غبار دارای و گرم بادهای وزش دلیل به هوا آلودگی

 .است 80/3
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 سوات (IFE) داخلی عوامل ارزیابی ماتریس .1 شماره جدول

 s قوت نقاط

 امتیاز نسبی وزن رتبه وزنی میانگین ها پاسخ امتیاز جمع وزنی جمع داخلی عوامل

83/3 833 680 قیمت ارزان مساکن وجود-8  3 033/0  10/0  

18/3 818 308 شهرداری توس  خدمات ارائه نحوه و کیفیت از رضایتمندی-1  3 031/0  88/0  

10/3 886 301 مساکن ساخت در منظر زیبایی یه توجه-3  3 033/0  10/0  

13/3 833 311 شهری تجهیزات و تأسیسات کیفیت-3  3 031/0  88/0  

03/3 833 833 کافی خرید مراکز جودو-8  3 031/0  83/0  

33/3 861 630 مناسب الکترونیکی خدمات وجود-6  3 030/0  83/0  

80/3 888 308 ورزشی فعالیتهای برای مناسب مکانهای وجود-0  3 031/0  83/0  

03/3 838 303 آموزشی – فرهنگی  فعالیتهای برای مناسب مکانهای وجود-1  3 036/0  88/0  

33/3 831 303 گردشگری -تفریحی فعالیتهای برای مناسب مکانهای جودو-3  3 030/0  81/0  

83/3 836 880 درمانی -بهداشتی خدمات وجود-80  3 031/0  83/0  

01/3 860 618 کافی و مناسب مذهبی فضای وجود-88  3 033/0  83/0  

60/3 830 830 خدماتی دفاتر وجود-81  3 033/0  83/0  

10/3 868 888 مسکن از رضایتمندی-83  3 031/0  88/0  

63/8 883 600 شده مهندسی مساکن ساخت-83  3 060/0  10/0  

16/3 868 618 تلفن و برق گاز، آب، از برخورداری-88  3 038/0  83/0  

00/3 880 308 مناسب و کافی سبز فضای وجود-86  3 038/0  88/0  

38/3 838 881 مناسب و سالم آشامیدنی آب-80  3 036/0  83/0  

81/0 038/0 3 33/3 880 813 شهری درون نقل و حمل مناسب  وضعیت-81  

 68/1   8/60   جمع

 w ضعف نقاط

10/3 838 800 شهر از رفتن و مهاجرت به میل -8  3 036/0  83/0  

10/8 886 118 زیرزمینی آبهای از استفاده برای عمیق های چاه حفر -1  8 018/0  01/0  

13/1 813 106 مشارکت و ریهمکا روحیه بودن کمرنگ-3  1 016/0  08/0  

11/1 838 330 شهری زیست محی  با ناسازگار فعالیتهای و کاربریها وجود-3  1 010/0  08/0  

83/1 813 113 امنیت سطح بودن پایین-8  1 016/0  08/0  

80/1 810 301 مسکن غیرمجاز ساز و ساخت-6  1 030/0  06/0 

011/0 1 38/1 880 301 ودموج مساکن بین خالی فضاهای وجود-0  06/0 

 33/0   3/80   جمع

  8  1/13   کل جمع

 

 تهدیـدات  ،38/10 هـا  فرصـت  ،3/80 ضـعف  نقاط ،8/60 قوت نقاط وزنی میانگین (1) و (8) جدول محاسبات طبق

 به ازآن پس و داده اختصاص خود به را بیشتری سهم 8/60 وزنی میانگین با قوت نقاط بنابراین .است آمده دست به 66/83

 .دارند قرار 66/83 وزنی میانگین با تهدیدات ،3/80 وزنی میانگین با ضعف نقاط ،38/10 وزنی میانگین با ها فرصت ترتیب

 .اسـت  88/38 وزنی میانگین با خارجی عوامل نقش از بیشتر 3/13 وزنی میانگین با داخلی عوامل نقش ها یافته اساس بر

 .باشد می خارجی عوامل از بیشتر اندیشه جدید شهر در پایداری توسعه یا یدتحد در داخلی عوامل نقش لذا
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 سوات (EFE) خارجی عوامل ارزیابی ماتریس .0  شماره جدول

 (O) هافرصت

 جمع خارجی عوامل
 وزنی

 امتیاز جمع
 ها پاسخ

 میانگین
 وزنی

 وزن رتبه
 نسبی

 امتیاز

33/1 830 383 16 اطراف شهرهای به ریعس دسترسی و شهری برون نقل و حمل مناسب وضعیت-8  018/0  018/0  

38/3 886 886 10 شهریار هوای و آب خوش  فضاهای  و باغات به نزدیکی-1  810/0  810/0  

36/3 883 880 11 پایتخت به نزدیکی-3  033/0  033/0  

13/3 860 816 13 کار محل به نزدیکی-3  033/0  033/0  

38/3 31 313 30 انتهر غرب صنعتی نواحی به دسترسی-8  033/0  033/0  

 013/0 013/0 38/1 838 311 38 شهر سطح در ترافیک عدم-6

 08/8   38/10   جمع

 T تهدیدات

30/3 833 368 شهریار و کرج شهر از خصوص به (پاکستانی افغانی،) متکدیان و مهاجران ورود-8  3 033/0  130/0  

03/3 806 311 شهر اطراف در متروکه و بایر اراضی-1  3 888/0  360/0  

80/3 838 383 لوت و نمک کویرهای از غبار دارای و گرم بادهای وزش دلیل به هوا آلودگی-3  3 030/0  108/0  

 338/0 883/0 3 33/3 830 836 اطراف شهرهای از جمعیت جذب سریع و باال میزان-3

66/83   جمع    30/8  

  8  80/38   کل جمع
 

 

 خارجی و داخلی عوامل بندی اولویت .9 شماره جدول

اولو
ت
ی

 
بند

 ی
عوامل
 

داخل
) ی

IF
E

) 

اولو
ت
ی

 
بند

 ی
نقاط
 

ت
قو

 S
 

 یوزن یانگینم S قوت نقاط یبند یتاولو

S1 - 63/8 شده مهندسی مساکن ساخت  

S2 - 10/3 مساکن ساخت در منظر زیبایی یه توجه  

S3 - 83/3 قیمت ارزان مساکن وجود  

S4 - 80/3 ورزشی فعالیتهای برای سبمنا مکانهای وجود  

S5 - 03/3 کافی خرید مراکز وجود  

S6 - 33/3 مناسب الکترونیکی خدمات وجود  

S7 - 38/3 مناسب و سالم آشامیدنی آب  

S8 - 16/3 تلفن و برق گاز، آب، از برخورداری  

 -  S9 01/3  کافی و مناسب مذهبی فضای وجود  

S10- 60/3 تیخدما دفاتر وجود  

S11 - 83/3 درمانی -بهداشتی خدمات وجود  

S12 - 33/3 شهری درون نقل و حمل مناسب  وضعیت  

S13 - 33/3 گردشگری -تفریحی فعالیتهای برای مناسب های مکان وجود  

S14 - 13/3 شهری تجهیزات و تأسیسات کیفیت  

S15 – 18/3 شهرداری توس  خدمات ارائه نحوه و کیفیت از رضایتمندی  

S16 – 10/3 مسکن از رضایتمندی  

S17 - 03/3 آموزشی – فرهنگی  فعالیتهای برای مناسب مکانهای وجود  

S18 - 00/3 مناسب و کافی سبز فضای وجود  

 8/60 جمع

اولو
ت
ی

 
بند

 ی
نقاط
 

ف
ضع

W ضعف نقاط یبند یتاولوW 

W1 - 10/3 شهر از رفتن و مهاجرت به میل  

W2 - 80/1                                                                          مسکن غیرمجاز ساز و ساخت  

W3 - 38/1 موجود مساکن بین خالی فضاهای وجود  

W4 - 11/1 شهری زیست محی  با ناسازگار فعالیتهای و کاربریها وجود  

W5 – 13/1 مشارکت و همکاری روحیه بودن کمرنگ  
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W6 - 83/1 امنیت سطح بودن پایین  

W7 - 10/1 زیرزمینی آبهای از استفاده برای عمیق های چاه حفر 

 3/80 جمع
اولو

ت
ی

 
بند

 ی
عوامل
 

خارج
) ی

E
F

E
) 

ت
اولوی

 
ی
بند

 
صتها

فر
 

O
 O ها فرصت یبند یتاولو 

O1 - 38/3 شهریار هوای و آب خوش  فضاهای  و باغات به نزدیکی  

O2 - 36/3 پایتخت به دیکینز  

O3 - 38/3 تهران غرب صنعتی نواحی به دسترسی  

O4 - 13/3 کار محل به نزدیکی 

O5 – 33/1 اطراف شهرهای به سریع دسترسی و شهری برون نقل و حمل مناسب وضعیت  

O6 - 38/1 شهر سطح در ترافیک عدم 

 38/10 جمع

ت
اولوی

 
ی
بند

 
ت
تهدیدا

 

T
 

 T یداتدته یبند یتاولو

T1 - 03/3 شهر اطراف در متروکه و بایر اراضی  

T2 - 33/3 اطراف شهرهای از جمعیت جذب سریع و باال میزان  

T3 - 30/3 شهریار و کرج شهر از خصوص به (پاکستانی افغانی،) متکدیان و مهاجران ورود  

T4 - 80/3 لوت و نمک هایکویر از غبار دارای و گرم بادهای وزش دلیل به هوا آلودگی  

 66/83 جمع

 

 SO، ST، WO، WT چهارگانه راهبردهای میان از برتر راهبرد انتخاب

 قـوت،  نقـاط  بـه  مربوط عوامل کلی امتیاز که صورت این به .نمود استفاده باید (1) و (8) جداول های یافته از منظور بدین

 راهبـردی  هر و شوند می جمع یکدیگر با SO، ST، WO، WT چهارگانه راهبردهای قالب در تهدیدات ها، فرصت و ضعف

 کلـی  امتیـاز  اساس بر راهبردها سایر نیز ازآن پس و شود می استخراج منتخب راهبرد عنوان به بود بیشتر آن کلی امتیاز که

  .شوند می بندی اولویت خود

 
 برتر راهبرد انتخاب .4 شماره شکل

 امتیاز جمع .گیرد می شکل SO ها، فرصت به مربوط O با قوت نقاط به مربوط S امتیاز نمودن جمع از 3 شکل طبق

S 68/1 و است O 08/8 به امتیاز 36/3 یکدیگر با ها آن نمودن جمع صورت در که باشد می SO  جمـع  .گیـرد  مـی  تعلـق 

 .گشـت  حاسـبه م 01/3 بـا  برابر (تهدیدات و ها فرصت) خارجی عوامل و 01/3 با برابر (ضعف و قوت نقاط) داخلی عوامل

 را امتیـاز  بیشـترین  و است تهاجمی -رقابتی راهبرد که SO از پس و شدند جمع هم با شکل همین به نیز راهبردها سایر
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 راهبـرد  ،83/1 امتیـاز  بـا  تدافعی راهبرد ،01/3 امتیاز با بخشی تنوع یا ST راهبرد ترتیب به باشد، می منتخب راهبرد و دارد

WT دارند قرار 1/8 امتیاز با بازنگری یا. 

 آنان بندی اولویت و SO، ST، WO، WT چهارگانه راهبردهای از منبعث راهبردهای ستخراجا

 قـوت، ) داخلـی  عوامـل  از منبع  راهبردهای (3) جدول طبق باید شد استخراج منتخب راهبرد (3) شکل طبق ازآنکه پس

 -قـوت ) چهارگانـه  عوامـل  از منبعـ   ایاهبردهـ ر (8) جـدول  در .نمود تعیین را (تهدید فرصت،) خارجی عوامل و (ضعف

 بـر  بایـد  شـان  بنـدی  اولویـت  و هم با مقایسه در ها آن تأخر و تقدم تعیین برای اما .است شده بیان (تهدید -فرصت ضعف،

  .نمود اقدام شده داده نشان نیز (3) شکل در که راهبرد هر کلی امتیاز اساس

 
 برتر راهبرد انتخاب و سوات لوتحلی تجزیه ماتریس ترسیم .4 شماره جدول

 W هاضعف فهرست S هاقوت فهرست استراتژیک عوامل

 O هافرصت فهرست

 SO هایاستراتژی
 خارجی هایفرصت از داخلی قوت نقاط از استفاده با

 .نمود را برداریبهره حداکثر

 WO هایاستراتژی
 ضعف نقاط جبران جهت محیطی هایفرصت از

 .نمود استفاده

 T تهدیدات فهرست
 ST هایاستراتژی

 تهدیدات سرگذاردن پشت برای داخلی قوت نقاط از
 .نمود استفاده خارجی

 TW هایاستراتژی

 تهدیدات از پرهیز و داخلی ضعف نقاط کردن کم برای
 .شودمی تالش خارجی محی 

 

 آنان بندی اولویت و SO، ST، WO، WT چهارگانه راهبردهای از منبعث راهبردهای استخراج .5 شماره جدول

 IFE داخلی استراتژیک عوامل

 EFE خارجی استراتژیک عوامل
 W هاضعف S هاقوت

 O اه فرصت

 :SO  -  فرصت و قوت نقاط بر مبتنی هایاستراتژی
SO1: امکانات و خدمات توزیع در عدالت رعایت به توجه 
 پایتخـت  بـه  شـهروندان  مهـاجرت  از مانع که ایگونه به
 (.O3 و S1 از منبع ) شود

:SO2  و خــدمات بــه هــا دسترســی ســهولت بــه توجــه 
 کار محل و تهران غرب صنعتی نواحی به سریع دسترسی
 (. O5 و O4 و O1 و S18 از منبع ).ساکنان

SO3: مورد هایکاربری مناسب مکانیابی و متعادل توزیع 
 جلـوگیری  ترافیـک  بـروز  از بتوانـد  که شهر سطح در نیاز
ـ  کاهش باع  و کرده  ،S4 و O6 از منبعـ  ) شـود  وگیآل

S5، S6، s7، S8، S9، S10، S11، S12، S15.) 

  :WO -  هافرصت و ضعف نقاط بر مبتنی هایاستراتژی
WO1: بـا  شـهر  فیزیـک  و کالبـد  بـه  دادن سامان و سر 
 جایـابی  و هـا کـاربری  بـه  دسترسـی  در سـهولت  رعایت
 ،W1 از منبعـ  ) یکـدیگر  کنـار  در سـازگار  هـای کاربری

W6، O4، O5.) 
WO2: از جدیـد  شـهر  در سـاکن  و فعلـی  جمعیت تثبیت 
 نواحی به دسترسی پایتخت، کار، محل به نزدیکی طریق

ــنعتی ــرب ص ــران، غ ــهرهای ته ــراف ش ــات و اط  و باغ
 ،W1 از منبعـ  )  شـهریار  هـوای  و آب خـوش  فضاهای

O1، O2، O3، O4، O5.) 

 T تهدیدات

  :ST  -  فرصت و قوت نقاط بر مبتنی هایاستراتژی
ST1: وزش معــرض در کــه جهتــی در مســاکن ســاخت 

 و نمـک  کویرهـای  از غبـار  دارای و گـرم  باهای مستقیم
 (.T3 و S14 از منبع ) نگیرد قرار لوت

ST2: بـه  کـه  خـارجی  متکـدیان  و مهـاجران  آوری جمع 
 بسـیار  شهری درون نقل و حمل مناسب وضعیت واسطه
 از منبعـ  ) شـوند  مـی  جـا  جابه فازها بین آسان و راحت
s18، T1.) 

 :WT -  هافرصت و ضعف نقاط بر مبتنی هایاستراتژی
WT1: و نقـش  تعریـف  طریـق  از امنیـت  سـطح  افزایش 
 اطـراف  در متروکـه  و بایر اراضی برای نیاز مورد عملکرد
 اسـت  خـارجی  متکـدیان  و مهـاجران  پناهگـاه  کـه  شهر
 (.W5، T3 از منبع )

WT2: خصـوص  بـه  زغیرمجا ساز و ساخت از جلوگیری 
 احـداث  صـرف  تواننـد مـی  کـه  کـاربری  فاقـد  اراضی در

 و T2  از منبعـ  ) شـوند  نیـاز  مـورد  و مفید هایکاربری
W6.) 

 

 از اسـتفاده  بـا  اینکه از است عبارت که شود داده پاسخ تحقیق دوم سؤال به که است شده سعی بعد  مرحله این در

 است؟ کدام اندیشه جدید شهر رد پایداری تقویت برای استراتژی بهترین QSPM مدل
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 روی بـر  بخـواهیم  اگر اما .شدند بندی اولویت هم با مقایسه در SO، ST، WO، WT چهارگانه راهبردهای اینجا تا

 نتایج به باید کنیم بندی اولویت هم با مقایسه در را آن از منبع  های استراتژی و کنیم تمرکز SO همان یا منتخب راهبرد

 تعیین برای .باشد می SO1,SO2 SO3, راهبرد در ریشه که استراتژی سه جداول این طبق .نماییم وجهت (0) و (6) جدول

 مقایسـه  (تهدیـد  -فرصـت ) خـارجی  عوامل و (ضعف -قوت) داخلی عوامل با را ها آن باید استراتژی سه این تأخر و تقدم

 هـر  جذابیت میزان باید و اند شده لیست ضعف و قوت نقاط به مربوط عوامل از یک هر 6 جدول طبق کار این برای .نمود

 اسـتراتژی  بـرای  مـوردنظر  عامل که است آن معنی به 8 امتیاز .شود داده امتیاز 3 تا 8 از استراتژی هر برای ها آن از یک

ـ  معنـای  به 3 امتیاز قوت، نقطه معنای به 3 امتیاز کمتر، ضعف معنای به 1 امتیاز است، اساسی ضعف بیانگر مربوطه  وتق

 نداشـت،  جـذابیتی  هـیچ  اسـتراتژی  برای عامل یک که درصورتی .باشد می موردنظر استراتژی برای عامل آن باالی بسیار

 .شود داده امتیازی عامل آن به نباید
 

 نمره = جذابیت ضریب * نسبی وزن همان یا اهمیت ضریب                              :6 فرمول
 

 جـذابیتی  میـزان  توسـ   SO1، SO2، SO3 یعنی استراتژی سه (0) و (6) جداول اتمحاسب انجام از پس نهایت در

 آن اولویـت  دهنـده  نشـان  کـه  آمـد  دسـت  به ها آن نهایی جمع پایان در .شدند امتیازدهی داشت ها آن برای عامل هر که

 ،836/1 نهـایی  جمـع  بـا  SO2 اسـتراتژی  ،183/3 نهـایی  جمـع  بـا  SO1 اسـتراتژی  ترتیب به اینجا در .است استراتژی

 .شدند بندی اولویت 11/8 نهایی جمع با SO3 استراتژی

 
 

 (داخلی عوامل) QSPM -کمی استراتژیک ریزی برنامه ماتریس .1 شماره جدول

 )داخلی عوامل (QSPM – کمی استراتژیک ریزی برنامه ماتریس

 استراتژی 
 

 داخلی عوامل

 اهمیت ضریب
 وزن همان یا

 نسبی

 استراتژی
8 

 یاستراتژ
1 

 استراتژی
3 

 ضریب
 جذابیت

 ضریب نمره
 جذابیت

 ضریب نمره
 جذابیت

 نمره

 s قوت نقاط
836/0 3 033/0 قیمت ارزان مساکن وجود -8  ---  3 836/0  

 توس  خدمات ارائه نحوه و کیفیت از رضایتمندی -1
 شهرداری

031/0 4 881/0  3 881/0  3 881/0  

  ---  ---  --- 033/0 مساکن ساخت در منظر زیبایی به توجه -3

881/0 4 031/0 شهری تجهیزات و تأسیسات کیفیت -3  3 883/0  4 881/0  

831/0 3 031/0 کافی خرید مراکز وجود -8  ---  3 831/0  

811/0 4 030/0 مناسب الکترونیکی خدمات وجود -6  ---  4 811/0  

831/0 4 031/0 ورزشی های فعالیت برای مناسب های مکان وجود -0  ---  4 831/0  

 – فرهنگی های فعالیت برای مناسب های مکان وجود -1
 آموزشی

036/0 4 833/0  ---  4 833/0  

 -تفریحی های فعالیت برای مناسب های مکان وجود -3
 گردشگری

030/0 4 86/0  ---  4 86/0  

861/0 4 031/0 درمانی -بهداشتی خدمات وجود -80  ---  4 861/0  

806/0 4 033/0 کافی و مناسب مذهبی فضای وجود -88  ---  4 806/0  

801/0 4 033/0 خدماتی دفاتر وجود -81  ---  4 801/0  

881/0 3 031/0 مسکن از رضایتمندی -83  ---  4 881/0  

161/0 3 060/0 شده مهندسی مساکن ساخت -83  ---  4 161/0  

81/0 3 038/0 تلفن و برق گاز، آب، از برخورداری -88  ---  4 81/0  
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83/0 3 038/0 مناسب و کافی سبز فضای وجود -86  ---  4 83/0  

813/0 3 036/0 مناسب و سالم آشامیدنی آب -80  ---  4 813/0  

863/0 3 038/0 شهری درون ونقل حمل مناسب وضعیت -81  3 863/0 3 863/0  

33/0  31/1   جمع   31/1  

 W ضعف نقاط

036/0 شهر از رفتن و مهاجرت به میل -8  8 036/0  ---  ---  

018/0 زیرزمینی های آب از استفاده برای عمیق های چاه حفر -1  ---  ---  ---  

016/0 مشارکت و همکاری روحیه بودن کمرنگ -3  8 016/0  ---  ---  

 زیست محی  با ناسازگار های فعالیت و ها کاربری وجود -3
 شهری

010/0  ---  ---  8 010/0 

016/0 منیتا سطح بودن پایین -8  8 016/0  ---  ---  

030/0 مسکن غیرمجاز وساز ساخت -6  ---  ---  8 030/0 

011/0 8 011/0 موجود مساکن بین خالی فضاهای وجود -0  ---  ---  

883/0    816/0   جمع  

33/0  806/3  8 کل جمع   033/3 

 
 (ارجیخ عوامل) QSPM -کمی استراتژیک ریزی برنامه ماتریس .1 شماره جدول

 )خارجی عوامل ( QSPM -کمی استراتژیک ریزی برنامه ماتریس

 
 خارجی عوامل

 ضریب
 یا اهمیت
 وزن همان

 نسبی

 استراتژی
8 

 استراتژی
1 

 استراتژی
3 

 ضریب
 جذابیت

 ضریب نمره
 جذابیت

 ضریب نمره
 جذابیت

 نمره

 O ها فرصت

 ایشهره به سریع دسترسی و شهری برون ونقل حمل مناسب وضعیت -8
 اطراف

018/0  3 33/0  3 33/0  3 33/0  

810/0 شهریار وهوای آب خوش فضاهای و باغات به نزدیکی -1  3 318/0  3 318/0  ---  

033/0 پایتخت به نزدیکی -3  3 130/0  3 130/0  ---  

033/0 کار محل به نزدیکی -3  3 306/0  4 306/0  3 306/0  

033/0 تهران غرب صنعتی نواحی به دسترسی -8  4 306/0  4 306/0  ---  

336/0 4 013/0 شهر سطح در ترافیک عدم -6  4 336/0  4 336/0 

806/1   جمع   806/1   081/8 

 T تهدیدات

 کرج شهر از خصوص به (پاکستانی افغانی،) متکدیان و مهاجران ورود -8
 شهریار و

033/0  ---  ---  ---  

888/0 شهر اطراف در متروکه و بایر اراضی -1  3 36/0  ---  ---  

 کویرهای از غبار دارای و گرم بادهای وزش دلیل به هوا آلودگی -3
 لوت و نمک

030/0  ---  ---  ---  

 883/0 8  --- 883/0 1 883/0 اطراف شهرهای از جمعیت جذب سریع و باال میزان -3

803/0   جمع     803/0  

 61/1  806/1  61/1  8 کل جمع

183/3   نهایی جمع   836/1   11/8  
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 گیرینتیجه

 سـاخت  در منظـر  زیبـایی  بـه  توجـه  شـده،  مهندسـی  مساکن ساخت شامل که اندیشه جدید شهر در قوت نقاط شناسایی

 وجـود  کـافی،  خریـد  مراکـز  وجـود  ورزشی، های فعالیت برای مناسب های مکان وجود قیمت، ارزان مساکن وجود مساکن،

 و مناسـب  مـذهبی  فضـای  وجـود  تلفـن،  برق، گاز، آب، از برخورداری اسب،من و سالم آشامیدنی آب الکترونیکی، خدمات

 هـای  مکـان  وجـود  شهری، درون ونقل حمل مناسب وضعیت درمانی، -بهداشتی خدمات وجود خدماتی، دفاتر وجود کافی،

 ارائـه  نحوه و کیفیت از رضایتمندی شهری، تجهیزات و تأسیسات کیفیت گردشگری، -تفریحی های فعالیت برای مناسب

 وجـود  آموزشـی، -فرهنگـی  هـای  فعالیـت  برای مناسب های مکان وجود مسکن، از رضایتمندی شهرداری، توس  خدمات

 کالبـدی،  های جنبه به مربوط بیشتر ماهیت نظر از ها شاخص این که است این بیانگر شود می ،مناسب و کافی سبز فضای

  .شوند می شهری امکانات و خدمات

 عوامـل  سایر با مقایسه در شده مهندسی مساکن ساخت قوت نقاط به مربوط عوامل میان در که دادند نشان ها یافته

 بـه  شـهری  فیزیـک  و کالبد به توجه بر عالوه باید ولی است قوت نقطه یک خود جای در اگرچه امر این .باشد می تر مهم

 بایـد  بلکـه  بود نخواهد درست آن احداث و هرش به کالبدی صرف نگاه بنابراین .داشت توجه نیز شهر ابعاد و ها جنبه سایر

  .گیرد قرار موردتوجه شهر ابعاد دیگر با کامل سازگاری و تعامل در

 وجـود  مسـکن،  غیرمجـاز  وسـاز  سـاخت  شـهر،  از رفـتن  و مهـاجرت  به میل شامل که ضعف نقاط عوامل شناسایی

 روحیـه  بـودن  کمرنـگ  شهری،زیست محی  با رناسازگا های فعالیت و ها کاربری وجود موجود، مساکن بین خالی فضاهای

 نشـان  و اسـت  زیرزمینـی  هـای  آب از اسـتفاده  بـرای  عمیق های چاه حفر امنیت، سطح بودن پایین مشارکت، و همکاری

 رفـتن  و مهاجرت به میل عامل ها آن میان در و باشد می کالبدی محیطی، زیست اجتماعی، عوامل این ماهیت که دهد می

 .است اندیشه جدید شهر در زندگی به تعلق حس پایین سطح بیانگر و بوده تر مهم عوامل سایر از شهر از

 عوامل سایر از میانگین با شهریار وهوای آب خوش فضاهای و باغات به نزدیکی ها فرصت به مربوط عوامل میان در

 کـار،  محـل  به نزدیکی تهران، غرب صنعتی نواحی به دسترسی پایتخت، به نزدیکی ترتیب به ازآن پس و باشد می تر مهم

 کـه  دارنـد  قرار ،شهر سطح در ترافیک عدم اطراف، شهرهای به سریع دسترسی و شهری برون ونقل حمل مناسب وضعیت

 تهدیـدات  بـه  مربوط عوامل میان در .شوند می ونقل حمل و دسترسی به مربوط و اقتصادی محیطی، زیست ماهیت نظر از

 از جمعیـت  جـذب  سـریع  و بـاال  میزان ازآن پس و است تر مهم تهدیدات دیگر از شهر طرافا در متروکه و بایر اراضی نیز

 دلیـل  بـه  هـوا  آلودگی شهریار، و کرج شهر از خصوص به (پاکستانی و افغانی) متکدیان و مهاجران ورود اطراف، شهرهای

 هسـتند،  محیطـی  زیست اجتماعی، کالبدی، ماهیت لحاظبه که ؛لوت و نمک کویرهای از غبار دارای و گرم بادهای وزش

 بـه  ونقـل  حمـل  و دسترسی اقتصادی، خدماتی، کالبدی، ماهیت با عواملی که دهدمی نشان پژوهش هاییافته .دارند قرار

 اجتمـاعی،  ماهیـت  کنند می تحدید آن در را پایداری که عواملی ترین مهم و اند نموده کمک اندیشه جدید شهر در پایداری

 عدالت رعایت به توجه از است عبارت اندیشه جدید شهر در پایداری تقویت برای راهبرد ترین مهم و .ددارن محیطی زیست

  .شود پایتخت به شهروندان مهاجرت از مانع که ای گونه به امکانات و خدمات توزیع در

 قـرار  توجـه  نخسـت  اولویت در ابعاد، سایر با مقایسه در محیطی زیست و اجتماعی بعد که شودمی پیشنهاد درنهایت

 کـه  منفـی  هـای زمینه به باید همچنین .نماید تقویت را اندیشه جدید شهر در پایداری تواند می مذکور دو به توجه و گیرند

 .نمود اقدام ها آن رفع راستای در و کرد توجه شود،می پایتخت ازجمله دیگر شهرهای به شهروندان مهاجرت باع 
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