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 چکيده

ي زمين ضرورت توسعه كشاورزي شهري مطرح  جمعيت كره روزافزونبا توجه به افزايش :مقدمه و هدف پژوهش

هاي اساسي و منطقي است. بنابراين  شود. توسعه كشاورزي شهري به عنوان يك مقوله مهم نيازمند اخذ استراتژي مي
 هاي توسعه كشاورزي شهري است. هدف مطالعه حاضر تدوين استراتژي

ها پيمايشي و از لحاظ ميزان كنترل،  آوري داده گرد پژوهش حاضر از نوع هدف، كاربردي و شيوه:روش پژوهش

بود كه  شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران مطالعه اين تحقيق کارمندان شهرداري غيرآزمايشي است. جامعه مورد
ها و  ساختار نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت در مرحله اول با کمک روش مصاحبه نيمه باشد. نفر مي 521ها  تعداد آن

به  SWOTروش ها صورت گرفت. سپس با  آوري داده ها مشخص و در مرحله دوم با تهيه پرسشنامه، جمع يدتهد
ها و تهديدها پرداخته شد و تدوين استراتژي در راستاي توسعه کشاورزي  بررسي نقاط قوت و نقاط ضعف و فرصت

 شهري به صورت گرفت.
 راهبرد استراتژيک است. 33عوامل دروني و ارزيابي بيروني و هاي تحقيق در دو جدول ارزيابي  يافته:ها یافته

را ندارد و استراتژهاي  اتکاها، توانايي واكنش قابل  نتايج نشان داد سازمان در مقابل تهديدها و فرصت:گيری نتيجه

ادامه وضع ها و مقابله موفق با تهديدهاي محيطي را ندارد. همچنين،  برداري مناسب از فرصت گذشته توانايي بهره
كننده آينده روشن براي توسعه كشاورزي شهري نيست. از اين رو تغيير در راهبردهاي توسعه كشاورزي  موجود، تضمين

 ها و اجتناب از تهديدها ضروري است. از فرصت يبردار بهرهشهري براي بهبود 
 ، شهر دوگنبدانSWOTريزي استراتژيك، كشاورزي شهري،  برنامه:واژگان كليدی
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  پور، محمدرضا اکبري و کیانوش ذاکر حقیقی سجاد ولی 

  

۴۶ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

  مقدمه

شهرساز� دارا� ابعاد گوناگوني است و توجه 

ا� و  مند به آن، نيازمند يک تفکر چند رشته نظام

سيستماتيک است. در يک نگاه کلي اگر شهر را به دو 

بخش کالبد شهر و شهروند تقسيم شود، مشخص خواهد 

شد که توسعه کالبد شهر بدون توجه به نيازها و بهبود 

نخستين نياز انسان پس است.  ارزش يبشرايط شهروندان 

از هوا و آب، غذا است و امروزه با توجه به افزايش 

جمعيت و کمبود منابع آب در جهان توليدات  روزافزون

کشاورز� با مشکل روبرو شده است و کشاورزان با همان 

فلسفه و نظام قبلي جوابگو� نيازها� امروز جهان به طور 

؛ باشد اعم و کشورها� جهان سوم به طور اخص نمي

دنيا� امروز  مدرن پستفلسفه  تيخاصبنابراين مبني بر 

ترکيبي از سنت و مدرن است و کشاورز� که در دنيا� 

سنتي مختص جوامع روستايي و در دنيا� مدرن در 

جوامع روستايي و مراکز بزرگ کشت و صنعت و در قالب 

ها� بزرگ و ... تکامل پيدا کرد، در دنيا� کنوني  گلخانه

است، نيازمند تجديد نظر  مدرن پستز تفکرات که در آغا

و به عبارتي بهتر، امروزه  (Mendes et al,2008) است

تواند حداقل دو نقش اساسي  توسعه کشاورز� شهر� مي

را بر عهده داشته باشد، در ابتدا امنيت غذايي جوامع 

سازد و در گام دوم نيز، بار سنگين  تأمينشهر� را 

روستايي است را کاهش دهد. غذا که بر جوامع  تأمين

ا� انجام شده است به  رشته اين تحقيق که با تفکر� بين

راهبردها� جهت توسعه کشاورز� شهر�  ارائهدنبال 

  است. 

  

  بيان مسئله

بايد بيان داشت، امنيت  مسئلهدر رابطه با طرح 

ميليون جمعيت نيازمند  ٧٧غذايي ايران با حدود 

و مدرن است و سياست کالن  افتهي توسعهکشاورز� 

کشور به دنبال خودکفايي کشاورز� است، اما منابع آب 

و خشک جهاني واقع  خشک مهينايران که در يک منطقه 

شده است در حال تقليل ساالنه است و رسيدن به اين 

سياست کالن نيازمند توجه بيشتر به کشاورز� علمي و 

� از لحاظ خودکفا است، به عبارتي بهتر اگر جوامع شهر

غذا� خود باشند و با  تأمينامنيت غذايي قادر به 

ها� علمي توسعه کشاورز� شهر� انجام  استفاده از شيوه

تواند در راستا� سياست خودکفايي موثر واقع  شود مي

گردد. توسعه کشاورز� شهر� نيز، نيازمند حمايت 

ها� مربوطه است که يکي از اين  سازمان چندجانبه

باشد، اما نبود  ها مي رح شده شهردار�ها� مط سازمان

راهبردها� استراتژيک که در راستا� توسعه کشاورز� 

شهر� موثر واقع شود، يکي از مشکالت اساسي اين مهم 

راهبردها�  ارائهبنابراين اين تحقيق به دنبال ؛ است

  استراتژيک توسعه کشاورز� شهر� است.

  

  فايده و هدف پژوهش

هاني موجب از جمله افزايش جمعيت و تحوالت ج

و کمبود منابع موجب کاهش امنيت غذايي  مياقل رييتغ

از  ميليون نفر ٤٢٠جوامع امروز� شده است و نزديک به 

 ديگر که كنند مي زندگي مناطقي در جهان جمعيت

 اختيار در خود غذا� تأمين برا� را الزم کشاورز� زمين

 مستعد شدت به که مناطقي در ميليون نفر ۵۰۰ و ندارند

سال  در آمار اين که شود مي بيني شيپ .است خشکسالي

؛ (FAO,2009) ميليارد نفر برسد ٥/٣تا  ٤/٢، به ٢٠٢٥

بنابراين، روز به روز نياز به غذا و به عبارتي بهتر امنيت 

شود، از اين رو، بايد در  غذايي جهاني با چالش روبرو مي

نواحي رابطه با توسعه کشاورز� عالوه بر توجه به 

 روستايي به نواحي شهر� هم توجه کرد. کشاورز�

 صحيح مديريت اعمال با آن در که است سيستمي شهر�

 نيازها� توان يم شهر در طبيعي منابع از استفاده در

 شهر� ستيز طيمح کيفيت و تأمينرا  شهروندان غذايي

 به جلوگير� طبيعي ريذخا تخريب از و کرد حفظ نيز را

ريز�  آورد از اين رو، هدف پژوهش حاضر، برنامه عمل

استراتژيک برا� توسعه کشاورز� در يکي شهرها� 

جنوبي است. اين نکته قابل ذکر است که توسعه 

 شهروندانکشاورز� شهر� عالوه بر حفظ امنيت غذايي 

در پاک  جهيدر نتي در شهر و زيست محيطموجب ايجاد 

  بودن آب و هوا� شهر موثر است.

 
  يات پژوهشادب

در اين بخش به دو مقوله پرداخته شده است، در 

گردد و به دنبال آن  ابتدا کشاورز� شهر� مطرح مي

شود. مباحث مربوط  ريز� استراتژيک شرح داده مي برنامه

احثي به زبان انگليسي با به کشاورز� شهر� در اصل مب

 ۷۰ي از کشور کانادا و مربوط به اواخر دهه خاستگاه

وجود که  ۹۰ميالد� است. متني مربوط به اواخر دهه 

در آن اذعان شده اياالت متحده امريکا و بريتانيا� کبير 

 تأثيراند. اين متن بر رو�  از سردمداران اين مبحث بوده

مثبت کشاورز� شهر� همراه با تکريم امنيت غذايي، 

هايي با سطح  آمدزايي در مکانسالمت عمومي و در

چاپ کتاب  و اقتصاد� متمرکز است. محروميت اجتماعي

توسط  »غذا، شغل و شهرها� پايدار:کشاورز� شهر�«
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  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

 المللي بين، نقطه عطفي در تعريف ۱۹۹۶اسميت در 

کشاورز� شهر� بود و شايد بتوان به عنوان نطفه 

ه تسلسل انتشارات دانشگاهي و عامه پسند در نظر گرفت

، از ۲۰۰۴ها� جک اسميت، در  شود. به خاطر نوشته

شمار� به خاطر پيشرو بودن در طرح  � بي سو� عده

�  موضوع کشاورز� شهر� و نيز مطرح کردن گزاره

به عنوان پدر کشاورز� شهر�  »کشاورز� شهر�«

  .شود ميشناخته 

، موضوعات مورد عالقه در اروپا به ۲۰۰۸حدوداً از 

به زبان انگليسي به  غالباًها�  نوشتهطور قابل توجهي از 

تر� در سطح اروپا و کشورهايي  آثار پژوهشي گسترده

مانند هلند، آلمان، نروژ، سوئيس و يا فرانسه منتقل شد. 

ها�  � اين ادبيات جوان همچنان به بازتاب ويژگي پيکره

و اقتصاد� کشاورز� شهر� ادامه داد، اما  محيطي زيست

بر رو� روابط متقابل کشاورز� اين بار به طور واضح 

هايي  ها� شهر� مخصوصاً آن شهر� با ديگر پديده

 شد. متمرکز شد که به توسعه اجتماعات مربوط مي

) کشاورز� شهر� را به عنوان انجام ۱۹۹۹ماکسول (

ها� کشاورز� درون شهرها و جاهايي که فضا�  فعاليت

خالي در دسترس است، تعريف کرده است. و� معتقد 

و حيوانات  که کشاورز� شهر� باعث رشد گياهاناست 

شود تا  در مناطق شهر� شده که اين کار نيز باعث مي

ها در مناطق شهر� زنده بمانند. کشاورز� شهر�  انسان

ها� جد� را  هم يک کار و هم يک فعاليت است و فرصت

آورد،  برا� توسعه پايدار و مديريت شهرها به وجود مي

حيط زندگي، سالمتي و در تغييرات مهمي را در م

کند، فرصتي را به فقرا شهر�  مديريت زمين ايجاد مي

ها� غذايي خانوار را کاهش دهند،  دهد تا هزينه مي

آورد و تغذيه را برا� ايجاد  امنيت غذايي را به وجود مي

. (Rana, 2006)کند  سالمتي بيشتر کنترل مي

کشاورز� شهر� عنصر حياتي برا� بقا� فقرا� شهر� 

در کشورها� در حال توسعه است و پاسخي برا� افزايش 

 Ratta)شهرنشيني و وضعيت اقتصاد� ضعيف فقرا است 

& Nasr, 1996)  کشاورز� شهر� از اهداف توسعه .

محيطي، سالمتي و تغذيه،  پايدار شامل حفاظت زيست

گير�  ها� جامعه، تصميم کاهش فقر، ساخت توانايي

کند و به  عه حمايت ميمشارکتي و توسعه اقتصاد� جام

و  چند بخشيعنوان يک شبکه متحرک به خاطر طبيعت 

ها شناخته  حل ها و راه هدايت شهروندان به سمت دانش

. کشاورز� شهر� دارا� (Wekerle,2004)شده است 

باشد. دو  ، اجتماعي و اقتصاد� ميمحيطي زيستمزايا� 

در کشاورز� شهر� و آموزش  سياست گزار�جنبه 

هايي هستند که در  جنبه ترين مهمشهر� از کشاورز� 

باشند. از  گير کشاورز� شهر� دارا� اهميت مي کار به

وابسته  به هميشان  ها� غذا گذشته، شهرها و سيستم

شهرنشينان به غذا� توليد� و  که �طوراند، به  بوده

ها� توزيع برا� پايدار ماندن خودشان وابسته  سيستم

در  �وزارت کشاورزه ها به همرا هستند. شهردار�

يافته در کشاورز� شهر� مشارکت  کشورها� توسعه

. پاتاکاچي و کاتمن در  (Altieri et al, 1999)کنند مي

ريزان شهر� در  که چرا برنامه سؤالپاسخ به اين 

گونه مطرح  کنند، اين کشاورز� شهر� مشارکت نمي

ريزان شهر� معتقد هستند که  کند که برنامه مي

کشاورز� مخصوص مناطق روستايي است نه مناطق 

شهر�، بنابراين تمايل چنداني برا� سياستگزار� در 

کشاورز� شهر� ندارند و همچنين آنها درک درستي از 

 غذايي ندارند �ها ستميسمشکالت موجود در وجود 

(Mendes et al,2008) .  

کشاورز� شهر� به توليد محصوالت غذايي در يک 

محيط شهر� اشاره دارد. با اين کار توليد مواد غذايي 

ها و يا در فضا� باز  منازل، باغ اطي، حها رو� پشت بام

ا�  شود. شهر و عمل زراعت رابطه عمومي انجام مي

اند. کشاورز� شهر� پايدار سيستمي  قديمي با هم داشته

است که در آن با اعمال مديريت صحيح در استفاده از 

توان نيازها� غذايي شهروندان  منابع طبيعي در شهر مي

را حفظ کرد و از  شهر� زيست محيطو کيفيت  تأمينرا 

طبيعي جلوگير� به عمل آورد. کشاورز�  ذخايرتخريب 

قطعه  ترين کوچکشهر� در هر جا که انساني حتي در 

 آيد ميا� کشت کند به وجود  خاک بتواند دانه

)Mougeot, 2006 اين نكته را بايد ذكر كرد كه .(

كشاورز� شهر� تنها موارد باال نيست، بلکه تعامل و 

ا يک اکوسيستم شهر� است. کشاورز� کنار آمدن ب

زا به  از زير مجموعه توسعه درون توان ميشهر� را 

ا� که بيش از هر عامل ديگر� بر  حساب آورد، توسعه

ها� آن تکيه  منابع ماد� و معنو� تکيه دارد. از ويژگي

در راستا� رفع نيازها�  گير� جهتبر منابع ملي، 

ا� سازگار با ه اساسي جامعه، استفاده از تکنولوژ�

مقياس و کاربر   ها� ريز محيط، حمايت از تکنولوژ�

زا شهرها� انگلي يعني شهرهايي  است. در توسعه درون

کننده، جايي ندارند. در الگو�  که نامولدند و مصرف

زا شهر بايد به عنوان يک واحد زيستي مولد  توسعه درون

 ييخوداتکاو در جهت رسيدن به سطحي مناسب از 

 )۱۳۷۱بهرام سلطاني، . (شود �زير برنامه
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  پور، محمدرضا اکبري و کیانوش ذاکر حقیقی سجاد ولی 

  

۴۸ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

مقصود از کشاورز� در شهر، زراعت و کشت و کار  

به معنا� عمومي آن نيست، بلکه، کاشت و تولي 

ها� آسان و حداقل  محصوالت خرد غذايي با روش

و  جات يفيصامکانات مدنظر است. توليد سبزيجات، 

ها� بومي در مناطق مسکوني شهر� نه تنها  برخي ميوه

محتمل و انجام شدني است، بلکه بنا به ضرورت توسعه 

شود  شهر�، امر� سودمند و ضرور� نيز تلقي مي

ها� کشاورز� شهر� که نمونه  مدل )۱۳۸۷ (دانشپور

موفق آن در کوبا و انگلستان وجود دارد بر مشارکت وقت 

حلي در کشاورز� شهر� تاکيد م �ها گروهو سرمايه 

طريق کشاورز� شهر�، شهروندان با مديريت  از کند. مي

مسئوالن محلي اقدام به کاشت و برداشت محصول در 

. توسعه كشاورز�  (Grimm, 2009)کنند فضا� شهر مي

در جوامع شهر� نيازمند شناخت نقاط ضعف، نقاط 

ها و تهديدها� آن در جوامع شهر� است.  قوت، فرصت

اقدام در جهت توسعه آن  ترين مهمريز�  مچنين برنامهه

  در جوامع شهر� است.

 و مفهوم مديريت تغيير دنبال به ١٩٦٠ دهه اواخر در

سنتي  �زير برنامه نظر� مباني سيستمي، نظريه رواج

 و كرد پيدا كلي تغيير به اجرايي) و متمركز ريز� برنامه(

 آن جانشين سيستميريز�  برنامه و راهبرد� ريز� برنامه

 اهداف داشتن معني به ). استراتژ�۱۳۸۵ مهديزاده شد (

 آن به رسيدن ها� راه كردن تدبير مركز� و مدت طوالني

 عنوان به استراتژيك ريز� برنامه ) وClose 2007است (

و  ايجاد جهت در كه است سيستماتيكي ريز� برنامه وهيش

نظر  در با دار، اولويت اقدامات بين پيوستگي برقرار�

 و ) سازماني منابع و ها ييتوانا (ها) قوت و ها ضعف داشتن

جريانات  و خارجي تهديدها (عوامل و ها فرصت نيز

 برا� دستيابي ضرور� فرآيند� ، با) سازمان بر تأثيرگذار

 به تا کند يم ) تالش(Rouse,1999سازمان  مأموريت به

 در:)۱۳۸۴ مسيحي، پاسخ دهد (مراد� زير پرسش سه

 برويم؟ چگونه خواهيم مي هستيم؟ كجا كجا حاضر حال

 فرايند� » استراتژيک ريز� رسيد؟ برنامه خواهيم آنجا به

 به بخشيدن وحدت و سازمان منابع تجهيز در جهت است

 بلندمدت، ها� رسالت و اهداف به نيل برا� آن ها� تالش

  بيروني. و دروني ها� محدوديت و امکانات به با توجه

يافته  ا� است نظام ريز� استراتژيک شيوه برنامه

ها در خصوص  جهت اخذ تصميمات و اجرا� فعاليت

آن.  و عللدهي و رهنمود يک سيستم، کارکرد  شکل

تواند يک شهر، منطقه يا ايالت و يا يک  سيستم مي

ريز�  بنابراين برنامه؛ وظيفه حمل و نقل و آموزش باشد

ريز�  ا� منظم افزون بر فرآيند برنامه استراتژيک شيوه

باشد. در واقع،  ا� بوده و جايگزين نمي شهر� و منطقه

ها� کار� و ابزار جهت مديريت  يک سر� مفاهيم، روش

ريز�  سازد. استفاده از برنامه تغييرات فراهم مي

استراتژيک برا� شهرها و مناطق شامل تبيين 

و  وفاق نظراهبردهايي بر اساس عملکرد، دستيابي به ر

کاربرد طيفي از ساز و کارها� اجرايي به جا� ابزار 

ريز�  باشد. برنامه سنتي کنترل کاربر� زمين مي

سازمان  استراتژيک توجه خود را به آنچه برا� جامعه و يا

مهم است معطوف ساخته، چارچوبي جهت مساعدت به 

ويي با شرايط متغير و تعيين گيران در رويار تصميم

 سازد يمها فراهم  ها در تخصيص منابع و فعاليت اولويت

  )١٣٨٩نسترن و همکاران،(

 اهداف ساختن مطرح با استراتژيک ريز� برنامه

 در انجام را مديران سازمان، ها� رسالت تبيين و مدت بلند

 ريز� سازد. برنامه مي هماهنگ و جهت هم هايشان فعاليت

 دورتر� ها� افق و است درازمدت ديد دارا� کاستراتژي

 استراتژيک، ريز� سازد. برنامه مطرح مي سازمان در را

 بالنسبه زماني ها� دوره در را سازمان اقدامات و عمليات

 انسجام و پيوستگي آنها به و هماهنگ نموده طوالني

 سازمان عالي سطوح در استراتژيک ريز� بخشد. برنامه مي

 به طور تقريباً که است سطح اين در زيرا گيرد، مي شکل

 منابع و امکانات مورد در الزم اطالعات ا� جانبه همه

است.  آن متمرکز از توقعات و انتظارات و سازمان

 عملياتي ها� برنامه و بوده فراگير استراتژيک، ريز� برنامه

 بخشد. مي جهت آنها به و گيرد مي بر در را سازمان

 و دروني ها� محدوديت و امکانات استراتژيک، ريز� برنامه

 آنها توجه به با دارد و مدنظر را سازمان بيروني

 دهد. مي انجام را خود ها� بيني پيش

ريز� استراتژيک بر  همانطور که از تعريف برنامه

ريز� فرآيند�  ريز� يک نوع برنامه نوع برنامه ني، اآيد مي

ريز� استراتژيک در نوع  دليل فرآيند� بودن برنامه .است

ريز� صورت  ها برنامه هايي است که برا� آن و گونه پديده

ها از آنجا که  ريز� اين پديده در برخورد و برنامه.گيرد مي

ريز� انجام  دايماً در حال تغيير هستند بايد گونه از برنامه

يد در آن گيرد که قابليت بازخورد و تطبيق با شرايط جد

اين فرآيند با  ).Evans.et al، 2003وجود داشته باشد (

گير� در خصوص تهيه يک برنامه استراتژِک و با  تصميم

حمايت آنان  سازان که توافق نظر اوليه در ميان تصميم

آميز برنامه ضرور� است،  جهت توسعه و اجرا� موفقيت

يک ريز� استراتژ در مرحله دوم، تيم برنامه شود آغاز مي

و وقايع تاريخي)، موقعيت  ها انيجرزمينه تاريخي (

آتي محدوده جغرافيايي مورد مطالعه  انداز چشمکنوني و 
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کنند. در حالي که اهداف کالن در مراحل  را مشخص مي

ريز� استراتژيک مشخص  اول، جهت هدايت فرايند برنامه

تر بر اساس  شوند، در مرحله سوم، اهداف مشخص مي

گيرند. زماني که  داخلي و خارجي شکل ميها�  تحليل

شده و متغيرها� مهم  اهداف کالن و اجرايي تعيين

ريز� استراتژيک بايد اقدام  برنامه ، گروهشناسايي شدند

ها�  به مطرح ساختن راهبردهايي برا� اجرا يا گزينه

استراتژيک نمايد. اين گروه بايد به دقت روشن نمايند که 

ف کالن و اجرايي دست يافت و با توان به اهدا چگونه مي

به ترتيب  ،از موضوعات استراتژيک در دستور کار کيهر 

بنابراين ؛ توان مواجه شد اولويت چگونه مي

مرحله چهارم  ،سازترين مرحله تدوين استراتژ� سرنوشت

پذير جهت  امکان �ها نهيگزيعني طيف مناسبي از 

انتخاب  باشد مرحله پنجم، مرحله ارزيابي و ارزيابي مي

گزينه برتر است. ارزيابي که به معنا� بررسي مزايا� 

باشد، بخش اساسي  نسبي راهبردها� گوناگون مي

گردد. مسئله اساسي  ريز� استراتژيک محسوب مي برنامه

ها� مختلف اين است که معيار واحد�  در ارزيابي گزينه

گير� در مورد اينکه کدام بهترين است  جهت تصميم

همواره اهداف گوناگوني هستند که بايد  ،وجود نداشته

مورد توجه قرار بگيرند. به عنوان مثال کافي نيست که 

اجتماعي و  ، عواقبشناسايي شوند ها نهيگزتنها ارزانترين 

 باشند يمنيز بسيلر حائز اهميت  محيطي زيستاثرات 

  ).١٣٨٩(نسترن و همکاران،

و  ا� استراتژ� بايد بتواند چارچوبي از اهداف پايه

نمايد و به آن  ارائهاستراتژيک به صورت عام  �ها استيس

ها که بتواند تغييرات قابل توجهي  گير� دسته از تصميم

در شهر و يا منطقه ايجاد کند توجه بيشتر� معطوف 

). در نتيجه طراحي ۱۳۸۸ ،بدر� و نعمتيکند (

 �زير برنامهاستراتژ� مطلوب يا برتر مرحله ششم از 

مرحله اجرا  ،دهد. مرحله هفتم کيل ميتژيک را تشاسترا

ريز�  است. با وجود اينکه چندين ويژگي، برنامه

ريز� مشخص  استراتژيک را از ديگر اشکال برنامه

 .سازد کند، تنها اجرا است که آن را کامالً متمايز مي مي

. کانون توجه باشد يممدار  يک فعاليتژريز� استرات برنامه

حياتي  موضوعاتآن تخصيص منابع کمياب برا� 

باشد.  يابي به منابع مورد نظر مي استراتژيک جهت دست

منابع شامل اختيارات، تخصص، قدرت سياسي، روحيه 

باشد. در  شهروند�، دانش، مهارت و ديگر امکانات مي

آخر بازنگر� و مقايسه مستمر دستاوردها� واقعي با 

� ضرور� است. بايد يک فرد يا سازمان را مقاصد استراتژ

دار اين مسئوليت نموده و سيستم نظارتي مناسبي  عهده

دار تهيه  که عهده ي، سازمانايجاد کرد. در موارد بسيار�

شود، طبيعتاً بايد مسئوليت بازنگر� نتايج  استراتژ� مي

را نيز تقبل نمايد. از سو� ديگر، در حال حاضر محيط 

يع در حال تغيير بوده و احتمال دارد که بسيار سر بيروني

استراتژ� را  اعظمبيني نشده، بخش  يک واقعه پيش

اثر سازد. در هر حال، يک استراتژ� در يک مقطع،  بي

و  ها تياولو ،باشد، زيرا محيط نيازمند بازنگر� عمده مي

(مراد�  ابندي يمنيز تغيير  نفع �ذعمده  �ها گروه

   ).۱۳۸۱مسيحي، 

  

 وهشپيشينه پژ

تحقيق داشته باشيم  نهيشيپاگر بخواهيم مرور� بر 

آنها برنامه  ها� پرداخته شود که در بايد به پژوهش

شهر� به کار  �ها برنامهاستراتژيک در قلمرو� شهر� و 

چارچوب  ٢٠٠٢در سال  ١فرانس هاال رفته است.

ريز� استراتژيک توسعه شهر� را مورد بررسي قرار  برنامه

ساز� و  داده است. اين پژوهش به طور کلي فرآيند آماده

ها� استراتژيک را مطرح کرده است. پژوهش  اجرا� طرح

مذکور پيش از آن که يک برنامه استراتژيک باشد 

تژيک را نفعان برنامه استرا ضرورت و اهميت مشارکت ذ�

ها� طرح شده بيان دارد.  ساز� و اجرا� برنامه در آماده

ها� استراتژيک در  دارد که طرح ميفرانس هاال بيان 

ها�  گيرد، طرح ها� تانزانيا انجام مي بسيار� از شهرستان

شود و  استراتژيک ابتدا توسط متخصصان طراحي مي

ن از ريز� با مورد انتقاد قرار گرفت سپس در فرآيند برنامه

يابد. در اين  نفعان توسعه شهر� تکامل مي سو� ذ�

 ٢٠٠٠پژوهش به بررسي طرح استراتژيکي که در سال 

تانزانيا صورت گرفته پرداخته  شهرها�در يکي از 

ارزيابي  . در اين پژوهش به موضوعاتي همچونشود مي

مشخصات شهر، توافق در مورد مسائل بحراني و بررسي 

مسائل و توافق برا�  برا� حل اينها�  پروژه

عملي جهت حل مسائل پرداخته شده ها�  استراتژ�

 نفعان �ذاست و در پايان نتيجه گرفته است که مشارکت 

استراتژيک برا� توسعه شهر� کارساز و  ريز� برنامهدر 

  باشد. مي موثر

پژوهشي با  ۲۰۰۷در سال فرانس هاال همچنين 

در  SWOTاستراتژيک شهر� با  ريز� برنامهعنوان 

تانزانيا انجام داده است که هدف پژوهش  شهر اسالم

 ها فرصتمذکور تجزيه و تحليل نقاط قوت، نقاط ضعف، 

ناحيه و منطقه  ريز� برنامهو تهديدها حرفه مديريت و 

 ريز� برنامهبوده است. در اين پژوهش اهميت و برتر� 

  استراتژيک بيان شده است.
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وان بهبود پژوهشي با عن ۲۰۱۲در سال  ٢خليل

ريز� استراتژيک در دو  کيفيت زندگي از طريق برنامه

شهر مصر انجام داده است. در اين مقاله به بررسي 

مهم کيفيت زندگي از نظر ها�  تعداد� از شاخص

دو شهر  �ا سهيها� مقا پرداخته است و جنبه نفعان �ذ

که در پژوهش  �ا مقولهمورد مطالعه پرداخته است. 

ريز� استراتژيک  مذکور مشهود است همسو بودن برنامه

  اندازها� مصر است. با چشم

پژوهشي به عنوان  ۱۳۸۹لطفي و همکاران در سال 

 فرسوده �ها بافت بهساز� به منظور راهبرد� ريز� برنامه

با  پژوهش شهر� در شهر بابل انجام داده است. اين

 فيزيكي ساختار زيابيار تحليلي به و توصيفي ها� روش

 برا� SWOT است و با تکنيک پرداخته بلبا شهر قديم

 بابل شهر قديم بافت مثبت و منفي عوامل شناسايي

 نوساز� برا� �راهبرد ريز� برنامه ارائه به تا نمود تالش

 كه داد نشان تحقيق بپردازد. نتايج بافت اين بهساز� و

 مواجه فيزيكي �ها رساختيز كمبود نظر با مورد بافت

 حيات تجديد برا� فور� اقدامات نيازمند خود كه است

  .است شهر�

پژوهشي با  ۱۳۸۹نسترن و هوشمندفر در سال 

ها�  ريز� استراتژيک جهت سازماندهي بافت عنوان برنامه

فرسوده شهر اروميه انجام داده است. در اين پژوهش به 

ن مطالعه بخشي از بافت فرسوده شهر اروميه به عنوا

جهت  SOWTمطالعه مورد� پرداخته است و از تکنيک 

 جي. نتااستراتژيک استفاده شده است ريز� برنامهتحليل 

دهد که محدوده از  مي حاصله از پژوهش مذکور نشان

بااليي برخوردار بوده و  �ريپذ بيآسنظر نقاط ضعف از 

و  �ريگ بهرهجهت  �ا نهيها� به در عين حال فرصت

  رسيدن به کمال مطلوب را داراست.

پژوهشي با عنوان  ۱۳۹۱مافي و رضو� در سال 

 بر تاكيد با ا� محله توسعه استراتژيك ريز� برنامه

 شهر طالب محله مورد� اجتماعي مطالعه متغيرها�

 و تغييرات توجه به باپژوهش  ني. ااند دادهمشهد ارائه 

 سرمايه قبيل از اجتماعيها�  شاخص به توجه لزوم

 باها  ريز� برنامه در ... و مكاني تعلق حس اجتماعي،

 و اسناد� مطالعات و پيمايشها�  تكنيك با از استفاده

 با رويكرد� SWOT مدل و كمي ابزارها� از استفاده

 در را تغييرات اين دارد سعي تحليلي و توصيفي

 نتايج .برد بكار مشهد شهر طالب محله ريز� برنامه

 ساكنان بين در پرسشنامه ۲۵۰ تكميل حاصل كه تحقيق

 و دانشگاهي متخصصان بين در پرسشنامه ۱۵و  محله

 محله كه دهد    مي نشان است، شهردار� كارشناسان

 بايستي و دارد قرار رقابتي موقعيتي در مشهد شهر طالب

 محيط در موجود �ها فرصت از استفاده با كند سعي

 رابطه اين در .بپردازد خود ضعف نقاط بهبود به بيروني

 مشاركتها�  روش با ساكنين آشناساز� راهبردها� بايد

 پايدار درآمدها� افزايش مذهبي؛ مراسم قالب در

 و شورا تشكيل و تجار� واحدها� همكار� با شهردار�

 و مردم به اجرايي مسايل واگذار� و محله شهردار�

  دهد. قرار مدنظر را ها، آن نمايندگان

با توجه به بررسي اجمالي مطالعات با به اهميت 

استراتژيک به طور اعم و به اهميت روش  ريز� برنامه

SWOT  از اين جهت شود ميبه طور خاص پي برده .

برا� توسعه  SWOTاستراتژيک با روش  ريز� برنامه

تواند در اجرا� هر پژوه و نيل به هر هدفي  شهر� مي

هميت توسعه کشاورز� موثر واقع گردد. با توجه به ا

شهر� از يک سو و نبود پژوهش تخصصي در اين زمينه 

پژوهش حاضر به بررسي استراتژيک توسعه کشاورز� 

  پردازد. شهر� مي

  

 روش پژوهش 

تحقيق حاضر از نوع هدف، كاربرد� و شيوه 

ها پيمايشي و از لحاظ ميزان كنترل،  آور� داده گرد

اين تحقيق  مورد مطالعهغيرآزمايشي است. جامعه 

کارمندان شهردار� شهر دوگنبدان مرکز شهرستان 

باشد.  نفر مي ۱۲۹ها  باشد. كه تعداد آن مي گچساران

ها در دو مرحله انجام شد، در مرحله  روش گردآور� داده

ساختار نقاط قوت، نقاط  اول با کمک روش مصاحبه نيمه

ها مشخص و در مرحله دوم با  ها و تهديد ضعف، فرصت

. حجم ها گرديد آور� داده رسشنامه اقدام به جمعتهيه پ

نفر  ٩٧مورگان نمونه مورد بررسي با كمك جدول 

در گير� در مرحله دوم  روش نمونه ؛ وانتخاب شد

به بررسي نقاط  SWOTروش بود. سپس با  دسترس

ها و تهديدها پرداخته شد. در  قوت و نقاط ضعف و فرصت

ها� برا� توسعه  ، استراتژ�SWOTاساس روش  ادامه بر

  كشاورز� شهر� در شهر مورد مطالعه ارائه شد.

  

  منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق، شهر دوگنبدان 

مرکز شهرستان گچساران است. اين شهر در موقعيت 

 ۳۰دقيقه طول شرقي و  ۲۰درجه و  ۵۰ ييايجغراف

 ۷۰۹دقيقه عرض شمالي، در ارتفاع متوسط  ۲۰و  درجه

و در موقعيت نسبي، قرارگير� در  متر از سطح دريا

مسير يکي از محورها� ممتاز سطح کشور و منطبق بر 
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 SWOTروش با  يشهر يتوسعه کشاورز يدر راستا کیاستراتژ يزیر برنامه 

۵۱ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

شيراز و همجوار� با دو قطب رشد و  –راه ترانزيت اهواز 

 ۲۰۰شيراز) به فاصله تقريبي  - توسعه يافته ايران (اهواز 

کيلومتر� از دريا�  ۷۰در فاصله  گرفتنقرار کيلومتر و 

کيلومتر  ۱۸آزاد است. اين شهر دارا� وسعتي حدود 

نفر در جنوب استان  ۸۱۹۰۲مربع و جمعيتي برابر با 

قرار گرفته است. اين شهر دارا�  راحمديبوکهگيلويه و 

درجه  ۵۰هوا� گرم و خشک بوده، درجه حرارت هوا تا 

يابد و ميزان  مي ايشدر فصول گرم سال افز گراد يسانت

بوده است.  ۹/۴۷۶متوسط بارندگي ساليانه در اين شهر 

و صنايع عظيم نفت گاز در محدوده  تأسيساتگسترش 

 خيز نفتشهر ها�  شاخص ترين مهماين شهر، از 

استان کهگيلويه و  �آماردوگنبدان است (سالنامه 

  ).۱۳۸۵بويراحمد، 

  

   SWOT روش

تجار� هاروارد است. اين روش نتيجه مستقيم مدل 

در واقع، بهترين ابزار برا� مشخص کردن استراتژِ� برا� 

). در اين روش با ۱۳۸۱سازمان است (مراد� مسيحي، 

توجه به اهداف کالني که برا� محدوده شناسايي 

اند، پيشنهادات دقيق اجرايي، جهت دستيابي به  شده

ت بنا شوند، به نحو� که بر شالوده نقاط قو ها ارائه مي آن

شده و بر نقاط ضعف غلبه نمايند. عالوه بر اين از اين 

استفاده نموده، تهديدات خارجي را تقليل کنند. ها  فرصت

بهتر است اقداماتي پيشنهاد شوند که هر چهار جنبه 

 .(hill & Westbrook, 1997)موضوع را پاسخگو باشند

که اين تکنيک  توان بيان داشت به طور اجمالي مي

را� تحليل وضعيت و تدوين راهبرد است و اين ابزار� ب

ها�  ها و ضعف بند� قوت امور از طريق بازشناسي و طبقه

ها و  فرصت بند� طبقهدروني سيستم، بازشناسي و 

و تکميل  تهديدها� موجود در محيط خارج سيستم

ماتريس و تدوين راهبردها� گوناگون برا� هدايت 

). با ۱۳۸۴ گيرد (گلکار سيستم در آينده صورت مي

که روش سوات عموماً به عنوان روشي کيفي به کار  اين

و در  ساز� آن هايي برا� کمي شود، ليکن روش برده مي

تر به نتايج گرفته شده از اين مدل  نتيجه استناد قو�

توان مدل را ساده  ساز� مي وجود دارد. با استفاده از کمي

و سپس کرده، اهم عوامل استراتژيک را استخراج نموده 

  به تدوين استراتژ� پرداخت

  

 پژوهش ها�  يافته

كشاورز� شهر� به عنوان به عنوان يك فعاليت در 

خانواده شهر� موجب بهبود امنيت غذايي و شرايط 

شود. توسعه كشاورز� شهر� نيازمند  اقتصاد� آن مي

با در  SWOTريز� استراتژيك  برنامه .ريز� است برنامه

نقاط قوت و نقاط سازمان (نظر گرفتن محيط دروني 

ها و تهديدها)  فرصتسازمان (ضعف) و محيط بيروني 

دهد. در  ها� ممكن را ارائه مي ترين استراتژ� مناسب

 ها در دو مرحله انجام شد. تحقيق حاضر گردآور� داده

ساختار نقاط قوت، نقاط  در مرحله اول با مصاحبه نيمه

 ها و تهديدها� كه شهردار� شهر ضعف، فرصت

نفر از  ۱۰دوگنبدان با آن روبرو است با كمك مصاحبه با 

 ۱آور� شد كه خالصه آن در جدول  آن جمع کارکنان

 ارائه شد.

پس از مرحله اول، يعني انجام و محاسبه مصاحبه 

نقاط  شهردار� شهر دوگنبدان کارکنانساختار از  نيمه

ها و تهديدها� كه توسعه  قوت، نقاط ضعف، فرصت

جدول كشاورز� شهر� با آن روبرو است شناسايي شد (

۱.(

  

  ها ها، تهديد . نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت۱جدول 

  

  نقاط قوت

S1:توجه شهردار� به توسعه كشاورز� شهر�  

S2:گياهپزشكي و زراعت در شهردار�،حضور متخصصان شهرساز�  

S3:اختصاص بودجه مناسب به توسعه كشاورز� شهر�  

  

  

  نقاط ضعف

  

W1: رابطه با توسعه كشاورز� شهر�تعامل ضعيف بين شهردار� و شهروندان در  

W2:فقدان متخصصان آبيار� در شهردار� برا� توسعه كشاورز� شهر� 

W3: برا� توسعه كشاورز� شهر� ريز� برنامهاستفاده كم از مشاوره متخصصان در 

W4:نبود ارزشيابي و نظارت به بودجه صرف شده برا� كشاورز� شهر� 

W5: توسعه كشاورز� شهر� ريزان برنامهديدگاه سطحي 

W6:عدم حضور كارشناس ترويج برا� توسعه كشاورز� شهر�  

  خواسته مردم شهر برا� توسعه كشاورز� شهر�:O1  ها فرصت

O2: توسعه كشاورز� شهر� ها� طرححمايت شركت نفت از  

  عدم وجود نهاد يا تعاوني شهر� برا� توسعه كشاورز� شهر�:T1  تهديدها

T2: محدوه طبيعي توسعه كشاورز� شهر� آلوده كهآب و هوا�  
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  پور، محمدرضا اکبري و کیانوش ذاکر حقیقی سجاد ولی 

  

۵۲ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

  ارزيابي عوامل بيروني:۲شماره جدول 

  دار امتياز وزن  امتياز  وزن  عوامل استراتژيك

O1:۷۴۷/۰  ۳  ۲۴۹/۰  خواسته مردم شهر برا� توسعه كشاورز� شهر� 

O2: ۷۱۴/۰  ۳  ۲۳۸/۰  توسعه كشاورز� شهر� ها� طرححمايت شركت نفت از  

T1:۲۵۲/۰  ۱  ۲۵۲/۰  عدم وجود نهاد يا تعاوني شهر� برا� توسعه كشاورز� شهر�  

T2:۵۲۲/۰  ۲  ۲۶۱/۰  محدوديت طبيعي توسعه كشاورز� شهر� آب و هوا� آلوده كه به عنوان 

 =۲۳۵/۲EFEP  -  ۱  جمع

  

 ۱ها� جدول  در ادامه پرسشنامه بر اساس مقوله

ها  تهيه گرديد و با روش پيمايش به گردآورد� داده

نفر  ۹۷پرداخته شد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 

گير� در دسترس بود. در ادامه  انتخاب شد و روش نمونه

ارزيابي عوامل  و EFEبيروني ارزيابي عوامل  جداول

  شود. ارائه مي IFEدروني 

  

  EFEبيروني ارزيابي عوامل 

ها�  تواند استراتژ� در هر سازمان عوامل بيروني مي

دهد. عوامل بيروني شامل  قرار مي تأثيرمديريتي را تحت 

ها و تهديدها است كه در اين پژوهش دو فرصت و  فرصت

كه در دو تهديد برا� توسعه كشاورز� شهر� وجود دارد 

  نشان داده شده است. ۲جدول 

  

  

  

  نتيجه ارزيابي عوامل محيطي

امتياز نهايي بيروني موثر بر توسعه كشاورز� شهر� 

۲۳۵/۲EFEP= باشد كه اين امتياز كمتر از حد  مي

). به ۱نمودار است ( =۵/۲EFEMمتوسط مورد انتظار 

ها، توانايي  عبارتي سازمان در مقابل تهديدها و فرصت

را ندارد. تالش شهردار بايد مبني بر  اتکاواكنش قابل 

ها و دور� از تهديدها باشد. همچنين  استفاده از فرصت

دهد راهبردها و استراتژها�  نشان مي EFEPميزان 

ها و مقابله  بردار� مناسب از فرصت گذشته توانايي بهره

فق با تهديدها� محيطي را ندارد. بر اساس ارزيابي مو

كننده آينده  عوامل بيروني ادامه وضع موجود، تضمين

روشن برا� توسعه كشاورز� شهر� نيست. از اين رو 

تغيير در راهبردها� توسعه كشاورز� شهر� برا� بهبود 

ها و اجتناب از تهديدها ضرور�  از فرصت بردار� بهره

  است.

  

  
  . ارزيابي عوامل محيطي۱نمودار 

  

  ارزيابي عوامل دروني:۳جدول 

  دار امتياز وزن  امتياز  وزن  عوامل استراتژيك

S1:۵۰۴/۰  ۴ ۱۲۶/۰  توجه شهردار� به توسعه كشاورز� شهر� 

S2:۴۰۶/۰ ۴  ۱۰۲/۰  و زراعت در شهردار� ، گياهپزشكيحضور متخصصان شهرساز�  

S3:۳۶۳/۰  ۳ ۱۲۱/۰  اختصاص بودجه مناسب به توسعه كشاورز� شهر� 

W1:۲۲۲/۰  ۲ ۱۱۱/۰  تعامل ضعيف بين شهردار� و شهروندان در رابطه با توسعه كشاورز� شهر�  

W2: ۰۹۳/۰  ۱ ۰۹۳/۰ برا� توسعه كشاورز� شهر�فقدان متخصصان آبيار� در شهردار�  

W3: ۲۲۰/۰  ۲ ۱۱۰/۰ برا� توسعه كشاورز� شهر� ريز� برنامهاستفاده كم از مشاوره متخصصان در 

W4:۲۱۶/۰  ۲ ۱۰۸/۰ نبود ارزشيابي و نظارت به بودجه صرف شده برا� كشاورز� شهر�  

W5: ۲۱۲/۰  ۲ ۱۰۶/۰ توسعه كشاورز� شهر� ريزان برنامهديدگاه سطحي 

W6:۲۵۰/۰  ۲ ۱۲۵/۰  عدم حضور كارشناس ترويج کشاورز� برا� توسعه كشاورز� شهر� 

 =۴۸۳/۲IFEP  -  ۱  جمع
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 SWOTروش با  يشهر يتوسعه کشاورز يدر راستا کیاستراتژ يزیر برنامه 

۵۳ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

  
  . ارزيابي عوامل دروني۲نمودار 

  

  

  IFEارزيابي عوامل دروني 

در هر سازمان عوامل دروني يعني نقاط قوت و نقاط 

قابل توجهي دارد. برا�  تأثيرها� آن  ضعف بر استراتژ�

نتايج نشان داده  ۳بررسي اين عوامل دروني در جدول 

  شد.

  

  نتيجه ارزيابي عوامل دروني

امتياز نهايي ارزيابي عوامل دروني موثر بر توسعه 

باشد كه نشان  مي =۴۸۳/۲IFEPشهر� كشاورز� 

اين عوامل كمتر از حد متوسط مورد  ازيامت دهد يم

). با توجه به اين ۲نمودار است ( =۵/۲IFEPانتظار 

توان پي برد كه  مي =۴۸۳/۲IFEPميزان نمودار و 

باشد. همچنين شهردار�  سازمان گرفتار نقاط ضعف مي

بايد از نقاط قوت موجود بايد حداكثر استفاده را ببرد. با 

شود كه به هيچ  توجه به ارزيابي عوامل دروني روشن مي

عنوان ادامه شرايط حاضر برا� توسعه كشاورز� شهر� 

راهبردها�  �ريکارگ بهمفيد و سودمند نخواهد بود و 

  .متناسب با سازمان ضرور� است

پس از ارزيابي عوامل دروني و بيروني با استفاده از 

شود كه كدام يك از عوامل در  نمودار زير نشان داده مي

سازمان مورد مطالعه از اهميت بااليي برخوردار است. در 

ها� ممكن  استراتژ� SWOTادامه، با رسم ماتريس 

  ).۴جدول شد (ارائه داده 

استراتژ�  ۳۶) ۴جدول ( SWOTمطابق با ماتريس 

  برا� توسعه كشاورز� ارائه شده است.

با توجه به اينكه شهردار تمايل به :S1O1 استراتژ�

توسعه كشاورز� بايد به استقبال مردم شهر برا� توسعه 

كشاورز� شهر� حداكثر استفاده را كرد. به نحو� كه با 

توسعه كشاورز� شهر�  ها� تعامل شهردار با شهروند راه

  بررسي شود و بهترين شيوه انتخاب شود.

از آنجايي كه شهروندان تمايل به :S2O1 استراتژ�

توسعه كشاورز� شهر� دارند حداكثر استفاده را از 

و زراعت  ، گياهپزشكيمشاوره متخصصان شهرساز�

  برا� توسعه كشاورز� انجام گيرد.

مناسبي به  با توجه به اينكه بودجه:S3O1 استراتژ�

شود و شهروندان  كشاورز� شهر� اختصاص داده مي

شهر� دارند با استفاده تمايل به توسعه كشاورز� 

ها� مشاركتي بودجه مربوط به اين قسمت  روش

  متناسب با نيازها� شهروندان مصرف گردد.

شهردار به عنوان يك مدير و رهبر با :S1O2 استراتژ�

جهت توسعه توجه به عالقه و تمايل شخصي خود 

كشاورز� شهر� بايد حداكثر استفاده را حمايت شركت 

  نفت برا� توسعه اين مهم جلب كند.

با كمك متخصصان شهرساز�، :S2O2 استراتژ�

توان  گياهپزشكي و زراعت موجود در شهردار� مي

برا� جلب حمايت شركت نفت برا� توسعه  ها� طرح

  كشاورز� شهر� اجرا كرد.

آنجايي كه هم شهردار� بودجه از :S3O2 استراتژ�

دهد و  مناسبي به توسعه كشاورز� اختصاص مي

همچنين شركت نفت به عنوان يك سازمان بيروني از آن 

كند، بهترين استفاده را از اين منابع مالي  حمايت مي

  جهت توسعه كشاورز� شهر� انجام گيرد.

شهردار به عنوان يك مدير عالقمند :S1T1 استراتژ�

شاورز� شهر� بايد مقدمات تشكيل به توسعه ك

ها� غيردولتي را تدارك  ها� مردمي و سازمان تعاوني

ببيند و همچنين تشكيل نهادها� مردمي را تشويق كند 

و با در اختيار قرار دادن امكانات الزم توسعه اين نهادها� 

مردمي كه برا� توسعه كشاورز� شهر� الزم است را 

  تسهيل كند.فرآيند توسعه كشاورز� شهر� را 
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 SWOT. ماتريس ۴جدول 

  SWOTماتريس 

O1: خواسته مردم شهر برا�

  توسعه كشاورز� شهر�

O2: حمايت شركت نفت از

توسعه كشاورز�  ها� طرح

  شهر�

T1: عدم وجود نهاد يا تعاوني

كشاورز� شهر� برا� توسعه 

  شهر�

T2: آب و هوا� آلوده كه به

محدوديت طبيعي  عنوان

  توسعه كشاورز� شهر�

S1:توجه شهردار� به توسعه كشاورز� شهر�  

S2:و زراعت در شهردار� ، گياهپزشكيحضور متخصصان شهرساز�  

S3:اختصاص بودجه مناسب به توسعه كشاورز� شهر�  

S1O1, S2O1, S3O1 
 

S1O2, S2O2, S3O2 

S1T1, S2T1, S3T1 
 

S1T2, S2T2, S3T2  

W1:تعامل ضعيف بين شهردار� و شهروندان در رابطه با توسعه كشاورز� شهر�  

W2:فقدان متخصصان آبيار� در شهردار� برا� توسعه كشاورز� شهر�  

W3:ريز� برا� توسعه كشاورز� شهر� استفاده كم از مشاوره متخصصان در برنامه  

W4: بودجه صرف شده برا� كشاورز� شهر�نبود ارزشيابي و نظارت به  

W5:ريزان توسعه كشاورز� شهر� ديدگاه سطحي برنامه  

W6:عدم حضور كارشناس ترويج کشاورز� برا� توسعه كشاورز� شهر�  

W1O1, W1O2 
W2O1, W2O2 
W3O1, W3O2 
W4O1, W4O2 
W5O1, W5O2 
W6O1, W6O2 

W1T1, W1T2 
W2T1, W2T2 
W3T1, W3T2 
W4T1, W4T2 
W5T1, W5T2 
W6T1, W6T2 

  

 استراتژ� S2T1: با تشكيل تعاوني و نهادها� مردمي

 ، گياهپزشكيتوان از مشاوره متخصصان شهرساز� مي

  و زراعت برا� توسعه كشاورز� شهر� استفاده كرد.

 استراتژ� S3T1: داده شد قسمتي از بودجه اختصاص

به كشاورز� شهر� در شهردار� صرف آموزش 

تواند در تشكيل  شهروندان و اقداماتي شود كه مي

  ها موثر واقع گردد. ها� مردمي و تعاوني سازمان

 استراتژ� S1T2: اگرچه شهردار تمايل به توسعه

ها� محيطي  كشاورز� شهر� دارد ولي بايد محدويت

دنبال توسعه  بينانه به را هم در نظر بگيرد و واقع

ها� باشد كه متناسب با شرايط محيطي شهر  شيوه

  مورد نظر باشد.

 استراتژ� S2T2: متخصصان کشاورز� بايد محصوالت و

ها� از كشاورز� شهر� را برا� توسعه كشاورز�  شيوه

شهر� پيشنهاد دهند كه متناسب با شرايط محيطي 

  شهر مورد نظر باشد.

 استراتژ� S3T2:شده به  بودجه اختصاص داده

ا� از  كشاورز� شهر� بايد صرف توسعه شيوه

و   كشاورز� شهر� شود كه متناسب با شرايط آب

  نظر باشد.د هوايي شهر مور

 استراتژ� W1O1: با بهبود تعامل دو طرفه بين

شهردار� و شهروندان به خواسته شهروندان جهت 

  توسعه كشاورز� شهر� عمل شود.

 استراتژ� W1O2:لي شركت نفت قسمتي از حمايت ما

برا� توسعه كشاورز� شهر� صرف بهبود تعامل 

دوطرفه شهردار� و شهروندان شود. برا� انجام اين 

توان از يك نيازسنجي و يا ارزيابي مشاركتي  عمل مي

ريز�  شروع كرد و در ادامه برا� بهبود روابط از برنامه

  مشاركتي استفاده كرد.

 استراتژ� W2O1:ان تمايل به با توجه به اينكه شهروند

توسعه كشاورز� شهر� دارند و از طرفي شهردار� با 

توان در  كمبود متخصصان آبيار� روبرو است مي

صورت وجود نيروها� متخصص آبيار� داوطلب از 

  ها برا� توسعه كشاورز� شهر� كمك گرفت. آن

 استراتژ� W2O2:ها� مالي شركت  قسمتي از حمايت

  نيرو� انساني متخصص آبيار� شود. ينتأمنفت صرف 

 استراتژ� W3O1:ريز� مناسب و  برا� بهبود برنامه

بهينه از مشاركت بالقوه شهروندان و متخصصان 

ريز� شهر� جهت توسعه كشاورز� شهر�  برنامه

  استفاده شود.

 استراتژ� W3O2:يار�  ريز� سعي شود با در برنامه

جستن از متخصصان ستاد� شهردار� برا� 

ريز� حداكثر توجه حمايت مالي شركت نفت را  برنامه

جلب كنند و همچنين بهترين استفاده را از بودجه 

و اثربخشي  ييکاراحمايتي شركت نفت برا� حداكثر 

  ها� توسعه كشاورز� شهر� صورت گيرد. برنامه

 استراتژ� W4O1:ن به با توجه به تمايل شهروندا

توان با كمك شهروندان  توسعه كشاورز� شهر� مي

ها� مرتبط به  اقدام به ارزشيابي مشاركتي برنامه

 توسعه كشاورز� شهر� كرد.

 استراتژ� W4O2: با ايجاد يك نظام ارزشيابي و نظارت

اصالحات الزم برا� بهينه كردن حداكثر استفاده از 

بودجه شركت نفت برا� توسعه كشاورز� شهر� 

  ل گردد. تسهي
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 استراتژ� W5O1:ريزان توسعه كشاورز� شهر�  برنامه

تر� نسبت به موضوع پيدا كنند تا  بايد ديدگاه عميق

قادر باشند از مشاركت شهروندان برا� توسعه 

 كشاورز� شهر� حداكثر استفاده صورت گيرد.

 استراتژ� :W5O2 قسمتي از بودجه اختصاص يافته به

صرف بهساز� كشاورز� شهر� توسط شركت نفت 

ريزان كشاورز� شهر�  نيرو� انساني از جمله برنامه

  شود.

 استراتژ� :W6O1 كارشناسان ترويج  ير�کارگ بهبا

كشاورز� شهر� حداكثر تعامل دو طرفه با شهروندان 

برقرار شود. به عبارتي ترويج به عنوان يك حلقه 

ارتباطي در توسعه كشاورز� شهر� رابطه شهروندان 

گر  ود بخشد و به عنوان يك تسهيلو شهردار� بهب

  منجر به توسعه كشاورز� شهر� شود.

 استراتژ� :W6O2ها� ترويجي برا�  قسمتي از هزينه

ها� مالي  تسهيل توسعه كشاورز� شهر� از حمايت

  كشاورز� شهر� اخذ گردد.

 استراتژ� :W1T1ها� مردمي و تشكيل  با ايجاد تعاوني

دار� با مردمي تعامل شهر يررسميغها�  سازمان

  داده شود. شهروندان بهبود

 استراتژ� W1T2:  با بهبود مشاركت واقعي در بين

ها�  ترين شيوه شهروندان و شهردار� مناسب

  كشاورز� شهر� انتخاب و ترويج و توسعه داده شود.

 استراتژ� W2T1: ها� مردمي و  با تشكيل تعاوني

متخصص آبيار�  ينتأمها� غيررسمي برا�  سازمان

  ها� يار� گرفته شود. داوطلب از اين سازمان

 استراتژ� W2T2:  داوطلب و يا آبيار� (از متخصص

استخدامي) جهت ترويج و توسعه كشاورز� شهر�، 

آبيار� و مسائل مختص آبيار� در كشاورز� شهر� 

  استفاده شود.

 استراتژ� W3T1ها�  ها و سازمان تشكيل تعاوني : با

ريز� كشاورز�  كمك متخصصان برنامه غيررسمي و با

ريز� مشاركتي برا� كشاورز�  تيم برنامه شهر� يك

  شهر� تشكيل داده شود.

 استراتژ� W3T2ريز� بايد  متخصصان برنامه : مشاوره

بر اساس واقعيت موجود باشد و شرايط آب و هوايي 

  شهر را مد نظر قرار دهند.

 استراتژ� W4T1لتي و ها� غيردو تشكيل سازمان : با

ها توسط اين  ها، نظارت و ارزشيابي برنامه تعاوني

  پذير شود. نهادها� مردمي امكان

 استراتژ� W4T2بر اساسو ارزشيابي بايد  : نظارت 

واقعيت باشد و شرايط آب و هوايي شهر در ارزشيابي 

  ها در نظر گرفته شود. برنامه

 استراتژ� W5T1ريزان نسبت به  ديدگاه برنامه : تا

تواند تشكيل  توسعه كشاورز� شهر� عميق نشود نمي

ها� غيررسمي برا� توسعه  ها و سازمان نيتعاو

  كشاورز� شهر� را تسهيل كنند و به آن توجه كنند.

 استراتژ� W5T2ريزان كشاورز� شهر� نبايد  : برنامه

به صورت سطحي به كشاورز� شهر� بنگرند و با 

آب و هوايي شهر مورد نظر را در نظر بگيرند و شرايط 

ترين برنامه را با شرايط اقليمي آن شهر  مناسب

  طراحي و اجرا كنند.

 استراتژ� :W6T1 با حضور كارشناسان شهرساز� و

ها و  ترويج كشاورز� در شهردار� تشكيل تعاوني

ها� غيررسمي مرتبط با كشاورز� شهر�  سازمان

  تسهيل شود.

 استراتژ� :W6T2 كارشناسان ترويج  ير�کارگ بهپس از

ها� از كشاورز� شهر�  كشاورز� محصوالت و شيوه

ر گرفته شود كه متناسب با شرايط آب و هوايي در نظ

 شهر مورد نظر باشد.

  

  
  SWOT. ارزيابي كلي اجزا� ۳نمودار 
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 و پيشنهادات  گير� نتيجه

ريز� استراتژيك با  پژوهش حاضر كه با هدف برنامه

SWOT  برا� توسعه كشاورز� شهر�، شهر دوگنبدان

مرکز شهرستان گچساران انجام گرفت، نشان داد 

شهردار� در موقعيت مناسبي چه از لحاظ عوامل دروني 

و از نظر عوامل بيروني قرار ندارد. همچنين بر اساس 

شود كه شهردار� از نقاط ضعف  نمايان مي ۳ار نمود

 بااليي برخوردار است.

شود شهردار� با برطرف  روشن مي ۳نمودار مطابق 

كردن نقاط ضعف راهبردها� مناسب توسعه كشاورز� 

تعامل ضعيف شهر� را اعمال كند. نقاط ضعف شامل 

بين شهردار� و شهروندان در رابطه با توسعه كشاورز� 

متخصصان آبيار� در شهردار� برا� شهر�، فقدان 

استفاده كم از مشاوره ، توسعه كشاورز� شهر�

نبود  ،ريز� كشاورز� شهر� متخصصان در برنامه

ارزشيابي و نظارت به بودجه صرف شده برا� كشاورز� 

ريزان توسعه كشاورز�  ديدگاه سطحي برنامه ،شهر�

عدم حضور كارشناس ترويج برا� توسعه  ،شهر�

باشد. با برطرف كردن اين نقاط  ر� ميكشاورز� شه

توان شاهد توسعه كشاورز� شهر� بود. در  ضعف مي

بهبود ها�  استراتژ� تدوين شد كه استراتژ� ۳۶پايان 

دادند. با عمل  تعداد را تشكيل مي نيتر شيبنقاط ضعف 

توان شهر را در جهت توسعه  ها مي به اين استراتژ�

شهر� به طور  كشاورز� شهر� به طور اخص و توسعه

ها به صورت پيشنهادات زير  اين استراتژ� اعم سوق داد.

  شد. ارائه

شهردار برا� توسعه کشاورز�  لي: تما۱پيشنهاد 

شهر� از اهميت بااليي برخوردار است، بنابراين پيشنهاد 

ها� آموزشي شهرداران شهرها�  کارگاه ارائهشود با  مي

و شيوه  ها، اهميت مختلف با کشاورز� شهر�، مزيت

اندازها� توسعه اين  چشم ارائهترويج آن آشنا شوند و با 

مهم، شهروندان را مورد حمايت و تشويق قرار گيرند تا 

  در راستا� توسعه کشاورز� شهر� تالش کند.

متخصص کشاورز�  �ريکارگ به : با۲پيشنهاد 

ها� آن  شهر�، شهروندان با کشاورز� شهر� و روش

ها� جمعي و  ه وسيله رسانهآشنا شوند، اين فرآيند ب

  پذير است. ها� استاني امکان شبکه

عالوه بر حمايت آموزشي به  : شهروندان۳پيشنهاد 

شود شهردار�  اعتبارات نياز دارند، بنابراين پيشنهاد مي

اين اعتبارات را در نظر داشته باشد و در صورت امکان، 

  آن تالش کند. تأميندر 

توجه به اينکه شهر دوگنبدان  : با۴پيشنهاد 

گچساران يک شهر صنعتي است و شرکت نفت در قبال 

ها� مالي قابل قبولي برا�  ايجاد آلودگي هوا، حمايت

گردد که  شهردار� و شهروندان دارد، پيشنهاد مي

حمايت در راستا� توسعه کشاورز� شهر� صورت گيرد، 

 شود زيرا کشاورز� شهر� هم موجب پاک بودن هوا مي

کند. اين نکته  و هم به امنيت غذايي خانواده کمک مي

 ارائهها نيازمند  قابل ذکر است که بيشتر اين حمايت

ها� است که اين مهم به وسيله متخصصان  طرح

  است. ريپذ امکانکشاورز� شهر� 

ها�  ها و سازمان گير� تعاوني : شکل۵پيشنهاد 

رز� تواند در ترويج و تسهيل توسعه کشاو مي يردولتيغ

گردد اين  شهر� موثر واقع شود، بنابراين پيشنهاد مي

نهادها� مردمي در راستا� رسيدن به توسعه پايدار 

ها� آموزشي  شهر� مورد توجه قرار گيرد و برنامه

تواند در قالب اين نهادها بهتر صورت گيرد. اين نکته  مي

قابل ذکر است که اين نهادها� مردمي به کمک و 

  اورز� شهر� نيازمند است.آموزش متخصصان کش

به اينکه کشاورز� و نوع  توجه : با۶پيشنهاد 

محصوالت کشت شده وابستگي بااليي با اقليم هر 

گردد که انتخاب نوع  ا� دارد، پيشنهاد مي منطقه

بينانه متناسب با شرايط اقليمي  محصول کشت شده واقع

هر منطقه متفاوت انتخاب گردد. اين اقدام موجب 

بهينه در راستا� توسعه کشاورز� شهر�  �ارگذ هيسرما

  خواهد شد.

آنجايي که هر اقدامي نيازمند  : از۷پيشنهاد 

مشارکت واقعي شهروندان است، بنابراين پيشنهاد 

گردد تعامل شهردار� و شهروندان به وسيله  مي

و... بهبود پيدا کند تا نيازها� و  يردولتيغها�  سازمان

ها و  توجه به پتانسيلاهداف دو طرف شناسايي و با 

بنابراين ؛ شرايط واقعي کشاورز� شهر� توسعه پيدا کند

گردد قبل از اقداماتي در راستا� توسعه  پيشنهاد مي

  کشاورز� شهر�، نيازسنجي صورت گيرد.

آنجايي که وجود نيرو� کار متخصص  : از۸پيشنهاد 

برا� توسعه کشاورز� شهر� ضرور� است، بنابراين 

د، کادر متخصص به وسيله شهردار� گرد پيشنهاد مي

 کار بستانتخاب گردد تا شهروندان را در يادگير� و 

  کشاورز� شهر� آموزش دهند.

آنجايي که هر اقدامي نيازمند برنامه و  : از۹پيشنهاد 

گردد برا�  ريز� است، از اين رو پيشنهاد مي برنامه

 کوتاهريز� بلندمدت و  توسعه کشاورز� شهر� برنامه
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 SWOTروش با  يشهر يتوسعه کشاورز يدر راستا کیاستراتژ يزیر برنامه 

۵۷ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

يرد و برا� اين مهم از متخصصان شهرساز� و صورت گ

  استفاده گردد. توأمکشاورز� شهر� 

کنترل فرآيند توسعه کشاورز�  �: برا۱۰پيشنهاد 

ن رو آارزشيابي و نظارت ضرور� است، از شهر� وجود 

يک نظام نظارتي معين در شهردار� برا� ارزشيابي، 

  ها ضرور� است. نيازسنجي و نظارت بر فعاليت

ها� کشاورز� که  از رشته يکي: ۱۱پيشنهاد 

تواند حلقه اتصال سازمان شهردار� و شهروندان گردد  مي

كارشناسان ترويج كشاورز� شهر� است. اين افراد   وجود

گر را  در توسعه کشاورز� شهر� نقش مروج و تسهيل

شود، شهردار� اين منابع  دارند، بنابراين پيشنهاد مي

  کشاورز� شهر� به کار گيرد.انساني را برا� توسعه 

  

  خذآمنابع و م

). ۱۳۸۸. (ي، مرتضبدر�، سيد علي، نعمتي )۱

راهبرد� توسعه اقتصاد� با رويکرد  ريز� برنامه

مرکز� شهرستان  شخ: بمشارکتي مطالعه مورد�

 ۶۸شماره جغرافيا� انساني، ها�  پژوهش .لنگه

مجموعه مباحث ). ۱۳۷۱. (بهرام سلطاني، کامبيز )۲

 :تهران .زيست محيط شهرساز�ها�  و روش

انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات شهرساز� و 

 معمار� ايران، 

. بويراحمد و كهگيلويه استان آمار� سالنامه )۳

 و مديريت برنامه سازمان ). انتشارات۱۳۸۸(

  .ريز� برنامه

تکنيک  �ساز مناسب .)۱۳۸۴، (گلکار، کوروش )۴

 .تحليلي سوات برا� کاربرد در طراحي شهر�

  ۴۱ ، شمارهمجله صفه

 ريز� برنامه .)۱۳۸۱واراز (مراد� مسيحي،  )۵

شرکت  :تهران .استراتژيک در کالن شهرها

   .شهر� ريز� برنامهپردازش و 

 ريز� برنامه .)۱۳۸۴(مراد� مسيحي، واراز  )۶

استراتژيك كالن شهرها نمونه مورد كالنشهر 

  پردازش : انتشاراتتهران .تهران

راهبرد�  ريز� برنامه. )۱۳۸۵(مهديزاده، جواد.  )۷

توسعه شهر� تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن 

معمار� و  : معاونتتهران .چاپ دوم .در ايران

  شهرساز� وزارت مسكن و شهرساز�

) ۱۳۸۹، (، هوشمند فر، سپيدهني، مهنسترن )۸

استراتژيک جهت ساماندهي قسمتي  �زير برنامه

فصلنامه جغرافيا و  .از بافت فرسوده شهر اروميه

  ۶۱-۳،۷۲مطالعات محيطي، سال اول، شماره 
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