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 چکیده
ظت و ریزی فضاهای سبز با محافاست. برنامه ییزرکننده برای برنامهنگران ایمسالهتشریح کیفیت فضاهای سبز شهری  ریزی وبرنامه

های انداز و تأمین هدفبرای دستیابی به یک چشمهای طبیعی و مصنوعی در شهرها تلطیف محیط را به همراه دارد. گسترش زیستگاه
های در چارچوب امکانات درونی و محدودیت هایی، اقدامفضاهای سبز شهری استفاده شد. در این روشریزی راهبردی مدت از برنامهبلند

فضاهای سبز شهری استفاده کنون در حوزه مدیریت چنین رویکردی تاها صورت گرفت. بازده فعالیت ها و ارتقایبود روشبیرونی برای به
ای فضاهای سبز توسعه هایبرای فعالیترا خور مدیریتی در هاییناسی مربوطه، اقدامشاین مطالعه تالشی است تا با تکیه بر روش و نشده

 .دهدارایه شهرداری کرج  2منطقه شهری 
هکتار محاسبه  212/52نفر جمعیت دارد. فضاهای سبز عمومی در این منطقه،  161621هکتار وسعت و  1130شهرداری کرج،  2منطقه 

از روش تجزیه و  ،است. در این مطالعه کاریجنگلقطعه  1قطعه لچکی و  20بلوار سبز،  23میدان سبز،  0پارک،  11شده که مشتمل بر 
با هدف  راهبردو کار ارایه راهبندی عوامل، لویتوقوت، ضعف، فرصت و تهدید(، ا نقاط) ای شناسایی عوامل محیطیبر SWOTتحلیل 

ها استفاده شد. نتایج این راهبردبندی برای اولویت (QSPM) کمی راهبردیریزی کرج و ماتریس برنامه 2سبز منطقه مدیریت فضای 
ی موضوعی و الگوهای نوین احداث فضاهای سبز عمومی و ها پارکتوسعه » هاز بین آنانجامید که ا راهبرد 0بررسی به معرفی 

های توانمندسازی جوامع محلی در توسعه، برپایی برنامه»و  «شبکه انتقال آب برای توسعه فضای سبز ایتوسعه و ارتق»، «خصوصی
  اولویت باالتری داشتند. «نگهداری و بهسازی فضاهای سبز شهری
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 سرآغاز
 هاییو اقدام های از تصمیمابه عنوان مجموعه راهبردیمدیریت 
برای  هاییاماقدشود که نتیجه آن تنظیم و اجرای تعریف می

. (1151 رابینسون، و )پیرس است معینیهای رسیدن به هدف
عملکرد  با هاتصمیمای از مجموعه ،مدیریتشکل از  این
 ،عزیزی کند )خداداد حسینی ون را تعیین میمدت یک سازمابلند
 تهدیدهاها و مدیریت استراتژیک بر ارزیابی فرصت (.1152

اقدام یا برنامه ت و ضعف یک خارجی در سایه توجه به نقاط قو
سعی  ،در این مدیریت (.1153کید دارد )فیض، تأ مدیریتی

د که بتوان شوای تنظیم شود اطالعات کمی و کیفی به گونهمی
)دیوید،  اثربخش اتخاذ کرد هاییتحت شرایط نامطمئن تصمیم

اعمال مدیریت استراتژیک در یک سازمان به منزله . (1113
های تدوین شده نیست؛ بلکه به استراتژی لتمام و کمااجرای 

در سازمان است )داوری،  راهبردینهادینه شدن تفکر  عنایم
 هایی، برای اتخاذ تصمیمنشان داده است گذشته تجارب .(1151
به  است از قضاوت شهودی استفاده کرد الزم راهبردی مناسب

در گیری در شرایط بسیار نامطمئن یا ویژه برای تصمیم
 چنین،هم. است گذشته نداشته ی درمشابه که نمونهیموارد

وابسته وجود دارد یا هنگامی  همهنگامی که متغیرهای بسیار به
درست باشند و یا  هاآید که تصمیمکه فشارهای زیادی وارد می
شده، یکی را انتخاب کرد، حل شناخته هنگامی که باید از بین راه

 شرایطی خواهد شد. چنینمفید واقع  گیریاین شیوه تصمیم
 (.1113)دیوید،  است راهبردی مدیریت عصاره و بیانگر ماهیت

شی از فضای باز شهری است که فضای سبز شهری بخ
وعی آن، زیر پوشش درختان، های طبیعی یا اغلب مصنعرصه
ها و سایر گیاهانی است که ها، چمنها، گلها، بوتهدرختچه

رنظر گرفتن ضوابط، قوانین نسان، با دبراساس نظارت و مدیریت ا
های مرتبط با آن، برای بهبود شرایط زیستی، و تخصص

زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی، 
در  .(1136جلیلیان،  و کاردانهشود )نگهداری یا احداث می و حفظ
به عنوان یک عامل زنده و حیاتی در فضای سبز شهری  ،واقع
کننده ساخت مورفولوژیک شهر جان شهر، تعیینکالبد بیکنار 
فضاهای سبز شهری وابسته توسعه . (1151)صالحی فرد،  است

یکی از ریزی شهری است. برنامه ایهای توسعهبه سیاست
محافظت و گسترش  ،ریزی فضای سبزهای برنامهجنبه ترینمهم

ور هی در شهرها به منظهای طبیعی و مصنوعی گیازیستگاه

ز و ریزی جامع فضای سبباشد. نیاز به برنامهمی تلطیف محیط
ل یکه با وجود مسا ،زیرا .کید بر این موضوع اهمیت خاصی داردتأ

اجتماعی شهرهای امروز و به ویژه در شهر کرج، بهبود و اصالح 
ثیر قابل توجهی بر تواند تأیاس فضاهای سبز شهری نمیخرد مق

تغییرات و  ،باشد. بر این اساس تغییر وضعیت اجتماعی داشته
تواند سبز میریزی فضاهای مهاصالحات در محیط از طریق برنا

عکس ایجاد رمردم و بمحیط نسبت به  آثارتغییرات واقعی در 
له اتشریح کیفیت کلیه فضاهای شهر مس ریزی وکند. برنامه

است. اتصال فضاهای مختلفی که  یریزکننده برای برنامهنگران
ریزان این امکان را سازند به برنامهط محلی را میمحییک 
ند و ریزی کنیستم کلی را طرح و برنامهدهد که یک سمی

ریزی فضاهای سبز نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برنامه
های ک شهر به هیچ وجه از جمله فعالیتفضای سبز برای ی
ن جاگونه که در ساخت کالبدی بخش بیناـاتفاقی نیست. هم

زی بخش جاندار نیز یرد، در مورد برنامهشوریزی میهـشهر برنام
و  هاپارکریزی کرد و به تفکر پرداخت )سازمان باید برنامه

 (.1153فضای سبز شهر کرج، 
ریزی راهبردی فضای سبز به منظور دستیابی به یک برنامه
گیرد. این مدت صورت میبلندهای انداز و تأمین هدفچشم
یزی در خدمت مدیریت راهبردی فضاهای سبز شهری ربرنامه

های چارچوب امکانات درونی و محدودیت در هااست و تمام اقدام
ها صورت بازده فعالیت ها و ارتقایبیرونی برای بهبود روش

کنون در حوزه که چنین رویکردی تا ا توجه به اینگیرد. بمی
لعه مطامدیریت فضاهای سبز شهری صورت نگرفته است، این 

یتی شناسی مربوطه اقدامات مدیرتالشی است تا با تکیه بر روش
ای فضاهای سبز شهری به های توسعهخور برای فعالیتدر

موضوع مدیریت راهبردی بیش از  ،در حال حاضر سرانجام رسد.
های بخش دولتی، پیش در کانون توجه بسیاری از سازمان

هم اکنون مراکز  خصوصی و مراکز دانشگاهی قرار گرفته است.
گیری است و نیز برخی از تحقیقات راهبردی متعددی رو به شکل

تر جایگاه خوددر آینده به تنظیم ها برای ترسیم دقیقسازمان
انداز و ماموریت و تدوین راهبردهای بدیل و های چشمبیانیه

اند )جهانی شکیب، های عملیاتی اقدام کردهتبدیل آن به برنامه
سبز در کشور  فضای برای مدیریتی راهبردهای تدوین (.1155
کم در این ارتباط مکتوبی به انتشار نرسیده و دست نداشته سابقه
 است. 
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 هاوشمواد و ر

 مورد مطالعه منطقه
ناحیه شهری است )سازمان  11منطقه و  12شهر کرج دارای 

(. در این مطالعه، منطقه 1153و فضای سبز شهر کرج،  هاپارک
 30/11 ،منطقهاین  هرداری کرج مورد بررسی قرار گرفت.ش 2

نفر  هزار 161حدود هکتار وسعت و  1130کیلومتر مربع برابر با 
شهر در شرق  ،2 منطقه (.1136، ارانکمهو  یهفقجمعیت دارد )

از شرق با منطقه  ،3کرج واقع شده و از سمت شمال با منطقه 
از نظر  .همجوار است 16و از سمت جنوب با منطقه 11

بخشی از رودخانه کرج در  ودشتی  اغلباین منطقه  ،توپوگرافی
به اعتبار های موجود در منطقه آن جاری است. از میان کاربری

 -فراغتی و آموزشی -فرهنگی ،مسکونیهای کاربریوسعت 
 هایکاربری ترینمهم روند.می شمار به غالب هایکاربری ورزشی

، شرکت خدمات شیمیایی کرج)های مختلف آن شامل کارخانه
سازی شعله، کارخانه شیمیایی تجزیه، شرکت فوالد ایران، کبریت

سهامی فرش ایران، کارخانه پولیکا و شرکت سهامی پتروشیمی 
بهداشت و درمان، بنیاد مسکن و های دولتی )(، ادارهآبادان

مین اجتماعی، ایستگاه هواشناسی، مرکز أانقالب اسالمی، اداره ت
 ( و پردیسشتغالی کرج و اداره کار و امور اجتماعیخود ا

 ،(1) باشد. نقشهمی دانشگاه تهران منابع طبیعیکشاورزی و 
و فضای  هاپارکدهد )سازمان موقعیت این منطقه را نمایش می

 2مساحت فضاهای سبز منطقه  (.1153سبز شهر کرج، 
بیشترین وسعت هکتار است و  21/52کرج بالغ بر  شهرداری

متر،  1266 -1221ای سبز این منطقه در طبقه ارتفاعی فض
و جهت جغرافیایی دشتی قرار  درصد 12کمتر از طبقه شیب 
پارک وجود  11در این منطقه  ،(1) جدول براساسگرفته است. 
 12ای و امل یک پارک شهری، یک پارک منطقهدارد که ش
درصد از  21بر اساس مساحت  ای است. صرفاًپارک محله

درصد در  1/11ی این منطقه در مقیاس همسایگی، هاپارک
ای قرار دارد. در این درصد در مقیاس منطقه 3/2محله و  مقیاس
بلوار سبز به ترتیب با وسعت  23میدان و  0 چنینهممنطقه 
های مجاور معابر نیز هکتار وجود دارد. تعداد لچکی 11/1و  32/1
سعت فضاهای درصد و 61/1قطعه شناسایی شده است که  20

دهند. در این سبز عمومی این منطقه را به خود اختصاص می
 12/2با وسعت  امجموع کاریجنگلقطعه  1 چنینهمقه منط

خصوصی و ناسایی شد. وسعت فضاهای سبز نیمههکتار ش

و  12/20 شهرداری کرج به ترتیب برابر با 2خصوصی منطقه 
خصوصی ترین فضای سبز نیمههکتار است. وسیع 12/111

هکتار است که در بخش  0/25شناسایی شده در این منطقه 
در میان فضاهای سبز  .(1) نمودار آموزش عالی منطقه قرار دارد

باالترین ها پارکد، بلوارها و از نظر مساحت، عمومی از نظر تعدا
دهند. با توجه به وسعت فضاهای سهم را به خود اختصاص می

سرانه ساکنان منطقه از  سبز عمومی و جمعیت منطقه، سهم
ه به با توج ،اینمربع است. با وجود  متر 30/1با فضای سبز برابر 

با خصوصی و خصوصی )برابر مجموع وسعت فضاهای سبز نیمه
هکتار(، سرانه فضای سبز با عملکرد اکولوژیک برای  21/136

( 2)نقشه  خواهد شد. مترمربع 1/22برابر با ساکنان این منطقه 
را نمایش  2در منطقه  ت فضاهای سبز شناسایی شدهنیز موقعی

 (. 1136، ارانکمهو  یهفق) دهدمی

 

 : نسبت مساحت فضاهای سبز عمومی (1)نمودار 

 2در منطقه 
 

 روش بررسی
در این مطالعه، از تحلیل تلفیقی عوامل درونی و بیرونی موسوم 

با  SWOTاستفاده شده است. ماتریس  SWOT(1)به روش 
تن شرایط و عوامل داخلی و خارجی حاکم بر یک درنظر گرف

آورد ها فراهم میسیستم، مبنای خوبی را برای تدوین راهبرد
(Chang & Huang ,2006) قلمرو ماتریس .SWOT  وسیع و

های سیستمی گسترده است و یک چارچوب مفهومی برای تحلیل
شود که قادر است عوامل محیطی حاکم بر یک محسوب می
زاده و ستم را مورد بررسی قرار دهد )عابدینمنطقه و سی
 از اولیه مرحله یک تواندمی SWOT مدل (.1155همکاران، 
 تناسب جهت در الزم هایسیاست اتخاذ با که باشد پردازش
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 تسریع را نهایی هدف به دستیابی بیرونی، و داخلی عوامل میان
 رهیافت از چنینهم مطالعه این در(. Kajanus, 2000) بخشد

 دیوید،) راهبردها بندیاولویت برای کمّی، راهبردی ریزیبرنامه
 .شد استفاده( 1113

 

 
 کرجشهرداری  2: موقعیت منطقه (1)نقشه 

 

 
 کرج 2: موقعیت فضاهای سبز شهرداری منطقه (2)نقشه  
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 شهرداری کرج 2: نسبت تعداد فضاهای سبز عمومی در منطقه (1)جدول 

 پارك ويژگی
میدان 

 سبز

بلوار 

 سبز
 کاریجنگل درختکاری لچکی

فضای سبز 

 خصوصینیمه

فضای سبز 

 خصوصی
 جمع

 52 - - 1 - 20 23 0 11 تعداد )به قطعه(

 150/212 12/111 121/20 122/2 315/21 231/2 111/1 315/1 106/11 مساحت )به هکتار(

 65/6 2/11 03/1 11/6 11/2 21/6 01/6 12/6 1/1 سهم از مساحت )درصد(

مساحت در 

طبقات 

ارتفاعی 

 )متر(

 - - - - - - - - - 1221کمتر 

1211-1211 123/11 313/1 111/1 231/2 315/21 121/2 126/20 12/111 151/212 

1521-1211 - - - - - - - - - 

2111-1521 - - - - - - - - - 

2221-2111 - - - - - - - - - 

2211-2221 - - - - - - - - - 

در مساحت 

طبقات 

شیب 

 )درصد(

12-1 516/16 313/1 110/1 231/2 111/21 121/2 301/22 220/111 21/212 

01-11 136/6 - 111/6 - 221/6 - 121/6 202/6 201/1 

52-01 - - - - - - - - - 

11-51 - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 11بیش از 

مساحت در 

طبقات 

 جهت

 125/213 121/111 316/12 611/2 255/21 533/1 036/2 526/2 111/21 بدون جهت

 122/1 161/2 561/6 662/6 220/6 151/6 103/6 - 503/6 شمالی

 111/21 222/0 261/2 - 151/1 101/6 551/6 523/6 121/5 شرقی

 011/12 201/0 613/1 652/6 166/1 623/6 121/6 122/6 611/1 جنوبی

 221/11 2/2 513/1 - 211/1 611/6 210/6 652/6 121/1 غربی
 

 

کـرج، بـا طـی     2 تدوین راهبردهای مدیریتی فضای سبز منطقه
 های زیر صورت گرفت:گام

انــداز؛ تــدوین بیانیــه ماموریــت؛ شناســایی تــدوین بیانیــه چشــم
بیرونـی؛   تهدیـدها هـا و  مـدت؛ شناسـایی فرصـت   های بلندهدف

ارزیابی عوامل  شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی؛ تهیه ماتریس
؛ تهیه ماتریس عوامل IFE((1)(و عوامل درونی  (2))EFE(بیرونی 
و  )SWOT(؛ تهیــه مــاتریس ســوات (1))IE(ـــ بیرونــی درونــی

ــه    ــاتریس برنام ــه م ــرانجام تهی ــی   س ــتراتژیک کم ــزی اس ری
)QSPM((2). 
 

 اندازروش تدوين بیانیه چشم
اسـت از  تصـویری   یـا  ،انداز، توصیفی است از شرایط آینـده چشم

کــه بــه اهــداف و  هنگــامی، یــک ســازمان یــا برنامــهوضــعیت 
، و همکـاران  )علی احمـدی  استهای خود دست یافته استراتژی
بایست از صـاحبان اختیـار،   انداز میبرای رسیدن به چشم (.1152

در مورد تصوراتشـان بـه    مرتبطتصمیم گیرندگان و مدیران ارشد 
زاده، سـاز نمود )داوری و شانه کندوکاو آینده و جایگاه آن در آینده

اسـناد باالدسـت    انـداز از برای تدوین چشم جهت ینه ا(. ب1156
طرح جامع فضای سـبز   چنینهمیعنی طرح تفضیلی شهر کرج و 

توسـط   وای تهیـه  پرسشـنامه  ،چنـین هم .استفاده شدشهر کرج، 
و کارشناسان سازمان فضای سبز شهر کرج و  مسئوالنمدیران و 

 ،شهر کرج تکمیـل  2منطقه شهرداری داره فضای سبز ا چنینهم
 تدوین شد. های فوق افتهبراساس یانداز بیانیه چشمسپس 

 

 (1)روش تدوين بیانیه ماموريت
یک دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت نشان ،مأموریت
 استیا برنامه سازمان آن کننده هویت بیانو یا برنامه سازمان 
ماموریت یا رسالت، عبارت است از  (.1152، و همکاران )اعرابی

فلسفه وجودی یک سازمان یا نقشی که آن سازمان در جامعه بر 
دهد ارایه عهده گرفته است تا با ایفای آن، خدمات مورد نظر را 

گرایانه دلیل ماموریت تدوین عملبیانیه (. 1150)سرمدسعیدی، 
 ه ماموریت به این. بیانیوجودی سازمان و مقاصدش است

دهیم دهد که ما در نهایت چه کاری انجام میسواالت پاسخ می
یک  (.1153، فارنوم)برایسون و  دهیم؟و چرا این کار را انجام می
های یک سازمان یا برنامه اولویتها و رسالت بیان کننده ارزش

که مسیر آینده برنامه را است. رسالت یا ماموریت نموداری است 
 .(1113نماید )دیوید، مشخص می
 ریت ـرنامه مدیـوریت برای بـمدر این مطالعه بیانیه مااز آنجا که 
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یک ، در قالب شودمی شهرداری کرج تدوین 2فضای سبز منطقه 
های بخش فضای سبز این مقاصد و هدفجمله یا عبارت 

بیانیه ماموریت نماید. داری را از دیگر مناطق متمایز میشهر
مشخص و  را 2اری منطقه بخش فضای سبز شهردبایستی نیت 

برایسون و  ،دگیرانجام میو به چه دلیل که چه کاری کند  بیان
به این سوال پاسخ دهد  دبیانیه ماموریت بای اشاره دارند که فارنوم
 «نجام دادن چه کاری این جا هستیم؟در نهایت ما برای ا»که 
 وریت بابیانیه مام ،در این مطالعه (.1153، فارنومبرایسون و )

های تکمیل شده توسط مدیران، تکیه بر آنالیز پرسشنامه
های مصاحبه چنینهمشناسان فضای سبز و و کار والنئمس

حضوری تدوین شد. البته مطالعه اسناد باالدست همانند طرح 
طرح جامع فضای شهر کرج نیز در  چنینهمتفصیلی شهر کرج و 

 این خصوص مفید واقع شد.
 

 مدتندهای بلروش شناسايی هدف
ها در واقع همان اهداف استراتژیک هستند، مقاصد و آرمان
احمدی و علیقابل دستیابی نباشند )که غیر مشروط بر این

یج انتکننده مدت، بیانهای بلندهدف ،در واقع (.1152 همکاران،
باشد های مشخصی میاز اجرای استراتژی مورد انتظار
گرفته از طرح  صورتهای با بررسی (.1150 )سرمدسعیدی،
 ،طرح جامع فضای سبز شهر کرجهای مطالعاتی یافتهتفصیلی و 

و کارشناسان  مسئوالنمصاحبه حضوری با مدیران،  چنینهم
منطقه اداره فضای سبز  کرج،و فضای سبز شهر  هاپارکسازمان 

های مه توسط این افراد، هدفکرج و نیز تکمیل پرسشنا شهر 2
 ( استخراج شد.ساله 16ی مدت )برای بازه زمانبلند
 

 روش ارزيابی و شناسايی عوامل درونی و بیرونی
ل درونی و بیرونی، یبه مساریزی استراتژیک و توجه بدون برنامه

شود و عمال کارساز بینانه خارج مییزی از حالت واقعربرنامه
مکانیسم مورد استفاده جهت  (.1153نخواهد بود )اظهری، 

ما » رونی و پاسخ به این سوال کهسنجش محیط بیرونی و د
ارزیابی محیط درونی و بیرونی نامیده  «اکنون در کجا هستیم؟

شود. تحلیل عوامل درونی و بیرونی، یک ابزار مدیریتی است می
حل  ها وگذاریریزی استراتژیک، در سیاستامهکه عالوه بر برن

تژیک شود. پیام اصلی تحلیل استرامشکالت نیز از آن استفاده می
ها، درونی و بیرونی، پیشرفت و حرکت رو به جلو بر اساس قوت

های بهبود و ها و فراهم کردن زمینهبه حداقل رساندن ضعف

باشد ها میها و خنثی کردن تهدیدغنیمت شمردن فرصت
به منظور تعیین عوامل درونی و  (.1155)انصاری و همکاران، 
ـ مصاحبه با برخی 2 ؛ـ بررسی منابع موجود1بیرونی از سه روش 

ـ 1آشنا به مفاهیم مدیریت فضای سبز و  از مدیران و کارشناسان
با توجه به استفاده شد.  استفاده از پرسشنامه و تحلیل نتایج آن.

هایی منطقه و با استفاده از پرسشنامه های صورت گرفته ازبررسی
مفاهیم که در اختیار مدیران و کارشناسان آشنا به منطقه و 

یریت فضای سبز قرار گرفت لیستی از نقاط ضعف، قوت، مد
کرج تهیه شد.  2منطقه شهرداری فرصت و تهدید فضاهای سبز 

لیست تهیه شده در قالب پرسشنامه در اختیار کارشناسان آشنا به 
این منطقه و مفاهیم فضای سبز قرار گرفت تا ضریب اهمیت این 

 زیه و تحلیلاز روش تج ،در این مطالعه عوامل مشخص شود.
برای  SWOTعوامل راهبردی موسوم به تجزیه و تحلیل 

قوت، ضعف، فرصت و تهدید(،  )نقاط شناسایی عوامل محیطی
مدیریت و استراتژی با هدف کار ارایه راهبندی عوامل، لویتوا

  .استفاده شد مذکور در منطقه فضای سبز
 

و  (EFE)روش تهیه ماتريس ارزيابی عوامل بیرونی 

 (IFE) درونی
ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی ابزاری است که از طریق آن، 

های کالن و استراتژیک محیط ها هر یک از عواملاستراتژیست
ل، تخصصی را مورد ارزیابی قرار داده و از بررسی این عوام

ها را ه و ضریب اهمیت آنرتبرا شناسایی،  هاها و تهدیدفرصت
 ارزیابی عوامل درونی ریس(. مات1153ند )فیض، نکمشخص می

های موجود ها و ضعفباشد و قوتمی EFEبسیار شبیه ماتریس 
)علی احمدی و کند و وضع موجود را ارزیابی می در عملکرد
 (.1152 همکاران،

ای تهیه و در اختیار متخصصان و در این مرحله، پرسشنامه
کرج شهرداری  2منطقه  و شرایط کارشناسان مطلع از وضعیت

با توجه  شد و تجزیه و تحلیلها . سپس این پرسشنامهر گرفتقرا
با  املوبه میزان اهمیت و حساسیت هر عامل و با مقایسه ع

به ترتیب از خیلی  3، 1، 2، 1، 1برابر با  یکدیگر، ضریب اهمیتی
سپس میانگین آن  .گرفت به هر عامل تعلق کم تا خیلی زیاد

ایت عدد ضریب اهمیت ها محاسبه و در نهبرای کل پرسشنامه
ای باشد که تخصیص این ضرایب باید به گونهمشخص شد. 
بیش از درونی و بیرونی عوامل  تعدیل به تفکیکمجموع ضرایب 
با توجه به مشترک یا در مورد تخصیص رتبه،  یک نباشد.
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میان این  انحصاری بودن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید
 +2یا  +1به ترتیب رتبه  منطقه با دیگر مناطق شهرداری کرج،

ها ها و تهدیدضعف به -2یا  -1 وها ها و فرصتبه قوت
. تخصیص رتبه به این صورت است که اگر قوت یافتاختصاص 

یا فرصت پیش روی منطقه یک قوت یا فرصت انحصاری باشد، 
مشترک باشد، معمولی یا یک قوت یا فرصت  + و چنانچه2رتبه 
ها و شود. در مورد ضعفداده میعامل مورد نظر  + به1رتبه 
ها نیز اگر ضعف یا تهدید پیش روی منطقه انحصاری تهدید

 -1و چنانچه مشترک و غیر انحصاری باشد رتبه  -2باشد، رتبه 
و  اهمیتضرب ضریب از حاصل شود.به عامل مورد نظر داده می

برای هر کدام از عوامل، از سپس . آمددست هرتبه، نمره نهایی ب
ت مربوط به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بطور جداگانه نمرا

ها باالتر از میانگین قرار د. عواملی که نمرات آنشمیانگین گرفته 
به عنوان عوامل قوت و ضعف و فرصت و تهدیدی که  گرفت

د. سپس عوامل به ترتیب شاهمیت بیشتری دارند در نظر گرفته 
هایی در جهت تراتژیبندی و با توجه به این عوامل اساولویت

 د.شارایه بهبود مدیریت فضای سبز 
 

 (IE)بیرونی  -عوامل درونیروش تهیه ماتريس 
بزاری به نام ا باتجزیه و تحلیل هم زمان عوامل درونی و بیرونی 

. در واقع (1)شکل  گیردصورت میماتریس درونی و بیرونی 
. است های مورد نظراستراتژیاستخراج برای  IEکاربرد ماتریس 

در یا برنامه  در این ماتریس موقعیت و وضعیت یک سازمان
 شودمیمورد بررسی یک محیط عملکردی در یک دیاگرام شمات

ن جایگاه این ماتریس برای تعیی (.1152 احمدی و همکاران،)علی
های مناسبی برای آن اتخاذ رود تا استراتژیمنطقه به کار می

 شود. 
ابزار  کی SWOTآنالیز تژیک یا تجزیه و تحلیل عوامل استرا

ها و با فرصت یتطابق نقاط قوت و ضعف درونبرای استراتژیک 
(. ماتریس 1156ساز زاده، )داوری و شانههای برونی است تهدید

SWOT  ،متشکل از یک جدول مختصاتی دو در حالت معمولی
ی آن نشانگر یک دسته بعدی است که هر یک از چهار نواح

به عبارت دیگر، همواره چهار دسته استراتژی د. باشاستراتژی می
توان )با استفاده از نقاط قوت می SO هایاستراتژی :مطرح است
توان با استفاده از )می WOبرداری نمود(، ها بهرهاز فرصت
از  با استفادهتوان )می ST ها نقاط ضعف را بهبود بخشید(،فرصت

  WTاهش داد( وـرد یا کـا را از میان بـوت اثر تهدیدهــاط قـنق

 (.1150)سرمدسعیدی، (تهدیدهاپرهیز از  )کاهش نقاط ضعف و
 ,SO)ها تلفیقی ها در موقعیتهر یک از استراتژی برای تدوین

WT, ST, WO) عوامل که پیشتر  ترینمهمشود ابتدا تالش می
تر صحت نترل راحتشناسایی شده بود به کار گرفته شود. برای ک

ترکیب ل نیز در های تولیدی، شماره هر عامیو سقم استراتژ
 از استراتژی یک چنانچه نمونه طورشود. بهتلفیقی آن درج می

 گرفته شکل 1 شماره مهم با فرصت 2 شماره مهم قوت تلفیق
 شود. نوشته می S2O3شکل  به ،است

 

      

 
 

 (IE)درونی و بیرونی (: ماتريس عوامل 1شکل )

 روش تهیه ماتريس تحلیل عوامل استراتژيک
 

ريززی اسزتراتژيک کمزی    روش تهیه ماتريس برنامه
(QSPM) 

اسـت کـه بـه     ابـزاری ریـزی اسـتراتژیک کمـی،    ماتریس برنامه
دهد که از طریق بررسی عوامـل  ها این امکان را میاستراتژیست
های قابل اجرا را بـه  ژی، انواع استراتآمیز درونی و بیرونیموفقیت

 )فـیض،  بندی کنندمورد ارزیابی قرار داده و اولویتصورتی عینی 
 این ماتریس یک روش تحلیلی است که با استفاده از آن .(1153

بـا در نظـر داشـتن    شـود.  ها مشخص میجذابیت نسبی استرتژی
هـای ممکـن   منطقه، استراتژی بیرونیو  درونیماموریت، عوامل 
ی و بـا  شناسای شهرداری کرج 2منطقه  فضای سبز برای مدیریت

هـا  اسـتراتژی  تـرین مهـم ریزی کمـی،  استفاده از ماتریس برنامه
هـای موجـود( بـرای مـدیریت     گزینهها از بین ین استراتژی)بهتر

بـا اسـتفاده از مـاتریس    منطقـه برگزیـده شـد.    ایـن  فضای سبز 
ــه ــی  برنام ــتراتژیک کم ــزی اس ــبی   (QSPM)ری ــذابیت نس ج
از دیـدگاه   ها تعیین شد.ها مشخص و بهترین استراتژیاتژیاستر
 تـوان جـذابیت نسـبی   ری، بـا اسـتفاده از ایـن مـاتریس مـی     نظ
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  (IFE)ونیدر جمع نمره ماتریس ارزیابی عوامل
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تعیـین میزانـی کـه    های مختلف را مشخص نمود یعنی استراتژی
درونـی و بیرونـی    تواند از عوامل سرنوشت سازیک استراتژی می
هریـک  تجمعی  آثار آمیز استفاده کند. با تعیینبه صورتی موفقیت

ن جـذابیت نسـبی هـر یـک از     تـوا از عوامل درونی و بیرونی می
یـک مـاتریس ارزیـابی    ارایـه  ها را تعیـین کـرد. بـرای    استراتژی

 استراتژیک کمی شش مرحله به شرح زیر طی شد:
هـای  هـا و ضـعف  عمده بیرونی، و قوت تهدیدهاها و فرصت .1

ریـزی  هدر ستون سمت راسـت مـاتریس برنامـ    عمده درونی
شود. ایـن اطالعـات بـه صـورت     استراتژیک کمی نوشته می
عوامل درونی و بیرونی به دسـت   مستقیم از ماتریس ارزیابی

عامـل بسـیار    16بایـد حـداکثر    QSPMآید. در ماتریس می
 شود. گرفته نظر در درونی مهم بسیار عامل 16 و مهم بیرونی

ضـریب داده  وزن یا  به هریک از عوامل درونی و بیرونی باید .2
ها درست همانند ضرایب مـاتریس ارزیـابی   شود. این ضریب

در یـک سـتون    عوامل درونی و بیرونی هستند. این ضـرایب 
 شوند.نوشته می

شـته  های تدوین شده در ردیف بـاالی مـاتریس نو  استراتژی .1
 شود.می

ــردد. نمــره جــذابیت هــای جــذابیت مشــخص مــی نمــره .1 گ
در برخـورد مناسـب بـا    دهنده توان قابلیـت اسـتراتژی   نشان

هـا و  ها و فرصـت گیری از قوتعوامل درونی و بیرونی )بهره
نمره جذابیت به ایـن   ( است.تهدیدهاها و پرهیز از رفع ضعف
= 1= تـا حـدی جـذاب،    2= بـدون جـذابیت،    1 شکل است:

 = بسیار جذاب.1دارای جذابیت معقول و 
 نمره جذابیت هر استراتژی از مجمـوع حاصلضـرب ضـرایب    .2

های شود. جمع نمرههای جذابیت محاسبه میدر نمره اهمیت
هـا  دهنده جذابیت نسبی هر یک از اسـتراتژی  جذابیت نشان

است که تنها با توجه به اثر عوامل درونی و بیرونی مربوطـه  
های جذابیت بیشـتر باشـد   آید. هر قدر جمع نمرهت میبه دس

بـود.   ی اولویـت بیشـتری خواهـد   استراتژی مورد بحـ  دارا 
های باال نشان دهنده جـذابیت بـاالتر اسـتراتژی اسـت     نمره

   (.1152، و همکاران )اعرابی
 

 نتايج

 2انداز برنامه مديريت فضای سبز منطقه بیانیه چشم
های اصلی و حیاتی که در وضع موجود دچار یکی از کاربری
باشد است، کاربری پارک و فضای سبز می کمبود جدی

، وسعت فضاهای این (. با وجود1152، مهندسان مشاور باوند)
برابر  1هکتار و بیش از  1166سبز غیر عمومی شهر کرج حدود 

وسعت فضاهای سبز عمومی است. چنین ویژگی خاص مناطقی 
است که شهر در میانه یک محیط کشاورزی متولد شده است و 

شدن به  چنین وضعیتی قابلیت باالیی به شهر کرج برای تبدیل
با چنین رویکردی  (.1136اران، کمهو  یهفق) دهدباغ شهر را می
شهرداری کرج برای سال  2انداز فضای سبز منطقه بیانیه چشم

 خورشیدی به شرح زیر تدوین شده است: 1166

 1166هکتار در سال  1266شهرداری کرج با وسعت  2منطقه »
منطقه با  است. این 120363خورشیدی دارای جمعیتی بالغ بر 

 212متر مربع دارای فضای سبزی به وسعت حدود  12سرانه 
درصد وسعت این منطقه است. این  26هکتار است که حدود 

میزان فضای سبز از توزیع به نسبه عادالنه در نواحی مختلف 
منطقه برخوردار است و سهم فضاهای سبز با عملکرد اجتماعی 

فضای سبز حاشیه معابر  هکتار است. سهم 126بالغ بر  (هاپارک)
شود. سهم هکتار بالغ می 166منطقه به حدود در این 
هکتار رسیده است. تعداد  12در این منطقه نیز به  کاریجنگل
قطعه افزایش یافته است که  15در این منطقه به  هاپارک

پارک در  22ای و پارک محله 26ای، پارک منطقه 1ر مشتمل ب
ها پارکین ترتیب با افزایش تعداد مقیاس همسایگی است. به ا

ای در ی تالش شده است که توزیع عادالنهی همسایگ
مندی از فضاهای سبز با عملکرد اجتماعی در افق برنامه در بهره

در چارچوب  هاپارکز و این منطقه پدید آید. طراحی فضاهای سب
های نندگان و با توسعه معماری و گونهکاستفاده خواست و آرای

های کم نیاز به آب و ی صورت گرفته و توجه به کاربرد گونهبوم
استفاده از رویکردهای طراحی فضای سبز با توجه به اقلیم منطقه 
)رویکرد خشک منظر( توسعه فضای سبز را به الگوهای پایدار با 

های محیط نزدیک ساخته است. شوراهای محلی یکی از نهاد
شوند و بز محسوب میهداری و توسعه فضای سمهم در حفظ، نگ

ترویج و حمایت از توسعه فضاهای سبز خصوصی سبب شده 
هکتار بالغ  216است که گستره فضاهای سبز خصوصی به حدود 

شود که به صورت احداث باغچه، فضای سبز عمودی و باغ بام 
حمایت از توسعه فضاهای سبز  چنینهمکند. نظر میجلب 
فضاهای سبز را در سال خصوصی نیز گستره این دسته از نیمه
در افق  2هکتار افزایش داده است. منطقه  166به حدود  1166

ی موضوعی شامل پارک جنگلی، پارک ها پارک 1رای برنامه دا
 . «ستهاهای گیاه شناسی و گلوحش، باغ طبیعت و حیات
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 2بیانیه ماموريت برنامه مديريت فضای سبز منطقه 
 کرج باتوجه به یردارهش 2 هسبز منطقفضای مأموریت بیانیه

شده بینیانداز پیشوچشم موجود وضع شناختها، نتایج پرسشنامه
 زیر است:به شرح

شهرداری کرج به دنبال توسعه  2مدیریت فضای سبز منطقه »
های سبز و بهبود عملکرد آن با ترغیب مشارکت مردمی فضا

کمی و  یدر پی ارتقا 2ریت فضای سبز منطقه است. برنامه مدی
های های سبز، توزیع عادالنه انواع آن در بخشکیفی فضا

مختلف منطقه و ترغیب مردم ساکن در منطقه به توسعه، 
ضاهای نگهداری و بهسازی فضاهای سبز شهری و گسترش ف

بخشی خصوصی با انگیزه اثرسبز به امالک خصوصی و نیمه
 «های بوم شناختی فضاهای سبز است.بیشتر کارکرد

ای کلیدی این مأموریت مشتمل بر موضوعات زیر است که اجز
 ها مورد توجه قرار گیرد:ها و راهبردالزم است در تدوین هدف

د میانه قرار دارد را ارتقا که در ح عمومی وسعت فضای سبز -
 بخشد

می شامل فضاهای سبز بر مساحت فضاهای سبز غیر عمو -
 خصوصی افزوده شودخصوصی و نیمه

کمی و  های درونی در ارتقایرونی و قوتهای بیاز فرصت -
 های سبز بهره کافی ببردکیفی فضا

 ارتقای سرانه فضای سبز عمومی به حد استاندارد -

 های مختلف فضای سبزتنوع بخشیدن به شکل -

 توزیع عادالنه فضاهای سبز -

 توجه به آرا و رضایت مردم در طراحی و تجهیز فضاهای سبز -

 های کم نیازکاربرد گونه -

 

 2های اصلی برنامه مديريت فضای سبز منطقه فهد
 2مدت برنامه مدیریت فضای سبز منطقه های بلندهدف

مدیران و  شهرداری کرج با توجه به اسناد باالدست، دیدگاه
 انداز و بیانیه مأموریت به شرح زیر است:کارشناسان، بیانیه چشم

ی دستیابی برا شهریتعمیق نقش و عملکرد فضاهای سبز  -
 توسعه پایدار شهریبه 

 26درصد موجود به حدود  1از افزایش نسبت فضای سبز  -
 درصد

 16درصد موجود به  2/1از حدود  هاپارکافزایش گستره  -
 هاپارکبرابری تعداد  5/2درصد، از طریق افزایش 

 2ه دیگر انواع پارک )ی همسایگی بها پارکغلبه تعداد  -
 ای(ی منطقهها کپاربرابر  16ای و ی محلهها پارکبرابر 

 2/1افزایش گستره فضاهای سبز حاشیه معابر از حدود  -
 درصد 2/5درصد موجود به حدود 

درصد موجود به  2/6ها از حدود کاریجنگلافزایش گستره  -
 درصد 2/1حدود 

های سبز منطقه با توجه به و فضا هاپارکطراحی و آرایش  -
 و نظر مردم اآر
 خشک اقلیم به توجه با گونه انتخاب و سبز فضاهای طراحی -

 وکاربرد منظریخشک هایاز رویکرداستفاده و منطقه
 و ترجیحاً بومی نیازکمهایگونه

های سبز خصوصی تالش برای ترغیب افزایش گستره فضا -
 درصد 21درصد موجود به حدود  11د از حدو

های سبز خصوصی تالش برای ترغیب افزایش گستره فضا -
 درصد 5درصد موجود به حدود  2دود از ح

یشتر مردم به ی موضوعی با هدف جلب بها پارکاحداث  -
 یزیستمحیطهای آگاهی و آموزش ی شهر و ارتقایها پارک

 
 

و درونی مديريت  ماتريس ارزيابی عوامل بیرونی

 2فضای سبز منطقه 

های ا توجه به قضاوتماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی، ب
مل درونی شناسایی عوا اندرکاران تهیه شد.نظر دستشهودی و 

ضعف است.  0قوت و  1در برگیرنده  ،(2) جدول براساسشده 
قوت شناسایی شده با توجه به نمره محاسبه شده، عوامل درمیان 

و  2وجود کارشناسان با تجربه و کارآزموده در شهرداری منطقه»
یی شد. در قوت شناسا ترینمهمبه عنوان  «هاپارکسازمان 

ضعف موقعیت سازمانی دفتر فضای سبز در »ها نیز میان ضعف
به عنوان مهترین ضعف شناسایی شد )قوت  «2شهرداری منطقه 

 و ضعفی که نمره بیش از میانگین کسب نمودند(.
 2در برگیرنده  (1) عوامل بیرونی شناسایی شده مطابق جدول

شده با  های شناساییتهدید است. درمیان فرصت 1فرصت و 
تهران و  مجاورت تاریخی با شهر»توجه به نمره محاسبه شده، 

موقعیت »، «سرعت توسعه یافتگی به سبب این همجواری
وجود استادان صاحب نام و » چنینهمو  «جغرافیایی مناسب شهر

 ترینمهمبه ترتیب به عنوان  «متخصصان با تجربه در شهر کرج
عدم وجود برنامه »نیز  هاتهدیدشناسایی شد. در میان  ،هافرصت
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، «یکپارچه )ناهماهنگی توسعه فضای سبز با توسعه شهری(
اجرای پی در پی »و  «اختصاص بودجه در زمان نامناسب»

به  «های نوسازی، راه سازی توسعه خطوط نیرو و انرژیطرح

شناسایی شد )فرصت و تهدیدی که نمره  تهدیدهاعنوان مهترین 
 د(.بیش از میانگین کسب نمودن

 

 (IFE)ماتريس عوامل درونی  :(2)جدول 
عاملاولويت نمره رتبه ضريب اهمیت نقاط قوت  رديف  

 1 +111/6 +2 651/6 ها پارکو سازمان  2وجود کارشناسان با تجربه و کارآزموده در شهرداری منطقه 1
 2 +651/6 +1 651/6 وفور و دسترسی مناسب به منابع آب  2

 1 +651/6 +1 651/6 وجود زمین مناسب 1

 2 +603/6 +1 603/6 مشارکت و همکاری مناسب مردم منطقه 1

 2 +651/6 +1 651/6 وجود اعتبارات مالی مناسب 2

 2 +651/6 +1 651/6 اقلیم و بویژه شرایط دمایی مناسب 0

 1 +610/6 +1 610/6 وجود نیروی انسانی کار آمد 1

  +001/6  210/6 جمع قوت 

  نقاط ضعف 

   

 2 -651/6 -1 651/6 خاک نامناسب  1

 1 -602/6 -1 602/6 عدم همکاری مناسب مردم ساکن در منطقه  2

 1 -603/6 -1 603/6 ( 2کمبود نیروی انسانی )در منطقه  1

 1 -602/6 -1 602/6 کمبود زمین  1

 2 -601/6 -1 601/6 دمای باالی تابستان  2

 1 -106/6 -2 656/6  2در شهرداری منطقه  ضعف موقعیت سازمانی دفتر فضای سبز 0

  -261/6  121/6 هاجمع ضعف 

    666/1 جمع عوامل درونی 
 

 

 (EFE)بیرونی  ماتريس عوامل :(0) جدول

 اولويت عامل نمره رتبه ضريب اهمیت نقاط فرصت رديف

 2 +612/6 +1 612/6 نبود محدودیت شیب 1

 0 +111/6 +1 111/6 تجربه در شهر کرج وجود استادان صاحب نام و متخصصان با 2

 2 +125/6 +1 125/6 موقعیت جغرافیایی مناسب شهر 0

 1 +111/6 +1 111/6 نبود محدودیت ارتفاع 5

 1 +111/6 +1 111/6 جواریمجاورت تاریخی با شهرتهران و سرعت توسعه یافتگی به سبب این هم 2

  +201/6  201/6 جمع فرصت 

 1 -111/6 -1 111/6 یکپارچه )ناهماهنگی توسعه فضای سبز با توسعه شهری(  عدم وجود برنامه 1

 2 -161/6 -1 161/6 فقدان یک برنامه جامع و راهبردی برای توسعه فضای سبز  2

 1 -111/6 -1 111/6 اختصاص بودجه در زمان نامناسب  0

 1 -111/6 -1 111/6 رژی های نوسازی، راه سازی توسعه خطوط نیرو و انپی در پی طرح اجرای 5

  -110/6  110/6 جمع تهديد 

    666/1 جمع عوامل بیرونی 

 

 تهیه ماتريس عوامل درونی ز بیرونی
 ،(2)نتایج حاصل از دو ماتریس عوامل بیرونی و درونی در نمودار 

. به این صورت که نمره نهایی ماتریس ارزیابی شودمشاهده می
و نمره نهایی ماتریس افقی در محور  (IFE) درونیعوامل 

در محور عمودی درج و موقعیت  (EFE) بیرونیارزیابی عوامل 
راهبردی منطقه شهرداری کرج از نظر مدیریت فضاهای سبز 

مطابق نمودار یادشده این موقعیت در وضعیت  شهری تعیین شد.
طقه در شرایطی من ،این نتیجه براساسدارد. قرار  (SO)تهاجمی 

 ای ـهی و فرصتـای درونـهری از قوتـگیرهـهاست که امکان ب

  باشد.مدت دارا میهای بلندبیرونی را برای دستیابی به هدف
 

 (SWOT)تهیه ماتريس سوات 
شهرداری  2تدوین راهبردهای برنامه مدیریت فضای سبز منطقه 

ها و کرج در موقعیت تهاجمی با درنظر گرفتن مجموعه قوت
ها و با توجه ویژه به قوتاسایی شده و های شنفرصت
های مهم صورت گرفت. با توجه به موقعیت راهبردی فرصت
 کارانه، رقابتیها )محافظهه از ارایه راهبردهای دیگر وضعیتبرنام

راهبرد برای  0(، 1) جدول بر اساسو تدافعی( پرهیز شد. 
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مدت، با توجه به مأموریت برنامه های بلنددستیابی به هدف
شهرداری کرج جهت دستیابی به  2ای سبز منطقه مدیریت فضاه

 انداز تدوین شده به شرح زیر تدوین شد:چشم

 

1+ 2/1+ 1 2/1- 1- 
 SO 

 )تهاجمی( 
    WO 

 )محافظه کارانه(

 

2/1+ 
    

        

1 
        

        

2/1- 
        

ST 

 )رقابتی(
    WT 

 )تدافعی(
1-     

 

 

 (IE) ماتريس عوامل درونی و بیرونی :(2) نمودار
 

SO-1 بهره گیری از توان کارشناسی منطقه و تجربیات :
 های آموزشی و مشورتیتی کالنشهر تهران از طریق برنامهمدیری

SO-2 تبادل تجربه و فنون علمی نوین کارشناسان منطقه با :
 استادان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

SO-3 شبکه انتقال آب برای توسعه فضای سبز و ارتقای: توسعه 
SO-4های مطالعاتی توسعه فضای سبز ها و پروژه: واگذاری طرح 

معرفی  نوین، )طراحی طبیعیمنابع و کشاورزی پردیس استادان به
 ها(فضاها، مقابله با آفات و بیماری گونه، مدیریت

SO-5 ی موضوعی و الگوهای نوین احداثهاپارک: توسعه 
 فضاهای سبز عمومی و خصوصی

SO-6سازی جوامع محلی در توسعه، های توانمند: برپایی برنامه
 نگهداری و بهسازی فضاهای سبز شهری

 

 کرج 2راهبردهای تهاجمی برنامه مديريت فضاهای سبز منطقه  :(5)جدول 
 (IFE)ماتریس ارزیابی عوامل درونی      

 
 
 
 

 (EFE)ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی 

  (S) قوت
S1ها پارکو سازمان  2: وجود کارشناسان با تجربه و کارآزموده در شهرداری منطقه 
S2وفور و دسترسی مناسب به منابع آب : 
S3وجود زمین مناسب : 
S4مشارکت و همکاری مناسب مردم منطقه : 
S5وجود اعتبارات مالی مناسب : 
S6اقلیم و بویژه شرایط دمایی مناسب : 
S7یروی انسانی کار آمد: وجود ن 

 SOراهبرد  

 (0) فرصت
O1نبود محدودیت شیب : 
O2: وجود استادان صاحب نام و متخصصان با تجربه در شهر کرج 
O3موقعیت جغرافیایی مناسب شهر : 
O4نبود محدودیت ارتفاع : 
O5 مجاورت تاریخی با شهرتهران و سرعت توسعه یافتگی به سبب :

 این همجواری

S1O5های آموزشی و مشورتیتی کالنشهر تهران از طریق برنامهری از توان کارشناسی منطقه و تجربیات مدیری: بهره گی 
S1O2 تبادل تجربه و فنون علمی نوین کارشناسان منطقه با استادان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی : 

S5S2O4O1توسعه و ارتقأ شبکه انتقال آب برای توسعه فضای سبز : 
 S5O2های مطالعاتی توسعه فضای سبز به استادان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)طراحی نوین، ها و پروژهی طرح: واگذار

 ها(فضاها، مقابله با آفات و بیماری معرفی گونه، مدیریت
S2S4S7S6O3O1O4 ی موضوعی و الگوهای نوین احداث فضاهای سبز عمومی و خصوصیها پارک: توسعه 

S4S7S1O2های توانمندسازی جوامع محلی در توسعه، نگهداری و بهسازی فضاهای سبز شهریمه: برپایی برنا 

 

 (QSPM)ريزی راهبردی کمی تهیه ماتريس برنامه
برنامه فضای سبز در  ،پس از شناسایی راهبردهای مدیریتی
راهبردهای شناسایی شده با  .محدده مورد مطالعه ضروری است
نی برای اجرا، اولویت بندی توجه به جمیع عوامل درونی و بیرو

 (QSPM)ریزی راهبردی کمی ود. با استفاده از ماتریس برنامهش

های فوق پس از تعیین نمره برای راهبرد( 2)مطابق جدول 
جذابیت و اعمال ضریب اهمیت تعیین شده جمع نمره هر عامل و 

ها برای هر راهبرد تعیین شد. یافته سپس جمع نمرات عوامل

اهبرد زیر نسبت به سایرین از اولویت باالتری برای ر 1نشان داد 
 اجرا برخوردارند:

SO-5 احداث  ی موضوعی و الگوهای نوینهاپارک: توسعه
 فضاهای سبز عمومی و خصوصی

SO-3ه انتقال آب برای توسعه فضای سبزشبک ارتقای : توسعه و 
SO-6سازی جوامع محلی در توسعه، های توانمند: برپایی برنامه
 های سبز شهریداری و بهسازی فضانگه
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 (IFE)جمع نمره ماتریس ارزیابی عوامل درونی 



 1931پاییز و زمستان ، 11 ، شماره6 زیست، سالهای محیطپژوهش  171

 

 2ريزی راهبردی کمی راهبردهای برنامه مديريت فضای سبز منطقه ماتريس برنامه (:2)جدول 

 

 گیریتیجهبحث و ن
تا  26عت بین از نظر مساحت جزو مناطق کوچک )وس ،2منطقه 
با متوسط مساحت مناطق( و از نظر تراکم جزء مناطق  12%

های توپوگرافی این منطقه نشان تراکم میانه است. بررسی ویژگی
داد از مناطقی است که کمترین تنوع طبقات ارتفاعی را دارد. 

های سبز عمومی این منطقه نسبت به متوسط آن، وسعت فضا
وصی های سبز غیر عمومی )خصوسعتی میانه است و وسعت فضا

 %26تا  12خصوصی( نسبت به متوسط آن کم )بین و نیمه
باشد. درصد پوشش فضاهای سبز عمومی میمتوسط مناطق( 

نسبت به متوسط موجود در این منطقه خیلی زیاد است. این 
گیری از کرج ارتباط دارد و از فرصت بهره منطقه با رودخانه

ها و ی بستر رودخانه در توسعه باغرسوبهای آبی و خاکی ظرفیت
پوشش گیاهی برخوردار است. کاهش نسبی فضاهای سبز غیر 

عمومی در این منطقه ناشی از شهری شدن، ارزش باالی زمین 
سازی و های باغی به ساختمانغییر کاربریو انگیزه کافی برای ت

های به سبب خاک و منابع آب در دامنه هایی است کهمحدودیت
نی برای توسعه فضای سبز عمومی وجود دارد. فاصله کوهستا

بز در های سهای سبز غیرعمومی از متوسط این فضامساحت فضا
با درصد فضای  2منطقه  :دهدمناطق شهرداری کرج نشان می

سبز غیرعمومی نزدیک به متوسط قرار دارد. مقایسه سرانه 
دارای  2منطقه  :دهدفضای سبز با متوسط موجود نشان می

گانه  11برابر متوسط مناطق  22/1سرانه باال )سرانه فضای سبز 
عمومی با توجه های سبز غیرشهرداری کرج( است. مجموع فضا

متر  22ای بالغ بر یت ساکن در شهر کرج، متوسط سرانهبه جمع
را رقم زده که میزان قابل توجهی است. در میان مناطق مختلف 

نظر وسعت درختکاری  از مناطقی است که از 2شهر، منطقه 

 عوامل موثر در مديريت 

 کرج 2فضای سبز منطقه 

 

ضريب 

 اهمیت

 های شناسايی شدهراهبرد
1-SO 2-SO 3-SO 4-SO 5-SO 6-SO 
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S1 115/6 1 115/6 1 111/6 2 115/6 1 115/6 1 115/6 1 651/6 وجود کارشناسان با تجربه و کارآزموده 

S2 111/6 2 115/6 1 115/6 1 115/6 1 651/6 1 651/6 1 651/6 وفور و دسترسی مناسب به منابع آب 

S3 100/6 2 112/6 1 213/6 1 213/6 1 651/6 1 651/6 1 651/6 وجود زمین مناسب 

S4 210/6 1 210/6 1 603/6 1 603/6 1 115/6 2 115/6 2 603/6 مشارکت و همکاری مناسب مردم 

S5 115/6 1 115/6 1 115/6 1 115/6 1 201/6 1 201/6 1 651/6 وجود اعتبارات مالی مناسب 

S6 111/6 2 115/6 1 651/6 1 651/6 1 651/6 1 651/6 1 651/6 اقلیم و بویژه شرایط دمایی مناسب 

S7 161/6 1 161/6 1 225/6 1 161/6 1 225/6 1 161/6 1 610/6 وجود نیروی انسانی کار آمد 

W

1 
 651/6 1 651/6 1 651/6 1 651/6 1 651/6 1 651/6 1 651/6 خاک نامناسب

W

2 
 602/6 1 602/6 1 602/6 1 602/6 1 602/6 1 602/6 1 602/6 عدم همکاری مناسب مردم ساکن در منطقه

W

3 
 603/6 1 603/6 1 603/6 1 603/6 1 603/6 1 603/6 1 603/6 کمبود نیروی انسانی

W

4 
 602/6 1 602/6 1 602/6 1 602/6 1 602/6 1 602/6 1 602/6 کمبود زمین

W

5 
 601/6 1 601/6 1 601/6 1 601/6 1 601/6 1 601/6 1 601/6 تابستان دمای باالی

W

6 
 656/6 1 656/6 1 656/6 1 656/6 1 656/6 1 656/6 1 656/6 ضعف موقعیت سازمانی

O1 222/6 1 166/6 1 126/6 2 166/6 1 612/6 1 612/6 1 612/6 نبود محدودیت شیب 

O2 121/6 1 211/6 2 105/6 1 105/6 1 105/6 1 105/6 1 111/6 وجود استادان صاحب نام در شهر کرج 

O3 151/6 1 212/6 1 125/6 1 125/6 1 125/6 1 125/6 1 125/6 موقعیت جغرافیایی مناسب شهر 

O4 222/6 2 111/6 1 222/6 2 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 نبود محدودیت ارتفاع 

O5 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 1 200/6 2 212/6 1 111/6 مجاورت تاریخی با شهرتهران 

T1 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 عدم وجود برنامه یکپارچه 

T2 161/6 1 161/6 1 161/6 1 161/6 1 161/6 1 161/6 1 161/6 فقدان یک برنامه جامع و راهبردی 

T3 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 اختصاص بودجه در زمان نامناسب 

T4 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 1 111/6 های نوسازیاجرای پی در پی طرح 

 301/1  150/1  101/1  652/1  113/1  151/1   جمع کل امتیاز راهبرد
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بیشترین وسعت  2ارد. منطقه حاشیه معابر در ردیف باالیی قرار د
ده است و با توجه به تعداد های سبز را در خود جای دامیدان
های ترین میدانمیدان(، بزرگ 0این منطقه )های سبز در میدان

 %21توان در این منطقه یافت. در حال حاضر حدود سبز را می
قطعه پارک قرار  150مومی شهر کرج، زیر پوشش های عفضا
های مربوط به پارک در ارد. از نظر وسعت، بیشترین گسترهد

شود و سهم مشاهده می 2و پس از آن در منطقه  1منطقه 
مشاهده  2و  1کماکان در مناطق وسعت پارک از مساحت منطقه 

وسعت فضاهای سبز غیر (. 1136اران، کمهو  یهفق)شود می
برابر وسعت  1هکتار و بیش از  1166شهر کرج حدود  عمومی

فضاهای سبز عمومی است. چنین ویژگی خاص مناطقی است که 
شهر در میانه یک محیط کشاورزی متولد شده است و چنین 

برای تبدیل شدن به باغ وضعیتی قابلیت باالیی به شهر کرج 
 .دهدشهر را می

شهرداری کرج  2قه های سبز منطانداز برنامه مدیریت فضاچشم
 12مبتنی بر دستیابی به سرانه استاندارد فضاهای سبز برابر با 

مترمربع و توزیع عادالنه آن است. با توجه به این که در سال 
هزار نفر  121خورشیدی، این منطقه از جمعیت حدود  1166

برای تأمین سرانه  2برخوردار خواهد بود، فضای سبز در منطقه 
هکتار برسد. مدیریت فضای سبز  212به حدود استاندارد باید 

های سبز و بهبود شهرداری کرج به دنبال توسعه فضا 2منطقه 
عملکرد آن با ترغیب مشارکت مردمی است. برنامه مدیریت 

، در پی ارتقای کمی و کیفی فضاهای سبز 2فضای سبز منطقه 
های مختلف منطقه و ترغیب توزیع عادالنه انواع آن در بخش

م ساکن در منطقه به توسعه، نگهداری و بهسازی فضاهای مرد
ضاهای سبز به امالک گسترش ف چنینهمسبز شهری و 
های خصوصی با انگیزه اثربخشی بیشتر کارکردخصوصی و نیمه

به منظور  هاهای سبز است. تمام این اقدامبوم شناختی فضا
تعمیق نقش و عملکرد فضاهای سبز شهری برای دستیابی به 

سبت فضای سبز، افزایش گستره وسعه پایدار شهری، افزایش نت
، افزایش ها پارکو دسترسی بهتر شهروندان به  ، توزیعها پارک

ها، طراحی و کاریجنگلگستره فضاهای سبز حاشیه معابر و 
های سبز منطقه با توجه به آرا و نظر مردم، و فضا هاپارکآرایش 

نه با توجه به اقلیم خشک های سبز و انتخاب گوطراحی فضا
های کم نیاز و بومی، تالش برای ترغیب منطقه و کاربرد گونه

خصوصی، احداث ش گستره فضاهای سبز خصوصی و نیمهافزای
ی هاپارکی موضوعی با هدف جلب بیشتر مردم به ها پارک

صورت  یزیست های محیطو آموزش آگاهیشهر و ارتقای 
 گیرد.می

ضوعی و الگوهای نوین احداث فضاهای ی موها پارکتوسعه »
شبکه انتقال آب  ایتوسعه و ارتق»، «سبز عمومی و خصوصی
سازی های توانمندبرپایی برنامه»و  «برای توسعه فضای سبز

جوامع محلی در توسعه، نگهداری و بهسازی فضاهای سبز 
 2های مدیریت فضاهای سبز منطقه راهبرد ترینمهماز  «شهری

 شود.ر اقدامات میان مدت محسوب میرج دشهرداری ک

 

 هايادداشت
ــوت   (SWOT)ســوات  .1 ــادل انگلیســی کلمــات ق ــدای مع ابت

(Strength)،  ضعف(Weakness) فرصت ،(Opportunity) 

 باشد.می (Threat)و تهدید 

2. External Factor Evaluation  

3. Internal Factor Evaluation 

4. Internal- External Matrix 

5. Quantitative Strategic Planning Matrix  

6. Mission Statement 
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