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Abstract 
 

Today, the challenges of modern urban life and environmental and social problems have 
led to a futuristic approach to urban planning and the use of various tools to build a desirable 
future. The present study uses the technique of cross-impact analysis, which is one of the 
common methods in futures research, and using Mick Mac software, has analyzed the 
components of urban development in the metropolis of Ahvaz. Then, 37 components were 
extracted as indicators of urban development using the Delphi method. The results indicate 
that six categories (influential factors, risk factors, purpose, influential factors, and 
independent factors, regulators) can be identified in the scatter page. Finally, among the 37 
key factors, after examining the impact of these factors on each other and the future situation 
of the metropolis of Ahvaz by direct and indirect methods, 13 effective and key drivers were  
identified, including; (Population, equitable distribution of urban services, development of 
tourism industry, organization of special tourism axes, organization of suburban areas, 
control of air pollution and promotion of environmental health, expansion of public open 
space and creation of leisure centers, providing the appropriate level of economic growth, 
improving quality of life in dilapidated urban fabric, organization, and improvement of worn-
out fabric, expansion of small and high-yield workshops, empowerment of non-governmental 
organizations, development of recreation and tourism centers) which have the most role in 
the future state of urban development in Ahvaz, were selected as factors and drivers Affecting 
the urban development of Ahvaz. The results further show that the factors of "development of 
the tourism industry, organizing the suburbs" are at risk. Population factors, fair distribution 
of urban services, development of the tourism industry, will have the greatest impact on the 
urban development process of Ahvaz metropolis. 
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 پژوهی آینده رویکرد با اهواز کالن شهر شهری توسعه ساختاری تحلیل
 

 2فرشته شنبه پور مادون، 1 مسعود صفایی پور 
 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران انسانی،علوم ادبیات و دانشکده  ریزی شهری،. استاد گروه جغرافیا و برنامه1

 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران انسانی،علوم ادبیات و دانشکده ریزی شهری، . دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه2
 

     22/11/1911تاریخ پذیرش:            42/41/1911تاریخ دریافت: 
 

 

 چکیده
پژوهی در های زندگی نوین شهری و مشکالت محیطی و اجتماعی موجب روی آوردن به رویکرد آیندهامروزه چالش

گیری از ی مطلوب شده است. پژوهش حاضر با بهرهگیری از ابزارهای گوناگون برای ساختن آیندهریزی شهری و بهرهبرنامه

مک به تحلیل افزار میکپژوهی است و با استفاده از نرمای متداول در آیندههتکنیک تحلیل اثرات متقاطع که یکی از روش

-مؤلفه به عنوان شاخص 73شهر اهواز پرداخته است. در ادامه با استفاده از روش دلفی ی شهری در کالنهای توسعهمؤلفه

ته )عوامل تأثیرگذار، عوامل ی شهری استخراج شد. نتایج حاکی از این است که در صفحه پراکندگی شش دسهای توسعه

عامل کلیدی،  73کننده( قابل شناسایی هستند. در نهایت از میان ریسک، هدف، عوامل تأثیرپذیر و عوامل مستقل، تنظیم

های مستقیم و شهر اهواز با روشپس از بررسی میزان تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده کالن

گردشگری،  صنعت یشهری، توسعه خدمات یعادالنه جمعیت، توزیعاز جمله؛  مؤثر و کلیدیپیشران  17غیرمستقیم، 

محیطی،  بهداشت ارتقای و هوا آلودگی نشین، کنترلحاشیه مناطق گردشگری، ساماندهی یویژه محورهای ساماندهی

 بافت در زندگی کیفیت ارتقای اقتصادی، رشد مناسب سطح آوردن فراغتی، فراهم مراکز ایجاد و عمومی باز فضای گسترش

 هایسازمان زودبازده، توانمندسازی و کوچک هایکارگاه فرسوده، گسترش بافت بهسازی و شهری، ساماندهی یفرسوده

ی شهری اهواز دارند، هتوسعی که بیش ترین نقش را در وضعیت آینده گردشگری و تفریحی مراکز ینهاد، توسعهمردم

در ادامه نتایج نشان داد که . ی شهری اهواز انتخاب شدندهتوسع مؤثر برهای به عنوان عوامل و پیشران مشخص شدند و

ی شهر در وضعیت ریسک قرار دارند. عوامل جمعیت، توزیع ساماندهی مناطق حاشیه، ی صنعت گردشگریعوامل توسعه

شهر ی شهری کالنأثیرگذاری بر فرآیند توسعهی صنعت گردشگری، بیش ترین میزان تی خدمات شهری، توسعهعادالنه

  اهواز را خواهند داشت.
 

 

 مک، کالن شهر اهواز.ی شهری، میکپژوهی، تحلیل ساختاری، توسعهآیندهکلید واژه ها: 

                                                             
  :نویسنده مسئول safaee_p@scu.ac.ir 
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 مقدمه و بیان مسأله
 02 حدود 2242رود که تا سال درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت دارند و انتظار می 45امروزه 

ی شهری تأثیرات مختلفی بر (. این روند افزایشی رشد جمعیت و توسعهUN-Habitat, 2016: 12درصد افزایش یابد )

شدن جمعیت جهان و که با جهانی شدن شهرها و شهریطوری(. بهPorio, 2014: 245محیط شهری ایجاد کرده است )

ترین مسائل مؤثر بر ابعاد کمی و کیفی زندگی به مهم ی روزافزون شهری، مسائل شهری، شهرسازی و شهروندیتوسعه

 (.111: 1711انسان تبدیل شده است )طالشی و همکاران، 

وجود دارد.  سازی آنهای پیـادهتوسعه از مفاهیم سهل و ممتنع است که مناقشات فراوان در معنابخشی و روش 

ترین مهم. یابدتحقق می های توسعههای توسعه و یا طرحرنامهب، ایهای برنامهسیاست، ریزیتوسعه معموالً از طریق برنامه

دانند و برخی دیگر مفهوم توسعه را ملی و حتی فراملی می مقیاس آن است. برخی توسعه، بحث بر یمناقشات در زمینه

ای رسیدن به آیندهریزی برای توسعه در واقع هدف از هر نوع برنامه کنند. اماجستجو می ای و محلیرا در سطح منطقهآن

 (. 12: 1717)بزاززاده و همکاران،  مطلوب است

ثیر متغیرهای گوناگون، مراحل رشد أاند، تحت تتر جمعیت کره زمین را در خود جای داده شهرهای معاصر که بیش

ن بیستم و اوایل اند که شدت تغییرات در اواخر قرطی کرده و در فرآیند گذر زمان، تغییرات زیادی را تجربه کرده خود را

ریزی پاسخگوی این تحوالت نیست. پیچیدگی و عدم قرن بیست و یکم به حدی است که دیگر، رویکردهای رایج برنامه

ثیرگذار از سطح محلی تا سطح جهانی، نیاز أمتغیرهای ت یآتی شهرها و گستردگی دامنه یثر در توسعهؤقطعیت عوامل م

 کند. ریزی شهری را آشکار میرنامهبه اتخاذ رویکرد و تفکری نوین در ب

های اخیر ریزی راهبردی دانست، در سالبرنامه ییافتهتوان آن را شکل تکاملعنوان دانشی نوپا که میهپژوهی بآینده

تنیدگی ابعاد مختلف موضوعات و ترسیم دورنمای آینده به شدت برای پاسخگویی به شرایط عدم قطعیت، پیچیدگی، درهم

چنان که های شهری، تاکنون آنریزی شهری و بررسی سیستمپژوهی در حیطه برنامهشود. آیندهبکار برده می هاسیستم

پژوهی و های آیندهپتانسیل این باید مورد بررسی قرار نگرفته و مبانی علمی اندکی در این ارتباط وجود دارد. با وجود

ریزی بلند مدت، تفکر ریزی شهری، دال بر امکان استفاده از برنامهرنامهساختاریافته و بدون ساختار در بنیمه مسائل عمدتاً

 (. 2: 1711است )ربانی،  شهری توسعه ریزیبرنامه در پژوهیراهبردی و رویکرد آینده

گیرکننده و سریع از ی تحوالت شگرف و پویایی شتابنده است. این تغییرات چنان غافلدر واقع جهان امروزه عرصه

های سیاسی، اقتصادی، ی عرصهگیری راهبردی در همهتوجهی به آن به بهای گزاف غافلترین کمرسد که کوچکراه می

ها، تنها ثباتی و آکنده از عدم قطعیتشود. در این محیط سرشار از تغییر و بیی شهری تمام میاجتماعی، فرهنگی و توسعه

برای آینده است. این تالش همواره با خطرپذیری فراوان همراه  رویکردی که احتمال کسب موفقیت بیش تری دارد، تالش

 (. 151: 1713گر بودن تحوالت آینده است )رهنما و همکاران، تر از نظارهمراتب عاقالنهبوده است و پذیرش این مخاطره به

ز بلندمدت از جمله اندامند، مشارکتی برای ساخت چشمسامان شهرها به معنای فرآیندیالنکی هتوسع پژوهیآینده

ریزان فرآیندی است که از طریق ایجاد ارتباط و سازماندهی بین نهادها، به برنامه پژوهیدر واقع، آینده. ستا هااین مهارت

(. رویکرد 70: 1714زاده و همکاران، )ملک توسعه و تعالی طراحی نمایند برای ناسبی رامای ههنماید تا برنامکمک می

-ی برنامهای از شرایط آینده با اتخاذ رویکردهای مشارکتی و استداللی در حوزهپرداختن به محدودۀ گستردهپژوهی با آینده

ها را در فرآیند های توسعه دارد تا از این طریق بتوان عدم قطعیتریزی تأکید بر یافتن عوامل اصلی و کلیدی و پیشران

 ی مطلوب پرداخت. مدیریت آینده، به ساخت آیندهریزی در نظر گرفت و با داشتن اهرم کنترل و برنامه
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شهری را مورد سنجش قرار دهیم و با رویکرد ی وسعهتا وضعیت ت هستیم آندر پیپژوهش حاضر در راستا، در این 

شهر اهواز بپردازیم. شهری کالنی وسعهی تدر وضعیت آینده ی مؤثرهاعوامل کلیدی و پیشران پژوهی به شناساییآینده

ای داشته و به علت های اخیر رشد شتابان و لجام گسیختهشهر استان خوزستان است که در سال ترینر اهواز پرجمعیتشه

تحوالت ...، مهاجرپذیری، گسترش خدمات، عنوان مرکز استان، تغییرات اجتماعی، اقتصادی و داشتن رشد طبیعی جمعیت،

نفر در  1252313 به 1774نفر در سال  122211که جمعیت آن از طوریبه خود دیده است؛ جمعیتی و کالبدی زیادی به

ی ناموزون و چون مهاجرت، توسعههم شهر با انواع مشکالتیو  (.1710شهر اهواز، )آمارنامه کالن رسیده است 1710سال 

مشکالت و همچنین با توجه به این . باشد، مواجه میای و اسکان غیررسمی در سراسر شهرگیری مناطق حاشیهشکل

 و بازنگری دری شهری نسبت به توسعهگیری دیدی جامع  مسائل مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و ... نیاز به شکل

شهری در ی وسعهته باشیم. بنابراین، مطالعشهر اهواز میبینی آن در کالننگاری و پیشرویکردهای موجود برای آینده

نهایت، سؤال اصلی  در دهی به آن در این شهر، ضرورت خواهد داشتی شکلهای کلیدشهر اهواز و شناسایی پیشرانکالن

پژوهی رویکرد آینده شهر اهواز با شهری در کالنی وسعهبر ت اثرگذارکلیدی  هایپیشرانحاضر این است که:  پژوهش

 کدامند؟ 

 

 مبانی نظری
یابد. پیامد توسعه دهندۀ آن افزایش میتوسعه فرآیندی است که طی آن ظرفیت و توانایی سیستم اجزای تشکیل

باشد که برحسب آن جامعه از طریق ترکیب ارتقاء کیفیت زندگی است. توسعه هم واقعیتی مادی و هم حالتی ذهنی می

ابزار شهری ی وسعهتکند. دست آوردن زندگی بهتر تأمی میفرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی وسایلی را برای به

ی تر شدن نظام جامعهاندیشی علمی در رویارویی با پیامدهای ناشی از پیچیدهمدیریت شهری برای چارهکلیدی نظام 

توان مبنای تجدید ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی را میشهری ی وسعهتشهری است. در واقع 

زیست شهری، روند شهرگرایی، ترمیم محیط شهری تلقی کرد که هدف آن در درجۀ اول بهبود فرآیند شهرنشینی و

: 1715باشد )تاجیکی، های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری میمند نمودن اقتصاد شهری و تقویت جنبهسامان

51-53 .) 

سرعت توسعه یافتند و این رشد و توسعه پیامدهای بسیاری با خود به همراه داشت. شهرها پس از انقالب صنعتی به

های ی شهری کشورهای در حال توسعه از مشخصریزی و توسعهناسان شهری سازمان ملل متحد معتقدند برنامهکارش

چون بلندپروازی و غیرواقعی بودن، عدم مداخله امکانات واقعی اجرایی، نبود نظام قانون و ساختار سازمانی مشترکی هم

های کاربری زمین شهری و و عدم مشارکت شهروندان، چالش ها و دانش فنیمنسجم، کمبود منابع مالی و نارسایی مهارت

شود که از ی مناسب شهری هنگامی محقق میباشد. از طرفی توسعهی نامطلوب شهرها میها و توسعهعدم انطباق کاربری

های سرزمین بسیار ها و قابلیتاساس شناسایی پتانسیلهای آن استفاده گردد. براینها و قابلیتسرزمین به تناسب پتانسیل

ل مختلفی مطرح الیده متعادل را بی هریزان و کارشناسان، ضرورت توسعبرنامه(. 5: 1715راسخ، حائز اهمیت است )ثابت

ه و مناسب مناطق مختلف از امکانات، النمنظور برخورداری عادهتأمین عدالت اجتماعی ب :اندکنند که از آن جملهمی

 از حظات اقتصادی و اجتماعی که باعث جلوگیریالهای سیاسی، و مملی برای کاهش ناآرامیعنوان عاحظات سیاسی بهالم

های گذشته متأثر از زمان آینده درهوشمندانۀ  عدم شناخت(. 72: 1711، پورمحمدی و زالیشود )مهاجرت و تمرکز می

 (. Myer, 2000: 2) ریزی استدر فرآیند برنامهها کارگیری آنی بهریزی و نحوهابزارهای برنامه

عنوان یک شهر بهو  شده جایگزین "ارگانیسم" با "ماشین" عنوان به شهر یک تصویر گذشته، قرننیم طول در

 گذشته تحوالت در همچنان هاایده این ریشه و مطرح است «مکانیسم سیستمی»عنوان نه به («زنده) یکیوژارگانیسم بیول»
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های های بازخورد حلقهشهری را با پیچیدگیی وسعههای متابولیک تتنها مدلتفکر نهاین (. Batty, 2011: 1است ) نهفته

نگرد که شهر می« های انطباقی پیچیدهسیستم»با رویکردی تحت عنوان  شهر یوسعهعاتی مواجه ساخته، بلکه به تالاط

 باشدهای باز و بسته میتقابل سیستمم ت و منفی بر هم و بازخوردثبار، وجوه مذتأثیرگ و غیرخطی عوامل یدهدربردارن

(Rotmans, 2006: 13 .)عنوان حالت مطلوب سیستم در ن رویکرد، پایداری یک سیستم و رسیدن به پایداری بهیدر ا

های سیستم»رد تعادل خود برسد. در رویک یهشود تغییرات به حداقل برسد و سیستم به نقطنظر گرفته شده و سعی می

ک یها و تغییرات مداوم در رش عدم اطمینانذیشود. پاما، نبود اطمینان، هنجار و امری طبیعی تلقی می «یرذپانطباق

 ءهای نظری قابل اتکای از بنیان(. یکDixon, 2014: 133)کشاند راهبردی را به چالش می ریزیسیستم، مفهوم برنامه

  .استپژوهی ریزی راهبردی، آیندهبرای رفع این چالش برنامه

-مطالعات آیندهتوسط  گیریاند به طور چشمسشناخت روندها و نیروهایی که آینده را می ،گذشته یر پنج دههد

چه در هایی که قابلیت کشف آنها و تکنیکاز روش طیف وسیعی پژوهی،این مطالعات آینده هک اندیافتهوسعه ت پژوهی

وضعیت آینده  تردقیقشناخت . از طرفی دنگیردربرمی جامع ق و، دقیمندامانرو نهفته است را در قالب یک روش سپیش

 نیز در گرو کاربست روشی مناسب برای کشف آینده است. 

-های قابل اعتماد در میاننگرییابی روند گذشته، تولید آیندهریزی )از جمله: برونهای سنتی برنامهزه با روشامرو

-ی برنامهپژوهی در عرصهرسد. در نتیجه امروزه، رویکردهای آیندهنظر میمدت و بلندمدت(، این شناخت، بسیار بعید  به

ریز و کارشناس با در راه برنامهریزی تأکید دارند تا از اینهای توسعه در فضای برنامهریزی بر یافتن عوامل کلیدی و پیشران

پور و همکاران، در آینده بپردازد )امان سعهریزی مطلوب برای تواختیار داشتن اهرم کنترل و مدیریت آینده، به برنامه

1711 :241.) 

های روی میز برای جهت دادن به های ممکن، محتمل و مطلوب، گزینهی علمی آیندهمعنای مطالعهپژوهی بهآینده

ی تولید ها و ابزارهای غنی براای از روشباشد که در پسِ آن مجموعههای آن در گذشته و حال، میاین تحوالت و ریشه

 ها شامل: شود.  این روشدانش مرتبط با آینده ارائه می

های درخت یابی روند؛ تجزیه و تحلیل منحنی محاطی، تجزیه و تحلیل تأثیرات متقابل، تکنیکتجزیه و تحلیل و برون

نامه، شهای مبتنی بر پرسخروجی؛ تکنیک -های ورودیهای قیاس؛ مدلهای مورفولوژیکی؛ تکنیکاحتماالت؛ روش

سود؛ تجزیه و تحلیل نواوری و  -ها؛ تجزیه و تحلیل هزینههای مبتنی بر مصاحبه با کارشناسان و نظرسنجی از آنتکنیک

های خالقانه )رستمی و های سناریونویسی، روشهای دلفی، روشسازی؛ روشسازی و شبیههای مدلانتشار؛ تکنیک

 روش تجزیه و تحلیل تأثیرات متقابل بهره گرفته شد.(. که در پژوهش حاضر از 14: 1710خجسته، 

رویکرد  یاست که با ورود به عرصه پژوهیهای آیندهترین روشمتقابل/ ساختاری، یکی از رایج تأثیراتروش تحلیل 

 رصعود واقعی را تجربه کرد که با کارهای جی فورستر بیک  1102ی دههنشان دادن توانایی خود، در اواخر  سیستمی و

ساز پیشرفت و ترقی در روش شروع شد. در واقع کار وی زمینه( 1101) صنایع و پویایی شهرها های پویاییروی مدل

به . کردندمطرح  1100تحلیل ساختاری بود. تئودورگوردون و آلفا هلمر نیز روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری را به سال 

 باشد:که به شرح ذیل می شودمیمرحله انجام  چهارطور کلی تحلیل ساختاری در 

 ی اول: شناسایی پارامترها و عوامل اولیهمرحله

 مکافزار میکی دوم: وارد کردن عوامل و اطالعات به نرممرحله

 ی سوم: بررسی میزان و چگونگی روابط بین متغیرهامرحله

 (.333: 1711های مهم و کلیدی )نجفی، ی چهارم: شناسایی پیشرانمرحله
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گیرد )که بنا به شناسایی عوامل اولیه و مؤثر در موضوع پژوهش، از طریق روش دلفی و کارشناسانه صورت می ابتدا

های مناسب استفاده نمود(، در ادامه بعد از شناسایی عوامل و عناصر اولیه تأثیرگذار بر توان از روشموضوع مورد بررسی می

ی سوم یعنی میزان و (، وارد نموده تا بتوان مرحلهMICMACمک )افزارِ تحلیل میکموضوع، عوامل را به محیط نرم

 های کلیدی را شناسایی و استخراج کنیم.چگونگی روابط بین متغیرها را بررسی و در نهایت پیشران

 

 پیشینه پژوهش
 .شودانجام گرفته اشاره می پژوهیآینده ای از مطالعات که در زمینهدر ذیل به پاره

 

 پژوهیانجام رسیده در زمینه آیندهمطالعات به. 1جدول 

روش  موضوع نویسنده

 پژوهش

 نتایج

زارع و 

 (1910روغنیان )

پژوهی در توسعه آینده

محیطی به روش سناریو زیست

 پردازی

روش 

 سناریو

 

ترین سناریو، ها مناسبسناریو تدوین و از بین آن 4

زیست و سازمان ادغام سازمان حفاظت محیط"یعنی 

تشکیل معاونت رئیس جمهور و "و  "ها و مراتعجنگل

زیست و منابع طبیعی ریاست سازمان حفاظت محیط
 انتخاب گردید. "کشور

زاده و ملک

 (1915همکاران )

شناسایی و تحلیل 

عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه 

نگاری شهری با رویکرد آینده
 کالنشهر کرج

روش 

تحلیل تاثیرات 

 متقابل

ساماندهی »یستمی ناپایدار بوده و شهر کرج س کالن

های محیطی ویژه گردشگری با استفاده از کیفیت محورهای

-توسعۀ مجموعه»و تا حدودی « و کریدورهای دید و منظر

های مترو و قطار مختلط پیرامون ایستگاه های کارکردی

 .نمایندکننده عمل میعنوان عوامل تنظیمبه« شهری

رهنما و 

 (1916همکاران، )

شناسایی و تحلیل 

های مؤثر بر توسعۀ پیشران

ای استان البرز با رویکرد منطقه
 ریزی سناریو مبنابرنامه

 روش

 سناریو

 

نتایج نشان داد که مسئله منابع آبی و خشکسالی، 

وساز رویۀ ساختنابودی باغات استان، به دلیل گسترش بی

های و مسئله مربوط به تولیدات صنعتی و افزایش آلودگی
محیطی تهدید جدی و اساسی برای استان البرز هستند. اما 

های جواری با استان تهران و استفاده از ظرفیتقابلیت هم

جمعیتی، اقتصادی و... به عنوان سناریوی مطلوب شناسایی 

 شدند.
Godet & 

Durance 

(2011) 

نگری استراتژیک آینده

-سازمانی و منطقهبرای توسعه

 ای

روش 

تحلیل اثرات 

 متقابل

اشاره به عدم قطعیت و نیاز جامعه به یک رویکرد با 

مهمترین  سیستمی به آیندهنگری استراتژیک میپردازند و

 دمیکنن تحلیل را منطقه و شهر ۀعوامل مؤثر بر آیند

Zahraei 

& 

Cheah (2019) 

پژوهی یک مطالعه آینده

در مورد تحرک شهری: 
 2252سنگاپور در سال 

 

روش 

 سناریو

ها: دو سناریو به نام جهان مشترک و جهان یافته

مجازی پدید آمد. برای هر سناریو ، نویسندگان ویژگی های 
اصلی را از نظر حالت غالب حمل و نقل برای جابجایی 

مسافران و بار توصیف کردند. پس از آن، نویسندگان درباره 

پیامدهای احتمالی هر سناریو بحث کردند. فرد ، جامعه ، 

 لت.صنعت و دو
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 محدوده مورد مطالعه
شهر ایران است و در بخش مرکزی استان خوزستان با مساحت شهر اهواز )مرکز استان خوزستان( یکی از هشت کالن

دقیقه طول شرقی  52درجه و  51دقیقه عرض شمالی و  22درجه و  71کیلومترمربع، در موقعیت جغرافیایی  222تقریبی 

درصد مردم  72ترین آمار رسمی ی تازهمتر از سطح دریا قرار دارد. بر پایه 11ارتفاع ای خوزستان و با در بخش جلگه

نفر  1115311برابر با  1714کنند. جمعیت شهر اهواز طبق سرشماری سال شهر اهواز زندگی میاستان خوزستان در کالن

 کنند.ی شهر زندگی میدرصد در حاشیه 74بوده که از این جمعیت 

 

 
 اهواز هشت گانه شهر مناطق جغرافیایی موقعیت .1شکل 

 

 روش پژوهش
پژوهی، تبیینی های جدید آیندهگیرد، براساس روشهای علمی مورد بررسی قرار میاین پژوهش که بر مبنای روش

د نیاز ها و اطالعات مورو به منظور گردآوری اطالعات برای کسب بینش نظری الزم و بررسی ادبیات موضوع و داده باشدمی

 میدانی استفاده شد.  -کتابخانه ایی دیگر از شیوه

مورد ارزیابی قرار  برای تجزیه و تحلیل اطالعات با به کارگیری تکنیک پیمایشی، تحلیل اثرات متقابل/ساختاری

استفاده شده هری اهواز ش یثر بر توسعهؤبرای تحلیل عوامل م MICMACپژوهی افزار تخصصی آیندهگرفت و از نرم

  از کارشناسان امر استفاده شده است.نفر  3است. از سوی دیگر متغیرهای به کار رفته در پژوهش طبق نظر 

انجام محاسبات سنگین ماتریس اثرات متقابل و همچنین به منظور سهولت انجام تحلیل  مک، جهتافزار میکنرم

  است.« ب تحلیل اثر متقاطع به منظور طبقه بندیماتریس ضرای» طراحی شده است که مخفف فرانسوی ساختاری

مانند ماتریس  ماتریسی ها را درحوزه مورد نظر شناسایی و سپس آن را دراین نرم افزار ابتدا متغیرها و مؤلفهدر 

ای توسط خبرگان، تشخیص داده شده و متغیره تحلیل اثرات وارد نموده و میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه مربوطه

 هایسطرها، میزان تأثیرگذاری و مجموع داده هایبدین ترتیب مجموع متغیرهای دادهد. موجود در سطرها تأثیر می گذارن
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عدد » شود وسنجیده می ارتباط اعداد بین صفر تا سه ها، میزان تأثیر پذیری را نشان خواهد داد. میزانمتغیرهای ستون

به منزله تأثیر سه  عدد» و در نهایت« تأثیر متوسط عدد دو»، «منزله تأثیر ضعیف عدد یک به» ،«صفر به منزله بدون تأثیر

خواه، )تقوایی و حسینی آیدبدست می x×xباشد، یک ماتریس  xشناخته شده  باشد. بنابرین اگر تعداد متغیرهایمی «دزیا

1710 :15 .) 

قابلیت تبدیل  مک افزار میکدهد که نرمنشان میلیل اثر متقابل، روابط بین متغیرها را حروجی مدل تدر واقع خ

-کند. بهپذیر میساختار سیستم را امکان لیل آسان روابط وحروابط به اشکال و نمودارهای ویژه را دارد و با امکانات خود ت

 اند: نوع افزار دوها و نمودارهای خروجی نرمطور کلی ماتریس

غیرمستقیم متغیرها و نمودارهای  رهای مربوطه و دیگری ماتریس روابطنمودا یکی ماتریس آثار مستقیم متغیرها و

قوۀ لافزار ماتریس بامتغیرها نیز مشخص شده باشد، نرم قوه بینلیه، روابط بالماتریس او مرتبط با آن، در صورتی که در

 دهد. رار میغیرمستقیم بین متغیرها را نیز در اختیار قی هقولماتریس روابط با مستقیم بین متغیرها و

گرفتن تعداد  رظیر متغیرها با درنأثدریافت که ت توانروش ساده می کی باید ، در نخستین قدمجلیل نتایحبرای ت

 دودی از متغیرها اثر مستقیم دارد،حسنجش است. متغیری که بر تعداد م شده، قابل تشکیل تریساگروهای ارتباطی در م

نمایش در یک نمودار توان با میها را یط دربرگیرندۀ آنحدارد. همۀ متغیرها و منیز در کل سیستم  ثیرگذاری اندکیأت

نواع ا 2 در شکل(. 110: 1714)زالی و عطریان،  ثیرپذیری( نمایش دادأت -ثیرگذاریأور مختصات )تحیک م مفهومی یا

 .اندمتغیرها در مختصات نشان داده شده

 
 

 
 (1915)زالی و عطریان، : پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 2شکل
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 های پژوهشیافته
 شهراهوازکالنشهری  یتوسعهکلیدی مؤثر بر  هایپیشرانشناسایی 

 پس از مطالعه تحقیقات انجام ی در اهوازشهر یتوسعهمؤثر بر  و اولیه هایپیشرانپژوهش جهت شناسایی این در 

 .شده در این حوزه، از روش دلفی استفاده شد

-دولتی دخیل در امر برنامه ن بخشدانشجویان دکتری، شاغالبین نفر از خبرگان و کارشناسان از  12در این روش، 

ها و تکراری شدن آوری دادهبرفی انتخاب شدند. به علت مشکالت جمعگیری گلولهنمونه از طریقی شهر یتوسعهریزی و 

متغیر در پنج بعد به عنوان عوامل مؤثر بر وضعیت  73 س روش دلفی،بر اسا. تر اجتناب شدگیری بزرگاز نمونه ها،پاسخ

مک جهت افزار میکشناسایی شده است و سپس روش تحلیل ساختاری توسط نرم اهواز شهرکالنی شهر یتوسعه

 .تأثیرگذار بر وضعیت آینده محیط مورد مطالعه بکار گرفته شد اصلی هایپیشراناستخراج 

 نرم افزار با و شناسایی ی شهریِ کالن شهر اهوازاولیه توسعه عوامل به عنوان عامل 73 طور که مطرح شدهمان 

 .قرار گرفتند مورد تحلیل مکمیک

متغیر  73(، 2(. در جدول )2)جدول  شد تنظیم بخش 4 بوده که در 73×73 مـاتریس براساس نعداد متغیرها ابعـاد

 یی مؤثر بر توسعهعنوان متغیرهای اولیهنهادی و فناورانه(، به -مدیریتیدر قالب پنج بعد )اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، 

 شوند.ی اهواز، مالحظه میشهر
 

 بندی آن هاشهر اهواز و طبقهکالن یشهر یتوسعه. مشخصات عوامل اولیه مؤثر بر 2جدول 

کشاورزی،  -ی گلخانه ها، گسترش بخش های تولیدی و صنعتی، گسترش صنایع خدماتیتوسعه اقتصادی

ی صنعت گردشگری، گسترش گسترش کارگاه های کوچک، توسعه زیرساخت های صنعتی، توسعه

 ی مراکز تجاری در میادین شهر،فعالیت های تجاری، توسعه

جمعیت، ارتقای کیفیت زندگی در بافت های فرسوده، توانمند سازی سازمان های مردم نهاد پیوندهای فرهنگی و  اجتماعی

ی ی شهر، توسعهترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی در روند توسعهقومیتی، بس
 ی خدمات شهریی فعالیت های خدماتی، توزیع عادالنهمراکز فرهنگی و مذهبی در سطح شهر، توسعه

ساماندهی و بهسازی بافت  شهر، ساماندهی مناطق حاشیه نشین، توسعه مراکز تفریحی و گردشگری، درونی یتوسعه کالبدی

فرسوده و تاریخی شهری، گسترش فضاهای باز عمومی، توسعه و بهینه سازی شبکه های حمل و نقل درون شهری، 

 ی شبکه حمل ونقل برون شهری، نوع و تیپ ساختمان هاتوسعه

 -مدیریتی

 نهادی

زیرساخت های الکترونیک شهری، ی جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه، هویت بخشی به سیمای شهر، توسعه
 ی شهری بر اساس موازین شهر سالم، ایمن سازی شهر در مقابل حوادث غیر مترقبهتوسعه

 ی مراکز آموزشی و دانشگاهی، زیرساخت های فناوری، ارتباطاتی پارک های علم و فناوری، توسعهتوسعه فناورانه
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 شهر اهوازکالنی شهری . عوامل مؤثر بر توسعه9جدول 

 عوامل نشانگر کوتاه ردیف

1 Population جمعیت 

2 Infill Dev ی درونی شهرتوسعه 

9 Suburb org ساماندهی مناطق حاشیه شهر 

0 Imp qua ارتقای کیفیت زندگی در بافت فرسوده شهری 

5 Avo con جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه 

7 Comp pro تولید محصول ویژه 

6 Dev Gre هاگلخانه یتوسعه 

1 Dev pro های تولیدی و صنعتیگسترش بخش 

1 Agric sup کشاورزی-گسترش صنایع خدماتی 

14 Dev qui های کوچک و زودبازدهگسترش کارگاه 

11 Mod ind های صنعتیی زیرساختتوسعه 

12 Dev tour ی صنعت گردشگریتوسعه 

19 Op spa ایجاد مراکز فراغتی گسترش فضای باز عمومی و 

10 Tour cor ساماندهی محورهای ویژه گردشگری با استفاده از کیفیت محیطی 

15 Att cit های شهریی جاذبهتوسعه 

17 Dev fac ی مراکز تفریحی و گردشگریتوسعه 

16 Org hist ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده 

11 Empo پیوندهای فرهنگی و قومیتینهاد، های مردمتوانمندسازی سازمان 

11 Mosharekat بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی شهروندان در روند توسعه شهر 

24 Identity هویت بخشی به سیمای شهر 

21 Relgious توسعۀ مراکز فرهنگی و مذهبی در سطح شهر 

22 Ser act های خدماتیتوسعه فعالیت 

29 Uti توزیع عادالنۀ خدمات شهری 

20 Eco gro یفراهم آوردن سطح مناسب رشد اقتصاد 

25 Com های تجاریگسترش فعالیت 

27 Tiip هانوع و تیپ ساختمان 

26 Squ com ی مراکز تجاری در میادین شهرتوسعه 

21 Ertebatat ارتباطات 

21 Stejari sh ساماندهی محورهای تجاری در سطح شهر 

94 Trans توسعه و بهینه سازی شبکه های حمل و نقل درون شهری 

91 Trans out شبکه حمل ونقل برون شهری یتوسعه 

92 Elect زیرساخت های الکترونیک شهری یتوسعه 

99 Envir شهری بر اساس موازین شهر سالم یتوسعه 

90 Immun ایمن سازی شهر در مقابل حوادث غیر مترقبه 

95 Air poll یطیبهداشت مح یهوا و ارتقا یکنترل آلودگ 

97 Dev uni مراکز آموزشی و دانشگاهی یتوسعه 

96 Park پارک های علم و فناوری یتوسعه 
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 تحلیل کلی سیستم
 سایر بر عوامل از یک هر تأثیر میزان( نفر 12  مجموع در) مدیران دلفی هاینشست از مستخرج نتایج اساس بر

 الگو این در تاثیر میزان و شدت انواع. شد تشکیل متقاطع اثرات ماتریس 12 طبق نتایج، .است شده سنجیده توسعه عوامل

 در. باشدمی (سه عدد) زیاد تأثیر و( دو عدد) متوسط عدد یک(، تأثیر) ضعیف تاثیر ،(صفر عدد) تأثیر بدون چهار گروه در

هر  برای و شده وارد نرم افزار اهواز ی شهرتوسعه بر مؤثر عامل 73  تمامی پژوهش حاضر در مدل سازیپیاده مرحله اولین

أثیر هر کدام از این عوامل بر ، ت73در  73ک ماتریس دادن این عوامل در ی با قرارشد. و  در نظر گرفته کوتاه نشانگر یک

، همچون سیستمی با شهری توسعۀتمامی عوامل دخیل در  مشخص شد. (7)از صفر تا  دهی به عواملیکدیگر توسط وزن

-شود، و ارتباطات این عوامل با هم مورد سنجش قرار میساختار، در نظر گرفته می تنیده، و به صورت یکعناصر در هم

تعداد تکرار محاسبه تاثیرات متقاطع در ماتریس  دارند استخراج شوند. برتر که تأثیرگذاری بیشتری هایپیشرانگیرد تا 

درصد است که درصد  17/45( درجه پرشدگی ماتریس 5صورت گرفته است. بر اساس جدول )مرتبه  4مورد نظر برابر 

رابطه عدد  013رابطه قابل ارزیابی،  342دهد. از مجموع ی شهری اهواز را نشان میپراکندگی متغیرهای مؤثر بر توسعه

 رابطه عدد سه بوده است. 774رابطه عدد دو و  211رابطه عدد یک،  111صفر، 

 
 

 های ماتریس اثرات متقاطعتحلیل اولیه داده. 0جدول 
 درجه پرشدگی جمع تعداد سه تعداد دو تعداد یک صفرها تکرار ابعاد ماتریس شاخص

 17/45 342 774 211 111 013 4 73 مقدار

.1711های پژوهش،مأخذ: یافته  

 
 

بندی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها. رتبه5جدول   

غیرمستقیماثرات   ردیف نام متغیر                    اثرات مستقیم 

 تأثیرگذاری تأثیرپذیری تأثیرگذاری تأثیرپذیری
 1 جمعیت 851 251 806 651

درونی شهر یتوسعه 186 628 151 723  2 

 7 ساماندهی مناطق حاشیه نشین 333 628 356 763

 5 ارتقای کیفیت 306 665 311 777

 4 جلوگیری از ساخت و سازها 115 115 160 276

ژهیمحصول و دیتول 620 162 663 232  0 

گلخانه یتوسعه 238 181 286 222  3 

 1 گسترش بخش های تولیدی صنعتی 632 102 662 622

 1 گسترش صنایع خدماتی کشاورزی 07 261 00 633

 12 گسترش کارگاه های کوچک 602 100 656 232

زیرساخت های صنعتی یتوسعه 212 181 208 257  11 

صنعت گردشگری یتوسعه 386 617 375 723  12 

 17 گسترش فضای باز عمومی 323 168 328 282

یگردشگر ژهیو یمحورها یسامانده 386 181 358 258  15 
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یشهر یتوسعه جاذبه ها 238 100 267 237  14 

مراکز تفریحی یتوسعه 656 611 632 765  10 

 13 ساماندهی و بهسازی بافت 670 630 672 773

 11 توانمندسازی سازمان ها 685 127 656 237

 11 بسترسازی برای افزایش مشارکت 26 160 16 223

 22 هویت بخشی به سیمای شهر 238 251 210 623

مراکز فرهنگی مذهبی یتوسعه 230 127 200 263  21 

فعالیت های خدماتی یتوسعه 665 628 668 776  22 

 27 توزیع عادالنه خدمات شهری 580 670 510 726

یفراهم آوردن سطح مناسب رشد اقتصاد 323 323 600 233  25 

 24 گسترش فعالیت های تجاری 176 617 620 722

 20 نوع و تیپ ساختمان ها 160 603 183 723

مراکز تجاری در میادین شهر یتوسعه 251 176 205 763  23 

 21 ارتباطات 102 603 105 763

در سطح شهر یتجار یمحورها یسامانده 266 611 161 722  21 

شبکه های حمل و نقل درون شهری  یتوسعه 212 103 267 283  72 

شبکه حمل ونقل برون شهری یتوسعه 230 115 200 277  71 

زیرساخت های الکترونیک شهری یتوسعه 207 115 88 278  72 

شهری بر اساس موازین شهر سالم یتوسعه 261 632 262 727  77 

 75 ایمن سازی شهر در مقابل حوادث غیر مترقبه 238 127 283 225

یطیبهداشت مح یهوا و ارتقا یکنترل آلودگ 318 160 306 228  74 

مراکز آموزشی و دانشگاهی یتوسعه 80 137 66 222  70 

پارک های علم و فناوری یتوسعه 207 186 73 251  73 
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 . نقشه تأثیرات متقاطع )اثرگذاری و اثرپذیری و پراکنش متغیرها بر اساس اثرات مستقیم(9شکل 

 

عامل بر  4د، ندهنشان می تأثیرگذار را عواملمتغیرهایی که در نزدیکی منطقه شمال غربی هستند، (، 7طبق شکل )

که عبارتند  شهر اهواز هستندنشهری کال یتوسعهترین عوامل تأثیرگذار بر کل سیستم تأثیرگذار هستند. این متغیرها مهم

های تولیدی و صنعتی، ساماندهی محورهای ی، گسترش بخشطیبهداشت مح یهوا و ارتقا یکنترل آلودگجمعیت، »از: 

-های مردمزودبازده، توانمندسازی سازمان و کوچک هایکارگاه ی گردشگری با استفاده از کیفیت محیطی، گسترشویژه

 «.نهاد
 ویژگی مشترک دهد. این متغیرها دارای دوسمت راست شکل و قسمت شمال شرقی متغیرهای دووجهی را نشان می

و ظرفیت بسیار زیادی  شوندمتغیرهای ریسک و هدف تقسیم می دستهتأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری باال هستند که به دو 

گر اهداف ممکن در یک سیستم و نمایان یج تکاملی سیستمنتاو  دنداررا بازیگران کلیدی سیستم  برای تبدیل شدن به

گسترش فضای باز عمومی و ایجاد مراکز ، ساماندهی مناطق حاشیه شهر، ی صنعت گردشگریتوسعه : »عبارتند از. هستند

، فرسودهساماندهی و بهسازی بافت ، ی شهریارتقای کیفیت زندگی در بافت فرسوده، فراغتی، توزیع عادالنۀ خدمات شهری

هم در گرو  اهوازکالنشهر ی ضعیت این متغیرها و تأثیرگذاریشان در توسعهو .«اقتصادی رشد مناسب سطح آوردن فراهم

  .دیگر است و هم تأثیرگذاری زیادی بر متغیرهای دیگر دارند بسیاری از متغیرهای

های دولت در خصوص اهداف به سیاستدسته سوم متغیرهای تنظیمی در اطراف مرکز ثقل نمودار قرار دارند و بسته 

 ترین و مهم ها بیشاین شاخصتوسعه این متغیرها قابل ارتقاء به متغیرهای تأثیرگذار و یا متغیرهای دووجهی هستند. 
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توانند با حفظ تعادل بین دیگر شهری اهواز دارند و می یترین نقش را در تنظیم روابط بین متغیرها برای رشد و توسعه

شهری اهواز در آینده داشته باشند. این متغیرها جزء متغیرهای تنظیمی تحقیق  یکمک زیادی به توسعه ها،شاخص

 «.های خدماتیی مراکز تفریحی و گردشگری، توسعه فعالیتتوسعه »هستند که عبارتند از؛ 

ای نتیجه نیز نامید. این ها را متغیرهتوان آناند و میگرفته در قسمت جنوبی شرقی شکل قرار متغیرهای تأثیرپذیر

 نتیجهباال از سیستم و تأثیرگذاری بسیار پایین در سیستم را دارا هستند. این متغیرها  متغیرها، تأثیرپذیری بسیار

متغیرهای مستقل و تأثیرگذار روند مثبتی داشته باشند، این متغیرها نیز مثبت خواهند  متغیرهای مستقل هستند و اگر

. در دهد که این متغیرها، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی دارند، متغیرهای مستقل را نشان میقسمت جنوب غربی. بود

. کرد فراموش را آن ها کامالً نباید ولی هستند توسعه شهری اهواز در مهم و کلیدی نقش فاقد نوعی به واقع این متغیرها

 .باشد چنین میزان تأثیرپذیری پایین تأثیرگذاری پائین و همکه دارای  دسته پنجم متغیرهای مستقل، متغیرهایی هستند
 

 
 افزار میک مک(. تأثیرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر )خروجی نرم0شکل 
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 مک(افزار میک. تأثیرات غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر )خروجی نرم5شکل 

 

 ی توزیع متغیرها . عوامل اصلی به سوی پایداری و نحوه7جدول 

 عوامل

 تأثیرگذار

های تولیدی و صنعتی، ساماندهی ی، گسترش بخشطیبهداشت مح یهوا و ارتقا یکنترل آلودگجمعیت، 
زودبازده، توانمندسازی  و کوچک هایکارگاه محورهای ویژه گردشگری با استفاده از کیفیت محیطی، گسترش

 نهاد.های مردمسازمان

عوامل 

 دووجهی

گسترش فضای باز عمومی و ایجاد مراکز فراغتی، ، ی شهرساماندهی مناطق حاشیه، ی صنعت گردشگریتوسعه

ی خدمات شهری، ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده، ارتقای کیفیت زندگی در بافت فرسوده توزیع عادالنه

 اقتصادی. رشد مناسب سطح آوردن فراهم، شهری

 .های خدماتیی فعالیتی مراکز تفریحی و گردشگری، توسعهتوسعه عوامل تنظیمی

عوامل 

 تأثیرپذیر

، ساماندهی شهری بر اساس موازین شهر سالم یی درونی شهر، توسعهنوع و تیپ ساختمان، ارتباطات، توسعه
 های تجاری.ی مراکز تجاری در میادین شهر، گسترش فعالیتمحورهای تجاری در سطح شهر، توسعه

توسعه و بهینه سازی شبکه های ، های الکترونیک شهریزیرساخت یتوسعه، فناوریهای علم و پارک یتوسعه مستقل عوامل
های زیرساخت یتوسعهها، گلخانه یتوسعهشهری، برون ونقلحمل یشبکه یتوسعه ،حمل و نقل درون شهری

مراکز فرهنگی و مذهبی در سطح شهر،  یتوسعه، ایمن سازی شهر در مقابل حوادث غیر مترقبهصنعتی، 

، بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مراکز آموزشی و دانشگاهی یتوسعه

شهر،  سیمای به بخشی شهر، جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه، هویت یتوسعهشهروندان در روند 
 کشاورزی.-های شهری، گسترش صنایع خدماتیجاذبه یتوسعه

 .1711 های پژوهش،مأخذ: یافته
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 اهوازشهر کالن شهری کلیدی مؤثر بر وضعیت شکوفایی هایپیشرانانتخاب نهایی 
 و مؤثر در توسعه شهری کلیدی هایپیشرانعامل به عنوان  17عامل بررسی شده در این تحقیق، نهایتاً  73 از میان

 عامل 17امل در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم تکرار شدند. ع 17استخراج گردید. که همه این  اهوازشهر کالن

هستند. که بر اساس نتایج حاصل،  3 مورد بررسی در روش مستقیم به شرح جدول شماره عامل 73 تأثیرگذار مهم از میان

یند بیش ترین میزان تأثیرگذاری بر فرآ« صنعتی -های تولیدیجمعیت، توزیع عادالنه خدمات شهری، بخش»عوامل 

 شهر اهواز را خواهند داشت.توسعه کالن

 

 ی شهری کالن شهر اهوازهای کلیدی تأثیرگذار مستقیم بر توسعه. پیشران6جدول 

 1711های پژوهش، منبع: یافته

 

 گیری نتیجه

. بر اساس آن قرار گرفته استی وسعهت ریبر مس ی چندمواجه است که موانع و مسائل یطیبا شرا شهر اهوازکالن

 توان استنباط نمود که این سیستم، وضعیتی ناپایدار خواهد داشت. تحلیل و مطالعات صورت گرفته، می

ی شهری و بررسی میزان تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر در های مؤثر بر توسعهاین پژوهش با هدف شناسایی پیشران

 پژوهی بنیان نهاده شده است. گیری از آیندهشهر اهواز، با بهرهی شهری کالنی توسعهوضعیت آینده

های مؤثر بر شکوفایی شهری در اهواز از روش دلفی استفاده شده و هم پژوهش حاضر برای شناسایی پیشراندر 

مک برای بررسی میزان میک(  (MICMACکاربردیافزار چنین از روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری با استفاده از نرم

ی شهری اهواز استفاده شده است. بر ی توسعهآینده های کلیدی مؤثر در وضعیتتأثیرگذاری عوامل و شناسایی پیشران

مرتبه در نظر گرفته شد و درجه پرشدگی ماتریس  4بود. تعداد تکرارها  73*73اساس تعداد عوامل، ابعاد ماتریس 

تأثیرگذاری باالیی در سیستم هستند، بقیه  دهند دارایبه غیر از چند عامل محدود که نشان می% درصد است. 17/45

 دیگر برخوردارند. یکمتغیرها از وضعیت تقریباً مشابهی نسبت به 

 رتبه امتیاز نهایی به دست آمده متغیر ردیف

تأثیرگذاری 

 مستقیم

تأثیرگذاری 

 غیرمستقیم

تأثیرگذاری 

 مستقیم

تأثیرگذاری 

 غیرمستقیم

 1 1 021 042 جمعیت 1

 2 2 423 402 شهری خدمات یعادالنه توزیع 2

 7 7 514 511 ی صنعت گردشگریتوسعه 9

 5 5 540 507  گردشگری یویژه محورهای ساماندهی 0

 4 4 547 555 نشینمناطق حاشیه ساماندهی 5

 0 0 522 520 محیطی بهداشت ارتقای و هوا آلودگی کنترل 7

 3 3 510 515 فراغتی مراکز ایجاد و عمومی باز فضای گسترش 6

 1 1 521 515 اقتصادی رشد مناسب سطح آوردن فراهم 1

 1 1 711 521   شهری یفرسوده بافت در زندگی کیفیت ارتقای 1

 12 12 732 712 فرسوده بافت بهسازی و ساماندهی 14

 11 11 741 731 های کوچک و زودبازدهگسترش کارگاه 11

 12 12 751 704 نهاد و..مردم هایسازمان توانمندسازی 12

 17 17 770 747 ی مراکز تفریحی و گردشگریتوسعه 
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عوامل تأثیرگذار، عوامل دو وجهی، عوامل تنظیمی، عوامل تأثیرپذیر و عوامل مستقل( قابل )بنابراین پنج دسته 

های ماتریس و ارزیابی پالن تأثیرگذاری و ه تحلیلعامل یاد شده، در نتیج 73میان ر نهایت از . دشناسایی هستند

 یعادالنه )جمعیت، توزیع عامل کلیدی 17غیرمستقیم، تعداد  های مستقیم وکلیدی با روشهای پیشرانتأثیرپذیری 

نشین، حاشیه مناطق گردشگری، ساماندهی یویژه محورهای گردشگری، ساماندهی صنعت یشهری، توسعه خدمات

 مناسب سطح آوردن فراغتی، فراهم مراکز ایجاد و عمومی باز فضای محیطی، گسترش بهداشت ارتقای و هوا آلودگی کنترل

 هایکارگاه فرسوده، گسترش بافت بهسازی و شهری، ساماندهی یفرسوده بافت در زندگی کیفیت اقتصادی، ارتقای رشد

ترین نقش را در  ( که بیشگردشگری و تفریحی مراکز ینهاد، توسعهمردم هایسازمان زودبازده، توانمندسازی و کوچک

سازی روش تحقیق مشخص . و بر اساس نتایج حاصل از پیادهشدند دارند، انتخاب اهواز شهروضعیت آینده توسعه کالن

ی صنعت ی خدمات شهری و توسعهعامل توسعه بازشناسی شده، عوامل جمعیت، توزیع عادالنه 73گردید که از میان 

 باشند. شهر اهواز میی شهری کالنترین عوامل تأثیرگذار توسعهگردشگری، اصلی

-کالن شهری یتوسعه در تأثیرگذار و کنندهتعیین عوامل مهم ترین شناسایی هدف، اینکه به توجه با پژوهش این در

 دلیل به) دووجهی متغیرهای و( هستند هاشاخص تاثیرگذارترین اینکه جهت به) تأثیرگذار متغیرهای از باشد،می اهواز شهر

استفاده  کنندهتعیین عوامل ترینمهم عنوان به( دارد سیستم کلیدی عوامل به شدن تبدیل برای زیادی بسیار ظرفیت اینکه

عامل کلیدی، عامل جمعیت بیش ترین  17ها اشاره شد. در بین بوده است که به آن کلیدی عامل 17 آنها مجموع شد که

شهر اهواز در ی کالنای از عوامل توسعهباشد. بخش عمدهی شهری اهواز را دارا میتأثیر را در وضعیت آینده توسعه امتیاز و

گروه عوامل مخاطره، دوگانه و مستقل قرار دارند. عوامل مستقل به خودیِ خود تهدیدی برای توسعه نبوده و حتی در 

شهر اهواز را ی کالنتوان اولین اولویت توسعهباشند. لذا میطلوب نیز میصورت نرمال بودن توزیع عوامل کلیدی اثرگذار، م

بر تأکید بر اثرگذارترین عوامل توسعه، مدیریت عوامل در موقعیت ریسک و مخاطره دانست. بر اساس نتایج، عوامل عالوه

باشند. بر مخاطره شهر اهواز میترین عوامل در موقعیت ی شهر، اصلیساماندهی مناطق حاشیه، ی صنعت گردشگریتوسعه

عنوان تواند بهی مراکز تفریحی و گردشگری است که میتوسعه های اهرمی ثانویه، عاملترین مؤلفهاین اساس یکی از اصلی

 محرک توسعه مورد استفاده قرار گیرد. 
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