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چکیده
در عصر جهانیشدن ،شهرها و مکانها نمیتوانند بیارتباط از همدیگر باشند ارتباطی که از اقتصاد گرفته تا فرهنگ ،سیاست ،صنعت
و ...را در برمیگیرد و در این میان در آغاز هزاره سوم که همراه غلبه مفهوم جهانیشدن است شهر بهعنوان پدیدهای پیچیده و پویا ،به
همت جریان غالب اطالعات و ارتباطات ،جامعه سنتی و بسته به جامعه شبکهای تبدیلشده و فضای جریانها جایگزین مفاهیم سنتی
موقعیت و مکان شده ،نقاط شهری بهویژه نقاط شهری مرزی به شاهراهها ،ورودیها و گرههای توسعه تبدیل و مفاهیم جدیدی مانند شهر
ـ منطقه را شکل دادهاند .هدف مقاله حاضر ارائه راهکارهایی در توجه به مفهوم برنامهریزی منطقهای با بهرهمندی از نتایج برنامههای
توسعهای اجراشده در شهرهای کشور ترکیه در جهت ارتقاء توسعه شهری و منطقهای استان آذربایجان غربی است .روش پژوهش
توصیفی -تحلیلی است .همچنین ،تحقیق موردنظر از نوع تحقیقات کاربردی است و شیوههای جمعآوری اطالعات اسنادی و میدانی و در
قالب پرسشنامه انجامگرفته است .جامعه موردمطالعه شامل کارشناسان ،متخصصان و اساتید دانشگاه بودند که در زمینه توسعه شهری،
برنامهریزی منطقهای مشغول به فعالیتاند که بهصورت تصادفی در دسترس  56نفر انتخاب و ابزار جمعآوری اطالعات در اختیار آنها قرار
داده شد .در این مطالعه از مدلهای ترکیب  SWOT- AHPجهت تجزیه و تحلیل نهایی اطالعات استفاده شده است .در این مطالعه با
استفاده از روش دلفی به بررسی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) ،و فرصتها و تهدیدها (عوامل خارجی) استراتژیهای توسعه شهری در
سطح بین الملل در شهرهای مرزی پرداخته شد .سپس با استفاده از مدل  ، AHPمجموعه عوامل داخلی و خارجی جهت اتخاذ بهترین
راهبرد ( )WT, SO, WO, STوزن دهی شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد در مدل  ، SWOT- AHPراهبرد  SOبا امتیاز وزنی
 5/973بهعنوان مهمترین راهبرد و راهبرد  WOبا امتیاز  5/56بهعنوان راهبرد جایگزین انتخابشده است.
واژههای کلیدی :توسعه منطقهای ،راهبرد ،آذربایجان غربی ،ترکیه.AHP ، SWOT ،
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مقدمه:
تبدیل ایران از جامعهای روستایی ـ عشایری به جامعهای شهری در دوره زمانی کمتر از یک سده ،تحول بزرگی در بنیان و
ساختار کشور به شمار میرود .تحولی که در حال رشد بوده و شهرنشینی با توجه به جمعیتپذیری شهرهای بزرگ کشور (و
حتی شهرهای درجه  5و  )7همچنان در حال رشد است .بر اساس آخرین دادههای مرکز آمار ایران ( )2736جمعیت شهری
در ایران  63225923میلیون نفر ( 32درصد از کل جمعیت) است که در حدود  2755شهر زندگی میکنند .این در حالی
است که در ابتدای سده بیستم ،تنها  56درصد از جمعیت حدود 25میلیون نفری کشور ،در شهرهایی که تعداد آنها نیز اندک
بود ،زندگی میکردند (ایمانی جاجرمی .)33 :2736 ،بنابراین ،شهرها برخالف پدیدههای طبیعی ،به سیاستگذاری و برنامه-
ریزی نیاز دارند .نمیتوان انتظار داشت که مسائل شهری مانند امنیت شهری ،مسکن ،حملونقل شهری ،فضای سبز ،اشتغال و
مواردی از این قبیل خودبهخود اجرا و انجام گیرند و در راستای توسعه شهری همهچیز پیش برود .توسعه شهری عبارت است
از بسیج بالقوه اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی برای باال بردن کیفیت محیطزیست شهری و برقراری توازن در کمیت و کیفت
زندگی شهرنشینی است .به عبارتی منظور از توسعه در شهرسازی بیشتر ،مفهوم گسترش ،بسط و رشد مکانی است .دو اصطالح
(توسعه کالبدی) و (توسعه فیزیکی) نیز این مفهوم را تکمیل میکند .میتوان توسعه کالبدی یک شهر یا گسترش فیزیکی شهر
را به افزایش کمی و کیفی کاربریها و فضاهای کالبدی (سکونی ،تجاری ،مذهبی ،ارتباطی و  )...یک شهر در ابعاد افقی و
عمودی که در طول زمان انجام میگیرد ،تعریف نمود (واحدیان بیگی و همکاران.)53 :2735 ،
در آغاز هزاره سوم که همراه با غلبه مفهوم جهانیشدن ،جهانگرایی و جهانی بودن و در مقابل تضعیف مفاهیم ملی-
گرایی ،ملی بودن و ملی ماندن است .تعامالت دولت ـ ملت به پیوند فرد در نظام جهانی تبدیلشده و ساختارهای سنتی پیشین
دولت ـ ملت در مقابل ساختار مدرن فرد  -جهان کماهمیت و کمرنگ شدهاند و در این میان به همت جریان غالب اطالعات و
ارتباطات «جامعه بسته و سنتی» به جامعه شبکهای تبدیلشده و فضای جریانها جایگزین مفاهیم سنتی موقعیت و مکان شده
است و در این فضای جریانی ،نقاط و بهویژه نقاط شهری مانند گرههایی در سیستم شبکه و بهعنوان مراکز «فرماندهی و
کنترل» نقش بسیار مهمی در هدایت و ساماندهی جریان سرمایه ،نیروی کار ،حسابهای مالی ،کاال و خدمات ایفا میکند.
مناطق مرزی و شهرهای مستقر در این مناطق که زمانی به دلیل محدودیتهای ارتباطی ،در انزوای جغرافیایی به سر میبرند و
به دلیل دوری از مرکز و ضعف امواج و آثار توسعه مرکز محور ،در پایینترین ردهبندی توسعه قرار داشتند ،در هزاره جدید و
آغاز عصر اطالعات و ارتباطات ،به شاهراهها ،ورودیها و گرههای توسعه و پیشرفت تبدیلشدهاند و مفاهیم جدیدی مانند «شهر
ـ منطقه» را شکل دادهاند (رهنما و توانگر .)265 ،93 ،در عصر جهانیشدن ،شهرها و مکانها نمیتوانند بیارتباط از همدیگر
باشند ارتباطی که از اقتصاد گرفته تا فرهنگ ،سیاست ،صنعت و  ...را در برمیگیرد .با این دیدگاه و تأکید به احترام به مرزهای
قراردادی بین کشورها ،چرا نتوان فرهنگها را به هم نزدیک ساخت تا بهعنوان یک پتانسیل به ارتقاء کارکردهای شهر کمک
نمایند .این بدان معنی است که میتوانیم دیدگاه برنامه ریزی خود را فقط از کشور ما به کشورهای دیگر تغییر دهیم .جهانی که
در آن قرار داریم همواره در حال دگرگونی است .درواقع این آینده است که در حال تکوین است (.)Toffler, 1994: 484
آیندهای که بدون تردید نمی توان با مبانی نظری گذشته با آن برخورد نموده و نیازمند یک مدیریت تازه خواهد بود تا بتواند
جوابگوی نیازهای ساکنین و شهروندان مناطق مختلف باشد (حسین زاده دلیر ،)522 :2737 ،لذا میبایست روشهای جدیدی
را کار بکار گیریم .یکی از مزایای این روش ،تمرکز بر روی تواناییهای طرفین است.
استان آذربایجان غربی دارای مرزی مشترک به طول  652کیلومترمربع با کشور ترکیه است .شهرستانهای ارومیه،
سلماس ،خوی ،چالدران و ماکو واقع در استان آذربایجان غربی با استانهای وان ،هاکاری ،آغری و ایغدیر واقع در کشور ترکیه
همسایه بوده و دارای مرز مشترک هستند .همچنین ،این استان و بهویژه شهرهای مرزی آن به دالیل مختلفی ازجمله ویژگی-
های ژئوپلیتیکی حاکم بر منطقه ،تشابهات فرهنگی ،قومی ،نژادی و زبانی و حتی ارتباطات فراوان ساکنان دو طرف مرز
(پیوندهای عمیق فرهنگی ـ تجاری) ،وجود راهآهن سراسری تهران ـ بازرگان ،مناسبترین راه ارتباط ایران و حتی آسیای میانه
به اروپا و  ...درمجموع از مهمترین ویژگیهای و مزیتهای این استان بوده و ضرورت اجرای برنامههای توسعهای بهویژه توسعه
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شهری در سطح بینالملل را توجیه مینماید .لذا ،با توجه به موارد گفتهشده ،هدف از مطالعه حاضر ،بررسی امکان ارتقاء توسعه
شهری و منطقهای با مشارکت کشورها و در قالب برنامهریزی منطقهای ،بوده و به دنبال پاسخگویی به مهمترین سؤال تحقیق
(راهبردهای استفاده از برنامهریزی منطقهای (استفاده تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای همسایه در کشور
ترکیه) در جهت ارتقاء توسعه شهری و منطقهای کدماند؟) است .بدین ترتیب مهمترین هدف پژوهش ،بررسی راهبردهای
توسعهای برای شهرهای موردنظر با استفاده تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای همسایه در کشور ترکیه است.
در این راستا میتوان فرضیه زیر را مطرح کرد :به نظر میرسد راهبرد تهاجمی ـ رقابتی مهمترین راهبرد توسعهای برای
شهرهای موردنظر با استفاده تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای همسایه در کشور ترکیه است.
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق:
توسعه منطقهای :توسعه منطقه ای عبارت است از ایجاد تغییر در توزیع فضایی پدیدههای اقتصادی و اجتماعی از قبیل
جمعیت ،درآمد ،درآمدهای دولت ،تولید انواع کاال و خدمات ،تسهیالت حملونقل و سایر زیرساختهای اجتماعی و حتی قدرت
سیاسی (صائبی .)73 :2732 ،توسعه منطقهای اغلب دربرگیرنده دو هدف متضاد رفاه مردم و رفاه مکانها است .همواره از پیش
معلوم است که ایجاد اشتغال درجاهایی که مردم زندگی میکنند ،به دلیل اجتناب از هزینههای روانی و اقتصادی مهاجرت و
منابع طبیعی و تجهیزات سرمایهای و زیرساختهای اجتماعی ،بر تأمین شغل در مکانهای دیگر اولویت دارد (زیاری:2797 ،
 .)26در یک نگاه تاریخی ،تحول برنامهریزی منطقهای و تئوری توسعه منطقهای در چهار مرحله صورت گرفته است .رویکرد
اولیه مبتنی بر توسعه منابع و حفظ محیطزیست است و در مرحله دوم ،توسعه اقتصادی متوازن برای دستیابی به رفاه منطقه-
ای ،در مقیاس ملی هدفگذاری شده است .پس از سال  ،2395برنامهریزی منطقهای بر اساس ایدههای نئولیبرال پایهریزی
گردیده و نیازهای سیاسی و فرهنگی منجر به رویکردهای جدیدی در برنامهریزی منطقهای شده است .درنهایت ،توجه ویژهای
به ارتباط نزدیک مابین تئوری و عمل در برنامهریزی منطقهای و فعالیتهای جغرافیدانان صورت گرفته است ( Soja, 2009:
 .)259مسئله مهم در برنامهریزی منطقهای مشارکت مردم است .معموالً برنامهریزی منطقهای بعد از برنامهریزی ملی و بهعنوان
یک برنامه بعد از سطح ملی باید انجام پذیرد .در برنامهریزی منطقه ای ،هدف استفاده بهینه از منابع برای توسعه منطقه است.
بنابراین شناخت توانها و تنگناهای منطقه جزء مبانی کار است .با توجه به نقش بسیار مهم مناطق مرزی در عصر جهانیشدن
بهعنوان دروازههای ورودی امواج توسعه به داخل سرزمین اصلی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی ،ضرورت طرح مسئله
جهانیشدن و بهویژه اهمیت جایگاه شهرهای مناطق مرزی در قالب نگرش برنامهریزی منطقهای و توسعه آن ضروری است.
جهانیشدن :مفهوم جهانیشدن هم به درهمفشرده شدن جهان و هم تراکم آگاهی نسبت به جهان بهعنوان یک کل داللت
دارد ( .)Robertson, 2001: 35پژوهشگران اقتصادی ،جهانیشدن را به طرق مختلف تعریف کردهاند ازجمله؛ کروگمن و رنه بالز
جهانیشدن را «ادغام بیشتر بازارهای جهانی» تعریف کردهاند .از دیدگاه بازانسون مشخصههای اصلی جهانیشدن عبارتاند از:
یک پارچه شدن تجارت از طریق حذف مرزهای تجاری ،حرکت شفاف سرمایه ،تسریع در مبادلهی فناوری و افزایش عمومی در
مصرفگرایی جهانی (زالی و اشرفی )2005( Giddens .)5 :2735 ،سه تأثیر عمدهی جهانیشدن را وابستگی روزافزون جهانیان؛
تغییرات و پیشرفتهای فنآورانه و اینکه در عصر جهانی ،زندگی ما بیشتر در آیندهای مشارکت جویانه معنا مییابد بهجای
اینکه بیشتر تحت تأثیر گذشته و سنت باشد ،میداند ( .)Giddens, 2005: 49جهانیشدن ،بهویژه در بحث اقتصاد شرایطی را به
وجود میآورد که در آن حدومرزهای جغرافیایی در فعالیتهای اقتصادی از قبیل تجارت ،سرمایهگذاری ،تولید و نقلوانتقال
مالی کمترین نقش را خواهند داشت .ارتباط سرمایه و کاال بدون توجه به مرز دولت ملتها برقرار میشود و به گفته اقتصاددان
معروف "دانی کواح" بهتدریج اقتصاد بیوزن 2به وجود میآید (پیشگاهی فر .)269 :2795 ،طرفداران جهانیشدن چنین ادعا
میکنند که آزادی تجارت و سرمایهگذاری در کشورهای درحالتوسعه سبب دسترسی این کشورها به فناوری جدید شده و این
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کشورها را قادر به دستیابی به سطوح باالیی از رشد مینماید (نوبخت و محمدی .)55 :2793 ،جهانیشدن میتواند ضمن رونق
شهرنشینی به ساماندهی نظام شهری کمک کند (زالی و اشرفی .)3 :2735 ،در سالهای اخیر تغییرات قابلمالحظهای در
شهرهای جهان سوم ازنظر تغییر کاربریهای شهری به وجود آمده است و بسیاری از مغازهها و کارگاهها تغییر کاربری داده و به
دفاتر شرکتهای چندملیتی ،مغازههای الکترونیکی ،کافینت و مراکز خریدوفروش گوشی تلفن همراه تبدیلشدهاند .بنابراین
بهتبع جهانیشدن و تغییر کاربری بهویژه در قسمت مرکز تجاری شهرها ،قیمت زمین و مغازهها باال رفته و این قسمت از شهر
به رشد عمودی روی آورده است .اکثر مبادالت اقتصادی در مرکز تجاری شهر از طریق رسانههای پیشرفته ارتباطی مانند
اینترنت انجام می گیرد .در حقیقت امروزه بخش مرکز تجاری شهر ،تولیدکننده و صادرکننده نیست بلکه مرکز دفاتر شرکت-
های بزرگ تولیدی و صادراتی است (فرید.)596 :2759 ،
روند پیوند شهرهای (مرزی) ایران به سیستم جهانی و چالشهای پیشرو:
شهرها ،بهویژه شهرهای مرزی بهعنوان جزئی از کل سیستم ملی کشور ،تابع شرایط و قوانین کشور بوده و در تمامی شرایط
و فرآیندها تابع و متأثر از قوانین کشور میباشند .در فرآیند جهانیشدن نیز این شهرها همانند سایر شهرهای کشور ،متأثر از
میزان و شدت برقراری ارتباط و تعامل کشور با سایر کشورها (با توجه به هدف مطالعه که کشور ترکیه است ،لذا ،در اینجا
منظور میزان و شدت برقراری ارتباط و تعامل با کشور ترکیه و شهرهای مرزی آن است) میباشند .در کشور ایران بحث
جهانیشدن را شاید بتوان به ورود صنایع مونتاژ در دوران قبل از انقالب پیوند داد و پسازآن میتوان به تصویب تبصره 23

قانون برنامه اول توسعه کشور ( )2753-35درزمینهٔ ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و تجاری اشاره نمود که چند نمونه از مناطق
آزاد موردنظر نیز در استان آذربایجان غربی (منطقه آزاد ماکو (شامل شهرستانهای ماکو و چالدران) سلماس و سرو) قرار دارد.
همچنین ،عالوه بر مناطق آزاد ،در شهرها و استانهای مرزی کشور بهویژه در استان آذربایجان غربی و شهرهای مرزی آنکه با
کشور ترکیه دارای مرز مشترک هستند ،این مناطق عالوه بر برخورداری از امکانات و قابلیتهای توسعهای همچون موقعیت
ممتاز جغرافیایی و اقتصادی ـ سیاسی ،برخورداری از قابلیتهای متنوع گردشگری و زیستمحیطی ،تنوع محصوالت تولیدی
بخش کشاورزی و دامی در سطح ملی و حتی جهانی و همچنین ،با توجه به اینکه ترکیه دروازه ورود به اروپا بوده و ارتباط با
این شهرها عالوه برداشتن مزایای بسیاری ازجمله افزایش درآمد از طریق ارتباطات تجاری ،آشنایی بافرهنگهای جدید،
آشنایی با برنامههای توسعه آن شهرها و حتی آشنایی با برنامههای توسعه در شهرهای اروپایی بهصورت ملموس و از نزدیک،
اما مناطق موردنظر به لحاظ ارتباط بینالمللی با شهرهای سایر کشورها به لحاظ به اشتراکگذاری و استفاده مشترک از برنامه-
های توسعه شهری به نظر میرسد دارای مشکالتی بوده و هنوز نتوانستهاند گامهای موفقیتآمیزی بردارند .در این زمینه با
توجه به مطالعهی رهنما و توانگر ( )2793میتوان به مشکالتی ازجمله مشکالت ساختاری (عدم سرمایهگذاری دولت ،نبود
زیرساختهای ارتباطی به لحاظ به اشتراک گذاشتن برنامههای توسعهای) ،مشکالت قانونی (عدم تعریف چگونگی به اشتراک
گذاشتن برنامههای توسعه ای به لحاظ قانون) و مشکالت مدیریتی (نگرش متفاوت مدیران برای استفاده از تجربیات توسعهای
بینالمللی) اشاره نمود.
برنامههای توسعه شهری و منطقهای در ایران و ترکیه:
در ایران ،در کنار برنامههای توسعه کشور که درمجموع بهصورت برنامههای پنجساله ارائه و مورد بررسی قرار میگیرد،
مناطق مختلف کشور نیز دارای برنامههای توسعهای بوده و این برنامهها در راستا و چارچوب اهداف برنامههای پنجساله کالن
کل کشور هستند .یکی از برنامههایی که در استان آذربایجان غربی به تصویب رسیده است ،طرح کالبد منطقه آذربایجان است
و شامل سه استان آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل است .مطالعات این برنامه در سال  2732شروع و در سال 2792
به پایان رسید و در سال  2795به تصویب رسیده است (طرح کالبدی منطقه آذربایجان ( .)2795از اهداف این برنامه میتوان
به بررسی تناسب زمینها ،کاربری مطلوب زمینها ،پهنهبندی سوانح طبیعی ،شبکه شهری پیشنهادی ،اشاره نمود .همچنین،
برنامه هایی در سطح خردتر نیز در سطح استان و به عبارتی در سطح مناطق مختلف استان (بر اساس تصمیمات "شورای عالی
شهرسازی و معماری" ،این استان دارای شش برنامه منطقهای به نام "ماکو ،خوی ،ارومیه ،نقده ،مهاباد و بوکان" است) در حال
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انجام و یا به پایان رسیده که شامل طرح جامع و سپس طرح تفصیلی بوده و درمجموع برای توسعه شهرها در داخل و مناطق
خارج از آنها تهیهشده است (مهندسین مشاور پارت.)25 :2792 ،
در ترکیه ،روند توسعه از زمان تأسیس جمهوری ترکیه تاکنون متفاوت بوده است .بهموازات تغییرات کلی مذکور و در
ارتباط با قطبی شدن اجتماعی ،دگرگونی مسکونی نیز در محالت قدیمی متروکه و مخروبه از طریق فرایندهای بازسازی و
بهروزرسانی صورت گرفت .دگرگونی مسکونی شامل جانشینی اجتماعی و تجدید حیات بود .در فرآیند جانشینی اجتماعی،
گروههای طبقهی باالی جامعه جایگزین طبقات پایین در نواحی درونشهری شدند که منجر به احیا و نوسازی شهری گردید .از
سوی دیگر در سیاست تجدید حیات مسکونی ،دو فرایند دیده میشد :بهروزرسانی ضروری و اعیان سازی .در بهروزرسانی
ضروری ،ساکنین یک محله پول و تالش خود را بر مرمت خانههایشان متمرکز میکنند .در فرآیند اعیان سازی ،طبقهی
متوسط و گروههای متوسط رو به باال به محلهای نقلمکان کرده و خانهها را بازسازی نموده و جایگزین ساکنین بومی میشوند.
اعیان سازی شامل اولویت یابی اجتماعی ـ فرهنگی و نیز تغییرات فیزیکی در محل زندگی است ( .)Uzun, 2003: 365در کشور
ترکیه ،اساساً جهت پیشبرد طرح و برنامهها ،کشور به  3منطقه مرمره ،منطقه دریای سیاه ،منطقه اژه ،منطقه آناتولی مرکزی،
منطقه مدیترانه ،منطقه جنوب شرقی آناتولی و درنهایت منطقه آناتولی تقسیمشده که منطقه موردنظر این مطالعه در منطقه
آناتولی واقعشده است .الزم به توضیح است که این منطقه همانند مناطق اروپایی کشور بهخوبی توسعهنیافته و بهمنظور اجرای
برنامهریزی مناسب ،پروژه  TRB2تهیه گردیده و در حال اجرا است.
روش تحقیق:
روش پژوهش این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است .همچنین ،تحقیق موردنظر از نوع تحقیقات کاربردی است و شیوههای
جمعآوری اطالعات اسنادی و میدانی و ابزار تحقیق پرسشنامه است .جامعه موردنظر این مطالعه جهت جمعآوری اطالعات
میدانی کارشناسان ،متخصصان با زمینة برنامه ریزی شهری و شهرسازی و اساتید دانشگاه بودند که در زمینة توسعه شهری،
برنامهریزی منطقهای مشغول به فعالیتاند که بهصورت تصادفی در دسترس  56نفر انتخاب و ابزار جمعآوری اطالعات در
اختیار آنها قرار داده شد .ابزار جمعآوری اطالعات میدانی پرسشنامه محقق ساختهای بود که با استفاده از تکنیک دلفی
طراحی گردید .بهعبارتیدیگر ،در این پژوهش در ابتدا معیارهای موردنظر (راهبردهای استفاده از برنامهریزی منطقهای) با روش
دلفی به شرح زیر تعیین شدند .در مرحله اول روش دلفی که مهمترین مرحله این روش است ،انتخاب پاسخدهندگان است ،و
همانطور که گفته شد ،در این مطالعه ،پاسخدهندگان شامل کارشناسانی با زمینة برنامهریزی شهری و شهرسازی و اساتید
دانشگاه بودند که در زمینة توسعه شهری ،برنامهریزی منطقهای مشغول به فعالیتاند .در مرحله دوم ،با طرح سؤالی از
کارشناسان از طریق پرسشنامه (حضوری و اینترنتی) خواسته شد تا نظرهای کارشناسانهی خود را در زمینة شاخصهای مربوط
به بررسی راهبردهای استفاده از برنامهریزی منطقهای (استفاده تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای همسایه
(کشور ترکیه) در جهت ارتقاء توسعه شهری و منطقهای) ،بیان کنند .این پرسشنامهها ،بین  56نفر توزیع شدند و در پایان این
مرحله 57 ،نفر از کارشناسان به سؤال مربوطه پاسخ دادند .در مرحله سوم ،با توجه به پاسخ کارشناسان و ادبیات موضوع،
پرسشنامه دوم تهیه و دوباره برای کارشناسان فرستاده شد .در پایان مرحله سوم نیز  55نفر از کارشناسان به سؤاالت پاسخ
دادند .سرانجام طی مرحله سوم یک توافق جمعی حاصل شد و شاخصهای موردنظر با توجه به نظر کارشناسان بهدستآمده
آمد .درواقع در این مرحله لیستی از فرصتها ،تهدیدات ،نقاط قوت و نقاط ضعف محتمل استخراج شد (جدول  .)2سپس برای
تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده که همان نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدها هستند ،با نظرخواهی از کارشناسان ،هر یک
از عوامل وزن دهی شد و با تنظیم عوامل راهبردی داخلی و خارجی که مبنا و پایه در تدوین راهبرد است ،ساختار سلسله
مراتبی عوامل با استفاده از مدلهای  SWOT-AHPباهدف اولویتبندی و اتخاذ مناسبترین استراتژی تهیهشده است.
درنهایت ،با تلفیق این عوامل با یکدیگر چهار راهبرد  WT ،SO ،WOو  STطراحیشده است.
منطقه مورد مطالعه:
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بررسی و تحلیل استراتژی های در توسعه شهرهای مرزی.......

مساحت منطقه موردنظر مطالعه (دو بخش ایران و ترکیه) ،حدود  35355کیلومترمربع است .منطقه موردنظر مطالعه حاضر
مانند جزیره ای است که توسط دو دریاچه وان (در کشور ترکیه) و دریاچه ارومیه (در کشور ایران) احاطهشده است .مناطق
موردنظر این مطالعه با توجه به دارا بودن پیشینهای تاریخی و حتی مشترک ،پتانسیلهای اکو توریسم و گردشگری و سایر
منابع و پتانسیلهای جغرافیایی میتوانند در توسعه و پیشرفتهای همدیگر در آینده بسیار مؤثر باشند .منطقه موردنظر این
مطالعه بخشی از شرق کشور ترکیه است که دارای چهار استان به نامهای  Van ،Ağrı ،Iğdırو  Hakkariاست( .شکل .)2

شکل  -8استان آذربایجان غربی و استانهای شرقی کشور ترکیه داری مرز مشترک با کشور ایران

یافتهها و ارائه بحث:
یافتهها بر اساس مدل سوات:
همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میشود ،بهصورت کلی بر اساس تکنیک دلفی 23 ،عامل بهعنوان نقاط قوت و 26
عامل بهعنوان نقاط ضعف در بخش عوامل داخلی درزمینه استفاده از تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای
همسایه (کشور ترکیه) در جهت ارتقاء توسعه شهری و منطقهای استان آذربایجان غربی شناسایی و موردبررسی قرارگرفتهاند.
همانطور که مشاهده میشود ،امکان استفاده از نفت و گاز با امتیاز وزنی  ،5/527وجود هتلها و مراکز اقامتی در شهرهای
مختلف استان با امتیاز وزنی  5/553و دارای شهرهای ترکی و اسالمی با امتیاز وزنی  5/555ازنظر کارشناسان موردمطالعه
بهعنوان بااهمیتترین نقاط قوت و توسعه ناموزون مراکز شهری (نابرابری منطقهای) با امتیاز وزنی  ،5/556وجود تعداد
استانهای زیاد با امتیاز وزنی  5/526و منطقه سردسیر (آبوهوای تقریباً خشن در اکثریت شهرهای مرزی استان) با امتیاز
وزنی  5/522ازنظر کارشناسان موردمطالعه بهعنوان مهمترین نقاط ضعف در جهت استفاده از تجربیات برنامههای توسعهای
اجراشده در شهرهای کشور ترکیه که با شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی همسایه هستند ،شناختهشدهاند.
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جدول  -8ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEدر استفاده از تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای همسایه
نقاط قوت )(Strength

وزن اولیه

وزن نسبی

درجهبندی

امتیاز
وزنی

نقاط ضعف ()Weakness

وزن

وزن نسبی

درجهبندی

امتیاز
وزنی

 = S1آمادگی در مقابل
بحرانها

62

5/5655

7

5/2629

 = W1مهاجرتهای باالی
شهرنشینی

62

5/5576

7

5/23

 = S2دارای امکانات مناسب
برای گردشگران

23

5/5263

7

5/273

 = W2منطقه کوهستانی

62

5/557

7

5/23

 = S3اشتراکات زبانی دو
طرف مرز

67

5/5235

5

5/533

 = W3وجود تعداد استانهای زیاد

52

5/5323

7

5/526

 = S4اعتماد اجتماعی
مناسب (میکرو و ماکرو)

53

5/5553

7

5/299

 = W4منطقه سردسیر

55

5/5356

7

5/522

 = S5ایجاد امنیت و حریم
ایمنی برای خارجیان

52

5/5632

5

5/222

 = W5توسعه ناموزون مراکز
شهری (نابرابری منطقهای)

52

5/5365

7

5/556

 = S7بهداشت مناسب
شهری

62

5/5655

5

5/252

 = W7رشد شهرنشینی پایین

52

5/5323

5

5/227

 = S8وجود زیرساختهای
رشد و توسعه

73

5/5756

7

5/253

 = W8کمبود آب در محدوده
موردمطالعه

52

5/5365

5

5/26

ادامه جدول  -8ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEدر استفاده از تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای همسایه
نقاط قوت )(Strength

وزن
اولیه

وزن نسبی

درجهبندی

امتیاز وزنی

نقاط ضعف ()Weakness

وزن

وزن نسبی

درجهبندی

امتیاز
وزنی

 = S9دارای گمرکات بسیار
مهم در محدوده موردمطالعه

69

5/5627

7

5/257

 = W9تهیه طرحهای توسعه
با رویکرد استراتژیکی و
ساختاری و راهبردی

67

5/5557

7

5/293

 = S10خالقیت در کسبوکار
در بین مردم منطقه

63

5/5672

7

5/25

 = W10ناامنی به لحاظ
مسائل اقتصادی

55

5/5356

5

5/222

 = S11استفاده از نفت و گاز

63

5/5672

2

5/527

 = W11ناامنی به لحاظ
مسائل امنیتی

62

5/55

5

5/25

 = S12موقعیت استراتژیکی

62

5/5655

7

5/262

 = W12ناامنی به لحاظ
پدیدههای جغرافیایی

63

5/5532

5

5/279

 = S13طرحهای جامع و
تفصیلی در شهرهای باالی
56555نفر

55

5/5692

7

5/232

 = W13توسعه ناموزون مراکز
روستایی (نابرابری منطقهای)

62

5/5576

7

5/23

 = S14طرحهای هادی شهری
برای شهرهای زیر 56555نفر

66

5/5626

7

5/262

 = W14عدم وجود زیرساخت
قانونی برای دریافت اطالعات

26

5/5653

7

5/269

 = S15هتلها و مراکز اقامتی

65

5/5652

2

5/553

 = W15عدم وجود پایگاه داده
دریافت اطالعات

65

5/5569

7

5/233

 = S16وجود شهر میانه اندام
در

65

5/5652

7

5/263

 = S17دارای شهرهای ترکی و
اسالمی

66

5/5626

2

5/555

 = S18دارای تولیدات دریایی

55

5/5529

7

5/296

 = S19دارای تولیدات
کشاورزی

63

5/5672

7

5/25

مجموع

2235

2

-

5/325

مجموع
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965

2

-

5/69
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همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،بهصورت کلی بر اساس تکنیک دلفی 26 ،عامل بهعنوان فرصت و  3عامل

بهعنوان تهدید در بخش عوامل خارجی درزمینهٔ استفاده از تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای همسایه
(کشور ترکیه) در جهت ارتقاء توسعه شهری و منطقهای استان آذربایجان غربی شناسایی و موردبررسی قرارگرفتهاند .بر اساس
نتایج جدول  ، 5ایدئولوژی اقتصادی بازار ترکیه با در نظر گرفتن امکانات و خدمات داخلی کشور ترکیه بهعنوان پتانسیلی خوب
با امتیاز وزنی  ،5/755هماهنگی مردم با فرآیند توسعه (به عبارتی عدم مخالفت مردم با اجرای برنامههای توسعه شهری و
منطقه و حتی مشارکت در بخشهای مختلف برنامههای توسعه) با امتیاز وزنی  5/553و همکاریهای گمرکی با امتیاز وزنی
 5/552ازنظر کارشناسان موردمطالعه بهعنوان بااهمیتترین فرصتها و چندصدایی بودن جامعه به لحاظ سیاسی (وجود اقوام
مختلف با دیدگاههای سیاسی مختلف و متضاد هم) با امتیاز وزنی  ،5/629محدوده موردمطالعه جزو مناطق توسعهنیافته
(بیشتر شهرهای مرزی استان دارای سطح توسعه شهری باالیی نیستند) با امتیاز وزنی  5/273و عدم همراستا بودن مبانی
نظری اقتصادی و ایدئولوژی مربوطه با امتیاز وزنی  5/256ازنظر کارشناسان موردمطالعه بهعنوان مهمترین تهدیدها در جهت
استفاده از تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای کشور ترکیه که با شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی
همسایه هستند ،شناختهشدهاند.
جدول  -5نتایج تجزیهوتحلیل عوامل خارجی ( )EFEدر استفاده از تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای همسایه
فرصتها
()opportunityes

وزن

وزن نسبی

درجهبندی

امتیاز
وزنی

تهدیدها
()Threates

وزن

 = O1هماهنگی مردم با
فرآیند توسعه

39

5/536

7

5/553

وزن
نسبی

درجهبندی

امتیاز
وزنی

 = T1عدم همراستا
بودن مبانی نظری
اقتصادی و
ایدئولوژی مربوطه

63

5/255

2

5/256

 = O2امکان ایجاد همکاری
شرکتهای چندملیتی

36

5/535

7

5/529

 = T2جامعهای
مصرفگرا

65

5/2

7

5/755

 = O3تشابهات دینی ـ
فرهنگی

32

5/532

5

5/227

 = T3مادیگرایی
در جامعه

62

5/5335

5

5/232

 = O4دارای امکانات مناسب
برای گردشگران

53

5/555

7

5/5

 T4زلزلهخیز بودن
منطقه

69

5/252

7

5/727

 = O5بستر مناسب
اقتصادی ،مالی در هر دو
سوی مناطق مرزی

55

 = T5محدوده
موردمطالعه جزو
مناطق توسعهنیافته

52

5/569

7

5/232

منبع :یافتههای پژوهش.2735 ،

5/253

2

5/273
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ادامه جدول  -5نتایج تجزیهوتحلیل عوامل خارجی ( )EFEدر استفاده از تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای همسایه
فرصتها
()opportunityes

وزن

وزن
نسبی

 = O6وجود پتانسیلها و
امکانات ارتباطی مناسب در
هر دو سوی مرز و کشور

56

 = O7وجود تفاهمنامههای
مشترک جهت ایجاد
همکاریهای فنی و علمی

56

 = O8وجود اشتراکات
قومی و مذهبی به لحاظ
امکان توسعه فرهنگی

35

 = O9ایدئولوژی اقتصادی
بازار ترکیه با در نظر گرفتن
امکانات و خدمات داخلی
کشور ترکیه بهعنوان
پتانسیلی خوب

39

5/536

 = O10همکاریهای
گمرکی

33

5/532

 = O11دارای برنامههای
منطقهای

63

 = O12عبور راه ابریشم از
کشور

63

5/557

5/557

5/553

درجهبندی

امتیاز
وزنی

تهدیدها
()Threates

وزن

 = T6جنگیهای
سیاسی داخلی

53

 = T7چندصدایی
بودن جامعه به
لحاظ سیاسی

35

 = T8ناامنیهای
داخلی

63

2

5/755

7

2

7

7

5
5/566
7
5/563

= O13وجود منطقه آزاد
تجاری در محدوده
موردمطالعه

55

5/552

5

 = O14ارتباط مستقیم با
کشورهای اروپایی

37

5/53

7

5/557

5/293

5/557

وزن
نسبی
5/25

5/253

5/255

درجهبندی

7

2

7

امتیاز
وزنی
5/755

5/629

5/729

 = T9عدم دخالت
بحثهای مذهبی
در برنامههای
توسعه

53

5/252

7

5/735

5/552

-

-

-

-

-

5/22

-

-

-

-

-

5/232

-

-

-

-

-

5/259

-

-

-

-

-

5/525

-

-

-

-

-

 = O15استفاده مناسب از
انرژیهای آبی

52

5/555

7

5/295

-

-

-

-

-

جمع کل

2575

2

-

5/369

جمع کل

666

2

-

5/529
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پس از محاسبه مجموع وزنهای هریک از عوامل مربوط به نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها بهمنظور بررسی
تطبیقی  SWOTاز وضع موجود (نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها) و نیز ارائه استراتژیهای مناسب ،امتیاز نهایی
آنها مشخص گردید که نتیجه آن شکل ( 5قسمت الف) نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده میگردد ،کشیدگی نمودار
با مجموع امتیاز وزنی  5/532و  5/369به ترتیب به سمت قوتها و فرصتها میل دارد و این نشانه آن است که منطقه
موردنظر به لحاظ تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای همسایه (کشور ترکیه) در جهت ارتقاء توسعه شهری و
منطقهای میتواند مناسب باشد و استفاده از آن تجربیات حداقل قابل مطرحشدن است .البته الزم به ذکر است ،با توجه به نقاط
قوت و فرصتهای باالی دو کشور ،منطقه موردمطالعه (شهرهای و مناطق مرزی استان آذربایجان غربی) در جهت نیل به
توسعه پایدار شهری و منطقهای با ضعفها و تهدیدها و چالشهای جدی مواجه هست .لذا ،لزوم توجه اساسی و برنامهریزی
ضربتی و جامع و مناسب جهت تبدیل ضعفها و فرصتها به نقاط قوت و از طرفی دیگر کاهش تهدیدات و مقابله با آنها بسیار
ضروری است.

56
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شکل ( -)5الف) وضعیت نقطه قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها ب) ماتریس عوامل داخلی و خارجی ( )IEدر استفاده از تجربیات.
منبع :یافتههای پژوهش.2735 ،

همچنین ،با توجه به چهار دسته استراتژی قرارگرفته در ماتریس سوات و نیز محل واقعشدن منطقههای موردمطالعه در
ماتریس داخلی و خارجی ،آن دسته از استراتژیهایی را برای ارزیابی و انتخاب در ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی
برگزیدهشده که به منطقة تعیینشده در ماتریس چهارخانهای داخلی و خارجی ،مربوط باشند (شکل  5قسمت ب) .با توجه به
ماتریس عوامل داخلی و خارجی ،برای استفاده از تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای همسایه (کشور ترکیه) در
جهت ارتقاء توسعه شهری و منطقهای ،استراتژیهایی تهاجمی (شکل  5قسمت ب) بدین شرح انتخاب میشوند :استفاده از
وجود تشابهات فرهنگی ـ زبانی؛ استفاده از چگونگی اجرای زیرساختهای رفاهی مناسب گردشگری؛ استفاده از وجود یک
بستر مناسب اقتصادی و مالی در منطقه؛ استفاده مناسب از تفاهمنامههای مشترک منعقدشده؛ تقویت برنامههای توسعه
خطوط هوایی با استفاده از تجربیات موفق موجود در منطقه؛ استفاده مناسب از پتانسیل جاده ابریشم (بررسی تجربه استفاده
مناسب).
یافتهها بر اساس مدل: SWOT–AHP

در مرحلة اول که مرحلة ورودی محسوب میشود ،نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای عوامل محیطی ،ضریب و رتبة
آنها جمعآوریشده است تا در مرحلههای بعد ،مجموع امتیاز نهایی محاسبه شود و عوامل در نرمافزار  Expert choiceبه
معیارهای مشخصشده اختصاص یابد .در این مرحله ،ماتریس عوامل داخلی (جدول  ،)2عوامل خارجی (جدول  )5و استراتژی-
ها (شکل  5قسمت ب) استخراجشده است .در مرحلة دوم تلفیق مدلهای SWOT–AHPتجزیة مسائل موردنظر بهصورت
سلسله مراتبی است که شامل هدف ،معیارها ،زیرمعیارها و استراتژیهای دادهشده است و درنهایت ،ساختار سلسله مراتبی
پژوهش را به وجود میآورد؛ سپس مقایسههای زوجی بین چهار معیار اصلی مدل سوات در هر قالب از مجموعه عوامل موجود
در زیرمعیارها بهصورت مجزا در نرمافزار  Expert choiceتعیینشده است و نتایج آن را در ادامه نشان دادهشده است .در پایان،
وزن نهایی استراتژیهای قابلاستفاده در منطقه موردمطالعه با استفاده از نرمافزار  Expert choiceموردبررسی قرار گرفت و
نتایج نشان داد ،به ترتیب استراتژی  SOبا وزن  ،5/973استراتژی  WOبا وزن  ،5/56استراتژی  STبا وزن  5/63و استراتژی
 WTبا وزن  5/735بهعنوان خروجی نهایی مدل ترکیبی میتوان مورداستفاده قرارداد .با توجه به یافتههای تحقیق در مدل
 SWOT–AHPو خروجی نرمافزار  Expert choiceاستراتژیهای تهاجمی ـ رقابتی ) (SOبا امتیاز  5/973بهعنوان استراتژی
اصلی و استراتژیهای بازنگری ) (WOبا امتیاز  5/56بهعنوان استراتژی آلترناتیو انتخابشده است( .جدول شماره .)7
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جدول  -4وزن نهایی زیرمعیارهای مدل  SWOTدر محیط نرمافزار Expert choice
وزن نهایی معیارهای
اصلی مدل SWOT

=5/299Ws

=5/279Ww

وزن زیر معیار

وزن نهایی زیر معیار (وزن
معیار * وزن زیر معیار)

=5/56WS1

5/5522

=5/525WS2

5/555229

=5/523WS3

5/557325

=5/557WS4

5/575322

=5/563WS5

5/553925

=5/562WS6

5/555765

=5/56WS7

5/5522

=5/573WS8

5/529565

=5/566WS9

5/55592

=5/562WS10

5/555765

=5/566WS11

5/55529

=5/562WS12

5/552999

=5/569WS13

5/559752

=5/565WS14

5/556735

=5/567WS15

5/556952

=5/56WS16

5/5522

=5/565WS17

5/556735

=5/55WS18

5/55359

=5/562WS19

5/555765

=5/552WW1

5/559975

=5/557WW2

5/559532

=5/53WW3

5/55355

=5/53WW4

5/55355
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ادامه جدول  -4وزن نهایی زیرمعیارهای مدل  SWOTدر محیط نرمافزار Expert choice
وزن نهایی معیارهای
اصلی مدل SWOT

=5/562Wo

=5/257Wt

وزن زیر معیار

وزن نهایی زیر معیار (وزن معیار
* وزن زیر معیار)

=5/532WW5

5/525525

=5/555WW6

5/559665

=5/532WW7

5/553339

=5/536WW8

5/52576

=5/557WW9

5/559532

=5/532WW10

5/553339

=5/563WW11

5/559225

=5/53WW12

5/55355

=5/552WW13

5/559975

=5/565WW14

5/553359

=5/559WW15

5/553792

=5/539WO1

5/523639

=5/532WO2

5/523952

=5/53WO3

5/52363

=5/556WO4

5/525726

=5/55WO5

5/52655

=5/553WO6

5/525923

=5/556WO7

5/525726

=5/553WO8

5/523723

=5/533WO9

5/523753

=5/53WO10

5/52363

=5/566WO11

5/527956

=5/566WO12

5/527956

=5/552WO13

5/526722

=5/53WO14

5/52363

=5/553WO15

5/525923

=5/2WT1

5/5257

=5/22WT2

5/52767

=5/53WT3

5/52253

=5/22WT4

5/52767

=5/2WT5

5/5257

=5/25WT6

5/52235

=5/27WT7

5/52633

=5/2WT8

5/5257

=5/22WT9

5/52355
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نتیجهگیری:
نیازهای عینی و واقعی ملتها و دولتهای یک منطقه که ناشی از واقعیت مجاورت و یا قرار داشتن در یک حوزهی
جغرافیایی و سیاسی ـ فرهنگی و اقتصادی مشترک است؛ مسائل ،مشکالت و یا منافعی را ایجاد میکند که همهی آن دولتها
سود و نفع مشترکی در حل آنها و همکاری با یکدیگر برای بهرهبرداری از منافع آن دارند و همین ،ایجاد ارتباطات در سطوح
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دوجانبه و چندجانبه و ایجاد سازوکارها ،سازمانها و ساختارهای مشترک را برای آنها به یک امر ضروری مبدل مینماید .در
این مطالعه برای بررسی راهبردهای استفاده از برنامهریزی منطقهای (استفاده تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در
شهره ای همسایه (کشور ترکیه) در جهت ارتقاء توسعه شهری و منطقهای از مدل ترکیبی  SWOT–AHPاستفادهشده است.
نتایج نشان داد ،ازنظر کارشناسان موردمطالعه در بخش فرصتها ،ایدئولوژی اقتصادی بازار ترکیه با در نظر گرفتن امکانات و
خدمات داخلی کشور ترکیه بهعنوان پتانسیلی خوب با امتیاز وزنی  5/755و هماهنگی مردم با فرآیند توسعه (به عبارتی عدم
مخالفت مردم با اجرای برنامههای توسعه شهری و منطقه و حتی مشارکت در بخشهای مختلف برنامههای توسعه) با امتیاز
وزنی  5/553بهعنوان بااهمیتترین فرصتها و چندصدایی بودن جامعه به لحاظ سیاسی (وجود اقوام مختلف با دیدگاههای
سیاسی مختلف و متضاد هم) با امتیاز وزنی 5/629و محدوده موردمطالعه جزو مناطق توسعهنیافته (بیشتر شهرهای مرزی
استان دارای سطح توسعه شهری باالیی نیستند) با امتیاز وزنی  5/273بهعنوان مهمترین تهدیدها در جهت استفاده از تجربیات
برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای کشور ترکیه که با شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی همسایه هستند،
شناختهشدهاند .همچنین ،ازنظر کارشناسان موردمطالعه امکان استفاده از نفت و گاز با امتیاز وزنی  5/527و وجود هتلها و
مراکز اقامتی در شهرهای مختلف استان با امتیاز وزنی  5/553بهعنوان بااهمیتترین نقاط قوت و توسعه ناموزون مراکز شهری
(نابرابری منطقهای) با امتیاز وزنی  5/556و وجود تعداد استانهای زیاد با امتیاز وزنی  5/526ازنظر کارشناسان موردمطالعه
بهعنوان مهمترین نقاط ضعف در جهت استفاده از تجربیات برنامههای توسعهای اجراشده در شهرهای کشور ترکیه که با
شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی همسایه هستند ،شناختهشدهاند.
در مدل SWOT–AHPبا تهیة ماتریس  ،SWOTمتشکل از  69زیر معیار و چهار استراتژی از مدل  ،AHPاستراتژیها
ارزیابی شدند و با توجه به ویژگیهای مناطق و شهرهای موردمطالعه (استان آذربایجان غربی) یافتههای این تحقیق نشان می-
دهد در مدل  ،SWOT-AHPاستراتژیهای تهاجمی ـ رقابتی ) (SOبا امتیاز  5/973بهعنوان استراتژی اصلی و استراتژیهای
بازنگری ) (WOبا امتیاز  5/56بهعنوان آلترناتیو انتخابشده و شایانذکر است انتخاب استراتژی در مدلSWOT–AHP
بهعنوان استراتژی برتر و مکمل بدان معنا نیست که دو استراتژی دیگر نمیتوانند در راهبردهای استفاده از برنامهریزی
منطقهای در جهت ارتقاء توسعه شهری و منطقهای ،مؤثر باشند؛ بلکه منظور این است در حال حاضر و با توجه به قابلیتها و
پتانسیلهای موجود و شرایط مناطق موردمطالعه  ،این دو استراتژی کارایی بیشتر داشته و باید آنها تقویت شود و این تقویت
باید به سبکی باشد که نقاط ضعف و تهدیدها حتماً در نظر گرفته شوند .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان پیشنهادهای زیر
را در جهت استفاده هرچه بیشتر از تجربیات موفق منطقهای در توسعه منطقهای و شهری ارائه نمود:
 )2ایجاد محمل قانونی برای تشکیل مدیریت راهبری طرح به همراه ایجاد سازوکار تشکیالت مربوطه از تهیه طرح گرفته تا
نظارت بر اجرای آن؛  )5الزام قانونی برای تأمین منابع مالی طرح (تمامی مراحل از مرحله مطالعاتی تا مرحله اجرا)؛  )7الزام
بسترهای قانونی به دستگاههای ذیربط جهت انجام مطالعات مربوط به نحوه امکان ارتباط با مدیریت پروژه؛  )2تغییر شرح
خدمات از جامع بودن به استراتژیک در ایران؛  )6ایجاد بستر مناسب همکاری کلیه نهادها و سازمانهای بخشی و فرا
بخشی در داخل کشور با مدیرت تهیه و اجرای طرح با مدنظر قرار دادن مالحظات پدافندی؛  )5تهیه تفاهمنامه خاص در
این خصوص؛  )3معرفی طرح در مقیاس بینالمللی بهمنظور اطالعرسانی در راستای جلب مشارکتها و سرمایهگذاریها؛
 )9استفاده از کارشناسان مجرب و مطلع به شرایط و وضعیت موجود منطقه برای ایجاد پایگاه داده اطالعاتی ویژه برای
طرح در مقیاس منطقه؛  )3ایجاد بستر مناسب برای نظارت بر اجرای طرح و  )25ایجاد بستر مدیریت واحد در پیشبرد
اهداف توسعه.
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