
 

 

 

 

 
 
 

 پژوهشی-فصلنامه علمی

 ای ریزی منطقه امهجغرافیا و برن

 1011، زمستان 1سال دوازدهم، شماره 
 411-430صص: 

 

 

 

 

 

با  شهری توسعه پذیری رقابت جغرافیایی اثرگذار بر جریان ارزیابی عوامل

 ریزی راهبردی سناریویی  استفاده از برنامه

 غربی( آذربایجان استان  )مطالعه موردی:

 اهپن یزدان پرویز

 ایران، مرند، اسالمی آزاد دانشگاه، مرند واحد، شهری ریزی برنامه و جغرافیا تخصصی دکتری دانشجوی

1پناه عزت بختیار
 

 ایران، مرند، اسالمی آزاد دانشگاه، مرند واحد، شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه استادیار

 بابایی بیگ بشیر

 ایران، ملکان، اسالمی آزاد دانشگاه، ملکان واحد، شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه استادیار

 01/10/0011تاریخ پذیرش: 10/10/0011تاریخ دریافت:

 چکیده

 پایین به باال گزاری سیاست فرآیند و توسعه یها هبرنام نگری بخشی نتیجه ای منطقه درون نابرابرهای که دهد می نشان موجود شواهد

 های سیاست از بر این مبنا یکی. است محدود و عمده شهری های کانون در گراییتمرکز افزایش آن فضایی تبعات از که است

، قانونی خاص های ویژگی بر مبتنی پذیری تأکید بر جریان رقابت، شهرها موجودیت توان تقویت و نابرابری کاهش هدف با تعدیلی

 جریان بر اثرگذار عوامل وهش ارزیابیهدف این پژ .است شهری های کانون بین اقتصادی و اجتماعی، شناختی بوم، سیاسی

. است شده  گرفته بهره کمی ـ کیفی رویکردی از مقاله این انجام غربی است. برای اذربایجان استان شهری های کانون پذیری رقابت

و  شناسایی دابعا و استخراج اوزان، دهی وزن افزار نرم وسیلۀ به( دلفی) حوزه کارشناسان توسط کلیدی های پیشران نخست بخش در

 و تعیین 5151 زمانی افق در شهری توسعه پذیری رقابت جریان بر اثرگذار عامل Meta-SWOT ،51 افزار نرم کمک سپس به

است که کالنشهر ارومیه با دارا بودن جایگاه  واقعیت این گویای نتایج. گرفت قرار نظران صاحب اختیار در دلفی روش به مجدداً

 توجه، دولتی گذاری سرمایه راهبردهای های فضایی استان است. این در حالی است که ن کانون جریانپذیری همچنا نخست رقابت

 در توسعه های زیرساخت فقدان و استان در گذاری سرمایه به خصوصی بخش مندی عالقه، مسئوالن و ریزان برنامه، گذاران سیاست

 استخراج و بندی رتبه با نهایی بخش در. یری توسعه شهری هستندپذ کالن از مهمترین عوامل تعیین کننده جریان رقابت مقیاس

 رویکرد با استان شهری توسعه پذیری رقابت در باورکردنی های حالت و شده استفاده Micmac افزار نرم تأثیرگذاری از ماتریس

 .و راهبردهای پیشنهادی معرفی شدند مشخص نگاری آینده

 آذربایجان غربی.، سناریو، ریزی راهبردی برنامه، یتوسعه شهر، پذیری کلیدی: رقابت کلمات

                                                                 
 dr_bezatpanah@yahoo.com( مسئول )نویسنده -0
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 مقدمه

شود که ای میعدم توازن در توزیع رفاه و ثروت در بین افراد مناطق مختلف موجب ایجاد تشدید و نابرابری منطقه

 0(. نابرابریKalantari and Abdollahzadeh, 2015: 317; Salehe, 2020: 32خود چالشی در برابر توسعه است )

 به. (Askari, 2021: 362-384است )در جهان باالگرفته  آن تشدید درباره هشدارها سالی چند که است ای پدیده

 قرار اجتماعی -اقتصادی وتحلیل یهتجز کانون قلب در نابرابری موضوع تا فرارسیده آن زمان، کارشناسان اغلب گفته

، مورخ، 0موریس ایان. (Al-Saidi, 2021: 114باشد ) شتهدا پی در را جوامع تخریب تواند یم آن تشدید زیرا، بگیرد

 طول در و نیست جدیدی پدیده این: گوید یم نابرابری پیشینه به نگاهی با استنفورد دانشگاه مدرس وشناس  باستان

؛ است سابقه یب شکلی به آن تشدید، است خطرناک آنچه اما داشته وجود مختلفی یها شکل به انسانی جوامع تاریخ

خواند  «نابرابری عصر» را آن توان یم که است یا دوره از انسان گذر چگونگی است مهم آنچه حاضردر حال و 

(Morris, 2015: 12روند رشد این نابرابری در شکل .) ی فضایی و مکانی نیز وارد ها هها و سطوح مختلف به عرص

شهرها و مناطق مفاهیمی همچون  های توسعه در که تفاوت در میزان برخورداری از شاخص یطور بهشده؛ 

-Rezaei Bozanjani et al., 2019: 157آورده است ) به وجودرا  0ای های منطقه و نابرابری 3های شهری نابرابری

 عدالتی بی و مهاجرت، نشینی حاشیه، بیکاری، فقر و تشدید محرومیت بروز امکان فضایی های (. این نوع نابرابری179

سازد  متوقف نیز را اقتصاد عمومی پیشرفت و رسانده آسیب ملی وحدت اساس به، نینهمچ. دهد یم افزایش را

(Yasouri, 2009: 223-201وجود قطب .) ـ  جنوب مسئله، افول شهرهای بزرگ، ای دوگانگی منطقه، های رشد

 Sabbaghد )ید این مطلب دارتائو غیره حکایت از  توسعه درحالیافته در برابر کشورهای  توسعهکشورهای ، شمال

Kermani ,2001: 201 .) شهرها یژه درو به مـناطق سـطح در خـدمات و امـکانـات امروزی جهان دردرواقع 

 تداوم، ای منطقه های ی نابرابریطورکل به ؛ و(Fedorov, 2002: 443اند ) پخش نشده متوازن و عادالنهصورت  به

 برای رو ینازا. (Shankar and Shah, 2003: 1421)دهد  می نشان را کشورها بیشتر در توسعه یها شچال

 نـابرابری کاهـش بـرای عـمومی اجتـماعی هدف از بخشی، ای منطقه های یرابرـابـن کـاهـش، گـذاران سـیاسـت

از  بسیاری اخیر یها سال طی ؛ وDupont, 2007: 193-194))باشد  یم ویژهطور  به افراد بین نـابرابری و یطورکل به

ابعاد آن  و(؛ Winkler, 2012: 84اند ) برآمده ای منطقه های نابرابری این با مقابله درصدد گیرندگان یمتصم و ها دولت

 ؛ واستقرارگرفته ، آن جزء و ای منطقه و شهری ریزی برنامه، ای منطقه اقتصاد پردازان یهنظر بسیاری از موردتوجه

 رفع و نابرابری کاهش بر، 6مایکل تودارو و 5یردالگونار م مانند، توسعه پردازان نظریه از همچنین بسیاری

 ,Capello & Nijkamp) ید دارندتأک توسعه اهداف ینتر مهم از یکیمثابه  به اجتماعی و اقتصادی های دوگانگی

                                                                 
1 Inequality 
2 Ian Morris 
3 urban inequality 
4 Regional Disparities 
5 Gunnar Myrdal 
6 Michael Todaro 
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و وجه مشترک بسیاری از  یافتگین توسعه مهم یها هنشان از آن مختلف ابعاد و نابرابری امروزه وجود .(112 :2019

اجتماعی این کشورها در سطحی پایین و  و اقتصادی های که مقادیر شاخص یطور بهاست.  توسعه درحال کشورهای

(. عدم توازن در توزیع رفاه و ثروت در بین افراد Ghanbari et al., 2016: 97-83است ) ناعادالنه بسیار آن توزیع

 یسیبهااز آد چالشی در برابر توسعه است شود که خوای میمناطق مختلف موجب ایجاد تشدید و نابرابری منطقه

 ضایتیرنا، جنایتو  مجرو  ریبزهکا یشافزا، فقرو  ریبیکا، تمهاجر به انمیتوای منطقه ازنتومعد ازناشی 

 مناطق ییاگروا، رکشو ایبر منیتیا تمشکال دیجاا، ایحاشیه مناطقو  ستاهارو نخالیشد، قومی و ایمنطقه

شهرنشینی و گرایش شدید (. Buist et al., 2007: 33; Nourbakhsh, 2003: 114کرد ) رهشاا هغیرای و حاشیه

اجتمـاعی خـاص هرکشـور  اقتصـادی و در مناطق شهری حاصـل سیاسـتهـا و راهکارهـای جمعیت بـه سـکونت

 رسیاستها در کشـورهای در حـال توسـعه و بـویژه د . ایـن(Hafez Rezazadeh et al., 2021: 553-568) اسـت

اقتصادی و ، منجر گردیده و همگام بـا تحـوالت سـریع سیاسـی شهری ـ به مهاجرتهای شدید روستا، ی اخیرها هده

 ,Maleki and Sheikhi) چنـین کشـورهایی را ایجـاد نمـوده اسـت. الگویی نامتوازن در نظام شهری، اجتماعی

اقتصــادی و کالبــدی  ـاجتمــاعی  ـر سـاختاراثـرات شـگرفی را ب، تحـوالت جمعیتـی در ایـران (64 :2009

مهاجرت آنها از نقـاط محـروم بـه نقـاط  گذاشته اسـت. افـزایش جمعیـت و جـا بـه جـایی و کشــور بــر جــای

(. و این Ahmadypur et al., 2007: 26) است شــده ای منطقهباعــث بــرهم خــوردن تعــادلهــای ، برخـوردار

آمدن چند قطب معدود و برخوردار و اکثریت عظیم محروم  به وجوددر نظام فضایی در کشور باعث  عدم تعادل

 و توسعه مبحث کشور در های مختلف کشورمان صادق بوده و گشته است. چنین وضعیتی در اکثر مناطق و استان

 در را شدیدی تفاوت ذشتهگ متمرکز و نامطلوب ملی های ریزی برنامه اثر در مختلف نواحی در آن های زیرساخت

 : کالنتریازجملهکه مطالعات محققان  یطور به(. Mirhayi et al., 2016: 3است ) آورده وجود به توسعه مناطق روند

یاسوری  ؛(0333) موسوی و نیا حکمت ؛(0330) (؛ نوربخش0330)، زیاری ؛(0306) شیخی ؛(0116 و 0111)

 بیگلو شیخ ؛(0331) رضویان و شالی ؛(0333) شیخی و ؛ ملکی(0336) همکاران و پور احمدی ؛(0333 و 0330)

و بسیاری دیگر  ؛(0313) مؤمنی و زادگان شریف ؛(0310) شالی و نیا توکلی ؛(0311) همکاران و توکلی ؛(0311)

 شکاف توسعه بین مناطق و عدم تعادل، القول بر روی این نکته که سازمان فضایی کشور دچار توسعه نامتعادل متفق

 (.Rahnama and Aghajani, 2012:67ای است تأکید دارند ) منطقه

-ی علمی و سیاستها هدر عرص، ی اخیرها سالپذیری سبب شد تا در آگاهی از اهمیت مکان در دستیابی به رقابت

های گذاریگیری سیاستجهت. توجه شود «سازیجهانی»مانند  «پذیری قلمروئیرقابت»به ، گذاری توسعة فضایی

گواهی ، ی مجموعة شهریها های و برنامانداز و منطقهمانند سند چشم، خیر توسعة فضایی ایران نیز در سطوح ملیا

 راتییبا رشد جهانی شدن و تغ(. Sharifzadegan and Nedae Tousi, 2015: 8) بر تأثیرپذیری از این جریان است

 یابه توسعه منطقه دنیشتاب بخش یبرا یاندهیفزا تیاز اهم یامنطقه یریپذموضوع رقابت، جهانی یدر فضا عیسر

ناخالص  دیاست که تول یقدرتمند یامنطقه یظهور اقتصادها، شدنجهانی یامدهایاز پ کیی برخوردار شده است.
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در  .(Feldman & Francis, 2006: 42) کشورهاست شتریناخالص ملی ب دیاز تول ادتریبرخی از آنها ز یامنطقه

 یدر محافل عمومی کشورها یامنطقه یریپذمفهوم رقابت، یالدیم 0111دهه انگاره است که از  نیواکنش به ا

آن بتوانند به  قیشد تا کشورها از طر لیموضوع غالب تبد کیدر حال توسعه به  یو برخی کشورها افتهیتوسعه

-Ghasemi & Hassanabadi, 2018: 575ی دست یابند )اتوسعه منطقه تیتقو یبرا هااستیروشن از س یامجموعه

بر سر ، مناطق نیاز رقابت ب، در پی آن است که با مفروض داشتن و برجسته کردن وجود نوعی کردیرو نیا(. 597

و  رانیپرداخته و مد یابه بحث توسعه منطقه دیجد یو انسانی مؤثر در توسعه از منظر یماد یها هیجذب سرما

 Dadashpour)کنند  جییته شرفتیبه تعالی و پ لیبه منظور ن شیاز پ شیب یتقال یمناطق را برا نیتوسعه ا انیمتول

and Dehdehjani, 2015: 28.) یهارقابت دانیمناطق در م تیدرجه موفق یابیارز یبرا یدیکل یاریمع یریپذرقابت 

در  ییباال ین رقابتکه از توا یبنگاه ایمنطقه ، که هر کشور یمعن نیبد .دیآیبه حساب م یو تجار یاقتصاد، یاسیس

(. Huggins, 2003: 91) رخورداراستب یباالتری ریپذرقابت از که گفت توانیم، باشد برخورداری رقابتی بازارها

 با پذیری مبتنی بر رقابت شهری خدمات فضایی برابری و دسترسی میزان ( با سنجش0101و همکاران ) 0کلوبونیه

 ویژه ارزش و دسترسی فضایی الگوهای، رقابت اند که به این نتیجه رسیدهتجمعی  فرصتهای گیری اندازه از استفاده

 با دسترسی در مکانی های نابرابری، بر این مبنا، دهد می نشان را عرضه و تقاضا تعادل عدم رویکرد را مبتنی بر آن

و  0لی .دهد یم افزایش تواند می را تجمعی های فرصت گیری اندازه سودمندی رو این از و تعیین بیشتری دقت

محلی  های دولت اهدف انتخاب و محیطی زیست تمرکززدایی، ای منطقه رقابت ( با بررسی ابعاد0100همکاران )

 نوآوری توانایی بهبود، توسعه و تحقیق در بیشتر گذاری سرمایه دلیل به زیست محیط تمرکز عدم که دهند می نشان

 آلودگی کنترل تقویت، اقتصادی توسعه موجب توجهی قابل ورط به، صنعتی ساختار سازی بهینه و سبز فناوری در

 محیطی فشار و اقتصادی توسعه سطح، ای منطقه مالی فشار نظر از محیطی تمرکززدایی اثر. شود می زیست محیط

 مخدوش را محیطی تمرکززدایی اثر ای منطقه رقابت که حالی در، دهد می نشان را توجهی قابل ای منطقه ناهمگنی

-ی تاثیرگذار در ارتقای رقابتها شبندی عوامل ری( با شناسایی و اولویت0310ده جانی )پور و دهداداش. کند می

بیشترین تاثیر را در  اسییس ی ـنهاد و یاقتصاد اند که عوامل ای استان کردستان به این نتیجه رسیدهپذیری منطقه

-رقابت یساختمان و کشاورز، یجنگلدار یها شخب یاقتصاد یهاشرانیو در بخش پ داشته یریپذارتقای رقابت

ی ها ش( با ارزیابی بخ0316پورخالصی و نوریان ). بهمنشونداستان محسوب می تییلفعا یها شبخ نیرتریپذ

بهداشت و  یها شبخاند که  ی به این نتیجه رسیدهاقتصاد یبخش کل 00ای استان فارس از پذیری منطقهرقابت

 یاقتصاد یها شبخ ریبا سا یاز نظر ارتباط کاف یلیتبد عیصنا ی وو خدمات شهر یعموماداره ، یاجتماع یمددکار

 پذیری رقابت بر مؤثر عوامل بررسی با( 0310) آبادی کرکه و فر شوالی خضراییباشند. یم یضعف جد یدارا

تهران و سایر  ضمن مقایسه جایگاه کالنشهر Coopetition مفهوم بر تکیه با Saez پیشنهادی مدل براساس شهری

 به، موجود های و پتانسیل ماهیت در  مالحظه قابل کالنشهرهای کشور با شهرهای جهانی ضمن بیان تفاوت

                                                                 
1
 Kelobonye 

2
 Li 



 414 ... ارجغرافیایی اثرگذ ارزیابی عوامل

 بر اتکا و نوآوری بعد تقویت با بایستی شهرها کالن دیگر و تهران، پایدار رقابتی موقعیت یک به منظوردستیابی

-( با بررسی رقابت0310بپردازند. عیوضلو ) خود رقابتی فعلی الگوی در نظر تجدید محوربه دانش استراتژیهای

ای کالنشهر تهران معتقد است که مهمترین بستر الزم پذیری پایدار شهری در چارچوب همکاری محلی ـ منطقه

حکمروایی چندسطحی است که از طریق ایجاد بسترهای همکاری و ، گیری رقابت همکارانه در شهرهابرای شکل

( با 0311تواند بستر رقابت همکارانه را فراهم کند. صالحی )همچون نظارت و شفافیت می هاییتقویت شاخص

ن نتیجه رسیده ای هدانش ب اقتصاد یها همؤلف براساس ایران در ای همنطق پذیری رقابت ضریب بندی اولویت و سنجش

ساسانی و . دارند ای منطقه پذیری ترقاب در مثبتی نقش بنیان دانش یها شرکت تعداد، اختراعات، تولید است که متغیر

بنیان معتقدند که  دانش کارآفرینی اکوسیستم ساختار بر مبتنی ای منطقه پذیری رقابت مدل ( با ارائه0311همکاران )

 تحقق صورت در کانونی مقوله عنوان به بنیان دانش کارآفرینی های قابلیت کارآمدی به نفعان ذی ذهنیت تغییر

با مرور مباحث  .شد خواهد حاصل انتظار مورد پیامدهای، آن بر حاکم ای واسطه و محیطی رایطش سایه در راهبردها

 غیره و کالبدی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مختلــف ابعــاد در تمرکــز، اکنــون شود که هــم فوق مشخص می

 امکانــات از برخــورداری در جــدی تفــاوتهــای و دارد وجـود شـدت بـه کشـور استانهای و شهرها بـین در

 مطالعـات در، کلـی طور به(. Sharifzadegan and Nedae Tousi, 2015:11) اسـت نمایـان اجتمـاعی ـ اقتصادی

 ایـن در جمعیـت توزیـع چگـونگی و شــهری کــانونهــای پــراکنش و تعــداد بررســی ای منطقه و شـهری

 د ویاز طولی سعتو جمله از دالیلی به غربی آذربایجان نستاا. اسـت رداربرخـو خاصی جایگاه از ها هسـکونتگا

 نقطه 3661 و شهری نقطه 00) سکونتگاهی طنقا زوننامو کنشاپربا  طبیعی محیط صخا ضعیتو از یثرپذیرا

، باشد می نفر 3065001 دارای 0315 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج روبروست. براساس( روستایی

 30.06 نسبی سهم با نفر 036000 بر بالغ جمعیتی با ارومیه شهر کالن مرکزیت به( 0101565) ارومیه تانشهرس

 استان شهر آخرین برابر 133 و( خوی) استان شهر دومین جمعیت برابر 3.0 حدود، استان شهری جمعیت درصد

 از بیش، 0315 سال در( وستاییر درصد 35 مقابل در) استان شهری جمعیت درصد 65 از، دارد جمعیت( خلیفان)

، 6.3 میاندواب، 0.1 مهاباد، 1.0 بوکان، 1.3 خوی، 30.5 ارومیه شهر 3 در استان شهرنشین جمعیت درصد 31

 ساکن دیگر شهر 30 در استان شهری جمعیت مابقی درصد 01 و ساکن 3.3 نقده و 0.3 پیرانشهر، 0.3 سلماس

 شاغل نفر 01101 جمعیت با بیشتر و نفرکارکن 01 با صنعتی واحد 603 میان از که است ذکر قابل همچنین، هستند

 در درصد 03.00، ارومیه شهرستان در درصد 30.51، استان یها هکارگا کل از، 0315 سال در صنعتی یها هکارگا

 اند داشته فعالیت استان یها شهرستان سایر در مابقی و بوکان در درصد 0.35، میاندواب در درصد 3.00، خوی

(Statistics Center of Iran, 2016) .محدوده در استان جمعیت و خدمات، امکانات تمرکز پیداست که همانطور 

 ساختار و ها هسکونتگا فضایی پیوند و تعادل خوردن بهم سبب ارومیه کالنشهر ویژه به و استان برتر شهر 3 خدماتی

این پژوهش . است شـهری توسـعه نامتوازن الگوی بیانگر شهری طبقات در جمعیت است. توزیع شده استان فضایی

پژوهش نقاط این  و مکانی محدوده زمانیتوصیفی ـ تحلیلی است. ، از نظر هدف کاربردی به لحاظ روش شناختی
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 0011سال  و بر اساس شواهد تجربی در تابستان 0315ی آماری سال ها هشهری استان آذربایجان غربی مبتنی بر داد

 جریان بر اثرگذار پاسخگویی به سؤال زیر ارزیابی عوامل حاضر تحقیق هدف راستا این در .تاسبه انجام رسیده 

مبتنی بر  غربی آذربایجان استان ای منطقه درون های نابرابری تشدید یا کاهش و شهری نقاط توسعه پذیری رقابت

 مؤثر متغیرهای رفتار کنترل امکان عدم و ها هداد ماهیت به توجه با تحقیق سناریویی است. این راهبردی ریزی برنامه

است. نگارندگان ضمن مطالعه  شده انجام موردی ـ تحلیلی الگوی در چارچوب و بـوده غیرتجربی نوع از، مسئله در

ی موجود از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه به کمک روش دلفی به ها هو مرور اسنادی مهمترین مبانی و دیدگا

 اند. پرداخته Micmacو  Meta SWOTافزارهای  موضوع به کمک نرم تحلیل ابعاد کمی و کیفی

 مبانی نظری

 در رســمی صورت به و 0110 ســال در صورت غیررســمی بــه بــار نخســتین بــرای کروگمــن پــاول

 اقتصــادی وری افزایش بهــره معنــای پذیری به رقابت انگاشــت کاربــرد، نقد دیــدگاه پورتــر در 0116 ســال

با  مکان مقایســه و دانســته معنا بی و اســاس بی تجربی لحاظ را به کشــورها اقتصاد بــرای رقبا بــا مقایســه در

 پایــدار برای افزایــش را ابــزاری پذیــری ( رقابت0101) خواند. اتحادیه اروپا می بیجا قیاس را بنگاها

 شــده تعریف امکان حد تا غیرداوطلبانــه نــرخ بیــکاری کاهــش و منطقــه یــک زندگــی اســتانداردهای

 و اشتغال یا و کافی دستمزدهای تدارک در توانایی منطقه را ای منطقه پذیری رقابت نیز (0113کروگمن ). اســت

 از هســرمای و کار عوامل ســیال شامل نیروی جــذب در منطقــه نســبی ظرفیــت نیــز سرمایه و بازگشت

( 0110(. مایکل استورپر )Kitson et al., 2004: 995داند ) می فعالیتهــای اقتصادی میزبانــی و یکدیگــر

 استانداردهای گرو افزایش در بلکــه، ندانســته وری بهره افزایش معــادل تنهــا را ای پذیــری منطقــه رقابت

محیط  جذابیت و پورتری رقابتی مزایای از ترکیبی یعنی ؛میداند برنده نیز برآمدهای نگهداشت توانایی و زندگی

 001 رقابتپذیری وضعیت 0100 ( ســالEIUاقتصــادی ) اطالعــات واحــد کار. به گــزارش و کسب برای منطقه

 هشــت گردشــگری در و خالق جمعیت، کار و کســب، ســرمایه جــذب توانایی در نظر از را جهانی شــهر

 پختگی، نهادی سودمندی، انسانی سرمایه، اقتصادی کم قوت و کیفــی شــاخص 30 قالــب عــی درموضو مقولــه

 است داده قرار بررسی مورد محیط زیســت فرهنگی و و اجتماعی ویژگی، کالبدی یها هسرمای، وجه جهانی، مالی

(Grillitsch & Sotarauta, 2020: 729از دیدگاه سازمان تعاون و توسعه اقتص .)توان از ایدرجهپذیری رقابت، ادی 

 و شهروندان واقعی درآمد افزایشو باعث  باشد گذرانده را لمللیابین بازارهای تست که خدماتی و محصوالت ارائه

رشد  پایداری در ملی اقتصاد توانایی، (WEFشود. از دیدگاه مجمع اقتصاد جهانی )قبولی  قابل سطح در آن تثبیت یا

 و کالن اقتصاد عملکردهمقایس، مللنسازماکنفرانسدگاهیازدباشد. میسرانه  درآمد اساس بر زندگی استاندارد حفظو 

پذیری (. در ادبیات رقابتMirzaei, 2015: 18-19د است )تولی عوامل وریبهره اساس بر جامعه زندگی استاندارد

پذیری  ها اشاره دارد. دیدگاه دوم بر رقابتشرکت و ها هپذیری بنگاسه دیدگاه قابل تمییز است. دیدگاه اول بر رقابت

ای اشاره دارد که در این تحقیق منظور از پذیری در سطح محلی )شهری( و منطقهکشورها و دیدگاه سوم به رقابت
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ها و مهارت تیرقابت به ذهن عیوس فهوممشود. ای مربوط میپذیری منطقهپذیری بر دیدگاه سوم یعنی رقابترقابت

 یسازهماهنگ تیو در نها، یسهم بازار و سودآور شیافزا، در بازار تیبرنده شدن و حفظ موقع، رقابت یبرا

از  یارا به عنوان مجموعه یرقابت مل، (WEFاقتصاد ) یجهان انجمن. اشاره دارد زیآمتیموفق یتجار یهاتیفعال

(. Annoni and Dijkstra, 2013: 3) کندیم فیکشور تعر یورسطح بهره نییها و عوامل تعاستیس، مؤسسات

و موسسات به  ها جذب و نگه داشتن شرکت یمنطقه برا کی تیقابل» ای را پذیری منطقهرقابت 0مایکل استارپر

 یکسان یبرا یزندگ یاستانداردها به حفظ پایداری یا افزایشکه  یدر حال، هایشانتیفعال شیافزا ای صورت مداوم

 یکردیرو یامنطقه یریپذرقابت(. Bristow, 2005: 289کند )تعریف می« ا فراهم کندکنند رمشارکت میکه در آن 

 یها شیعوامل ر ییشناسا، ضمن، یامنطقه ستمیگوناگون س یها هجنب قیتواند با مطالعه عمکارآمد که می اریاست بس

را  یاتوسعه منطقه یهاراهبرد یسمت و سو، هاآن یاثرگذار زانیمنطقه و برآورد م کیدر توسعه  رگذاریتأث

 Dadashpour) رساند یاری داریپا یابه توسعه لین یرا برا یامنطقه گذاراناستیسرهگذر  نیمشخص کرده و از ا

and Dehdehjani, 2015: 31 .)به  "رقابت"اصطالح ، گذارد. اگر چه یم ریاقتصاد تاث تیرقابت بر توسعه و وضع

به است که  دهیچیپی مفهوم، مورد استفاده قرار گرفته است استیان سو متخصص انیطور گسترده توسط دانشگاه

ای و محلی رویکرد توسعه اقتصادی منطقه .(Bronisz et al., 2008: 135-137آن وجود دارد )درک در اشتباه  یراحت

ریزی تاکید ای در برنامهای و توجه به شرایط محلی و منطقهبه رویکردهای تمرکززدایی سیاسی و اقتصادی منطقه

بر نقش ، گذاری خصوصی توجه دارنددارد. این رویکرد بر خالف رویکردهای سنتی که تنها به نقش توسعه سرمایه

نبود ، ای در توسعه اقتصادی و موانع پیش روی آن از جمله سطح پایین مهارت نیروی کارعوامل محلی و منطقه

 (.Mirzaei, 2015: 21کند ). توجه می.وهای حمایتی نبود یا ضعف مکانیسم، فرهنگ کارآفرینی

ها؛ مردم و سازمان، فرهنگ، سرمایه، فناوری، ای به توانائی جذب و تقویت جریان اطالعاتپذیری منطقه رقابت

ای از ایجاد محیطی مناسب برای جذب و توسعه کسب و کارهای جدید؛ توانایی تولید و بازاریابی مجموعه

ی ها هکنترل بازارها و رفاه جامعه محلی؛ تعیین کنند، اهمیت افزایش منابع سرمایهمحصوالت )کاالها و خدمات(؛ 

های محیط کسب و کار محلی بهتر و در نهایت توانایی انداز بلندمدت یک شهر؛ داراییهای چشماصلی و پویایی

 Sharifzadegan and)باشد ایجاد یک محیط جذاب برای ارتقای استانداردها و کیفیت زندگی و رفاه شهروندان می

Nedae Tousi, 2015:17با هم رقابت ، کنندرقابت می ها ه(. کروگمن معتقد است مناطق به همان شکلی که بنگا

ضعف یک بنگاه سبب حذف ، ها هیعنی آنگونه که در رقابت بین بنگا، شوندها از دور تجارت خارج نمیآن، کنندنمی

-ضعف کشورها سبب خروج از رقابت، در رقابت بین مناطق، شودن آن میآن از دور رقابت و تجارت و از بین رفت

اگرچه موفقیت یک بنگاه به معنی شکست بنگاه کند. ها را تضعیف میهای اقتصادی نخواهند شد اما موقعیت آن

ی یعن، یک منطقه ممکن است به معنای خلق فرصتی برای منطقه دیگر باشد موفقیت، اما در سطح کالن، دیگر است

و  یاقتصاد یدر زندگ(. Capello & Nijkamp, 2019: 114) رقابت اقتصادی یک بازی با حاصل جمع صفر نیست

                                                                 
1

  . Michael Storper 
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دارد.  یا بر توسعه و رشد منطقه یادیز ریاست و تاث تیو خالق جیبس یاز منابع اساس یکیرقابت ، فراتر از آن

 کی رایمناطق مشکل است ز ای هارقابت کشورری گیاندازه، حال نیرقابت وجود دارد. با ا یبرا یمختلف یکردهایرو

، امروز یکند. در اقتصاد جهان یم رییو عوامل مختلف است که در طول زمان تغ رهایاز متغای دهیچیعملکرد پ

که در آن دانش و  هستند ییها مکان به عنوانمناطق هستند. آنها ، پذیریرقابت یکه برا اصلی ییفضا یواحدها

اقتصاد  ییبه توانا، و ملل، مناطق، ها رقابت مکان .(Karlesson et al., 2009: 39) شوند یم شپخو  دیتول ینوآور

 یخارج یگذار هیامر با استفاده از سرما نی. ااشاره داردساکنانش  یسطح زندگ بهبود افزایش برایو جامعه  یمحل

، رقابت در مناطق. از منطقه است جخارآن  یآن و ارتباطات سازمان یاصل یریگ که جهت، باشد یم ریامکان پذ

بهبود  .(Mirzaei, 2015: 20) است ی همراهاسیو اقدامات س یاسیمشارکت س شیافزا که بااست  یا مسئله

. بهبود در دارد ها و مؤسساتاستقرار شرکتمحل  یبر الگو یاقابل مالحظه ریتاث اطقمن یها رساختیز

اطراف آن  یها شهر و یمرکز شهربه  یدسترس، بهتر( ای هجاد یها هداخل منطقه )مانند شبک یکیزیف یها رساختیز

ریزی  برنامه، ریزی ی برنامهها شاز رو (.Dadashpour and Dehdehjani, 2015: 31) دهد می شیدر منطقه را افزا

انداز  تواند به عنوان یک شیوه اساسی و کارآمد در جهت پیشبرد اهداف و خلق یک چشم راهبردی است که می

ریزی  (. برنامه Al-Dhaafri & Alosani, 2020: 106-114شن و شفاف برای آینده مورداستفاده قرارگیرد )رو

 0161ریزی راهبردی در واقع از بطن مدیریت استراتژیک زاده شده است که ابتدا در دهه  استراتژیک یا همان برنامه

یابی عمیق  در پی ریشه (.Salvia et al., 2021: 204)در آمریکا رواج پیدا کرد  های تجاری در قلمرو فعالیت شرکت

ی ها هگیری نظری شکل، ریزی توان اظهار نمود که بر آمد انتقاد از نظریه کالبدی برنامه گیری این نظریه می شکل

، بوده است. رویکرد سیستمی، ای که هم کارکرد اجتماعی و اقتصادی و هم ساختار کالبدی را در نظر آورد گزینه

کارکردی تا حدی بیانگر چنین تغییری در دیدگاه سنتی  ـگشایی و دیدگاه ساختاری  تفکر مشکل؛ هبردیتفکر را

 (.Zanganeh et al., 2019: 1038) ریزی بوده است برنامه

 محدوده مورد مطالعه

 شمال و شمال از استان این. است ارومیه شهر آن مرکز و شده واقع کشور غربی شمال در غربی آذربایجان استان

 استان با جنوب از، زنجان و شرقی آذربایجان های استان با شرق از، ارمنستان و آذربایجان های جمهوری شرق با

 03.66 حدود در ارومیه دریاچه احتساب با .است همسایه ترکیه و عراق کشورهای با از غرب و کردستان

 با آبی مرز کیلومتر 035 استان این. دهد می تشکیل را کشور کل مساحت از درصد 0.05 و وسعت دارد کیلومترمربع

 کشور با خاکی مرز کیلومتر 033 و عراق کشور با خاکی مرز کیلومتر 011، ارمنستان آذربایجان و های جمهوری

از لحاظ موقعیت جغرافیایی به دو نمیه شرقی و غربی  .دارد حساسی موقعیت جغرافیایی، نظر این از و دارد ترکیه

اقتصادی ، طبیعی، دارای موقعیت ارتباطی، دهد . نیمه غربی استان که مناطق مرزی آن را تشکیل میقابل تقسیم است

 شمال در جهت که زاگرس یها هکو. دارد کوهستانی هوایی و آب، متعدد ارتفاعات وجود علت به و انسانی است.

 به این مدیترانه دریای و طلسا اقیانوس مرطوب های جریان کامل ورود مانع، دارند امتداد شرق جنوب به غرب
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 تکشیل شده است آبادی 3661 و دهستان 011، شهر 00، بخش 01، شهرستان 00 از غربی آذربایجان .شوند می استان

 شهرستان و ترین جمعیت پر و بزرگترین ارومیه جمعیت و وسعت لحاظ از. است بوده ارومیه تاریخی شهر آن مرکز و

 جمعیت، 0315 برابر با آمار سال. هستند استان های شهرستان ترین جمعیت کم پلدشت شهرستان و کوچکترین شوط

 ارومیه شهرستان، 0315 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج است. براساس بوده نفر 3065001 استان

 شهری جمعیت درصد 30.06 نسبی سهم با نفر 036000 بر بالغ جمعیتی با ارومیه شهر کالن مرکزیت به( 0101565)

 از، دارد جمعیت( خلیفان) استان شهر آخرین برابر 133 و( خوی) استان شهر دومین جمعیت برابر 3.0 حدود، استان

 جمعیت درصد 31 از بیش، 0315 سال در( روستایی درصد 35 مقابل در) استان شهری جمعیت درصد 65

 پیرانشهر، 0.3 سلماس، 6.3 میاندواب، 0.1 مهاباد، 1.0 بوکان، 1.3 خوی، 30.5 ارومیه شهر 3 در استان شهرنشین

 ذکر قابل همچنین، هستند ساکن دیگر شهر 30 در استان شهری جمعیت مابقی درصد 01 و ساکن 3.3 نقده و 0.3

 سال در صنعتی یها هکارگا شاغل نفر 01101 جمعیت با بیشتر و نفرکارکن 01 با صنعتی واحد 603 میان از که است

 در درصد 3.00، خوی در درصد 03.00، ارومیه شهرستان در درصد 30.51، استان یاه هکارگا کل از، 0315

 ,Statistics Center of Iran) اند داشته فعالیت استان یها شهرستان سایر در مابقی و بوکان در درصد 0.35، میاندواب

 به و استان برتر شهر 3 خدماتی محدوده در استان جمعیت و خدمات، امکانات تمرکز پیداست که همانطور. (2016

 است. توزیع شده استان فضایی ساختار و ها هسکونتگا فضایی پیوند و تعادل خوردن بهم سبب ارومیه کالنشهر ویژه

 (.Statistics Center of Iran, 2016است ) شـهری توسـعه نامتوازن الگوی بیانگر شهری طبقات در جمعیت

 
 (Source: Authors, 2021)   تان آذربایجان غربی. محدوده و موقعیت جغرافیایی اس1شکل 



  0011دوازدهم، شماره اول، زمستان ای، سال  ریزی منطقه برنامهو پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  451

 ی پژوهشها هیافت

 یپذیر شهر رقابتعوامل اثرگذار بر وضعیت ، گیری از رویکرد سیستمی روابط داده و ستانده بهره در مطالعه حاضر با

اقدام به های کلیدی  و پس از استخراج پیشران گرفتمورد بررسی قرار  استاندر ارتباط با محیط داخل و خارج 

مبتنی بر  با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی محیط و شناخت وضع موجود نگارندگان. وضعیت شدنگاری  آینده

جهت  های برترسناریو، و با آزمون این سناریوها  محتمل پرداخته به ارائه سناریوهای، Meta SWOTافزار  مدل و نرم

گرایی  از اثبات روش ماتریس اثرات متقاطع منتج پژوهش ازر این دشدند. یابی به اهداف تعریف شده انتخاب  دست

گرایی و تلفیق تحلیل کمی و کیفی منتج از روش مشارکتی استفاده شده است. به منظور  و تکنیک دلفی منتج از اثبات

دها در ها و تهدی فرصت افزار متاسوات ابتدا در محیط نرم PESTLEشناسایی عوامل خارجی با استفاده از تحلیل 

 داخلی عوامل شدند. به منظور شناسایی بندی گروه محیطی و قانونی، تکنولوژیکی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ابعاد

 با و سپس بندی گروه اقتصادی و فیزیکی، سازمانی، انسانی عوامل دسته چهار کارشناسان حوزه نظرات مطالعه با نیز

 پذیری توسعه رقابت داخلی و خارجی عوامل یها همؤلف زیر، رهخب نفر 03 آرای اخذ و دلفی تکنیک کارگیری به

 در شده شناسایی عوامل تأثیرگذاری ماتریس استخراج و بندی رتبه منظور به در بخش نهایی .شدند شناسایی شهری

توسعه شهری پذیری  رقابتدر  باورکردنی های حالت و است شده استفاده Micmac افزار نرم از، یکدیگر بر تحقیق

، ی باور کردنیها ههای محتمل از میان آیند برای شناسایی حالتد. همچنین ش مشخص نگاری با رویکرد آینده استان

 .شدو مدیران اجرایی از طریق امتیازدهی براساس طیف لیکرت استفاده  کارشناساننفر از دانش  01از مشارکت 

 
 پذیری توسعه شهری . فرآیند ارزیابی وضعیت رقابت2شکل 

(Source: Authors, 2021) 
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نوربرت کالج آمریکا و  استادیار علوم کامپیوتر 0الومتاسوات برای نخستین بار توسط تیمی سه نفره متشکل از آگار

با الهام گرفتن از تئوری مبتنی  0100در دپارتمان مدیریت بازرگانی همان دانشگاه در سال  0دو تن از همکاران وی

 ی واسطه موفق بهی ها در این تئوری فرض بر این است که سازمان(. Agarwal et al., 2012) بر منابع معرفی گردید

منابع یک بنگاه برای تعیین اقدام استراتژیک در  جهینت و در اند متمایز خود پدید آمده یها یستگیها و شا قابلیت

منابع باهدف  ی د و توسعهاین دیدگاه اساس کار خود را بر ایجا. هستند تر یاتیمقایسه با محیط بیرونی آن ح

انفعال در مقابل محیط خارجی به تأثیرگذاری بر آن  یجا را به مناطقو  دهد یتأثیرگذاری بر محیط پیرامونی قرار م

قبل تأثیر داشته باشند ولی دیگر در نیازهای فضای پژوهشی حاضر سعی شده  ها هکه ممکن است ده ؛کند تشویق می

های داخلی  منابع و قابلیت ینیگزیجا رقابلیو غ یریدناپذیتقل، کمیابی، ع باارزش بودنبر اساس تئوری مبتنی بر مناب

(VRIO) مورد ارزیابی قرار گیرد. این نکته را نباید فراموش کرد  ها فرصتو در مقایسه با رقبا  استان آذربایجان غربی

این میان معیار باارزش بودن در  در، جز در رابطه با رقابت شود یمحسوب نم قوت ایضعف  که هیچ عاملی نقطه

ها منطبق با محیط بیرونی  زیرا تا زمانی که منابع و قابلیت ردیگ یها مورد ارزیابی قرار نم یند بررسی منابع و قابلیتآفر

که توانایی استفاده  باشد ییک منبع یا قابلیت زمانی باارزش م، این امر بدین دلیل است که بر اساس تعریف، باشند

در واقع  .(Badri et al., 2015: 36) ساختن تهدیدات محیط بیرونی را داشته باشد اثر یها یا ب از فرصتبهینه 

ی موجود جدای از ارزیابی محیط خارجی قضاوت ها تیقابلبودن منابع یا  باارزشتوانند در رابطه  ریزان نمی برنامه

بر اساس نمره میانگین  افزار نرمامی محاسبات در این نماید. تم ایده تناسب استراتژیک را مطرح می جهیدرنتنمایند. 

متکی بر شهود ذهنی و غیر سیستماتیک و کمی داری احتراز و  SWOTپذیرد. منتقدان معتقدند که  صورت می ها هداد

 SWOT، استراتژیک لیوتحل هیتجزدر  مورداستفادهتکنیک  00در یک مقایسه و ارزیابی ی است. نیب شیپقدرت فاقد 

ی دیگر نادیده ها شرویک ابزار به نفع  عنوان بهرا  SWOT یسادگ بهو از سویی دیگر برخی  بسیار باالیی نداردرتبه 

گیری  به یک ابزار پشتیبانی تصمیم SWOTما در این مقاله به دنبال توسعه مدل اولیه  که یدرحال. اند گرفته

 البته است گرفته شکل منابع بر مبتنی دیدگاه ینوع به و خارج داخل به رهیافت اساس بر Meta- SWOT مدل.باشیم می

 ایجاد به قادر ها قابلیت و منابع این از کی کدام که دهد تشخیص تواند می شرکت یک ماند: چگونه می باقی چالش یک

 ه یکاینک کند. برای می  بیان را معیار چهار مسئله حل این برای (. بارنیBarney, 1991: 115پایدارند ) رقابتی مزیت

 ـ 0( و Iی )نشدن دیتقل ـ 3 (؛Rنادر ) ـ 0(؛ Vباارزش ) ـ 0بایستی: ، باشد اثربخش راهبردی لحاظ به قابلیت یا منبع

 موفق راهبرد یک خلق برای ها قابلیت و منابع بالقوۀ توان توانند یم زیر معیار چهار، رو نیازا باشند. (Oجایگزین ) بدون

 اند.مرسوم VRIO، شرایط به معیار ن چهارای، منابع ازنظرکنند.  تعیین را

                                                                 
1
. Ravi Agarwal 

2
. Wolfgang Grassl and Joy Pahl 
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 VRIO منابع بر مبتنی دیدگاه ازنظر موفق راهبرد یک ایجاد . معیارهای3شکل

(Source: Badri et al., 2015: 36 ) 

شوند. برای این  می شناسایی داخلی عوامل از مستقلی طور به محیط سازمان مرتبط با عوامل، Meta-SWOT مدل در

، فناورانه، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی عوامل اساس بر چارچوب گردد. این می استفاده PESTEL وشر از شناسایی

 اند. این تحلیل همین بیانگر PESTLE و ETPS ،STEP همچون واژگانی عموماًاست.  استوار قانونی و محیطی زیست

، جهیدرنتموعه مؤثر است؛ هر مج گسترش احتمالی خطرات همچنین و رو پیش یها فرصت شناسایی برای تحلیل

 تحلیل این عموماً. کند یمی اقدام به کاهش خطرات محتمل از سوی ابعاد ناشناخته محیط سازمان کاربا یک  جهیدرنت

 توانایی این کالن عوامل چراکه، دارد حال اختصاص زمان ارزیابی همچنین و کالن و ماکرو ابعاد در، محیط ارزیابی به

 قضاوت ةواسط به نیز راهبردی تناسب ایدۀ، تیدرنهاکنند.  ایجاد مجموعه محیط و در را ساسیا تغییرات تا دارند را

 طور به ها قضاوت شود. این می عملیاتی، کنند می سازمانی پشتیبانی اهداف از ها قابلیت و منابع که یا درجه به راجع

دارند.  یا برجسته اهمیت که آورند می پدید طیعوامل محی و ها قابلیت یا منابع بین را ها زوج از فهرستی خود خودبه

 ایجاد تصادفی طور به است ممکن خارجی و عامل داخلی یک بین ترکیبات که است این مدل محدودیت ترین جدی

 ولی، است ریناپذ اجتناب گیرندگان تصمیم قضاوت، اینجا باشد. در نداشته یکدیگر بر واقعی تأثیر گونه هیچ ولی، شود

 دیگر عاملی های و زوج کرد حذف فهرست از را و آن عامل آید. ترکیبات می ساختاریافته فرایند یک تهایان در صرفاً

 به که است راهبردی های اولویت از ای شده بندی فهرست اولویت، کرد. نتیجه مرتب شده ادراک اولویت با مطابق را

 راهبردی تناسب و ها قابلیت و منابع قوت نقطة، منابعبر  مبتنی دیدگاه بنابراین ؛است وابسته پیشین های ارزیابی همة

 مزیتی که رسد نظر می به امر شود. این می بندی عوامل اولویت این قوت نقطة بر ییتنها به، محیطی عوامل با ها آن

 جریان بر اثرگذار عوامل ارزیابی مرحله جهت نخستین در .باشد داشته SWOT لیوتحل هیجزـت بر اسـاسی

باید به  ـ 0مرحله:  این در کرد. ارزیابی را رقبا و منابع باید راهبردی ریزی برنامه بر مبتنی شهری توسعه ریپذی رقابت

 سه در بندی کرد. این اولویت بندی اولویت را اهداف سپس این ـ 0 و پرداخت سازمانی اهداف تعیین و تشخیص

 03ی اهداف از روش دلفی و مجموع نظرات بند تیاولوگیرد. برای  می صورت پایین و متوسط، باال اولویت سطح

 تعیین و جدول این تدوین است. پس از ها آن اولویت درجة و سازمانی اهداف بیانگر 0 استفاده شد. جدول کارشناس

 ـ 0مورد تنظیم شدند:  05بخش و  0و مدل شد. این اهداف در  افزار نرم وارد اطالعات، یک هر اولویت درجة

شامل توسعه روستایی و  محور مکانموضوعات خاص  ـ 0؛ ستیز طیمحردی شامل آب و موضوعات خاص راهب
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صنعت و ، گردشگری، معدنی عیصنا وموضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن  ـ 3حاشیة شهرها؛ 

ی بخش فراموضوعات خاص کالن  ـ 0فناوری اطالعات و ارتباطات و انرژی؛ ، ریلی ونقل حملترانزیت و ، خدمات

 گرانه تیحماهای  سازی محرومین و فقرا و سیاست توانمند، تأمین منابع مالی استان، اشتغال، وکار کسبشامل محیط 

 بهداشت و درمان و...(.، اجتماعی )آموزش
 سناریویی راهبردی ریزی برنامه بر مبتنی شهری توسعه پذیری رقابت جریان بر اثرگذار شده نییتع اهداف .1جدول 

  یا منطقه توسعهاستراتژیک ـ  نوع برنامه

  (0011ـ  0001ساله ) 01 بازه زمانی

سطح 

 اولویت

 x پذیری رقابت عوامل اثرگذار بر جریان

 x1 ارومیه به نفع سایر شهرهای استان کالنشهر از تمرکززدایی و برتری قدرت کاهش باال

 x2 یخصوص بخش گذاریسرمایه اعتماد و حمایت جلب متوسط

 x3 فرهنگی پایدار و طبیعی گردشگری هتوسع باال

 x4  مولد راستای کارآفرینی و اشتغال در ریزی برنامه باال

 x5  نوین یها شرو توسعه با کشاورزی آب وریبهره شاخص ارتقاء باال

 x6 ای منطقه جانبه همه توسعه و اقتصادی ساختار اصالح باال

 x7 صنعت بخش در گذاریسرمایه و صنعتی دتولی افزایش باهدف الزم یها تیحما ارائة باال

 x8 ترانزیت افزایش و خارجی ـ داخلی تجارت خدمات برای ازیموردن یها رساختیز گسترش و اقتصاد شدن مردمی باال

 باال
 نمودن دخیل و گسترده المللی بین ارتباطات، بیشتر محلی اللاستق، غیرمتمرکز شهری مدیریت شامل، شهری توسعه و ریزی برنامه زمینه در گذاری سرمایه و پذیری رقابت موانع بازشناسی

 ها هپروژ پیگیری و انجام برای عمومی حمایت و تر کیفیت با و تر وسیع خدمات ارائه هدف با گیری تصمیم فرآیند در مردم عموم
x9 

 x10 (ICTارتباطی ) و اطالعاتی نوین های فناوری زیرساختی توسعة متوسط

 x11 استان محروم مناطق در گذاریسرمایه و ایجاده و ریلی ونقل حمل در دولتی گذاریمایهسر افزایش باال

 x12 ورزشی و علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، کالبدی ـ فضایی، تاریخی، جغرافیایی، طبیعی یها هزمین در ای زمینه های ظرفیت محوریت با ای منطقه و شهری پذیری رقابت ارتقای متوسط

 x13 نواحی استعداد از حداکثری استفاده و مقاومتی اقتصاد رویکرد، ایمنطقه یها توان بر هیتک باال

 x14 یپرور دام و کشاورزی یها شبخ در یگذار استیس و گذاریسرمایه شیازپ شیب افزایش باال

 x15 ایقهمنط توازن و بخشی تعادل راستای در امکانات و بودجه، منابع بهینه تخصیص باال

(Source: Research Findings, 2021) 

، گرید عبارت بهشوند.  شناسایی ۀ سازمانیشد نییتعاهداف  موفقیت برای کلیدی عوامل باید می، افزار نرمدوم  گام در

 وزن ها توانایی و منابع این ازآنجاکه. اند یضرور مجموعه موفقیت جریان در که شود شناسایی باید ییها ییتوانا و منابع

بنابراین  ؛باشد 011 با برابر باید شده داده تخصیص اوزان کرد. مجموع بندی وزن را ها آن باید، ندارند یکسانی تیاهم و

توانند در راستای رسیدن به اهداف عملیاتی سازمان داشته باشند با توجه به یک  بر اساس میزان تأثیرپذیری که می

 و ها شرو از توان می عوامل این بندی وزن قرار گیرد. برای موردسنجش اه آنمیزان تأثیر ، معیار درصدی مشخص

، آنتروپی مدل،  (ANP- AHP) ـ سلسله مراتبی ای شبکه تحلیل فرآیند، دلفی یها شرو همچون گوناگونی های مدل

زان عملیاتی مقاله برای محاسبه او این گرفت. در آن بهره ی و مانندساز اسیمق یبی ها شروبردار ویژه و ، لینمپ

تأثیرگذار در عملیاتی شدن ابعاد  عوامل ۀدهند نشان 0 شکل سازمان از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد.

ی )توسعه کالبدی دوبعد کرد. به عبارتی شناسایی را رقابتی ابعاد باید، در مرحلة سوم .است ای توسعه شهری و منطقه

 شناسایی را شوند در گام قبل می شده ییشناساهای  و توانایی منابع تفاوت و ایزتم ایجاد باعث که و توسعه انسانی(

ی مختلف توسعه )اقتصادی+ اجتماعی+ فرهنگی+ ها شبخای در  توان گفت که در توسعه منطقه کرد. به عبارتی می

رد و اندازه گرفت. به کنند. در گام بعد باید واحدی تعیین ک زیربنایی = توسعه کالبدی و توسعه انسانی( رقابت می
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نسبت به مجموعه منطقه و  شده مطرحهای  شاخصای به لحاظ  پذیری شهری درون منطقه این صورت که رقابت

شهر دیگر  0پذیری کالنشهر ارومیه به همراه  استان در چه سطحی )بهتر ـ بدتر( قرار دارند. برای تعیین جریان رقابت

 و باید منابع در نظر گرفته شدند. سپس 0پیرانشهر و نقده ، سلماس، وابمیاند، مهاباد، بوکان، استان شامل خوی

 تقریباً، تر پایین، تر پایین بسیار سطح پنج از مقایسه این انجام گردد. برای مقایسه رقبا با کالنشهر ارومیه های توانایی

با سایر  با کالنشهر ارومیه پذیری ابتجریان رق مقایسة ۀدهند نشان 5شکل  شود. می استفاده فراتر بسیار و فراتر، برابر

 است. ای عوامل عملیاتی ـ سازمانی توسعه منطقه ازنظر شهرهای استان

 
 (Source: Research Findings, 2021)  افزار نرم محیط در شهری استان آذربایجان غربی توسعه پذیری رقابت جریان بر مؤثر . عوامل4 شکل

 
 (Source: Research Findings, 2021)  ای منطقه توسعۀ در مؤثر عوامل نظر از شهرهای استان آذربایجان غربی توسعه ریپذی رقابت جریان . مقایسۀ5شکل 
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 مرحله نقشة این پایان دارند. در بیشتری نسبتاً ارتباط ها توانایی و منابع با رقابتی ابعاد کدام که کرد تعیین باید، ادامه در

  .است مطالعه تحت هدف و سازمان به نسبت رقبا وضعیت بیانگر نقشه این یقتحق شد. در خواهد ساخته رقابتی

 
 شهری استان آذربایجان غربی توسعۀ پذیری . نقشه رقابت6 شکل 

(Source: Research Findings, 2021) 

وزن نرمال  شهر خوی با، توسعه شهری پذیری جریان رقابت ازنظر، 0گرفته شکل  در این گام با توجه به مقایسه انجام

شهر بوکان با وزن ، . پس از خویرود به شمار می کالنشهر ارومیهترین رقیب در منطقه برای  با بزرگ 0.0شده 

و در مرتبه  3.06پیرانشهر با وزن ، 3.50سلماس با وزن ، 3.13میاندواب با وزن ، 3.61مهاباد با ، 0.33استاندار شده 

 .روند ترتیب رقبای بعدی به شمار میبه  3.05آخر نقده با وزن استاندارد شده 

 
 شهری کالنشهر ارومیه در قیاس با سایر شهرهای برتر استان آذربایجان غربی پذیری سلسله مراتب توسعه . مقایسه ابعاد رقابت7 شکل

(Source: Research Findings, 2021) 
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 (Source: Research Findings, 2021)  ای طقهمن توسعۀ در کالنشهر ارومیه اصلی رقبای از یک هر رقابتی . مزیت8شکل 

 جایگزینی تقلیدناپذیری و غیرقابل، ها بر اساس کامیابی ابع و قابلیتنم، ابعنی بر منبر اساس تئوری مبت بعدی در گام

(RIO)  گرفتند. م( موردسنجش قرار فخیلی مخال، مفمخال، خنثی، موافقم، تایی )خیلی موافقم پنج فیطدر یک

گیرد زیرا زمانی باارزشی  شده بود معیار باارزشی بودن در این مرحله مورد ارزیابی قرار نمی که قبالً هم بیانطور  همان

 که در مقام مقایسه با عواملی خارجی قرار گیرند.  سنجیدتوان  ها را می ابع و قابلیتنبودن م

 
 (Source: Research Findings, 2021)  منابع بر مبتنی دیدگاه اساس بر ها توانایی و منابع . ارزیابی9 شکل 

( رقبای ما قادر به R) :یابیکم .همراه بود مقابلهای کارشناسان ازنظر میزان موافقت با عباراتی همچون موارد  پاسخ

 ( ما از اینO) :ینیگزیجا رقابلیغو  ؟( رقبای ما قادر به تقلید این قابلیت نیستندI) تقلیدپذیری: ؟انجام این کار نیستند

، اقتصادی، به شناسایی عوامل خارجی سیاسی بعد در مرحله بریم؟ جبران خود بهره می یمش خط واسطه بهعامل 

 شهری ی توسعه پذیری رقابت ( مؤثر بر فضایPESTELو قانونی ) یشناخت بوم، تکنولوژیکی، اجتماعی ـ فرهنگی

طرات احتمالی گسترش هر مجموعه روی و همچنین خ پیش یها پرداخته شد. این تحلیل جهت شناسایی فرصت

 . همچنینپردازد یعموماً این تحلیل جهت ارزیابی محیط در ابعاد کالن و همچنین ارزیابی زمان حال م. باشد یمؤثر م

 ستون گردد. در می تعیین تیاهم کمبسیار  و تیاهم کم، متوسط، مهم، مهم بسیار اسمی گروه پنج در عوامل این وزن
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 افزایش احتمال درجة باید، احتمال افرایش ستون در کرد. تعیین را سازمان موفقیت در عوامل این أثیرت میزان باید تأثیر

 این رفع بودن اضطراری باید میزان، ضرورت درجة ستون در و کرد تعیین را ریزی برنامه دورۀ طول در عوامل این

 است. عوامل این بیانگر 0 جدول .کرد بررسی را توسط سازمان مورد
 غربی سازمان فضایی استان آذربایجان کنترل از خارج مؤثر محیطی . عوامل2ول جد

 درجه اضطرار افزایش احتمال تأثیر وزن (nعامل )

 زود باال قوی بسیار مهم (n1) سیاسی ثبات عدم

 زود متوسط قوی متوسط (n2ارز ) و کاال قاچاق افزایش

 نه خیلی زود متوسط قوی بسیار مهم (n3مرزها ) ورودی مبادی شدن بسته

 زود بسیار باال بسیار قوی بسیار بسیار مهم (n4کالن ) مقیاس در توسعه یها رساختیز فقدان

 زود باال قوی بسیار مهم (n5ی )الملل نیب و داخلی اقتصادی نوسانات

 زود باال یقو بسیار مهم (n6طوالنی ) بازگشت یها هدور با یسال خشک روند افزایش و سطحی آبی منابع بحران

 زود باال متوسط بسیار مهم (n7خشونت ) و تروریسم، جنگ

 زود بسیار باال قوی بسیار بسیار مهم (n8توسعه ) منابع و ای بودجه اختصاصات کاهش

 زود متوسط متوسط بسیار مهم (n9اجرایی ) یها هدستگا هماهنگی عدم

 فوراً بسیار باال بسیار قوی بسیار بسیار مهم (n10استان ) در گذاری سرمایه به خصوصی بخش یمند عالقه

 زود باال قوی بسیار مهم (n11های اقتصادی ) تحریم

 فوراً بسیار باال بسیار قوی بسیار بسیار مهم (n12کشاورزی ) و صنعت یها شبخ در دولت گذاری سرمایه و توجه افزایش

 زود متوسط متوسط بسیار مهم (n13استان ) های پتانسیل و ها توان با فرادست کالن یها طرح همخوانی عدم

(Source: Research Findings, 2021) 

 به مدل این ازآنجاکهخارجی( پرداخته شد.  عوامل با قیاس در ها قابلیت و منابع) تناسب در مرحله بعد به ارزیابی استراتژی

 تناسب کند. معیار ترکیب گیری یبان تصمیمپشت ابزار یک با را آن تا است شده آن بر سعی، است SWOT مدل توسعة دنبال

 خارجی عوامل ریناپذ انعطاف و خشک بندی تقسیم، شود ریخته دور باید امر. آنچه به این دستیابی برای است عاملی راهبردی

 پشتیبانی تأثیر میزان ارزیابی به باید بعد گام در، رو ازاین .است ضعف و قوت نقاط به داخلی عوامل و تهدیدها و ها فرصت به

شود. در این مرحله از کارشناسان  توجه، است راهبردی همان تناسب که محیطی عوامل در ها توانایی و منابع تأثیرپذیری و

متغیر ترتیبی خیلی  5افزار  خواسته شد به ارزیابی تأثیر منابع بر روی عوامل خارجی بپردازند. برای این بررسی در محیط نرم

ی جلوگیری از بزرگ شدن برا( وجود دارد که نگارندگان 5( و خیلی قوی )0قوی )، (3توسط )م، (0ضعیف )، (0ضعیف )

 اند. استفاده کرده 5تا  0به ازای متغیرها از طیف نمره  ها جدول
 غربی( پذیری در قیاس با عوامل مؤثر در توسعه شهری استان آذربایجان خارجی رقابت محیطی راهبردی )عوامل . تناسب3جدول 

a سازمان فضایی استان کنترل از خارج مؤثر محیطی واملع (n) 

 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 توسعة شهری استان  در مؤثر عوامل

(a1 )0 5 0 5 0 5 0 0 3 5 3 3 0 مسئولین و ریزان برنامه، گذاران سیاست توجه ـ 

(a2 )0 0 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 فرابخشی و بخشی همکاری و مشارکت ـ 

(a3 )3 0 3 0 0 3 5 0 0 3 0 3 0 اجتماعی مشارکت و انسجام ـ 

(a4 )3 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 مناسب اقلیم و بکر محیط و طبیعت ـ 

(a5 )0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 گردشگری اندازهای چشم تنوع ـ 

(a6 )0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 5 5 دولتی گذاری سرمایه ـ 

(a7 )3 0 3 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 توانمند انسانی نیروی ـ 

(a8 )0 5 0 5 0 0 0  0 5 0 0 0 یخصوص بخش گذاری سرمایه ـ 

(a9 )0 5 0 5 3 3 5 3 0 0 5 0 5 سیاسی ثبات و امنیت ـ 

(a10 )3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 5 3 یمرز بروندسترسی به مناطق و بازارهای  ـ 

(a11 )0 5 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 3 ای منطقه استعدادهای و ها پتانسیل ،کافی طبیعی منابع ـ 

(a12 )0 5 3 5 3 0 0 3 3 0 3 3 3 تبلیغات و شناسایی ـ 

(Source: Research Findings, 2021) 
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ها و اهداف پژوهش از کارشناسان خواسته شد به  در این مرحله جهت تحلی تناسب بین عوامل منبع و قابلیت

انطباق عوامل  واسطه به، ها بر روی اهداف پژوهش بپردازند. در واقع تناسب استراتژیک منابع و قابلیت ارزیابی تأثیر

در گام  شده فیتعرشود. در واقع تناسب به معنی انطباق عوامل داخلی با اهداف  داخلی با اهداف در نظر گرفته می

شده در راهبردهای  اهداف تعیین، ها ع و قابلیتنخست است. به عبارتی به دنبال این موضوع هستیم که چگونه مناب

دهنده مقایسه صورت گرفته در بررسی تناسب  نشان 0کنند. جدول  پذیری توسعه شهری استان را پشتیبانی می رقابت

( 0قوی )، (3متوسط )، (0ضعیف )، (0با نمرات ترتیبی خیلی ضعیف ) ها و اهداف پژوهش بین عوامل منبع و قابلیت

 ( است.5) و خیلی قوی
 شده در توسعه شهری استان آذربایجان غربی اهداف تعیین با ها توانایی و منابع . تناسب4جدول 

 (xشهری استان ) توسعه درشده  اهداف تعیین

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 X15 (aپذیر ) رقابت عوامل

a1 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 

a2 3 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 5 0 5 

a3 0 0 3 0 0 5 0 0 3 5 3 0 5 0 0 

a4 0 0 5 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 3 3 

a5 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 

a6 5 5 5 5 5 5 5 0 3 0 0 0 5 5 5 

a7 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 

a8 0 0 5 5 0 0 5 5 3 0 0 0 0 5 5 

a9 3 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

a10 0 0 3 3 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 

a11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 5 5 

a12 0 0 5 0 0 3 0 5 0 0 0 0 5 0 0 

(Source: Research Findings, 2021) 

 نقشة خودکار صورت به افزار نرم، قبلی یها همقایس و ها تصمیم به توجه با، H-SWOT Chartنقشه استراتژیک 

. اند شده داده نشان نارنجی رنگ با محیطی کالن عوامل و ای فیروزه بارنگ ها توانایی کند. منابع و می یمترس را راهبردی

 تناسب از اند و جایگزین بدون و ینشدن دیتقل، نادر، باارزش نسبتاً، اند متمایل شده راست سمت به که ییها آن

اند.  راهبردی تناسب از باالیی درجة دارای، اند شده ایلمتم باال به سمت که عواملی از دسته برخوردارند. آن راهبردی

 ها آن اضطرار درجه بیانگر محیطی کالن عوامل حباب اهداف است. اندازۀ با ها آن تناسب درجة بیانگر ها حباب اندازۀ

 اند یمحیط کالن عوامل همچنین و ها توانایی و منابع که بیانگر ها حباب از دسته دو هر برای، یطورکل بهاست. 

نقشه راهبردی تحلیل  01است شکل  نمره و امتیاز باالترین میزان بیانگر راست سمت و باال موقعیت در قرارگیری

 دهند. نهایی نتایج را نشان می
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 (Source: Research Findings, 2021)   توسعه شهری استان آذربایجان غربی پذیری رقابت . نقشه )بُردار( راهبردی11شکل

نزدیکی ، ها و عوامل مؤثر خارجی سه اصل منابع و قابلیت، دهد در نقشه استراتژیک که نتایج نشان میطور  همان

مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که از  ها آنو مختصات یا وزن  ها حباببه یکدیگر و همچنین اندازه  ها آن

نخستین عامل  که ؛وزن استخراج شد نیشتریباولویت سطح باال با  3، توسعه شهری پذیری میان عوامل مؤثر بر رقابت

بازوی  عنوان بهگذاری دولتی و حضور پررنگ دولت  باید به سرمایه توسعه شهری استان می پذیری در فرآیند رقابت

، گذاران شده نیازمند توجه هرچه بیشتر سیاست اجرایی و متولی پیشبرد توسعه اختصاص یابد. دومین راهبرد تعیین

در کنار این  و ؛ی استبخش فرامسئوالن به وضعیت توسعة استان و لزوم اتخاذ دیدگاه سیستمی و  و ریزان برنامه

ی در استان و تشویق هر چه بیشتر این بخش در راستای تحقق خصوص بخش گذاری سرمایه، عوامل؛ سومین عامل

ای مجموعة استان قانون اساسی و مشارکت در سودآوری داخلی و ارزی هم برای خود بخش و هم بر 00اصل 

توسعه شهری استان آذربایجان غربی  پذیری توسعه رقابت در خارج از کنترل مؤثر محیطی اما در میان عوامل و ؛است

منابع و ، زا توسعه درون شده کنند همان عوامل تعیین ای عمل می مانع کالن ضد توسعه فرآیند منطقه عنوان بهکه 

اند. در حقیقت نتایج گویای این واقعیت است که پیوند تامی  یکدیگر بدل شده ی به ضدنوع بهیی هستند که ها تیقابل

شده با عوامل کالن محیطی خارج وجود دارد. حلقه مشترک و مفقوده در تمامی این  ی تعیینها تیقابلبین منابع و 

مل ایجاد و عوا نیتر مهم عنوان بهفرآیند در درجه اول حضور و یا عدم حضور دولت و بخش خصوصی است که 

 اند.  فقدان توسعه عمل کرده
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 (Source: Research Findings, 2021)  شهر ی استان آذربایجان غربی پذیری توسعه رقابت در مؤثر عوامل پراکندگی . نمودار11شکل

 گیری و پیشنهادهای پژوهش نتیجه
ند: سیمای و چهرۀ سرزمین )توان و قابلیت( گیر ای از دو زمینه اصلی نشئت می های منطقه کامالً روشن است که نابرابری

ریزان  و برنامه گذاران سیاستتصمیمات ، های کالن گذاری و حکمرانی فضایی. به عبارتی در ایجاد نابرابری و سیاست

باید به آن  ای موضوع مهمی که ریزی منطقه کند. از دیگر سو در فرآیند توسعه و روند برنامه بیشترین نقش را ایفا می

عوامل داخلی سازمان )منابع  ـ 0یرگذار بر این فرآیندها دو گونه هستند: تأثاین است که فاکتورها و عوامل ، اخت کردپرد

ی )عوامل مؤثر کالن محیطی خارجی( سازمان برونو دوم عوامل  ـ 0ها(؛ که بیشتر ناظر بر قوت و ضعف هستند؛  و قابلیت

ها و اسناد فرادست و تحلیل نتایج و  بندی مطالعات طرح از جمعیا فاکتورهای فرصت و تهدید. در بخش دوم پس 

 استخراج و بندی رتبه منظور به در بخش نهایی و Meta-Swotریز استراتژیک  افزار برنامه از نرم، ی سوآتها هیافت

 باورکردنی های حالت و استفاده Micmac افزار نرم از، یکدیگر بر تحقیق در شده شناسایی عوامل تأثیرگذاری ماتریس

 منظور بهی کالن و بخشی زیر برنامهبازه زمانی د. ش مشخص نگاری با رویکرد آینده توسعه شهری استانپذیری  رقابتدر 

عوامل مؤثر در ، هدف سازمانی تشریح شد. در مراحل بعد 05، 0001توسعه شهری در افق  پذیری ارائه راهبردهای رقابت

و از طریق روش دلفی در اختیار کارشناسان قرار داده شد. پس  استان استخراج توسعه شهری پذیری اجرائی شدن رقابت

ترین  مقایسه وزن رقابتی کالنشهر ارومیه با رقبای شهری انجام شد و مشخص شد که مهم، از تحلیل اوزان در مراحل بعد
 در رقیب ترین بزرگ 0.0 شده النرم وزن با خوی به ترتیب شهر، ی باالتر توسعهها شاخصای ارومیه با  های منطقه رقیب

، 3.61 با مهاباد، 0.33 شده استاندار وزن با بوکان شهر، خوی از پس. رود می شمار به ارومیه کالنشهر برای منطقه

 3.05 شده استاندارد وزن با نقده آخر مرتبه در و 3.06 وزن با پیرانشهر، 3.50 وزن با سلماس، 3.13 وزن با میاندواب

( اهداف با عوامل محیطی VRIOهای ) منظور تعیین و ارزیابی منابع و قابلیت راحل بعدی بهباشند. در م می

(PESTEL) ، ای استخراج شد. نتایج مدل و  نقشه راهبردی توسعه منطقه تیدرنهابا اهداف پژوهش مقایسه شدند و

 گذاری سرمایه ـ 0هند که: د مدل سنتی سوآت و مدل جدید متاسوآت نشان می 0راهبردهای پیشنهادی پس از تلفیق 
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ترین عوامل  عنوان مهم ی؛ بهبخش خصوص گذاری سرمایه ـ 3مسئولین؛ و  و ریزان برنامه، گذاران سیاست توجه ـ 0 دولتی؛

ای  نوعی موجب نابرابری منطقه عوامل محیطی مؤثر خارجی که به، مؤثر در توسعه استان مشخص شدند. در بعد کالن

اند به  نند مانعی بر سر راه باشند؛ همان عواملی هستند که بنا به قانون دیالکتیک به ضد هم بدل شدهتوا اند و می استان شده

 صنعت یها شبخ در دولت گذاری سرمایه و توجه افزایش ـ 0کالن؛  مقیاس در توسعه یها رساختیز فقدان ـ 0عبارتی 

این  مندی(.. بر استان )عدم عالقه در گذاری سرمایه به خصوصی بخش یمند عالقه ـ 3کشاورزی )و یا عدم آن(؛  و

ای  ملی ـ منطقه ریزی برنامه نظام توجه کانون در موانع این رفع برای مناسب سازوکارهای ایجاد و تدابیر اتخاذ، اساس

ای  منطقه های کالن سیاست وها  توان، اهداف با متناقض مصوبات اجرای یا قوانین اعمال، این بر عالوه. گیرد قرار باید

 توجیه فاقد یها هپروژ و ها طرح اجرای .آید می شمار به پذیری رقابت یها هبرنام نبودن بخش نتیجه عوامل از استان بخشی

 در افقی و عمودی های هماهنگی یا ای منطقه ـ  بخشی های هماهنگی ایجاد سازوکارهای که وضعیتی در ای توسعة منطقه

 تبعات که سرزمین آمایش های گیری جهت نقض و عوامل ای منطقه ـملی  مختلف سطوح در توسعه گذاری سیاست

 تشکیل با توسعة استان های گیری جهت اعمال در اختالل از دیگری نوعدرواقع است.  بوده توجه قابل ها آن فضایی

ـ منطقه ریزی برنامه کمیسیون  و ای نطقهم توسعه تخصصی های کمیسیون قالب در را ای گسترده تالش توسعه و ای فضایی 

 شناسایی با و داد توزیعی سامان عدالت ایجاد و فضایی توسعه فراروی تنگناهای رفع و یابی ریشه برای محیطی پایداری
نائل  پذیری کاهش تمرکززدایی و تقویت ابعاد رقابت اجرایی، ریزی برنامه های نظام از یک هر قالب در موجود تنگناهای

 اعمال طریق از شهری  تعادل ایجاد برای یا منطقه متوازن و متعادل توسعه بقال در  گسترده تالش همچنین. آمد

کارآمد  مشارکت اجتماعی و، به نفع شهرهای کوچک و میانی اختیارات افزایش و تمرکززدایی، فضایی های سیاست

راهبردهای )و پذیری شهری استان باشد. بر این مبنا  رقابت توسعه جهت در بزرگی خدمات منشأ تواند می که یساز

 (.5شوند )جدول  ارائه می شنهادیپ صورت بهریزی  منظور برنامه و اقدامات( مستخرج پس از تحلیل به ها استیس
 ای های درون منطقه پذیری توسعه شهری استان آذربایجان غربی با هدف کاهش نابرابری . راهبردهای رقابت5 جدول

 پذیری توسعه ابعاد رقابت راهبرد

 

0 

 

، ی زیربنایی توسعهها طرحو  ها همنظور مشارکت بخش خصوصی در پروژ گذاری دولت و ایجاد بسترهایی به آفرینی جدی و سرمایه افزایش نقش، کالن مقیاس در توسعه یها رساختیز گذاری در سرمایه

سوی مناطق  ی قوی توزیع خدمات از مرکز بهها هایجاد شبک، ای در جهت توسعه و امنیتو منطقهاز منابع موجود بومی  دومنظورهی بردار بهره، ی ترانزیتیها هموجود بخصوص را یها هراتقویت شبکه 

 مرزی؛

 

 

0 

ی ها هبرداری مطلوب از پهن رهریزی در جهت بهمنظور برنامه تبلیغ و شناسایی به، ای های محلی ـ منطقه و توان ها لیپتانس، های شغلی درون مناطق مرزیایجاد فرصت، ی از منابعبردار بهرهتحرک اقتصادی با 

ی ها فرصت جادیااستان؛  غنی و فرهنگی قوی طبیعی یها هجاذب و باستانی آثار وجوه به توجه با مناسب یها رساختیز ایجاد و گردشگری توسعه، طبیعی در راستای ورود گردشگران انداز چشموسیع 

ریزی قوی و ایجاد برنامه ؛، رونق گرفتن اقتصاد متکی بر قاچاق ای )کشاورزی( به دنبال  صنعت و کشاورزی؛ تقویت اقتصاد پایه منطقه ژهیو بهی اقتصادی ها شگذاری در بخشغلی در منطقه از طریق سرمایه

، ی کشاورزیها شبخو لزوم حمایت قاطع در گذاری  سیاست، افزایش سطح رفاه اجتماعی مبارزه با بیکاری و باهدفهای جدید شغلی در این مناطق منسجم در جهت ایجاد اشتغال و گسترش فرصت

 استان؛ توجه قابلی و آبخیزداری با توجه به توان پرور دام

مند  ی و برخورد نظامی ترانزیتها هبرقراری امنیت و ثبات سیاسی در نوار مرزی با ایجاد تقویت شبکه را، و منابع جاری از طریق کاهش اختالف توسعه میان مناطق مرزی و مناطق مرکزی ها هتخصیص بودج 3

 کاهش محرومیت از طریق افزایش توسعه در مناطق مرزی؛، بخش خصوصی ژهیو بهگذاری های تشویقی ویژه جهت توسعه و افزایش سرمایهاعمال سیاست، ة امنیت استانمسئلدرباره 

 

0 

 

 توسعه بر هیتک با دامداری و پروری آبزی ای( گلخانه محصوالت و یفرنگ توت )مانند باغداری، ای( علوفه نباتات و گندم مانند محصوالت زراعت )با یها شبخ زیر اولویت با کشاورزی های فعالیت توسعه

 مالحظات بر تأکید اب های استان مزیت و ها تیباقابل متناسب صنعتی یها هخوش تقویت و ایجاد، مراتع بر متکی دامداری شیوه تدریجی تبدیل جهت در متمرکز مهین و متمرکز های صنعتی دامداری

 ی؛دست نیپائ و کشاورزی تبدیلی صنایع، تزئینی های سنگ، غیرفلزی کانی مانند صنایعی در محیطی زیست

شهرهای کوچک و  بین مراکز وندپی برقراری و استان کوچک و متوسط شهرهای نقش ارتقای با استان فضائی سازمان به بخشی تعادل، برتر خدمات سطح به پتانسیل دارای شهرهای خدمات سطح ارتقای 5

 نیازهای بخشی به دادن اولویت با عالی آموزش های ظرفیت افزایش، تخصصی( و عمومی) بهداشتی و درمانی، آموزشی خدمات مراکز تجهیز و توسعه بر تأکید با، انسانی توسعه یها شاخص ارتقای، میانی

 .استان

(Source: Authors, 2021) 
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