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 چكيده
اكثـر. رو هستندروبهتوجهي هاي قابل شهرهاي در حال توسعه، مانند همتايان صنعتي خود با عدم قطعيت

بييلهأشهرها با مس و هدايت وضع جمعيتسابقه رشد مديريت نرخ و در حال حاضر قادر به ادامه مواجه بوده
خـوديتر از ظرفيت بالقوهبسياري از شهرهاي جهانِ در حال توسعه، عملكردي بسيار ضعيف. موجود نيستند

فريهدارند، اين شهرها در نتيج به جمعيتها برايصتاز دست دادن و غيرمنطقي براييكارگيري توسعه شان
به. شان داراي عملكرد ضعيفي هستند منطقه و رقـابتي، شـهرهاي در بنابراين دليل محيط اقتصادي نامشخص

و ديسيپلين براي استفاده و انساني محدودشان در جهت رسيدنيحال توسعه نيازمند نظم مؤثر از منابع مالي
يهاي توسعه درونزاي محيطي، هدف اصلي اين مقاله ارزيابي قابليتيباتوجه به اصل توسعه. هستند به اهداف

مييترين استراتژي براي توسعه شهري مراغه براي انتخاب مناسب عبارت ديگر هدف از ايـنبه. باشد آتي آن
ـ مقاله انتخاب استراتژي ازرههاي مناسب توسعه جهت ارتقاي توانايي شهر براي به هـاي تـوان گيـري بهينـه

ميمحيطي و شـيوه. باشدخود ويروش تحقيق برحسب هدف، روش تحقيق كاربردي مطالعـه برحسـب روش
مي-ماهيت، تحقيق توصيفي اي، اسـنادي، روش هاي كتابخانـه براي گردآوري اطالعات از روش. باشد تحليلي

و روشيمشاهده و مستقيم بر اساس نتايج تحقيق،. مصاحبه استفاده شده استهاي ميداني مانند پرسشنامه
و دانشگاهيشهري مراغه، استراتژي توسعهيترين استراتژي براي توسعه مناسب و آموزش عالي هـا در شـهر

و جهانگردي شهر. باشد تبديل مراغه به شهري دانشگاهي مي ضمن اينكه استراتژي تقويت عملكرد توريستي
.زين مطرح استبه عنوان استراتژي جايگ

.انداز، سناريو، مراغه، چشمANPشهري، استراتژي، مدليارزيابي، توسعه:هاكليدواژه

و اهميت موضوع  طرح مسأله
در يـك توانـد كه عملكرد شـهرها مـي)Cities Alliance, 2006:1(دهد مطالعات نشان مي

كه طيطور مشخصبه-كوتاهيدوره . طور زيادي تغيير كنـدبه-سال است10-20يك نسل،
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نسـبت كوتـاه، در نتيجـه در يـك دوره زمـاني بـه3و گالسكو2مانند شانگهاي1شهرهاي ساكن
ــتراتژي  ــر روي اس ــز ب ــت تمرك ــاي سياس ــك ه و تحري ــي ــت سياس ــه، خواس ــذاري يكپارچ گ

و تحرك رسيده سرمايه هـايي بـا فقـدان اسـتراتژي در مقابل، شهرهاي. اند گذاري، به سرزندگي
ميلهأ، مسيرهاي مس5و مانيل4توسعه شهري منسجم، مانند الگوس عملكـرد. دهند دار را ادامه

به. داراي اهميت جهاني است21شهرهاي قرن  هـاي عنـوان عصـر جنـگ در اين قرن كه از آن
مي) عصر جهاني شدن(شديد مكاني  اقنام برده و شود، شهرها بايد نقش فعالي در تصاد محلـي

مي در چنين عصري رفاه سرمايه. پذيري داشته باشند رقابت تواند در كنـار بربريـت وجـود داري
در ايـن عصـر شـهرهايي موفـق خواهنـد شـد كـه اوالً بهتـرين.)1383دريـورو،(داشته باشـد 

ب هاي محيطي خود با آگاهي از چنين توان مندي را از توان بهره هتـرين هايي داشته باشند، ثانياً
به استفاده را از فرصت و ثالثاً زمان را در چنـينيواسطههاي به دست آمده جهاني شدن ببرند

و تابي از دست ندهند . شرايط پرتب
يند جهاني شدن دور خواهد كرد بلكهآموضع انزواگزيني در اين عصر نه تنها شهرها را از فر

ميعالوه بر از دست دادن زمان، فرصت را نيز در  منـدي دهد تا بهره اختيار شهرهاي ديگر قرار
ها ترين مكانسيممناطق شهري مهم. نبود رقيب از مزاياي جهاني شدن ببرنديواسطهالزم را به

و كاهش مي) تسكين(براي جلوگيري و تطبيق بـابه. باشندفقر دليل پيشرو بودن در سازگاري
م(6جهاني فراتر از مواد نفتي و شهري، هاي بين واد مصرفي جهان را، شامل جريانبيشتر انرژي

و اينكـه آنهـا بيشـتر)كنند شهرها مصرف مي درصـد رشـد اقتصـادي جهـان را دارنـد،80از،
و قاره سرنوشت اقتصادي ملت دليل اينكه شهرها توليـدبه. ها را شهرها مشخص خواهند كرد ها

با-هاي بزرگي هستند كننده و دادوستد در مقايسـه بـا منـاطق-الي محيطـي در نتيجه تراكم
يغيرشهري داراي سطح بااليي از درآمد خانوار، مصرف كـم انـرژي در واحـد توليـدي، هزينـه 

و غيره هسـتند سرانه كمتر براي زيرساخت ايـن تـأثيرات مثبـت شهرنشـيني بـا. هاي محيطي
 عيـتجمدرصـد61، حـداقل 2030تـا سـال. شود افزايش سريع شهرنشيني جهان تقويت مي

و تا سال طـور كامـل شهرنشـين احتماالً جهان بـه 2060جهان در شهرها زندگي خواهند كرد
از(خواهد شد  بـا ). جهان در شهرها زندگي خواهند كرد جمعيتدرصد80در اين سال بيشتر

بهاين وجود، بعضي شهرها عملكردي بسيار ضعيف ويـژه آنهـايي تر از ظرفيت بالقوه خود دارند،
 
1- Dormant Cities 
2- Shanghai 
3- Glasgow 
4-Lagos 
5-Manila 
6-Post- Petroleum 
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از دسـت دادنيهايـن شـهرها در نتيجـ. انـد قرار گرفته1جنوبي صحراي آفريقايكنارهكه در
به جمعيتها براي فرصت و شـان داراي عملكـرد غيرمنطقي براي منطقهيكارگيري توسعه شان

.ضعيفي هستند
هايي را بر عهده بگيرد عالوه بر اين، هر شهري براي اينكه رقابتي بشود بايد نقش يا نقش

جهان هرگز زمين بازي يكدستي) 1998(هاروييچرا كه به گفته. كه در آن قابليت دارد
و نگار تمايزات زيست و فرهنگي است نبوده بلكه مكان پر نقش . محيطي، سياسي، اجتماعي

و فرهنگي متفاوتي است هاي زيست پس هر شهري داراي ويژگي شهرهاي. محيطي، اجتماعي
آتي خوديا براي توسعهه موفق شهرهايي هستند كه بهترين استراتژي را بر اساس اين ويژگي

. كنند انتخاب مي
و تاريخي كشور است كه سابقه پايتختييچندين دورهيشهر مراغه از جمله شهرهاي مهم

در) قرن هفتم هجري قمري( اين شهر زماني. نيز داشته است و دانش جزء مراكز مهم علم
و جهان بوده است و حتي منطقه درخشان تاريخي، در حاليولي با وجود چنين سابقه. كشور

مراغه شهري است كه در زمان اصالحات. باشد حاضر مراغه در وضعيت چندان مساعدي نمي
درينقطه) انقالب سفيد(ارضي شروع اين اصالحات بوده است كه نشان از اهميت اين شهر

مييچند دهه و مسؤوال اكثرياما شهر مراغه به عقيده. باشد قبل آن بسيارن غالب ساكنان
مي پايين مي. بايست باشد تر از سطحي است كه و داليل زيادي توان به اين عدم پيشرفت
قرار گرفتن در انزواي جغرافيايي يكي از اين داليل. مناسب شهر مراغه ذكر كرديتوسعه

يموقعيت جغرافيايي مراغه به صورتي است كه ارتباط آن با پسكرانه. تواند باشد اصلي مي
و غيره از طريق شهر جنوبي و اروميه و ارتباط آن با شهرهاي مياندوآب كامالً مسدود است

شهريياي شدن نقش اين شهر در شبكه همين عامل باعث حاشيه. شود بناب برقرار مي
مي. استان شده است مناسب شهر مراغهيتوان براي عدم توسعه يكي ديگر از داليلي كه

و تسلط خردكنندهعنوان كرد وجود مادرشهر تبر البته اين. آن بر شهرهاي منطقه استييز
و ديگر شهرهاي  به. نيز داراي چنين مشكلي هستنداستان عامل تنها مختص مراغه نيست
گونه خودنمايي به شهرهاي غير مراكز هيچيعبارت ديگر ساختار متمركز اداري كشور اجازه

زي استان به خصوص در استان به اد را نميهاي با نخست شهري و اين در كل كشور دهد
و شديدتر خودنمايي مي و در استان آذربايجان شرقي به صورت خاص در اين. كند صورت عام

با،استان به جمعيتتبريز برابر دومين شهر استان يعني9نفر، 1400000تقريباً نزديك

 
1-Sub-Saharan Africa 
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مييالبته به تأثير خردكننده. دارد جمعيتمراغه توان نگاه تبريز بر مراغه از بعد ديگري هم
و آن اينكه مراغه در بعضي از ادوار تاريخي به عنوان رقيبي براي شهر تبريز در منطقه  كرد

اين. كه در بعضي از مراحل تاريخي حتي موقعيتي برتر از تبريز داشته است طوري. بوده است
بي حالت رقيب بودن مراغه براي شهر تبريز شايد يكي . توجهي به اين شهر بوده است از داليل

بييعامل ديگري براي عدم توسعه ن كشوري به اين شهر توجهي مسؤوال مناسب شهر مراغه
بي البته اينجا نمي. تواند باشد مي يا خواهيم داليل اين توجهي به خصوص بعد از انقالب را ذكر
ساختن مراغه از اين انزواي جغرافياييجراهكاري براي خاريبلكه هدف ارايه. گويي كنيم پيش

امر مسلم اين است كه مراغه. شهري استان استيو تعيين نقش مناسب براي آن در شبكه
بييشهري با چنين سابقه و تمدن شهرنشيني مورد .مهري زياد قرار گرفته است تاريخي
از دهه. شته استي هم رشد چنداني در اين چند دهه اخير نداجمعيتشهر مراغه از لحاظ

درصد بوده، نرخ رشد شهر مراغه حدود93/4كه نرخ رشد مناطق شهري كشور 1355تا 1345
شهر مراغه بيشتر شبيه به نرخ جمعيتدر واقع در اين دهه نرخ رشد. درصد بوده است49/1

كه 1335شهر مراغه از سال جمعيت. تا نرخ رشد شهري)1/1( رشد روستايي كشور بوده
به 36551 حدود 50يعني تقريباً در طول. رسيده است 1385نفر در سال 149929نفر بوده
شهري مراغه نبود جمعيتشايد يكي از داليل اصلي رشد خفيف. برابر شده است4سال

و يا كم بودن ميزان چنين مهاجرت- هاي روستا مهاجرت با توجه به اين. هايي باشد شهري
هاي اخير مهاجرتيسريع شهرهاي كشور در چند دهه جمعيتاصل كه يكي از داليل رشد 

چرا كه شهر. تواند صادق باشد شهري بوده است، اين قاعده در شهر مراغه خيلي نمي-روستا
و زمينيمراغه از آن جمله شهرهايي است كه داراي پسكرانه هاي غني كشاورزي با باغات

آنيباشد، طوري كه درآمد روستا حاصلخيز بزرگ مي تفاوتي با درآمد شهرنشينان چندان يان
و خدمات نسبتاً مناسب در روستاهاي منطقه مانند،. ندارد در كنار آن بايد به وجود امكانات

و غيره اشاره كرد به. آب، گاز، برق، تلفن همين عامل باعث عدم مهاجرت از روستاهاي اطراف
به. شهر شده است عنوان يك شهر مهاجرفرست به خصوص به در عوض اين خود شهر بوده كه

و تبريز عمل كرده است .شهرهاي مهم تهران
مي از مجموعه بحث و مهم در كشور-كه مراغه شهري فرهنگي توان گفت هاي باال تاريخي

هدف كلي اين مقاله در واقع آگاهي. باشد است كه هنوز از جايگاه مناسب خود بسيار دور مي
و عملكردي جديده براي بهرههاي محيطي مراغ از توان و نيز تجويز نقش گيري بهينه از آن

شهرييهاي توسعه آگاهي از قابليت. براي خارج ساختن مراغه از انزواي جغرافيايي خود است
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ميو انتخاب بهترين استراتژي تواند مانند چراغ دريايي براي شهر در جهت ها براي اين توسعه
هاي حاضر ارزيابي توانيعبارت ديگر، رسالت مقالهبه.دمشخص كردن مسير حركت آن باش
و تمام محيطي مراغه با استفاده از مدل و با مشاركت مستقيم شهروندان هاي استراتژيك

از گروه و عملكردي جديد به اين شهر براي خارج ساختن آن هاي شهري براي تجويز نقش
و نگر توان عه سعي شده به صورت جامعدر اين مطال. انزواي جغرافيايي خاص خود بوده است ها

و برترين استراتژي قابليت . آتي آن ارايه شوديهاي ممكن براي توسعه هاي مراغه شناسايي
با. انداز مشترك براي شهر مراغه شده است چشميبنابراين در گام اول اقدام به تهيه سپس

و سناريوهاي تعريفي، استرات استفاده از همين چشم شهريهاي مناسب براي توسعهژيانداز
و با استفاده از مدل و از بين ANPو SWOT،AHPهاي تحليلي انتخاب مورد ارزيابي قرار گرفته

و يك استراتژي هم به عنوان استراتژي مكمل آن  آنها يك استراتژي به عنوان استراتژي برتر
.در نظر گرفته شده است

AHP 2وSWOT 1مدل تركيبي

ميو تكنيك رويكردها . تواند مورد استفاده قرار گيرد هاي زيادي براي آناليزهاي استراتژيك
و تهديدها، كه فرصت در اين ميان تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و ها ها، تهديدها، نقاط قوت

تحليل سوآت يك ابزار مهم پشتيبان. كند بيشتر رايج است ضعف يك سيستم را ارزيابي مي
و تصميم به گيري است و دروني سيستم اي براي تحليل محيط عنوان وسيلهمعموالً هاي بيروني

ميهنگامي.)Kangas& others,2003:350(شود استفاده مي شود، كه از تحليل سوآت استفاده
ميي اين تحليل پايه با اين وجود تحليل سوآت. آورد خوبي براي تشكيل استراتژي فراهم

و ارز . باشد يابي مراحل هم نميبدون محدوديت در سنجش
عوامل براي تعيين تأثير هر عامل در طرح يا استراتژييدر تحليل معمولي سوآت، دامنه

تواند تحليلي براي مشخص به عبارت ديگر مدل سوآت نمي. گيري نيست پيشنهادي قابل اندزه
گيري براي تصميميا توانايي ارزيابي تناسب آلترناتيوها را باشد كردن اهميت نسبي عوامل

به حال مدل سوآت به عوامل در تحليلبا اين.)Kajanus & others,2004:501( فراهم آورد
و عوامل را به مي صورت جدا، خالصهصورت دقيق اشاره كرده بهو كلي توضيح ويژه اينكه دهد

و نقاط ضعف(صورت دروني مدل سوآت عوامل تحليل را به و فرصت(و بيروني) نقاط قوت ها
مي طبقه) تهديدها بنابراين نتايج مدل سوآت اغلب فقط ليست ناقصي از عوامل. كند بندي

 
1-Strongest, Weakness, Opportunity, Treats 
2-Analytic Hearsay Process 
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و دروني است به براي همين نمي. بيروني فرتواند را يند تصميمآطور جامع گيري استراتژيك
.ارزيابي كند

و همكاران" در براي حذف ضعف1، يك روش تركيبي)2000("كورتيال هاي مدل سوآت
و ارزيابي گام اندازه  اين تكنيك از مدل تحليل سلسه. هاي تحليلي آن پيشنهاد كردند گيري
مي) AHP( مراتبي را در مدل سوآت استفاده "A,WOT"كند كه در مطالعات بعدي اسم آن

.)Leskinen&others,2006: 267-278;Kajanus&others,2004:499-506(اند كرده گذاري نام

مي A,WOTمراتبي مدل نمايش سلسله1شكل شماره .دهد را نشان
بهاچارتباط اي هاي سوآت هاي مشخص شده براي عامل طور تحليلي ارجحيتپي با سوآت
و آنها را قابل اندازه در تصميم مي گيري را توليدكرده .)Kurttila & others,2000:4(كند گيري

هاي، فقط ارجحيت)SWOT_AHP )A,WOTتركيبيمدليوسيلهتمامي مطالعات انجام شده به
و جايگزين يك از استراتژي كنند ولي هيچسوآت را بررسي مي3و زيرفاكتورهاي2فاكتورها ها ها

.)Yuksel & Metin,2007:3365(شوند واردنمي4استراتژيكمراتبي براساس عوامل درساختارسلسله

 A,WOT مراتبي تحليل نمايش سلسله:1شكل
 Leskinen & others,2006: 268: مأخذ

ANP 5روش

و ارزيابي مراحل تحليل سوآت هاي ذاتي در اندازه پي محدوديتاچاگرچه تكنيك اي گيري
مدل. گيري كند تواند وابستگي ممكن ميان عوامل را اندازه دارد، ولي آن نمي را از ميان بر مي

مياچاي مراتبي مستقل عمل سلسلهكند كه فاكتورهاي نشان داده شده در ساختار پي فرض
 
1-Hybrid Method 
2-Factors  
3-Sub-factors 
4-Strategic Factors 
5-Analytic Network Process 

محيط عملياتي

)T(تهديدها)O(هافرصت)W(نقاط ضعف)S(نقاط قوت گروه سوآت

عوامل سوآت

S1هااستراتژي S2 sn
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در.تواند باشد ولي اين هميشه فرض درستي نمي. كنند مي  امكان وابستگي ميان فاكتورها فقط
وينتيجه مي آناليز محيط بيروني و نقاط. شود دروني مشخص و نزديكي ميان تهديدها ارتباط

بر تأثير تهديدها وابستگي تواند وجود داشته باشد، توانايي براي غلبه يا مقاومت در برا قوت مي
كه. زيادي به نقاط قوت دارد و ضعف سيستم به اين صورت است ارتباط ميان نقاط قوت

و سيستمي كه داراي نقاط قوت بيشتري باشد احتماالً نقاط ضعف كمتري خواهد داشت
ب بنابراين مي .)Ibid( اين نقاط ضعف مقابله كنديوجود آمده در نتيجهه تواند با مشكل

اييفرضيه يمراتبي از همه هاي بااليي سلسله پي بر روي عملكرد مستقل گروهاچاصلي
و از معيارها يا آيتم قسمت هر هاي پاييني آن از. سطح بنا نهاده شده است هاي بسياري

ب گيري نمي مشكالت تصميم مراتبي ساختاري شود براي اينكه امكان دارد صورت سلسلهه تواند
و ارتباط عوامل گوناگون با يكديگر شودشامل فعل  هاي سطوح باال ممكن است عامل.و انفعال
ساختار مسايل با وابستگي. هاي سطوح پايين وابستگي داشته باشند ها با عامل بعضي وقت

يك ميان عوامل شرايطي فراهم مي)Feedback( عملكردي كه براي بازخورد آورد، به عنوان
ت1سيستم شبكه مياي مورد  استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي2ساعتي. گيرد وجه قرار

)AHP ( و براي حل مسايل را براي حل مسايل با معيارها يا آلترناتيوهاي مستقل پيشنهاد كرده
و آلترناتيوهاي وابسته به هم مدل تحليل شبكه  را پيشنهاد كرده است) ANP(اي با معيارها

)Lee & Kim,2001:112.( ANP وسيله ساعتي پيشنهاد شدهبهكه)Saaty, 1977, 1980(در واقع
3جهتييك مراتبي ارتباط سلسله چارچوبي با AHPكه درحالي. باشد مي AHP يك كل از مدل

و مشخصه ANPدهد، را نشان مي ها اجازه براي روابط متقابل پيچيده ميان سطوح تصميمات
هايي جايگزين كرده مراتب را با شبكه، سلسلهANPرويكرد بازخوردي).2 شمارهشكل(دهد مي

بهيكه در آن ارتباط ميان سطوح بااليي يا پا يني، مسلط يا تبعي، مستقيم يا غيرمستقيم
براي نمونه عالوه بر اينكه.)Yuksel & Metin,2007:3367(آساني قابل نشان دادن نيست 
مي اهميت معيارها اهميت جايگزين ها نيز ممكن كند، بلكه اهميت جايگزين ها را مشخص

 ).Saaty,1996(است تأثيري در اهميت معيارها داشته باشد 

1-Network 
2-Saaty 
3-Uni-directional 
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اي مراتبي با يك مدل شبكه تفاوت ساختاري ميان يك مدل سلسله:2شكل

 Yuksel & Metin,2007:3366: مأخذ

پابنابراين يك نمايش سلسله هاي پيچيده مناسب ين براي سيستميمراتبي با ساختار باال به
مي سيستم. باشد نمي يك. توان توسط يك شبكه نشان داد هاي بازخوردي را ارتباطات در

مييوسيلهشبكه به ها داللت بر جهت وابستگي جايي كه جهت كمان. شودكمان نشان داده
مي وابستگي. دارد به متقابل ميان دو گروه كه اصطالحاً وابستگي بيروني ناميده وسيله شود
مي پيكان به. شود هاي دو طرفه نشان داده هاي وسله كمانوابستگي داخلي ميان عناصر گروه
مي حلقه .شوند اي نشان داده
ANP اساسي تشكيل شده استياز چهار مرحله:

و ساختار مس-1 بهلهأمس:لهأساختمان مدل و صورت يك سيستم بايد به روشني تبيين شده
و عقالني مانند شبكه تجزيه شود مي. منطقي به اين ساختار شبكه سازان تصميميوسيلهتواند

يدر اين رساله براي تهيه. هاي مناسب انتخاب شودو يا ديگر روش از طريق توفان مغزي
براي اطالع بيشتر از اين روش مراجعه. له از روش سناريوسازي استفاده شده استأساختار مس

&( كنيد به others,2006: 267-278 Leskinen.( 
و بردار ارجحيتيدودوبهيماتريس مقايسه-2  AHPاي اين قسمت شبيه به ماتريس مقايسه:ي

شان نسبت به كنترل معيار است كه در آن عناصر تصميم در هر گروه با توجه به اهميت
در ها نيز با توجه به اهميت خود گروه.شوند مقايسه مي دهي به هدف مقايسه شكل شان

.شوند مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


85 ...ي شهري مراغه با استفاده از هاي توسعهارزيابي قابليت

هاي كلي در يك سيستم با وابستگي متقابل، براي انتخاب ارجحيت:1تشكيل ماتريس عالي-3
درنتيجه ماتريس. شود در يك ستون اختصاصي ماتريس واردمي)Local(دروني بردار ارجحيت

يكيدهندهعالي در نهايت يك ماتريس جزءبندي شده است كه هر جزء ماتريس نشان
ميارتباط ميان دو گروه در يك مراتب براي نمونه ماتريس عالي براي يك سلسله. باشد سيستم

ميبه،نشان داده شده2aسه سطحي كه در شكل :باشد صورت زير

Wh=�
0 0 0
��� 0 0
0 ��� �

�

 w32. دهد وكتوري است كه تأثير هدف بر روي معيار را نشان مي، w21در اين ماتريس
ويدهندهنشان ميIمعيار بر روي هر يك از آلترناتيوها، صفرهاي وارد. باشد نيز ماتريس واحد

در مقابل اگر معيارها داراي روابط متقابل. شده منطبق بر عناصري هستند كه تأثيري ندارند
بهباشند سلسله در اين صورت ماتريس.)2bشكل(شبكه نشان داده خواهد شد صورت مراتب

whصورت ماتريس بهwnدر خواهد آمد صورت زيربه:

Wn=�
0 0 0
��� ��� 0
0 ��� �

�

به ANPچهارم مدليمرحله-4 دست هم انتخاب بهترين آلترناتيو يا استراتژي بر اساس وزن
مييآمده .باشد آن

كه مدل شبكه اي استفاده شده در اين مطالعه براي تحليل از چهار سطح تشكيل شده است
: نشان داده شده است3يدر شكل شماره

 اي براي تحليل سوآت شبكهساختمان مدل:3شكل

مينمايش ماتريسي كلي مدل سوآت استفاده شده در اين مطالعه نيز به :باشد صورت زير

1-Supermatrix 
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W=

اهداف

عوامل

زيرعوامل

هااستراتژي

	
0 0 0 0
�� w� 0 0
0 w� 0 0
0 0 w� I



اهميت عوامل سوآت با توجه به هدف،يدهندهبرداري است كه نشانw1در اين ماتريس
مييكه در اينجا انتخاب بهترين استراتژي براي توسعه W2.باشد آتي شهر مراغه است،

ماتريسي است كهw3. ارتباط دروني عوامل سوآت استيدهندهماتريسي است كه نشان
و  ماتريسي است كه بهw4اختصاص به تأثير عوامل سوآت در هر يك از زيرعوامل سوآت دارد

.تأثير زيرعوامل اصلي در هر يك از آلترناتيوها اختصاص دارد

 مورد مطالعهيمعرفي منطقه
مي شهر مراغه يكي از قديمي چاي صافييباشد كه در كنار رودخانه ترين شهرهاي ايران

و از شمال به كوه و از مشرق واقع شده است و از جنوب به باغات ورجوي و آشان هاي قشالق
ب و و مزارع درابه باغات و و37الخره از مغرب به كوه معروف رصد معطوف است 23درجه
و و46دقيقه عرض شمالي ارتفاع آن از سطح دريا. دقيقه طول شرقي واقع است16درجه

مي 1390حدود  از.)63: 1372مرواريد،(باشد متر و يكي 19اين شهر مركز شهرستان مراغه
و گسترش جغرافيايي- آهن تهران درمسير راه شرقيشهرستان استان آذربايجان تبريز واقع شده

و از جنوب به استان. آن از شمال به جنوب است اين شهر از شمال به شهرستان تبريز
مآذربايجان را هاي بستاناز شرق شهرستان. گردديغربي محدود و چارويماق آن آباد، هشترود،
و جنوب شرق اين هاي فوق به ترتيب در شمال شهرستان. سازند محدود مي شرق، شرق

و ملكان نيز در غرب اين شهرستان هاي اسكو، عجب شهرستان. شهرستان واقعند شير، بناب
شهر مراغه بر اساس آمار سال جمعيت.)9: 1385مهندسين مشاور نقش محيط،(اند قرار گرفته

يمساحت شهر در داخل محدوده.)1385مركز آمار ايران،(نفر بوده است 149921، 1385
مي 7/2597محاسباتي ي كل شهر در وضع موجود جمعيتمتوسط تراكم ناخالص. باشد هكتار

آ. نفر درهكتار است 57 و كهن و داراي پيشينهشهر مراغه يكي ازشهرهاي تاريخي يذربايجان
و فرهنگي پرباري مي و سابقهياين شهر در دوره. باشد تاريخي پايتختييمادها ساخته شده

و برنامه( دارد) هالكوخان(را در دوره ايلخانان  .)2: 1385شرقي،ريزي استان آذربايجان سازمان مديريت
طو مراغه توسط خواجهيخانه با احداث رصد سي در زمان هالكوخان، مراغه تبديل نصيرالدين

و حتي خارج از مرزهاي و فرهنگي مهمي در جهان اسالم مي به مركز علمي در ميان. شود آن
و ديگر كشورهاي اسالمي، رصدخانه رصدخانه مراغه از نظر طوليهاي شناخته شده در ايران
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و به اعتباري طوالني رين زمان فعاليت را به خودت زمان كار از موقعيت ممتازي برخوردار است
.)357: 1348ورجاوند،(اختصاص داده است 

و شهرستان:1 نقشه  موقعيت شهر مراغه در استان

هاي فراوان ي، به دليل قابليتجمعيتعنوان دومين شهر استان از نظر شهرستان مراغه به
و به پذيري كشش اي جنوب غرب استان دارد ازسطح منطقهيدليل تأثيراتي كه درحوزهتوسعه

و قابليت. بااليي برخوردار است در به دليل وجود امكانات هاي مناسب شهرستان به خصوص
. كشاورزي، مهاجرت از روستا به شهر نسبت به شهرهاي ديگر استان كمتر بوده استيزمينه
و دامپروري استكشاورزي اين منطقه به ترتيب زراعيهاي عمده فعاليت باغداري. ت، باغداري

. اول استان را به خود اختصاص داده استياين شهرستان با محوريت پرورش سيب رتبه
و توليد صنايع تبديلي را فراهم آورده استيوجود قابليت در كشاورزي زمينه وجود. گسترش

و هوايي در اين شهر از قابليت اي، نقل جادهو حمليشبكه اي مهم آن محسوبه ريلي
و دامي،. شود مي و زميني، رشدو حمليشبكه وجود توليدات كشاورزي نقل ريلي، هوايي

. آورده است را فراهم) خشكبار(بازرگاني خارجي با محوريت صدور محصوالت كشاورزي 
مي54كه طوريبه و سازمان مديريت(شود درصد انواع خشكبار استان از اين شهرستان صادر

به اين).148: 1385 شرقي، ريزي استان آذربايجان برنامه و ويژگييدليل سابقه شهر  تاريخي
مي هاي داراي جاذبه طبيعي، .باشد گردشگري مناسب نيز

 روش تحقيق
و و تحقيق روش مورد استفاده بر حسب هدف، روش تحقيق كاربردي، در اين مطالعه

و ماهيت، تحقيق توصيفي مطالعه برحسبيشيوه مي- روش براي گردآوري. باشد تحليلي
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و اسنادي، روش مشاهده هاي كتابخانهروش اطالعات دراين مطالعه از وي اي مستقيم
و تهيه روش و نخبگان شهري و پيمايشي مانند مصاحبه با مردم، كارشناسان يهاي ميداني

كه. پرسشنامه استفاده شده است شهرييهاي توسعه ارزيابي استراتژي الزم به ذكر است
. بوده است)101-126: 1387اشرفي،(اينجانبياندازسازي رساله روي قسمت چشمدنباله مراغه

و بررسي روال كار به اين صورت بوده است كه ابتدا با استفاده از مطالعات انجام شده
 1304انداز شهر مراغه در سال چشمهاي مختلف شهر مراغه اقدام به تدوين هاي گروه ديدگاه

 انداز تدويني، سناريوهاي اصلي توسعه آتي شهر مراغه سپس با استفاده از چشم. شده است
بر. اند تعريف شده و جمع اساس چشم در ادامه و ديدگاه انداز تعريفي هاي بندي مطالعات

م ضعف، فرصت ترين نقاط قوت، نقاطشهروندان، مهم و تهديدهاي شهر راغه تحت عنوان ها
و سپس با استفاده از و نيز نقاط جداول سوآت انتخاب سناريوهاي تعريف شده در قسمت قبلي

و ضعف شهر، استراتژي بنابراين. شهر تدوين شده استيمناسب براي توسعه هاي قوت
و بر اساس سناريوهاي تعريف هاي گروه هاي تعريفي با توجه به ديدگاه استراتژي هاي شهري

ميشد ها اين استراتژي"پياچاي"درمدل"سوآت"در ادامه با تلفيق مدل. باشده براي شهر
در"پياچاي"هاي مدل الزم به ذكر است به دليل محدوديت. اند مورد ارزيابي قرار گرفته كه

.استفاده شده است ANPادامه به آن پرداخته شده است، از مدل 

و زيرعوامل سوآت انتخاب استراتژيينحوه  ها
و اقدامي، بايد آينده قبل از هرگونه برنامه اي را كه درتالش براي دستيابي به آن هستيم ريزي

روي همين اصل اولين گام در اين مقاله.)Murray & Greens, 2006: 364(ترسيم كنيم 
و چشم تدوين چشم با انداز شهر مراغه هاي شهري گروهيمشاركت همهاندازسازي براي آن

و در تهيه در برنامه.بود فر، چشمCDSسنديريزي استراتژيك را CDSيندآاندازسازي قلب
 & Clement, 1991; Hackett( است اندازسازي شده از چشم تعاريف زيادي. دهد تشكيل مي

Spurgeon, 1996; Green & Others, 2000; Haines, 2000; Hodgkinson, 2002; Eigeles, 2003; 
Shipley & Others, 2004:195-210; MUSPP, 2007.( مشترك تمام اين تعاريف اين استينكته

فر كه، چشم ميآاندازسازي به يندي است كه جامعه در آينده و طرح خواهد هايي است آن برسد
بهاندازسازي امروزه جوامع گوناگون چشم. براي اينكه چگونه بايد به آن برسد عنوان قسمتي را

مي يك برنامه از و تكنيكي براي مشاركت عمومي مورد استفاده قرار . دهند ريزي استراتژيك
و فرصت اندازسازي انتخاب چرا كه چشم و ارزش ها هاي مشترك ها را بر اساس اهداف مشترك
مي چشم. كند ارزيابي مي از اينكه توان به چراغ دريايي تشبيه كرد كه بيشتر اندازسازي را

مي) موضوع( محدوده را مشخص كند مسير و بيشتر از اينكه مكان را نشان را مشخص كند
مي دهد، جهت را به در ترين اصل در چشممهم. دهد ما نشان اندازسازي مشاركت شهروندان
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هر. اندازي مشاركتي باشد اندازسازي بايد ضرورتاً چشم به عبارت ديگر چشم. تهيه آن است
فر عضوي از انداز چشم. اندازسازي را داشته باشد يند چشمآجامعه بايد فرصت براي مشاركت در

هايي با منافع خاص تهيه شود كه در اين تواند توسط دولت ملي يا گروه براي يك شهر نمي
ترين دليل براي مشاركت شهروندان مهم. صورت به احتمال زياد با شكست مواجه خواهد شد

و گروهاگ. تطميع محلي است فرر مردم بيشتر اندازسازي مشاركت يند چشمآهاي بيشتري در
و همكاري براي رسيدن به آن بيشتر احتمال سرمايه داشته باشند، گذاري آنها در خروجي آن
از. هاي مختلفي وجود دارد انداز روش چشميبراي تهيه. خواهد بود  روش در اين مطالعه

كه. انداز مراغه استفاده شده است چشميبراي تهيه)Ames, 1993("آمس" بدين صورت
و قابليت هاي آن پرداخته، سپس جايي ابتدا به بررسي وضع موجود مراغه، مسايل، مشكالت

مي) حركت روند(كه با اين شرايط خواهد رفت  سناريو(خواهد برودو در مرحله بعد جايي كه
ي دستيابي به آن مورد بررسي قرار گرفتهو در نهايت چگونگ) يا آلترناتيوهاي داراي اولويت

بهچشميبراي تهيه.است :ن شهر مراغه به چهار گروهاصورت مشاركتي، ساكنانداز شهر مراغه
و مسؤوال شهروندان معمولي، نخبگان شهري، گروه ن شهري تفكيك شده تا با هاي بحث

بابه(هاي مختلف پيمايشي مانند پرسشنامه استفاده از روش و بستهصورت و بحث)ز ، مصاحبه
و نظرات آنها در راستاي رسيدن به چشم به بررسي ديدگاه از. انداز شهر مراغه پرداخته شود ها

به شهروند مراغه 317بين شهروندان با استفاده از روش برآورد حجم نمونه كوچران، صورت اي
از بين نخبگان. شدند هاي كامالً بسته مورد پرسش واقع تصادفي با استفاده از پرسشنامه

و گروه به62هاي بحث نيز شهري و از طريق پرسشنامه نفر صورت غيراحتمالي انتخاب شده
هاي بحث شامل دو گروه گروه. پرسش واقع شدندو بحث مورد)و بسته باز صورتبه(

و دانشجويان غير دانشجويان بومي دانشگاه مي هاي مراغه اس. باشند بومي آن ت كه الزم به ذكر
و گروه براي راحتي كار، ديدگاه آن هاي دو گروه نخبگان و به نتايج هاي بحث باهم تركيب شده

به50ن شهري نيز از بين مسؤوال. صورت مشترك اشاره شده استبه و نفر صورت غيراحتمالي
و نيز مصاحبه از طريق پرسشنامه در نهايت. حضوري مورد پرسش واقع شدنديهاي كامالً باز

و نتايج EXCELو SPSSافزارهاي آنها را وارد نرماطالعاتها آوري پرسشنامه عد از جمعب كرده
بهبر. صورت نمودارهاي گرافيكي ارايه شده است آنها به و اساس نتايج دست آمده از تجزيه

و مسؤوال تحليل پرسشنامه ن شهري داراي اجماع تقريباً ها، شهروندان مراغه، نخبگان شهري
و ديدگاه و هماهنگي در زمينه يكسان و نيز قابليتيهاي نزديك و مشكالت ها، مسايل

و شاخصيانداز آينده چشم بر اساس نتايج. آن هستنديهاي مناسب براي توسعه شهر مراغه
شدبه 1403انداز مراغه براي سال اين اجماع، چشم : صورت زير تدوين

به-، شهري توريستي1403مراغه در سال:انداز مراغه چشم عنوان قطب علمي منطقه تاريخي،
و فعال، شهري زيست پذير با مديريتي با تجديد حيات هويت فرهنگي، داراي اقتصادي پويا
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و داراي پسكرانه و مشاركت شهروندان در مسايل شهري غني كشاورزي با صنايعيكارآمد
اند انداز شهر مورد توجه قرار گرفتهاصلي كه در چشمپنج.باشد تبديلي وابسته به آن مي

و قطب علمي منطقه-1:عبارتند از ؛و توريستي فرهنگي- شهري تاريخي-2؛شهري دانشگاهي
و رفاه همگاني-3 و صنايع تبديلي-4؛شهري با اقتصاد پويا شهري با پسكرانه غني كشاورزي

و با شهري زيست-5؛وابسته به آن .مشاركت شهروندانپذير با مديريتي كارآمد
و تأييد آن از طرف گروهبعد از تدوين چشم هاي مختلف شهري، سناريوهاي اصلي انداز

شديبراي توسعه آتييسه سناريوي اصلي تعريف شده براي توسعه. آتي شهر مراغه تعريف
:مراغه عبارتند از
و قطب علمي منطقه با گس:سناريوي اول ترش آموزش عالي تبديل مراغه به شهري دانشگاهي
در ها در شهر با تأكيد بر تحقيقاتي مانند فسيلو دانشگاه و غيره كه شهر مراغه شناسي، نجوم
.هاي زيادي دارد آنها قابليت

و گردشگري مراغه با توجه به قابليت فعاليتيتوسعه: سناريوي دوم هاي زياد هاي توريستي
و نيز پتانسيل و زيبايي تاريخي آن .طبيعي كه در اين منطقه وجود داردهاي طبيعي

با فعاليتيتوسعه: سناريوي سوم و صنايع تبديلي وابسته به آن و دامپروري هاي كشاورزي
و نيز زمينيوجود پسكرانه در غني كشاورزي منطقه هاي حاصلخيز با باغات فراواني كه

.منطقه موجود هستند

 ANPمراحل عملياتي مدل
هاي كليو مشخص كردن ارجحيت) عملياتي ماتريس( ANPماتريسيبراي محاسبه

: ها مراحل زير دنبال شده است استراتژي
با توجه به2هاي جايگزين مشخص كردن استراتژيو1اصلي سوآت شناسايي زيرعوامل-1

اي كتابخانهو ميداني صورتدر اين مرحله با استفاده از مطالعات انجام شده به: زيرعوامل سوآت
و تهديدهاي مراغه براي توسعه ترين نقاط قوت، ضعف، فرصتمهم اقدام به انتخاب آتييها
به8بدين ترتيب. آن شده است به8عنوان نقاط قوت، زيرعامل 7عنوان نقاط ضعف، زيرعامل
و زيرعامل به به5عنوان تهديد خاب آتي شهر مراغه انتيعنوان فرصت براي توسعهزيرعامل

و سناريوهاي تعريفي كه مورد بعد از انتخاب زيرعوامل سوآت، با استفاده از چشم. شدند انداز
و اجماع گروه آتييها براي توسعه ترين استراتژي هاي مختلف شهري بودند، مناسب تأييد
استراتژي جايگزين انتخاب شدند4زيرعامل براي ارزيابي28بدين ترتيب. شهر انتخاب شدند

ها استفاده ها به جاي خود عامل در ادامه براي راحتي كار از كدهاي عامل.)1دول شمارهج(
.شده است

1- SWOT Sub-factors  
2-Alternative Strategies 
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و استراتژي:1جدول هاي جايگزين ماتريس زيرعوامل سوآت  
عوامل بيروني عوامل دروني

)W(نقاط ضعف )S(نقاط قوت

و كافي براي توسعه ينبودزمين مناسب
)W1( شهر

و تمدن غنييسابقه تاريخي شهرنشيني
)S1( فرهنگي

)W2(مشكالت ترافيكي )S2(ارتباطي مناسبيداشتن شبكه

و ناكارآمد شهري )W3( مديريت ضعيف و آموزشي در شهر )S3( مراكز مهم تحقيقاتي

و خدمات عمومي  كمبود فضاهاي عمومي
)W4(

و جغرافيايي )S4( شرايط مناسب طبيعي

)W5( جغرافيايي در انزواي قرار گرفتن )S5(هاي مناسب شهريزيرساخت

و عدم بازدهي و كشاورزي سنتي  دامداري
)W6(

)S6(نگرش مثبت مسؤولين محلي

يمدون براي توسعهيوبرنامهنبود طرح
)W7( شهر

)S7( اجتماعييهاي توسعهباال بودن شاخص

و عدم استفاده از توان هاي توريستي
)W8( گردشگري

د )S8( صادراتيزمينهرمزيت تجاري

)O(هافرصت
)O1(شهرهاتوجه به تمركززدايي از كالن  SOاستراتژي WOاستراتژي

عنوان دومين شهر توجه به مراغه به
)O2( هاي فرادستدار در طرحاولويت

و فرهنگي(تقويت گردشگري در) طبيعي
 مراغه

و دانشگاهيتوسعه در شهر با ها آموزش عالي
و تأكيد بر تحقيقاتي مانند فسيل و غيره شناسي

 تبديل مراغه به شهري دانشگاهي
ويوجود پسكرانه غني كشاورزي
و مهمترينجمعيتدومين شهر از نظر ي

)O4(شهر استان بعد از تبريز
همجواري منطقه با كشورهاي همسايه

)O5()تركيهارمنستان،آذربايجان،(
WTاستراتژي STاستراتژي

و برنامهتوجه طرح هاي توسعه بهها
هاي تعريف جايگاه شهرها بر اساس توان

و جغرافيايي )O6( محيطي
ويبهسازي شبكه ارتباطي شهر با مناطق

و توسعه نقشيكشورهاي همجوار
و انباري شهر  صادراتي، وارداتي

و مناطق تقويت عملكرد كشاورزي شهر مراغه
و توسعه بهياطراف صنايع تبديلي وابسته

و دامداري )O7(فاصله نزديك با شهرهاي اطراف كشاورزي
)T(تهديدها

و امكانات درتجميع سرمايه وتهرانها
)T1(كالنشهرها

و خدمات و جذب امكانات كالنشهر تبريز
)T2( مهم استان

)T3(اندازه در منطقهشهرهاي رقيب هم
كاهش اهميت بخش كشاورزي در

ب -خش خصوصي به سرمايهعدم تمايل
)T5( گذاري در شهرهاي متوسط
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 آتي شهري توسعه

 جدول مقياس عددي ساعتي
و تهديدها ضعف، فرصت ) ها

بندي وزنينحوه. شوندي
به. باشد ميي ساعتي  الزم

.ل سوآت وجود ندارد

 مقايسه دو به دوئي عوامل سوآت

S
W
O
T

 ):w2محاسبه( ديگر عوامل
وابستگي ميان عوامليه

1-SWOT factors 

ج فصلنامه

براي انتخاب بهترين استراتژي توسع ANPساختار مدل:4شكل

با استفاده از جدول1سوآت اهميت عواملي كردن درجه
نقاط قوت، نقاط ضعف(در اين مرحله عوامل سوآت):

و تأثيرشان براي رسيدن به هدف وزن بندي ميه اهميت
و براساس جدولي مقايسه كميتي9زوجي عوامل با يكديگر

ف رض بر اين است كه وابستگي بين عوامل در اين مرحله

ماتريس مقايس S W O T  اهميت عوامل سوآت

1 3 2 5 0/483 
1 2 0/157 

1 3 0/272 
1 0/089 

CR=/005 

كردن ماتريس وابستگي دروني عوامل سوآت باتوجه به ديگ
بعدي محاسبهي، مرحله)W1(ت آوردن وزن عوامل سوآت

92

ك-2 مشخص
)w1محاسبه(

براساس درجه
صورت مقايسبه

ذكر است كه

درجه اه

كرمشخص-3
دستبعد از به
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ارتباطي مشخص كردن نحوه
 قبلي عنوان كرديم كه از
ل با توجه به تأثيرشان بر
ن عوامل سوآت را نشان

 شهري مراغهيتوسعه

:خواهيم داشت5 شماره

 قوت
 نقاط قوت

 نقاط ضعف

ها فرصت

 تهديدها

 ضعف
نقاط ضعف
 نقاط قوت
ها فرصت

 تهديدها
هافرصت

نقاط قوت
نقاط ضعف

T

...ي شهري مراغه با استفاده ازي توسعه

در اين مرحله با مشخ.ه به ارتباطات دروني آنها است
هاي در قسمت. دست آوريم سوآت بايد وزن آنها را به

ANPنسبت بهAHP محاسبه وابستگي دروني ميان عوامل
وابستگي دروني ميان شكل زير.هاي جايگزين استي

توسوابستگي دروني ميان عوامل سوآت براي انتخاب بهترين استراتژي
 نگارنده: مأخذ

س وابستگي دروني ميان عوامل سوآت براساس شكل شم

قماتريس وابستگي دروني عوامل سوآت با توجه به نقاط
W O T  وزن

1 5 0/333 

1 7 0/592 

1 0/076 

CR= 0/01
ض ماتريس وابستگي دروني عوامل سوآت با توجه به نقاط
ن S O  وزن

1 9 0/900 
1 0/100 

CR= 0/00 

سوآت با توجه به تهديد ماتريس وابستگي دروني عوامل
ف S W وزن
ن 1 3 0/75 
نق 1 0/25 

CR= 0/00 

O

W

S

هايارزيابي قابليت

سوآت با توجه
دروني عوامل
Pمزاياي مدل

روي استراتژي
:ددهمي

وابست:5 شكل

بنابراين براساس
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wعوامل=w1×w2:( در اين
ن دو ماتريس در همديگر
 ديگر با استفاده از اين دو

ب. آمد دست آمدهه نتايج
)W1(آمده از ترجيح عوامل
هاين وقتي از ارجحيت

ييگيري نها است در نتيجه
ن ديد كه در آن توا زير مي

از، فرصت0 به272/0ها

تي كمي9 جدول مقياس
تي كمي9 استفاده از جدول

. شود عوامل مشخص مي
:دهد را نشان مي

 قوت
)S(نقاط قوت S1

S1 1
S2

S3

S4

S5

S6

S7
S8

 ضعف
)W(نقاط ضعف W1

W1 1
W2

W3
W4

W5

W6

W7

W8

1-w sub-factors(local) 

ج فصلنامه

wمحاسبه( هاي دروني عوامل سوآت كردن ارجحيت
ب و با ضرب اينW2وW1دست آمدهه استفاده از دو ماتريس

ب د. آيدمي دسته هاي دروني عوامل سوآت به عبارت
دست خواهدهب)factors( عواملW ماتريس ديگري با نام

ب معني تفاوت دهد كه نشان مي آمددستهداري در نتايج
ب بنابراين. وجود آمده استهه وابستگي دروني عوامل

و ارتباط بين آنها غفلت شود ممكن اس  دروني عوامل سوآت
نتايج تأثير اين وابستگي را در ماتريس زي.ي صورت گيرد

S(از414/0به483/0از /193به157/0، نقاط ضعف
ازدي .تغيير يافته است063/0به089/0ها

درجه اهميت دروني زير عوامل سوآت با استفاده ازي
در اين قسمت با است ):زير عواملw:1محاسبه وزن زير عوامل
ييمل سوآت از طريق مقايسه دو به دوت دروني زيرعوا

و وزن هر كدام از زيرعواملي زير اين مقايسه دوبه دو ي
عامل نقاطي زيرعوامل سوآت براييماتريس مقايسه دو به دو

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

3 3 5
1 2 1 5 2 7 7

1 3 4 5 3
1 5 2 7 7

1 2 3 4
1 3 3

1 2
1

CR= 0/08 )ناسازگاريميزان(

ضيماتريس مقايسه دو به دو ي زيرعوامل سوآت براي عامل نقاط
W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

3 2 4 5 4 3 5
1 3 4 4 2 4

1 3 3 5 3
1 3 4 2

1 2
1 1

1 3
1

CR= 0/06)ميزان ناسازگاري(

94

ك-4 مشخص
مرحله با استف
وزن ارجحيت

ماتريس ماتريس
دراين قسمت
بدون محاسبه
وابستگي درون
نيز اشتباهاتي
S( نقاط قوت

و تهدي287/0

يمحاسبه-5
محاس( ساعتي

ساعتي اهميت
ر ماتريسچها

 وزن

0/072
0/265 
0/169 
0/276 
0/070 
0/090
0/033
0/027 

وزن
0/301 
0/166
0/167
0/082 
0/045 
0/046 
0/149 
0/044
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95 ...ي شهري مراغه با استفاده از هاي توسعهارزيابي قابليت

هاي زيرعوامل سوآت براي عامل فرصتيماتريس مقايسه دو به دو
)O(هافرصت O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 وزن

O1 1 2 4 4 5 0/194 
O2 1 3 2 5 4 6 0/255 
O3 1 2 3 3 4 0/174
O4 1 4 5 5 0/212
O5 1 2 0/055 
O6 1 3 0/072 
O7 1 0/038 

CR= 0/03 )ميزان ناسازگاري(

ي زيرعوامل سوآت براي عامل تهديدهايماتريس مقايسه دو به دو
)T(تهديدها T1 T2 T3 T4 T5  وزن

T1 1 4 5 2 3 0/409 
T2 1 3 0/104 
T3 1 0/050
T4 1 2 0/270
T5 1 0/166 

CR= 0/02 )ميزان ناسازگاري(

 زيرعواملw× عواملw)= كلي(زيرعواملw(1كلي زيرعوامل سوآتدرجه اهميتيمحاسبه.6
از:)دروني( طريق ضرب ارجحيت وابستگي دروني در اين مرحله اهميت كلي زيرعوامل سوآت

زيرعوامل ) Local(با ارجحيت دروني) چهارميمحاسبه شده در مرحله(گروه عوامل سوآت 
ميبه) پنجميمحاسبه شده در مرحله(سوآت  يمحاسبه در جدول شمارهينتيجه. آيد دست

.نشان داده شده است2

1-w sub-factor (global) 
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و توسعه،96  1390پاييز فصلنامه جغرافيا

 ارجحيت كلي زيرعوامل سوآت:2جدول
ارجحيت كليارجحيت زير عاملزير عاملارجحيت عامل عامل سوآت

S(414/0(نقاط قوت

S1072/0030/0
S2265/0109/0
S3169/0070/0
S4276/0114/0
S5070/0029/0
S6090/0038/0
S7033/0014/0
S8027/0011/0

W(193/0(نقاط ضعف

W1301/0058/0
W2166/0032/0
W3167/0033/0
W4082/0016/0
W5045/0008/0
W6046/0009/0
W7149/0029/0
W8044/0008/0

O(587/0(هافرصت

O1194/0056/0
O2255/0073/0
O3174/0050/0
O4212/0061/0
O5055/0016/0
O6072/0021/0
O7038/0011/0

T(063/0( تهديدها

T1409/0026/0
T2104/0006/0
T3050/0003/0
T4270/0017/0
T5166/0010/0

 محاسبات نگارنده: مأخذ

به بدين ترتيب  wsub-factors global صورت ماتريس ستونيماتريس ارجحيت كلي زيرعوامل سوآت
.خواهد بود

در اين مرحله ):w4(ها با توجه به زيرعوامل سوآت درجه اهميت استراتژييمحاسبه-7
مي اهميت استراتژييدرجه بدين. شودهاي جايگزين با توجه به زيرعوامل سوآت محاسبه
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97 ...ي شهري مراغه با استفاده از هاي توسعهارزيابي قابليت

زيرعامل سوآت را با توجه به تأثير آنها بر روي چهار استراتژي تعريف شده28ترتيب بايد هر
هاي محاسباتي اين مرحله در قسمت ضمايم آخر مقاله ماتريس(اول ارزيابي كرديدر مرحله
ن). آمده است صورت بهW4هاي جايگزين، زيرعامل سوآت با استراتژي28هايت با مقايسه در

: ماتريس زير در آمده است

هاي جايگزين با توجه به ارتباط دروني عوامل هاي كلي استراتژي مشخص كردن ارجحيت-
وزنياين پروسه محاسبهيآخرين مرحله):زيرعوامل كليw4 ×w=ها استراتژيw(سوآت 

مي استراتژي و استراتژي جايگزين براي اين. باشد هاي جايگزين براي انتخاب بهترين استراتژي
دربا.ضرب كنيم Wsub-factors globalرا در ماتريسW4كار بايد ماتريس   ضرب اين دو ماتريس

به يا همان ماتريس وزن جايگزين Wstrategiesماتريس همديگر بهها  صورتدست خواهد آمد
:زير
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 مراغه

بررسي ميزان AHP مدل
هاي قضاوتي، ميزان ماتريس

در صورت وجود. شده است
آموزشيتوسعه" استراتژي

و تبديل مراغه به و غيره
آتي شهريي براي توسعه

با")WO( در مراغه)ي نيز
. شود مراغه انتخاب مي

و دروني است  عوامل بيروني
ي كند از مدل تركيبي
و انتخاب استراتژي  انتخابي
ت اين است كه اگر چه
 تحليل سوآت را رفع كرده

كه. گيري كند اندازه چرا
و به سلسله صورت مراتبي

و نزديكي  چرا كه ارتباط
. تواند وجود داشته باشدي

و ارتباطي مراتبي سلسله بوده
صورت به ANPي ساختار

ج فصلنامه

ميهاي توسعه ميزان ارجحيت استراتژي:1 نمودار شهري
 نگارنده: مأخذ

هاي اصليتكه با توجه به اينكه يكي از مزي ذكر است
ها است، در اين مطالعه براي هر كدام از ماترر قضاوت

و درجداول مربوط به آنهان آورده شد) CR(محاسبه شده
بدين ترتيب استرا. ها تجديد نظر شده استر قضاوت

شناسي ها در شهر با تأكيد بر تحقيقاتي مانند فسيل دانشگاه
عنوان بهترين استراتژيبه396/0امتيازبا")SO( دانشگاهي
و فرهنگي(تقويت گردشگري"استراتژي.شود مي طبيعي
آتي شهر مرايعنوان استراتژي جايگزين براي توسعهبه

و اينكه فقط يك ليست ناقص از عوهاي مدل ضعف سوآت
گيري استراتژيك را ارزيابي يند تصميمآطور جامع فر به
SWOT_ANPهاي انتخ ها با استفاده از عامل براي ارزيابي استراتژي

در اين قسمت ANPاز مدل دليل استفاده. شده است
Aو ارزيابي مراحل تح هاي ذاتي در اندازهمحدوديت گيري

تواند وابستگي ممكن ميان عوامل سوآت ران مدل نمي
سفرض مي سكند كه فاكتورهاي نشان داده شده در اختار،

تواند باشد كنند ولي اين هميشه فرض درستي نمي مي
و همچنين فرصت و نقاط قوت و نقاط ضعف ميا ها
صورت سلسبه AHP بين اين دو مدل اين است كه مدل

و پاييني در اين مدل وجود ندارد ولي) AHPفرض( بااليي

WT
18%

ST
18%

WO
24%

SO
40%

98

الزم به ذك
ناسازگاري در
ناسازگاري آن
د ناسازگاري،
و دانشگا عالي
شهري دانشگا
مراغه انتخاب

238/0امتياز

 نتيجه
به دليل ضع

تواند بهو نمي
WOT_ANP

برتر استفاده
AHPتكنيك

ولي اين،است
فر AHPمدل

مستقل عمل
ميان تهديدها
ب بنابراين فرق
ميان سطوح با
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99 ...ي شهري مراغه با استفاده از هاي توسعهارزيابي قابليت

و پايين آن ممكن است وجود داشته شبكه و همبستگي ميان سطوح باال و ارتباط اي بوده
كه. باشد است كه بسياري از مراحل آنها AHPجزئي از كل واقعدر ANPالزم به ذكر است

و هر دو نيز توسط ساعتي ارايه شده است نيز يكسان مي ماتريسيبدين ترتيب با تهيه.باشد
و28سوآت متشكل از  و با استفاده از مدل4زيرعامل ها به ارزيابي استراتژي ANPاستراتژي

شدپرداخت و دانشگاهآيتوسعه( SOبراساس نتايج اين ارزيابي استراتژي.ه در موزش عالي ها
به شهر با تأكيد برتحقيقاتي مانند فسيل و تبديل مراغه و ديم ) دانشگاهي شهريشناسي، نجوم

شديعنوان بهترين استراتژي براي توسعهبه396/0با امتياز وزني ضمن. شهري مراغه انتخاب
و فرهنگي(تقويت گردشگري( WOاينكه استراتژي  238/0با امتياز وزني) در مراغه) طبيعي

شدبه و مكمل براي استراتژي برتر انتخاب .عنوان استراتژي آلترناتيو
و مكمل به اين عنوان استراتژيالزم به ذكر است كه انتخاب اين دو استراتژي به هاي برتر

بلكه. توانند در عملكرد شهر مراغه تأثير داشته باشند معني نيست كه دو استراتژي ديگر نمي
و معني آن اين است كه قابليت هاي مراغه در شرايط فعلي در اين دو استراتژي بيشتر بوده

چيزي كه از نتايج مدل مشخص است اين است كه مراغه در هر چهار. بايد آنها را تقويت كرد
به هاي خوبي است چرا كه امتياز وزن نسبي ميان استراتژي استراتژي داراي قابليت صورت ها

بسيار نزديك به همWTوWO ،ST سه استراتژييع شده است طوري كه فاصلهخوبي توزي
.باشند مي
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