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Aims & Backgrounds Political managers of geographical space at the township level are bound to 
formulate strategic plans in order to carry out their duties. What that makes the presentation of the 
strategic plan necessary is derived from political management duties of geographical space at the 
regional level to achieving the regional aims. The general aim of this research was to presentation the 
strategic plan for the political management of the geographical space of Eslamshahr Township. The 
minor aims of the research include identifying the strength, weaknesses, opportunities, and threats of 
Eslamshahr Township as well as designing the most appropriate strategies for managing Eslamshahr 
Township. 
Methodology This descriptive study was conducted through data collection by library studies, interview 
with experts, personal observation and completion of the questionnaire by experts in 2017. Analytic 
hierarchy process (AHP) technique was used for weighting the internal and external factors. Also, the 
SWOT analysis method was used for strategies planning. Quantitative strategic planning matrix (QSPM) 
was used for evaluating the strategies.
Findings The sum of matrix scores of the external factors was 1.9 which sowed the threat position of 
the township. The sum of matrix scores of the internal factors was 2.44 which showed the township is 
in the weakness position.
Conclusion Political management of geographical space in Eslamshahr Township should adopt 
defensive strategies.  
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  دهیچک

ها در مدیران سیاسی فضای جغرافیایی در سطح شهرستان ها:اهداف و زمینه
های استراتژیک هستند. آنچه جهت انجام وظایف محلی، ناگزیر از تدوین برنامه

نماید برآمده از رسالت مدیریت سیاسی فضای که انجام این امر را ضروری می
داف هیابی به ابرای اداره سیاسی فضا به منظور دست منطقهجغرافیایی در سطح 

ای است. هدف کلی پژوهش حاضر تدوین برنامه راهبردی مدیریت سیاسی منطقه
فضای جغرافیایی شهرستان اسالم شهر برای مدیریت هر چه بهتر بر این فضاست. 
اهداف جزئی پژوهش شامل شناسایی قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای شهرستان 

ریت شهرستان ترین راهبردهای مدیچنین طراحی مناسبشهر و هماسالم
  .بودشهر اسالم
صورت روش گردآوری اطالعات به بهاین پژوهش توصیفی  شناسی:روش

ای و مصاحبه حضوری با خبرگان و همچنین مشاهده شخصی و تکمیل کتابخانه
برای  . از روش تحلیل سلسله مراتبیانجام شد ١٣٩٦در سال  نامه خبرگانپرسش

برای شده است.  داخلی و خارجی استفادهدهی به عوامل تعیین اهمیت و وزن
ریزی استراتژیک و از ماتریس برنامهاز روش تحلیل سوات ها تدوین استراتژی

ده ش نظر استفاده های موردکمی برای سنجش میزان جذابیت هر یک از استراتژی
  است. 
 نیبود يع ۹/۱ با برابر خارجی عوامل ارزیابی ماتریس هاینمره مجموع		ها:یافته

 ملعوا ارزیابی ماتریس هاینمره داشت و مجموع قرار تهدید موقعیت در شهرستان
  .  گرفته بود قرار ضعف موقعیت در شهرستان يعنی بود ۴۴/۲ با برابر داخلی
های شهر باید استراتژیمدیریت سیاسی فضای جغرافیایی اسالم گیری:نتیجه
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  مقدمه
ریزی استراتژیک با فضا و نهادهای سازمانی مرتبط هر نوع برنامه

داری بر بهره ،جادشدهیامدیریت سیاسی فضا بر پایه روندهای  است.
عقالنی از امکانات و توان بالقوه منابع طبیعی و انسانی در مسیر 

 درواقع. کنددهی میرا جهت توسعه متعادل و موزون کشور و مناطق
مدیریت سیاسی فضا در بعد ملی عبارت است از: اداره سیاسی فضا 

ر و نگجانبه، آیندهیابی به اهداف ملی با دیدگاه همهدست منظوربه
های طبیعی، انسانی و گرفتن محدودیت نظر دراستراتژیک و با 

ای) و توسعه پایدار اقتصادی در فضاهای جغرافیایی (ملی و منطقه
و  تیمأمور. منفعت عمومی، بیانگر [2011	Roumina,]سرزمینی 

  	.[1965	Riggs,]اهداف دولت و مدیریت عمومی است 

شهروندی به نحوه تعامل و ارتباط دولت و مدیریت عمومی با مردم 
مقامات دولتی و مدیریت . 	[2008	al,	et	Avery]داردجامعه اشاره 
توان آنها می ازجملههای مختلفی خواهند داشت که عمومی نقش
و مدیر و شریک اشاره کرد. خادمان عمومی  دارامانتبه فرمانروا، 

مدیران دولتی بایستی  گریدعبارتبهید به همگان پاسخ دهند. با
ها و ترجیحات رقیب دولت و جامعه نسبت به همه هنجارها، ارزش

	,Bigdeli]پاسخگو باشند  . مدیریت عمومی همچنین [1998
ها و همچنین محافظت گیری از فرصتمحیط سازمانی را با بهره

. [2011	Meier,	&	Otoole] کندسازمان از تهدیدات مدیریت می
های مدیریت عمومی در یک کردن همه جنبهممکن است تئوریزه

چهارچوب مدیریت  حالنیبااسخت باشد،  یکم مشخصمسیر 
عمومی استراتژیک نیازمند توسعه و سنجش در ساختار سازمانی و 

ریزی توجه مدیریت به برنامه رونیازانفعان بیرونی است. ذی
 -۱کند: بخش تقسیم می ۳استراتژیک نقش مدیریت عمومی را به 

مدیریت بیرونی.  -۳مدیریت رو به پایین  -۲مدیریت رو به باال 
با  باالردهدهد که مدیران عمومی مدیریت رو به باال زمانی رخ می

گیری آنها (بودجه و کارکنان) منطقه رهبران سیاسی که تصمیم
دهند در تعامل و کنش هستند. ثیر قرار میأمدیریتی را تحت ت

دهد که مدیران با مانی رخ میمدیریت رو به پایین نیز ز 
خود در تعامل هستند. مدیریت بیرونی نیز مدیریتی  یهایردستیز

خارج از مرزهای  نفعانیذاست که مدیران در آن به مدیریت 
  . [1995	Moore,]پردازند سازمانی خود می
 تدسهای استراتژیک در سطح فضای شهرستان بدون وجود برنامه

به اهداف برآمده از رسالت مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی  افتنی
به  یابیدست منظوربهدر سطح شهرستان برای اداره سیاسی فضا 

نماید. انجام پژوهش حاضر واقعی میای غیراهداف منطقه
تواند فرمانداری و یا ضرورت دارد که وجود این برنامه، می جهتازآن

همان مدیر سیاسی فضای جغرافیایی شهرستان را در دستیابی به 
نماید و نتیجه این  یار یخود شدهنییتعاز پیش  و رسالت اهداف

با  د.باش شهراسالموب بر فضای سیاسی شهرستان امر مدیریت مطل
گیری کار ریزی استراتژیک در چند دهه اخیر و بهتوسعه رویکرد برنامه
های ریزیریزی استراتژیک در برنامههای برنامهمفاهیم و روش
 شیازپشیب» ریزی استراتژیک فضاییبرنامه«های سرزمینی روش

  . [2008	Ghanbari,]واقع شد  موردتوجه
در طرحی تحت عنوان  ۱۳۹۱آمار و توسعه ماهان یزد در سال شرکت 

سند راهبردی توسعه شهرستان میبد استان یزد با استفاده از مدل 
ریزی راهبردی سوات به ارایه راهبردهای توسعه شهرستان برنامه

 پرداخته غیرههای متفاوت اقتصادی و هیندر زم ساله ۵میبد در افق 
و  دهشگرفتهالبد شهرستان میبد در نظر ک عموماً در این سند  ،است

. شده است توجه ل مدیریتی و سیاسی شهرستانیکمتر به مسا
پژوهشی دیگر در  [2010	al,	et	Hoseyni]و همکاران  حسينی

رآیند ف» ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر سبزواربرنامه«تحت عنوان 
ار قر  مطالعه موردریزی راهبردی توسعه پایدار شهر سبزوار را برنامه
شهری بوده و همچنین  موردمطالعهاند. در این پژوهش مقیاس داده
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است  گرفتهبا توجه به رویکرد توسعه پایدار تمامی مطالعات صورت
و همچنین شاهد فقدان لحاظ کردن عوامل مدیریتی و سیاسی 

باشیم. این پژوهش نیز از روش تحلیل استراتژیک سوات بهره می
  برده است. 

پژوهشی تحت در  [2016	al,	et	Shookohi]و همکاران  یشکوه
ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس رویکرد برنامه«عنوان 

 ریزی استراتژیکراهبرد توسعه شهر با مدل سوات و ماتریس برنامه
های توسعه کالبدی شهر بیرجند کمی، به تدوین استراتژی

ریزی راهبردی تنها به اند. در این پژوهش نیز روند برنامهپرداخته
است و دیگر ابعاد  محدودشدهردهای توسعه کالبدی شهر ارایه راهب
 زادگان و مومنیشریفاست.  شدهگرفتههای فضایی نادیده پدیده

[Sharifzadegan	&	Momeni,	2012] تحت عنوان  در پژوهشی
ریزی راهبردی توسعه یکپارچه و پایدار منطقه قزوین مبتنی برنامه«

با توجه به ناکارآمدی » گیریهای مرتبط تصمیمبر تحلیل عرصه
 ورطبهای که ریزی در حل معضالت منطقههای سنتی برنامهرهیافت

ریزی راهبردی فضایی از برنامه عمده دچار جبریت کالبدی بودند،
ن گیری منطقه قزویهای تصمیمبرای توسعه یکپارچه و پایدار عرصه

ری گیصمیمهای تدر این پژوهش پس از تعیین عرصه ،اندبرده بهره
با رویکردهای یکپارچه و پایدار  و به تولید سناریو پرداخته

  . بندی شده استاولویت
	,al	et	Asl	Malekpoor] و همکاران پور اصلملک در  [2012

ریزی راهبردی برای مطرح در برنامههای زمینه«پژوهشی تحت عنوان 
تجدید حیات شهری و مقایسه تطبیقی چارچوب نظری و الزامات 

 سعی» ساختاری شهر تهران -ریزی راهبردیکارگیری آن در برنامهبه
یزی رهای برنامهالگوواره یر یکارگبهها و موانع در شناسایی کاستی

باشند و از طریق می ساختاری شهر تهران -راهبردی در برنامه راهبردی
ه ریزی راهبردی و مقایسواره برنامهکارگیری الگوشناسایی الزامات به
ن کارگیری آها و موانع بهساختاری تهران کاستی -با برنامه راهبردی

در  ۱۳۸۸در سال  مهندسین مشاور آبانشد. مورد شناسایی واقع 
م راهبردی حوزه شهری اسال-طرح ساختاری«سندی تحت عنوان 

به ارایه راهبردهای توسعه حوزه شهری با جمعیتی » رباط کریم-شهر
های اند. در این طرح تنها سکونتگاهمیلیون نفر پرداخته ۲در حدود 

های روستایی مورد و سکونتگاه قرارگرفته موردمطالعهشهری حوزه 
  . [2009	Engineers,	Consulting	Aban] است شدهواقعغفلت 

  مدیریت سیاسی فضا 
ایجاد نظم و خلق مدیریت اداره سرزمین  ینوعبهدر مدیریت سیاسی 

ارایه خدمات و سهولت دسترسی مردم مشهود است. باید  منظوربه
گفت که مدیریت سیاسی نوعی از مدیریت در کشورهاست که هدف 

ایجاد  منظوربهبندی سرزمین داخلی کشورها غایی آن تقسیم
 یدهسازمانکنترل و اداره  اهدفبکه هماهنگی و ارایه خدمات الزم 

مدیریت سیاسی فضا عبارت است از عملی  گریدعبارتبه .شده است
ر اداره بهت منظوربهتر کوچک که هدف آن تقسیم کشور به واحدهای

. مدیریت سیاسی در معنای عام، [2011	Ghandehari,]است 
های مشی کالن در حوزهناظر بر تدبیر، تعیین استراتژی و خط

 مختلف اقتصادی، فرهنگی، ارتباطی، نظامی و انتظامی، سیاسی،
امنیتی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور و یک جامعه است که با 

بینی ساختارها و نهادهای الزم، جنبه اجرایی و عملیاتی به پیش
. مدیریت و اداره سرزمینی یک [2008	Karimi,]گیرد خود می

 هاابزارها و روش، هاها، استراتژیبرنامه تدریجی و مداوم از سیاست
جهت اداره و تنظیم روابط بین واحدهای سرزمینی 

اهداف مهم مدیریت سیاسی فضا،  زا .	[2007	Ferrazzi,]است
ای که از طریق ارایه توسعه ،توسعه متوازن در سطح سرزمین است
ها و ایجاد یک عدالت بهینه خدمات، باعث کاهش نابرابری

. مدیریت 	[2012	Jafarzade,]جغرافیایی در سطح سرزمین شود
، دنها و نهادهایی که در سرزمین مستقر سیاسی فضا از طریق سازمان

کند. در مدیریت سیاسی فضا، بقا سازمان، تابع اعمال اراده می
	Hafeznia]ازمان و نیاز محیط به آن است ضرورت س et	al,	
  .)۱و شکل  ۱(جدول  [2013

   (plan	Strategic)برنامه استراتژیک 
های مزیتبرنامه استراتژیک را طرح واحد، جامع و یکپارچه که 

دهد، های محیط قرار میمحوری سازمان را در تعامل با چالش
	Mahmoudzadeh]اندتعریف کرده et	 al,	 	 . مراحل 	[2011
  زیر است: قراربهریزی مختلف برنامه

	تعیین هدف -١
	بینیپیش -٢
	یبندبودجهنمودن برنامه از راه  اجراقابل -٣
نیل به هدف  درراههای سازمان را هایی که فعالیتاتخاذ تصمیم -٤

	نماید.مطلوب رهبری می
هر یک از مراحل چهارگانه فوق باید به ترتیب انجام گیرد تا یک 

	,Moghaddas	&	Sadeghpour]	طور کامل اجرا گرددبرنامه به
1999].  
   (planning	Strategic) ریزی استراتژیکبرنامه
ریزی استراتژیک فرآیندی در جهت تجهیز منابع سازمان و برنامه

های های آن برای نیل به اهداف و رسالتوحدت بخشیدن به تالش
 های درونی و بیرونیه امکانات و محدودیت، با توجه ببلندمدت

ریزی استراتژیک عوامل اساسی خطرآفرین محیطی را برنامه است.
های حلترین راه ممکن، راهتحلیل و برای رسیدن به هدف از کوتاه

  . [2008	Hoseinzade,	&	Mohammadi]دهد مناسب ارایه می
  ریزی فضایی استراتژیک برنامه

ریزی استراتژیک در چند دهه اخیر و با توسعه رویکرد برنامه
ریزی استراتژیک در های برنامهکارگیری مفاهیم و روشبه

ریزی استراتژیک برنامه«های های سرزمینی روشریزیبرنامه
 .[2011	Ghandehari,]واقع شد  موردتوجه شیازپشیب» فضایی
 رییتغابلقیی فضا -ریزی فضایی استراتژیک، فرآیندی اجتماعیبرنامه

ود شتوسط بخش عمومی راهبری می حاً یترجو اتحاد بخش است که 
و ابزارهای  باهماندازها، اقدامات عملی مرتبط و از خالل آن چشم
ک را از ی» آنچه باید بشود«و » آنچه هست«شود که اجرایی تولید می
  .[2001	Albrecht,]دهند فضا شکل می



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوید سربازو  نایروم میابراه ۲۲۶

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  [2011	Nazari,] ی فضامدیریت سیاس علل اعمال )۱ جدول
  علل اجتماعی

  رشد جمعیت -۱
  افزایش نیازهای خدماتی -۲
  افزایش فاصله دست رسی -۳
  تحرک باالی جمعیت -۴
  مشارکت کم شهروندان -۵
  افزایش آگاهی و سطح فکری مردم -۶

  علل سیاسی
  مالحظات امنیتی -۱
  اداره مطلوب تر سرزمین -۲
  خدمات رسانی مطلوب  -۳
  ایجاد وحدت -۴
  واگذاری امور محلی -۵
  وحدت سازمانی و اداری -۶
  کم کردن حس رقابت بین مکان ها -۷

  علل اقتصادی
  کاربری فضا و نوع استفاده از سرزمین -۱
  افزایش قابلیت اقتصادی مناطق  -۲
  رشد خدمات -۳
  تحول در سبک زندگی -۴
  استفاده صحیح از منابع  -۵
  آمایش سرزمین -۶
  افزایش توانمندی خود جوش منطقه ای -۷

  

 
  سطوح سلسله مراتبی مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی )۱ شکل

  
ها و ریزی استراتژیک سابقه فراوانی در مقیاس سازمانبرنامه تدوین
. اما تاکنون در سطح شهرستان و برای مدیران داردهای تولیدی بنگاه

است. این پژوهش سعی  نشده انجامسیاسی این فضای جغرافیایی 
 از دارد و شهراسالمدر تدوین برنامه استراتژیک در سطح شهرستان 

مدیریت سیاسی فضا در تعامل با فضای جغرافیایی و  کهییآنجا
 ریزی برای سازمانینحوه برنامه مسلماً ، ستمردم ساکن در این فضا

  و دیگر  های تولیدیهای فراوانی با بنگاهتفاوت ینیچننیا
این طرح برای طراحی راهبردها از روش تحلیل  دارد. هازمانسا

 های پیشین صورتدر پژوهش آنچهگیرد. استراتژیک سوات بهره می
نگرفته است، انجام پژوهشی جامع با در نظر گرفتن تمامی ابعاد 

ریزی در جهت تدوین برنامه راهبردی و با مقیاس شهرستانی برنامه
برنامه راهبردی مدیریت سیاسی پژوهش تدوین  اينهدف است. 

ترین راهبردهای مدیریت طراحی مناسبو فضای جغرافیایی 
  .بود شهراسالم

  
	شناسیروش

روش گردآوری اطالعات منابع  بهتحلیلی -توصیفیاین مطالعه 
مشاهده فردی و  ،مصاحبه با خبرگان ادارات مختلف ،ایکتابخانه

  . شهر انجام شداسالمدر شهرستان  ۱۳۹۶در سال نامه تکمیل پرسش
 ١٣٥٢ سال تاهای جغرافیایی در نشریات مرکز آمار ایران و فرهنگ

است. در  شده ادی "آباد شاهیقاسم"شهر با عنوان اسالم از منطقه
نقاط  با توجه به گسترش مناطق مسکونی و توسعه ١٣٥٢سال 

و ... احتماًال به  چهارطاقآباد آباد و محمدشهری در اراضی قاسم
شهر بر آن نهادند. پس از پیروزی خاطر ایجاد جاذبه روانی نام شاد

ها و ، اسامی معابر و خیابان١٣٥٨در سال  و انقالب اسالمی
 های مذهبیو شخصیت (ع)به نام ائمه اطهار سیتأسهای تازهشهرک

ر شهر تغییشادشهر به اسالمنام گذاری شد و سیاسی کشور نام و
های استان تهران، رستانشهر از شهاسالم. [1997	Karami,] تیاف

مستوفی) و همچنین  احمدآبادبخش (مرکزی، چهاردانگه و  ٣دارای 
براساس مصوبات  ١٣٦٧. در سال است روستا ٢٧دهستان و  ٦

تقسیمات کشوری به بخشداری مبدل و تحت پوشش فرمانداری 
شهرستان ری درآمد و نهایتًا با تصویب هیات محترم وزیران در سال 

 .)٢(شکل  شهر ارتقاء یافتبه شهرستان اسالماز بخش  ١٣٧٣
در سرشماری  آن جمعیت و %٥/٢شهر متوسط رشد جمعیت اسالم

بعد خانوار در  ۱۳۹۵در سال  .نفر بود ٥٤٨٦٢٠برابر با  ١٣٩٥سال 
 %٧شهرنشین و  %٩٣و از این میان  نفر ٣/٣شهر برابر با اسالم

برای  ١٣٩٠. این در حالی است که این آمار در سال ندروستانشین بود
	Karkon]بود  %٨٩ نیشهرنشو جمعیت  %١١جمعیت روستانشین 

&	Ahmadpoor,	2016].  
دهی عوامل داخلی (قوت و ضعف) و خارجی (فرصت و برای وزن

روش تحلیل سلسله مراتبی و در با 	نامه خبرگانتهدید) از پرسش
های و ماتریس از الگوی تحلیل سوات تقسمت تحلیل اطالعا

عامل قوت،  چهارد. با توجه به این شداخلی و خارجی استفاده 
های مدیریت سیاسی فضای ، استراتژیضعف، فرصت و تهدید

  د. شتدوین  شهراسالمجغرافیایی شهرستان 

 پدیده سیاسی/ فضایی

پدیده سیاسی/ قدرت 
 سیاسی مطلق

 پدیده سیاسی/ اجرایی
 (قدرت سیاسی نسبی)

 پدیده اجرایی
(غیر سیاسی و تابع 

 اجرایی)

 کشور

 حکومت

 دولت

 مدیریت

 جغرافیاییفضای  اداری -سازمان نهادی 
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های مدیریتی با استفاده از ماتریس پس از تدوین استراتژی
ا همیزان مطلوبیت هر یک از استراتژی ،یریزی استراتژیک کمّ برنامه

و عوامل مل داخلی برای تهیه ماتریس ارزیابی عوا د.شسنجیده 
ار ) تا یک (بسیتیاهمیبخارجی به هر یک ضریب وزنی بین صفر (

براساس وضعیت موجود  ۴تا  ۱عوامل داخلی نمره بین و به مهم) 
 ۳ضعف کم،  ۲بیانگر ضعف اساسی،  ۱که نمره  شداختصاص داده 
. در ماتریس عوامل بوددهنده قوت اساسی نشان ۴قوت و نمره 

   دهی انجام شد.نمره ۴تا  ۱اساس از  ینخارجی نیز بر هم

  

  
	شهرنقشه تقسیمات کشوری شهرستان اسالم )۲ شکل

  

  هایافته
ای عوامل داخلی (قوت، مصاحبه و مطالعه اسناد کتابخانه پس از

مؤثر بر استراتژی مدیریت  ضعف) و عوامل خارجی (فرصت، تهدید)
سیاسی فضای جغرافیایی شهرستان به شرح زیر استخراج و جهت 

یک از این عوامل نمودار تحلیل سلسله مراتبی تعیین وزن هر
آمده نشانگر ضریب اهمیت دستاعداد به .)٢(جدول  تشکیل گردید

. در تمامی استیک از عوامل داخلی و خارجی نسبت به هدف  هر
مقادیر واردشده نشانگر و  ١/٠ها ضریب ناسازگاری زیر هنامپرسش

  .استنامه از پایایی برخوردار صحیح بوده و پرسش
و این  ۹/۱های ماتریس ارزیابی عوامل خارجی برابر با مجموع نمره
 گیردکه شهرستان در موقعیت تهدید قرار می از آن است امر حاکی

  . )۳(جدول 
 ۴۴/۲ارزیابی عوامل داخلی برابر با های ماتریس مجموع نمره

که شهرستان در موقعیت ضعف آن است و این امر حاکی از باشد می
   	.)۴(جدول  گیردقرار می

های مدیریت استراتژی آن است که دهندهمقادیر ماتریس نشان
های تدافعی، تهاجمی، از گروه کیکدامسیاسی فضای شهرستان در 

 قرار خواهد گرفت (WT	ST,	WO,	SO,) کارانهمحافظه و رقابتی
  . )۳(شکل 

 یهااستراتژی جذابیت کّمی، استراتژیک ریزیبرنامه ماتریس در
 طراحی تهدیدات از دوری و هاضعف حذف اساس بر که تدافعی
  .  )۴و شکل  ۵شد (جدول  تعیین اند،شده

  
  عوامل داخلی و خارجی موثر بر استراتژی مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی شهرستان اسالم شهر) ۲ جدول

  نقاط قوت
 ،تنوع محصوالت تولیدی -۵، سرمایه گذاریحجم باالی  -۴، پتانسیل باالی ترانزیت -۳ ،فعالیت بخش صنعتی در شهرستان -۲، ار گیری شهرستان در پنجره جمعیتیقر  -۱
آب و هوای مناسب و  -۱۰ ، جذابیت برای مدیران دولتی -۹ ،استقرار تمامی ادارات در شهرستان -۸ ،توان باالی آموزشی و پژوهشی -۷ ،تر خدماتهزینه نسبتا پایین -۶

  حاصل خیزی خاک شهرستان
  نقاط ضعف

 -۴ ،کمبود، برداشت بی رویه و تخریب منابع زیست محیطی -۳، های شهرستانهای مسکونی و کاربریفرسودگی بافت -۲ ،هاساختن و کمبود امکانات و زیر فقدا -۱
در کمبود آمار و اطالعات  -۸، ریزی و مدیریت یکپارچه شهرستانعدم برنامه -۷ ،نرخ باالی بیکاری -۶ ،تغییر کاربری اراضی شهرستان -۵ ،مخاطرات طبیعی شهرستان

عدم  -۱۲ ،عدم تعادل در کارکردهای اقتصادی شهرستان -۱۱ ،ساماندهی نامناسب واحدهای تولیدی -۱۰ ،نقص ساختار سازمانی ادارت شهرستان -۹ ،های مختلفبخش
متعادل توزیع مکانی و نرخ رشد باالی الگوی نا -۱۵ ،هامکان گزینی نامناسب فعالیت -۱۴ ،توسعه بی رویه نقاط شهری -۱۳ ،های تولیدی و دانشگاهارتباط بین بخش

  جمعیت
  نقاط فرصت

دسترسی  -۴ ،وجود بسترهای قانونی برنامه ریزی -۳ ،تصویب قوانین به روز و کاهش تصدی گری دولت در مدیریت شهرستان -۲ ،تمرکز سطوح عالی ادارت در استان -۱
های اقتصادی و توان صادرات به خارج از رفع تحریم -۷ ،نزدیکی به بازار مصرف تهران -۶های حمل و نقل دسترسی به انواع شیوه -۵به نیروی نخبه متمرکز در تهران 

های تخصصی به توسعه آموزش -۱۰ ،اقتصاد شهرستان نبود رقبای بین المللی در ساختار -۹، موقعیت مواصالتی و روابط اقتصادی گسترده با تمام کشور -۸، کشور
  های زیست محیطی و وجود قوانین حفاظت از محیط زیستافزایش آگاهی -۱۱ ،مدیران

  نقاط تهدید
ریزی منطقه شهری تهران و تداخل حریم عدم برنامه -۳ ،گیریهای یک سویه و نظام عمودی تصمیمریزیبرنامه -۲، مدتهای کوتاههای موقتی و برنامهنگرش -۱

توان پایین دولت در ارائه خدمات و  -۶های سیاسی در انتخاب مدیران شهرستانی غلبه نگرش -۵، بوروکراسی طوالنی ساختار اداری کشور -۴، شهر و تهرانشهرداری اسالم
حجم باالی مهاجرت  -۱۰، ساالری در نظام مدیریتی کشورفقدان شایسته-۹ ،ریزی شهرستانمرتبط در امر برنامههای غیرمداخله سازمان -۸ ،ضعف قوانین -۷ ،هاساختزیر

زا ی، وابستگی و برونبی ثبات -۱۳، انتقال ریزگردها و آلودگی هوای تهران -۱۲، های پیاپیپایین بودن میزان بارندگی، انتقال آب و وقوع خشک سالی -۱۱، به شهرستان
  ضعف اقتصاد و امنیت شهرستان به دلیل عرضه و تحمیل قاچاق کاال -۱۴، بودن توسعه اقتصاد ملی

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوید سربازو  نایروم میابراه ۲۲۸

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  شهرماتریس عوامل داخلی نقاط قوت و ضعف شهرستان اسالم) ۳ جدول
	ردیف	عوامل داخلی شهرستان	ضریب	وضع موجود	نمره نهایی

  ۱  قرارگیری شهرستان در پنجره جمعیتی  ۱۵/۰  ۳  ۴۵/۰
  ۲  فعالیت بخش صنعتی در شهرستان  ۰۸/۰  ۴  ۳۲/۰
  ۳  پتانسیل باالی ترانزیت  ۰۸/۰  ۴  ۳۲/۰
  ۴  حجم باالی سرمایه گذاری  ۰۲/۰  ۴  ۰۸/۰
  ۵  تنوع محصوالت تولیدی  ۰۱/۰  ۳  ۰۳/۰
  ۶  ترهزینه خدمات پایین  ۰۱/۰  ۳  ۰۳/۰
  ۷  توان باالی آموزشی و پژوهشی  ۰۵/۰  ۳  ۱۵/۰
  ۸  استقرار تمامی ادارات  ۰۴/۰  ۳  ۱۲/۰
  ۹  جذابیت برای مدیران دولتی  ۰۱/۰  ۳  ۰۳/۰
  ۱۰  خیزی خاک شهرستانآب و هوای مناسب و حاصل   ۰۵/۰  ۴  ۲/۰
  ۱۱  ها (آموزشی، بهداشتی، گردشگری) فقدان وکمبود امکانات و زیر ساخت  ۰۲/۰  ۲  ۰۴/۰
  ۱۲  های شهرستانهای مسکونی و کاربریفرسودگی بافت  ۰۱/۰  ۲  ۰۲/۰
  ۱۳  کمبود، برداشت بی رویه و تخریب منابع زیست محیطی   ۰۵/۰  ۱  ۰۵/۰
  ۱۴  مخاطرات طبیعی شهرستان  ۰۱/۰  ۱  ۰۱/۰
  ۱۵  تغییر کاربری اراضی شهرستان  ۰۱/۰  ۱  ۰۱/۰
  ۱۶  نرخ باالی بیکاری  ۰۷/۰  ۲  ۱۴/۰
  ۱۷  مدیریت یکپارچه شهرستان اسالم شهرعدم برنامه ریزی و   ۱/۰  ۱  ۱/۰
  ۱۸  های مختلفکمبود آمار و اطالعات بخش  ۰۵/۰  ۱  ۰۵/۰
  ۱۹  نقص ساختار ادارات شهرستان  ۰۸/۰  ۲  ۱۶/۰
  ۲۰  ساماندهی نامناسب واحدهای تولیدی  ۰۱/۰  ۲  ۰۲/۰
  ۲۱  عدم تعادل در کارکردهای اقتصادی  ۰۲/۰  ۱  ۰۲/۰
  ۲۲  های تولیدی و دانشگاهبخش عدم وجود ارتباط بین  ۰۱/۰  ۲  ۰۲/۰
  ۲۳  توسعه بی رویه نقاط شهری  ۰۴/۰  ۱  ۰۴/۰
  ۲۴  هامکان گزینی نا مناسب فعالیت  ۰۱/۰  ۲  ۰۲/۰
۰۱/۰  

۱  
۰۱/۰  

  ۲۵  الگوی نامتعادل توزیع مکانی و نرخ رشد سریع جمعیت
۴۴/۲  ۱  

    

  شهرماتریس عوامل خارجی نقاط فرصت و تهدید شهرستان اسالم )٤ جدول
	ردیف	عوامل خارجی شهرستان	ضریب	وضع موجود	نمره نهایی

  ۱  تمرکز سطوح عالی ادارات در استان  ۰۴/۰  ۲  ۰۸/۰
  ۲  تصویب قوانین به روز وکاهش تصدی گری دولت در عرصه مدیریت شهرستان  ۰۲/۰  ۱  ۰۲/۰
  ۳  وجود بسترهای قانونی برنامه ریزی  ۰۸/۰  ۲  ۱۶/۰
  ۴  متمرکز در مراکز تهران دسترسی به نیروی نخبه  ۰۲/۰  ۱  ۰۲/۰
  ۵  نوع حمل  نقل ۳دسترسی به   ۰۵/۰  ۴  ۲/۰
  ۶  نزدیکی به بازار مصرف تهران  ۱/۰  ۴  ۴/۰
  ۷  های اقتصادی و توان صادرات به خارج کشوررفع تحریم  ۰۱/۰  ۲  ۰۲/۰
  ۸  موقعیت مواصالتی و روابط اقتصادی گسترده با تمام کشور  ۱۳/۰  ۳  ۳۹/۰
  ۹  المللی در ساختار اقتصادی شهرستانرقبای بیننبود   ۰۱/۰  ۳  ۰۳/۰
  ۱۰  های تخصصی به مدیرانتوسعه آموزش  ۰۲/۰  ۱  ۰۲/۰
  ۱۱  های زیست محیطی و وجود قوانین حفاظت از محیط زیستافزایش آگاهی  ۰۵/۰  ۱  ۰۵/۰
  ۱۲  مدتهای کوتاههای موقتی و برنامهنگرش  ۰۲/۰  ۲  ۰۴/۰
  ۱۳  گیریسویه و نظام افقی تصمیمهای یک ریزیبرنامه  ۰۴/۰  ۲  ۰۸/۰
  ۱۴  ریزی منطقه شهری تهران و تداخل حریم شهرداری اسالم شهر و تهرانعدم برنامه  ۰۸/۰  ۱  ۰۸/۰
  ۱۵  بوروکراسی طوالنی ساختار اداری کشور  ۰۱/۰  ۲  ۰۲/۰
  ۱۶  های سیاسی در انتخاب مدیران شهرستانیغلبه نگرش  ۰۱/۰  ۱  ۰۱/۰
  ۱۷  دولت در ارائه خدمات و زیر ساختتوان پایین   ۰۱/۰  ۱  ۰۱/۰
  ۱۸  ضعف قوانین  ۰۳/۰  ۲  ۰۶/۰
  ۱۹  ریزی شهرستانهای غیر مرتبط در امر برنامهمداخله سازمان  ۰۲/۰  ۲  ۰۴/۰
  ۲۰  فقدان شایسته ساالری در نظام مدیریتی کشور  ۰۳/۰  ۱  ۰۳/۰
  ۲۱  حجم باالی مهاجرت به شهرستان  ۱۱/۰  ۱  ۱۱/۰
  ۲۲  های مداومسالیمیزان بارندگی، انتقال آب و وقوع خشک پایین بودن  ۰۱/۰  ۱  ۰۱/۰
  ۲۳  انتقال ریزگردها و آلودگی هوای تهران  ۰۱/۰  ۱  ۰۱/۰
  ۲۴  زا بودن توسعه اقتصاد ملیبی ثباتی، وابستگی، برون  ۰۷/۰  ۳  ۲۱/۰
۱۵/۰  

۳  
۰۵/۰  

  ۲۵  ضعف اقتصاد و امنیت شهرستان به دلیل عرضه و تحمیل قاچاق کاال
۹/۱  ۱  
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  شهرخارجی موثر بر موقعیت استراتژیک شهرستان اسالم -ماتریس عوامل داخلی )٣ شکل

  
  های جذابیت استراتژیضرب نمرهریزی بر اساس ضریب، نمره جذابیت و حاصلماتریس برنامه )٥جدول 

  عوامل داخلی و خارجی

سازی، همسو
نگری، هماهنگی کل

و تعامل اثربخش 
های اداری دستگاه

منظور مدیریت به 
  یکپارچه شهرستان

ها به هدایت سرمایه
ها و سوی اولویت

الزامات اساسی 
شهرستان و اولویت 

دهی توسعه 
زای شهرستان درون

به سمت توسعه زیر 
  هاساخت

تعمیق نگاه توسعه 
پایدار جهت حفظ و 

زیست احیای محیط
  شهرستان

تدوین ساز و کارهای 
قانونی اشتغال 

جمعیت فعال بومی 
 اقتصاد شهرستان  در

توسعه، تجهیز و 
های ساماندهی شبکه

های بنایی، راهزیر
ارتباطی و تاسیسات 
شهری، خلق محیط 
پایدار و امن در برابر 

مخاطرات 
  محیطیزیست

 ضریب  کننده موفقیتعوامل اصلی تعیین
نمره 
 جذابیت

ضرب حاصل
های نمره

  جذابیت

نمره 
 جذابیت

ضرب حاصل
های نمره

  جذابیت

نمره 
  جذابیت

ضرب حاصل
های نمره

  جذابیت

نمره 
 جذابیت

ضرب حاصل
های نمره

  جذابیت

نمره 
  جذابیت

ضرب حاصل
های نمره

  جذابیت
  ١٦/٠  ٤  ١٦/٠  ٤  ١٢/٠  ٣  ١٢/٠  ٣  ١٦/٠  ٤  ٠٤/٠  تمرکز سطوح عالی ادارات در استان -١
گری تصویب قوانین به روز و کاهش تصدی -٢

  دولت
٠٦/٠  ٣  ٠٨/٠  ٤  ٠٦/٠  ٣  ٠٨/٠  ٤  ٠٨/٠  ٤  ٠٢/٠  

  ٢٤/٠  ٣  ٣٢/٠  ٤  ٢٤/٠  ٣  ٣٢/٠  ٤  ٣٢/٠  ٤  ٠٨/٠  ریزیوجود بسترهای قانونی برنامه -٣
  ٠٢/٠  ١  ٠٢/٠  ١  ٠٢/٠  ١  ٠٤/٠  ٢  ٠٤/٠  ٢  ٠٢/٠  دسترسی به نیروی نخبه متمرکز در تهران -٤
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  
های تولیدی و عدم وجود ارتباط بین بخش -٤٧

  دانشگاه
٠٢/٠  ٢  ٠٣/٠  ٣  ٠٢/٠  ٢  ٠١/٠  ١  ٠٣/٠  ٣  ٠١/٠  

  ٠٨/٠  ٢  ٠٤/٠  ١  ١٢/٠  ٣  ٠٤/٠  ١  ٠٤/٠  ١  ٠٤/٠  رویه نقاط شهریتوسعه بی -٤٨
  ٠٢/٠  ٢  ٠١/٠  ١  ٠١/٠  ١  ٠١/٠  ١  ٠١/٠  ١  ٠١/٠  هاگزینی نامناسب فعالیتمکان -٤٩
الگوی نامتعادل توزیع مکانی و نرخ رشد  -٥٠

  سریع جمعیت
٠١/٠  -  -  -    -  -  -  -  -  -  

  ١٤/٣    ٠٥/٥    ٨٥/٣    ٠١/٤    ٥٩/٤      جمع نمرات جذابیت
  

  
شهرهای مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی شهرستان اسالممیزان جذابیت استراتژی) ۴ شکل 

نمره 
جذابیت

اولویت بندی استراتژی های مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی شهرستان اسالم شهر•

5/05 تدوین ساز و کارهای قانونی اشتغال جمعیت فعال بومی در اقتصاد شهرستان•

4/59 های اداری به منظور مدیریت یکپارچه شهرستان سازی، کل نگری، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه همسو•

4/01 ها زای شهرستان به سمت توسعه زیرساخت دهی توسعه درون ها و الزامات اساسی شهرستان و اولویت ها به سوی اولویت هدایت سرمایه•

3/85 زیست شهرستان تعمیق نگاه توسعه پایدار جهت حفظ و احیای محیط•

3/14 یطیهای ارتباطی و تاسیسات شهری، خلق محیط پایدار و امن در برابر مخاطرات زیست مح بنایی، راه های زیر توسعه، تجهیز و ساماندهی شبکه•



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوید سربازو  نایروم میابراه ۲۳۰

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  بحث
 لعوامشهر در اساس نتایج حاصل از محاسبات، شهرستان اسالمبر

در موقعیت ضعف و در عوامل خارجی در موقعیت تهدید قرار  یداخل
 های تدافعی برای مدیریتگیرد. در چنین شرایطی باید استراتژیمی

های سیاسی فضای جغرافیایی شهرستان اتخاذ گردد. در استراتژی
دوری از تهدیدهاست. در این و  تدافعی اصل بر حذف نقاط ضعف

گیری از هدیدها با بهرهترین ضعف و تاساس مهمپژوهش بر
استراتژی تدافعی طراحی  ٥های شهرستان ترین قوت و فرصتمهم
 ی، میزانریزی استراتژیک کمّ با استفاده از تکنیک برنامه شد.

ها توسط نخبگان مدیریت شهرستان جذابیت هر یک از این استراتژی
و از این طریق اولویت اجرایی هر یک  گرفته قرار سنجش مورد

ست ا، نشانگر این موضوع یبندتیاولواز  ه شد. نتایج حاصلسنجید
اند از میزان اهمیت عواملی که در ها گرفتهامتیازی که استراتژی

کند، دهند پیروی میکید قرار میأ هسته کلیدی خود مورد ت
که استراتژی که رتبه اول جذابیت را به خود اختصاص  یاگونهبه

امل مهاجرت و اشتغال را داده است در هسته کلیدی خود عو
   دهد.می قرار موردتوجه

  

  گیرینتیجه
شهر باید مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی شهرستان اسالم

 گیریرا با توجه به میزان جذابیت در جهتزير گانه ٥های استراتژی
  اقدامات عملیاتی شهرستان به اجرا بگذارد: 

جمعیت فعال  تدوین سازوکارهای قانونی مهاجرت و اشتغال -١
  ؛ بومی در اقتصاد شهرستان

 هاینگری، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههمسوسازی، کل -٢
   ؛منظور مدیریت یکپارچه شهرستاناداری به

ها و الزامات اساسی شهرستان سوی اولویتها بههدایت سرمایه -٣
زای شهرستان به سمت توسعه دهی توسعه درونو اولویت
   ؛هازیرساخت

زیست تعمیق نگاه توسعه پایدار جهت حفظ و احیای محیط -٤
   ؛شهرستان

 های ارتباطیهای زیربنایی، راهتوسعه، تجهیز و ساماندهی شبکه -٥
و تأسیسات شهری، خلق محیط پایدار و امن در برابر مخاطرات 
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