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برنامهریزی راهبردی فضایی شهرهای کوچکاندام با استفاده از مدل Meta-SWOT
(مطالعۀ موردی :شهر تفت در استان یزد)
محمدرضا رضایی ـ استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد
امیررضا خاوریان گرمسیر ـ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران
رامین چراغی ـ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
پذیرش مقاله 1394/10/12 :تأیید مقاله1394/12/19 :

چکیده
تالش برای به ثبات رساندن شهرهای کوچک احتیاج به برنامهریزی راهبردی کارآمدی دارد .برنامهریزی راهبعردی
بهعنوان یک ابزار در مدیریت ،با هدف کمک به یک سازمان برای انجام بهتعر کارهعا و اطمینعان از اینکعه اعضعای
سازمان در حال فعالیت در راستای هدف تعیینشده ارار دارند ،بهکار معیرود .در ایعن راسعتا ،از جملعه معدلهعای
برنامهریزی راهبردی کاربردی در توسعه ،بهویژه در توسعۀ شهری ،مدل سنتی سوات است؛ اما امروزه طی سالهعا
استفاده و ارزیابی از این مدل کاربردی ،به این نتیجه رسیدهاند که سوات مبتنی بر الهامات ذهنی اسعت و از طعرف
دیگر ،از کمیسازی اجتناب کرده و فااد ادرت پیشبینی است .این پژوهش با هدف توسعۀ راهبعردی شعهر تفعت
برای نخستین بار مدل راهبردی  Meta-SWOTرا در مطالعات شهری و منطقهای معرفی کرده است .برای اجعرای
این پژوهش از روش توصیفی  -تحلیلی استفاده شده است و روش جمعآوری دادهها و تحلیعل اطالععات موردنیعاز
به صورت اسنادی و میدانی است .برای تدوین راهبردی توسعه و تشریح اهداف ،منابع و تواناییها و عوامعل کعالن
محیطی از تکنیک تحلیلی  Meta-SWOTاستفاده شده است .بر اساس نتعایج ،بعرای توسععۀ شعهر تفعت ،توجعه
مقامات و مسئوالن به توزیع بودجه و رفع تحریم ها و مسئلۀ تورم ااتصادی در اولویت است .همچنین برنامهریعزی
منسجم از ضروریات توسعۀ این شهر است ،چرا که مشکالت عدیدهای همچون خشکسالی ،از بین رفعتن بعا هعا،
بحران آب و شدت گرفتن مهاجرت نیازمند انسجام در برنامهریزی است .از طرفعی ،اسعتفادة درسعت از پتانسعیل
بخش کشاورزی ،از جمله ایجاد کارخانههای فرآوری محصعوالت کشعاورزی و ترغیع

کشعاورزان بعه اسعتفاده از

روشهای نوین کشاورزی و آبیاری میتواند در پویایی ااتصادی شهر تفت راهگشا باشد.

کلیدواژهها :برنامهریزی راهبردی فضایی ،شهر تفت ،شهرهای کوچکاندام..Meta-SWOT ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول:

 E- mail: amir.khavarian@yahoo.com

468

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،3شمارة  ،4زمستان 1394

مقدمه
هرچند که فرایند شهرنشینی در مناطق تمایر به تمرکز جمعیت در مراکز شهری بـزرگ دارد ،امـا هـماکنـون حـدود 47
درصد از جمعیت شهری جهان در شهرهای کوچک و میانهاندام زندگی میکنند که ایـن جمعیـت برابـر بـا  35درصـد از
جمعیت کر هر منطقه است (  .) De Vries et al. 2001: 4امروزه بر همگان و بهویهه محققان شـهری نقـش و اهمیـت
شهرهای کوچک و میانهاندام مشخص شده است ،چرا که این شهرها نقش مهمـی در موتـور اقتفـادی کشـورها دارنـد
( )Rich, 2007: 33و نقشی مهم در عرصۀ معادالت برنامهریزی فضایی راهبردی در مناطق بازی مـیکننـد .در نتیجـه،
نباید به اینگونه شهرها تنها به عنوان سکونتگاه نگریست؛ بلکه باید آنها را گروهی با پتانسیر بالقوه و مشتمر بر فعـاالن
جامعۀ اقتفادی و مدنی با مناف مشترک دانست (.)Gloersen et al. 2007: 4
از طرف دیگر ،در جوام پیچیده و پرشتاص کنونی ،برنامهریزی و مدیریت بهصورت سنتی معنای خود را از دست داده
است .در دو سه دهۀ اخیر ،دانش جدیدی با عنوان آیندهپهوهی پدید آمده که به جای برنامهریـزی خطـی و قطعـی بـرای
آیندۀ واحد ،میکوشد با کاوش در امکانات وسی و ناشناختۀ انسان و فناوری ،افق بازتری را بـه سـمت انـواع آینـدههـای
ممکن و مطلوص پیش روی انسان بگشاید .در نتیجه ،مفهوم برنامهریزی بهعنوان دنبالهروی از گذشته یا پیشبینی بـرای
آینده ،جای خود را به مفهـوم برنامـهریـزی بـرای سـاختن آینـده یـا آینـدهآفرینـی داده اسـت (مهـدیزاده.)12 :1389 ،
برنامهریزی راهبردی به سازمانها این امکان را میدهد که با شیوهای خالق و نوآورانه عمر کنند و بدین گونه ،سرنوشت
خود را رقم بزنند و آینده را تحت کنترل درآورند (بهرامی و همکاران .)11 :1389 ،در حقیقت ،ایجـاد پایـداری و ثبـات در
شهرهای متوس ،و کوچکاندام در قلمرویی فراتر از کالنشهرها ،نیازمند برنامهریزی راهبردی کارآمدی است ( Cerreta

.)et al. 2010: 38
شهر تفت در استان یزد با موقعیتی ممتاز و راهبـردی ،دارای پتانسـیرهـا و توانـاییهـای بسـیاری اسـت و بـا یـک
برنامهریزی مدون و راهبردی میتوان آیندۀ این شهر را شکوفا کرد؛ اما دستیابی به این مزایا و مطلوبیتها ،زمانی امکـان
پذیر خواهد بود که با برنامهریزی صحیح و متمرکز ،زمینۀ الزم برای این امر فراهم آید .در پهوهش حاضر ،هـدف اصـلی
آن بوده است که با بهکارگیری فرایند برنامهریزی راهبردی ،ضمن شناسایی توانمندیهای داخلی و عوامر کالن محیطی
و نقاط مثبت در شهر تفت ،راهکارها و برای توسعۀ این شهر ارائۀ شود و راهبردهای کاربردی بهمن ور توسعۀ کارکردهای
این شهر تعیین گردد .برای انجام این امر ،نخستین بار از مدل راهبردی  Meta-SWOTدر مطالعات شهری و منطقـهای
استفاده شد.

پیشینه و مبانی نظری تحقیق
امروزه ثابت شده است که اندازۀ شهر تنها عملکرد و پویایی اقتفادی آن را تعیین نمیکند ،چرا که عامـر مهـم دیگـری
چون سازمان فضایی شهر ،بر کارایی ،رشد ،تولید و حتی بر تخفصیـابی آن اثرگـذار اسـت ( Capello & Camagni,

 .)2000: 1480از دیگر عوامر توسعه و پویایی اقتفادی در شهرها بهویهه شهرهای کوچـکانـدام ،تجـارص تـاریخی آن
قلمرو در راستای شناسایی فرصتهایی برای توسعۀ پایدار در بهترین مسیر است (.)Boddy, 1999: 831
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عمومام از شهرهای کوچک و متوس ،اندام تعاریف گوناگونی ارائه شده است .یکی از رایجتـرین ایـن تعـاریف مـالک
جمعیتی بین  20.000تا  200.000نفر جمعیت و توجه به سیستم شهری اسـت ( .)Cerreta et al. 2010: 29شـهرهای
کوچک و میانهاندام دارای پتانسیرهای خاصی برای رقابت با شهرهای بزرگاند .چرا که مضرات تراکم و ازدحام جمعیـت
از قبیر ترافیک ،سطح باالی قیمتها ،جداییگزینیهای اجتماعی ،جرم و جنایـت و آلـودگی ،همـراه بـا افـزایش انـدازۀ
شهرها افزایش مییابد .در نتیجه ،این عوامر در شهرهای کوچکاندام بهتر کنترلپذیرنـد (.)Giffinger et al. 2007:4
بهنوعی ،اکنون کالنشهرهای بزرگ در جهان با مشکالت و مسائر پیچیدۀ زیستمحیطی ،بهویهه کیفیت پـایین محـی،
زیست در شهرها و مسائلی که به تب آن برای پسکرانههای این شهرها بهوجود آمده است ،دستوپنجـه نـرم مـیکننـد
(.)De Vries et al. 2001: 1
امروزه شهرهای کوچک در سطح منطقه دارای مزایای گوناگونیاند .ایـن شـهرها ،اغلـب دارای تـاریخی غنـیانـد و
شکرگیری آنها بهصورت کنونی هزاران سال طول کشیده است .عمومام در این شهرها داشتن دانش و مهارتهای شـغلی
به صورت ارثی ،نقطۀ قوتی مهم در بین افراد محسوص می شود ،چرا که این امور قرن به قـرن ،خـانواده بـه خـانواده و از
سرمایهداری به سرمایهداری دیگر ،طی سالهای متمادی و در محی ،منطقه جانمایی شده است .در شـهرهای کوچـک و
میانی ،تفمیمگیری و برنامهریزی با سرعت بیشتری نسبت به کالنشهرها صورت میگیرد .عمومام پیچیـدگی خاصـی در
سیاستهای محلی دیده نمیشود .از دیگر محاسن شهرهای کوچک و میانهاندام ،ارتباط م ثر و سـازندۀ آنهـا بـا منطـق
روستایی و پسکرانۀ آنها است ()Kunzmann, 2000a: 12؛ اما در مقابر ،سیگر و واکسمن ،)2001( 1شش چالش جدی
را برای شهرهای کوچک مطرح میکنند که در شکر  1میتوان مشاهده کرد.

شکل  .1شش چالش اصلی شهرهای کوچک ((Siegel & Waxman, 2001

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Siegel and Waxman
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تالش برای به ثبات رساندن شهرهای کوچکاندام نیاز به برنامهریزی راهبردی کارآمدی دارد .برنامهریزی راهبـردی
آن چیزی است که هر سازمان و گروهی برای داشتن آیندهای رؤیایی و ایمنسازی جایگاه خود در دنیای جهانیشده نیـاز
دارد .این گونه برنامهریزی که در سطوح فضایی انجام میگیرد ،یک فرایند اجتماعی است و در این میان طیفی از افراد در
رواب ،و موقعیتهای نهادی متنوع ،بهمن ور برنامهریزی و ارائۀ راهبردهایی برای مدیریت فضا و تغییـرات سـاختاری دور
هم جم میشوند ) .)Kunzmann, 2000b: 260بهطور کلی ،ایجاد ثبـات در شـهرهای کوچـک و میـانی ،تنهـا زمـانی
موفقیتآمیز خواهد بود که برنامهریزان و تفمیمسازان در همۀ ردهها مشتاق به مشارکت در فرایندهای توسعۀ راهبـردی
باشند .از جمله ضروریات برنامهریزی راهبردی برای این نوع شهرها ،پیوستگی برنامهریزی راهبردی در سـطح محلـی بـا
برنامهریزی راهبردی در ردیف منطقهای است (.)Kunzmann, 2009: 12
در بخش پیشینۀ این پهوهش ،نخست مروری بر تحقیقات پیشین در زمینۀ شهرهای کوچک و میانهاندام ارائه خواهـد
شد و در ادامه ،از آنجا که تاکنون پهوهشی در ارتباط با  Meta-SWOTدر داخر کشور انجام نگرفته اسـت ،مـروری بـر
مدل  SWOTارائه خواهد شد و تحقیقات صورتگرفته با استفاده از این مدل بررسی خواهد شد .عالقه به رشد و ارتقـای
شهرهای کوچکاندام موضوع جدیدی نیست و نسبتام سابقۀ طوالنی دارد .در زمانی که بانک جهانی در اواخر دهـۀ 1960
به شهرنشینی و توسعۀ شهری عالقهمند شد ،توسعۀ شهرهای ثانویه ،راهبردی تحسینشده برای توسعۀ منطقهای عنـوان
شد .در همان زمان ،کتاصها و مقاالت زیادی در ایـن زمینـه منتشـر گردیـد .ایـن آثـار نقـش مراکـز شـهری متوسـ ،و
کوچکاندام را در توسعۀ منطقهای و چگونگی رشد و توسعۀ آنها را تحلیـر کـردهانـد (آثـاری چـونHennings et al, :

)1981; Rondinelli, 1983؛ اما امروز نگاه به شهرهای کوچکاندام تغییر کرده است و صاحبن ـران دیـد متفـاوتی را
نسبت به این پدیدۀ جغرافیایی دارند .پهوهشهای انجامگرفته به جنبههـایی چـون ایجـاد شـهرهای خـالق ( & Waitt

 ،)Gibson, 2009عوامر رشد شهرهای کوچک و میانهانـدام ( ،)Erickcek & McKinney, 2006تغییـرات جمعیتـی
( ،)Brennan et al., 2005تفمیمگیری و تفمیمسازی ( )French & Folz, 2004و اقتفاد فرهنگی ( Jayne et al.,

 )2010اشاره داشتهاند .بهطور کلی ،تحقیقات صورتگرفته در زمینۀ شهرهای کوچک متناسب با نسـبت جمعیتـی کـه در
خود جای دادهاند ،نیست و بیشتر تحقیقات در ارتباط با کالنشهرها و شهرهای بـزرگ اسـت .در کشـور ایـران ،تـاکنون
پهوهشهایی در باص شهرهای کوچک و میانی انجام گرفته است که از جملۀ آنها میتـوان بـه حـاتمینـهاد و همکـاران
( ،)1390زیاری و اقدام ( ،)1387قرخلو و همکاران ( )1387و موحد و مسعودیراد ( )1387اشاره کرد .عموم ایـن آثـار در
ارتباط با نقش شهرهای کوچک و میانی در تعادل و توسعۀ منطقهایاند.
بهطور کلی ،پس از ناکامی شرکتها در رسیدن به اهداف خود با استفاده از تحلیر  ،SWOTصـاحبن ـران عرصـۀ
مدیریت راهبردی در پی ارتقای این مدل برآمدند .در گام نخست ،پهوهشهـایی بـرای ترکیـب آن بـا دیگـر مـدلهـای
تفمیمگیری همانند  AHPو  Fuzzyانجام گرفت؛ این اقدام در جهت پاسشگویی به عدم بررسی دقیق عوامـر و فقـدان
اولویتبندی عوامر و راهبردهـا بـود ( .)Ghazinoory & Others, 2007: 99بـرای مثـال ،تاکـانو 1در سـال  2009در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Takano
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مقالهای به ترکیب مدل  SWOTو  AHPبرنامه ریزی راهبـردی در گردشـگری دسـت زد .محققـان ایرانـی ،طالیـی و
همکاران در سال  ،2009چالشهای کاربرد  GISرا با اسـتفاده از  SWOT-AHPدر کشـورهای درحـالتوسـعه بررسـی
کردند .همچنین مارگلس و همکارانش ،)2010( 1در امر کاربری زمین ،یوکسر و داگدویرن ،)2007( 2در صنای بافنـدگی
و طاهرنهاد و همکاران ،)2013( 3در تدوین راهبرد معادن سنگ در ایران از مدل  SWOT-AHPبهره گرفتنـد .از جملـه
مقاالت و کارهای پهوهشی که مشتمر بر ترکیب منطق فازی و تحلیر  SWOTبودهاند ،میتوان بـه کارهـای ژانـگ و
لی )2014( 4و زاخارووا ،)2013( 5در زمینههای مکانیابی ،بررسیهای محیطی و فناوری اطالعات اشـاره کـرد .از دیگـر
تالشها در راستای ارتقای تکنیک  ،SWOTابداع چارچوص راهبردی  SOARبـود .ایـن تکنیـک متشـکر از قـوتهـا،
فرصتها ،آرمانها و نتایج 6اسـت .نخسـتین جرقـههـای ایـن چـارچوص راهبـردی در سـال  1999از سـوی گروهـی از
ن ریهپردازان مثبتشناسی زده شد .در سالهای بعد ،پروفسور ژاکلین استاورس این مدل را ابداع کرد.

مبانی نظری
روش تحقیق
روش این پهوهش با توجه به ماهیت آن ،توصیفی -تحلیلی است .برای تدوین چارچوص ن ری تحقیق و مـرور تحقیقـات
پیشین ،از روش کتابخانهای (اسنادی) بهره گرفته شد .از سوی دیگر ،از بررسیهای میدانی و مفاحبه برای دسترسی بـه
اطالعات موردنیاز استفاده شد .جامعۀ آماری این تحقیق را  26نفر از مسئوالن و افراد صاحبن ر در شهر تفـت و اسـتان
یزد تشکیر میدهند که در این راستا ،با استفاده از روش دلفی ،اطالعات مـوردن ر جمـ آوری شـد .بـهمن ـور تجزیـه و
تحلیر اطالعات و ارائۀ راهبرد توسعۀ شهری از مدل  Meta-SWOTاستفاده شده است .از آنجا که این مدل تـاکنون در
ایران و در دیگر کشورهای جهان در زمینۀ مطالعات شهری استفاده نشده است ،در این پهوهش سعی بر آن است تـا ایـن
مدل معرفی گردد و چگونگی کاربرد آن بررسی شود.

محدودة تحت مطالعه
قلمرو تحت مطالعۀ این پهوهش شهر تفت در استان یزد است .استان یزد بـا مسـاحت حـدود  131/551کیلومترمربـ در
مرکز ایران و محدود به استانهای کرمان ،اصفهان ،فارس و خراسان است .شهر تفت در جنوص غربی استان یزد و در 20
کیلومتری این شهر قرار دارد .منطقهای که تفت روی آن بنا شده ،درهای طویر است در امتداد غربی  -شرقی که از سـه
طرف با کوهها محفور شده است .از جهت شمال غرص و جنوص نیز با رشتهکوهها محفور است و تنها از جهت شـرق بـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Margles and et al
2. Yüksel & Dagdeviren
3. Tahernejad et al.
4. Xiang & Li
5. Zakharova
6. Strengths, Opportunities, Apparitions and Results
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کوهی محفور نیست و امتداد این دره به دشتهای استان یزد منتهی میشود .بر اساس آمارهای رسمی ،جمعیـت شـهر
تفت در سال  15717 ،1390نفر (در قالب  4564خانوار) بوده است (رضایی و همکاران .)174 :1393 ،در نقشۀ  1میتوان
موقعیت فضایی شهرستان تفت در استان و کشور را مشاهده کرد.

نقشۀ  .1مواعیت فضایی شهرستان تفت در استان و کشور ،مأخذ :رضایی و همکاران ()1393

 ،Meta-SWOTیک ابزار برنامهریزی راهبردی
امروزه شرکتها و م سسات و سازمانها با دو رهیافت برنامهریزی راهبردی خارج به داخر 1و از داخر به خـارج 2روبـهرو
شدهاند .این تقسیمبندی به این عامر بستگی دارد که آیا مناب و قابلیتها و همچنین عوامر خـرد و کـالن محیطـی در
آغاز بهکار گرفته شوند یا خیر ( .)Agarwal & Others, 2012: 13بهنوعی ن ریهپردازان علم برنامهریزی راهبردی بـه
این اجماع رسیده است که سازمانها و شرکتهای موفق و محبوص دارای تواناییهای منحفربهفردیاند که سـبب شـده
است در بازار جای خود را باز کنند .آنها با استفاده از خالقیت خود به یک رهیافت از داخر بـه خـارج دسـت زدهانـد و بـر
اساس خالقیتها و اتکا بر تواناییهای درونی ،خود را از دیگران متمایز کردهاند .به عبارت دیگـر ،بازارهـایی را بـهوجـود
آورده و فضای رقابتی خود را شکر دادهاند ( .)Miller & Others, 2002: 37بنابراین ،بینش و دیدگاه مبتنی بـر منـاب

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Outside-in
2. Inside-out
)3. Resource Based View (RBV
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بر این فرض استوار است که مناب و تواناییهای هر سازمان و گروه نخستین مزیت و عامـر متمایزکننـدۀ آنهـا اسـت و
نوعی برتری پایدار و بلندمدت را برای آنها به ارمغان میآورد ( .)Akio, 2005: 126من ور از مناب تواناییها ،داراییهـا،
ویهگیهای مثبت ،دانش و هر نوع مزیت نسبی است که در اختیار یک گروه است و در بهبود شرای ،آیندۀ آنها م ثر است
( .)Barney, 1991: 100مدل  Meta- SWOTبر اساس رهیافت داخر به خارج و بهنوعی دیدگاه مبتنی بر مناب شکر
گرفته است .البته یک چالش باقی میماند :چگونه یک شرکت میتوانـد تشـخیص دهـد کـه کـدامیـک از ایـن منـاب و
قابلیتها قادر به ایجاد مزیت رقابتی پایدارند؟ بارنی ( ،)1991برای حر این مسئله چهار معیار را بیان میکند .برای اینکـه
یک منب یا قابلیت به لحاظ راهبردی اثربخش باشد ،بایستی باارزش ،1نادر ،2تقلیدنشدنی 3و بدون جایگزین 4باشد .از این
رو ،چهار معیار زیر میتوانند توان بالقوۀ مناب و قابلیتها برای خلق یک راهبرد موفق را تعیین کنند .از ن ـر منـاب  ،ایـن
چهار معیار به شرای VRIO ،مرسوماند (بارنی )1991 ،که در شکر  2مشاهده میشود.

شکل  .2معیارهای ایجاد یک راهبرد موفق از نظر دیدگاه مبتنی بر منابع ()VRIO

از این من ر ،یک سازمان برای هدایت فرایند راهبرد خود بایستی به مناب و قابلیتهای درونی خود مراجعـه کنـد ،در
صورتی که انت ار دارد بهطور موفقیتآمیزی در محی ،خارجی بهشکلی فزاینده پیش برود .بهواق کاوش محـی ،بیرونـی
همواره در مقابر پیشینۀ عوامر داخلی موجود روی میدهد .در نتیجه ،معیارهای  VRIOاین مناب و قابلیتها را با دیدگاه
جذص عوامر بیرونی در تدوین راهبردهای پویا اولویـتبنـدی مـیکنـد ( .)Warren, 2008: 89از ایـن من ـر ،رویکـرد
پیشنهادی برنامهریزی راهبردی یک مدل داخلی -خارجی -داخلی واقعی است .در نتیجه ،برنامـهریـزی موفـق فراینـدی
خطی نیست ،ولی تکرارشونده است (.)Agarwal & Others, 2012: 14
در مدل  ،Meta-SWOTعوامر مرتب ،با محی ،سازمان بهطور مستقلی از عوامر داخلی شناسایی مـیشـوند .بـرای
این شناسایی از روش  PESTELاستفاده میگردد .این چارچوص بر اساس عوامر سیاسی ،اقتفادی ،اجتمـاعی ،فناورانـه،
زیستمحیطی و قانونی استوار است .عمومام واژگـانی همچـون  STEP ،ETPSو  PESTLEبیـانگر همـین تحلیـرانـد
( .)Isoherranen, 2012: 27این تحلیر برای شناسایی فرصتهای پیش رو و همچنین خطرات احتمالی گسـترش هـر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Valuable
2. Rare
3. Inimitable
4. Non-substitutable
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مجموعه م ثر است؛ در نتیجه ،با یک کار سازمانی اقدام به کاهش خطرات محتمر از سوی ابعاد ناشناخته محی ،میکنـد
( .)Bloomberg, 2012: 2عمومام این تحلیر به ارزیابی محی ،در ابعاد ماکرو و کـالن و همچنـین ارزیـابی زمـان حـال
اختفا

دارد ( ،)Jones and Hill, 2013: 335چرا که عوامر کالن این توانایی را دارند تا تغییرات اساسی را در محی،

و مجموعه ایجاد کنند؛ بهطور مثال ،یک بنگاه اقتفادی ممکن است تحت تأثیر تدابیر سیاستی جدیـد و قـوانین مالیـاتی
تازهوض شده قرار گیرد ،در حالی که آن بنگاه تأثیری در اتخا این تفمیمات نداشته است ( Gillespie, 2007; Husso,

.)2011: 7
در نهایت ،ایدۀ تناسب راهبردی 1نیز بهواسطۀ قضاوت راج به درجهای کـه منـاب و قابلیـتهـا از اهـداف سـازمانی
پشتیبانی میکنند ،عملیاتی میشود .این قضاوتها بهطور خودبهخود فهرستی از زوجها را بین مناب یا قابلیتها و عوامـر
محیطی پدید میآورند که اهمیت برجستهای دارند .جدیترین محدودیت مدل این است کـه ترکیبـات بـین یـک عامـر
داخلی و خارجی ممکن است بهطور تفادفی ایجاد شود ،ولی هیچگونه تأثیر واقعی بـر یکـدیگر نداشـته باشـد .در اینجـا،
قضاوت تفمیمگیرندگان اجتناص ناپذیر است ،ولی صرفام در انتهای یک فراینـد سـاختاریافته مـیآیـد .ترکیبـات عامـر را
میتوان از فهرست حذف کرد و زوجهای عاملی دیگـر را مطـابق بـا اولویـت ادراکشـده مرتـب کـرد .نتیجـه ،فهرسـت
اولویتبندیشدهای از اولویتهای راهبردی است که به همۀ ارزیابیهای پیشین وابسته است .بنابراین دیدگاه مبتنـی بـر
مناب  ،نقطۀ قوت مناب و قابلیتها و تناسب راهبردی آنها با عوامـر محیطـی ،بـهتنهـایی بـر نقطـۀ قـوت ایـن عوامـر
اولویتبندی میشود .این امر به ن ر میرسد که مزیتی اساسی بر تجزیه و تحلیر  SWOTداشته باشـد ( & Agarwal,

.)Others, 2012: 15

بحث و نتیجهگیری
برنامهریزی راهبردی فضایی شهر تفت با استفاده از تکنیک Meta-SWOT

بهراستی نرمافزار  Meta-SWOTگام مهمی برای تسهیر در انجام این مدل برداشته شـده اسـت .در ادامـه ،بـر اسـاس
مراحر ارائهشده در نرمافزار ،راهبرد توسعۀ شهر تفت ارائه خواهد شد.
در نخستین مرحله باید مناب و رقبا را ارزیابی کرد .دورۀ زمانی برنامـه ریـزی بـرای ایـن پـهوهش ،همگـام بـا اسـناد
فرادست و منطبق با سند چشمانداز  1404مشخص شد .بهراستی در این مرحله باید اهداف سازمانی را برشـمرد و سـرس
این اهداف را اولویتبندی 2کرد .اولویتبندی در سه سطح اولویت باال ،متوسـ ،و پـایین صـورت مـیگیـرد .ایـن گونـه
اولویتبندی میتواند با استفاده از روش دلفی صورت گیرد .جدول  1بیانگر اهداف سازمانی و درجۀ اولویت آنها است .پس
از تدوین این جدول و تعیین درجۀ اولویت هر یک ،اطالعات وارد نرمافزار شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Strategic fit
2. Prioritize
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جدول  .1اهداف تعیینشده در جهت توسعۀ شهر تفت در افق 1404

اولویت

هدف

اولویت

افزایش سطح مشارکت مردم و ایجاد بستر

متوس،

مناسب برای آن

اولویت

ایجاد بستری مناسب برای فعالیت متخففان

متوس،

جوان و تحفیرکرده

اولویت

متوس،

8
9

توسعۀ خوشههای صنعتی

10

توسعۀ امکانات فراغتی و تفریحی

11

پایین
اولویت

اولویت
اولویت
باال
اولویت
متوس،
اولویت
باال

هدف
افزایش بهرهوری از صنعت کشاورزی 1
افزایش درصد اشتغال زنان

2

کاهش  2درصدی نرخ بیکاری

3

اولویت

افزایش سهم اشتغال در بخش

باال

صنعت

اولویت
پایین
اولویت باال

اولویت متوس،

اولویت پایین

سطوح مقایسه

اولویت
باال

4

توسعۀ گردشگری باغبانی و درمانی

5

رف مشکر آص

6

اولویت

رشد صنای تبدیلی و نگهداری

متوس،

فرآوردههای کشاورزی و دامی

7

منب  :نگارندگان

در همین مرحله و در گام بعد ،باید عوامر کلیدی برای موفقیت سازمان 1شناسایی شـوند .بـهعبـارت دیگـر ،منـاب و
تواناییهایی باید شناسایی شود که در جریان موفقیت مجموعه ضروریاند .از آنجـا کـه ایـن منـاب و توانـاییهـا وزن و
اهمیت یکسانی ندارند ،باید آنها را وزنبندی کرد .مجموع اوزان تخفیصدادهشده باید برابر با  100باشد .برای وزنبندی
این عوامر میتوان از روشها و مدلهای گوناگونی همچون روش دلفی ،مدل تحلیر شـبکهای ( ،)AHPمـدل آنتروپـی
شانون 2و مانند آن بهره گرفت .در این پهوهش ،از مثلث سلسله مراتبی فولر بهره گرفته شد .شکر  3نشاندهندۀ عوامـر
م ثر در توسعۀ شهر تفت است.
در گام بعد ،باید ابعاد رقابتی 3را شناسایی کـرد .در اینجـا بایـد دو بعـدی کـه باعـث ایجـاد تمـایز و تفـاوت منـاب و
تواناییهای شناساییشده در گام قبر میشوند را شناسایی کرد .باید این جمله را تکمیر کرد« :در صنعت و سازمان ،ما در
گام نخست بر سر  ....و  ....رقابت میکنیم» .میتوان گفت که در توسعۀ شهری بر سر توسعۀ اقتفادی و همچنین توسعۀ
اجتماعی و کالبدی رقابت میکنند .در گام بعد ،باید یک واحد اندازهگیری تعیین کرد .در ادامه ،باید تعیین کرد که رقبـای
ما به لحاظ دو شاخص مطرحشده نسبت به مجموعه و شهر تحت مطالعه در چه وضعیتی قرار دارند .مـیتـوان شـهرهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Critical Success Factors
2. Shannon Entropy
3. Identification of Competitive Dimensions
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اردکان ،میبد ،مهریز ،ابرکوه ،اشکذر ،بافق ،بهاباد و خاتم را مهمترین رقبای شهر تفت برای توسعه دانسـت .سـرس بایـد
مناب و تواناییهای محدودۀ تحت مطالعه را با رقبا مقایسه کرد .برای انجام این مقایسهها از پنج سطح بسـیار پـایینتـر،
پایینتر ،تقریبام برابر ،فراتر و بسیار فراتر استفاده میشود .جدول  2نشاندهندۀ مقایسۀ شهر تفت بـا رقبـای خـود از ن ـر
عوامر م ثر توسعه است که در شکر  1بیان شده است .به اختفار چند نمونه از این مقایسهها کر خواهد شد.

شکل  .3عوامل مؤثر در توسعۀ شهر تفت بهصورت واردشده در محیط نرمافزار

منب  :نگارندگان
جدول  .2مقایسۀ شهر تفت با رابای خود از نظر عوامل مؤثر در توسعۀ شهری

خاتم

بهاباد

بافق

اشکذر

ابرکوه

فراتر

فراتر

پایینتر

فراتر

فراتر

فراتر

فراتر

پایینتر

فراتر

مهریز

عوامر م ثر در توسعۀ

میبد

اردکان

پایینتر

پایینتر

تقریبام

تقریبام

تقریبام

بسیار

سرمایهگذاری بخش

برابر

برابر

برابر

پایینتر

دولتی

تقریبام
برابر

شهری
سرمایهگذاری بخش
خفوصی
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ادامۀ جدول  .2مقایسۀ شهر تفت با رابای خود از نظر عوامل مؤثر در توسعۀ شهری

خاتم

بهاباد

بافق

اشکذر

ابرکوه

مهریز

میبد

تقریبام

تقریبام

تقریبام

تقریبام

تقریبام

تقریبام

تقریبام

برابر

برابر

برابر

برابر

برابر

برابر

برابر

فراتر

فراتر

فراتر

فراتر

تقریبام

تقریبام

برابر

برابر

تقریبام

تقریبام

تقریبام

تقریبام

تقریبام

تقریبام

برابر

برابر

برابر

برابر

برابر

برابر

فراتر

فراتر

پایینتر

فراتر

تقریبام

تقریبام

برابر

برابر

تقریبام
برابر

پایینتر
پایینتر

اردکان

عوامر م ثر در توسعۀ
شهری

پایینتر

انسجام اجتماعی

تقریبام برابر

نیروی انسانی الزم

پایینتر

مشارکت مردم

بسیار
پایینتر

توجه مقامات و مسئوالن

منب  :نگارندگان

در ادامه ،باید تعیین کرد که کدام ابعاد رقابتی با مناب و تواناییها نسبتام ارتباط بیشتری دارنـد .در پایـان ایـن مرحلـه
نقشۀ رقابتی ساخته خواهد شد .در حقیقت این نقشه بیانگر وضعیت رقبا نسبت به سازمان و هدف تحت مطالعه است.

شکل  .4نقشۀ راابتی راهبرد توسعۀ شهر تفت

منب  :نگارندگان
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در واق  ،شکر  4بیانگر موقعیت و نکات مثبت رقبا است .همانطور که مشاهده میشود ،شهر تفت به لحـاظ توسـعۀ
اقتفادی و اجتماعی و کالبدی پس از اردکان ،میبد و بافق قرار دارد .بر همین اساس ،جدول  3بیانگر مزیـت رقـابتی هـر
یک از رقبا به تفکیک هر یک از ابعاد رقابتی و بهصورت مجموع و امتیاز است.

جدول  .3مزیت راابتی هر یک از رابای اصلی شهر تفت در توسعۀ شهری

تعداد گردشگر

تأثیرات اقتفادی و اجتماعی

امتیاز

مجموع

مطلق

نرمالشده

مطلق

نرمالشده

مطلق

نرمالشده

مطلق

نرمالشده

اردکان

4/48

1/47

3/30

4/15

7/7

2/62

8

8

میبد

3/61

1/18

1/18

1/11

6/8

2/30

7

7

مهریز

2/95

0/97

1/83

0/99

5/7

1/96

5

5

ابرکوه

2/76

0/90

2/62

0/91

5/3

1/82

4

4

اشکذر

2/76

0/74

2/66

0/93

4/9

1/67

3

3

بافق

3/72

1/22

3

1/10

6/7

2/27

6

6

بهاباد

2/27

0/74

2/62

0/91

4/8

1/66

2

2

خاتم

2/27

0/74

2/60

0/91

4/8

1/65

1

1

منب  :نگارندگان
اما برای پاسش به این چالش که «یک سازمان چگونه میتواند تشخیص دهد که کدامیک از این منـاب و قابلیـتهـا
قادر به ایجاد مزیت رقابتی پایدارند؟» از دیدگاه مبتنی بر مناب استفاده میشود .بر این اساس ،مناب و قابلیتها را از ن ـر
باارزش 1بودن ،نادر 2بودن ،تقلیدنشدنی 3و بدون جایگزین 4بودن بررسی و اندازهگیری میکنند .در همین زمینه ،شـکر 5
به ارزیابی مناب و تواناییها بر اساس دیدگاه مبتنی بر مناب اختفا

دارد.

در ادامه باید عواملی را که سازمان و محدودۀ تحت مطالعه قادر به کنترل آن بهصـورت مسـتقیم نیسـت و از طرفـی
برای موفقیت مجموعه ضروری و حیاتی است را تعیین کرد .بدین من ور ،از تحلیر  PESTELاستفاده میشود .جدول 4
بیانگر این عوامر است .همچنین وزن این عوامر در پنج گروه اسمی بسـیار مهـم ،مهـم ،متوسـ ،،کـماهمیـت و بسـیار
کماهمیت تعیین می گردد .در ستون تأثیر باید میزان تأثیر این عوامر در موفقیت سازمان را تعیین کرد .در ستون احتمـال
افرایش ،باید درجۀ احتمال افزایش این عوامر در طول دورۀ برنامهریزی را تعیین کرد و در سـتون درجـۀ ضـرورت ،بایـد
میزان اضطراری بودن رف این مورد توس ،سازمان را بررسی کرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Valuable
2. Rare
3. Inimitable
4. Non-substitutable

برنامهریزی راهبردی فضایی شهرهای کوچکاندام با استفاده از مدل Meta-SWOT

منب  :نگارندگان

479

شکل  .5ارزیابی منابع و تواناییها بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع

جدول  .4عوامل محیطی مؤثر خارج از کنترل سازمان

وزن

تأثیر

احتمال افزایش

درجۀ اضطرار

عامر

بسیار مهم

بسیار قوی

متوس،

فورام

عدم ثبات سیاسی

مهم

قوی

متوس،

زود

افزایش میزان تورم

مهم

بسیار قوی

باال

زود

بسیار مهم

قوی

بسیار باال

فورام

مهم

متوس،

بسیار باال

زود

شدت گرفتن مهاجرتهای روستایی به شهر

متوس،

متوس،

باال

زود

تهاجم فرهنگی

متوس،

متوس،

بسیار باال

زود

مهم

متوس،

بسیار باال

زود

متوس،

ضعیف

باال

زود

تقویت و افزایش تحریمهای غیرانسانی علیه ایران

ادامه یافتن بحران آص
تخریب و از بین رفتن باغها و زمینهای کشاورزی

ادامه یافتن روند شدید خشکسالیهای سالهای قبر
افزایش شدت نوسانهای قیمت مسکن
منب  :نگارندگان
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از آنجا که این مدل به دنبال توسعۀ مدل  SWOTاست ،سعی بـر آن شـده اسـت تـا آن را بـا یـک ابـزار پشـتیبان
تفمیمگیری ترکیب کند .معیار تناسب راهبردی 1عاملی است بـرای دسـتیابی بـدین امـر .آنچـه بایـد دور ریختـه شـود،
تقسیمبندی خشک و انعطافناپذیر عوامر خارجی به فرصتها و تهدیدها و عوامر داخلی به نقاط قـوت و ضـعف اسـت.
ازاینرو ،در گام بعد باید به ارزیابی میزان تأثیر پشتیبانی و تأثیرپذیری مناب و تواناییهـا در عوامـر محیطـی کـه همـان
تناسب راهبردی است ،توجه شود .از آنجا که مقایسههای دودویی این عوامر حجم زیادی را در برمیگیرد ،به کـر چنـد
مورد از آن اکتفا خواهد شد.
جدول  .5تناس

راهبردی

بسیار قوی

قویً

تا حدودی

ضعیف

قوی

بسیار ضعیف

قویً

سرمایهگذاری بخش خفوصی

تاحدودی ضعیف

ضعیف

ضعیف

سرمایهگذاری بخش دولتی

قویً

تاحدودی

قوی

انسجام اجتماعی

ضعیف

ضعیف

تاحدودی

نیروی انسانی الزم

افزایش میزان تورم

بسیار ضعیف

سیاسی

غیرانسانی علیه ایران

مناب و تواناییها

عدم ثبات

تقویت و افزایش تحریمهای

سطوح مقایسه

عوامر محیطی ()PESTEL

منب  :نگارندگان

در ادامه ،باید میزان تأثیر مناب و تواناییها بر اهداف را تعیین کرد .از آنجا که مقایسههای دودویی این عوامر حجـم
زیادی را در برمیگیرد ،به کر چند نمونه از آن اکتفا خواهد شد.

جدول  .6تناس

منابع و تواناییها با اهداف

بسیار قوی

قویً

تا حدودی

ضعیف

بسیار قوی

بسیار قوی

بسیار قوی

سرمایهگذاری بخش خفوصی

بسیار قوی

قوی

قوی

سرمایهگذاری بخش دولتی

قوی

تا حدودی

تا حدودی

انسجام اجتماعی

تا حدودی

قوی

بسیار قوی

نیروی انسانی الزم

بسیار ضعیف

نرخ بیکاری

اشتغال زنان

صنعت کشاورزی

مناب و تواناییها

کاهش  2درصدی

افزایش درصد

افزایش بهرهوری از

سطوح مقایسه

عوامر محیطی ()PESTEL

منب  :نگارندگان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Strategic Fit
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در نهایت ،با توجه به تفمیمها و مقایسههای قبلی ،نرمافزار بهصورت خودکار نقشۀ راهبردی را ترسیم میکند .منـاب
و تواناییها با رنگ فیروزهای و عامر کالن محیطی با رنگ نارنجی نشان داده شدهاند .آنهایی که به سمت راست متمایر
شدهاند ،نسبتام باارزش ،نادر ،تقلیدنشدنی و بدون جایگزیناند و از تناسب راهبردی برخوردارند .آن دسته از عواملی کـه بـه
سمت باال متمایر شدهاند ،دارای درجۀ باالیی از تناسب راهبردیاند .اندازۀ حباصها بیانگر درجۀ تناسـب آنهـا بـا اهـداف
است .اندازۀ حباص عوامر کالن محیطی بیانگر درجه اضطرار آنها است .بهطور کلی ،برای هر دو دسـته از حبـاصهـا کـه
بیانگر مناب و تواناییها و همچنین عوامر کالن محیطیاند قرارگیری در موقعیت باال و سـمت راسـت بیـانگر بـاالترین
میزان امتیاز و نمره است .شکر  6نقشۀ راهبردی توسعۀ شهری تفت را نشان میدهد.

شکل  .6نقشۀ راهبردی توسعۀ شهر تفت

بر اساس این نقشۀ راهبردی در بین عوامر ضروری برای توسعۀ شهر تفت ،توجه مقامـات و مسـئوالن در رتبـۀ اول
قرار دارد .بهواق و بر اساس توزی بودجۀ ساالنه ،این شهرستان از محرومتـرین شهرسـتانهـا اسـت .مشـارکت مـردم و
انسجام اجتماعی در جهت توسعۀ شهر عاملی ضروری است که امتیاز زیادی را به خود تخفیص داده است .این موضـوع
در سالهای اخیر به علت برخی از مشکالت از قبیر استفاده از مدیران غیربومی و عدم پاسشگویی مسئوالن و شهروندان
نسبت به امور شهر بوده است .یکی از مقدمات توسعه در هر شهر ،داشتن برنامهریزی منسجم است و شـهر تفـت نیـز از
این قانون مستثنا نیست .از دیگر عوامر که باید توجه خاصی بدان شود ،استفاده از همۀ پتانسیرهـای شـهر اسـت .شـهر
تفت پتانسیرهای زیادی در بخشهای مختلفی اعم از گردشگری ،کشاورزی ،صنعت و معدن و ...دارد که تاکنون از ایـن

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،3شمارة  ،4زمستان 1394

482

تواناییها بهدرستی بهرهبرداری نشده است .گام بعد که با توجه به اندازۀ حبـاص آن از ضـرورت زیـادی برخـوردار اسـت،
سرمایهگذاری بخش خفوصی است .در این بین ،عوامر کالن محیطی که باید توجه خاصی به آنهـا شـود ،تحـریمهـای
غیرانسانی علیه ایران ،عدم ثبات سیاسی و تورم است .بهواق این سه عوامر در وض کنونی کشور مهمترین مان کـالن
برای رشد و توسعۀ هر شهر محسوص میشود .بحران آص نیز مشکلی اساسی است که مـیتوانـد مـان بسـیار بزرگـی در
جهت توسعۀ شهر باشد .خشکسالی از دیگر عوامر مهمی است که ارتباط مستقیمی با بحران آص دارد و در این راستا باید
از برنامهریزی منسجمی بهره برد.
در نهایت ،برای تدوین راهکارهای پایانی ،میبایست دربارۀ میزان و امکان ترکیب عوامر مهـم محیطـی بـا منـاب و
تواناییها قضاوت شود .به عبارت دیگر ،باید تعیین کرد که آیا ترکیب این عوامر با یکـدیگر در تـدوین راهبـرد راهگشـا
است یا خیر و اگر راهگشا است ،این عوامر در چه اولویتی باید قرار گیرند.


توجه مقامات و مسئوالن در جهت توسعۀ شهر تفت چه در توزی بودجه و چه در رف تحریمها و مسـئلۀ تـورم
اقتفادی در اولویت است.

 برنامهریزی منسجم از ضروریات توسعۀ شهر است ،چرا که مشکالت عدیدهای همچون خشکسالی از بین رفتن
باغها ،بحران آص و شدت گرفتن مهاجرت نیازمند انسجام در برنامهریزی است.


استفادۀ درست از پتانسیر بخش کشاورزی ،از جمله ایجاد کارخانههای فرآوری محفوالت کشاورزی ،ترغیـب
کشاورزان به استفاده از روشهای نوین کشاورزی و آبیاری میتواند در پویایی اقتفـادی شـهر تفـت راهگشـا
باشد.

 استفاده از مدیران و مسئوالن محلی برای جلب مشارکت و همکاری مردم.
 در هر برنامهریزی شهری و اقتفادی ،مسکن امر مهمی است و باید با یک برنامهریـزی منسـجم و هماهنـگ
مشکالت مسکن را در شهر مرتف کرد و از نوسانات آیندۀ وضعیت مسکن جلوگیری کرد.

نتیجهگیری
امروزه شهرهای کوچک و میانی در سطح منطقه دارای مزایای گوناگونیاند .این شهرها اغلب دارای تاریخی غنیاند کـه
شکرگیری آنها بهصورت کنونی ،هزاران سال طول کشیده است؛ اما عالقه بـه رشـد و ارتقـای شـهرهای کوچـکانـدام
موضوع جدیدی نیست و نسبتام سابقۀ طوالنی دارد .بانک جهانی در اواخر دهـۀ  1960بـه شهرنشـینی و توسـعۀ شـهری
عالقهمند شد و توسعۀ شهرهای ثانویه را بهعنوان راهبردی تحسینشده بـرای توسـعۀ منطقـهای مـورد توجـه قـرار داد.
برنامهریزی راهبردی به عنوان هستۀ کاری یک سازمان و مجموعه است .بدون چارچوص و برنامـهریـزی راهبـردی یـک
مجموعه نمی تواند بفهمد که به کدام طرف در حال حرکت است و چرا در آن جهت حرکت میکند .برنامهریزی راهبردی
به سازمانها این امکان را میدهد که با شیوهای خالق و نوآورانه عمر کنند و بدین گونه ،سرنوشت خود را رقـم بزننـد و
آینده را تحت کنترل درآورند Meta-SWOT .یک مدل برنامهریزی راهبردی مدرن است که بـهنـوعی در رفـ نـواقص
مدل سوات بهکار می آید .این مدل بر اساس رهیافت داخر به خارج و نوعی دیدگاه مبتنی بر مناب است .هدف اصـلی در
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پهوهش حاضر آن بوده است که با بهکارگیری فرایند برنامهریزی راهبردی ،ضمن شناسایی توانمندیهای داخلی و عوامر
کالن محیطی و نقاط مثبت در شهر تفت ،راهکارهایی برای توسعۀ این شهر ارائه و راهبردهای کاربردی به من ور توسعۀ
کارکردهای این شهر تعیین شود .در راستای دستیابی به این هدف ،برای نخستین بار از مـدل راهبـردی Meta-SWOT

در مطالعات شهری و منطقهای استفاده شد .از این رو ،پس از تعیین دورۀ زمانی برنامهریزی ،اهداف مد ن ر در افق زمانی
مشخص ،تدوین شد .سرس عوامر م ثر بر موفقیت شهر شناسایی شد و در گام بعد ،شهرها و نـواحی رقیـب شناسـایی و
وضعیت شهر با این رقبا مقایسه شد .در نتیجۀ این فرایندها ،نقشۀ رقابتی ترسیم و در ادامه ،مناب و تواناییها بـر اسـاس
دیدگاه مبتنی بر مناب ارزیابی شد .از آنجا که همواره عوامر کالن نقشی مهم و انکارناپذیر در هر برنامهریزی دارنـد ،هـر
یک از آنها شناسایی و در نهایت ،تناسب راهبردی هر یک از عوامر تدوین و راهبردهای مطلوص برای توسعۀ شهر تفـت
استخراج شد.
نتایج این پهوهش نشاندهندۀ این موارد است:


توجه مقامات و مسئوالن در جهت توسعۀ شهر تفت چه در توزی بودجه و چه در رف تحریمها و مسـئلۀ تـورم
اقتفادی در اولویت است.

 برنامه ریزی منسجم از ضروریات توسعۀ شهر است ،چرا که مشکالت عدیـدهای همچـون خشکسـالی ،از بـین
رفتن باغها ،بحران آص و شدت گرفتن مهاجرت نیازمند انسجام در برنامهریزی است.
 استفادۀ درست از پتانسیر بخش کشاورزی ،از جمله ایجاد کارخانههای فرآوری محفوالت کشاورزی و ترغیب
کشاورزان به استفاده از روشهای نوین کشاورزی و آبیاری میتواند در پویایی اقتفـادی شـهر تفـت راهگشـا
باشد.
 استفاده از مدیران و مسئوالن محلی در راستای جلب مشارکت و همکاری مردم.
 در هر برنامهریزی شهری و اقتفادی ،مسکن امر مهمی است و باید با یک برنامهریـزی منسـجم و هماهنـگ
مشکالت مسکن را در شهر مرتف کرد و از نوسانات آیندۀ وضعیت مسکن جلوگیری کرد.
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