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Explanation and Classification of Effective Strategic Factors 
on the Political Management of the Geographical Space of 
Arak Township using AHP Method

[1] Political management of space in centralized systems [2] Geopolitical discourse analysis
of the modern state in the political management of space in Iran [3] The political organization 
of space [4] Study of spatial changes in southern cities of Iran with an emphasis on land use 
Case study: Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar and Bandarminahahr cities [5] Political
organization of the space and regional challenges in Iran (Case study: Ilam and West
Azerbaijan provinces [6] A public planning perspective on strategic planning [7] Strategic
land use planning and the British development plan system [8] Urban complexity and
spatial strategies: Towards a relational planning for our times [9] Markazi Provincial
Planning Studies [10] Statistical yearbook of Markazi Province  [11] Politics and space [12]
Explaining the political management of space in centralized systems case study: Iran [13]
Applied geography and land use planning [14] The application of the hierarchical process
analysis process in land evaluation for physical development based on natural factors, case 
study: Shirazi urban complex [15] Application of multi-attribute decision making methods
in geography

Aims The spatial arrangement of the elements of the spatial organization will lead to sustainable 
development, if it considers three main components of the environment, economic growth, and 
social development, with emphasis on human-centeredness. In order to identify imbalances 
and balances in spatial distribution, it is very important to use appropriate methods that have 
the ability to combine various indicators into the spatial organization. The purpose of this 
study was to determine the strategic factors affecting the political management of the Arak 
township spaces through library and field studies in the first stage and, secondly, the ranking 
of these factors based on their importance and their impact through the Analytical hierarchy 
process for the proper management of geographical spaces of the Arak Township.
Instruments and Methods This study is a descriptive approach based on nature and is applied 
developmental based on the goal. The research method is descriptive-analytic and library, 
internet, and interviewing materials are used for gathering information. Analytic hierarchy 
process (AHP) technique have been used for weighing the factors.
Conclusion After determining the importance of each of the factors, The existence of suitable 
business development Potentials with cargo and passenger terminals and the international 
exhibition site in Arak, Unstable exploitation and overcapacity of natural and environmental 
resources, existence of target markets, especially in neighboring countries, market failure and 
unpredictability of some agricultural production support policies were recognized as the most 
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  چکيده
 نجرم پایدار توسعهچیدمان فضایی عناصر سازمان فضایی در صورتی به اهداف: 
 اب اجتماعی توسعه و اقتصادی رشد زیست، محیط اصلی جزء سه که شد خواهد

 شناسایی عدم منظوربه. باشد گرفته قرار نظر مد آن در محوریانسان بر كیدات
 بترکی توانایی که مناسب هایروش از گیریبهره، ییفضا ها در پراكنشتعادل
 هدف. است اهمیت حائز باشد داشتهدر سازمان فضایی  را گوناگون هایشاخص

از انجام این پژوهش در مرحله اول تبیین عوامل استراتژیک تاثیرگذار بر مدیریت 
یدانی ای و مسیاسی فضای جغرافیایی شهرستان اراک از طریق مطالعات کتابخانه

 شانگذاریبندی این عوامل براساس اهمیت و میزان تاثیرو در مرحله دوم سطح
جهت مدیریت اصولی فضای جغرافیایی  (AHP)بی مراتتوسط روش تحلیل سلسله

  شهرستان اراک است.
براساس ماهیت ای و نوع تحقیق براساس هدف کاربردی توسعهها: ابزار و روش

رای تحلیلی است و ب -روش تحقیق این پژوهش توصیفیو روش، توصیفی است. 
. ستشده ا ای، اینترنتی و مصاحبه استفادهگردآوری اطالعات از منابع کتابخانه

دهی عوامل ، و برای وزنAHPای روش نامههای پرسشبرای تجزیه و تحلیل یافته
افزاری تخصصی برای تجزیه و تحلیل که نرم CHOICE	EXPERT 11افزار نرم

  مراتبی است، به کار رفتند.فرآیند سلسله
های مناسب بعد از تعیین اهمیت هر یک از عوامل، وجود زمینه گیری:نتیجه

های بار و مسافر و گمرک و سایت نمایشگاهی وسعه بازرگانی با وجود پایانهت
برداری ناپایدار و بیش از ظرفیت منابع، وجود بازارهای المللی در اراک، بهرهبین

بودن برخی هنگامسامانی بازار و نابهویژه در کشورهای همسایه، نابههدف به
ترین عوامل داخلی عنوان مهمبه های حمایت از تولیدات بخش کشاورزیسیاست

  و خارجی شهرستان شناخته شدند.
   ، مدیریت سیاسی، فضای جغرافیاییAHPشهرستان اراک، ها: کلیدواژه
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  مقدمه
ی و کارآمد منابع ماد کارگیری موثرمدیریت عبارت است از فرآیند به

ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و هدایت و کنترل و انسانی در برنامه
که برای دستیابی به اهداف سازمانی براساس نظام ارزشی مورد قبول 

گیرد. سازماندهی فرآیندی است که طی آن تقسیم کار صورت می
کسب منظور های کاری و هماهنگی میان آنها بهمیان افراد و گروه

. فضای جغرافیایی با تصمیمات [1]گیرداهداف مورد نظر صورت می
انسانی، فردی یا جمعی، اختیاری یا اجباری، آگاهانه یا ناآگاهانه، 

های جغرافیایی را شود. اگر بخواهیم پدیدهطور مرتب دگرگون میبه
ای گیرندههای تصمیمژرف مطالعه کنیم، الزم است عوامل و سازمان

ای هشناسیم و با هدفاند بهای فضایی را سامان دادهکه این پدیده

های گیرندگان شامل نظامآنها آشنا شویم. این عوامل و تصمیم
ریزی، صاحبان های برنامههای دولتی، سازمانحکومتی، سازمان

تر، افرادی که فضای داران، و غیره، در سطوح پایینصنایع، زمین
ان ساند، هستند بدینجغرافیایی را جهت زندگی خود انتخاب کرده

ی جغرافیایی در بستر محیط طبیعی، در سیر زمان، در گذشته فضا
  .[2]یابدگیری انسانی عینیت میو حال و با تصمیم

بندی سطح یک سرزمین به سازماندهی سیاسی فضا تقسیم
های معین است که در واحدهای متمایز براساس معیارها و مالک

فضای درون کشوری به تقسیم پهنه سرزمین ملی مبتنی بر 
پردازد. سازماندهی سیاسی فضا از اهم مسایلی های معین میالکم

های ریزیاست که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه
ن برداری بیشتر به آاقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره

دهی صحیحی نداشته باشیم بازده هر توجه کند. مادامی که سازمان
ای و محلی ناچیز و احتماًال در سطح ملی، منطقهریزی گونه برنامه

. تقسیمات کشوری و الگوهای سازماندهی [3]مغشوش خواهد بود
ک فضایی در ی -ریزی سیاسیترین ساختار برنامهسیاسی فضا مهم

آید. اهمیت مدیریت بر فضای داخلی کشور تا کشور به حساب می
سازماندهی  های حکومتی با نوعبدان حد است که اغلب، سیستم

سیاسی فضا، چارچوب فعالیت خود را بر فضای داخلی تحت عناوین 
 .[4]کنندبسیط، متمرکز، فدرال و الگوهای محلی اعمال می

کارکردهای سیاسی و غیرسیاسی واحدهای تقسیماتی فضای دولت 
سازی و ارتقای سطح منظور بهینهکند که بهملی ایجاب می

دولت ملی، ساختار و سازمان کارکردهای آن در چارچوب کلیت 
صورت مناسب تقسیماتی ترتیب داده شود تا این واحدها به

ای هماهنگ در جهت اهداف محلی و ملی دولت و نظام مجموعه
چیدمان فضایی عناصر سازمان . [5]سیاسی به وظایف خود عمل کنند

 جزء سه که شد خواهد منجر پایدار توسعهفضایی در صورتی به 
 بر دکیات با اجتماعی توسعه و اقتصادی رشد زیست، محیط اصلی
. عناصر نظام فضایی باشد گرفته قرار نظر مد آن در محوریانسان

ها و ارتباطات آنها از چیدمان شامل نقاط، خطوط و پهنه
شامل  ایفردی برخوردارند. این عناصر مشتمل بر عناصر لکهمنحصربه

ها و نواحی صنعتی، های حفاظتی، شهرکاراضی کشاورزی، عرصه
عناصر خطی مشتمل بر خطوط ارتباطی، خطوط انتقال انرژی و 

های شهری و روستایی گاهای نظیر سکونتها و عناصر نقطهرودخانه
ا در همنظور شناسایی عدم تعادل و توازنبنابراین به و معادن است.

 یبترک توانایی که مناسب هایروش از گیریبهره ییفضا پراکنش
 حائز بسیار باشد داشتهدر سازمان فضایی  را متعدد هایشاخص
های توسعه عدم تعادل در پراکنش فضایی شاخص. است اهمیت

عدم تعادل فضایی امکانات و جمعیت موجب صورت تصاعدی به
اکنون از ها در نقاطی که همشاخص تشدید تمرکز و ضمن شودمی

مکانات از معضل تمرکز در رنج هستند موجب رانش جمعیت و ا
های کور عدم تعادل در سطح فضای گره شود ومناطق محروم می

 منابع و ،ضمن فشار بر مکانکه  نمایدجغرافیایی را بیشتر می
 وری بهینههای تمرکز منجر به کاهش بهرهجمعیت در نقاط و کانون



  ۲۱۷... شهرستان اراک ییایجغراف یفضا یاسیس تیریموثر بر مد کیعوامل استراتژ یبندو سطح نییتبــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Political Spatial Planning                                                                                                                                                                  Volume 1, Issue 4, Fall 2019 

ر تفک نیروی انسانی خواهد شد.عدم تعادل گریز جمعیت و ، منابع
میالدی از بخش خصوصی (که از این تفکر  ۱۹۶۰راهبردی از دهه 

 وهشی وارد کرد)می استفاده هاسازمان در مدیریتی ابزار یک عنوانبه

 بیشتر کشورهای در زمان آن در چیره شهری ریزیبرنامه

 کردندیم استفاده شهری ریزیبرنامه سازوکار از که شد اییافتهتوسعه

  .[6] جامعیت) بر مبتنی ریزیبرنامه سنتی هایرهیافت (یعنی
های راهبرد و این رهیافت در بخش خصوصی با اقتباس انگاشت

 های بسیار پیچیده وتاکتیک از علوم جنگی، در رویارویی با محیط
ود های موجناشدنی و انطباق با تغییرات و عدم قطعیتبینیپیش

مطابق با این شیوه تفکر،  .[7]ریزی مطرح شددر محیط مورد برنامه
شان طور مداومی بر حسب اهمیتها بهاتفاقات، رویدادها و ممکن
ها بر حسب دادن دائمی اقدامشوند و شکلبرای اقدام تحلیل می

ها و کنترل و درک جدید از مخالفتتحلیل اطالعات محیط زیر
ود. شریزی انجام میها در محیط خارج از کنترل برنامهپتانسیل

 هایی را که برحسب تبعیتبنابراین اساس تفکر راهبردی، کاربست
ایم این است" از روند کارهای ایجادشده یا "آنچه همیشه انجام داده

  .[8]کشدمورد تصدیق هستند، به چالش می
ها و کمبودهای شهرستان در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا توان

یم را شناسایی کرده و های مختلفی با آن مواجه هستاراک در حوزه
های صنعت، بندی آنها بپردازیم. شهرستان اراک در حوزهبه سطح

علمی، خدمات، پزشکی و درمانی و غیره از توان باالیی برخوردار 
ها مانند بخش محیط زیست و حفاظت است اما در برخی از بخش

و گردشگری دارای  برداری اصولی از منابع، زیرساختاز آن، بهره
د و توجه به آنها مغفول مانده است. از این رو هدف از پژوهش کمبو

حاضر آن است تا برای مدیریت اصولی فضای جغرافیایی شهرستان 
اراک، عوامل داخلی و خارجی موثر بر مدیریت سیاسی فضای 
جغرافیایی را شناسایی کرده و با استفاده از روش تحلیل 

ز عوامل از نظر اهمیت بندی هر یک ابه رتبه (AHP)مراتبی سلسله
  بپردازیم.

  

  روش تحقیق
براساس ماهیت و ای و نوع پژوهش براساس هدف کاربردی توسعه

 -روش تحقیق این پژوهش توصیفیروش تحقیق توصیفی است. 
ای، تحلیلی است و برای گردآوری اطالعات از منابع کتابخانه

ش پژوهاینترنتی و مصاحبه استفاده شده است. هدف از انجام این 
نیز در مرحله اول تبیین عوامل استراتژیک تاثیرگذار بر مدیریت 
سیاسی فضای جغرافیایی شهرستان اراک از طریق مطالعات 

) و ربطنظران ذیای و میدانی (مصاحبه با مدیران و صاحبکتابخانه
بندی این عوامل براساس اهمیت و میزان در مرحله دوم سطح

این است.  (AHP)مراتبی ل سلسلهشان با روش تحلیتاثیرگذاری

ای بر پایه عملیات اصلی روی گیری چندمعیارهتصمیمروش 
مراتب مناسب و پردازش ماتریس تصمیم است که با ایجاد سلسله

های تطبیقی در سطوح مختلف گام و ساخت ماتریسبهگام
ها در این پژوهش در مراتب محاسبه شده است. ماتریسسلسله

نظران و نامه طراحی و در اختیار تعدادی از صاحبقالب پرسش
منظور متخصصان مدیریت سیاسی فضای شهرستان اراک به

ای، نامههای پرسشدهی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافتهپاسخ
افزار دهی عوامل نرمو برای وزن AHPمراتبی روش تحلیل سلسله

11 EXPERT	CHOICE افزاری تخصصی برای تجزیه و که نرم
  ت، به کار رفت.مراتبی استحلیل فرآیند سلسله

  شناسی پژوهشمحیط
شهرستان اراک نواحی مرکزی و غربی استان مرکزی را در برگرفته و 

های تفرش و کمیجان، از شرق با از ناحیه شمال با شهرستان
های دلیجان و محالت و آشتیان و از ناحیه جنوب با شهرستان

 های خنداب و شازندشهرستان خمین و از بخش غربی با شهرستان
کیلومتر مربع مساحت دارد که ٤٠٦٧همسایه است. این شهرستان 

گیرد و بعد از ساوه و زرندیه در مساحت استان را در بر می %٩٦/١٣
رتبه سوم قرار دارد. براساس تقسیمات کشوری شهرستان اراک دارای 

دهستان  ١١شهر و  ٦بخش مرکزی، ساروق و معصومیه و دارای  ٣
 ١٣٢آبادی است که  ٣٦٥این شهرستان  هایاست. کل تعداد آبادی

، ۱۳۹۵جمعیت این شهرستان در سال . [9]آبادی آن دارای سکنه است
 ٢نفر بوده است. تعداد نمایندگان مجلس این شهرستان  ٥٩١٧٥٦

طور مشترک نماینده سه شهرستان اراک، کمیجان و نفر است که به
شهرستان های انتخابیه این شوند. تعداد حوزهخنداب محسوب می

جدول ؛ [9] ١(شکل  (برگرفته از سایت فرمانداری اراک)  است ٢٩٧نیز 
۱ [10].(  
  

	
  هاها و آبادیموقعیت شهرستان اراک به تفکیک دهستان )۱شکل 

  
  خانوار و جمعیت شهرستان اراک برحسب ساکن و غیرساکن )۱جدول 

  شهرستان
  غیرساکن  ساکن در نقاط روستایی  ساکن در نقاط شهری  جمع

  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار  جمعیت  خانوار
  ٠  ٠  ٦٣٠٦٢  ١٨٩٢٥  ٥٣٦٥٢٧  ١٦٣٩٢٢  ٥٩٩٦٣٤  ١٨٢٨٤٧  اراک
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   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                                    فضا یاسیآمايش سنامه فصل

  مبانی نظری پژوهش
در جغرافیا تعاریف گوناگونی از فضا ارایه شده است که از آن  فضا:

ای ها و گستره پیوستهتوان از فاصله میان نقاط و پدیدهجمله می
کنند، نام برد. اند و حرکت میها قرار گرفتهکه در آن اشیا و پدیده

فضا در جغرافیا عبارت است از بخشی از سطح زمین که مورد سکونت 
شته و جایگاهی است که ساختار زندگی اجتماعی در انسان قرار دا
انسان با فعالیت در محیط طبیعی، محیط  .[11]یابدآن تحقق می
ها، محیط ها، فعالیتسازد. فضا مجموعه ای از انسانمصنوع را می

طبیعی و محیط مصنوع است. به بیان دیگر فضا محدود به ابعاد 
م از فیزیکی و غیرفیزیکی فیزیکی نشده و آنچه را در خود داشته اع

یا ایستا و پویا را شامل شده و دارای بعد زمان است. در واقع فضا 
تری نسبت به مکان دارد و به مجموعه ساختارهای مفهوم وسیع

شود. از این رو فضا در مکانی در ابعاد سطحی و ارتفاعی گفته می
برگیرنده اشکال مختلف مکانی است که در آن نظم معینی نسبت 
به یکدیگر قرار داشته و کاربری متفاوت دارند و روابط پیوندگی 

  .[2]گوناگون میان آنها برقرار است
عبارت است از اداره بهینه امور و تنظیم روابط مدیریت سیاسی فضا: 

نحوی که بتواند محیط زیست افقی و عمودی فضاهای جغرافیایی به
نماید. مدیریت  مناسبی را برای شهروندان ساکن در آن فضا فراهم

ش ای، آمایمنظور توسعه منطقهسیاسی فضا، اداره سیاسی فضا به
سرزمین، توسعه سرزمینی، تقسیمات سرزمینی و غیره با دیدگاه 

های نگر و راهبردی و با درنظرگرفتن محدودیتجانبه، آیندههمه
طبیعی، انسانی و اقتصادی در فضاهای جغرافیایی (ملی و 

ای جامعه درصدد برقراری تعادل و توازن ای) و نیازهمنطقه
محیطی و ایجاد فرآیند توسعه پایدار سرزمینی است. مبنای زیست
دها ها و تهدیریزی در مدیریت سیاسی فضا بر آگاهی از فرصتبرنامه

دهی سیاسی سازمان .[12]برداری از فضا استوار استو چگونگی بهره
مین توسط مرز فضا فرآیندی است که طی آن بخشی از سطح ز 

شود. دهی میهای سیاسی سازمانمحدود شده و برای نقش
دهی سیاسی فضا در هر کشور، در درجه ترین هدف از سازمانمهم

نخست عرضه بهینه خدمات به حداکثر شهروندان و سپس اداره و 
کنترل افرادی است که در چارچوب مرزهای سرزمینی زندگی 

  .[5]کنندمی
ابطه ریزی فضایی برای تنظیم ر برنامه استراتژیک:ریزی فضایی برنامه

بین انسان، فضا و فعالیت توسط مدیریت سیاسی فضا انجام 
برداری منطقی از کلیه شود. هدف از این تنظیم رابطه، بهرهمی

منظور بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع براساس امکانات به
بزار علم و تجربه های اعتقادی و توجه به سوابق فرهنگی با اارزش

ریزی فضایی بر دیدگاه فضایی در در طول زمان است. برنامه
ریزی توسعه تاکید خاصی دارد و آرمان این دیدگاه توزیع و برنامه

های عمرانی در پهنه سرزمین، اجرای تقسیم جمعیت و فعالیت
راهبرد زیستی برای فرد و جامعه، استفاده مطلوب از منابع محیطی 

 .[13]سانی در جهت کفایت اقتصادی و اجتماعی استو نیروی ان
برنامه استراتژیک صرفًا یک فرآورده فنی و نهایی نیست، بلکه 

افزا، مشروط، چندعامله و چندتصمیمه است که با فرآیندی اندک
رونده یادگیری و از طریق پویش مداوم محیط طی یک فرآیند پیش

لف و دستیابی به ها و منافع مختو بحث عقالنی در میان گروه
های آنها را درک کرده و به قاعده در حلرایی، مشکالت و راههم
  .[8]آوردمی

مراتبی فرآیند تحلیل سلسله: (AHP)مراتبی روش تحلیل سلسله
گیری چندمعیاری است که در آن بر مبنای های تصمیمیکی از روش

و های مختلف یک هدف معین و با استفاده از معیارها یا سنجه
ها یا آلترناتیوها توان از میان گزینهاز آنها می دهی به هر یکوزن

ها را نیز گزینه بهتر یا برتر را برای هدفی خاص برگزید و سایر گزینه
وسیله میالدی به ۷۰بار در دهه بندی نمود. این روش برای اولینرتبه

روش  نتایج حاصل از استفاده از این .[14]ابداع شد ساعتیتوماس ال
مراتبی با توجه به دهد که روش فرآیند تحلیل سلسلهنشان می

طور کارگیری معیارهای کیفی و کمی بهپذیری، بهسادگی، انعطاف
ها، در بررسی موضوعات زمان و نیز قابلیت سازگاری در قضاوتهم

  .[15]تواند کاربرد مطلوبی داشته باشدریزی میمربوط به برنامه
 AHPدر انجام روش مراتبی: حلیل سلسلهمراحل انجام روش ت

  شود:مراحل زیر به اجرا گذاشته می
مراتب در مرحله ایجاد ساختار سلسلهمراتبی: ) ایجاد ساختار سلسله۱

شود. در ها و ارتباط میان آنها تشریح میها، گزینهاهداف، شاخص
این قسمت با وجود تجزیه مسایل مشکل و پیچیده، فرآیند تحلیل 

مراتبی آنها را به شکلی ساده، که با ذهن و طبیعت انسان سلسله
  کند.مطابقت داشته باشد، تبدیل می

در مرحله محاسبه وزن ها: محاسبه وزن (ضریب) اهمیت شاخص) ۲
دو ها دوبهها و زیرشاخصها ضرایب اهمیت شاخصاهمیت شاخص

 ۹ شوند. برای مقایسه و قضاوت از جدولبا یکدیگر مقایسه می
 در که است جدولی نام ساعتی کمیتی ۹ (جدول ساعتیکمیتی 
 هر یک به و شودمی استفاده هاشاخص اهمیت وزن محاسبه بخش
 امتیاز ۹ تا یک از ارجحیت شدت میزان با متناسب هاشاخص از

شود که در آن با توجه به هدف بررسی، میشود) استفاده می داده
شود. برای تعیین می jنسبت به شاخص  Iشدت برتری شاخص 

ها از چهار روش عمده، مجموع سطری، محاسبه اهمیت شاخص
مجموع ستونی، میانگین حسابی و میانگین هندسی استفاده 

دلیل شود. از میان این چهار روش از روش میانگین هندسی بهمی
  شود.دقت زیاد آن بیشتر استفاده می

محاسبه ضریب بعد از ها: محاسبه (ضریب) اهمیت زیرشاخص )۳
های هر یک از ها ضریب اهمیت زیرشاخصاهمیت شاخص

  شود.ها محاسبه میشاخص
 بعد از تعیین ضرایبها): ها (گزینهظرفیت تعیین ضریب اهمیت )۴

ها) تعیین ها (گزینهاهمیت معیارها و زیرمعیارها اهمیت ظرفیت
با  ها در ارتباطشود. در این قسمت ارجحیت هر یک از ظرفیتمی

هر یک از زیرمعیارها و اگر شاخصی، زیرشاخصی نداشته باشد 
شود. مبنای قضاوت مستقیمًا خود شاخص قضاوت و داوری می

است با این تفاوت که در مقایسه  ساعتیکمیتی  ۹همان مقیاس 
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جای بحث "کدام ها بهها در ارتباط با هر یک از زیرشاخصظرفیت
تر است" استفاده ظرفیت ارجح تر است" از عبارت "کدامظرفیت مهم

ها نسبت به هر یک از آوردن وزن ظرفیتدستشود. فرآیند بهمی
ها نسبت به هدف ها شبیه تعیین ضریب اهمیت شاخصزیرشاخص

  است.
ز در مرحله تعیین امتیاها): ها (گزینهتعیین امتیاز نهایی ظرفیت )۵

ها در ها و زیرشاخصها از تلفیق اهمیت شاخصنهایی ظرفیت
ها امتیاز نهایی هر ارتباط با هدف پژوهش و ضرایب اهمیت ظرفیت

  ها تعیین خواهد شد.یک از ظرفیت
های فرآیند تحلیل یکی از مزیتها: بررسی سازگاری در قضاوت )۶

رای شده بهای انجاممراتبی امکان بررسی سازگاری در قضاوتسلسله
است. به عبارت ها ها و زیرشاخصتعیین ضرایب اهمیت شاخص

دیگر در تشکیل ماتریس مقایسه دو دویی معیارها میزان رعایت 
ها نسبت ها مهم است. وقتی اهمیت شاخصسازگاری در قضاوت
ها وجود شود، احتمال ناهماهنگی در قضاوتبه یکدیگر برآورد می

  IAتر باشد، قاعدتًا باید مهم KAاز  jAو   jAاز   IAدارد. یعنی اگر از 
ها و ها، رجحانرغم همه کوششتر باشد. اما علیمهم KAاز 

های مردم غالبًا ناهماهنگ و نامتعدد هستند. پس باید احساس
  .[15]ها را نمایان کندداوری ای یافت که میزان ناهماهنگیسنجه

  

  های پژوهشیافته
عوامل استراتژیک موثر بر مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی 

  شهرستان اراک
 و مدکارآ و اصولی ریزیبرنامه نیازمندپایدار  توسعه به ستیابید

. توسعه متعادل و متوازن نیازمند بررسی دقیق است آن دقیق اجرای
فضاهای و  هاگاهجمعیت و سکونت ها،فعالیت جانبه توزیعو همه

 ها وفرصت و کمبودها ها،توان شناخت و بررسیاست.  جغرافیایی
 هاگاهسکونت و نواحی یافتگیتوسعه سطح تعیینتهدیدات و 

 در ناپذیراجتناب ضرورتی برتر، هایشاخص از سرییک براساس
 و هاتوان شناخت های توسعه و چراغی فراروی آینده است.برنامه
 به در کنار کمبودها و تهدیدات، منطقه، هر در موجود امکانات
 خاص شرایط و نیازها براساس تا دهدمی را امکان این ریزبرنامه
 ایبرنامه و نماید مشخص را منطقه توسعه الگوی و جهت منطقه،
در پژوهش حاضر  دهد. هیارا منطقه شرایط با متناسب و هماهنگ

ها و تهدیدهای حال های موجود و ضعفها و فرصتبه بررسی توان
های ایم. این شهرستان در حوزهحاضر شهرستان اراک پرداخته

محیطی دارای کمبودها و ماعی، زیستمتفاوت اقتصادی، اجت
ریزی و مدیریت درست فضای هایی است که برای برنامهتوان

جغرافیایی شهرستان اراک الزم است به شناخت آنها اقدام کرده و با 
جانبه مدیریت درست فضای جغرافیایی ریزی درست و همهبرنامه

  شهرستان صورت گیرد.
در جدول زیر عوامل داخلی و خارجی موثر بر مدیریت سیاسی فضای 
جغرافیایی شهرستان اراک آورده شده است. ابتدای امر با مطالعه 

ای و مصاحبه با مدیران سیاسی فضای جغرافیایی اسناد کتابخانه

 فرمانداری، ادارات کارشناسان و شهرستان اراک اعم از مدیران
 اسالمی، انقالب مسکن بنیاد جارت،ت و معدن و صنعت شهرداری،

 گردشگری و دستی فرهنگی، صنایع میراث اداره کشاورزی، جهاد
ها و دادهاطالعات مورد نیاز استخراج شد. پس از این مرحله، 

گذاری و براساس اطالعات خام مستخرج از مطالعه و مصاحبه، کد
د. در ها ویرایش شبودن دادهپوشانی یا تکراریمیزان اهمیت و هم

این مرحله کلمات و عبارات غیرضروری حذف و عوامل استراتژیک 
موثر بر مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی شهرستان اراک (قوت، 

بندی شد که شامل موارد زیر است ضعف، فرصت و تهدید) گروه
  ).۲(جدول 
بندی عوامل استراتژیک موثر بر مدیریت استراژیک فضای سطح

  اراکجغرافیایی شهرستان 
  نامهتدوین و تکمیل پرسش
ا ها بمراتبی اصل بر مقایسه زوجی گزینهدر روش تحلیل سلسله

یکدیگر و تعیین میزان ارجحیت هر یک از آنها بر دیگری در مقایسه 
شده با یک ویژگی، پدیده یا غیره است. در ماتریس تصمیم تشکیل

 عوامل مورد ها در ماتریسی به ابعاد تعداددر این روش تمامی گزینه
ها در مقایسه با دیگری گیرند و هر یک از گزینهمقایسه قرار می

دهند. در پژوهش حاضر را به خود اختصاص می ۹ارجحیتی از یک تا 
مراتبی طراحی و ساخته شد و در نامه روش تحلیل سلسلهپرسش

اختیار ده نفر از مدیران سیاسی فضای جغرافیایی شهرستان اراک 
  رار گرفت.برای تکمیل ق
  بندی عوامل استراتژیکنامه و سطحتحلیل پرسش

ای عوامل استراتژیک پس از مطالعه و مصاحبه اسناد کتابخانه
  داخلی (قوت و ضعف) و خارجی (فرصت و تهدید) موثر بر 

ین منظور تعیمدیریت سیاسی فضای شهرستان اراک استخراج و به
مراتبی تشکیل شد. وزن هر یک از این عوامل نمودار تحلیل سلسله

دهنده ضریب اهمیت هر یک از عوامل آمده، نشاندستاعداد به
، عنوان قوتاستراتژیک داخلی و خارجی نسبت به هدف است که به

اند. برای انجام این تحلیل، هر فرصت، ضعف و تهدید شناسایی شده
  صورت زوجی در جهت یک از عوامل استراتژیک با یکدیگر به

بندی مقایسه شدند. در تمامی ن اهمیت و سطحمحاسبه میزا
دهنده دهم است که نشانها ضریب ناسازگاری زیر یکنامهپرسش

ها از پایایی برخوردارند. در جدول زیر هر نامهاین است که پرسش
اند (جدول ترتیب اهمیت ذکر شدهیک از عوامل داخلی و خارجی به

۳.(  
ای نوعی دار در شهرستان به رسد مسایل و مشکالت موجودبه نظر می

پیوستگی و ارتباط متقابل با یکدیگر هستند و حل یکی از آنها 
عنوان مثال عدم وجود آب کافی شود. بهموجب رفع دیگر مسایل می

درپی سبب اثرگذاری منفی در بخش کشاورزی های پیسالیو خشک
شود. عدم وجود شده و همین امر افزایش شهرنشینی را موجب می

نامه و طرح آمایش سرزمین موجب استقرار نامناسب جمعیت در بر 
 شود. از سویی دیگربرداری ناپایدار میدنبال آن بهرهشهرستان و به

های صنعتی و عدم اندازه بر بخش صنعت و ایجاد قطبتمرکز بی
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های اقتصادی نیز خود تبعات منفی بسیار وجود تعادل در بخش
ترتیب به مواردی شامل افزایش توان بهبدی دارد که از جمله آنها می
های صنعتی، آلودگی هوا، خاک و آب، شهرنشینی، افزایش آالینده

ایجاد امراض خطرناک و بار منفی بر سالمت شهروندان، کمبود آب 
دنبال آن، افزایش هزینه شهرستان بر و بهدلیل وجود صنایع آببه

طور که بیان کرد. همانهای مجاور اشاره برای انتقال آب از شهرستان
شد، تمامی عوامل دومینووار به یکدیگر مرتبط هستند و نبود 

ریزی و مدیریت اصولی از عمده دالیل ایجاد مسایل و مشکالت برنامه
فراروی شهرستان است که اگر به آنها رسیدگی نشود، موجب نابودی 

  ها نیز خواهد شد.ها و فرصتقوت
  

  عوامل داخلی و خارجی مدیریت فضای جغرافیایی شهرستان اراک) ۲جدول 
  نقاط قوت  ردیف
	توان باالی صنعتی و استقرار صنایع مادر در شهرستان	١
  المللی تاالب میقانموقعیت ممتاز ملی و بین  ٢
  کرده و صاحبان سرمایهتحصیلمهاجرت معکوس و سکونت مجدد افراد   ٣
  های فلزی و غیرفلزیهای تزیینی و مصالح ساختمانی و کانیوجود ذخایر معدنی و انواع سنگ  ٤
  وجود پیشینه صنعتی و نیروی کار ماهر در بخش صنعت  ٥
  المللی در اراکبین های بار و مسافر و گمرک و سایت نمایشگاهیهای مناسب توسعه بازرگانی با وجود پایانهوجود زمینه  ٦
  های نفتیهای انرژی، برق، گاز و فرآرودههای اصلی انرژی کشور و مرکز ورود و خروج انواع حاملشدن در مسیر شریانواقع  ٧
  توان باالی تولیدات دامی و کشاورزی روستاها  ٨
  و ارگانیکای پروری، گلخانهوجود مزیت نسبی در تولید محصوالت باغی، زراعی، دامی، آبزی  ٩
  های متنوع فعالیتهای متقاضی همجوار با توجه به موقعیت جغرافیایی و زمینهامکان ارایه خدمات تخصصی به استان  ١٠

  نقاط ضعف  
  محیطیآلودگی هوا و مشکالت زیست  ١
  های کارگریبیکاری و بروز تنش  ٢
  نشین و رشد روزافزون این مناطقوجود مناطق حاشیه  ٣
  های شهریزیرساختکمبود   ٤
  های درمانگسترش امراض خطرناک و افزایش هزینه  ٥
  برداری ناپایدار و بیش از ظرفیت منابع طبیعی و زیست محیطیبهره  ٦
  کارکرد ضعیف بخش بازاریابی صادرات  ٧
  های جذب گردشگرضعف در زیرساخت  ٨
  های متفاوت اقتصادیعدم تعادل در بخش  ٩
  جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین استقرار نامتوازن  ١٠

  هافرصت  
  شدن در کریدور ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب کشورواقع  ١
  گذاریتمایل بخش خصوصی به سرمایه  ٢
  ایهای توریستی روستایی در سطح ملی و منطقهمعرفی آثار و جاذبه  ٣
  کشور توسعه مهم هایقطب به دسترسی سهولت  ٤
  مجاور حوزه از آب انتقال هایطرح و جدید آب منابع از استفاده امکان  ٥
  مرکزی بخش در معدنی و صنعتی و تولیدی محصوالت برای بازار تقاضای وجود  ٦
  همجوار هایاستان از تقاضا وجود به توجه با درمانی تخصصی خدمات گذاریسرمایه توسعه امکان  ٧
  گذاریسرمایه به میل و مالی مصوبات براساس صنایع استقرار امکان و پایتخت با همجواری  ٨
  اقتصادی مختلف هایبخش در خارجی گذاریسرمایه مناسب هایظرفیت وجود  ٩
  ویژه در کشورهای همسایهوجود بازارهای هدف به  ١٠

  تهدیدها  
  هابودن قانون شهرداریقدیمی  ١
  صنعت بخش در گذاریسرمایه باالی ریسک  ٢
  خود زندگی محل به نسبت مکانی در مهاجرانمهر  کاهش  ٣
  مند و موثر از نخبگان و برگزیدگان و اصحاب فرهنگ و هنرنبود حمایت نظام  ٤
  های جامع و کاربردی استقرار فعالیت و جمعیت در فضاضعف طرح  ٥
  کشاورزیهای حمایتی از تولیدات بخش بودن برخی از سیاستهنگامسامانی بازار و نابهنابه  ٦
  ها خصوصا در صنایع دارای مزیت نسبیگیری رقبای جدید در سایر استانشکل  ٧
  دادن بازارهای صادراتی و نبود بازار صادراتی جایگزینازدست  ٨
  وسازمنظور توسعه ساختتغییر کاربری مراتع و اراضی کشاورزی به  ٩
  های همجوارگذاری در بخش خدمات در استانسرمایههای مناسب های جدید و زیرساختایجاد جاذبه  ١٠
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  بندی عوامل استراتژیک براساس میزان اهمیت هر یک از عواملسطح) ۳جدول 

  اهمیت  عوامل استراتژیک  ردیف

  نقاط قوت
  ١٨٨/٠  المللی در اراکمسافر و گمرک و سایت نمایشگاهی بینهای بار و های مناسب توسعه بازرگانی با وجود پایانهوجود زمینه  ١

  ١٦٨/٠  توان باالی صنعتی و استقرار صنایع مادر در شهرستان  ٢

  ١٢١/٠  های نفتیهای انرژی، برق، گاز و فرآرودههای اصلی انرژی کشور و مرکز ورود و خروج انواع حاملواقع شدن در مسیر شریان  ٣
  ١١٤/٠  نیروی کار ماهر در بخش صنعت وجود پیشینه صنعتی و  ٤

  ١٠٩/٠  های فلزی و غیر فلزیهای تزیینی و مصالح ساختمانی و کانیوجود ذخایر معدنی و انواع سنگ  ٥

  ٠٨٦/٠  های متنوع فعالیتهای متقاضی همجوار با توجه به موقعیت جغرافیایی و زمینهامکان ارایه خدمات تخصصی به استان  ٦

  ٠٨٠/٠  تولیدات دامی و کشاورزی روستاهاتوان باالی   ٧
  ٠٥٥/٠  ای و ارگانیکپروری، گلخانهوجود مزیت نسبی در تولید محصوالت باغی، زراعی، دامی، آبزی  ٨

  ٠٤٧/٠  کرده و صاحبان سرمایهمهاجرت معکوس و سکونت مجدد افراد تحصیل  ٩

  ٠٣١/٠  المللی تاالب میقانموقعیت ممتاز ملی و بین  ١٠
  ضعفنقاط 

  ٢٣٤/٠  محیطیبرداری ناپایدار و بیش از ظرفیت منابع طبیعی و زیستبهره  ١

  ١٥٥/٠  های متفاوت اقتصادیعدم تعادل در بخش  ٢

  ١٣٣/٠  استقرار نامتوازن جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین  ٣
  ١١٩/٠  های شهریکمبود زیرساخت  ٤

  ٠٨٨/٠  های درمانگسترش امراض خطرناک و افزایش هزینه  ٥

  ٠٨٤/٠  محیطیآلودگی هوا و مشکالت زیست  ٦

  ٠٧٧/٠  های کارگریبیکاری و بروز تنش  ٧
  ٠٤٤/٠  نشین و رشد روزافزون این مناطقوجود مناطق حاشیه  ٨

  ٠٤١/٠  کارکرد ضعیف بخش بازاریابی صادرات  ٩

  ٠٢٥/٠  های جذب گردشگرضعف در زیرساخت  ١٠
  هافرصت

  ٢١٦/٠  ویژه در کشورهای همسایهبهوجود بازارهای هدف   ١

  ١٨٧/٠  اقتصادی مختلف هایبخش در خارجی گذاریسرمایه مناسب هایظرفیت وجود  ٢

  ١٥٠/٠  مجاور حوزه از آب انتقال هایطرح و جدید آب منابع از استفاده امکان  ٣
  ١٠٦/٠  مرکزی بخش در معدنی و صنعتی و تولیدی محصوالت برای بازار تقاضای وجود  ٤

  ١٠٠/٠  همجوار هایاستان از تقاضا وجود به توجه با درمانی تخصصی خدمات گذاریسرمایه توسعه امکان  ٥

  ١٠٠/٠  گذاریسرمایه به میل و مالی مصوبات براساس صنایع استقرار امکان و پایتخت با همجواری  ٦
  ٠٥٢/٠  واقع شدن در کریدور ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور  ٧

  ٠٤٠/٠  گذاریتمایل بخش خصوصی به سرمایه  ٨

  ٠٫٠٢٦  ایهای توریستی روستایی در سطح ملی و منطقهمعرفی آثار و جاذبه  ٩

  ٠٢٣/٠  کشور توسعه مهم هایقطب به دسترسی سهولت  ١٠
  تهدیدات

  ١٩١/٠  های حمایتی از تولیدات بخش کشاورزیبودن برخی سیاستهنگامسامانی بازار و نابهنابه  ١

  ١٧٤/٠  وسازمنظور توسعه ساختتغییر کاربری مراتع و اراضی کشاورزی به  ٢

  ١٧١/٠  دادن بازارهای صادراتی و نبود بازار صادراتی جایگزینازدست  ٣
  ٠٩٢/٠  مند و موثر از نخبگان و برگزیدگان و اصحاب فرهنگ و هنرنبود حمایت نظام  ٤

  ٠٨٨/٠  فعالیت و جمعیت در فضاهای جامع و کاربردی استقرار ضعف طرح  ٥

  ٠٨٤/٠  ها خصوصا در صنایع دارای مزیت نسبیگیری رقبای جدید در سایر استانشکل  ٦
  ٠٧٣/٠  خود زندگی محل به نسبت مهر مکانی در مهاجران کاهش  ٧

  ٠٤٩/٠  صنعت بخش در گذاریسرمایه باالی ریسک  ٨

  ٠٣٩/٠  های همجوارگذاری در بخش خدمات در استانسرمایههای مناسب های جدید و زیرساختایجاد جاذبه  ٩

  ٠٣٨/٠  هابودن قانون شهرداریقدیمی  ١٠

  گیرینتیجه

 و ارآمدک و اصولی ریزیبرنامه نیازمند پایدار توسعه به ستیابید
. توسعه متعادل و متوازن نیازمند بررسی دقیق است آن دقیق اجرای
فضاهای و  هاگاهجمعیت و سکونت ها،فعالیت جانبه توزیعو همه
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ها و فرصت ،کمبودها ها،توان شناخت و بررسیاست.  جغرافیایی
 هاگاهسکونت و نواحی یافتگیتوسعه سطح تعیینتهدیدات و 

 در ناپذیراجتناب ضرورتی برتر، هایشاخص از سرییک براساس
 و هاتوان شناخت های توسعه و چراغی فراروی آینده است.برنامه
 به در کنار کمبودها و تهدیدات، منطقه، هر در موجود امکانات
 خاص شرایط و نیازها براساس تا دهدمی را امکان این ریزبرنامه
 ایبرنامه و نماید مشخص را منطقه توسعه الگوی و جهت منطقه،
دهد. در پژوهش  هیارا منطقه شرایط با متناسب و هماهنگ
شده، عوامل داخلی و خارجی موثر بر مدیریت شهرستان اراک انجام

 مراتبی اینرا استخراج کرده و با استفاده از روش تحلیل سلسله
  بندی نمودیم.رتبه شانعوامل را براساس درجه اهمیت

ازرگانی با وجود های مناسب توسعه بوجود زمینهها، در بخش قوت
ر المللی دهای بار، مسافر، گمرک و سایت نمایشگاهی بینپایانه

المللی شهرستان اراک بیشترین میزان اهمیت و موقعیت ملی و بین
تاالب میقان کمترین میزان اهمیت را کسب کرده است. کارکرد 

تنها موجب دسترسی مطلوب بخش بازرگانی در جامعه نه
ها و خدمات با نرخ شفاف و منصفانه کنندگان به کاالمصرف
شود، بلکه کارآمدی آن تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو می

کند. از نظر بازرگانی بخش تولید و مصرف را نیز تضمین می
ه آهن و غیر شهرستان با وجود فرودگاه، ظرفیت انباداری مناسب، راه

راک ن ادر وضعیت مطلوبی قرار دارد. در بخش توان صنعتی شهرستا
ارابودن دبا توجه به دارابودن سرمایه طبیعی در منابع غنی و متنوع و 

ی (صنایع دستصنایع باالدستی (اکتشاف و استخراج) و صنایع پایین
ای از صنایع مادر معدنی و شیمی) و همچنین استقرار بخش عمده

های تجهیزشده با کارکرد ملی مانند آزادراه، بزرگراه، راه و زیرساخت
 ها و نواحیاصلی و ترانزیتی و خطوط اصلی و همچنین وجود شهرک

ای برخوردار است. اما صنعتی با کارکردهای متنوع از جایگاه ویژه
کم الزم به ذکر است استفاده و توجه بیش از حد به بخش صنعت کم

ه سو بشود، زیرا توجه صرف به صنعت از یکتبدیل به ضعف می
ن زده و از سویی دیگر باعث بازماندن از آلودگی شهرستان اراک دام

های گردشگری و فرهنگی ها در حوزهها و بخشتوجه به دیگر توان
 های خلقت وشده است. تاالب میقان اراک یکی از بازرترین زیبایی

های طبیعی شهرستان اراک است که هر ساله بوماز مفیدترین زیست
ترین شود که شاخصمیپرنده مهاجر وارد تاالب میقان  ۲۰۰۰۰حدود 

   ).۱این پرندگان درنای معمولی است (نمودار 
برداری ناپایدار و بیش از ظرفیت منابع در بخش نقاط ضعف، بهره

ترین مشکالت شهرستان اراک محیطی یکی از مهمطبیعی و زیست
دلیل تاکید صرف بر رشد اقتصادی است که در چند دهه گذشته به

رویه از منابع طبیعی با مسایل و مشکالت های بیبرداریو بهره
ت مواجه شده است. تخریب منابع ای در زمینه محیط زیسعدیده

طبیعی، فرسایش خاک، افت کمی و کیفی منابع آب سطحی و 
ترین شهر اراک، از جمله مهمویژه در کالنزیرزمینی، آلودگی هوا به

معضالت شهرستان است که در حال حاضر مشکالت گوناگونی را 

فراروی مردم و مسئولین قرار داده است. گسترش شهرنشینی و 
های محیط زیستی، دنبال آن بحرانر نامتوازن جمعیت و بهاستقرا

گسترش امراض خطرناک که عمدتًا ناشی از وضع بد کیفیت هوا 
است، بیکاری و مشکالت اقتصادی و ضعف در اختصاص اعتبار و 

و توجه کافی در بخش گردشگری با وجود پتانسیل  نبود زیرساخت
اراک است که لزوم های شهرستان کافی از دیگر مشکالت و ضعف

  ). ۲سازد (نمودار ریزی در هر بخش را خاطرنشان میبرنامه
ها، بازارهای هدف در کشورهای همسایه بیشترین در بخش فرصت

های مهم توسعه کشور درجه اهمیت و سهولت دسترسی به قطب
اند. شهرستان اراک کمترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده

وانی در تولید کاالها و خدمات است. در زمینه های فرادارای مزیت
صنایع مادر، معادن کانی و غیرکانی، محصوالت کشاورزی و خدمات 

شود. در مسیر شرق های غنی محسوب میفنی و مهندسی، از استان
به غرب نیز و فاصله کم با استان تهران و اصفهان یکی از بهترین 

ادرات پدید آورده خصوص برای صهای استراتژیک را بهموقعیت
ها و ارتفاعات، تاالب میقان، است. شرایط توپوگرافی و وجود دامنه

های طبیعی و منطقه هفتاد قله اراک و غیره از جمله ویژگی
تواند با جذب گردشگری شهرستان است که از منظر اقتصادی می

گردشگر در رونق اقتصادی نقش بارز و موثری ایفا کند. با توجه به 
آبی در کشور و لزوم محدودنمودن صنایع و همچنین مبحران ک

آلودگی محیط زیستی ناشی از فعالیت این صنایع گسترش 
های حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت
تواند نقش کلیدی در توسعه شهرستان داشته باشد و با می
توان چرخه مکمل گذاران به این سمت میدهی سرمایهجهت
  )۳دی برای اقتصاد شهرستان فراهم نمود (نمودار ارزشمن

امانی سدر بخش تهدیدات شهرستان بیشترین میزان اهمیت به نابه
های حمایتی از تولیدات بخش بودن برخی سیاستهنگامبازار و نابه

کشاورزی اختصاص یافت. بخش کشاورزی به لحاظ نوع محصوالت 
منظور غذا و همچنین هتولیدی که از جمله تامین نیازهای اساسی ب

های فراوانی تامین مواد اولیه برای بخش صنعت دارد و از قابلیت
 بنابرایندر تامین ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد برخوردار است، 

بسیاری از  تامین دائمی غذا برای جامعه و تامین اولیه برای
بدیلی را در جهت توسعه کشور ایفا های صنعتی نقش بیفعالیت
، گذاریسالی، کاهش سرمایهکند. بروز مشکالتی از جمله خشکمی

بودن اراضی کشاورزی، نوسانات شدید خرد و پراکنده و غیراقتصادی
قیمت منجر به تضعیف این بخش و کاهش اشتغال شده است. در 

ترین چالش شهرستان کمبود حوزه صادرات و تجارت مهم
ای دنیا است. در های صادراتی جهت پیوند با اقتصادهزیرساخت

بخش فرهنگ و هنر، بحران اقتصادی، عدم توانایی و کشش بازار و 
رویه مواد اولیه، خرید محصوالت صنایع دستی، افزایش قیمت بی

 کاریریزی صحیح در حوزه آموزش صنایع دستی و موازیعدم برنامه
های متعدد در این بخش، عدم تخصیص اعتبار، نبود حمایت دستگاه
  ).۴ت اصلی فراروی این بخش است (نمودار از مشکال
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  بندی نقاط قوت شهرستان اراک بر مبنای اهمیت هر یکسطح )١نمودار 

  

  
  بندی نقاط ضعف بر مبانی اهمیت هر یکسطح )۲نمودار 

  

  
  های شهرستان اراک بر مبنای اهمیت هر یکبندی فرصتسطح )۳نمودار 
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	سطح بندی تهدیدات شهرستان اراک بر مبنای اهمیت هر یک )۴نمودار 

  
  پیشنهادات کاربردی
های محیطی و انسانی شهرستان شود که از تواندر انتها پیشنهاد می

اراک استفاده شود تا میزان اثرات منفی مسایل و مشکالت شهرستان 
را کاهش و به تبع آن سطح رفاه و رشد و توسعه شهرستان را ارتقا 

آبی لزوم محدودنمودن صنایع و دهیم. با توجه به بحران کم
یستی ناشی از فعالیت این صنایع با همچنین آلودگی محیط ز

تواند گسترش حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری می
دهی نقش کلیدی در توسعه شهرستان داشته باشد و با جهت

توان مکمل ارزشمندی برای اقتصاد گذاران به این سمت میسرمایه
 عشهرستان فراهم نمود. از سویی با گذر از صنایع سنگین به صنای

توان از فشار صنایع بر محیط زیست و میزان با تکنولوژی باال که می
سازی با توجه به ظرفیت مناسب ها کاست. صنعتیآالینده
گذاری خارجی، وجود بازارهای هدف در کشورهای همسایه، سرمایه

مسیر ارتباطی مناسب، وجود معادن کانی و غیرکانی، محصوالت 
توان در حوزه تجارت خارجی می کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی

های های خرد و کوچک در امر صادرات، تقویت شرکتبا تقویت بنگاه
گذاری، گسترش بازارهای هدف و بنیان، تقویت سرمایهدانش

حمایت از صنایع دستی شهرستان فعالیت کرده و به توسعه 
بخشی به کشورهای اقتصادی شهرستان پرداخت. همچنین تنوع

ی و حضور در بازارهای مصرف جدید نیز یکی از مقصد صادرات
دادن بازارهای رفت از مشکل ازدستراهکارهایی که برای برون

توان انجام داد. با توجه به توان باالی صنعتی شهرستان صنعتی می
توان بخش کشاورزی را از شکل سنتی به صنعتی توسعه داد و می

میزان محصوالت  این امر موجب کاهش مصرف منابع آبی و افزایش
کشاورزی شده و اشتغال در این بخش را نیز تقویت کرده و از رکود 

و مدیریت  سازد. بنابر آنچه گفته شد عدم وجود برنامهخارج می

شده در هر حوزه است. صحیح در هر حوزه موجب مشکالت گفته
جانبه و شناخت عوامل مهم و موثر بر الزم است با دیدی همه

ها از میران ها و فرصتاراک و با تقویت قوت مدیریت شهرستان
تاثیرات منفی نقاط ضعف و تهدیدات کاست و در جهت توسعه 

های محیطی شهرستان اراک قدم جانبه متناسب با توانهمه
  برداشت.
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