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 چکیده 
کند و تدوین آن بر ای است با ماهیت راهبردی که توأمان برتهیه و اجرای سند تأکید می راهبرد توسعه شهری برنامه

پذیرد. مقصود، نوعی سند است که توسط بانک جهانی و مرکز اسکان بشر  اندازسازی مشارکتی صورت میپایه چشم 

ائتالف   این پژوهش از  سازمان ملل متحد، یعنی  از کارشناسان و   50شهرها پیشنهاد و ترویج گردیده است. در  نفر 

جهت تعیین استراتژی و توسعه شهری در شهر رشت استفاده شده    SWOTگیری از مدل  ساکنان شهر رشت با بهره

نتایج نشان می از مدل  است.  آمده  ماتریس بدست  مناSWOTدهد که طبق  و  بارندگی  میزان  بودن  باال  بودن  ،  سب 

ضابطه به خصوص در خارج حریم شهر با شرایط طبیعی منطقه با باالترین امتیاز و ممنوع شدن ساخت و سازهای بی

گذاری مناسب باشد. از بین نقاط ضعف شهر ساری، عدم سرمایهترین امتیاز نقطه قوت توسعه شهر رشت میپایین 

بخش  بادر  گردشگری(  و  کشاورزی  )خصوصاً  زیربنایی  و    های  شهری  مدیریت  پایین  پاسخگویی  و  امتیاز  باالترین 

ترین امتیاز نقطه ضعف توسعه شهر  های آن، با پایین های اجرایی و هزینه شفافیت کم قوانین و مقررات در مورد طرح

های طبیعی مناسب برای  ها برخورداری از جاذبه باشد. همچنین طبق ماتریس عوامل خارجی از بین فرصترشت می

از  افزای  استفاده  و  توسعه  جهت  شهر  فرهیختگان  و  نخبگان  از  استفاده  و  امتیاز  باالترین  با  گردشگری  توسعه  ش 

 باشد. ترین امتیاز، نقطه فرصت شهر رشت در زمینه توسعه میپیشنهاداتشان با پایین

 شهر رشت ،ینیشهرنش ک،ی استراتژ یزریبرنامه ، یراهبرد توسعه شهرگان کلیدی:  واژ
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 مقدمه

در   یا ژهیو گاهیعنوان مراکز قدرت و ثروت و خاستگاه تمدن همواره از جا به ،یپر فراز و فرود بشر خیشهرها در طول تار
اند اند.تمام  یمورد بررس  یگوناگون  یایعلوم مختلف برخوردار بوده از زوا  شمندانینزد  با هدف    نیا  یقرار گرفته  تالشها 

  نیگمان در ایب .(Molina-Torres, 2021: 256) صورت گرفته است ن یانسان شهرنش ستیمطلوب جهت ز یطیمح جادیا
نمودند که تا به   میترس  یبشر  ندهیآ  یرا برا  ییقدم گذاشتند و آرمانشهرها  ایو رو  الی خ  یدر واد  یناهموار عده ا  ریمس

 ی و بررس هایتئور ش، یگرا  نیدر مقابل ا .(Dar et al., 2021: 318) اند وستهینپ تی داشته و به واقع یامروز صرفاً جنبه ذهن
زمانه    یمسائل و مشکالت شهرها  یبرا  ییتاکنون جهت چاره جو  ام یا  ن یتریمیاز قد  شمندانیاز طرف اند  یشماریب  یها

 یتوسعه شهر یهاهینظر .(Ragheb et al., 2019; 47) انجام گرفته است دیجد یشهرها جادیو ا یطراح  نیخود و همچن
عوامل و    نیدر ب قرار داده اند.  لیو توسعه شهرها را مورد شناخت و تحل  ینیچند عامل مختلف، شهرنش  ای  کیبر    هیبا تک

و ساختار    یاسیس  یروهاین  ،یاقتصاد  طیشرا  ریعوامل نظ  یبرخ  و روند توسعه شهرها،  یریموثر در شکل گ  یمولفه ها
ب  یاجتماع را نسبت به سا  نیشتریهمواره  اند  یو شهرساز  ینیشهرنش  ند یعوامل در فرآ  ریسهم   ,.Paller et al)  داشته 

نوع   کی  یشدند و در واقع هر شهر  یبصورت خود فرمان اداره م  نکهیا  لیدلشهرها به   باستان،  ونانیدر    .(323 :2021
اغلب   جهیبرخوردار بوده و در نت  ییبال   یاسیس  گاهیاز جا  شمندانیشد لذا در نزد متفکران و اند  یدولت مستقل محسوب م

 ی ها  هینظر .گرفت  می   صورت  شهرها   –نحوه اداره دولت    حیو با هدف تشر  یاسیس  کرد یبا رو  یشهر  یهایپرداز  هینظر
با نمونه  ارسطو  و  در    یاسیس  کردیرو  رزافالطون  شهر  م  ونانی به  محسوب  نظر  یبرخ شوند.یباستان  و    هیاز  پردازان 

فاراب  کیمتفکران کالس مانند  اسالم  اند  نایس  ابن ،یجهان  از  متاثر  که  رشد  ابن  مولفه   ییارسطو  شهیو  همان  با  بودند 
ابن    نچو  زین  یا. عده(Pan et al., 2020: 1319  )  اسالم پرداختند  یایدر دن  ینیمسئله شهر و شهرنش  نییبه تب  یاسیس

  ی خ یتطور تار  یرو  شتر ی کرده ب  لیو تحل  هیرا تجز  ین یشهر و شهرنش  یاجتماع  یو روانشناس  یخ یتار  یکردهایخلدون با رو
 یو چند بعد ریفراگ ،ایپو یتوسعه امر (.9: 1397)احدنژاد،  کنند یم دیتاک یجامعه شهر یو روان   یاخالق یهایژگیشهر و و

محققان و متخصصان را به خود مشغول ساخته    ریو سا  استگذارانی،س  مردان،دولت  زانیاز برنامه ر  یاریاست که ذهن بس
است )رضا ...    انسان و  یمند سازبهره  رش امکانات،گست  ،یانسان  یها   یتوانمند   ،یزندگ  طیاست و هدف آن بهبود شرا

با مشکالت،  ی(. توسعه صنعت 34:  1396  ،و همکاران  یپندر   ل یاز قب  یگوناگون  ی ها و چالش  دهایتهد  نامتوازن جهان را 
خشونت   شیافزا  ،ی مشکالت بهداشت   جوانان،  یکاریب   ،ینینشهیحاش  کشورها،  نیدرون و ب  ینابرابر  شیافزا  ،یگرسنگ  فقر،

-. چالش(Della Spina, 2020: 1373) روبه روکرده است ستیز طیگسترده مح بیو تخر یع یغارت منابع طب ،سمیو ترور
خود ادامه    نهیسالم و به  اتیتوانند به حیکشورها نم  ،داریپااند که بدون توجه به توسعه  تیواقع  نیا  یایموجود گو  یها

است   یعمموم یگذار  استیدر س تیو با اهم دیچشم انداز جد کی داریتوسعه پا(. Mazmanian et al., 2009: 56) دهند
  م یپارادا  ن ی. ا(Mangi et al., 2020: 430)را مورد توجه قرار دهد    یفعل   یرفتارها   جیدارد تا به طور واضح نتا  یکه سع

-استگیس  تی فعال  یرا برا  یاقرار گرفته و حوزه گسترده  رش یمورد پذ  یاصل و هدف عموم  کیعنوان    به  ،توسعه  دیجد
  ی اقتصاد   ییو کارا  یستیز  طیحفاظت مح  ،ینسل  نیب   یمانند برابر  یادغام اصول  یرا برا  یکرده است و فرصت  جادیا  ذاران
اساس چون در  نیا(.  Bartle et al., 2006: 200) ستشدند فراهم کرده ا  یو متضاد در نظر گرفته م ریمغا  نیاز ا شیکه ب

به محدود  یکشورها با توجه  پ  یها  تیدر حال توسعه  امکان  ندارد،   یریگیموجود  اهداف وجود  برنامه    همه  منتظور  به 
راستا  یزیر در  پا  یابیدست  یموثر  توسعه  به شرا  یضرور  ،داریبه  توجه  با  راستا  ت یووضع  طیاست هر کشور  ،در   ی خود 

پا  ییاجرا رشد روز افزون شهرها متاثر از رشد  .  خود را مشخص کند  یها و برنامه ها  تی،اولو  دار یکردن اهداف توسعه 
بخصوص توسعه شهر    ییدر ساختار فضا  اد یز  راتییو تغ  یزیبدون برنامه ر  یو مهاجرت منجر به ساخت و سازها  تی جمع

 یتجاوز ساختمان ها  شهرها،  ختهیگسترش لجام گس.  (Suitner, 2021: 899)اطراف شده است    یکشاورز  یها  نیدر زم
زم به  افزا  یهانیشهر  و  ا  یشهر  یمداوم محدوده ها  شی اطراف  بر  بهم    نکهیعالوه  را  نظم موجود در ساختار شهرها 

به دنبال دارد.    ندگانیو هم آ  نیمردم و هم مسئول  یرا هم برا   یادیز  یهانهی. هز(Sofeska, 2016: 146)است    ختهیر
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ها و با  از آن  یناش  یطیمح  ستیو ز  یاجتماع   ،یاز حد شهرها و مشکالت اقتصاد  شی ب  یگسترگ  نبال به د  بیترت  نیبد
 Van Beuzekom et) م1990دوره در دهه  نیدر ا یو بحران انرژ 1970از دهه  یشهر داریتوسعه پا دگاه یمطرح شدن د

al., 2015: 4)رندیگیتازه شکل م دگاه ید نی ا هیبر پا یتوسعه شهر یطرح ها هیدر ته  یدیجد یها وه ی. ش (Rahai et al., 

 ای  جادیکه هدف آن ا  یند یفرا است،  یجوامع شهر  ی دار یپا  تی به وضع  یابیدست   یهدف مرحله توسعه شهر.  (22 :2019
زندگ  یداریپا  یها  یژگیو  میتحک ز  یفرهنگ  ،یاقتصاد  یدر  است    یطیمح  ستیو  طرفدارات   ( Cervero, 2020)شهر 

  یو کالبد   یطیمح  ستیز ،یاجتماع  ،یداقتصا  یدر توجه به تمام بعدها  یسع ،یمنطق  یبر پروژه ها  دیتوسعه شهر با تاک
 Wei et) ردیذکر شده صورت پذ یبخش ها ن یفکر و تعامل ب یستیمحور با به شهر توسعه یابیدست یطرح ها دارند و برا

al., 2015: 51)ا از  اهم  نی.  به  توجه  با  پا  تیرو  شهرها،  یداریمقوله  توسعه  اهداف  ا  در  گسترده  مجموعه   یدامنه  از 
تواند     یمورد توجه است که م  یداریپا  یحرکت به سو  یبرا  یو کالبد   کیکولوژا  ،یو فرهنگ  یاقتصاد   ،یاجتماع  یازهاین

 (.Rahimi et al., 2019: 689)گردد  قیو تدق فیشهر تعر یداریپا یدر قالب شاخص ها 

از اینرو  و میجوشد شهری جامعه درون از که شهرهاست در مشکالتی حل جهت در بسترسازی دنبال به نوین  رویکرد این
 توأمان که راهبردی ماهیت با است برنامهای شهری توسعه  کند. راهبرد حل را آن میکوشد صورتمسئله کردن پاک به جای

 است سند نوعی مقصود، .میپذیرد صورت مشارکتی  سازی اندازچشم پایه بر آن تدوین و میکند تأکید سند اجرای  و تهیه بر

 سند .است گردید ترویج و پیشنهاد شهرها ائتالف یعنی ملل متحد، سازمان بشر اسکان مرکز و جهانی بانک توسط که

 از شهری پایدار توسعه تأمین  آن  اصلی هدف و کار گرفتهشده به مشارکتی تکنیکهای آن در که است وسیلهای مذبور

 اتخاذ و شهری فقر  مبحث .میباشد همگانی و اقدام مشارکتی سازی چشمانداز برای اجتماعی ظرفیت ایجاد طریق

 سند این در اجتماعی عدالت به دستیابی شهروندان بهمنظور و مشارکت آنان وضعیت ارتقا فقیر، اقشار  از حمایت  سیاستهای

 از وسیعی دامنه استراتژیک ریزیبرنامه مدلهای از بهرهگیری با شهری توسعه استراتژی است. درواقع ایویژه جایگاه دارای

 این در .(Mangi et al., 2020: 430) برمیگیرد در شهرها کالبدی و زیستمحیطی اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، مسائله

 استراتژی سپس و شده  مشخص شهر چشمانداز ابتدا شهری مشارکت ذینفعان و شهری مدیریت محوریت با طرحها

 اجرایی برنامههای به استراتژیها این درنهایت .میگردد شهر تدوین پایدار توسعه و چشمانداز به دستیابی جهت موردنظر

 (Sofeska, 2016: 145)میشود  محسوب ابعاد تمام در شهر سند توسعه شهری توسعه استراتژی حقیقت در .میگردند تبدیل

شهر   این .است رشت شهرستان مرکز و ایران شمال در  گیالن استان مرکز عنوان به ایران کالنشهرهای از یکی رشت شهر
 رسمی سرشماری اساس  بر .است گردشگری و خدمات کشاورزی، مانند زمینهها از بسیاری در رشد بالی پتانسیلهای با

داشته  پی در نیز را شهر بیرویه گسترش  جمعیت،  فزاینده رشد  باشد. اینمی 676991تعداد  رشت شهر جمعیت 1395سال 
 امکانات کمبود محیطی،زیست مشکالت شهر، اطراف کشاورزی زمینهای تخریب قبیل از مشکالتی امر این که است؛

 شهر برای طرح سه  تاکنون شهری، جامع طرح غالب الگوی قالب در و مدون طوربه. است کرده  ایجاد را  ... زیربنایی و

 گردیده است.  تهیه رشت

 سطح در شهری خدمات  میشود، کیفیت تلقی گیالن استان گردشگری و اقتصادی قطبهای از یکی رشت شهر با اینکه

 این اهمیت به توجه با .رو استروبه شهری ریزیبرنامه و مدیریت زمینه در عدیدهای معضالت با  و دارد قرار پایینی بسیار

 توسعه استراتژی بررسی  طرحهای موجود؛ در ساختاری ضعفهای همچنین و آتی سالهای در آن پیشبینی قابل رشد و شهر

 آینده در میباشد، ذینفعان مدنظر همه که مشترکی چشمانداز به را  رشت شهر میتواند شهری توسعه  رویکرد با رشت  شهر

 .کند هدایت
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 مبانی نظری 

 نظریه ها و رویکردها 

شهری  ریزیبرنامه عنوان   توانمی  را  راهبردی    رفع   جهت  تراکم  سطوح   و  زمیند  کاربری  در  تغییرات  مفهوم   یک   به 
 راهبردی موضوع  ریزیکرد برنامه  تعریف  ...و    غذا  و  فراغت  نقل، اوقات  و  مسکن، حمل  زمینه  در  شهری   ساکنان  نیازهای

کاهشناحیه  و  شهری  محیط  هایآلودگی  از  جلوگیری حمایت   و  ایناحیه -محلی  محیط  تولید  هایظرفیت  ای،    ملی، 
  به رسیده راه همچنین کندمی مطرح را غنی و فقر میان شکاف بردن بین از و آورزیان های توسعه  از حمایت بازیافت، عدم

)راقب و   داندمی هاریزیبرنامه این از دولت جانبه همه  حمایت و ای، ملیروستایی، ناحیه و شهری ریزیبرنامه با را اهداف
نتیجه   ریزیبرنامه  در  نوین   هایدیدگاه .(77:  2021همکاران،   شهری،    تامین   امر   در  شهرها  موفقعیت  عدم  راهبردی 

در  مسائل  برخی  نشانگر   دنیا  در  آمده  بدست  تجارب  که  بود، چرا  آلایده  سکونت  محیط  تخریب.  بود  زمینه  این  عمده، 
فقدان  زیست وجود  امور  در  مردم  مشارکت  عدم  و  اجتماعی  عدالت  شهری،   جمله   از  شهری  های  کاربری  شهرها، 

)محتشمی،  می  نمایان  شهری  توسعه  امر  در  را  جدیدی  هایروش   و  هاایده  به  نیاز   که  بودند  معضالتی : 1394ساخت 
  که  امروزی ریزیبرنامه از شکلی: است کرده تعریف چنین  این را راهبردی شهری ریزیبرنامه اصلی مفهوم (. پترهال145
 به   راهبردی شهری  ریزیکالبدی، برنامه  نظر  ازکند.    تضمین  را  آینده  هاینسل  شهری  جوامع   و  شهرها  مداوم  توسعه  توان
 زمینه  در  شهر  ساکنان  نیازهای  رفع  ضمن  تا  آید  می  عمل  به  تراکم  سطوح  و  زمین  کاربری  در  که  است  تغییراتی  معنی

  اقتصادی  نظر  زندگی، از  و  سکونت  قابل  محیطی  زیست  نظر  از  را  شهر   طول  در  غذا  و  فراغت  اوقات  نقل   و  مسکن، حمل

  شهر   های  ویژگی  "بسازیم  ایدار  شهری  چگونه"  کتاب  در   ژیرارده  هربرت   نیز  و  نگهدارند  همبسته  اجتماعی  نظر   از  و  بادوام

  ضمن  آن  شهروندان  تمامی  که   است  شده  داده   سازمانطریقی    به   پایدار  شهر  یک  ":کندمی  توصیف  زیر   شکل   به  را  پایدار
 سایر   زیستی  شرایط  و  نیاورده  وارد  طبیعت  به  آسیبی  ،هیچ  خویش  زیست  شرایط  به  بخشیدن  بهبود  و  خود  احتیاجات  رفع

 ابعاد   دارای  که  ای  پدیده  یعنی  راهبردی شهری  ریزیبرنامه  بنابراین.  خطر نیاندازد  به  آینده  در  چه  و  حال  در  چه  ها  انسان
 باشد   محیطی زیست و اقتصادی، اجتماعی پیچیده

 

 روش تحقیق

ماهیت؛  و  روش  برحسب  مطالعه  شیوه  و  کاربردی  تحقیق  روش  هدف،  برحسب  استفاده  مورد  روش  تحقیق  این  در 
پیمایشی مانند  های میدانی و  ای و اسنادی، روش مستقیم و روش باشد. اطالعات از روش کتابخانهتوصیفی ـ تحلیلی می

باشد. در این مدل از نقاط قوت،  رویکرد مطالعه حاضر نیز به صورت استراتژیک میباشد.  تهیه پرسشنامه متخصصین می
ها با استفاده از  ضعف، فرصت و تهدید شناخته شده، جهت تعیین استراتژی مناسب در راستای به حداقل رساندن ضعف

ها و های داخلی، همچنین فرصتعالوه بر شناسایی قوت و ضعف  (SWOT)  این مدل در قالب یک رویکرد استراتژیک
این   نمونه  حجم  گردد.  مشخص  شهری  توسعه  راهبرد  چهارگانه  ابعاد  نظر  از  رشت  شهر  موقعیت  خارجی  تهدیدهای 

  ارتند از بررسی در این مطالعه عب ها و متغیرهای موردشاخص  باشد.نفر از کارشناسان و ساکنان شهر رشت می 50پژوهش 
 باشد. جنسیت، وضعیت تاهل، گروه سنی، وضعیت تحصیلی و سابقه سکونت شهری می :افراد بر اساس 

گیری است که در جهت تعیین استراتژی و راهبرد بلند مدت و کوتاه مدت و ایجاد های تصمیماز سری مدل SWOTمدل 
. این مدل،  (Khan et al., 2021: 122ست )تصمیمات بزرگ و کلیدی برای مسائل و موضوعات مختلف، طراحی شده ا

ابتدا در جهت تعیین پتانسیل و ظرفیت یک موضوع و یا یک مکان، عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر آن را بررسی کرده و  
ها و راهکارهایی برای بهبود آن  سپس با استفاده از این نتایج، راهبردهای مختلف در جهت ایجاد تصمیمات و پیش بینی

یا هر مکان عوامل مختلفی در نحوه کیفیت عملکرد آن  1گردد )جدول  یا موضوع تعیین میمکان   برای هر موضوع   .)
 گیرند:( این عوامل عموماً در دو دسته از عوامل جای میButera et al., 2016: 2099گذارد )تأثیر می
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منطقه مؤثر    تیوضع  نییمنطقه وجود دارند و در تع  ای  ستمیهستند که در درون خود س  ی عوامل، عوامل  نیاعوامل درونی:  
مدل  یم در  درونSWOTباشند.  عوامل  )  ی،  قوت  نقاط  )Stregthsشامل  نقاط ضعف  و   )Weaknesses  )ا ی  ستم یس  کی  

 . (Bonfante et al., 2021: 138) باشندیمنطقه م ایسازمان 

بیرونی:   که   یعواملعوامل  ب  هستند  از  و  بوده  خارج  منطقه  کنترل  س  رونیاز  م  ستم یبر  نوعیاثر  به  با    ی گذارند  مرتبط 
( و Opportunitiesها )شامل فرصت یرونی. عوامل بونددیپیاست که در خارج از محدوده آن منطقه به وقوع م ییندهایفرآ
مThreats)  دهایتهد عوامل  یعنیباشند،    ی(  ب  یچه  ع  رونیاز  تلق  کی  نوان به  م یم  یفرصت  که  در جهت یشوند  توانند 

 (.Consorti et al., 2021: 6) منطقه مؤثر باشند کی شرفتیپ

 

 )منبع: نگارندگان(. SWOTمراحل انجام مدل  .1جدول 

 مرحله شروع 

 های سازمانیانداز و ارزشتعیین مأموریت، چشم

 مرحله ورودی 

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  
(IFE) 

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 
(EFE) 

 مرحله تطبیق یا مقایسه

ماتریس داخلی و خارجی  
(IE) 

 ( SWOT)ماتریس سوات 

 گیری مرحله تصمیم

 ( QSPM)ریزی استراتژیک کمی ماتریس برنامه
 

ابزارهای راهبردی تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با همانطور که در مطالب فوق ذکر شد، این مدل یکی از  
ها و تهدیدات برون سیستمی است. از آنجاکه هدف تحقیق حاضر تبیین واقعیت و درواقع تعیین جایگاه شهر رشت فرصت

موضوع    ترباشد، بنابراین برای بررسی دقیق ها نمیهای آماری به تنهایی گویای واقعیتاست. تحلیل   CDSبه لحاظ مدل  
 و با یک رویکرد استراتژیک به تحلیل پرداخته شده است. SWOTباتوجه به مدل 

 

 ای افراد نمونه )ساکنین شهر رشت(اطالعات زمینه

، توزیع فراوانی افراد نمونه بر  2به ترتیب اطالعات مربوط به توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت در جدول         

، توزیع فراوانی افراد نمونه بر  4، توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب گروه سنی در جدول  3حسب وضعیت تأهل در جدول  

در جدول   در جدول  یفراوان  عیتوز،  5حسب وضعیت تحصیالت  در شهر  سابقه سکونت  بر حسب  نمونه  آورده   6  افراد 

 اند. شده

 )منبع: نگارندگان(.  ت یافراد نمونه بر حسب جنس  یفراوان عیتوز  . 2جدول 

 جنسیت فراوانی درصد  درصد تراکمی 

 مرد  33 66 66

 زن 17 34 مجموع 

 مجموع  50 100 
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 )منبع: نگارندگان(.  وضعیت تأهلافراد نمونه بر حسب   یفراوان  عیتوز . 3جدول شماره 
 وضعیت تأهل  فراوانی درصد  درصد تراکمی 

 مجرد  27 54 54

 متأهل  23 46 مجموع 

 مجموع  50 100 

 )منبع: نگارندگان(. یافراد نمونه بر حسب گروه سن  یفراوان عیتوز  . 4جدول شماره 
 سن  فراوانی درصد  درصد تراکمی 

 سال  30زیر  27 54 20

 سال   45تا   30 11 22 76

 سال   65تا   45 12 24 100

 سال   65بالی  0 0 100

 مجموع  50 100 

 )منبع: نگارندگان(. التی تحص تیافراد نمونه بر حسب وضع   یفراوان  عیتوز . 5جدول شماره 
 وضعیت تحصیالت  فراوانی درصد  درصد تراکمی 

 دیپلم  40 26 26

 فوق دیپلم 40 6 32

 لیسانس 40 36 68

 فوق لیسانس 40 26 94

 دکتری  40 6 100

 مجموع  50 100 

 )منبع: نگارندگان(. . توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه سکونت در شهر6جدول شماره 

 سابقه سکونت در شهر  فراوانی درصد  درصد تراکمی 

 سال  15زیر  45 30 5

 سال   35تا   15 75 40 80

 سال   55تا   35 30 20 100

 سال   55بالی  50 10 100

 مجموع  200 100 

 
ترین  ای و نتایج حاصل از پرسشنامه، اقدام به انتخاب مهمبا استفاده از مطالعات انجام شده به صورت میدانی، کتابخانه

قوت، ضعف، فرصت بهنقاط  است.  آینده شده  در  توسعه  تهدیدهای شهر رشت جهت  و  عامل    5ترتیب  اینها  برای زیر 

 اند. هریک از این عوامل چهارگانه برای توسعه آتی شهر رشت انتخاب شده

 یو خارج یاستخراج عوامل داخل 

 لیست عوامل داخلی و خارجی جهت تعیین استراتژی توسعه شهر رشت آورده شده است.  7در جدول 
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 )منبع: نگارندگان(. رشت توسعه شهر  یاستراتژ ی جهت تعیین و خارج ی عوامل داخل ستی ل . 7جدول 

 لیست عوامل داخلی 

 ها قوت ها ضعف

پاسخگویی پایین مدیریت شهری و شفافیت کم قوانین و مقررات در  
 مورد طرح های اجرایی و هزینه های آن

W1 
هماهنگی و همکاری بین ادارات و نهادهای شهر 

 )تعامل سازنده و مفید(
S1 

 W2 و عدم مشارکت در تهیه آن CDSبی اطالعی از  
همگنی و انسجام شهروندان از لحاظ اجتماعی و 

 فرهنگی 
S2 

عدم توجه به نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد و توسعه گران  
 شهر

W3 
تمایل زیاد شهروندان به مشارکت و مسئولیت پذیری  

 آنها در صورت فراهم بودن شرایط 
S3 

ضابطه شهر به تمامی جهات و برخی عدم گسترش پیش  گسترش بی 
 بینی در طرح ها 

W4 
ممنوع شدن ساخت و سازهای بی ضابطه به خصوص  

 در خارج حریم شهر
S4 

عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش های زیربنایی )خصوصاً 
 کشاورزی و گردشگری( 

W5 
بال بودن میزان بارندگی و مناسب بودن شرایط طبیعی  

 منطقه 
S5 

 لیست عوامل خارجی 

 فرصت ها  تهدیدها

 T1 عدم ثبات و تغییرات مکرر مدیریتی در سیستم مدیریت شهری
امکان هماهنگی و همکاری سازنده با دستگاه های 

 دولتی و خدماتی در سطح شهر 
O1 

 O2 معتبر محلی بهره مندی از صنایع دستی  T2 اعمال نفوذ و دخالت افراد غیر مسئول در تصمیم گیری های شهری
بی اعتمادی بین مردم و مدیریت شهری و عدم تعریف ساز و کارهای  

 قانونی مشارکت 
T3 

استفاده از نخبگان و فرهیختگان شهر جهت توسعه و  
 استفاده از پیشنهاداتشان 

O3 

 O4 انعطاف پذیری رویکرد راهبردی با شرایط بومی T4 وابستگی درآمد شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار

 T5 تخریب شدید منابع طبیعی و بهره برداری نامناسب از زمین ها 
برخورداری از جاذبه های طبیعی مناسب برای افزایش  

 توسعه گردشگری 
O5 

 

 محدوده مورد مطالعه

کیلومترمربع بود. در این طرح جهت توسعۀ اصلی    10در زمان تهیه اولین طرح جامع، شهر رشت دارای مساحتی حدود  
به  شهر   پایان طرح  در  بود. مساحت شهر  غربی  به    2994به طرف شمال و شمال  نسبت  که  رسید  هکتار    950هکتار 

هکتار افزایش داشته است. دومین طرح جامع شهر   2044ابتدای طرح، این شهر طی این دوره زمانی، سطحی در حدود  
 د. هکتار( افزایش دا 6500برابر ) 2.2رشت، طرح مساحت قانونی شهر را تا 

برداری از اراضی بایر بود.  ای و بهرههای حاشیهدر الگوی پیشنهادی این مشاور، توسعه به سمت جنوب، سازماندهی بافت
هکتار از اراضی سفیدرود )به منظور اجرای تبصره شش   400در زمان آغاز طرح جامع سوم، محدوده شهر به دلیل افزایش 

هکتار افزایش یافته است )حسینی و    10240شهر به داخل(، بافت شهری به  قانون بودجه و ادغام روستاهای متصل به  
قابلیت95:  1392همکاران،   از  آگاهی  می(.  استراتژی  بهترین  انتخاب  و  توسعه شهر  برای های  دریایی  مانند چراغ  تواند 

ر رشت شناسایی  های شهها و پتانسیلشهر در جهت مشخص کردن مسیر حرکت آن باشد؛ بنابراین در این بخش فرصت
 (. 145: 1394شوند )محتشمی، باشد، مشخص میرو میو نقاط ضعف و تهدیدهایی که شهر در آینده با آنها روبه

 های تحقیقیافته

شده است. با ارائه نقاط قوت، کارشناس و ساکنان بهره گرفته  50جهت تعیین میزان اهمیت و تعیین رتبه عوامل از نظر  
کارشناسان و ساکنان از آنها خواسته شده که میزان اهمیت و رتبه هرکدام از این عوامل را بیان  ضعف، فرصت و تهدید به 

طبقه و  شناسایی  از  پس  مهمکنند.  اول،  ستون  در  خارجی،  و  داخلی  عوامل  قوتبندی  ضعفترین  فرصتها،  و ها،  ها 
از این عوامل وبراساس اثر احتمالی آنها بر  شوند. در ستون سوم )وزن(، به هریک  برده میتهدیدهای فراروی سیستم نام

ای حاصل از شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود( وزنی از پنج  موقعیت استراتژیک فعلی سیستم )براساس نتایج یافته
داده می )کمترین اهمیت(  تا یک  منظور پرسشنامه)بیشترین اهمیت(  این  برای  و  شود.  اختیار کارشناسان  ای تهیه و در 
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ن قرار گرفت، از آنها خواسته شد شدت و اهمیت هریک از نقاط را مشخص کند، در نهایت میانگین نظرات گرفته  ساکنا
 شد و وزن هر نقطه محاسبه گردید.

هرچقدر وزن بیشتر باشد، تأثیر بر موقعیت کنونی و آینده آن سیستم بیشتر خواهد بود )جمع ستون سوم بدون توجه به  
بندی(، به هر عامل و براساس اهمیت و موقعیت کنونی سیستم به آن  در ستون چهارم )درجهتعداد عوامل، یک است(.  

تعلق  پرسشنامه  از  نتایج حاصل  براساس  بد(،  بسیار  )واکنش  تا یک  عالی(  بسیار  )واکنش  از چهار  امتیازی  عامل خاص 
دهد که سیستم به  بندی نشان میدرجهگیرد، در این مرحله نیز میانگین نظرات کارشناسان و ساکنان گرفته شد. این  می

می پاسخ  عوامل چگونه  از  و هریک  سوم  )ضرب ستون  عامل  هر  درجه  در  را  وزن  نهایی(  )نمره  پنجم  ستون  در  دهد. 
چهارم( تا به این وسیله نمره نهایی آن را به دست آوریم. سرانجام، امتیازات وزنی تمام عوامل داخلی و خارجی در ستون  

دهد که  کنیم. امتیاز وزنی کل نشان میکنیم و نمره نهایی کل را محاسبه میجداگانه بایکدیگر جمع می  پنجم را به طور
 دهد. اش پاسخ میسیستم چگونه به عوامل و نیروهای موجود و بالقوه در محیط بیرونی

 یو خارج ی عوامل داخل  سیمحاسبه ماتر 
نقاط قوت   بین  از  داخلی  عوامل  ماتریس  منطقهطبق  بودن شرایط طبیعی  مناسب  و  بارندگی  میزان  بودن  امتیاز      بال  با 

به خصوص در خارج حریم شهر و     بالترین پایین  ممنوع شدن ساخت و سازهای بی ضابطه  امتیاز  نقطه قوت  با  ترین 
های زیربنایی )خصوصاً کشاورزی و  گذاری مناسب در بخشعدم سرمایهباشد. از بین نقاط ضعف  توسعه شهر رشت می

های اجرایی  پاسخگویی پایین مدیریت شهری و شفافیت کم قوانین و مقررات در مورد طرحبا امتیاز بالترین    گردشگری(
 باشد. با امتیاز پایین ترین نقطه ضعف توسعه شهر رشت می های آنو هزینه

از خارجی  عوامل  ماتریس  طبق  فرصت  همچنین  جاذبهها  بین  از  توسعه برخورداری  افزایش  برای  مناسب  طبیعی  های 
بالترین    گردشگری امتیاز  پیشنهاداتشانبا  از  استفاده  و  توسعه  جهت  شهر  فرهیختگان  و  نخبگان  از  امتیاز    استفاده  با 

اعمال نفوذ و دخالت افراد غیرمسئول در  باشد. از بین تهدیدها نیز  ترین نقطه فرصت شهر رشت در زمینه توسعه میپایین
با    تصمیم گیری های شهری و بی اعتمادی بین مردم و مدیریت شهری و عدم تعریف ساز و کارهای قانونی مشارکت

نقطه تهدید شهر رشت  ترین  ها به درآمدهای ناپایدار با امتیاز پایینامتیاز بالترین نقطه تهدید و وابستگی درآمد شهرداری
 باشد. در زمینه توسعه می

-شود. بدین منظور صرفدر ادامه در راستای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در این شهر براساس نمره نهایی پرداخته می
اهد خو 4تا  1های نهایی برای شهر بین شود، مجموع نمرهنظر از تعداد عواملی که در ماتریس ارزیابی عوامل گنجانده می

باشد، به این معنی است که شهر از نظر این عوامل دچار ضعف است و اگر   2.5های نهایی کمتر از  بود. اگر مجموع نمره
 (. 9و  8باشد )جدول باشد، بیانگر این است که شهر از نظر عوامل مذکور دارای قوت می 2.5این نمره بیش از 

 )منبع: نگارندگان(. قوت و ضعف( خالصه تجزیه و تحلیل عوامل درونی )نقاط  . 8جدول 
 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 ردیف 
 قوت ها  نمره ضریب اهمیت  ( 4 - 1نمره واکنش ) نمره نهایی

 هماهنگی و همکاری بین ادارات و نهادهای شهر 133 0.1 3 0.3
 )تعامل سازنده و مفید( 

S1 

 S2 اجتماعی و فرهنگی همگنی و انسجام شهروندان از لحاظ  151 0.1 3 0.3

 تمایل زیاد شهروندان به مشارکت و مسئولیت پذیری آنها در   177 0.1 2 0.2
 صورت فراهم بودن شرایط

S3 

 ممنوع شدن ساخت و سازهای بی ضابطه به خصوص   130 0.1 2 0.2
 در خارج حریم شهر

S4 

 S5 طبیعی منطقه بال بودن میزان بارندگی و مناسب بودن شرایط  190 0.1 3 0.4
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  ضعف ها  - 0.0 - 0.0

 پاسخگویی پایین مدیریت شهری و شفافیت کم قوانین و مقررات در  154 0.1 2 0.2
 مورد طرح های اجرایی و هزینه های آن 

W1 

 W2 و عدم مشارکت در تهیه آن CDSبی اطالعی از  141 0.1 3 0.3

 W3 سازمان های مردم نهاد و توسعه گران شهر عدم توجه به نقش و جایگاه  165 0.1 4 0.4

 گسترش بی ضابطه شهر به تمامی جهات و برخی عدم گسترش  174 0.1 3 0.3
 پیش بینی در طرح ها  

W4 

 عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش های زیربنایی 172 0.1 4 0.4
 )خصوصاً کشاورزی و گردشگری(  

W5 

 مجموع  1587 1  2.9

 

 )منبع: نگارندگان(. ها و تهدیدها(خالصه تجزیه و تحلیل عوامل بیرونی )فرصت  . 9جدول 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 
 ردیف 

( 4 - 1نمره واکنش ) نمره نهایی  فرصت ها  نمره ضریب اهمیت  

 امکان هماهنگی و همکاری سازنده با دستگاه های دولتی و 144 0.1 2 0.2
خدماتی در سطح شهر    

O1 

 O2 بهره مندی از صنایع دستی معتبر محلی  161 0.1 4 0.4

 O3 استفاده از نخبگان و فرهیختگان شهر جهت توسعه و استفاده از پیشنهاداتشان  128 0.1 3 0.2

 O4 انعطاف پذیری رویکرد راهبردی با شرایط بومی 140 0.1 4 0.3

 برخورداری از جاذبه های طبیعی مناسب برای افزایش   170 0.1 4 0.4
 توسعه گردشگری 

O5 

  تهدیدها - 0.0 - 0.0

 T1 عدم ثبات و تغییرات مکرر مدیریتی در سیستم مدیریت شهری 164 0.1 4 0.4

 T2 اعمال نفوذ و دخالت افراد غیر مسئول در تصمیم گیری های شهری 195 0.1 4 0.5

اعتمادی بین مردم و مدیریت شهری و عدم تعریف ساز بی  195 0.1 4 0.5  
و کارهای قانونی مشارکت    

T3 

 T4 وابستگی درآمد شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار 188 0.1 3 0.3

 T5 تخریب شدید منابع طبیعی و بهره برداری نامناسب از زمین ها  205 0.1 3 0.4

 مجموع  1690 1  3.5
 

ا  -3 از  داخل  یهاسیماتر  نکهیپس  آورد  یو خارج   یعوامل  به دست  نها  میرا  نمره  آورد  ییو    م، یمجموعشان را بدست 
دهد یدو خط را نشان م  یکه محل تالق  یاهی(. ناح1و شکل    10شد )جدول    لیها تشکافتهی  نیبر هم  زین  IE  سیماتر

-یاند، استراتژدو خط در آن برخورد کرده  نیکه ا  یاهیداده شکل گرفته است. ناح  نی هم  یهایمتعلق به گروه استراتژ
 است.  های تهاجمی()استراتژی SOه گرو یهایدهد که همان استراتژیرا نشان م ییها

 )منبع: نگارندگان(.  . مجموع نمره نهایی عوامل داخلی و خارجی 10جدول 

 2.9 های نهایی عوامل درونینمره

 3.5 های نهایی عوامل بیرونینمره
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 )منبع: نگارندگان(.  (IE). نمودار ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی  1شکل 

( و در  دهای)فرصت ها و تهد  یعوامل خارج  یعمود  ی و در قسمت ها   می کن  یرا طراح  ی جدول   دیمرحله با  نیحال در ا  -4
پس در    میبپرداز  ی استراتژ   نییو تع  یو به انتخاب استراتژ  میکن  ستی)نقاط قوت و نقاط ضعف( را در واقع ل  یقسمت افق 

قسمت متناسب با نقاط قوت و فرصت ما    ن یاست، در ا (SO) عما از نو  یراهبردها  میکه مشخص کرد  نیواقع بعد از ا
اقع  بر آن منطبق باشد. در و  ندهیسال آ  20تا    15شهر در    یتوسعه    یکه سمت و سو  می کن  یرا انتخاب م  ییها  یاستراتژ
 (. 12و  11)جدول  فرصت ها باشد ستینقاط قوت و ل ستیل یکه پاسخگو میانتخاب کن یستیرا با ییها یاستراتژ
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 )منبع: نگارندگان(. بررسی استراتژی توسعه شهر رشت جهت یراهبرد  یها  یاستراتژ  نییتع سی ماتر . 11جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل داخلی 

 ماتریس تعیین استراتژی های راهبردی 

 (Sنقاط قوت ) ( Wنقاط ضعف ) 

عدم سرمایه  
گذاری مناسب  
در بخش های  

زیربنایی 
)خصوصاً  

کشاورزی و  
 گردشگری(

گسترش بی 
ضابطه شهر 
به تمامی  

جهات و برخی  
عدم گسترش 
پیش بینی در  

 طرح ها 

عدم توجه  
به نقش و  
جایگاه  
سازمان  

های مردم  
نهاد و 
توسعه  

 گران شهر

بی اطالعی  
و  CDSاز 

عدم  
مشارکت در  

 تهیه آن

پاسخگویی 
پایین مدیریت 

شهری و 
شفافیت کم  

قوانین و 
مقررات در مورد  

طرح های  
اجرایی و هزینه 

 های آن 

بال بودن  
میزان 

بارندگی و 
مناسب  
بودن 
شرایط  
طبیعی 
 منطقه

ممنوع شدن  
ساخت و  

سازهای بی  
ضابطه به  

خصوص در  
خارج حریم  

 شهر

تمایل زیاد  
شهروندان به 
مشارکت و  
مسئولیت 

پذیری آنها در  
صورت فراهم  
 بودن شرایط

همگنی و 
م  انسجا

شهروندان 
از لحاظ  

اجتماعی و  
 فرهنگی

هماهنگی و 
همکاری  

بین ادارات  
و نهادهای  
شهر )تعامل  
سازنده و  

 مفید(

های تجاری در حاشیه  های مناسب برای شهر و ایجاد کاربریایجاد ورودی
 مسیرهای ترانزیتی در جهت بال بردن توان اقتصادی و تجاری شهر و ایجاد اشتغال

بسترسازی برای مشارکت شهروندان و نیروی کار جوان، متخصص و بومی  
 شهر رشت، در امور مدیریت و عمران شهری

-امکان هماهنگی و همکاری سازنده با دستگاه
 های دولتی و خدماتی در سطح شهر 

ت ها )
ص

فر
O ) 

عوامل خارجی 
 

های  اقتصادی طرحاستفاده از متخصصان و کارشناسان به منظور افزایش کارایی 
 اجرایی و آموزش حقوق شهروندی

گذاری در امور رفاهی و خدماتی شهر و تخصیص  گسترش سطح سرمایه
 متناسب سرمایه به مناطق مختلف آن برای پویایی اقتصادی در سطح شهر 

 مندی از صنایع دستی معتبر محلی بهره

گردشگری از طریق اعطای  گذاری در زمینه تشویق بخش خصوصی به سرمایه
 گذارانتسهیالت از طرف دولت به سرمایه

تقویت نقش شهر رشت در راستای ایجاد، گسترش و تقویت روابط در سطح  
 ملی و فراملی 

استفاده از نخبگان و فرهیختگان شهر جهت 
 توسعه و استفاده از پیشنهاداتشان

سازی ای استان در جهت برندهاستفاده از فناوری اطالعات و استعدادیابی شهرستان
 مکانی و تجاری در سطح ملی و فراملی 

 پذیری رویکرد راهبردی با شرایط بومیانعطاف استفاده از مزیت همجواری با کالنشهر تهران در بازاریابی محصولت 

 ایجاد اشتغال متناسب با اقتصاد شهر رشت جهت اشتغال بومی ها 
موجود در شهر  و تالش در راستای    هایاستفاده از امکانات و زیرساخت

 گسترش آنها
های طبیعی مناسب برای برخورداری از جاذبه

 افزایش توسعه گردشگری 

های غیر  ها و نهادهای شهری و جلوگیری از دخالت گروهقانون مداری سازمان
 مرتبط در توسعه و مدیریت شهر 

جهت کاهش مخاطرات و  برداری از توان تشکیالتی، قوانین و مقررات در بهره
 آلودگی اکولوژیکی و زیست محیطی در مناطق شهر رشت 

عدم ثبات و تغییرات مکرر مدیریتی در سیستم 
 مدیریت شهری 

تهدیدها )
T) 

 ایجاد هماهنگی و همکاری سازمان و نهادهای شهری در راستای توسعه شهر
)جلوگیری از  ایجاد کارخانه بازیافت در جهت اشتغال و حفظ محیط زیست 

 تجمع زباله( 
اعمال نفوذ و دخالت افراد غیر مسئول در 

 های شهریگیریتصمیم

 وارد کردن محصولت تولید شهر رشت به سطح فراملی و بازاریابی سطح ملی  حفظ مالحظات زیست محیطی در جهت توسعه پایدار و شهر سالم 
بی اعتمادی بین مردم و مدیریت شهری و عدم 

 ساز و کارهای قانونی مشارکت تعریف 

 افزایش قدرت شورای شهر و شورایارها به منظور افزایش مشارکت شهروندان
های آموزشی  های کارکنان و نهادهای شهری از طریق دوره بال بردن مهارت

 و تخصصی
ها به درآمدهای وابستگی درآمد شهرداری
 ناپایدار 

و اصالح نهادهای مدیریتی و به کارگیری تدوین مقررات و ضوابط در زمینه توسعه  
های گردشگری و همچنین ثبات در مدیریت برای  مدیریت تخصصی در بخش

 ها اجرای درست طرح 

تدوین مقررات و ضوابط مربوط به چگونگی  استفاده از زمین  و افزایش  
 ای ها ویالهای اجارهنظارت بر تغییرات کاربری اراضی و  قیمت خانه

ابع طبیعی و بهره برداری تخریب شدید من
 ها نامناسب از زمین
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 (QSPM) کمی  استراتژیک ریزیبرنامه ماتریس محاسبه

 (.منبع: نگارندگان)  (SO)ی تهاجم  یاستراتژ ـ مناسب  یاستراتژ  ـ (QSPM)  کیاستراتژ یزیبرنامه ر س یمحاسبه ماتر . 12جدول 

استفاده از امکانات و 
های موجود در  زیرساخت

شهر  و تالش در راستای  
 گسترش آنها

استفاده از مزیت همجواری با 
کالنشهر تهران در بازاریابی  

 محصولت 

تقویت نقش شهر رشت در  
گسترش و راستای ایجاد،  

تقویت روابط در سطح ملی و  
 فراملی 

گذاری در  گسترش سطح سرمایه 
امور رفاهی و خدماتی شهر و  
تخصیص متناسب سرمایه به  

مناطق مختلف آن برای پویایی 
 اقتصادی در سطح شهر 

بسترسازی برای مشارکت شهروندان و نیروی 
کار جوان، متخصص و بومی شهر رشت، در امور  

 (SO)استراتژی مناسب : استراتژی تهاجمی عمران شهری مدیریت و 

نمره جذابیت  
 استراتژی 

امتیاز  
 جذابیت 

نمره جذابیت  
 استراتژی 

امتیاز  
 جذابیت 

نمره جذابیت  
 استراتژی 

امتیاز  
 جذابیت 

نمره جذابیت  
 استراتژی 

 امتیاز جذابیت 
نمره جذابیت  

 استراتژی 
 امتیاز جذابیت 

ضریب 
 اهمیت 

0.3 3 0.1 1 0.1 1 0.2 2 0.1 1 0.1 S1-   هماهنگی و همکاری بین ادارات و نهادهای شهر )تعامل سازنده و
 مفید(

0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.2 2 0.3 3 0.1 S2-   همگنی و انسجام شهروندان از لحاظ اجتماعی و فرهنگی 

0.2 2 0.3 3 0.3 3 0.2 2 0.4 4 0.1 S3-  مسئولیت پذیری آنها در صورت  تمایل زیاد شهروندان به مشارکت و
 فراهم بودن شرایط

0.2 3 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.1 S4-  ممنوع شدن ساخت و سازهای بی ضابطه به خصوص در خارج حریم
 شهر

0.4 3 0.2 2 0.2 2 0.1 1 0.5 4 0.1 S5-  بال بودن میزان بارندگی و مناسب بودن شرایط طبیعی منطقه 

0.0 4 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 2 0.0 W1-  پاسخگویی پایین مدیریت شهری و شفافیت کم قوانین و مقررات در
 های آنهای اجرایی و هزینه مورد طرح

0.3 3 0.1 1 0.1 1 0.2 2 0.3 3 0.1 W2-  اطالعی از بیCDS  و عدم مشارکت در تهیه آن 

0.2 2 0.2 2 0.1 1 0.4 4 0.1 1 0.1 W3-   گران  های مردم نهاد و توسعهجایگاه سازمانعدم توجه به نقش و
 شهر

0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.1 W4-  ضابطه شهر به تمامی جهات و برخی عدم گسترش  گسترش بی
 ها بینی در طرح پیش

0.3 3 0.1 1 0.1 1 0.2 2 0.4 4 0.1 W5-  های زیربنایی )خصوصاً گذاری مناسب در بخش عدم سرمایه
 کشاورزی و گردشگری( 

0.3 3 0.2 2 0.2 2 0.3 3 0.4 4 0.1 O1- های دولتی و خدماتی در  امکان هماهنگی و همکاری سازنده با دستگاه
 سطح شهر 

0.3 3 0.3 4 0.3 4 0.3 3 0.2 2 0.1 O2- مندی از صنایع دستی معتبر محلی بهره 

0.3 3 0.4 4 0.4 4 0.3 3 0.1 1 0.1 O3-  نخبگان و فرهیختگان شهر جهت توسعه و استفاده از  استفاده از
 پیشنهاداتشان 

0.2 3 0.3 4 0.3 4 0.2 3 0.1 1 0.1 O4- پذیری رویکرد راهبردی با شرایط بومیانعطاف 

0.3 4 0.3 4 0.3 4 0.2 3 0.2 2 0.1 O5-  های طبیعی مناسب برای افزایش توسعه  برخورداری از جاذبه
 گردشگری 

0.1 1 0.1 1 0.2 2 0.2 2 0.1 1 0.1 T1- عدم ثبات و تغییرات مکرر مدیریتی در سیستم مدیریت شهری 

0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 2 0.0 T2- های شهری گیریاعمال نفوذ و دخالت افراد غیر مسئول در تصمیم 

0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.2 2 0.1 1 0.1 T3- عدم تعریف ساز و کارهای  اعتمادی بین مردم و مدیریت شهری و بی
 قانونی مشارکت 

0.2 2 0.1 1 0.1 1 0.2 2 0.5 4 0.1 T4- ها به درآمدهای ناپایداروابستگی درآمد شهرداری 

0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.2 2 0.2 2 0.1 T5- ها تخریب شدید منابع طبیعی و بهره برداری نامناسب از زمین 

 مجموع    4.4  4.0  3.7  3.7  4.3

 (. 2)شکل  میکنیم یبند تیها را اولویها را بدست آورده و استراتژ یاز استراتژ کیهر تیمرحله مجموع نمره جذاب نیدر ا

 

 
 .)منبع: نگارندگان( توسعه شهر رشت  یراهبرد  یها یاستراتژ  ی بندتیاولو  .2شکل 
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 ادو پیشنه گیرینتیجه

کند و تدوین آن بر ای است با ماهیت راهبردی که توأمان برتهیه و اجرای سند تأکید میراهبرد توسعه شهری برنامه
میاندازپایه چشم مشارکتی صورت  بشر  سازی  اسکان  مرکز  و  جهانی  بانک  توسط  که  است  سند  نوعی  مقصود،  پذیرد. 

 ج گردیده است. سازمان ملل متحد، یعنی ائتالف شهرها پیشنهاد و تروی

های مشارکتی به کارگرفته شده و هدف اصلی آن تأمین توسعه پایدار ای است که در آن تکنیکسند مذبور وسیله
ایجاد ظرفیت از طریق  برای چشم  شهری  اقدام همگانی میاجتماعی  باشد. مبحث فقر شهری و  اندازسازی مشارکتی و 

ارتقا وضعیت آنها و مشارکت شهروندان به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی در های حمایت از اقشار فقیر، اتخاذ سیاست
ای است. شهر رشت یکی از کالنشهرهای ایران به عنوان مرکز استان گیالن در شمال ایران این سند دارای جایگاه ویژه

پتانسیل با  این شهر  است.  مرکز شهرستان رشت  زمینهو  از  بسیاری  در  رشد  بالی  و   ها های  مانند: کشاورزی، خدمات 
سال   رسمی  سرشماری  براساس  است.  رشت    1395گردشگری  شهر  می  676991جمعیت  فزاینده  نفر  رشد  این  باشد. 

بی گسترش  زمینجمعیت،  تخریب  قبیل  از  مشکالتی  امر  این  که  است؛  داشته  پی  در  نیز  را  شهر  کشاورزی  رویه  های 
زیست مشکالت  شهر،  امکااطراف  کمبود  از محیطی،  یکی  رشت  شهر  اینکه  با  است.  کرده  ایجاد  را   ... و  زیربنایی  نات 

شود، کیفیت خدمات شهری در سطح بسیار پایینی قرار دارد و با  های اقتصادی و گردشگری استان گیالن تلقی میقطب
برنامهمعضالت عدیده این شهر و رریزی شهری روبهای در زمینه مدیریت و  اهمیت  به  باتوجه  قابل پیش رو است.  شد 

در سال آن  آتی و همچنین ضعفبینی  در طرحهای  با  های ساختاری  توسعه شهر رشت  استراتژی  بررسی  موجود؛  های 
 باشد، در آینده هدایت کند.انداز مشترکی که مدنظر همه ذینفعان میتواند شهر رشت را به چشمرویکرد توسعه شهری می

می نشان  عوامل  نتایج  ماتریس  طبق  که  قوت  دهد  نقاط  بین  از  بودن  داخلی  مناسب  و  بارندگی  میزان  بودن  بال 
با    ممنوع شدن ساخت و سازهای بی ضابطه به خصوص در خارج حریم شهرو     با امتیاز بالترین  شرایط طبیعی منطقه

پایین نقطه قوت توسعه شهر رشت میامتیاز  نقاط ضعف  ترین  بین  از  مناسب در بخش  باشد.  های عدم سرمایه گذاری 
بالترین    زیربنایی )خصوصاً کشاورزی و گردشگری( امتیاز  پایین مدیریت شهری و شفافیت کم قوانین و  با  پاسخگویی 

 باشد. ترین نقطه ضعف توسعه شهر رشت میبا امتیاز پایین های آنهای اجرایی و هزینهمقررات در مورد طرح

های طبیعی مناسب برای افزایش توسعه برخورداری از جاذبهها  همچنین طبق ماتریس عوامل خارجی از بین فرصت
بالترین    گردشگری امتیاز  پیشنهاداتشانبا  از  استفاده  و  توسعه  جهت  شهر  فرهیختگان  و  نخبگان  از  امتیاز    استفاده  با 

مسئول در  غیر  اعمال نفوذ و دخالت افرادباشد. از بین تهدیدها نیز  ترین نقطه فرصت شهر رشت در زمینه توسعه میپایین
با امتیاز    اعتمادی بین مردم و مدیریت شهری و عدم تعریف ساز و کارهای قانونی مشارکتهای شهری و بیگیریتصمیم

ترین نقطه تهدید شهر رشت در  ها به درآمدهای ناپایدار با امتیاز   پایینبالترین نقطه تهدید و وابستگی درآمد شهرداری
 باشد. زمینه توسعه می

 :باشدیم ریشهر به شرح ز یمشخص شده برا هاییاستراتژ هالیتحل جیوجه به نتابات

 ی و دولت یبخش خصوص هایگذاریهیدر جهت جذب سرما یو بسترساز یو قانون یمشوق مال جادیا

  ن یتوانند از ا-یم نیو نو  حیصح  یزریبرنامه  یرکارگیبا به  یشهر  رانیبودن شهروندان، مد  رپذیبا توجه به مشارکت
 استفاده کنند.  یشهر هایشهروندان و مداخله آنها در طرح یزندگ ت یفیمثبت در جهت ارتقا ک یژگیو

ن از  قابل  یروهایاستفاده  و  و جوان شهر  نو  یهمکار  تیمتخصص  آما  CDS  نی در طرح  توسعه   نیو همچن  ش یو 
 اطالعات و ارتباطات  یفناور  هایرساخت یز
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متخصص در ادارات موجب تحول در امر اداره شهر   یبوم یروهاین یرکارگیو به ی ـ پژوهش یعلم هایانجمن جادیا
داشته   یمؤثر  هایشهر کمک   تیبه روند بهبود وضع  توانندیدارند م   ییاجرا  تیکه قابل  هاییدهیافراد با ارائه ا  نی. اشودیم

  ی و مقررات شهر  ن یقوان  ت یو رعا  دیتعامل سازنده و مف  قیشهر از طر  یادارات و نهادها  نیب  یو همکار  یهماهنگ   باشند.
م اردگییصورت  دست  یهماهنگ  نی.  پا  یابیموجب  توسعه  موفق  داریبه  مد  تیو  امر  چالش   یشهر  تیریدر  رفع    و   هاو 
 .شودمی  معضالت
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