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 چکیده

هر برنامه ی توسعه مستلزم داشتن چشم انداز است و ساختار برنامه ی توسعه )هدف، استراتژی، سیاست و اقدامات مهم(، 

هدف این پژوهش دستیابی به چشم انداز توسعه ی شهرستان رشت، اهداف چشم اندازی واقع بینانه.  راهسیت برای دست یابی به

استراتژی توسعه ی  حال از آن جایی کهکالن و بخشی آن و همچنین مهم ترین استراتژی ها و اقدامات مربوط به آن بوده است. 

لمی، برای دستیابی به توسعه و تعادل منطقه ای بوده است، ( به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای جامعه ی عRDSمنطقه ای )

، با مطالعه اسناد باالدست و نظرات بنابراین جهت دستیابی به هدف فوق تحقق کامل آن در تدوین چشم انداز منطقه می باشد.

در از آن است که  یافته های پژوهش حاکی به اولویت راهبردی توسعه ی منطقه پرداخته شده است.کارشناسی با مدل سوات 

 2بخش رقابتی،  5بخش در موقعیت تهاجمی،  8گانه  61ماتریس ارزیابی موقعیت استراتژیک و اقدام به تفکیک بخش های 

بیان گر لزوم گزینش استراتژی تهاجمی و رقابتی در بیش از بخش محافظه کارانه و تنها یک بخش تدافعی بوده است؛ که این امر 

های بیرونی است )حداکثر استفاده از فرصت ها با تمرکز غالبا بر نقاط قوت درونی و فرصت در حالت اولنیمی از بخش هاست که 

استفاده از نقاط قوت شهرستان( و در حالت دوم بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است )استفاده از نقاط قوت 

افزایش سهم و باال رفتن جایگاه شهرستان در سطح استانی و ملی، حث؛ شهرستان برای مواجه با تهدید ها(. با توجه به این مبا

توسعه ی پایدار منطقه ای شهرستان، ارتقا سطح مدیریتی شهرستان )کسب اختیارات بیشتر(، واگذاری برخی نقش ها و 

و فراملی؛ از کارکردهای شهر رشت به سایر، نقش پذیری های جدید شهر رشت بر اساس اهداف توسعه ی منطقه ای، ملی 

 مهمترین اهداف توسعه شهرستان تعیین گردید.
 

 (، اهداف بخشی و کالن، چشم انداز، شهرستان رشت.RDSاستراتژی توسعه ی منطقه ای ) کلید واژگان:

 

 

 

                                                             
1-  Regional Development Strategy 

تدوین الگوی استراتژی توسعه ی منطقه ای برای شهرستان  "عنوان  ه کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن بامقاله ی حاضر برگرفته از پایان نامه دور - 2

 .می باشد "رشت
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 مقدمه و طرح مساله

 و... .را دعملکر معیارهای آن، اساسی های ارزش شهرداری، و شهر رسالت نظیر مسائلی صورت توصیفی به انداز چشم

شهرستان است؛ همان گونه که  آن به رسیدن جهت در سازمان که می نماید ترسیم را آینده از آل ایده چارچوبی و نموده تبیین

رشت به عنوان مرکز منطقه ای هدایت گر تعامالت منطقه ای، مستلزم فراهم آمدن امکانات و تجهیزاتی می باشد. در واقع چشم 

. همان گونه که یوگی بررا می ری سازمان می باشد و بیان گر هویت، آرمان و چگونگی رسیدن به آن استانداز، اعالمیه جهت گی

با (. حال Farley & Costanza , 2002، 245گوید؛ اگر ندانید کجا می خواهید بروید، بعید است بتوانید به آن جا برسید )

م ترین ضرورت ها برای کارامدی فرایند تصمیم گیری است )حق توجه به ماهیت پویای شهرها، شناسایی مسائل راهبردی از مه

 اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، مسایل از وسیعی ی دامنه استراتژیک ریزی برنامه های مدل از گیری بهره با که(؛ 77 :6181جو،

و  16: 6136کاران،صابری و هم)بر مبنای شرایط درونی و فرصت های بیرونی حل می گردد   شهرها کالبدی و محیطی زیست

1،Phonmpenh, 2005). ( بر این اساس یکی از منسجم ترین این راهبردها؛ راهبرد توسعه ی منطقه ایRDS به عنوان )

بر اساس این (. 13: 6183)داگالس، رویکردی نوین، کارامد و آزموده شده جهت دستیابی به توسعه ی پایدار منطقه ای می باشد

خواهند بود. ( RDS)اجزای تشکیل دهنده ی زیر مناطق، درگیر فرایند راهبرد توسعه ی منطقه ای  استراتژی، شهرها به عنوان

به عنوان راه حلی اجرایی برای توسعه ی یکپارچه و هماهنگ منطقه  (RDSبنابراین در این پژوهش راهبرد توسعه ی منطقه ای )

 بین جامع یک هماهنگی (؛DRD،2001 140:طح منطقه )به عنوان گونه ای از برنامه ریزی راهبردی در س RDSمی باشد. 

 به دولت ها برای ضروری رویکردی عنوان به کند و می ایجاد مدت بلند توسعه راستای در ای منطقه و شهری های برنامه تمامی

ری خارجی با جهت جذب سرمایه گذاتمامی مناطق  برای برابر فرصت ایجاد و منطقه ای ساختاری اختالفات بردن بین از منظور

و یکپارچه سازی اقدامات منطقه ای می باشد. این طرح در مناطقی چون ایرلند شمالی،  1استفاده از توان های زیر مناطق

استونی، موراویای جنوبی و کردستان عراق انجام یافته است. این راهبرد قلمرو یک برنامه راهبردی توسعه ی شهری )منطقه( به 

به دنبال ارتقای رقابت پذیری پویایی فضایی و ارتقای کیفیت زندگی در  RDS؛ اغلب طرح های معنای جغرافیایی آن است

طیف وسیعی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و  RDSاز آن جایی که سند  (.1 :6132مقیاس منطقه ای اند )محمدی،

رای برنامه ریزی استراتژیک مناطق می باشد زیست محیطی را تحت پوشش قرار می دهد، هدف اصلی آن ایجاد چارچوبی جامع ب

که نیازهای حال حاضر و آتی منطقه را در نظر می گیرد و با در نظر گرفتن اصل توسعه ی پایدار و رشد متوازن نقاط شهری و 

(. به 1 :6131روستایی و سایر سکونت گاه ها، می تواند کیفیت زندگی را برای همه اقشار جامعه بهبود بخشد )پارسایی مقدم،

( RDSهمین منظور پژوهش حاضر بر آن است تا جهت تدوین چشم انداز شهرستان رشت؛ از الگوی راهبرد توسعه ی منطقه ای )

بهره گیرد. بدین منظور الزم است تا ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف شهرستان در ابعاد مختلف و سپس با توجه به شناخت به 

از دالیل توجه به این امر، وجود پتانسیل ها و رداخته شود. ف کالن و بخشی شهرستان پدست آمده به تدوین چشم انداز، اهدا

در زمینه های مختلف می باشد که تاکنون نتوانسته است نقش چندان شایسته و درخوری را در شهرستان ایفا  یقابلیت های

همگرایی بین بخشی و هدایت و تقویت ارتباطات و نماید؛ لذا تدوین چشم انداز ضروری به نظر می رسد و می تواند به ایجاد یک 

چشم انداز )سه موضوع هم پیوندی بین سکونت گاه های متعدد شهری منجر شود. در واقع در این پژوهش هدف از تدوین 

 جایگاه فعلی، جایگاهی که قرار است به آن برسیم و نحوه و چگونگی رسیدن به آن( در شهرستان رشت مد نظر قرار می دهد.

 

 روش تحقیق

تحلیلی استفاده شده است. در ابتدا الزم بود با توجه به هدف پژوهش که تدوین چشم  -در این پژوهش از روش توصیفی

، مجموعه ی مستندات استان و شهرستان اعم از طرح با مطالعه و بررسی اسناد فرادستانداز برای شهرستان رشت بوده است؛ 

ت، برخی از طرح های توسعه ی شهرستانی و... .استخراج اولیه داده ها و شناسایی کلی آمایش استان، طرح جامع شهرستان رش

 66از گانه،  61نقاط قوت و ضعف داخلی و خارجی صورت گیرد؛ پس از این مرحله به منظور افزایش دقت کار در بخش های 
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کارشناس بومی  4د. پس از این مرحله کارشناس در بخش های تخصصی جهت ارائه ی نظرات و اصالح پرسشنامه استفاده گردی

همچنین با توجه به  که به مسائل شهرستان اشراف داشتند؛ پرسشنامه های تخصصی را مورد بازبینی و اصالح نهایی قرار دادند.

تهیه شده در کشورهای کردستان عراق،  RDS( داخلی؛ اسناد و طرح های RDSعدم وجود طرح استراتژی توسعه ی منطقه ای )

و سپس اعمال تغییرات و اصالحاتی در آن ها استفاده شده است.  2365-2335، موراویای جنوبی و استونی2315لند شمالی ایر

مطالعه ی اسناد مذکور سبب گردید تا نقاط ضعف و کمبود های بخش بندی های انجام شده در طرح های مذکور مورد توجه 

ناد مذکور و بخش بندی پژوهش حاضر می توان دریافت که پژوهش حاضر قرار گیرد، به نحوی که با مطالعه و مقایسه ی اس

پس از این مرحله،  مد نظر قرار داده است. (RDSهمپوشانی کاملی را بین موارد مورد توجه طرح های توسعه ی منطقه ای )

، دانش موجود بندی طبقهآوری و جمع مجددا جهت تعیین روش های تجزیه و تحلیل و انتخاب استراتژی و همچنین جهت

کشور، استان و شهرستان بودند  ن و خبرگانکارشناسا کارشناس منتخب که از 65 از امتیاز دهی به پرسشنامه ی سواتجهت 

سپس با توجه به  کارشناس استفاده گردید. 13بنابراین جهت انجام فرایند تکمیل پرسشنامه ی سوات مجموعا از استفاده گردید. 

ن و بخشی نتایج حاصله، مجددا بر اساس نظرات کارشناسی و مد نظر قرار دادن اسناد فرادست، به تدوین چشم انداز، اهداف کال

 مشخص گردد.  منطقه توسعه راهبردی های اولویت تاو همچنین سیاست ها و اقدامات مربوط به آن پرداخته شد، 

 

 محدوده ی مورد مطالعه

شهرستان رشت که در این تحقیق به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردیده است، مرکز استان گیالن می باشد       

 بخش 1شهرستان دارای  این درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده است. 11زار نفر بیش از ه 323و با جمعیت حدود 

 )سازمان آبادی می باشد 231 ودهستان  68نقطه شهری،  1، (مرکزی، خمام، خشکبیجار، سنگر، کوچصفهان و لشت نشاء)

 (. 6)نقشه شماره  (6133گیالن،  استان برنامه ریزی و مدیریت
 موقعیت شهرستان رشت در استان -1نقشه شماره

 

 مبانی نظری

 (:RDSاستراتژی توسعه ی منطقه ای )

راهبرد توسعه ی منطقه ای الگویی از برنامه ریزی راهبردی است که در چالش برای مواجه با مسائل جدید و پیچیده ی 

ا عنوان ابزار و چارچوب سیاستی توسعه در برخی از کشور های جهان ب 6333منطقه ای مطرح شده است. این راهبرد از دهه ی 

برنامه  کلیدی   باالدستی سند توسعه ی منطقه ای یک راهبرد (.6: 6132ی منطقه ای مورد استفاده قرار گرفته است )محمدی،

 برنامه ریزی سیاست بیانیه های توسعه، برنامه های هماهنگی و آماده سازی در که راهبردی دستورالعمل های جهت است ریزی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1


  

 های برنامه تمامی بین جامع رویکرد یک هماهنگی این می کند. را، تنظیم می روند به کار ای منطقه و شهری توسعه اقدامات و

 ابزار یک عنوان به ای ی منطقه توسعه راهبرد کند. می ایجاد مدت ی بلند توسعه راستای در الگو هایی را  و ای منطقه و شهری

 تمامی مناطق برای مساوات و برابری فرصت ایجاد و منطقه ای ساختاری اختالفات بردن بین از منظور به دولت ها برای ضروری

 پایدار جوامع ایجاد برای مثابه ی ابزاری به نهایت در و می کند تأکید هماهنگ برنامه ریزی اهمیت بر راهبرد این است. مطرح

 ای ی منطقه توسعه های برنامه فضایی جنبه های که یی نیز هستاجرا ابتکار یک راهبرد این این ها، بر عالوه می شود. شناخته

 کردن متعادل و بازسازی هدفش که است نیز ای منطقه اقتصاد های جنبه متضمن سازد. همچنین می روشن دولت ها برای را

ل از به نقAMEC, 2011است ) نموده گیری هدف را سطح مناطق در ی پایدار توسعه راهبرد این لذا است. اقتصاد

 تمرکز منطقه کلیدی و مهم مسائل راهبردی؛ روی عملکردی دارای مدون سند یک عنوان به رویکرد این (. 2: 6131پژوهان،

 فضایی جنبه یعنی ریزی برنامه ی مهم جنبه دو بر تاکید با است و ای منطقه های تفاوت کاهش دنبال به ملی در سطح و کرده

 یافتن آن اهداف از و است آمایشی ماهیت دارای نوعا ای، منطقه اقتصاد های فعالیت یتماه نیز و در منطقه سکونت و فعالیت

 های فعالیت برای الزم منابع بینی پیش و خدمات و مشاغل ایجاد تسهیالت، برای منظور سرمایه گذاری به مناسب مکان های

عبارتند از: تحقق  RDSاهداف اصلی  (.2: 6131به نقل از پژوهان، ،Nawzad, 2011است ) آن ها مکان بر تاکید با اقتصادی

به دنبال  RDSتوسعه ی پایدار، ایجاد تعادل های منطقه ای، ارتقای کیفیت زندگی اجتماع محلی در مناطق جغرافیایی مشخص. 

 سیاست های RDS. (DRD،2008: 1)ایجاد مناطقی پایدار پویا و مترقی از حیث اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی است 

کالن را برای نهاد های متولی توسعه ی منطقه ای ارائه می نماید. هم چنین نقش یک بازوی کمکی برای حکومت های منطقه 

و یک پارچه سازی اقدامات منطقه ای را ایفا می نماید.  4ای جهت جذب سرمایه گذاری خارجی، استفاده از توان های زیر مناطق

به دنبال ارتقای  RDSشهری )منطقه( به معنای جغرافیایی آن است؛ اغلب طرح های قلمرو یک برنامه ی راهبردی توسعه ی 

توسعه ی  در واقع راهبرد (.1:  6132رقابت پذیری پویایی فضایی و ارتقای کیفیت زندگی در مقیاس منطقه ای اند )محمدی،

 و اجتماعی نامساعد وضع بردن بین از رایب تالش و منطقه ای اقتصادی رقابت تقویت های: ریزی برنامه برای زمینه منطقه ای

 و انرژی آب، کیفیت ونقل، حمل مسکن، ارتقای منطقه؛ مصنوعی و طبیعی فیزیکی، های سرمایه ارتقای و محافظت اقتصادی؛

سرمایه  تصمیمات و عمومی راهنمایی های ...و عمومی خدمات فراهم آوردن ساخت ها، زیر تهیه پسماندها، دفع راهبردهای

( را فراهم می 2: 6131به نقل از پژوهان، ،Department for regional،2010) زمین؛ کاربری به مربوط ی خصوصیگذار

در واقع؛ توسعه منطقه ای یک اصطالح گسترده است اما می تواند به عنوان یک تالش عمومی برای کاهش نابرابری های آورد. 

(. Pessoa Economia،2338 : 57لید فعالیت های اقتصادی در مناطق )منطقه ای دیده شود؛ که غالبا با حمایت از ثروت تو

کارآفرینی، دانش؛ ظرفیت نوآوری به عنوان عوامل کلیدی زیر بنای توسعه اقتصادی آینده و مسیر رشد مناطق به اجرا گذاشته 

ابت منطقه ای غالبا در راستای موقعیت مفهوم رقبه عبارتی؛ شود و توان رقابت پذیری و پویایی مناطق را تضمین می نماید؛ 

 ,Huggins, Izushi،2014: 259 -259نظریات مرتبط با رشد اقتصادی منطقه و مراحل توسعه اقتصادی بررسی شده است )

Prokop, Thompson.) 

 

 چشم انداز و اهمیت تدوین آن در توسعه ی منطقه ای

امه ی توسعه )هدف، استراتژی، سیاست و اقدامات هر برنامه ی توسعه مستلزم داشتن چشم انداز است و ساختار برن

 راستای که در فصل دوم توضیح داده شد؛ در راهبردی برنامهمهم(، راهسیت برای دست یابی به چشم اندازی واقع بینانه. در واقع 

 آن، اساسی های ارزش شهرداری، و شهر رسالت نظیر مسائلی صورت توصیفی به انداز گیرد. چشم می صورت انداز تدوین چشم

است؛  آن به رسیدن جهت در سازمان که می نماید ترسیم را آینده از آل ایده چارچوبی و نموده تبیین و... .را عملکرد معیارهای

شهرستان رشت به عنوان مرکز منطقه ای هدایت گر تعامالت منطقه ای، مستلزم فراهم آمدن امکانات و تجهیزاتی همان گونه که 

. چشم انداز، اعالمیه جهت گیری سازمان می باشد و بیان گر هویت، آرمان و چگونگی رسیدن به آن استمی باشد. در واقع 

                                                             
4  -Sub Regions 



  

 & Farleyهمان گونه که یوگی بررا می گوید؛ اگر ندانید کجا می خواهید بروید، بعید است بتوانید به آن جا برسید )

Costanza, 2002، 245.) 

ن را ترسیم کرده و منطق چگونگی مناسب بودن این مطلب برای منطقه را شرح چشم انداز، تصویری از مقصد آینده سازما

 دهد این اعالمیه به سه سؤال اساسی زیر پاسخ می گوید: می

 ما به چه کاری مشغول هستیم؟ ماموریت

 ما می خواهیم چه بشویم؟ آرمان

 ما به چه ارزش هایی متصف می باشیم؟ ارزش ها

 و فضایی ریزی برنامه برای استراتژیک های و هدف جامعه بلند مدت اهداف تجسم و استنتاج اندازسازی چشم هدفبنابراین؛ 

در واقع چشم انداز سه موضوع جایگاه  (.624، 6132به نقل از اشرفی و جان بابا نژاد،MUSPP ،13 ,2007است ) پایدار شهری

 ن را مد نظر قرار می دهد.فعلی، جایگاهی که قرار است به آن برسیم و نحوه و چگونگی رسیدن به آ

 

 یافته ها

نقطه ی قوت،  23مجموع ماتریسی با در گانه انجام گرفت.  61به تفکیک بخش بندی های  SWOTروش در این بخش 

 . 5مورد می باشد661مجموع موارد فوق تهدید از آن حاصل آمد که  25فرصت و  22نقطه ی ضعف،  17

 ویژگی های محیطی 

 بیعت سرسبز و منابع آب مناسبشرایط اقلیمی و طقوت: 
 شتاب فزاینده ی عوامل آالینده و مخرب منابع و عوامل طبیعیضعف: 
 های انزلی و بوجاقمجاورت با تاالبفرصت: 
 1کاهش آب ذخیره شده در سد سفید رود و ورود ته نشست و رسوب از باالدست، تهدید: 

 ویژگی های اجتماعی و فرهنگی 
 قوت: نرخ باالی باسوادی

عف: افزایش ناهنجاری های اجتماعی نظیر: تبعیض و بیعدالتی مصرف گرایی و ظاهر نگری اعتیاد، طالق، روابط نامشروع، ض
 سالخوردگی جمعیت، گرانی، فقر 

 رصت: وجود اشتراکات فرهنگی با مناطق پیرامونی و استان های همجوارف
 تهدید:  نرخ باالی طالق در استان )رتبه سوم در کشور(

 و نیروی انسانی جمعیت 
 دیرپا        تمدنی از سابقه برخوردار و ملی وحدت و همبستگی جوان، و تحصیلکرده انسانی منابع قوت: وجود جمعیت فعال زیاد،

 ضعف: مهاجرت از روستا و خالی شدن روستاها از جمعیت.
 فرصت: امکان افزایش بعد خانوار با سیاست های تشویقی جمعی، 

 جوان به زندگی انفرادی.مایل نسل ت تهدید:
 )ویژگی های اقتصادی منطقه )اقتصاد کالن و بخش مالی 

 قوت: تمرکز مراکز اقتصادی و خدماتی و تولیدی به طور مستقیم و غیر مستقیم در شهرستان
 ضعف: کمبود سرمایه برای تامین منابع مالی و طرح های بزرگ اقتصادی

 جنوب –ی شمال قرار گیری در مسیر کریدور بین الملل فرصت:
 تهدید: تاثیر پذیری فعالیت های اقتصادی استان از تصمیمات سیاسی و اقتصادی کالن ملی

 ویژگی های کالبدی 
 قوت: فاصله ی متناسب با سایر شهرستان ها در ارائه ی خدمات برتر 

                                                             
اشاره شده  قوت و ضعف داخلی و خارجی  ی از مهم ترین مواردالزم به توضیح است با توجه به گسترگی و حجم باالی موارد در هر بخش تنها به یک- 5

 است.



  

 ضعف: توزیع نامتوازن فعالیت ها در مسیرهای اصلی ارتباطی 
 های بزرگ و با اهمیت نظیر قزوین و کرج فرصت: نزدیکی به پایتخت و شهر

 تهدید: عدم نگاه ملی به مسائل زیرساختی استان و شهرستان با توجه به حجم باالی گردشگر وارده به منطقه

 کشاورزی 

 قوت: وجود قابلیت و پتانسیل های فراوان برای انجام فعالیت های کشاورزی
 جه باال بودن هزینه تولید و کاهش درآمد تولید کنندگانضعف: پایین بودن بهره وری عوامل تولید و در نتی

 فرصت: نزدیکی به بزرگترین بازار مصرف کشور از نظر صدور محصوالت کشاورزی
تهدید: هزینه ی عامل های تولید تحت تاثیر شرایط تورمی کشور و نظام قیمت گذاری نامناسب در خرید تضمینی محصوالت 

 دن تولید محصوالت می شودکشاورزی که باعث غیر اقتصادی ش

 انرژی 

 قوت: وجود نیروگاه سیکل ترکیبی در رشت
 ضعف: عدم استفاده از شرایط مساعد آب و هوایی استان در احداث نیروگاه.

فرصت: وجود رودخانه های متعدد و نیز شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود که در بسیاری از نقاط امکان احداث نیروگاه های 
 می نماید  میکرو را فراهم

 تهدید: عدم سرمایه گذاری دولت در بخش نیروگاه های میکرو 
 صنعت و معدن 

قوت: استقرار زیرساخت های مناسب در شهر صنعتی رشت و وجود زمینه های مناسب برای ایجاد خوشه های صنعتی و تکمیل 
 رزیزنجیره های تولید و قابلیت پشتیبانی مناسب از صنایع وابسته و پیوسته به کشاو

خدماتی برای تأمین نیازهای صنایع با یکدیگر و صرفه جوئی های در مقیاس برای موارد  -ضعف: نبودن زنجیره های صنعتی
 همپوشانی خدمات فنی، اداری و بازرگانی و... . 

 فرصت: وجود بازارهای حاشیه ی خزر
یمه ای و عدم پایبندی الزم به قوانین و مقررات تهدید: تغییر مداوم قوانین و مقررات و سیاست های صنعتی، ارزی بانکی و ب

 موجود و نارسایی برخی از آن ها مانند کمبود برخی مواد اولیه صنعتی و محدودیت های وارداتی آن ها

 )زیرساخت )حمل و نقل، ارتباطات، آب و بهداشت، مسکن 

فعالیت های خدماتی و بازرگانی مانند قوت: وجود کالن شهر رشت، دارای تمرکز جمعیت، حوزه ی نفوذ وسیع، حجم عظیم 

 ، ITخدمات برتر بهداشتی و درمانی، آموزشی، مراکز دانشگاهی و 
ضعف: زیرساخت های بخش بازرگانی از جمله انبارها، سردخانه ها، سیلو ها و پایانه های صادراتی و وجود ضعف در ارائه ی 

 خدمات پشتیبان تولید
 ی و فراملی )مسیر ترانزیت(فرصت: استقرار در مسیر ارتباطی مل

تهدید: فراموش شدن برخی زیرساخت ها ی دارای توان ارائه ی خدمات به کشورهای همسایه و کسب درآمدهای ارزی در 
 شهرستان  به دلیل استفاده از توان های مشابه در تهران

 آموزش و پرورش و آموزش عالی 
 قوت: باال بودن توان آموزش فنی و حرفه ای و عالی

 ف: گسترش بی رویه مراکز آموزش عالی ضع
 فرصت: تاکید بر قوانین برنامه های توسعه و اسناد فرادستی مانند سند چشم انداز
 تهدید: عدم ارتباط موثر بین مراکز علمی و نهاد های آموزشی با جامعه و بازار کار

 بهداشت 

 دن سرانه دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانیقوت: پوشش نسبتا جامع و فراگیر خدمات بهداشتی و درمانی و باال بو
 ضعف: عدم تجهیز بیمارستان ها به سیستم تصفیه فاضالب

 فرصت: ایجاد ارتباطات بیشتر با مراکز درمانی و بهداشتی تهران و سایر استان ها و کشورهای اطراف
 اشی از شرایط اقلیمی، تغدیه نامناسب و... . تهدید: فراگیری بیماری های متعدد به علت وجود زمینه های انواع بیماری های  ن

 گردشگری، فرهنگ و میراث 



  

قوت: وجود پتانسیل باالی طبیعی و قابلیت های متنوع در نواحی ساحلی، کوپایه ای، کوهستانی و جنگلی برای توسعه ی 
 گردشگری طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اکوتوریسم
 ضعف: نامناسب بودن ارائه ی خدمات گردشگری

صت: قابلیت توسعه ی گردشگری وجود پتانسیل مناسب برای ایجاد تشکل های تعاونی در زمینه ی صنایع دستی با توجه به فر
 نقش پررنگ گردشگری

 تهدید: ضعف اعتبارات ملی برای گردشگری با توجه به حجم ورودی گردشگران
 و خودکشی( ابعاد اجتماعی )زنان بی سرپرست، وضعیت اعتیاد، وضعیت زندانیان، طالق 

 قوت: توجه دختران به تحصیالت و اشتغال و کسب درآمد
ضعف: وجود تعداد قابل توجهی از زنان بی سرپرست و بد سرپرست و آسیب دیده ی روحی و رسیدگی ضعیف که خانواده های 

 آسیب دیده
 پرست شهرستانفرصت: وجود سیاست های حمایتی دولت از خانواده های آسیب دیده، زنان بی سرپرست و بد سر

 تهدید: عدم کفایت حمایت های مادی و معنوی از خانواده های آسیب دیده گاها منجر به افزایش جرایم، فساد و فحشا می گردد.

 توسعه ی فضایی 
قوت:حوزه ی نفوذ و کارکردهای منطقه ای گسترده برخورداری از شبکه های زیربنایی نسبتا قوی )شبکه جاده ای، تولید و انتقال 

 یرو، خطوط انتقال فراورده های نفتی، به عنوان استخوان بندی سازمان فضایی( ن
ضعف: نابرابری جغرافیایی در نظام شهری و خدماتی، توزیع نامتناسب فضایی جمعیت، امکانات زیرساختی و فعالیت ها و گرایش 

 ها به سمت قطبی شدن مانند فعالیت های کوچک اقتصادی
دریای خزر به عنوان مهم ترین امکان توسعه ی فضایی استان، به عنوان راه ارتباطی بین المللی )با  فرصت: قرار گیری در کنار

 ( توان برپایی پیوندهای بازرگانی با حوزه ی دریای خزر، قفقاز، آسیای میانه، و شرق اروپا. CISکشورهای 
 منطقه در فعالیت و جمعیت نامناسب استقرار از ناشی تهدید: فضایی

 "GG"  Good Governance )حکمروایی خوب( 

 قوت: ایجاد برخی چارچوب ها برای هماهنگی افقی و فرابخشی دستگاه های اجرایی
ناکارآ؛ بخش گرایی و تمرکز باال در اداره شهرستان و اثر آن بر کارایی سامان و  دیوانساالری و گسترده دولتی ضعف: تشکیالت

 نظام سیاسی و مدیریتی
 مرکز زدایی در کشورفرصت: تاکید بر ت

اداری  -تهدید: بی توجهی به مجموعه شهری )منطقه ی کالنشهری( در رشت در جایگاه گسترده ای فراتر از بخش بندی سیاسی
 کنونی در نظام تصمیم گیری کشور

 بخش خصوصی 
ر بخش بهداشتی و قوت: تمایل بخش خصوصی به فعالیت در بخش های سودآور و پر بازده مانند تمایل به سرمایه گذاری د

 درمانی به علت تقاضای باالی این خدمات از سوی مردم
 ضعف: فقدان و ضعف تقاضاهای موثر در جلب و جذب سرمایه و سرمایه گذاری خصوصی

 فرصت: امکان بهره مندی از صندوق توسعه ی ملی و نرخ منفی بهره واقعی بانک ها، فایناس و اوراق مشارکت
 ی، تورم باال، فقدان ثبات اقتصادی و پایین بودن تولید ناخالص داخلی و در آمد سرانهتهدید: تحریم های اقتصاد

 
گانه به علت حجم باالی جداول  61در ادامه پس از تشکیل ماتریس های ارزیابی داخلی و خارجی به تفکیک بخش های 

گانه جهت تدوین چشم انداز و  61ز بخش های ارائه نگردید؛ نتایج حاصل از ماتریس موقعیت و تعیین موقعیت و جایگاه هر یک ا
 تحلیل های نهایی مورد توجه بوده است. 

 
 
 
 
 



  

 (Spaceاستراتژیک و اقدام )ماتریس موقعیت( )گانه  در ماتریس موقعیت  11موقعیت بخش های  -1جدول 

 
همان گونه که مشاهده می شود، در جدول فوق مجموع امتیازات داخلی و خارجی هر بخش و موقعیت قرار گیری هر 

بخش  8،( بیان شده است، بر اساس نتایج به دست آمده، به ترتیب بیشترین فراوانی شاملSPACEبخش در ماتریس موقعیت )

بخش در وضعیت تدافعی بوده است؛  6بخش در وضعیت محافظه کارانه و  2بخش در وضعیت رقابتی،  5در وضعیت تهاجمی، 

با توجه به این این شرایط بیان گر این است که تقریبا در غالب بخش ها باید اصول استراتژی تهاجمی و رقابتی را لحاظ نمود که 

مختصرا اشاره می گردد که در حالت  ی کاربست استراتژی های فوق پیش از این اشاره گردید؛ که توضیح کامل ویژگی ها و نحوه

های بیرونی است )حداکثر استفاده از فرصت ها با استفاده از نقاط قوت شهرستان(. تمرکز غالبا بر نقاط قوت درونی و فرصت اول

است )استفاده از نقاط قوت شهرستان برای مواجه با تهدید ها(  در حالت دوم بر بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز

گانه صورت گرفت که نتایج حاصله بیان گر  61و پس از آن ماتریس ارزیابی موقعیت استراتژیک و اقدام به تفکیک بخش های 

وده است؛ که این امر بخش محافظه کارانه و تنها یک یک تدافعی ب 2بخش رقابتی،  5بخش در موقعیت تهاجمی،  8قرار گیری 

تمرکز غالبا بر نقاط قوت  بیان گر لزوم گزینش استراتژی تهاجمی و رقابتی در بیش از نیمی از بخش هاست که در حالت اول

های بیرونی است )حداکثر استفاده از فرصت ها با استفاده از نقاط قوت شهرستان( و در حالت دوم بر بر نقاط درونی و فرصت

 دیدهای بیرونی متمرکز است )استفاده از نقاط قوت شهرستان برای مواجه با تهدید ها(.قوت درونی و ته

الزم به ذکر است در پژوهش حاضر ادامه ی مراحل فرایند سوات از جمله استخراج راهبردهای پژوهش بر اساس ماتریس نقاط 

 استفاده با ها استراتژی بندی اولویت و رزیابی( و اQSPMقوت و ضعف بیرونی و درونی، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی )

صورت پذیرفت. که پژوهش حاضر بر نقش و تاثیر راهبرد توسعه ی منطقه ای تدوین اهداف، استراتژی ها و   QSPMمدل از

 اقدامات تاکید داشته است. در جدول زیر به مهم ترین نقاط و ضعف درونی و بیرونی نهایی اشاره شده است. 

 

 

 

 
 

وضعیت  بخش در ماتریس موقعیت  امتیازات عوامل داخلی و خارجی

(SPACE) 

 گانه 61بخش های 

 داخلی ارجیخ

 ویژگی های محیطی تهاجمی 1732 2775

 اجتماعی فرهنگی رقابتی 1768 2713

 عیت و نیروی انسانیمج رقابتی 2713 2721

 اقتصادی )اقتصاد کالن و بخش مالی( تهاجمی 2755 2786

 ویژگی های کالبدی تهاجمی 1764 1732

 کشاورزی رقابتی 2776 2744

 انرژی تهاجمی 1721 2715

 صنعت و معدن تدافعی 2723 2727

 زیرساخت رقابتی 2716 2727

 آموزش و پرورش و آموزش عالی تهاجمی 2783 1754

 بهداشت تهاجمی 1761 2783

 گردشگری، میراث و فرهنگ تهاجمی 2757 2712

 ابعاد اجتماعی محافظه کارانه 2713 2782

 توسعه فضایی رقابتی 2711 2744

 حکمروایی خوب  محافظه کارانه 2714 1736

 بخش خصوصی  تهاجمی 2716 2751



  

 در شهرستان رشت (RDSمهم ترین نقاط قوت و ضعف داخلی و خارجی استراتژی توسعه ی منطقه ای ) -2جدول 

وجود پتانسیل باالی طبیعی  و قابلیت های متنوع در نواحی ساحلی، کوپایه ای، کوهستانی و جنگلی برای توسعه ی گردشگری  قوت

 0.069 طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اکوتوریسم
 0.067 عال زیاد، نرخ باالی باسوادی،منابع انسانی تحصیلکرده و جوان، وجود جمعیت ف

 0.067 برخورداری شهرستان رشت از فرودگاه بین المللی وخط آهن دردست اتمام،
 0.085 کمبود سرمایه برای تامین منابع مالی و طرح های بزرگ اقتصادی ضعف

 0.083 و پایین بودن سطح فناوری و کاهش توان رقابتی آنها باال بودن سن و عمر ماشین آالت صنایع بزرگ گیالن

 0.082 شتاب فزاینده ی عوامل آالینده و مخرب منابع و عوامل طبیعی 

 0.104  جنوب –همسایگي  باكشورهاي حاشیه خزر وقرار داشتن در مسیر كریدور شمل  فرصت
 0.102 ، كرج نزدیکي به پایتخت  و  شهرهاي بزرگ و با اهمیت نظیر قزوین

 0.096 مجاورت با منطقه آزاد اقتصادي انزلي 
 0.050 عدم نگاه ملی به مسائل زیرساختی استان و شهرستان با توجه به حجم باالی گردشگر وارده به منطقه تهدید

 0.050 آشفتگی فضایی ناشی از استقرار نامناسب جمعیت و فعالیت در منطقه 
 0.050 اقتصادی )رقابت دولت با بخش خصوصی( دخالت دولت در فعالیت های

 
در بین نقاط قوت؛ مهم ترین عامل از نظر کارشناسان، در بین  همان طور که در جدول فوق نشان داده شده است؛

وجود پتانسیل باالی طبیعی  و قابلیت های متنوع در نواحی ساحلی، کوپایه ای،  "مهم ترین نقطه ی قوت مجموعه ی عوامل،
(؛ گردشگری، فرهنگ و میراثاز بخش ) " انی و جنگلی برای توسعه ی گردشگری طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اکوتوریسمکوهست

کمبود سرمایه  "در بین نقاط ضعف؛ مهم ترین عامل از نظر کارشناسان، در بین مجموعه ی عوامل، نقطه ی ضعف  بوده است.
در بین نقاط فرصت؛  ( بوده است.ویژگی های اقتصادی منطقهاز بخش ) " برای تامین منابع مالی و طرح های بزرگ اقتصادی

قرار داشتن در مسیر  همسایگی  باکشورهای حاشیه خزر و "مهم ترین عامل از نظر کارشناسان، در بین مجموعه ی عوامل، 
ن عامل از نظر کارشناسان، بوده که متعلق به بخش )کالبدی( بوده است. در بین نقاط تهدید؛ مهم تری " جنوب –ل اکریدور شم

عدم نگاه ملی به مسائل زیرساختی استان و شهرستان با توجه به حجم باالی گردشگر وارده به  "در بین مجموعه ی عوامل، 
 ( بوده است. ویژگی های کالبدیاز ) " منطقه

 

 1انداز چشم تدوین

شیم. یعنی عالوه بر این که افق چشم انداز باید برای تحقق اهداف و کسب موفقیت باید تصویر روشنی از آینده داشته با

آینده را نیز برای ما بیان نماید. چشم انداز جایگاهی است که به  تصویری روشن از طوالنی باشد در عین حال چشم انداز باید 

ی سازمان مد نظر قرار می راحتی رقبا نمی توانند به آن دسترسی نمایند. چشم انداز آینده واقع گرایانه، قابل تحقق و جذاب را برا

بدین هاست. انداز هنر دیدن نادیدنیچشمدهد و بیان صریح سرنوشتی است که سازمان باید به سوی آن حرکت کند. در واقع 

به طور تدوین اهداف، استراتژی ها و اقدامات مهم می تواند راه گشای امر فوق باشد. الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر 

گانه  61ش های سیاست گذاری نشده است و به تدوین اهداف، استراتژی ها و اقدامات مهم در بخش بندی های جزئی وارد بخ

 پرداخته  شده است. 

 مهم ترین چشم انداز های توسعه ی شهرستان شامل موارد ذیل بوده اند:

 دست یافته به توسعه ی پایدار منطقه ای و متوازن در سطح نواحی داخلی و زیر مناطق -6

 علمی و تکنولوژیکی در بعد منطقه ای، ملی و فراملی ظرائه دهنده ی خدمات برتر به لحاا -2

 شهر رشت به عنوان ایفاگر نقش مدیریت و راهبردی تعامالت فراملی در منطقه ی آسیای جنوب غربی -1

ر منابع انسانی دارای اقتصاد متنوع و برخوردار از دانش پیشرفته و توانمند در تولید علم و فناوری روز مبتنی ب -4

 متخصص، ماهر و نوآور و سطح باالی سرمایه اجتماعی

                                                             
6- VISION 



  

 دارای نقش کارآمد در عرصه تبادالت و جریانات -5

 منطقه اهداف تدوین

همان گونه که بیان شد، در این بخش برای رسیدن به برنامه ی توسعه ی شهرستان، الزامی به ورود به مباحث جزئی نبوده است 
ته شده است و اقدامات مهم هم مشخص شده اند. الزم به ذکر است که قبل از ورود به بیان اهداف بخشی و و به راهبردها پرداخ

پاره ای از اهداف کالن بر اساس مسائلی که بیشتر مورد تاکید و توجه کارشناسان شهرستان و استانی بوده است؛ پرداخته شده 
 استای بهبود جایگاه شهرستان در سطحی منطقه ای بوده اند.است. این گونه برداشت می شود که اهداف کالن همگی در ر

 اهداف کالن

 افزایش سهم و باال رفتن جایگاه شهرستان در سطح استانی و ملی -
 توسعه ی پایدار منطقه ای شهرستان -
 ارتقا سطح مدیریتی شهرستان )کسب اختیارات بیشتر( -
 واگذاری برخی نقش ها و کارکردهای شهر رشت به سایر  -
 ذیری های جدید شهر رشت بر اساس اهداف توسعه ی منطقه ای، ملی و فراملینقش پ -

در ادامه که به تدوین اهداف بخشی پرداخته شده است، همچنان به علت گستردگی بخش های مورد بررسی؛ از ارائه ی اطالعات 
 تراتژی ها و اقدامات اکتفا شده است.تفصیلی تهیه شده خودداری و تنها بر جهت گیری اصلی توسعه با ذکر مهم ترین اهداف، اس

 اهداف بخشی

 ( شهرستانRDSگانه ی مورد بررسی در استراتژی توسعه ی منطقه ای ) 11اهداف، استراتژی و اقدامات مهم در بخش های  -3 جدول

 اقدامات مهم استراتژی اهداف  بخشها

ی
یط
مح

 

ارتقاء سطح مشخصات  -6

 محیط زیست شهری.

حفاظت و احیای تنوع  -2

 تی استانزیس

 

طبیعی و  بهره برداری بهینه از منابع-6

 کاهش محدودیت های زیستی

مدیریت یکپارچه ی منابع طبیعی به -2

خصوص منابع آب با توجه به توان های 

 طبیعی و زیست محیطی باال
 

هدایت اعطای تسهیالت بانکی برای بازسازی و نوسازی -6

 پاکصنایع آالینده محیط زیست و توسعه فناوری های 

توسعه سیستم ریلی درون شهری و برون شهری در -2

 راستای کاهش انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای

استفاده از ابزارهای مالی مانند وضع عوارض و مالیات بر  -1

 واحدهای ایجاد کننده آالیندگی

ی
نگ
ره
و ف
ی 
ماع

جت
ا

 
تقویت فرهنگ شهروندی با -6

افزایش همبستگی و  احساس 

 شهر تعلق مردم به 

بهبود زیر ساخت های -2

توسعه ی فعالیت های 

 اجتماعی و فرهنگی

 

حفظ، بازسازی و توسعه هویت فرهنگی و -6

   اجتماعی

بهره گیری از حمایت های دولتی و -2

اصالح ( NGOسازمان های مردم نهاد )

سازمان اقتصادی و حقوقی برای رسیدن به 

   برابری در حقوق و فرصت ها

یت ها وتوانمندی های تشکل های اجتماعی استفاده از قابل-

 های ونهادهای دینی برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی

ارتقای عملکرد سازمان های مرتبط با امور اجتماعی و -2

فرهنگی و ایجاد فرهنگ سازی های موثر و کارا جهت بهبود 

                                                                                                                                              در عملکرد زندگی فردی و اجتماعی مطلوب                               

ی
سان

ی ان
رو
 نی
ت و

عی
جم

 

افزایش میزان سالمت و  -6

 کاهش مرگ و میر

 و ارتقا روح همبستگی -2

 برخورداری با توجه به وحدت

 دیرپا تمدنی ابقهاز س

تغییر ساختار نامطلوب دموگرافیک و -6

روند منفی جمعیت در بخش شهری و 

 روستایی
 

افزایش بعد خانوار از طریق نهاد ها و سیاست های تشویقی -6

 جمعی

 پرورش روحیه نظم و انضباط -2

 



  

ش 
بخ
 و 
الن

 ک
اد
ص
اقت
ی )

اد
ص
اقت

ی(
مال

 

دستیابی به وضعیت مناسبی -6

یری از از اشتغال و جلوگ

 بیکاری )اقتصاد کالن(

 تحقق رشد مداوم اقتصادی-2
 

توانمند سازی بخش های تولیدی با -6

 رویکرد صادرات

توسعه ی روابط اقتصادی و تجاری با -2

 کشورهای حاشیه ی خزر

توسعه ایجاد فرصت های اقتصادی و -1

بهبود منابع بودجه،  سیستم های بانکی،

 تنوع بخشیدن به منابع درآمد

جاد مشاغل نوین با توجه به توانمندی های باالی ای-6

 شهرستان و نیروی بیکار باالی آن

مولد  اشتغال جهت وعالقه و ایجاد آمادگی بخشی مهارت-2

 خدمات و ، صنعتکشاورزیدر بخش های
 

ی
بد
کال

 

ساماندهی و اصالح بافت و -6

ساختار کالبدی موجود در 

 شهرستان

ی از طریق اصالح بهبود تعامالت فضای -6

 ساختار  سکونت گاهی

استقرار، ساماندهی و توزیع مناسب فعالیت ها و خدمات در  -

 سطح شهرستانی

ایجاد راه های اصلی و فرعی متعدد جهت اتصال مناسب تر  -

 مناطق سکونت گاهی شهرستان به یکدیگر

ی
رز
شاو

ک
 

ارتقاء و تکمیل زنجیره ارزش -6

محصوالت کشاورزی با 

 ادراتمحوریت ص

توسعه ی حفاظت از اراضی کشاورزی و -6

کمی و کیفی بخش کشاورزی با استفاده از 

 فناوری های نوین
 

آالت در جهت نوسازی و بازسازی ادوات، تجهیزات و ماشین-1

 افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی

ی
رژ
ان

 

 

کاهش اتالف انرژی در -6

تمامی بخش های فعال 

شهرستان )مسکونی، کشاورزی، 

صنعت و معدن، انرژی و 

 خدمات(

توسعه ی صنایع دارای تکنولوژی برتر -6

(high-tech ،و انرژی های نو و پاک  )

سبز و دانش بنیان متناسب با وضعیت 

 زیست محیطی شهرستان

 63افزایش نظارت بر رعایت استانداردها از جمله مبحث -6

 جویی در مصرف انرژیمقررات ملی ساختمان با هدف صرفه

تسهیل در صدور مجوز نیروگاه هاای مولاد انارژی پااک و  -2

 حمایت از این واحدها جهت برخورداری از مشوق های ملی

دن
مع
 و 
ت
نع
ص

 

ارتقا وضعیت بهره گیری از -6

 صنایع فعال در شهرستان

توسعه صنایع دانش بنیان، -2

 پاک و دارای تکنولوژی باال
 

برند سازی و هویت سازی صنایع به -6

دستی شهرستان در جهت  خصوص صنایع

دستیابی به جایگاه واقعی و شایسته خود در 

 سطح ملی و بین المللی

بازیافت وفناوریهای حمایت وپشتیبانی از توسعه صنایع -6

 سبز و پژوهش های کاربردی 

پایش و جلوگیری از برداشت بی رویه شن و ماسه -2

 ازرودخانه ها

ونواحی الزام واحدهای صنعتی مستقر درشهرک ها  -1

 صنعتی به رعایت ضوابط زیست محیطی و پیش تصفیه

ب 
، آ
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تبا
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 نق
ل و
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ت )
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زی

ن(
سک

، م
ت
اش
هد
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بهبود در وضعیت زیرساخت -6

 های شهری

توسعه و ارتقای وضعیت -2

حمل و نقل و راه های درون 

 شهری و برون شهری

 

باال بردن توان  توسعه زیرساخت ها و-6

، کشاورزی و صنایع گردشگری رقابت پذیری

 تولیدی

توسعه ی تبادالت کاال و خدمات با -2

   ارتباطی با اهمیت استفاده از موقعیت های

بهبود و توسعه ی زیرساخت های صنعت  -1

گردشگری و بستر سازی زمینه های جذب 

 گردشگر داخلی و خارجی 

 توانمندسازی و دهیسامان یکپارچه و مدیریت  تهیه برنامه-6

 نابسامان هایهگاسکونت

گذاران داخلای توسعه حمل و نقل عمومی از طریق سارمایه-2

 و خارجی با اولویت توسعه 

فزایش سهم تسهیالت بانکی و سایر ابزارهاای ماالی در ا-4 -1

 تامین مسکن

ی
عال
ش 

وز
 آم
ش و

ور
پر
 و 
ش
وز
آم

 

 وهدایت ، پرورششناخت -6

 در جهت افراد استعدادهای

  فرد و جامعه اعتالی

ارائه خدمات آموزشی به  -2

های شهروندان از طریق آموزش

 غیرحضوری، حضوری و مجازی

افزایش دادن ارتباطات و هم افزایی بین -6

مراکز آموزشی، علمی، تحقیقاتی، دانشگاه 

ها، بخش های مدیریتی، گسترش فعالیت 

 های نوین ارتباطی

گسترش فناوری های نوین علمی و  -2

موقعیت آموزشی باالی آموزشی در راستای 

 شهرستان

ارتقا وضعیت و کارایی نظام آموزشی شهرستان رشت با -6

 توجه به نیازهای شهرستان

انتقال بخشی از وظایف و کارکردهای آموزشی شهرستان به -2

 نواحی پیرامونی.



  

ت
اش
هد
ب

 

ارتقاء سطح خدمات -6

 بهداشتی شهرستان

تأمین موجبات و مشارکت -2

ی در فعالیت بخش غیردولت

سرمایه گذاری های بخش 

  درمان و بهداشت

درگیر نمودن بخش های دولتی، -6

خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و 

 سالمت

افزایش دادن ارتباطات و هم افزایی بین -2

مراکز آموزشی، علمی، تحقیقاتی، دانشگاه 

 ها، بخش های مدیریتی.

جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی جهت سرمایه -6

 ری در بخش بهداشت و درمانگذا

ارتقا و گسترش مراکز تخصصی و فوق تخصصی در سطح -2

 شهرستان

ث
یرا
و م
گ 

هن
فر
ی، 

گر
دش
گر

 

افزایش سهم گردشگری -6

شهرستان در تولید ناخالص 

داخلی استان، ایجاد اشتغال، 

تقویت و تحکیم تعامالت 

 منطقه ای، ملی و فرا ملی

صیانت از میراث طبیعی، -2

رهنگی ملموس و تاریخی و ف

 ناملموس شهرستان

 

بهبود و توسعه ی زیرساخت های صنعت -6

گردشگری و بستر سازی زمینه های سخت 

افزاری و نرم افزاری جذب گردشگر داخلی و 

 خارجی 

برند سازی و هویت سازی صنایع دستی -2

 شهرستان

باال بردن توان  توسعه زیرساخت ها و -1

و گردشگری، کشاورزی  رقابت  پذیری

 صنایع تولیدی
 

 تدوین سند راهبردی گردشگری -6

تسهیل اجرای قوانین و مقررات موجود در بخش های -2

 مختلف صنعت گردشگری استان

حمایت از برنامه های اجرایی گردشگری مذهبی، سالمت، -1

دفاع مقدس، ورزشی، روستایی و عشایری، الکترونیک، دریایی 

 و انجام گام های اجرایی

و توسعه ی ظرفیت های گردشگری روستایی شناسایی  -4

 )بوم گردی(
 

ی 
ماع

جت
د ا
بعا
ا

 

کاهش سطح ناهنجاری های -6

 منطقه
 

بهره گیری از حمایت های دولتی و -6

اصالح ( NGOسازمان های مردم نهاد )

سازمان اقتصادی و حقوقی برای رسیدن به 

   برابری در حقوق و فرصت ها

ی اعتال معرفت دینی و هضم فرهنگ- 2

 شهرستان رشت

کاهش نقش مالحظات و موانع فرهنگی  -1

 و سیاسی، 

ایجاد هماهنگی بخش های عمومی و خصوصی مرتبط با -6

 جرایم

اتخاذ تدابیر امنیتی بیش تر توسط دولت در محل های -2

جرم خیز و اقداماتی به منظور کمک به خانواده ها، به 

 ندخصوص گرو هایی که بیشتر در معرض آسیب قرار دار

اطالع رسانی شفاف رسانه های جمعی برای تشویق گروه  -1

های آسیب پذیر درباره تسهیالت و فرصت هایی که جامعه 

 برای آنان قرار داده است

ی
ضای

ی ف
ه 
سع
تو

 

بهبود سطح خدمات شهری -6

 و روستایی با اولویت مناطق 

ایجاد کارکردهای جدید -2

توسعه ی فضایی با توجه به 

 ع و گستردهحوزه ی نفوذ وسی

ارتقای جایگاه مدیریت و برنامه ریزی -6

شهرستان در راستای تقویت ظرفیتهای 

 توسعه استان

بهبود تعامالت فضایی از طریق اصالح -2

 ساختار  سکونت گاهی

تاکید بر تمرکز زدایی و کاهش عدم -1

 تعادل های منطقه ای

سازماندهی، تقویت و توسعه ی خدمات  -4

ی از سایر فرایندهای برتر در جهت پشتیبان

 توسعه ای شهرستان

 

پذیری ریزی شهری در راستای تحققاصالح نظام برنامه-6

 های توسعه شهریطرح

بازنگری در شرح خدمات طرح های توسعه شهری و تبیین -2

 اقتصاد شهر

استفاده از کمک های مالی و فنی ومنابع اعتباری بین  -1

 المللی در زمینه توسعه پایدار
 

مر
حک

ب
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ی 
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جلب مشارکت مردم، -6

سازمان ها، نهادها و تشکل 

 های غیر دولتی 

ایجاد هماهنگی با نهادها، -2

ها و مراکز دولتی در سازمان

 راستای بهبود زندگی مردم

 

کاهش تصدی گری در راستای تمرکز -6

 زدایی

ارتقای جایگاه مدیریت و برنامه ریزی -2

شهرستان در راستای تقویت ظرفیتهای 

 وسعه استانت

افزایش تمرکز زدایی و سیاست های  -1

 حمایتی و تشویقی در زمینه های مختلف

 اصالح نظام مدیریت شهری و روستایی -6

اصالح و بازنگری قاوانین و مقاررات مغاایر باا مولفاه هاای -2

 حکمروایی خوب

اصالح و بهبود نظام مدیریتی به منظور حفاظ و نگهاداری  -1

شده در روستاها و جلوگیری از تبادیل  های عمرانی اجراپروژه

 روستاها به شهر و فرار جمعیتی
 



  

ی
وص
ص
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افزایش سهم بخش -6

 خصوصی  از واگذاری ها

افزایش جذب سرمایه های -2

خارجی برای خرید سهام 

 شرکت های مشمول واگذاری
 

توسعه ایجاد فرصت های اقتصادی و  -6

بهبود منابع بودجه،  سیستم های بانکی،

 ع بخشیدن به منابع درآمدتنو

زمینه سازی جذب حداکثری سرمایه -2

گذاری های منطقه ای، ملی و بین المللی با 

گیالنیان   محوریت سرمایه گذاران بومی و

 مقیم خارج از استان

گذاری بخش خصوصی از طریق افزایش جذب سرمایه -6

 ها و اعطای تسهیالت؛تعرفه

صی برای مقابله با استفاده از توانمندیهای بخش خصو-2

 آلودگی های زیست محیطی
 

 

 گیری نتیجه

(  بوده RDSهدف اساسی پژوهش حاضر تدوین چشم انداز منطقه ای با بهره گیری از  استراتژی توسعه ی منطقه ای )
عه ی منطقه ای استراتژی توسدر واقع  تدوین اهداف، استراتژی ها و اقدامات مهم می تواند راه گشای تدوین موفقیت آمیز است. 
 متوازن در تعادل فضایی، رشدبر اساس استراتژی منتخب پژوهش حاضر، توسعه در صورتی به اهداف بنیادین خود اعم از: باشد. 

بخشی، کاهش فقر و نابرابری، حذف شکاف های بین مناطق و تامین عدالت اجتماعی و منطقه ای، باال بردن  سطح منطقه ای و
.. . دست می یابد که چشم اندازها و اهداف بیان شده نه تنها محدوده ی مورد مطالعه، بلکه کل منطقه ظرفیت مشارکت مناطق و.

فراگیری و جامعیت این رویکرد نوین می توان تدوین ی درگیر با نگاهی جامع و سیستمی مورد توجه قرار گیرد. حال با توجه به 
این امر همان تفاوت استراتژی توسعه ی ای پیشین در نظر داشت. چشم اندازهای به نسبت جامع تری را نسبت به دیدگاه ه

عالوه بر دوری از دیدگاه های صرف  RDS( با سایر رویکرد های مطرح در امر توسعه است، بدین صورت که RDSمنطقه ای )
بردن توان رقابت پذیری  اقتصادی، مجموعه ای وسیع از عوامل را در امر توسعه دخیل می داند و به شدت بر تمرکز زدایی و باال

مناطق تاکید می ورزد. می توان آن را در تمام سطوح برنامه ریزی به کار گرفت، چرا که تهیه و اجرای دقیق اجرای این استراتژی 
تهیه شده مشخص کل مجموعه درگیر با منطقه ی مورد  RDSاین اطمینان را به برنامه ریزان جهت مطالعات بعدی می دهد که 

حل کردن مسائل شهرستان تنها به خود عم از سطوح فرادست و سطوح زیر دست در نظر گرفته است. همچنین نظر را ا
شهرستان بستگی ندارد و به شدت افزایش رقابت پذیری مناطق شهری پایین تر از شهرستان و تمرکز زدایی از مرکز شهرستان 

را در راستای نقشی فرامنطقه ای سامان دهی نماید. که در توصیه می شود که این امر می تواند ظرفیت و نیروی شهرستان 
شرایط کنونی به علت تمرکزگرایی شدید و بار مسئولیت باالی شهرستان و عدم رقابت پذیری سایر مناطق، شهرستان رشت را از 

های مهم کشور، وجود آن باز داشته است. وجود فرصتهای ویژه نظیر؛ مجاورت با منطقه آزاد انزلی، نزدیکی به پایتخت و شهر
 کریدور شمال جنوب می تواند زمینه های توسعه منطقه ای شهرستان و در نهایت استان را به دنبال داشته باشد. 
 در ادامه به مهمترین پیشنهاداتی که فرایند تحقق استرتژی توسعه منطقه ای را تسریع می بخشند اشاره می گردد:

(، استان که این امر می تواند در توسعه ی فضایی، تعادل بخشی، RDSی منطقه ای )تهیه و اجرای طرح استراتژی توسعه  -

 شکل گیری شبکه ی شهری متوازن بسیار موثر باشد.

 توجه به سلسله مراتب شهری؛ چرا که نبود شهر درجه دو، باعث شکاف عمیقی در استان گردیده است. -

 ته و حوزه ی نفوذ شهرستان رشتباال بردن توان و ظرفیت رقابت پذیری نواحی وابس -

واگذاری برخی اختیارات و مسئولیت های منطقه ای و ملی به شهرستان رشت که این امر در صورت تداوم می تواند به پذیرش  -

 مسئولیت ها و نقش های فراملی نیز منجر شود. 

 عوامل اقتصادی در توسعه ی منطقه. افزایش جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی با توجه به نقش غیر قابل انکار -

 اصالح ساختار فضایی منطقه به منظور تسهیل و جا به جایی کاال و جمعیت. -

 آینده پژوهی و پیش بینی زمین مورد نیاز فعالیت های آتی، با توجه به محدودیت زمین در شهرستان. -
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