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چکیده
شهرستان رشت همواره شاهد تجمع و انباشت منابع و امکانات عمده استان در خود بوده است .هدف این پژوهش بهرهگیری از
استراتژی توسعه منطقهای ( )RDSجهت دستیابی به توسعه متوازن بوده است؛ بدین منظور با روش موریس جهت تحلیل توسعهیافتگی
شهرستانها به ارزیابی و تعیین میزان برخورداری از خدمات و امکانات منتخب و همچنین به تعیین جایگاه شهرستانهای استان با
استفاده از شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیربنایی پرداخته شده است .نتایج روش موریس نشان داد که شهرستان توسعه یافتهای در
استان وجود نداشته و شهرستان رشت با میانگین  7.19رتبه اول و شهرستان های بندرانزلی با میانگین  ،6.90آستارا با  ،6.74الهیجان با
 6.48در رتبه های بعدی قرار گرفتهاند .نتایج روش شاخصبندی نیز نشان داد شهرستان رشت در بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و
زیربنایی به ترتیب رتبه های دوم؛ چهارم و اول را کسب نموده است .این پژوهش جهت دستیابی به توسعه متوازن و متعادل نمودن روابط
متقابل؛ از الگوی استراتژی توسعهی منطقهای بهره گرفته است RDS .با تقویت رقابت پذیری و جهت دادن به جریانها (جمعیت ،کاال،
سرمایه) ،موجبات کاهش نابرابری منطقهای ،افزایش کارایی فضا و توسعه متوازن منطقهای را فراهم می نماید.
واژههای کلیدی :استراتژی توسعه منطقه ای ( ،)RDSرقابت پذیری ،توسعه متوازن منطقه ای ،استان گیالن ،شهرستان رشت.

 -1مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن با عنوان "تدوین الگوی استراتژی توسعه منطقه ای برای شهرستان رشت" میباشد.

 . 2نویسنده مسئول09112486873 ،yasoori@um.ac.ir :
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بیان مسأله:
"استراتژی توسعهی منطقهای ( ")RDSبه عنوان یکی از آخرین دستاوردهای جامعه ی علمی ،برای دستیابی به توسعه و
تعادل منطقه ای بوده است .این استراتژی به منظور از بین بردن اختالف ساختاری منطقه ای و ایجاد فرصت برابر برای تمامی
مناطق طرح گردیده و به مثابهی ابزاری برای ایجاد جوامع پایدار شناخته میشود .این راهبرد در برخی از کشورهای جهان
همانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر مناطق نوظهور اقتصادی جهان از دههی  1990به این سو رواج یافته است (2-1
 .)Mohammadi،1392،یکی از مهمترین نتایج و ثمرات به کار گیری راهبرد توسعه منطقهای ( )RDSباال بردن توان و ظرفیت
مناطق و زیر مناطق جهت بروز و بالفعل نمودن استعدادها و توانمندی هایشان است RDS .به مشارکت همه جانبهی مناطق
تأکید دارد ،که تحقق این امر افزایش بهرهوری کلیدی و پایهای رقابت پذیری و کاهش تمرکزگرایی را در پی خواهد داشت.
دلیل اهمیت پرداختن به موضوع مد نظر بدین سبب است که شهرستان رشت از ابتدای تشکیل تاکنون ،به خصوص در چند
دهه گذشته ،با تمرکزگرایی شدید در زمینههای مختلف و کاهش توان رقابت پذیری بسیاری از شهرستانها و پدید آمدن
چرخهای که همواره قدرتمند شدن شهرستان رشت و ناتوانی سایر شهرستانها را به دنبال داشته است ،مواجه بوده است.
این امر توان تحرک و پویایی را از سایر مناطق گرفته است و همچنین موجب بروز بی عدالتیهای شدیدی در سطح
شهرستانهای استان و فقر منطقهای گردیده است .این پژوهش بر آن است که با توجه به نابرابریها و عدم توازنهای منطقهای
مانند؛ فقر ،شکاف بین مناطق ،عدم مشارکت و تأمین عدالت محیطی بهرهگیری از الگوی راهبرد توسعه منطقهای ()RDS
ضرورتی انکار ناپذیر جهت توسعه متوازن منطقهای است .بدین صورت که استراتژی توسعه منطقهای ( )RDSدرصدد است تا
چالش های پیچیدهی منطقه ای را سامان دهد که برای رسیدن به این هدف بی شک افزایش رقابت پذیری و اعتماد نمودن به
توان و ظرفیتهای سایر مناطق و تالش برای رشد و شکوفایی آنها یکی از مؤلفههای اصلی به بار نشستن کامل آن میباشد.
بدین منظور؛ در ابتدا شناسایی و بررسی وضعیت شاخص های مبین توسعه شهرستان مد نظر بوده است؛ که از روش موریس و
شاخصبندی ،به عنوان یکی از روشهای تعیین توسعهیافتگی مناطق استفاده گردیده است .بدین ترتیب بر اساس مدل موریس
به بررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستانهای استان گیالن و با استفاده از روش شاخص بندی ،رتبه شهرستانهای استان در
شاخصهای منطبق با بخش بندی اقتصادی ،اجتماعی و زیربنایی صورت گرفت .بدیهی است فرایند طی شده جهت شناخت
جایگاه و وضعیت رقابت پذیری شهرستان رشت و تدوین الگوی استراتژی متناسب با وضعیت فعلی توسعه شهرستان بوده است.
هدف پژوهش حاضر بهرهگیری از الگوی راهبرد توسعهی منطقهای ()RDS؛ جهت دستیابی به توسعه متوازن منطقهای در
استان گیالن بوده است چرا که تجارب به کارگیری این استراتژی نشان داده است که  RDSمنجر به تقویت رقابتپذیری و
جهت دادن به جریانها و نهایتاً موجبات کاهش نابرابری منطقهای را فراهم میآورد .اهمیت و ضرورت توجه به آن نیز ناشی از
این است که شهرستان رشت از ابتدای شکل گیری شرایط منحصر به فردی را به نسبت به شهرهای پیرامونی خویش تجربه
نموده و گرایشی روزافزون به تمرکز گرایی داشته است .شکلگیری رابطهای یک سویه و جهت دهی اکثر جریان های حیاتی و
کارکردی شهرهای استان به سمت شهر رشت موجبات انزوا و عدم تحرک را برای سایر نقاط سکونتگاهی استان به همراه داشته
است.
پیشینه نظری تحقیق:
استراتژی توسعه منطقهای ( :)RDSراهبرد توسعه منطقهای یک سند باالدستی کلیدیِ برنامه ریزی است جهت
دستورالعمل های راهبردی که در آماده سازی و هماهنگی برنامه های توسعه ،بیانیه های سیاست برنامه ریزی و اقدامات
توسعه شهری و منطقه ای به کار می روند را تنظیم می کند .این رویکرد یک هماهنگی جامع بین تمامی برنامه های شهری و
منطقه ای و الگوهای توسعه در راستای توسعه بلند مدت ایجاد می کند و بر اهمیت برنامه ریزی هماهنگ تأکید می کند (2
 .)AMEC, 2011Quoted from،Pazhohan،1393:که اهمیت باالی دیدگاههای سیاستگذاران و نظریه پردازان اقتصادی در این
زمینه به این سبب است که آنان درک بهتری از مسائلی دارند که به بهبود رفاه اقتصادی مرکزی و توزیع ثروت میانجامد (:2-1
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 .)L. Martin،2003آنچه عیان است؛ جذابیت گسترش این نوع تجزیه و تحلیل امکان مقایسهی آن با سطح مناطق محلی در
زمینه اقتصاد جهانی امروز را فراهم آورده است ،که در آن مناطق به طور فزایندهای به عنوان واحد طبیعی از تجزیه و تحلیل
اقتصادی دیده می شوند (.)Wilson- Navarro- Murciego - Ketels- Franco- Aranguren،2010 : 9
اهداف راهبرد توسعه منطقه ای (:)RDS
اهداف اصلی یک  RDSعبارتند از :تحقق توسعه پایدار ،ایجاد تعادلهای منطقهای ،ارتقای کیفیت زندگی اجتماع محلی
در مناطق جغرافیایی مشخص ،ایجاد مناطقی پایدار پویا و مترقی از حیث اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و سیاسی (2008 :1
 .)DRD،تقویت رقابت اقتصادی منطقه ای و تالش برای از بین بردن وضع نامساعد اجتماعی و اقتصادی ،محافظت و ارتقای
سرمایه های فیزیکی ،طبیعی و مصنوعی منطقه ،ارتقای مسکن ،حمل و نقل ،کیفیت آب ،انرژی و راهبردهای دفع پسماندها،
تهیه زیرساخت ها ،فراهم آوردن خدمات عمومی ،راهنماییهای عمومی و تصمیمات سرمایهگذاری خصوصی مربوط به کاربری
زمین )،Department for regional،2010 Quoted from، Pazhohan،2: 1393( ،ساختار صنعتی ،منابع انسانی ،نوآوری و کیفیت
محیط زندگی ( .)Vrtěnová, Sobotka, Malá،2009: 288در واقع مفاهیمی همچون انعطاف پذیری منطقه و رفاه در درک چشم
انداز وسیع تر و نحوه رقابت از مناطق تکامل بلند مدت خود را تحت تأثیر قرار میدهند (، Izushi ، Huggins،2013: 156
 .)Thompsonیک  RDSمنسجم و اثربخش دارای یک چشم انداز فراگیر است؛ چشم انداز میتواند منظر بیرونی از منطقه ای
پویا و سرزنده با یک حس مکانی قوی در جهانی گسترده تر باشد .جایی که کیفیت زندگی آنها افزایش مییابد و تنوع و
گوناگونی ،یک نقطه قوت به حساب میآید نه یک اختالف .در واقع؛ توسعه منطقهای میتواند به عنوان یک تالش عمومی برای
کاهش نابرابریهای منطقهای دیده شود که غالب ًا با حمایت از ثروت تولید فعالیتهای اقتصادی در مناطق (Pessoa ،2008: 57
)Economia؛ کارآفرینی ،دانش؛ ظرفیت نوآوری به عنوان عوامل کلیدی زیربنای توسعه اقتصادی آینده و مسیر رشد مناطق به
اجرا گذاشته شود و توان رقابتپذیری و پویایی مناطق را تضمین مینماید (Huggins, Izushi, Prokop, ،2014 :259- 259
 .)Thompsonهمچنین در نمودار زیر سعی شده است تا اصول و مؤلفههای  RDSبا تأکید بر مفاهیم مدنظر رقابتپذیری ،که
منجر به توسعه ی متوازن منطقهای میشود ،بیان گردد.
نمودار  -1تحقق توسعه متوازن منطقهای توسط ( )RDSبا تأکید بر مؤلفه های رقابتپذیری

در نمودار فوق هدف ارائه نحوه اثرگذاری  RDSدر توسعه متوازن منطقه ای با استفاده از اصول رقابت پذیری است و تالش
میشود؛ از توان تمام مناطق بهره و آنرا به بهترین شکل ممکن سازماندهی کرد.
توسعه متوازن منطقهای درگرو برخورداری عادالنه از خدمات و امکانات:
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مفاهیم اندیشه پژوهشهای فضایی از جمله موضوعات اساسی در مطالعات برنامهریزی آمایش سرزمین به شمار میرود
( .)Masomi eshkevari،1385:24که نقاط یا گرهگاهها و مراکز اصلی استقرار جمعیت از جمله عناصر اساسی در فضای جغرافیایی
به شمار میآیند ( .)Saedi،1381:146مانند جریان سرمایه ،جمعیت ،عوامل تولید ،اطالعات و نوآوریها (.)Heydari،1392 :84
چنین جامعهای از فضیلت وفاق و همبستگی فاصله میگیرد و به سوی گسست و اضمحالل پیش میرود ( Tavakoli and
 .)Eftekhari, 1388, citing Fazelnia, 1393: 18برآیند این کاستیها ،ناتوانی فضاهای شهری در پاسخگویی به نیازهای
شهرنشینی شتابان ( )Lungo, 2001:123و عدم توازن در بین مناطق در جریان توسعه و ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقه-
ای می شود که خود مانعی در مسیر توسعه است ( .)Mohammadi Et al،1391:28بنابراین هر چه میزان تولید کاال و خدمات از
سوی یک سکونتگاه برای رفع نیازهای جمعیت خود و سکونتگاههای اطراف بیشتر باشد؛ جایگاه آن سکونتگاه در نظام سلسله
مراتبی سکونتگاهی نیز باالتر خواهد بود ( )King,1984:34و اضافه بر آن باید با تحلیل ساختار فضایی موجود ،متقابالً مشروط
کنندههای برنامهریزی بخشی و تحوالت آتی را بشناسد تا سرانجام طرح سازمان فضایی بهینه برای مجموعه بخشهای
اقتصادی – اجتماعی و زیستمحیطی بر بستر فضا به دست آید ( .)sarafi, 1364: 8که پیامدهای جغرافیایی این تحوالت را
میتوان در آشفتگی فضایی ،تغییرات گستردهی کاربری اراضی ،رشد خارج از قاعده و مکانیابی نادرست بسیاری از کاربری ها و
بی عدالتی در تخصیص منابع جغرافیایی ( ،)yasoori, 1385: 27افزایش اراضی بالاستفاده ،سهم باالی فضاهای باز ،کاهش تراکم
جمعیت ،گسستگی بخشهای شهری و جداییگزینی اجتماعی دید (.)Hess, 2001 :2
این روند مغایر عدالت فضایی است چرا که عدالت فضایی در توزیع و تخصیص عادالنه فضا و کاربریهای وابسته به آن
برای برخورداری بهتر از امکانات است ( .)Nabavi, 1393: 26که در موقعیتهای اجتماعی به صورت سازمان یابی فضایی
الگوهای سرمایه گذاری منطقه ای و فائق آمدن بر مشکالت محیطی دیده می شود ( .)Harvey, 1376: 109لذا تا حد زیادی به
عواملی بستگی دارد که در حین مکانیابی برای انجام آن خدمت انتخاب و ارزیابی میشود ( .)Yang & lee،2005،245در واقع
میزان نابرابری از عواملی مانند سیاستهای دولت در توزیع منابع ،خصوصیات شخصی مانند جنس و سن افراد ،سطح آموزش و
سطح بهداشت جامعه تأثیر میپذیرد ( )Fetros and maboodi, 1387, citing Fazelnia, 1393: 18از این رو است که ضرورت
برنامه ریزی مکانی برای کاهش نابرابری ها از طریق برنامه های متعدد ،محرومیت زدایی و گسترش همه جانبه ی منافع توسعه
به طور علمی مطرح شده است ( )Faraji, 1389: 96و با شتاب گرفتن فعالیت مردم ،عرصهی پروژههای توسعه گسترده خواهد
شد و آنگاه پیوند میان فعالیتهای برخاسته از هدفهای محلی با مقتضیات توسعهی ملی ،عیانتر و روشنتر خواهد شد
( .)Hnjv, 1980: 24بنابراین ،در اجرای برنامه ها از منظر آمایش سرزمین ،استقرار فعالیت ها در مکان مناسب ،موجب توجیه
اقتصادی فعالیت ها شده و پایداری آنها را تضمین میکند ( .)Queiruga et al،2008:185در این بخش به پیشینههای مرتبط با
پژوهش ،در دو بخش داخلی و خارجی اشاره شده است.
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جدول -2پیشینه تحقیق
نام مولف/
منطقه

عنوان

سال

نتایج کلیدی

نیل(1)2005

بهترین رهنمود عملی برای
استراتژی های توسعه منطقه
ای

2005

یکی از چارچوب های برنامه ریزی با رویکرد استراتژیک؛ سازمانی که زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن
جداسازی و تفکیک شده باشند ،درگیر نمودن سهام داران در شیوه ای آزاد و مولد و انتقال پیامهای
کلیدی آن به وضوح به انواع مخاطبان .یک چارچوب ساده اما موثر برای نظارت(.)Neil ،2005،p14

ایرلند شمالی

راهبرد توسعه منطقهای 2035

2001،20
08،2011

توسعه اقتصادی منطقه و زیر مناطق ،نظم بخشی و هدایت متعادل سکونت گاهی .تعیین قطب های
محلی و منطقه ای و خوشه های توسعه ،برقراری تعادل های منطقه ای .مدیریت اشتغال ،مسکن و زمین،
مدیریت پسماند منطقه ای ،تقویت رقابت پذیری منطقه ای ( .)DRD،2013 ،p1-18

استونی

سند استراتژی توسعه منطقهای
( )RDSاستونی 2015-2005

1990

برنامه بهبود رقابت منطقهای ،توسعه گردشگری در تمرکز مناطق و محالت ،فراهم آوردن فرصتهای
اشتغال و باال بردن کیفیت زندگی مردم محلی ،از بین بردن تنگناهای محلی که مانع از حداکثر استفاده از
پتانسیل توسعه محلی میشود و توسعه مزیتهای رقابتی خاص مناطق (.)DEIA،2007 ،pp29-27

موراویا جنوبی

استراتژی توسعه برای منطقه
موراویا جنوبی

1999

تعریف اولویت هایی به شرح اقتصادی ،محیطزیست ،منابع انسانی ،ساکنان و بازار کار ،مراکز جمعیت،
حملونقل و زیرساخت و همکاری و مشارکت .ارائه خالصه ای از چارچوب مالی برای منطقه موراویا
جنوبی (.)Garep, Vysoké،2007 ،p4

کردستان عراق

سند استراتژی توسعه منطقهای
( )RDSکردستان عراق

2011

پارسایی مقدم

تدوین الگوی راهبرد توسعه
منطقهای ( )RDSشهرستان
همدان

1393

پژوهان

راهبرد توسعه منطقهای
()RDSو راهبرد شبکه
منطقهای ()RNS؛ مقدمهای بر
ادغام یک دستورالعمل
توسعهای در یک پارادایم نظری

1393

محمدی

راهبرد توسعه منطقهای
( )RDSچارچوب سیاستی
برای توسعه پایدار منطقهای

1392

یاسوری و
سجودی

ضرورت توجه به راهبرد توسعه
منطقه ای ( )RDSبه منظور
افزایش کارامدی راهبرد توسعه
شهری ()CDS

1394

توجه به بخش های بسیار متنوع در تدوین سند ،دستیابی به تعادل مطلوب بین نیازهای دولت و نیازهای
جوانان ،ارائه فرصتهای شغلی مناسب کافی که شامل تمام جوانان تمایل به کار میکنند (1-
.)Kurdistan Regional Government Ministry of Planning،2011،pp215
ابزاری نوین و کارآمد برای دستیابی به توسعه پایدار مناطق ،بهره گیری از  RDSجهت مقابله با مهاجر
فرستی شدید و جذب ناعادالنه سرمایه و فرصتها در مقیاس منطقه و نهایتا انزوای سایر نواحی و به
دنبال آن خروج نیروی انسانی و مهاجرت ساکنین به مناطق اطراف (پارسایی مقدم)1: 1393،
راهبرد توسعه منطقهای ( )RDSو راهبرد شبکه منطقه ای ( )RNSبه عنوان دو مورد از منسجمترین
این تالشها در زمینه ی توسعه منطقهای ،وجوه مشترک بسیار در ( )RNSو ( )RNSکه میتوان با
ترکیب اولی ،بهعنوان یک دستورالعمل درازمدت توسعهای ،با دومی ،بهعنوان نظریه پایه توسعه منطقهای،
به رهیافت جدیدی در مورد توسعه منطقهای دست یافت (پژوهان.)10-1 :1393،
در این الگو تالش میشود تا از توانها ،ظرفیتها و اقدامات و همکاریهای منطقهای ،جهت برقراری
تعادلهای منطقهای استفاده شود .از ویژگیهای این الگو تفکر راهبردی ،اجتماعپذیری و نیز
انعطافپذیری در کل فرایند میباشد (محمدی.)9-1 :1392،
شهر ها باید به عنوان باید به عنوان جزئی از سیستم منطقه ای که در آن قرار دارند تعریف شوند.
 RDSبه عنوان یکی از استراتژی های توسعه منطقه ای هماهنگی جامع بین تمامی برنامه های شهری و
منطقه ای و الگوهای توسعه بلند مدت را دنبال می کند (یاسوری و سجودی.)1، 1394،

منبع :مطالعات کتابخانه ای نویسندگان.1395 ،

روش تحقیق:

روش تحقیق در مقاله حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی – تحلیلی است .ابتدا با استفاده از روش
کتابخانه ای و اسنادی و بررسی تجارب سایر کشورها لزوم به کار گیری راهبرد توسعه منطقهای ( )RDSبررسی شد .سپس
جهت سنجش میزان دسترسی شهرستانهای استان گیالن به خدمات منطقهای در سطوح شهرستانی ،تعداد  43شاخص به
شرح جدول زیر انتخاب گردید.

- Neil

1

استراتژی توسعه منطقه ای () راهکاری نوین جهت توسعه متوازن منطقه ای.....
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جدول  -2خدمات منتخب جهت شناسایی شهرستان های برخوردار (اقتصادی ،زیربنایی ،اجتماعی)
ابعا
د

اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی-سرانه درآمد کوششی شهرداریها -سرانه هزینههای عمرانی شهرداری -تعداد کل کارگاههای فعال اقتصادی -تعداد
واحدهای صنفی به ازای هر هزار نفر -تعداد کارگاههای فعال بیش از  50نفر کارکن به ازاء  100هزار نفر جمعیت -ضریب مکانیزاسیون کشاورزی-
سرانه عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان-سرانه سپرده -سهم نسبی سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی -عملکرد در هکتار
محصوالت زراعی و باغی-نرخ بیکاری -سرانه مالیات دریافتی -نسبت اراضی زیرکشت محصوالت آبی به کل سطح زیرکشت-سهم بخش صنعت و
معدن از کل اشتغال -90سهم بخش خدمات از کل اشتغال

زیربنایی

نسبت طول راههای فرعی احداث شده به شبکه مصوب-نسبت روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده به کل روستاهای دارای طرح هادی-نسبت
جمعیت روستاهای بهرهمند از آب آشامیدنی سالم به کل جمعیت روستایی باالی  20خانوار -نسبت جمعیت روستاهای برخوردار از گاز به کل
جمعیت روستایی -نسبت تعداد دفاتر  ICTدر روستاها به تعداد روستاها -ضریب نفوذ تلفن همراه -نسبت جمعیت تحت پوشش خدمات
جمعآوری و دفع فاضالب شهری به کل جمعیت شهری -سرانه فضای سبز شهری -تعداد ایستگاههای آتشنشانی -تراکم کل راه ها در هر صد
کیلومتر مربع از مساحت -پتانسیل آب استان -آب کامل دسترسی استان

اجتماعی

شاخصهای مورد استفاده

نسبت تعداد خانه بهداشت موجود به مصوب -سرانه پزشک متخصص به ازاء هر  50000نفر -نسبت تعداد تخت بیمارستان موجود به مصوب -امید
به زندگی در بدو تولد -نرخ باسوادی -سرانه فضای ورزشی روباز به ازاء  10هزار نفر جمعیت -سرانه فضای ورزشی سرپوشیده به ازاء  10هزار نفر
جمعیت -سرانه کتاب در کتابخانههای عمومی به ازاء هر  1000نفر جمعیت -سرانه فضاهای فرهنگی به ازاء هزار نفر جمعیت -نرخ باسوادی زنان
 تعداد گردشگر داخلی بازائ هر 100هزارنفر جمعیت -تعداد گردشگر خارجی بازائ هر 100هزارنفر جمعیت -سرانه فضاهای مذهبی به ازاء هزارنفر جمعیت -نرخ رشد جمعیت ـ  -1385نسبت شهرنشینی

سپس برای ارزیابی و تعیین میزان برخورداری منطقه در سطوح شهرستانی از خدمات و امکانات منتخب با استفاده از
روش ناموزون موریس به تحلیل وضعیت توسعهیافتگی شهرستان ها پرداخته شد .بر اساس مدل موریس اگر مقدار عددی
شاخص ترکیبی باالی  0.8باشد رتبه توسعه باال و اگر مقدار عددی بین  0.5تا  0.8باشد دارای درجه توسعه یافتگی متوسط و
اگر کمتر از  0.5باشد درجه توسعه یافتگی پایین تفسیر می شود ( )kalantari،1380:136همچنین از شاخصبندی جهت فراهم
آمدن امکان مقایسه بین شهرستان ها و رتبه بندی در شاخص های اقتصادی ،زیربنایی و اجتماعی ،مورد بررسی قرار گرفتند.
بدیهیست فرایند طی شده جهت شناخت وضعیت برخورداری و توسعه یافتگی منطقه مورد مطالعه و تدوین الگوی استراتژی
متناسب با وضعیت فعلی شهرستان بوده است.
محدوده مورد مطالعه:
شهرستان رشت مرکز استان گیالن و با جمعیت حدود  920هزار نفر بیش از 36درصد جمعیت استان را به خود اختصاص
داده است .شهرستان رشت دارای  6بخش؛ (مرکزی ،خمام ،خشکبیجار ،سنگر ،کوچصفهان و لشت نشاء) 6 ،نقطه شهری18 ،
دهستان و  296آبادی میباشد( .نقشه شماره .)1

نقشه  -1موقعیت قرارگیری شهرستان رشت در استان
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فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /8شماره  /29بهار 1397

یافتههای تحقیق:
تعیین وضعیت برخورداری شهرستانهای استان از مدل موریس :بر اساس محاسبات مدل موریس در استان گیالن،
شهرستانی با سطح توسعهیافتگی باال وجود نداشته است .شهرستانهای رشت ،الهیجان ،بندرانزلی و آستارا در سطح توسعه
یافتگی متوسط و بقیه شهرستانها در سطح توسعه یافتگی پایین بودهاند .بنابراین حدود  26درصد از شهرستانها در سطح
توسعه یافتگی متوسط و  75درصد از شهرستانها در سطح توسعه یافتگی پایین بوده اند.
جدول -2ب ررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان گیالن بر اساس مدل موریس
شهرستان ها

ضریب میانگین

اختالف از میانگین

سطح توسعه یافتگی

آستارا

0.5

0.08

توسعه یافتگی متوسط

آستانه اشرفیه

0.4

0.00

توسعه یافتگی پایین

املش

0.4

0.05

توسعه یافتگی پایین

بندرانزلی

0.5

0.09

توسعه یافتگی متوسط

تالش

0.3

0.06

توسعه یافتگی پایین

رشت

0.5

0.010

توسعه یافتگی متوسط

رضوانشهر

0.3

-0.07

توسعه یافتگی پایین

رودبار

0.4

0.00

توسعه یافتگی پایین

رودسر

0.4

0.03

توسعه یافتگی پایین

سیاهکل

0.4

-0.03

توسعه یافتگی پایین

شفت

0.3

-0.07

توسعه یافتگی پایین

صومعه سرا

0.4

-0.02

توسعه یافتگی پایین

فومن

0.3

-0.08

توسعه یافتگی پایین

الهیجان

0.5

0.06

توسعه یافتگی متوسط

لنگرود

0.4

0.02

توسعه یافتگی پایین

ماسال

0.3

-0.10

توسعه یافتگی پایین

منبع :محاسبات نویسندگان1395 ،

همان گونه که از جدول فوق برداشت میشود ،تعداد شهرستانهای با سطح توسعه یافتگی پایین 12 ،مورد میباشند که
این ضعف خود بیانگر توان پایین رقابت پذیری و ظرفیت بهره برداری از توانها و قابلیت های اکثریت شهرستانها میباشد .بر
اساس مدل موریس که وضعیت توسعهیافتگی شهرستان رشت را در بین سایر شهرستانهای استان گیالن نشان داده است،
مشاهده شد که شهرستان رشت با ضریب میانگین  0/5با شهرستانهای دیگری چون :الهیجان ،بندرانزلی و آستارا در سطح
توسعهیافتگی متوسط قرار داشتهاند و شهرستانی با سطح توسعهیافتگی باال در استان وجود نداشته است .این مسأله بیانگر این
است که علیرغم وجود فاصله شهرستان رشت و سایر شهرستانهای با سطح توسعهیافتگی متوسط ،با سطح توسعهیافتگی باال،
همچنان شهرستان رشت از جایگاه بهتری نسبت به سایر شهرستانها برخوردار است .از نگاهی دیگر این ناتوانی در پذیرفتن
مسئولیت های شهرستانی یعنی تحمیل بار مازاد مسئولیت شهرستان های با توسعه یافتگی پایین بر روی شهرستانهای با
سطح توسعه یافتگی متوسط ،به خصوص شهرستان رشت به دلیل مرکزیت استان.
تعیین وضعیت برخورداری شهرستانهای استان از مدل شاخص بندی:
یکی دیگر از روشهایی که در این تحقیق صورت پذیرفته است؛ روش شاخصبندی است .در این روش بیشترین مقدار هر
شاخص معادل  100در نظر گرفته شده و بقیه مقادیر نسبت به آن از طریق تناسب بندی محاسبه میگردند .بر این اساس به
تمام شهرستانهای استان به این روش رتبه داده شد.

استراتژی توسعه منطقه ای () راهکاری نوین جهت توسعه متوازن منطقه ای.....
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جدول  -3ر تبه بندی شهرستان های استان گیالن بر اساس روش شاخص بندی
ضریب ترکیبی
شهرستان

اقتصادی

اجتماعی

زیربنایی

میانگین

رتبه

آستارا

7.21

9.16

3.85

6.74

3

آستانه اشرفیه

6.41

5.24

5.62

5.75

8

املش

7.29

7.64

3.86

6.27

5

بندرانزلی

6.81

8.00

5.89

6.90

2

تالش

5.78

5.10

4.24

5.04

12

رشت

8.18

6.42

6.97

7.19

1

رضوانشهر

5.94

4.50

3.73

4.72

13

رودبار

6.23

6.19

4.82

5.74

9

رودسر

7.73

6.17

4.48

6.13

6

سیاهکل

6.15

6.23

3.71

5.36

11

شفت

5.80

4.58

3.76

4.72

14

صومعه سرا

4.49

5.91

5.91

5.44

10

فومن

4.91

4.44

4.73

4.69

15

الهیجان

8.21

5.54

5.69

6.48

4

لنگرود

6.63

6.04

5.16

5.94

7

ماسال

4.47

5.24

3.18

4.30

16
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همان گونه که مشاهده میشود ،شهرستان رشت در شاخصهای مورد بررسی ،در بین سایر شهرستان ها ،با کسب
میانگین  7.19رتبه اول را کسب نموده است و به همین ترتیب شهرستانهای بندرانزلی با میانگین  ،6.90آستارا با ،6.74
الهیجان با  6.48و نهایت ًا شهرستان املش با میانگین  6.27در رتبههای دوم تا پنجم قرار گرفته اند .در مجموع جایگاه
شهرستان رشت در بخش های مورد بر رسی بیانگر رتبه دوم شهرستان رشت در بخش اقتصادی ،رتبه چهارم در بخش اجتماعی
و رتبه اول در بخش زیربنایی میباشد .این امر بیان گر رشد نسبتاً متوازن شهرستان رشت در بخش های مختلف بوده است،
که نشان از عدم شکاف و فاصله بسیار در بین شاخصهای مختلف بوده است .حال چون توسعه یافتگی مستلزم رشد و توسعه
متوازن و همگون در تمام بخشها می باشد ،شهرستان رشت نیز با توجه به تمرکز باالی جمعیت و منابع ،گستردگی حوزه نفوذ
و انجام وظایف و کارکردهای خود به عنوان ناحیه کالن شهری ،در بین سایر شهرستانها و در ابعاد منطقهای و ملی ،مستلزم
ارتقای جایگاه بیش از پیش شهرستان می باشد.
مقایسه وضعیت برخورداری دو روش در وضعیت  3رتبه اول:
جدول  -4بررسی وضعیت سه رتبه اول بر اساس روش های موریس و شاخص بندی
شاخص ترکیبی
(مدل موریس)
رشت

21.57

انزلی

21.04

آستارا

20.41

شاخص ترکیبی (روش شاخص بندی)
اقتصادی
الهیجان
رشت
رودسر

اجتماعی
8.21
8.18
7.73

آستارا
بندر انزلی
املش
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مقایسه وضعیت برخورداری دو روش در وضعیت  3رتبه آخر:

زیربنایی
9.16
8.00
7.64

رشت
صومعهسرا
بندر انزلی

6.97
5.91
5.89
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شناسایی رتبههای آخر از میان شهرستانهای استان بر اساس مدل موریس و روش شاخص بندی نشان داد که در هر
مدل با توجه به محاسباتی که انجام پذیرفت تفاوت های جزیی مشاهده میگردد.
جدول -5بررسی وضعیت سه رتبه آخر بر اساس روشهای موریس و شاخص بندی
شاخص ترکیبی
(مدل موریس)

شاخص ترکیبی (روش شاخص بندی)
اقتصادی

زیربنایی

اجتماعی

ماسال

12.96

ماسال

4.47

فومن

4.44

ماسال

3.18

فومن

13.80

صومعه سرا

4.49

رضوانشهر

4.50

سیاهکل

3.71

شفت

13.88

فومن

4.91

شفت

4.58

رضوانشهر

3.73
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تجزیه و تحلیل یافته ها:
مقایسه بین وضعیت رتبه شهرستانهای برخوردار و نابرخوردار:
بر اساس تحلیل صورت گرفته شهرستان رشت سهم بیشتری از برخورداریها را از آن خود نموده است و پس از آن ،به
جز شهرستانهای انزلی و الهیجان بین بقیه شهرستانها همواره نوساناتی وجود داشته است .شهرستان رشت در روش شاخص-
بندی و در بین سایر شهرستانها ضرایب ترکیبی بدین شرح به دست آورده است :در بخش اقتصادی8.18 ،؛ در بخش اجتماعی
 6.42و در بخش زیربنایی  6.97و میانگین مجموع ضرایب ترکیبی موارد فوق 7.19 ،بوده است و نهایتاً رتبه  1را کسب نموده
است و شهرستان ماسال که آخرین رتبه را کسب نموده است؛ ضرایب ترکیبی بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و زیربنایی آن به
ترتیب  5.24 ،4.47و  3.18بوده است و میانگین مجموع ضرایب فوق 4.30،بوده است؛ که این امر حکایت از شکاف و فاصله
بسیار بین برخوردارترین و نابرخوردارترین شهرستان دارد .در واقع این امر مبین تمرکزگرایی شدید و عدم توان تحرک و رقابت
پذیری عادالنه تمام شهرستان ها در عرصهی توسعهی منطقهای می باشد .این چنین فاصله و شکاف عمیقی از وجود رابطهای
بیمار گونه و ناسالم خبر می دهد که این امر امکان برقراری ارتباطات الزم برای اجرای موفقیت آمیز توسعهی منطقه ای را
نافرجام می نماید .در مجموع میتوان گفت :با توجه به تفاوت هایی که در بین شهرستانها وجود درد؛ وضعیت نامطلوبی در
بهرهگیری از خدمات و امکانات برای شهرستانهای استان وجود دارد .البته ذکر این نکته ضروری است که رتبه باالی
شهرستان رشت در برخورداری از منابع و امکانات اگر چه ممکن است با سرانه جمعیتی باال توجیه پذیر باشد؛ اما راهبرد توسعه
منطقه ای ( )RDSحل این مشکل را در ارائه خدمات و امتیازات بیش تر به شهرستان رشت نمیداند ،تا به تشدید فاصلهها و
تمرکزگرایی منجر شود؛  RDSمعتقد است ،باید توان و ظرفیت بالقوه سایر مناطق بالفعل گردد تا بخشی از بار اضافی شهرستان
رشت به سایر مناطق محول و تمام مناطق درگیر فرایند توسعه منطقهای گردند .به عبارتی ،سیاست کاهش نابرابریهای
منطقه ای مربوط به تالش برای اطمینان از انسجام کافی در میان مناطق در نهاد باالتر است ،زیرا بروز نابرابریهای منطقهای
میتواند رقابت ها را خنثی نماید (.)Vrtěnová, Sobotka, Malá،2009 :287-300
استراتژی توسعه منطقهای ( )RDSو توسعه پایدار منطقهای:
"گفتمان سیاستهای اخیر غالباً بر پویایی توسعه منطقه استوار است .چرا که در جوامع در حال رشد محور توسعه و
اقتصاد درهم آمیختهاند و اهمیت رقابت محلی به عنوان یک عامل اساسی رشد محسوب می شود" (- Tonts-Plummer،2014:2
 .)Martinusدر این میان استراتژی توسعه منطقه ای ( ،)RDSبسیاری از ضعف های استراتژی های توسعه منطقه ای پیشین را
رفع نموده است چرا که؛ محتوای  RDSکامال منعطف و وابسته به وضعیت و شرایط منطقهای و نیز ساختار برنامه ریزی
کشورهاست ( .)Mohammadi, 1392: 4بنابراین  RDSزمینه برنامه ریزی فضایی برای تحقق موارد زیر را فراهم می سازد:
تقویت رقابت پذیری و کاهش عوامل منجر به عدم مزیت های اقتصادی و اجتماعی منطقه ای ،ارتقای سرمایه های طبیعی
و انسانی منطقه ای ،تقویت زیربناها و روبناهای توسعه منطقه ای ،استفاده کارامد و پایدار از فضاهای جغرافیایی در جهت توسعه
منطقهای ( .)DRD،2008،2همان گونه که در نمودار زیر نشان داده شده است ،تحقق توسعه متوازن و پایدار منطقهای ابتدا

102

استراتژی توسعه منطقه ای () راهکاری نوین جهت توسعه متوازن منطقه ای.....

مستلزم شناخت وضعیت فعلی منطقه میباشد ،که در منطقه مورد مطالعه وضع موجود را میتوان با نابرابری منطقهای و
ناکارامدی فضایی تعریف نمود .بنابراین بر اساس شاخصهای مدل موریس و شاخص بندی ،سه دسته از شهرستانهای
برخوردار ،نیمه برخوردار و با برخورداری پایین شناسایی شدند .بدین ترتیب برای شهرستانهای نابرخوردار تقویت زیربنا و
روبناهای توسعه منطقهای و ارتقای سرمایه های طبیعی و انسانی؛ برای شهرستانهایی متوسط ،تقویت رقابتپذیری و کاهش
عوامل منجر به عدم مزیتهای اقتصادی و اجتماعی منطقه و کمترشدن فاصله با شهرستانهای نیمه برخوردار و برخوردار
راهکارهایی بودهاند تا تعادل بین شهرستانهای برخوردار و نابرخوردار را تعدیل نماید ،در این میان شهرستانهای میانی و
متوسط نقش مهمی دارند و شهرستانهای برخوردار باید با تعادل بخشی به جریانهای حاکم در منطقه و اصالح جهت جریانها
توزیع بهینه منابع و فعالیت ها این امر را تسریع بخشند.
نمودار  -2فرایند تحقق توسعه ی پایدار و متوازن منطقه ای توسط ()RDS

منبع :نویسندگان.1395 ،

یادآوری میشود که اهداف فوق از اهداف مد نظر ( )RDSبرآمده اند که هر کدام از آنها می توانند به تنظیم و اجرای برنامه
ریزی فضایی منجر شود .در این راستا میتوان بیان نمود که  RDSبه عنوان یکی از آخرین دستاوردهای توسعه منطقه ای از
استراتژی های پیشین در باب توسعه منطقه ای اعم از؛ تئوری رشد متوازن و نامتوازن ،تئوری قطب رشد ،تئوری مرکز پیرامون،
تئوری تمرکزگرایی میردال ،نظریه برگشت تمرکز ،نظام سلسله مراتب سکونت گاهی ،نظریه توسعه منطقهای میسرا و تئوری
عدالت منطقهای هاروی ،نظریه سیستمی توسعه منطقهای هیلهورست و همچنین استراتژی شبکه منطقهای ( )RNSمایک
داگالس بهره گرفته است که جهت تبیین نقش برنامه ریزی فضایی در به تحقق رساندن اهداف  RDSمی توان از نظریه
هیلهورست کمک گرفت .به خصوص استراتژی های دوم و سوم هیلهورست (انسجام پراکنده و گسترش متمرکز) که با اهداف
مد نظر  RDSمبنی بر تمرکز زدایی و به اشتراک گرفتن تمام نواحی و مناطق در فرایند توسعه بسیار نزدیک است؛ زیرا در هر
نقشی که شهرها ایفا می کنند یک نقش ضروری وجود دارد که می بایست توسط حوزه نفوذ شهرها ایفا شود .همان گونه که
مشاهده می شود وضعیت مذکور در شهرستان ها به گونه ای بسیار محسوس دیده می شود و منجر به رشد ناموزون در استان،
تمرکز گسترده جمعیت ،منابع و خدمات و جا ماندن نواحی اطراف از فرایند توسعه و بروز به مشکالت زیادی در مدیریت
شهری به ویژه تأمین زیرساختهای شهری ( )Drakakis-Smith, 1997: 69بوده است .که در این صورت مردم نمی توانند روش
و فرم استفاده از منابع را بدون تغییر روابطشان با یکدیگر تغییر دهند ) .(stretton،1976 :3همچنین  RDSبا بخشهای اولیه
استراتژی سوم هیلهورست که معتقد است این امر بایستی از طریق سرمایهگذاری های پراکنده در کل منطقه از طریق ایجاد
محورهای توسعه و تقویت مراکز درجه  1اطراف مرز منطقه و یا مرکز درجه  2واقع در منطقه توصیه شده ،موافق است؛ اما
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برخالف نظریه هیلهورست اجرای این استراتژی را تنها در استانهای کوچک که از پخشایش مناسب فعالیت و جمعیت
برخوردارند و از نظر توسعه جز استان های توسعه یافته محسوب می شوند مناسب نمی داند بلکه اجرای توسعه منطقه ای در
هر منطقه ای با هر سطحی از توسعه یافتگی امکان پذیر میداند ،چنان که تهیه  RDSدر کشورهای ایرلند شمالی ،استونی،
موراویای جنوبی و کردستان عراق با تفاوت های طبیعی ،ساختاری ،اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی گواهی بر این
مدعاست .با توجه به آن چه بیان شد؛ برنامه ریزی فضایی با تأ کید بر نظریه هیلهورست برای شهرستانهای با برخورداری پایین،
ارتقای سطح شاخصهای توسعه و برای شهرستانهای با برخورداری متوسط تحریک رقابتپذیری و پویایی و همچنین برای
شهرستان های برخوردار واگذاری و تفویض وظایف و اختیارات را پیشنهاد مینماید .که واگذاری و تفویض اختیارات را تا حد
ممکن می توان از شهرستانهای سطح اولی چون :رشت ،الهیجا ن ،انزلی و آستارا به شهرهای نیمه برخوردار (سطح دوم)
منتقل نمود .همچنین از ادغام اهداف برنامه ریزی فضایی در شهرستانهای با توسعه متوسط و نابرخوردار می توان حرکت از
تک قطبی بودن به سمت چند قطبی شدن را انتظار داشت ،که میتواند به کاهش نابرابری ،تعادل بخشی ،بهره برداری بهینه و
افزایش کارایی فضا و مجموعا به توسعه متوازن منطقه منجر شود.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
اهم یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که شهرستان رشت از ابتدای شکلگیری ،شرایط منحصر به فردی را نسبت به
مناطق پیرامونی خویش تجربه نموده و گرایشی روزافزون به تمرکز گرایی و کاستن از توان و ظرفیت رقابتپذیری مناطق
پیرامون خود داشته است .بدین منظور خدمات و امکاناتی که برای زندگی این افراد الزم میآمد انتخاب و با دو روش مرسوم در
رتبه بندی ،جایگاه و میزان برخورداری و عدم برخورداری هر کدام از شهرستانها مشخص گردید؛ که نتایج نزدیک به هم از
روش های مورد استفاده نشان از اعتبار و اطمینان نسبی از نتایج حاصله دارد .بدین ترتیب اخص یافته های پژوهش نیز نشان
داد که شهرستان رشت برترین رتبه و شهرستان ماسال نیز کمترین رتبه را کسب نموده است .ثانیاً قریب به  75درصد از
شهرستان های استان در سطح توسعه یافتگی پایین و  26درصد مابقی نیز در سطح توسعه یافتگی متوسط قرار گرفتهاند .که
این امر یعنی تمرکز و انحصار سهم بیشتری از منابع و امکانات در چند شهرستان و عدم برخورداری و رقابت سایر شهرستان ها.
همچنین فاصله بین برخوردارترین شهرستان و کم برخوردارترین شهرستان است (شهرستان رشت و ماسال) از وجود رابطهای
بیمارگونه و ناسالم خبر می دهد که این امر امکان برقراری ارتباطات الزم برای اجرای موفقیت آمیز توسعهی منطقهای را
نافرجام مینماید .این در حالیست که برخوردارترین شهرستان ها (رشت ،انزلی ،الهیجان) از سطح توسعهیافتگی متوسطی قرار
دارند و در حد قابل قبولی از توسعه متوازن در بخش های اقتصادی ،اجتماعی و زیربنایی در بهره گیری از خدمات و امکانات
برخوردارند  .به منظور فراهم شدن زمینه توسعه متوازن منطقه ای راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:
 سهولت دسترسی به امکانات و خدمات با فراهم شدن زمینه بهره برداری بهینه از منابعتوجه به سلسلهمراتب شهری؛ چراکه نبود شهر درجهدو ،باعث شکاف عمیقی در استان گردیده است.اصالح ساختار فضایی منطقه بهمنظور تسهیل و جابهجایی کاال و جمعیت.ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری توسعه در شهرستان های کم تر برخورداربرقراری جذابیتها و مشوقهای ترجیحی برای سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافتهحمایت منطقی از بنگاههای کوچک و متوسط جهت ارتقای رقابتپذیری آن هاتوسعه زیر بخشهای صادرات فنآورانه و کشاورزی در شهرستان های مستعدافزایش جلب و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی با توجه به نقش غیرقابل انکار عوامل اقتصادی و پویا شدن چرخهیاقتصاد در توسعهی منطقه.
-بهرهگیری مناسب از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی استان ،توسعه کیفی زیرساخت ها.
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