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 چکیده

ریزی مشارکت محور باهدف تعریف روشنی  از یییندش شنهر بنرای     ریزی اقتدار محور به برنامهگذر از برنامه

توسنعه کنه بنا    شود. این امر در شهرهای کشنورهای درانا   ساکیان شهری عمالً پویای  محیط شهری را سبب م 

های توسنعه شنهری   و ناکاریمدی طرح سویکاز  هستید روروبهپیچیدگ  و گستردگ  تغییرات سیاس  و اقتصادی 

و کاهش کیفیت و پوینای    یمدش به وجود هایناکاریمدیپاسخ به  در کید.از سوی دیگر موضوع را اائز اهمیت م 

در شهرهای این کشورها، رویکرد جدیدی تحت عیوان )استراتژی توسعه شهری( توسط )ائتالف شهرها( به وجود 

، سنع   SWOTو همچینین یننالیز    CDSتلفیق مد  راهبرد توسعه شنهری   ت. در این مقاله با استفادش ازیمدش اس

هنای  و اسنتراتژی  یمندش دسنت بنه  CDSهای مند   شاخصشهر قوچان به لحاظ برخورداری از  شدش است جایگاش

کیلومتری مشنهد مقندب بنا پیشنییه      041متیاسب با این جایگاش ایجاد گردد. قرارگیری شهرستان قوچان در فاصله 

ای به این شهر دادش است. برای دستیاب  به اهنداف تحقینق، رو    های ارتباط  گستردش موقعیت ویژشتاریخ  و راش

ای بنه  رو پرسشنیامه شندش اسنت. ازاینن   استفادش spssافزار از نرم وتحلیل اطالعاتتحلیل  و برای تجزیه_توصیف 

نفر از کارشیاسان و متخصصنان   01نفر از افراد درگیر در امور شهری و همچیین تعداد  391ای برابر با اجم نمونه

یت یعی  دهد که شهر قوچان در بدترین وضعکییدش شهر قوچان تکمیل شد. نتایج تحقیق نشان م های ادارشسازمان

 .در االت تدافع  قرارگرفته است
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 قدمهم-1

 0101 که در سا طوریبه اا  تجربه نکردش است.جهان به این سرعت و مقیاب نرخ شهرنشیی  را تابه

بیش از  شهرها کید.اولین بار در تاریخ است که بیش از نیم  از جمعیت جهان در شهرها زندگ  م  یبرا

به  0101ها تا سا  بیی این روند طبق پیش .WEF2014:9)) دهید.نرخ تولید ناخالص را تشکیل م  درصد 91

توسعه به وقوع رو قسمت بسیار زیاد رشد جمعیت  در کشورهای دراا درصد خواهد رسید. ازاین 01

بدان معیاست که نرخ شهرنشیی  در اا  افزایش دارای پیامدهای  نیا .(un habitat 2009:24).خواهد پیوست

( لذا 80:0381)رهیما. اندنکردشاست که خود را برای این جمعیت یمادش زیادی بر پیکرش جغرافیای  شهرهای  

ریزی استراتژیک با توجه به خاصیت ترکیب ، های جامع شهری به سمت برنامهگذار از الگوی برنامه

پذیر بودن و پویای  ین در جهت ال مسائل و مشکالت و سازگاری با تحوالت یییدش ضروری به انعطاف

 مسائل شیاسای  شهرها، پویای ماهیت و هاپیچیدگ  به توجه ( عالوش بر این، با0:0390سلیم . )رسدنظر م 
 در (00:0393. )اق جواست گیریتصمیم فرایید کاریمدی برای نیازهاپیش و هاضرورت ترینمهم از راهبردی
 شهری توسعه هایاستراتژی تدوین در بیرون  هایو فرصت درون  شرایط مبیای بر استراتژیک انتخاب اقیقت
تواند در این فرییید ای است که م ( برنامهCDSراهبرد توسعه شهری ) (04:0394)مسیح است  مهم بسیار

ریزی راهبردی توسعه شهری ابتدا در سا  گیری و اجرای ین ما را یاری کید. برنامهاساب، در انجام تصمیم

ی شهرها و ین برنامه پاسخ  بود به اهمیت فزاییدشتوسط سازمان ائتالف شهرها کلید خورد. ا 0888

 (08:0390)تقوای  و دیگرانتغییرات  که در تئوری و عمل رخ داد 

 ضرورت و مسئله تحقیق-2

 30ی که ط  یک دورشطوریبا توجه به روندهای موجود جمعیت شهر قوچان رو به افزایش بودش به

برابر شدش  3درصد را موجب شدش و تقریباً  0/0نفر بودش که نرخ رشد ساالنه  93408معاد   0300-81ساله 

های سیت  شهری طرح های ساختاریو ضعف بیابراین با توجه به رشد جمعیت  (0381)مرکز یمار ایران:است 

تواند در راستای توسعه کمک نماید. از طرف دیگر هدف کالن توسعه طرح راهبرد توسعه شهری م 

استراتژیک، ایجاد محیط قابل زندگ  برای همه، همراش با عدالت اجتماع ، کارای  اقتصادی و پایداری 

شهر کیلومتری به دومین کالن 031صله با توجه به قرارگیری شهر قوچان در فا نیبیابرا .محیط  استزیست

و باالخرش رشد جمعیت  باال  ایران و همچیین قرارگیری در مسیر راش ارتباط  مشهد به شهرهای شمال  استان

ای برای شیاسای  و ارزیاب  )فاز های جامع و سیت ، الزمه برخورداری از برنامهو نابسامان  و شکست طرح

جانبه )استراتژیک( با تأکید بر درگیر نمودن های توسعه شهری( برای استفادش از یک توسعه همهیک طرح



 

 
 

های توسعه شهری است در این شهر ضروری به نظر ییفک طرحنفعان( که موتور محرک و جزء الافراد )ذی

 .رسدم 

 فرضیه تحقیق

 در این تحقیق فرضیه زیر دنبا  شدش است:

در شرایط  قوچانهای پیش روی، شهر رسد با توجه به نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصتبه نظر م 

 تدافع  قرار دارد.

 روش تحقیق و تعیین حجم نمونه-3

های مد  راهبرد توسعه شهری تحلیل  با توجه به وضعیت شاخص -رو  توصیف این پژوهش با 

(CDS  و با استفادش از مد )SWOT  ؛ پردازدم  شهر قوچانهای متیاسب برای توسعه استراتژیبه ارائه

برابر با  0381طبق یمار  قوجانبیابراین برای بدست یوردن اجم نمونه، با توجه به اییکه جمعیت شهر 

شهر قوچان( )( برای بدست یوردن تعداد نمونه ازینجاکه اجم جامعه یماری 0381باشد )همان:م  013091

 شدش است:استفادش 3مشخص است، از فرمو  کو چران
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 (19111341نیا)حافظ

 شدش است.درصد در نظر گرفته 0درصد و خطای  80در این فرمو  سطح اطمییان برابر 

های مختلف شهر قوچان که ادود نفر از متخصصین شاغل در بخش 01در این پژوهش ازنظر  همچیین

 شدش است.گیرد نیز استفادشدرصد متخصصین شهری را در شهر قوچان در برم  91

 

 شناخت محدوده موردمطالعه-9
کشور کیلومتری مشهد مقدب و در مسیر جادش یسیای  و شما  شرق   031شهرستان قوچان در فاصله 

قرار دارد و محدودش ین از شما  به درگز و کشور ترکمیستان و از جیوب به نیشابور و از شرق به چیاران و 

و  گردد مو از معبر گمرک باجگیران به کشورهای یسیای میانه متصل  گردد ماز غرب به فاروج میته  

متر و با قرار  0301و ارتفاع ین از سطح دریا  باشد مبا کشور ترکمیستان   المللنیبکیلومتر مرز  09دارای 

 01قوچان در  باشد شهر  سردممعتد  و  یوهوایبگرفتن در بین ارتفاعات هزار مسجد و یال داغ دارای 

                                                           
3.Chochran 



 

 
 

است.  باجگیرانو دارای دو بخش مهم: بخش مرکزی و بخش  شدشواقعکیلومتری قوچان قدیم )شهر عتیق( 

نفر و در روستا  013،091، در شهر 0381جمعیت قوچان بر اساب سرشماری نفوب و مسکن در سا  

نفر است. وسعت قوچان ادود  099010 شهرستان قوچاننفر بود. در اا  ااضر جمعیت کل  93930

 (0383:.)فرمانداری شهرستان قوچانباشدم  لومترمربعیک 0034

 
 محدوده منطقه موردمطالعه-1شکل 

 
 تحوالت جمعیتی شهر قوچان-9-1

-90های نفر برخوردار بودش است. در فاصله سا  41310، از جمعیت  معاد  0300شهر قوچان در سا  

 99030تعداد جمعیت به  0390که در سا  طوریشود. بهنفر به جمعیت شهر افزودش م  09031تعداد  0300

، جمعیت 0300شدش است. در سا  درصد محاسبه 0.0گردد. نرخ رشد جمعیت  این دهه معاد  نفر بالغ م 

نفر بودش است. نرخ رشد  89803جمعیت شهری  0390و بر اساب سرشماری  نفر 90001شهر قوچان به 

نفر به جمعیت شهری افزودش  00013باشد. در این دورش درصد م  0.0( معاد  00-90جمعیت  در این دهه )

جمعیت  0381باشد. در سرشماری سا  مقایسه به دهه قبل کمتر م شود و نرخ رشد ساالنه جمعیت  در م 

رسد. نرخ رشد ساالنه نفر م  013091نفر و جمعیت شهری ین به  008004معاد   قوچانشهرستان 

-0381. )مرکز یمار ایران سرشماری عموم  نفوب و مسکن: باشدم  0.3معاد   سالهپیججمعیت  در این دورش 

0300) 
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 1311 - 41های طی سال تغییرات جمعیت شهر قوچان -2شکل 

 

 هامبانی نظری1 مفاهیم، دیدگاه-1

 CDSتعاریف و مفاهیم راهبرد توسعه شهری -1-1

های مؤثرتری برای استفادش از میابع مال  و انسان  محدود توسعه نیازمید رو شهرهای کشورهای دراا 

میظور تحقق اهدافشان هستید. جریانات سرمایه به شهرها بیی  اقتصادی بهپیشدر شرایط رقابت  و غیرقابل

 Cities) جذب نماید.تواند سرمایه و میافع را م استراتژی میاسب با داشتن شرایط اقتصادی مطلوب و  همراش

Alliance:2006a) این میاسب  استراتژی توسعه شهری با گستر  یک دید پایدار از شهرها و استراتژی

 Cities)کید. و شهروندان فراهم م  شیاس  برای شهرداران، بخش خصوص ف را با یک رو اهدا

Alliance:2006b) محتوای  و به عیوان-رویه ای نظریه یک عیوان شهری به توسعه استراتژی فرییید 

 کاهش فقر، هدف با 0888 سا  در شهرها ائتالف توسط سازمان شهری ریزی برنامه در نوین رویکردی

)ااتم  نژاد و  گردید مطرح شهری خوب ایجاد اکمران  و مشارکت ارتقای و پایدار توسعه

را موضوعات  که  یافراد محل  است. تمرکز اصل  استراتژی شهراین طرح متعلق به تمام  (03:0381دیگران،

شهری، مدیریت و تأمین مال  تشکیل  تولیدات، تقویت 4ها برای قابلیت زندگ ها و نگران بیشترین اولویت

 هایاولویت مشارکت ، و خالق رهیافت با همراشرا هااستراتژی عوامل این (World Bank 2000: )دهد. م 
 توسعه یاستراتژ Robinson and Parnell2006: 339)سازند. )م  مشخص را توسعه یییدش راهبردهای و اساس 

 و مدی جزر تغییرات به پاسخ برای شدش طراا  ابزار یک توسعه، به کمک برای جدید ابزار یک شهری،

 برای جامعه در تأثیرگذار همه اجزای ترکیب  اقتصاد مشارکت توسعه و شهری فقر تسکین و جهان  فراگیر

به توافق رسیدن در مورد اولویت  رشد، استراتژی یک رسیدن به چشم انداز بلید مدت یکپارچه شهر، تثبیت

 توسعه هایی( استراتژ83:0399)اشرف ، های مشکالت اداری و شیاسیای  طرح های اجرای  کوتاش مدت است.
 اقتصادی، اجتماع ، مدیریت ، مسائل از وسیع  یدامیه استراتژیک ریزیبرنامه هایمد  از گیریبهرش شهری با

                                                           
4 -Livability 



 

 
 

 مشخص  ژگیو 0اما به طور کل  میتوان  ((Phonmpenh2005:1 .گیردبرم  در شهرها کالبدی و محیط زیست

 در را شهر نیز ین و فرییید محصو  نتیجه و شدش انجام شهر توسط CDSفرایید  -0تعریف کرد:  CDSبرای 

 بلیدمدت انداز چشم کیار در فرییید این -0های مال  بین الملل  یا مشاوران  سازمان اکومت، نه .برمیگیرد

-4.است در جریان نفع ذی های گروش تمام میان در مشارکت -3.است اجرای  کوتاش مدت طراهای دارای

 فرییید-0باشد  نم  ایستا و ثابت جامع اهای طر مانید و نبودش سلطه یک موضوع تحت بودش، جامع فریییدی

 ,CDS in china: a manual.(جدیدی از تفکر دربارش توسعه شهر و پایداری ین میجر میشود های رو  ابداع

های استراتژی توسعه شهری و کییدش پیچیدگ ( میعکسCDSهای متیوع در مورد )دیدگاش، بهراا  (1 :2004

ی افزایش نرخ شهرنشیی  و تعداد فزاییدششود که تر م اکمروای  شهری است. این مسئله زمان  پیچیدش

ای فشار زیادی را بر طور گستردشکه این جریانات بهطوریهای فقیر توأمان در نظر گرفته شود، بهجمعیت

و  الملل های مال  و بیناین عوامل همراش با بحران گذارند.توسعه شهرها و بر روند مشارکت افراد م 

خصوص در توسعه شهری در مقایسه با کز، اثرات بیشتری در شهرها بهفریییدهای مستمر از عدم تمر

طراهای توسعه شهری برای شرایط گوناگون و متیوع   (Cities Allianc2011:2اند. )های قبل نشان دادشدهه

ت  در فیلیپین( در یتهیه شدش اند و در برخ  موارد به عیوان طراهای فرادست، طراهای جامع )مثل کزون س

مواردی به عیوان طراهای راهبردی برای هدایت توسعه میاطق کالنشهری )مثل میطقه میطقه کالنشهری 

اردوب در چین( در مواردی به عیوان طراهای توسعه فضای  شهری )مثل کاتماندو در نپا ( و در مواردی 

رد نظر استراتژی توسعه به عیوان مطالعات تحلیل  )مثل میطقه کالنشهری صوفیه در بلغارستان( از الگوی مو

ایران نیز فعالیتهای مربوط به فرایید  ( در0:0390،وزارت مسکن و شهرسازیشهری استفادش شدش است )

راهبرد توسعه شهر از طرف اتحادیه شهرها و در قالب طرح بهسازی شهری و اصالاات بخش مسکن از 

زوین و بیدر انزل  به عیوان پیشگام میجر به انتخاب سه شهر شاهرود، ق 0399شروع ودر سا   0394سا  

 .ش استدر این زمییه شد
 

 SWOTمدل تحلیلی -1-2

ریزی شهری یک رابطه استراتژیک است. امروزش استراتژی مهارت  رابطه بین مدیریت شهری و برنامه

گیرد و موجبات موفقیت نگری و نظام بخش  سازمان قرار م ریزی، یییدشاست که در کانون مدیریت، برنامه

اند از ست که عبارتاین مد ، مخفف چهار عامل تحلیل  ا (04:0390،)رهیماکید. سازمان را فراهم م 

و  که تحلیل نقاط قوت و ضعف در محیط درون طوریها و تهدیدها است بهها، فرصتها، ضعفقوت

تواند یک مد  م  نی( ا03:0399)ماف  و سقای شود ها و تهدیدها در محیط بیرون  انجام م تحلیل فرصت



 

 
 

های الزم برای تیاسب میان عوامل داخل  و ی اولیه از یک تحلیل باهدف نهای  ارائه و اتخاذ سیاستمراله

بیدی سیاست و ای میاسب را برای فرمو تواند پایهکامالً به کار رود م  SWOTخارج  باشد. وقت  

بیدی اهداف (، شکلOTsتهدیدها ) -ها( و فرصتSWsها )ضعف -هامش  ارائه دهد. ینالیز قوتخط

دهد که دستیاب  به اهداف بیدی مقدمات  از اقدامات  را به دست م مقدمات ، استراتژی توسعه و یک رتبه

 (0:0390)افتخاری و مهدوی نماید. مدت و بلیدمدت را تسهیل م مدت، میانکوتاش

 

 (22:1385همان ) SOWT روش -3شکل 

 تحقیق هاییافته-6
است که شامل استخراج نقاط قوت، ضعف داخل  و فرصت  SWOTبخش اصل  این پژوهش، تحلیل 

و درنهایت  (EF9ماتریس ارزیاب  عوامل خارج  ) IFE0)و تهدید خارج ، ماتریس ارزیاب  عوامل داخل  )

های متیاسب با وضعیت استراتژی swott( است. همچیین با استفادش از ماتریس IEماتریس داخل  خارج  )

 گردد.شهر ایجاد م 

 

 (IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی )-6-1

که با استفادش از  قوچاندر شهر  CDSهای مد  پس از شیاسای  نقاط قوت و ضعف، وضعیت شاخص

ها را در ماتریس مخصوص شدش، ینهای شهروندان و همچیین کارشیاسان شهری استخراجنتایج پرسشیامه

 قرار دادش و به ترتیب مراال زیر ط  گردید:

                                                           
3. I internal Factor Evaluation (IFE) matrix 

4. External Factor Evaluation (EFE) matrix 



 

 
 

ها از صفرتا یک ضریب شدش به ترتیب فهرست شد. به هرکدام از ینهای شیاسای ها و ضعفقوت -

برای  0نمرش دادش شد: ) 4تا  0شود، به هرکدام از عوامل از  0بطوریکه ااصل مجموع ضرایب عدد  دادش شد؛

 (برای قوت بسیار باال 4برای قوت عادی و  3برای ضعف عادی،  0ضعف اساس ، 

 (IFEداخلی ) ماتریس ارزیابی عوامل-1جدول 

 عوامل اصل  داخل  

 نمرش نهای  نمرش ضریب نقاط قوت ردیف

 .100 0 .19 پذیریتمایل شهروندان به مشارکت و مسئولیت 0

 .109 3 .10 مطلوب بودن شبکه مخابرات  شهر به لحاظ گستردگ  0
 .100 3 .19 های انسان  میاسب در شهر در صورت جذبوجود پتانسیل 3
 .101 4 .19 وجود اراض  مستعد کشاورزی 4
 .103 4 .10 قوچانرضایت ذهی  شهروندان از زندگ  در شهرستان  0

 .180  .109 نقاط ضعف

 .100 0 .19 شفافیت قوانینعدم پاسخگوی  پایین مدیریت شهری و  0
 .19 0 .10 شهری تجهیزات و تأسیسات ٔ ضعف کم  و کیف  درزمییه 0
3 

های غیربوم  بودن اکثر نیروهای مشغو  در سازمان

 .10 0 .10 کییدشادارش
 .19 0 .19 .و و گردشگری ورزش ، فرهیگ کمبود فضاهای یموزش ،  4
 .14 0 .10 ها در ادارش شهرعدم نظرخواه  از شهروندان و مشارکت ین 0
 .19 0 .14 های شهری مصوبضمانت اجرای  پایین در اجرای طرح 9
 .14 0 .19 کمبود بودجه شهرداری و نبود دریمدهای پایدار 0
 .100 0 .19 اشتغا  در شهرپایین بودن سطح زندگ  و وجود معضل  9
 .18 0 .14 های اجراشدش در شهرکارای  اقتصادی پایین طرح 8
 .101 0 .10 ها و عوارض در بین شهروندانقابلیت پذیر  مالیات 01
 .101 0 .10 سطح پایین تخصص مسئولین و مدیریت شهری 00

S   0.30  

X   89.  

 0  0  جمع

 مأخذ1 نگارندگان

 



 

 
 

 جهت تعیین نمرش نهای ، ضریب هر عامل در نمرش ین ضرب گردید -

نهای  باید  های نهای  محاسبه شد تا نمرش نهای  عوامل داخل  مشخص شود. )جمع نمرشمجموع نمرش -

 دهد.( این مراال را نشان م 0یید( جدو  ) به دست 4تا  0بین 

 IEاست که این عدد در ماتریس  0برابر با  IFE جمع نمرش نهای  ماتریسشود طور که مشاهدش م همان
 .رودکار م  به قوچاندر شهر  CDSبرای تعیین جایگاش 

 0(EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی )-6-2

ها نیز شبیه مراله قبل ط  شد، تیها فرق ین با مراله قبل دررو  نمرش دادن ها و تهدیدبرای فرصت 

دهیدش واکیش سازمان )شهرداری و شورای شهر و دیگر شدش نشاناز عوامل است. نمرش دادشبه هر یک 

قرار زیر بودش گذاری این عوامل بههاست. نمرشها و فرصتکییدش شهر( به هرکدام از تهدیدهای ادارشسازمان

( 4وب، عدد )( برای واکیش خ3( برای واکیش عادی، عدد )0( برای واکیش ضعیف، عدد )0است: عدد )

 برای واکیش خیل  خوب

یید. بدیه  است  به دستدر پایان نیز هرکدام از ضرایب در نمرش مربوطه ضرب گردید تا نمرش نهای  

شود. ماتریس مربوط به این مراله در استفادش م  IEکه جمع نمرش نهای  ااصل این ماتریس نیز در ماتریس 

 .باشدم  0.84ماتریس عدد ( یمدش است. که نتیجه نهای  این 0جدو  )

  

                                                           
5.External Factor Evaluation (EFE) matrix 



 

 
 

 (EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی )-2لجدو

 ردیف
 عوامل اصل  خارج 

 نمرش نهای  نمرش ضریب
 هافرصت

 .109 4 .10 ای ینهای میطقهنزدیک  به شهر مشهد و امکان ایفای برخ  از نقش 0
 .109 4 .10 های اصل قرارگیری در مسیر جادش 0
 .100 3 .19 های تاریخ  و طبیع  میاسب برای توسعهاز جاذبهبرخورداری  3
 .109 3 .10 امکان توسعه فعالیت صیعت  جدید در شهرستان 4
 .19 0 .14 های صیعت  )خط لوله گاز و برق(وجود زیرساخت 0
 .19 0 .14 یوری اطالعات و ارتباطات در ارائه خدماتامکان استفادش از فن 9

 .19 0 .14 از بانکداری الکترونیک در ارائه خدمات مال امکان استفادش  0
 .100 0 .10 های جدیدفراهم بودن شرایط میاسب برای جذب سرمایه 9
 .100 3 .14 های موجودشدن به یک شهر دانشگاه  با توجه به پتانسیلقابلیت تبدیل 8
 0.30  149 تهدیدات 

 .101 0 .10 به نزدیک  به شهر مشهدهای جدید با توجه ناتوان  در جذب سرمایه 0
 .19 0 .19 افت میابع یب و تخریب شدید خاک در سطح ناایه 0
3 

 های بالقوش شهرااداث تأسیسات  در تضاد با پتانسیل

 10. 0 10. 
 .10 0 .14 هاکارگیری افراد در سازمانساالری در بهنادیدش گرفتن شایسته 4
 .10 0 .14 واقع  شهروندان در ادارش امور شهرسازی برای مشارکت عدم زمییه 0
 .10 0 .19 های بلیدمدت )وجود مدیریت سیت  در شهر(عدم توجه به برنامه 9
 .19 0 .10 سع  در تضعیف جایگاش شورای اسالم  و کاستن از اختیارات قانون  ین 0
 .13 0 .13 کاهش اس اعتمادپذیری و جواب پذیری شهروندان نسبت به مسئوالن 9
 .10 0 .19 وجود یک دید بخش  در بین مسئولین شهر و شهرستان 8
 .10 0 .14 خصوص خارج از استان ومهاجرپذیر بودن شهر و شهرستان به 01
 .19 0 .19 سوی  شورای شهر و شهرداری در راستای توسعه شهریناهم 00

S   0.14  

X   190.  

 0.84  0  جمع

 مأخذ1 نگارندگان



 

 
 

های داخل  و خارج  میانگین و انحراف معیار الزم است به این نکته نیز اشارش گردد که در هرکدام از ماتریس

 .برابر با انحراف معیار است S میانگین و Xشدش است؛ که نمرات محاسبه

 (IE) خارجی ماتریس داخلی-6-3
شود. در این ماتریس نمرات نهای  ااصل از بعد از ط  مراال، نوبت به تشکیل ماتریس داخل  خارج  م 

 شود.( برای تعیین موقعیت اکمروای  مورداستفادش م EFE( و )IFEماتریس )

 قوچاندر  CDSهای ( شاخصIEماتریس داخلی خارجی ) _9شکل 

در بدترین وضعیت ممکن از میان  CDSهای مد  به لحاظ شاخص قوچانشهر  شود که موقعیتمشاهدش م 

طرف با نقاط ضعف ازیک کهشدش، یعی  موقعیت تدافع  قرار دارد. این بدین مفهوم است چهار موقعیت مشخص

گیرد باید در داخل  و از طرف دیگر تهدیدهای خارج  ین را اااطه نمودش، در این وضعیت اقدامات  که صورت م 

 راستای کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها باشد.

 (swotها، نقاط ضعف و نقاط قوت )ماتریس تهدیدات، فرصت-6-9

SO 1گردد1ل باهم مقایسه گردیده و درنهایت چهار نوع استراتژی ارائه میدر این ماتریس در هر مرحله دو عام

1 هدف WOبرداری کند.های خارجی بهرهکوشد با استفاده از نقاط قوت از فرصتسازمان با اجرای این استراتژی می

ستفاده از نقاط 1 با اSTهای موجود در محیط خارج نقاط ضعف داخلی بهبود یابد.این است که با استفاده از فرصت

1 حالت تدافعی است و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز WTقوت سازمان، اثر تهدیدات خارجی کاهش یابد.

 .از تهدیدات خارجی است



 

 
 

 قوچاندر  CDS( با مدل swotها، نقاط ضعف و نقاط قوت )ماتریس تهدیدات، فرصت -3جدول 

ف )
نقاط ضع

W) 

 هاهای ینهای اجرای  و هزییه. پاسخگوی  پایین مدیریت شهری و شفافیت کم قوانین و مقررات در مورد طرح0

 شهری تجهیزات و تأسیسات ٔ . ضعف کم  و کیف  درزمییه0

 کییدش شهرهای ادارش. غیربوم  بودن نیروهای مشغو  در سازمان3

 و تفریح  در شهر. کمبود فضاهای یموزش ، ورزش ، فرهیگ ، گردشگری 4

 ها در ادارش شهر. عدم نظرخواه  از شهروندان و مشارکت ین0

 قوچانهای شهری مصوب در شهر . ضمانت اجرای  پایین در اجرای طرح9

 . کمبود بودجه شهرداری به دلیل خودکفای  ین و نبود دریمدهای پایدار0

 . پایین بودن سطح زندگ  و وجود معضل اشتغا  در شهر9

 های اجراشدش در شهرای  اقتصادی پایین طرح. کار8

 هاها و عوارض در بین شهروندان توجیه اقتصادی پایین ین. قابلیت پذیر  اجتماع  و سیاس  پایین مالیات01

 . سطح پایین تخصص مسئولین و مدیریت شهری00

 های شهری. ضمانت پایین دریافت عوارض و مالیات00

 تراض شهروندان در شهرداری. نبود وااد پاسخگوی  به اع03

 . مالکیت وقف  اراض  شهری04

ت )
تهدیدا

T) 

 های جدید با توجه به نزدیک  به شهر مشهد. ناتوان  در جذب سرمایه0

 . افت میابع یب و تخریب شدید خاک در سطح ناایه0

 های بالقوش شهر. ااداث تأسیسات  در تضاد با پتانسیل3

 کییدش شهرهای ادارشکارگیری افراد در سازماندر به ساالری. نادیدش گرفتن شایسته4

 سازی برای مشارکت واقع  شهروندان در ادارش امور شهر. عدم زمییه0

 های بلیدمدت )وجود مدیریت سیت  در شهر(. مدیریت خرد نگر در ادارش شهر و عدم توجه به برنامه9

 رات قانون  ین با توجه به پایین بودن تخصص و تجربه. سع  در تضعیف جایگاش شورای اسالم  و کاستن از اختیا0

 . کاهش اس اعتمادپذیری و جواب پذیری شهروندان نسبت به مسئوالن9

 . وجود یک دید بخش  در بین مسئولین شهر و شهرستان8

 خصوص خارج از استان. مهاجرپذیر بودن شهر و شهرستان به01

 ی توسعه شهریسوی  شورای شهر و شهرداری در راستا. ناهم00

ت 
نقاط قو

S 0در صورت فراهم بودن شرایطپذیری ینان . تمایل شهروندان به مشارکت و مسئولیت 

 . مطلوب بودن شبکه مخابرات  شهر به لحاظ گستردگ  و فراگیر بودن ین0

 های انسان  میاسب در شهر در صورت جذب این نیروها در شهر. وجود پتانسیل3

 های مستعد کشاورزی(کرانهکشاورزی برای انواع محصوالت باغ  و زراع  )پس. وجود اراض  مستعد 4

 قوچان. رضایت ذهی  شهروندان از زندگ  در شهر 0



 

 
 

ت
فرص

ها
 (O)

 

 ای ینهای میطقه. نزدیک  به شهر مشهد و امکان ایفای برخ  از نقش0

 های اصل . قرارگیری در مسیر جادش0

 تاریخ  و میاسب برای توسعه گردشگری )با توجه به نزدیک  به شهر مذهب  مشهد(های . برخورداری از جاذبه3
 . امکان توسعه فعالیت صیعت  جدید در شهرستان به لحاظ محدودیت استقرار صیایع در محدودش مرکز استان.4
 های صیعت  )خط لوله گاز و برق(. وجود زیرساخت0
 اطات در ارائه خدمات به شهروندانیوری اطالعات و ارتب. امکان استفادش از فن9
 . امکان استفادش از بانکداری الکترونیک در ارائه خدمات مال  به شهروندان0
 های صیعت های جدید باوجود شهرک. فراهم بودن شرایط میاسب برای جذب سرمایه9
 های موجود در میطقهشدن به یک شهر دانشگاه  با توجه به پتانسیل. قابلیت تبدیل8

ی
استراتژ

ی
ها

 (SO)
 

 (O3,O1,S5.S3)های بخش گردشگری با تأکید به اکو توریسم . تقویت زیرساخت0

 (O4,S4های فریوری و نگهداری تولیدات ). ایجاد صیایع تبدیل  و مکمل بخش کشاورزی در زمییه0

 (O6,S2رسان  و ارائه خدمات به شهروندان ). ایجاد شبکه الکترونیک  جهت ارتباط و اطالع3

ی
استراتژ

ی )
ها

WO)
 (O1,O5,W4و...شهر در راستای  ایجاد یک شهر دانشگاه  ) . باال بردن فضاهای یموزش ، فرهیگ 0 

های تجاری در جهت باال های اراض  ااشیه جادش به کاربریهای میاسب برای شهر و تغییر کاربری. ایجاد ورودی0

 (O1,O2,W14,W8)بردن توان اقتصادی و تجاری شهر و ایجاد اشتغا  

 (O6,O7,W2. ایجاد بسترهای میاسب با استفادش از فیاوری اطالعات و ارتباطات و بانکداری الکترونیک )3

 (O4,O5,W8) های موجود، با توجه به پتانسیلهای صیعت . تقویت بخش صیعت و توسعه طرح4



 

 
 

ی
استراتژ

ی
ها

 (
WT)

 
گذاری در های بلیدمدت برای سیاستریزیی و استفادش از برنامها. التزام مسئوالن شهر به یک دید جامع و میطقه0

 (T6,T8,W9,W6جهت توسعه شهر )

 (T4,W3,W11کییدش شهر و جذب نیروی متخصص شهری )های ادارشساالری در سازمان. شایسته0

. ایجاد بسترهای میاسب برای پاسخگوی  بهتر و شفافیت بیشتر مدیریت شهری در برابر شهروندان 3

(T5,W1,W12,W13) 

 (T9,T11,T7,W6کییدش شهر در راستای توسعه بیشتر )های ادارش. هماهیگ  و همکاری سازمان4

 (T1,W8خصوص  و دولت  ) هایگذاریهای مال  و قانون  میاسب در جهت جذب سرمایه. ایجاد مشوق0
 

ی
استراتژ

ی )
ها

ST) 0بخش کشاورزی و تغییر الگوهای کشت و نوع محصوالت متیاسب برداری از یب، خصوصاً در های بهرش. بهبود شبکه

 (S4,T2با شرایط اقلیم  ناایه در راستای  محافظت از میابع یب )
 (T3,S4های صیعت  با فیّاوری برتر )محیط  در جهت توسعه پایدار و توسعه طرح. افظ مالاظات زیست0

 (T5,S1هری در راستای توسعه شهر ). ایجاد زمییه عمل  جهت مشارکت شهروندان در مدیریت ش3

 مأخذ1 نگارندگان

 

 هاهای رده دوم استراتژیشناسایی اولویت
های ردش ها، استراتژیپذیری در استراتژیدر این مراله برای از بین بردن خطاها و برای اعما  انعطاف

 EFEو  IFEهای ( نمرات که برای ماتریسSانحراف معیار )( و Xگردد. بدین میظور میانگین )دوم ارائه م 

و مقایسه  x±sشوند. ترسیم چهار نقطه ااصل از معادله لحاظ م  IEشدش است، در ماتریس محاسبه

، EFEو  IFEهای ها با محل نقطه ااصل از دو نمرش نهای  ماتریسوسیله ینمحدودش ایجادشدش به

میانگین، انحراف معیار و همچیین اعداد  ذیل کید. جدو را شیاسای  م  هاهای ردش دوم استراتژیاولویت

 دهد.را برای عوامل داخل  و خارج  نشان م  x±s یمدش از معادلهدستبه

 



 

 
 

 X±Sنتایج بدست آمده از معادله  -9جدول
 IFE EFE 

 0 0.84 (xمیانگین )

انحراف معیار 

(s) 
0 84. 

X+S 3 0.80 

X-S 0 80. 
 نگارندگانمأخذ1 

 

  شدش است:یمدش در ماتریس ذیل نشان دادشدستااصل اعما  اعداد به

 های اولویت دوماستراتژی CDS( مدل IEماتریس داخلی خارجی ) -1شکل

 

 

 



 

 
 

 بندی1جمع-7

های شهروندان و شدش از پرسشیامهبا توجه به نتایج استخراج قوچانتوان گفت که شهر درمجموع م 

وضعیت خوب  را دارا نیست، همچیین با استفادش  CDSهای مد  کارشیاسان به لحاظ برخورداری از شاخص

در بدترین  CDSهای مد  به لحاظ شاخص قوچانشود که موقعیت شهر مشاهدش م  SWOTاز مد  

شدش، یعی  موقعیت تدافع  قرار دارد. این بدین مفهوم است عیت مشخصوضعیت ممکن از میان چهار موق

طرف با نقاط ضعف داخل  و از طرف دیگر تهدیدهای خارج  ین را اااطه نمودش، در این که، ازیک

گیرد باید در راستای کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها باشد. در ادامه وضعیت اقدامات  که صورت م 

 اند از:ها بدست یمدش با توجه به وضعیت شهر عبارتهادترین پیشیمهم

 تامین مشارکت سازمان یافته  و اداکثری اقشار مختلف مردم در فرایید استراتژی توسعه شهری -
 انجام اصالاات نهادی و مال  در بدنه مدیریت شهری  -

 کییدش شهر در راستای توسعه بیشترهای ادارشهماهیگ  و همکاری سازمان-
 ایجاد بسترهای میاسب برای پاسخگوی  بهتر و شفافیت بیشتر مدیریت شهری در برابر شهروندان-

 ریشه دستیاب  به سید توسعه جهتهای غیردولت  یموز ، ترغیب، تبلیغ، تشکل-

 منابع1

 مدیریت  ، فصلیامهتحلیل یرویکرد در شهری ریزی برنامه در جدید  رویکردیCDS (،0399اشرف ،یوسف،)-0
 03شهری،شمارش

: swot راهکارهای توسعه گردشگری روستای  با استفادش از مد  ،(0390) ،مهدوی، داوود ،الدینافتخاری، رکن-0

 0، شمارش 01دهستان لواسان کوچک، فصلیامه مدرب علوم انسان  دورش 

ریزی استراتژی توسعه شهری، نشریه تحلیل  بر برنامه ،(0390)،تقوای ، مسعود و نادری، بهیام و دهقان  یداهلل -3

 31-08انجمن راش و ساختمان ایران دوماهیامه بیا شمارش 

 و شهری در ایران،مطالعات توسعه استراتژی طراهای اجرای سیج  (،امکان0381ااتم  نژاداسین و دیگران،)-4

 هشتم شمارش دوم، میطقه ای،سا  و شهری پژوهشهای
 سان ، سمت، چاپ هفدهم، تهرانای بر رو  تحقیق در علوم انمقدمه ،(0398) ،رضامحمدنیا، اافظ-0



 

 
 

شهرها: نمونه شهر کالن فضای  گستر  مدیریت در محیط  میاسبات رویکرد تحلیل ،(0393) ،محمدرضا جو، اق-9

 00 شمارش ،شهری مدیریتفصلیامه  تهران،
نامه کارشیاس  ، پایانSWOTبا استفادش از مد   ریزی استراتژیک توسعه شهر بانهبرنامه ،(0399) ،محمود سلیم ،-0

 گروش جغرافیا ،ریزی شهری، محمدرایم رهیما، دانشگاش فردوس  مشهدارشد، جغرافیا و برنامه

های یموزش  و های تفضیل  شهری با تأکید بر کاربریپژوهش  پیرامون تحقق طرح ،(0381) ،رهیما، محمدرایم-9

 درمان . انتشارات جهاد دانشگاه  مشهد، چاپ دوم، مشهد_بهداشت 

 دفتر فی  و عمران،(0383)، قوچان فرمانداری-8

در تحلیل مدیریت گردشگری مطالعه موردی:  SOWTکاربرد مد   ،(0399) ،اهلل، سقای ، مهدیماف ، عزت-01

 00فصلیامه جغرافیا و توسعه، شمارش  ،شهر مشهدکالن
 و شرکت پرداز  انتشارات ایران، شهرسازی در ین کاربرد و استراتژیک ریزیبرنامه ،(0394)،واراز مسیح ،-00

 تهران ، چاپ او ،شهر ریزیبرنامه

 یماری استان خراسان رضویسالیامه ،(0381)،مرکز یمار ایران -00

 شهر( CDSی )شهر توسعه راهبرد ،طرحی کالبد توسعه پژوهشکدش ،(0390)،ی شهرساز و مسکن وزارت-03
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