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تدوین برنامه راهبردی توسعه شهر قزوین با تأکید بر نقش عوامل فرهنگی*

چکیده
فرهنگ و کارکردهای فرهنگی از جمله عوامل تأثیرگذار بر توســعه و تحول فضای شهرهاســت تا آنجا که بدون شناخت آن، مطالعه 
چگونگی و چرایی توسعه شهرها بی معنا خواهد بود. شهر قزوین به عنوان الگوی شهر اسالمی با شهرسازی مکتب اصفهان مطرح است؛ لذا 
پژوهش حاضر با این رویکرد در صدد شناســایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف، و فرصت ها و تهدیدهای فرهنگی تأثیرگذار بر توســعه شهر 
قزوین اســت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده ها و اطالعات 
مورد نیاز، از بررسی های اسنادی- کتابخانه ای و مطالعات میدانی بهره  گرفته و در نهایت تجزیه و تحلیل یافته ها با رویکرد تحلیل عوامل 
اســتراتژیک SWOT انجام شــده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان و کارشناسان شــهرداری و شورای شهر قزوین تشکیل 
می دهند که با اســتفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 30 کارشــناس انتخاب گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که 
عوامل فرهنگی شهر قزوین با داشتن 12 عامل به عنوان نقاط ضعف و همچنین 10 عامل قوت و در عین حال 12 عامل به عنوان تهدید و 
9 عامل فرصت، در وضعیت مطلوبی قرار نگرفته و با توجه به اینکه امتیاز نهایی ارزیابی عوامل فرهنگی داخلی توسعه شهر قزوین 2/229 به 
دست آمده و جمع امتیاز نهایی ارزیابی عوامل فرهنگی خارجی توسعه شهر قزوین3/290 است، باید راهبردهای تدافعی از جمله ارتقای 
ســرمایه اجتماعی شهروندان مانند آگاهی، اعتماد و مشــارکت آنان در توسعه طرح های فرهنگی را در اولویت برنامه ریزی ها قرار داد. 
همچنین توسعه شهر قزوین به شدت تحت تأثیر کارکردهای فرهنگی است و این امر باید مورد توجه مسئوالن شهری قرار گیرد که الزمه 
آن مشارکت همه-جانبه شهروندان در مراحل مختلف تهیه، اجرا و نظارت طرح های توسعه شهری است در غیر این صورت ضمن آشفتگی 

فضای فرهنگی شهر قزوین، نارضایتی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری را در پی خواهد داشت.

واژگان کلیدي: فرهنگ، کارکردهای فرهنگی، توسعه شهری، قزوین.

احمد پوراحمد1 * )نویسنده مسئول(، اسماعیل علی اکبری2، سیدمهدی موسی کاظمی3، رضا رحمانی4

1 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور

)تاریخ دریافت: 97/06/11             تاریخ پذیرش: 97/09/01(

* مقالــه حاضــر مســتخرج از رســاله دکتــری رضــا رحمانــی بــا عنــوان »تبییــن نقــش کارکردهــای فرهنگــی در برنامــۀ راهبــردی توســعۀ شــهر قزویــن« اســت، کــه 
در گــروه جغرافیــا و برنامه ریــزی شــهری مرکــز تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه پیــام نــور تهــران و تحــت راهنمایــی دکتــر احمــد پوراحمــد و مشــاوره دکتــر 

اســماعیل علی اکبــری و ســیدمهدی موســی کاظمی انجــام شــده اســت.
** E-Mail: apoura@ut.ac.ir
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مقّدمه
هر ناحیه نشــانی اســت که پیکر ســاختار مردمش را نشان می 
دهد. در این راســتا جان فــرزر هارت، جغرافیــدان آمریکایی نیز، 
جغرافیدانان را به بررســی تأثیر فرهنگ های ناحیه ای در ســاختار 
جغرافیایی ناحیه فرا می خواند )شــکوئی، 1385: 337(. شهرها نیز 
مانند انســان ها که تفاوت های فردی دارند، با یکدیگر متفاوت اند 
و نبایــد با یک طرح برای همۀ شــهرها برنامه ریزی صورت پذیرد. 
در تاریــخ ایــران ماهیت بســیاری از حکومت ها بر اســاس محور 
فرهنگی بوده اســت. یکی از اساســی ترین جلوه های استقرار این 
طرز تفکر، وجود روحانیون و رهبران دینی و مذهبی به عنوان یکی 
از ارکان مهــم حکومتی و حتــی در بزنگاه هایی از تاریخ به عنوان 
بنیان گذاران سلسله های حکومتی بوده که در رأس حاکمیت قرار 
گرفته اند. در عصر حاضر نیز انقاب اســامی ایران، یک انقاب 
فرهنگی برخاسته از مردم بوده است. این مهم هم اکنون نیز تحقق 
یافته و در اســناد حکومتی و باالدستی؛ چون: قانون اساسی و سند 
چشــم انداز بیست ساله کشــور و برنامه های کان توسعه ای نمود 
ویژه ای دارد. این تسلط فرهنگ بر دیگر حوزه های حکومتی منجر 
به ایجاد مراکز، سازمان ها و نهادهای فرهنگی در کشور شده است. 
عوامل و فضاهای شــهری به طور ســنتی عرصــۀ نمایش فرهنگ 
شــهری و ایفا کننده کارکردهای فرهنگی بوده  است. کارکردهای 
فرهنگی از یک طرف تاثیری مهم و دیرپا بر فرم و کارکرد شهرها 
از جنبه های زیباشــناختی، اجتماعی، اقتصادی و سمبولیک دارند 
و از طرف دیگر از فرم و دیگر کارکردهای شهری تاثیر می پذیرند 
)عباس زاده، 1389: 3( بنابراین بین کارکردهای فرهنگی و توســعه، 
ارتباطی قوی برقرار است. طبیعتاً همان طور که کیفیت مسکن بر 
رفتارهاي انســاني تأثیر گذار است، رفتارها و ویژگي هاي فرهنگي 
نیز، شکل فضایی شــهر را تحت تأثیر خود قرار مي دهند؛ امّا این 
پیچیدگی هــا و مشــکات فرهنگی را با توجه به ابعاد وســیع آن 
می تــوان بــا برنامه-ریزی راهبردی به حداقل رســاند. هدف اصلی 
برنامه ریزی، ایجاد رفاه در جامعه اســت و لذا با شناخت مشکات 
موجــود و مربوط به مســائل فرهنگی و مطالعه ســایر مشــکات 
تأثیرگذار از جمله: عدم اســتفاده برتر از منابع کشــور، عدم توازن 
اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه و افزایش جمعیت و بسیاری 
از عوامــل دیگر و انتخاب شــیوه مناســب برنامه ریــزی راهبردی 
مشــکات را به حداقل رساند. در سال های اخیر با افزایش بی رویه 
و بدون برنامه، جمعیت بسیاری از بافت های داخلی شهر به تدریج 
کارکرد اصلی خود را از دســت داده و با کارکرد نامناســب مواجه 
گشته و با از بین رفتن شرایط مناسب زندگی به بافت فرسوده مبدل 
گشــته اند که بیانگر فرهنگی شهری یک مکان می باشند و ارزش 

فرهنگی بسیاری دارند )پوراحمد و دیگران، 1395: 44(.
امروزه در کنار تمامی عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه شهرها، 
یک عامل بســیار مهم، ابعاد فرهنگی ســاکنان است که به نوعی 

ســایر ابعاد شــهر را نیز تحــت تأثیر قرار می دهد. شــهر قزوین با 
داشتن پیشینه فرهنگی غنی یکی از مهم ترین شهرهای ایران است 
که توسعه شهری آن تحت تأثیر عوامل فرهنگی بوده است که در 
صورت هدایت منطقی و عاقانه این ویژگی، توسعه هوشمندانه ای 
برای شــهر اتفاق خواهــد افتاد؛ اما در صــورت بی توجهی به آن، 
نابســامانی های شــهری را که نمود بارز آن حاشیه نشینی است، به 
همراه خواهد داشــت؛ لذا مســئله اساســی پژوهش حاضر تحلیل 
راهبردی عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه شهر قزوین است و در این 
راستا ســوال اصلی پژوهش این است که نقش عوامل فرهنگی بر 

راهبردهای توسعه شهر قزوین چیست؟

مبانی نظری پژوهش
رایموند ویلیامز، در شــناخت مفاهیم فرهنگ، بر وابستگی میان 
فرهنــگ و جامعه تأکید می کنــد و می گوید: فرهنــگ به روابط 
.)Jackson, 2007: 1( اجتماعی یک گروه، ساختار و شکل می دهد 

 فرهنگ را می توان رفتار ویژه نوع بشــر نامید که با ابزار مادی جزء 
الینفک رفتار شناخته می شــود. فرهنگ به طور مشخص از زبان، 
افکار، اعتقــادات، ســنن، قراردادها، ســازمان ها، ابزارها، روش های 
کاری، آثار هنری، مذهبی، مراســم اجتماعی و ... تشکیل می شود 
و بقا و کارکرد آن بســتگی به قابلیتی دارد که انحصاراً در اختیار 
انسان اســت. این قابلیت با تعابیری مانند استعداد و تفکر منطقی 
یا ذهنی شناخته می شود. رایموند ویلیامز، نظریه پرداز فرهنگی اهل 

ولز، تعاریف فرهنگ را به سه دسته تقسیم بندی کرده است:
دســته اول، تعاریف ایده آل و مطلوب از فرهنگ اســت که در 
آنهــا فرهنــگ به معنای حالت یــا فرایند کمال انســانی با هدف 
محقق ســاختن ارزش های مطلق و جهان شــمول است. دسته دوم، 
تعاریــف اســنادی از فرهنگ اســت که در آن فرهنــگ به عنوان 
مجموعه آثــار فکری و خاقانه در نظر گرفته می شــود و دســته 
سوم، تعاریف اجتماعی از فرهنگ )یا همان تعاریف مردم شناختی 
فرهنگ( اســت که در آن فرهنگ به عنوان توصیف شیوه خاصی 
از زندگی در نظر گرفته می شــود که نه تنها بیان کنندۀ ارزش ها و 
معانی معینی در هنر و علوم انسانی است، بلکه نهادهای اجتماعی 
و رفتارهــای متعارف را نیز در بر می گیــرد )صالحی، 1386: 16(. 
فرهنگ به شــیوه زندگی انسان مربوط می شــود و این احساس را 
بــه وجود می آورد که یک گروه از گروه های دیگر متمایز اســت 
)Norton, 2000: 1(. در مطالعــات مرتبــط بــا فرهنگ شــهری، 
فرهنگ پیوند دهنده ســاختار و کارکرد اجتماعی است و به عنوان 
ارزش ها، باورها، هنجارها، و رفتارها و اشــیای مادی که شــیوه های 
زندگی مردم را تشــکیل می دهد، تعریف می شود. »فرهنگ شامل 
آنچه ما انسان ها فکر می کنیم و آنچه که داریم، می شود. فرهنگ 
 پلی است مربوط به گذشتۀ ما و نیز راهنمایی است برای آینده ما« 
)Macionis& Parrillo, 2001; 62(. شــهر نوعی ســازمان یافتگی 
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اجتماعــی در فضاســت که باید آن  را تولید کننــده دائم فرهنگ 
به شــمار آورد. اگر فرهنگ را مجموعۀ پدیده های رفتاری و ذهنِی 
اکتســابی هر جامعه بدانیم که به آن جامعه شــخصیت و هویت 
بخشــیده و به همیــن دلیل نیــز جامعه تاش می کنــد از طریق 
ســازوکارهایی با انتقال آن از نسلی به نسل دیگر دست به بازتولید 
خود بزند، در چنین حالتی بی شــک شــهر را باید بهترین بســتر 
برای فرایند »فرهنگ ســازی«، به حساب آوریم. شتابی که شهر به 
فرایند های تقســیم کار اجتماعــی داده و توزیعی که بدین ترتیب 
در ارتباط با فضا به وجود می آورد، به صورت پیوســته ای فرهنگ 
غالب، یعنی شــکل های غالب رفتــاری و عقیدتی در کل جامعه 
را به خرده فرهنگ ها یا اشــکال غالب فرهنگــی درون گروه های 
خــاص تجزیه می کند کــه در عین حال، عناصــر تقویت کننده 
فرهنــگ غالب نیز به حســاب می آیند؛ زیرا هــر یک به گونه ای 
در درون خــود فرایند بازتولید را به انجام می رســانند. این فرایند ها 
البته همواره بدون اشــکال به انجام نمی رســند و می توان شــاهد 
تبدیل خرده فرهنگ ها به اشــکال ضد فرهنــگ بود که به مقابله 
بــا فرهنگ غالــب برخاســته و آن را از درون تخریــب کرده و در 
نتیجه بازتولیدش را مشکل می کنند؛ اما به صورت عمومی، خرده 
فرهنگ ها کارکردی تکمیلی و تقویت کننده نســبت به فرهنگ 
غالــب دارند. فرهنگ غالب خــود بر محورهایــی متفاوت تبیین 
شــده و به عمل درمی آید که به ســازمان یافتگی عمومی شهر و 
اقشار حاکم در آن و همچنین کارکردهای اساسی آن شهر مربوط 

می شود )فکوهی، 1385: 286(. 
اندیشه توســعه فرهنگی به عنوان موضوع سیاست ملی، خاصه 
در چارچوب نظام ســازمان ملل از حدود ســال 1950 قوت گرفت 
و رواج یافــت. طــی دهه 1950- 1960 که به ده ســاله اول توســعه 
شــهرت یافته اســت تحول پرمعنایــی روی داد و مفهوم توســعه، 
گســترش، تنوع و عمق یافت. در دهه 1960-1970 در کشــورهای 
اروپایی مفاهیــم و اصطاحات جدیدی در عرصه فرهنگ وضع و 
به تدریج رایج شد که از مهم ترین آنها »توسعه فرهنگی و سیاست 
فرهنگی« است. توسعه فرهنگی باید بتواند راهبردهای الزم را برای 
کشف و شکوفایی عناصر مساعد در فرهنگ جامعه به کار گیرد. 

چشم اندازهای چنین انتظاری آن است که: 
جامعه را در کسب و رشد اصالت ها، خاقیت ها و فضیلت های 
اجتماعی به مدد بازشناســی و بازآفرینی فرهنگ مســتعد خویش 
یاری دهد؛ با مشــارکت تمامی آحاد جامعــه در فرهنگ آفرینی و 
تقویت و گسترش رقابت های سازنده، راهِ همگانی کردن فرهنگ 
را بگشــاید؛ در مواجهه با دگرگونی های سریع اجتماعی، اقتصادی 
و صنعــت، جامعــه را به جای رنجور کردن از توســعه مادی از آن 
بهره منــد کند. نامتوازنــی، ناهمزمانی و ناموزونی را در توســعه به 
حداقل برســاند )حافظ نیا، 1376: 10(. اگر جامعه ای فاقد فرهنگ 
شهرنشــینی باشــد، به فرض داشــتن شــهرهای مدرن و نوساز، از 

ســامت محیط بهره ای نخواهد داشــت. تنها در صورت دارا بودن 
بینش فرهنگی صحیح و هدایت شــده اســت که انسان ها خود را 
در تمامــی دارایی های محیطی ســهیم می داننــد و در حفاظت و 
بهســازی انواع محیط و رعایت حقوق یکدیگر می کوشند. عاوه 
بر آن ارتقای بینش فرهنگی در تمام سطوح جامعه به ایجاد حس 
مســئولیت و تعهد در تک تک افراد جامعه منجر شده و در تداوم 
روابــط صحیــح اجتماعی و اقتصــادی و رفع نیازهــای بنیادین و 

زیربنایی نقش عمده ای خواهد داشت )بشیریه، 1379: 150(.
همــراه با تغییــرات اقتصــادی، اجتماعــی و کالبدی شــهرها، 
کارکردهــای فرهنگــی فضاهــای عمومــی آنها نیز دچــار تحول 
شــده  است. این تحول از یک ســو در ماهیت و چگونگی تعریف 
این کارکردها و همچنین نقش و جایگاه آنها در فضای شــهری رخ 
داده و از سوی دیگر در شیوه تدارک و برنامه ریزی و سیاست گذاری 
آنها انجام پذیرفته اســت. گرچه باید ریشه بیشتر این تحوالت را در 
کشــورهای غربی جســت وجو کرد، اما در سایر شــهرهای جهان، 
کمابیش روندهای مشــابهی قابل تشــخیص است. همان گونه که 
در ســطح کان، الگوهای زیســتی و کالبدی شــهرهای غربی در 
ســایر شــهرهای جهان به درجات مختلف مورد تقلید قرار گرفته، 
در سطوح خرد و از جمله کارکردهای فرهنگی فضاهای شهری نیز 
نشانه های این تأثیر پذیری، آشــکار است. در اثر این الگوبرداری ها 
به ویــژه در یک قــرن اخیر، همســانی و همشــکلی فزاینده ای در 
ایجاد فضاهای فرهنگی، الگوهای رفتاری در درون این فضاها و نیز 
شــیوه های برنامه ریزی برای آنها، در شهرهای جهان به وجود آمده 
اســت. امروزه اگر الزامات اقتصادی شــهرهای غربــی به روندهای 
»بازآفرینی شــهری فرهنگ محور« در این شــهرها شکل داده است، 
در شــهرهای جهان ســوم نیز همین رویکرد، با اهداف مختلف از 
جملــه با هدف تحرک بخشــیدن به بازار گردشــگری مورد توجه 
قــرار گرفته اســت. بنابرایــن در اینجا روندهای تحــول در کارکرد 
فرهنگی فضاهای شهری با تأکید بر تجربه غرب مورد بررسی قرار 
می گیرد. در این بررســی به پارادایم های مختلفی که در طول زمان 
در برخورد با کارکردهای فرهنگی شــکل گرفته، اشــاره می شود و 
به ویژه رویکردهای معاصــر در این زمینه مورد تأکید قرار می گیرد 
)عباس زاده، 1389: 38(. یکی از مهم ترین تأثیرات فرهنگ شهری، 
تأثیر فرهنگ در جذب گردشگر است که تحت عنوان گردشگری 
فرهنگی مشــخص می گردد. آنچنان که گردشــگران فرهنگی با 
انگیزه هایــی چون، عاقــه به تاریخ، شــناخت روحیه های ملت ها، 
افزایــش دانش فرهنگی و پژوهش درباره یــک موضوع تاریخی به 

مسافرت می پردازند )پوراحمد و دیگران، 1392: 3(.

روش تحقیق
شهر قزوین یکی از شهرهای تاریخی ایران است که زمان احداث 
آن به قبل از اسام و به بیش از 7000 سال قبل بازمی گردد و از این 



68

13
97

یز 
پای

  
وم

س
 و 

سی
ره 

شما
  

م  
نهـ

ل 
سا

  
ي 

ش
وه

پژ
ي ـ 

لم
ه ع

نام
صل

ف

حیث یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران محسوب می گردد. این 
شهر در طول حیات خود با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده، 
به گونه ای که طی یک دوره به اوج رونق و ســرزندگی می رســیده 
و طی دوره بعدی بر اثر حــوادث و اتفاقاتی خاصی از رونق افتاده 
و تخریب و ویران می شــده؛ چنان که در دوران پس از اسام در اثر 
حمله مغوالن، شهر به شدت تخریب و ویران شد و در دوران صفویه 
با انتخاب به عنوان پایتخت به اوج قدرت و شــکوفایی خود رسید 
)زنده دل، 1377: 35(.  شــهر قزوین مرکز شهرستان قزوین است که 
در دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز قرار گرفته است. شهرستان 
بوئین زهرا در جنوب ، شهرســتان تاکستان در جنوب غرب، استان 
تهران در شــرق، اســتان زنجان در غرب و استان گیان و مازندران 
در شمال آن قرار گرفته اند. موقعیت حوزه استحفاظی شهر قزوین 
در 55 499 تا 10 500 طول شرقی و ... °36 تا 22 °36 عرض شمالی 
واقع شــده اســت. اتوبان تهران - زنجان از شــمال شهر و راه آهن 
تهران – زنجان نیز از جنوب شهر می گذرد. شکل 1 موقعیت شهر 

قزوین در ایران و استان را نشان می دهد.
پژوهــش حاضــر از لحاظ هدف، کاربــردی و روش تحقیق آن 
توصیفــی- تحلیلی بوده و بــرای جمع آوری داده هــا و اطاعات 
مورد نیاز، از بررســی های اسنادی- کتابخانه ای و مطالعات میدانی 
بهره گیری شــده و در نهایت، تجزیه و تحلیــل یافته ها با رویکرد 
تحلیل عوامل استراتژیک SWOT انجام شده است. جامعه آماری 
پژوهش را تمامی کارکنان و کارشناســان شهرداری و شورای شهر 
قزوین تشــکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله 

برفی، تعداد 30 کارشناس انتخاب شده است.)شکل شماره 2(
SWOT مدل

مدل SWOT یکی از ابزارهای اســتراتژیک تطابق نقاط قوت و 
ضعف درون سیســتمی با فرصت ها و تهدیدات برون سیســتمی 
است. این مدل، تحلیل سیســتماتیکی را برای شناسایی عوامل و 
انتخاب اســتراتژی که بهترین تطابق میــان آنها را ایجاد می نماید، 
ارائه می دهد. از دیدگاه این مدل یک اســتراتژی مناســب، قوت ها 
و فرصت هــا را بــه حداکثــر و ضعف ها و تهدیدهــا را به حداقل 
ممکن می رســاند. برای این منظور نقاط قوت و ضعف، فرصت ها 
و تهدیدها در چهار حالــت کلی SO، WO، ST، WT، پیوند داده 
شــده و گزینه های اســتراتژی از میان آنها انتخاب می شوند. برای 
ســاختن ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقــاط ضعف و نقاط قوت 

باید 8 مرحله را طی کرد:
- تهیۀ فهرســتی از فرصت های عمده ای که در محیط خارجی 

ناحیۀ مورد مطالعه وجود دارد؛
- تهیــۀ فهرســتی از تهدیدات عمده ای کــه در محیط خارجی 

ناحیۀ مورد مطالعه وجود دارد؛
- تهیۀ فهرستی از نقاط قوت داخلی عمده ای که در ناحیۀ مورد 

مطالعه وجود دارد؛

- تهیۀ فهرســتی از نقاط ضعف داخلی عمــده ای که در ناحیۀ 
مورد مطالعه وجود دارد؛

- نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی مقایســه می شــود و 
نتیجه در گروه استراتژی های SO قرار می گیرد؛

- نقاط ضعــف داخلی با فرصت های موجود در خارج مقایســه 
شده و نتیجه در گروه استراتژی های WO قرار می گیرد؛

- نقاط قــوت داخلی را بــا تهدیدات خارجی مقایســه نموده و 
نتیجه در گروه استراتژی های ST قرار می گیرد؛ 

- نقــاط ضعف داخلــی را با تهدیدات خارجی مقایســه کرده و 
نتیجه در گروه استراتژی های WT قرار می گیرد )ابراهیم زاده، 

1389: 75 و 76(. 

شکل شمارة 1: موقعیت جغرفیایی قزوین در استان و کشور ایران

شکل شمارة 2: روش تحقیق
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مرور یافته ها
بر  مؤثر  فرهنگی  عوامل  راهبردی  برنامه ریزی  فرایند 

توسعه شهر قزوین
تجزیه و تحلیل عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه شهر قزوین

بــرای تهیــه و ســاخت جدولی از عوامــل درونــی و بیرونی و 
مشخص نمودن چگونگی تأثیرگذاری آن بر کارکردهای فرهنگی 
و همچنین تحلیل آن بایــد مراحل زیر را انجام داد )ابراهیم زاده و 
آقاسی زاده، 1388: 116(: در ستون یک )عوامل خارجی و داخلی(، 
مهم تریــن قوت هــا، ضعف ها، فرصت هــا و تهدید هــای فراروی 
سیســتم را نام می بریم که در این پژوهش 10 عامل به عنوان نقاط 
قــوت، 12 عامل به عنوان نقاط ضعف، 9 عامل به عنوان فرصت ها 
و 12 عامل به عنوان تهدید های فراروی برنامه ریزی راهبردِی بخش 
فرهنگی توسعه شهر قزوین شناسایی شده اند. در ستون دو )ضریب 
اولیــه(، به هر یک از این عوامل و بر اســاس اثــر احتمالی آنها بر 
موقعیت استراتژیک فعلی سیستم، وزنی از پنج )مهم ترین( تا یک 
)بی اهمیت ترین( داده شــده اســت. هرچه وزن بیشــتر باشد، تأثیر 
بر موقعیت کنونی و آینده آن سیســتم بیشــتر خواهد بود. در این 
پژوهش میزان وزن عوامل با بهره گیری از روش دلفی و به وســیله 
مدیریت شهری )اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری(، تعیین 
شده است. در ستون سوم، ضریب ثانویه و یا وزن هر کدام از عوامل 
مشخص شده است. در ستون چهارم )رتبه بندی(، به هر عامل و بر 
اساس اهمیت و موقعیت کنونی عوامل، به آن عامل خاص رتبه ای 
از 4 )بســیار خوب( تا 1 )بســیار ضعیف(، داده شــده است، برای 
رتبه بندی نیز از روش دلفی بهره  برده شــده است. در ستون پنجم 
)امتیاز وزنی(، وزن در درجه هر عامل ضرب شــده تا به این وسیله 
امتیاز وزنی آن به دست آید، ســپس همه امتیاز های وزنی عوامل 
خارجی و داخلی جداگانه جمع زده شده اند تا مجموع امتیاز نهایی 
عوامل خارجی و داخلی به دست آید جدول 1 برای عوامل داخلی 

و جدول 2 برای عوامل خارجی. 
جدول 1 بیانگر آن اســت که از میــان 10 عامل قوت فرهنگی 
توسعه شهر قزوین، عامل وجود اماکن مذهبی )مساجد، حسینیه ها 
و امام زاده ها( با کارکردهای فرهنگی در شــهر قزوین با امتیاز وزنی 
)0/234( بــه عنوان مهم تریــن نقطه قوت و پــس از آن به ترتیب 
عوامل: پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر قزوین )0/187( و احساس 
امنیت فرهنگی مطلوب در شهر قزوین با امتیاز وزنی )0/178( قرار 
گرفته اند و همچنین از میــان 12 عامل ضعف، عوامل عدم درک 
صحیح از نیازهای فرهنگی شهروندان قزوین توسط مدیریت شهری 
با امتیاز وزنی )0/121(، عدم مشارکت دادن شهروندان در طرح های 
فرهنگی توسعه شهری با امتیاز وزنی )0/104( و تخصیص حداقل 
بودجه برای کارکردهای فرهنگی با امتیاز وزنی )0/095( به ترتیب 

در جایگاه اول تا سوم مهم ترین نقاط ضعف قرار گرفته اند.

جدول شمارة 1. ماتریس عوامل فرهنگی داخلی مؤثر بر توسعه شهر قزوین

ی
امتیاز وزن

رتبه

ب ثانویه
ضری

)وزن(

ب اولیه
ضری

 )S( نقاط قوت :)IFE( عوامل داخلی
)W( و نقاط ضعف

0/172 3 0/057 135 S1: نرخ باسوادی مردان در شهر قزوین

0/134 3 0/045 105 S2: نرخ باسوادی زنان در شهر قزوین

0/053 1 0/053 125 S3: تعداد کتابخانه های شهر قزوین

0/136 4 0/034 80 S4: تنوع قومیتی در شهر قزوین

0/187 4 0/047 110 S5: پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر قزوین

0/170 4 0/042 100 S6: وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی

0/115 3 0/038 90 S7: تناسب مبلمان شهری با هویت و 
فرهنگی شهری شهروندان قزوین

0/234 4 0/059 138
S8: وجود اماکن مذهبی )مساجد، 

حسینیه ها و امام زاده ها( با کارکردهای 
فرهنگی در شهر قزوین

0/098 2 0/049 115
S9: وجود زمین کافی برای احداث 

مراکز فرهنگی جدید و توسعه مراکز 
فرهنگی موجود

0/178 3 0/059 140 S10: احساس امنیت فرهنگی باال در 
شهر قزوین

0/089 2 0/045 105
W1: تحصیات پایین و غیر مرتبط 

پرسنل مدیریت شهری قزوین و عدم 
توجه به مباحث فرهنگی

0/095 2 0/048 112 W2: تخصیص حداقل بودجه برای 
کارکردهای فرهنگی

0/056 1 0/056 132 W3: عدم بها دادن به پژوهش های در 
ارتباط با مباحث فرهنگی

0/104 2 0/052 122 W4: عدم مشارکت دادن شهروندان در 
طرح های توسعه شهری

0/017 1 0/017 40 W5: کمبود نمایشگاه های با ماهیت 
فرهنگی

0/029 1 0/029 68 W6: کمبود تعداد سینماها در شهر 
قزوین

0/050 1 0/050 117 W7: عدم حمایت از صاحبان ایده و 
طرح های توسعه فرهنگ شهری

0/034 1 0/034 80 W8:  کمبود تعداد تئاترها و فرهنگسراها

0/047 1 0/047 111
W9:  اعمال سلیقه در طرح های 

فرهنگی توسعه شهری توسط مدیران 
اجرایی شهر

0/048 1 0/048 113
W10: مشخص نبودن جایگاه نهادهای 

مردمی و تشکل ها در طرح های 
فرهنگی شهری

0/121 2 0/061 143 W11: عدم درک درست از نیازهای 
فرهنگی شهروندان توسط مدیریت شهری 

0/064 2 0/032 75
W12: عدم تمایل مدیریت شهری در 

گرفتن نقش های جدید از جمله تبدیل 
از یک نهاد صرفاً خدماتی به یک نهاد 

خدماتی- اجتماعی 
2/229 - - 2356 جمع

مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده، 1397
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جدول شمارة 2: ماتریس عوامل فرهنگی خارجی مؤثر بر توسعه شهر قزوین

ی
امتیاز وزن

رتبه

ب ثانویه
ضری

)وزن(

ب اولیه
ضری

عوامل خارجی )EFE(: فرصت ها 
)T( و تهدید ها )O(

0/036 2 0/018 42
O1: ویژگی های انسانی )فرهنگی- 

اجتماعی( منحصر به فرد در شهر قزوین 
نسبت به شهرهای همجوار

0/146 3 0/049 114 O2: سند چشم انداز جمهوری اسامی 

ایران و توجه به ابعاد فرهنگی

0/091 2 0/046 107 O3: اسناد فرادستی و آمایشی استان 

قزوین و توجه به مباحث فرهنگی
0/184 4 0/046 108 O4: نزدیکی به پایتخت )تهران(

0/147 3 0/049 115 O5: توانایی تبدیل شدن به قطب 

گردشگری فرهنگی
0/186 4 0/046 109 O6: دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

0/109 3 0/036 85 O7: قرارگیری در مسیر ارتباطی مناطق 

غرب ایران به پایتخت

0/180 3 0/060 141 O8: پتانسیل فراوان در زمینه گردشگری 

شهری به ویژه توریسم فرهنگی

0/152 3 0/051 119
O9: قابلیت باال در جذب سرمایه گذاران 

بخش خصوصی ملی، در زمینه توسعه 
شهری در بخش های فرهنگی 

0/060 1 0/060 140 T1: عدم یکپارچگی مدیریت شهری 

در حوزه فرهنگی

0/062 1 0/062 145 T2: وجود قوانین سخت و دست وپاگیر 

در زمینه توسعه فرهنگ شهری

0/057 1 0/057 135
T3: عدم انگیزه و تمایل در بخش 

خصوصی در زمینه مشارکت در 
بخش های فرهنگی توسعه شهری قزوین

0/081 2 0/040 95 T4: جهانی شدن و تضعیف فرهنگ ها

0/129 3 0/043 101 T5: عدم برپایی نمایشگاه های ملی و 

بین المللی با ماهیت فرهنگی

0/148 3 0/049 116 T6: عدم تمایل زنان به مشارکت در 

بخش های فرهنگی توسعه شهری

0/056 1 0/056 132 T7: کمبود بودجه بخش های توسعه 

فرهنگی- اجتماعی شهر قزوین

0/106 2 0/053 125 T8: تنوع قومی در شهر قزوین با نیازها 

و سایق متفاوت

0/041 1 0/041 97
T9: عدم نظارت بر روند اجرایی شدن 

بخش های فرهنگی اسناد فرادست 
شهری قزوین

0/063 2 0/032 74 T10: روند برنامه ریزی فرهنگی از باال 

به پایین

0/134 3 0/045 105 T11: مهاجرت و تأثیرات فرهنگی آن بر 

شهروندان قزوین

0/123 2 0/061 144 T12: توجه ضعیف به بخش های 

گردشگری فرهنگی 
2/290 - - 2349 جمع

مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده، 1397

در جــدول 2 نیــز که به تحلیــل عوامل خارجــی )فرصت ها و 
تهدید ها( فرهنگی توســعه شهر قزوین پرداخته شده است، عوامل 
دانشــگاه بین المللی امام خمینی با امتیاز وزنی )0/186(، نزدیکی 
به پایتخت تهران با امتیاز وزنی )0/184( و پتانسیل فراوان در زمینه 
گردشگری شهری و به ویژه توریسم فرهنگی با امتیاز وزنی )0/180( 
به ترتیب به عنوان مهم تریــن فرصت ها و عوامل؛ عدم تمایل زنان 
به مشــارکت در بخش-های فرهنگی توسعه شــهر قزوین با امتیاز 
وزنی )0/148(، مهاجرت و تأثیرات فرهنگی آن بر شهروندان شهر 
قزوین با امتیاز وزنی )0/134( و عدم برپایی نمایشــگاه های ملی و 
بین المللی بــا ماهیت فرهنگی با امتیاز وزنــی )0/129( به ترتیب 
به عنوان مهم ترین تهدید های فرهنگی فراروی توســعه شهر قزوین 

بیان شده اند.
)SFAS( تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک

در این مرحله، با اســتفاده از جدول های تجزیه و تحلیل عوامل 
داخلــی و خارجی و ترکیــب آنها، مهم ترین عوامل اســتراتژیک 
ارائــه می گردد. در واقع، بــا تجزیه و تحلیل عوامل اســتراتژیک، 
برنامه ریزانــی کــه تصمیم-های اســتراتژیک را اتخــاذ می کنند، 
می تواننــد نقاط قوت و ضعف، فرصت هــا و تهدید ها را به تعداد 
کمتری از عوامل، محدود نمایند )ابراهیم زاده، 1389: 79(. خاصه 
مهم ترین عوامل استراتژیک فرهنگی مؤثر بر توسعه شهر قزوین در 

جدول 3 ارائه گردیده است.
تدوین راهبرد ها

در ایــن مرحله با تداخل عوامل داخلــی و خارجی بر یکدیگر، 
 ،)ST( تنوع ،)SO( بــه تدوین راهبردهای مختلــف رقابتی/تهاجمی

بازنگری )WO( و تدافعی )WT( می پردازیم )جدول 4(.
ماتریس ارزیابی نهایی عوامل داخلی و خارجی فرهنگی 

)IE( مؤثر بر توسعه شهر قزوین
ماتریس استراتژی ها و اولویت های اجرایی، بخش های مختلف 
سیســتم را به صورت نمودار در 9 قســمت جداگانه قرار می دهد. 
بررســی های قبل و بعــد از تهیــه ماتریس چنیــن امکاناتی را به 
وجود می آورد کــه تأثیرات مورد انتظار تصمیم های اســتراتژیک 
بر سیســتم پیش بینی گردد. ماتریس اســتراتژی ها و اولویت های 
اجرایی بر اساس استقرار داده ها در دو بعد اصلی شکل می گیرد:

الف( جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که روی 
محور Xها نشان داده می شود؛  

ب( جمــع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که روی 
محور Yها نوشــته می شود )ابراهیم زاده و دیگران، 1390: 121 (. در 
پژوهــش حاضر، جمع امتیاز نهایی ارزیابی عوامل فرهنگی داخلی 
توسعه شــهر قزوین )2/229(، روی محور Xها و جمع امتیاز نهایی 
ارزیابی عوامل فرهنگی داخلی توســعه شهر قزوین )2/290(، روی 
محور Yها نشان داده شده که نقطه تاقی آنها مشخص کننده نوع 

راهبرد است )شکل 3(.
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جدول شمارة 3: خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک )SFAS( عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه شهر قزوین

برنامه ریزی ی
امتیاز وزن

رتبه

ب ثانویه
ضری

)وزن(

ب اولیه
ضری

)SFAS( تخالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک
بلند مد

ت
میان مد

ت
کوتاه مد

* * 0/234 4 0/059 138 S8: وجـود اماکـن مذهبـی )مسـاجد، حسـینیه ها و امام زاده هـا(  بـا کارکردهـای فرهنگـی در شـهر 
قزوین

* * 0/187 4 0/047 110 S5: پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر قزوین

* * * 0/178 3 0/059 140 S10: احساس امنیت فرهنگی باال در شهر قزوین

* 0/121 2 0/061 143 W11: عدم درک درست از نیازهای فرهنگی شهروندان توسط مدیریت شهری 

* * 0/104 2 0/052 122 W4: عدم مشارکت دادن شهروندان در طرح های فرهنگی توسعه شهری

* * * 0/095 2 0/048 112 W2: تخصیص حداقل بودجه برای کارکردهای فرهنگی

* 0/186 4 0/046 109 O6: دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

* 0/184 4 0/046 108 O4: نزدیکی به پایتخت )تهران(

* * 0/180 3 0/060 141 O8: پتانسیل فراوان در زمینه گردشگری شهری به ویژه توریسم فرهنگی

* * * 0/148 3 0/049 116 T6: عدم تمایل زنان به مشارکت در بخش های فرهنگی توسعه شهری

* * 0/134 3 0/045 105 T11: مهاجرت و تأثیرات فرهنگی آن بر شهروندان قزوین

* * * 0/129 3 0/043 101 T5: عدم برپایی نمایشگاه های ملی و بین المللی با ماهیت فرهنگی

مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده، 1397

شکل 3. ماتریس استراتژی ها و اولویت های اجرایی توسعه فرهنگی 
شهر قزوین

همان طور که در شــکل 3 مشــخص اســت، نقطه تاقی جمع 
امتیازهای نهایی عوامل داخلــی و خارجی،  در خانه V قرار گرفته 
اســت؛ بنابرایــن باید راهبردهــای تدافعــی را به اجــرا درآورد که 
موجب »حفظ و نگهداری« شــوند )پیشــین: 82(؛ بدین صورت که 
باید راهبردهایــی را لحاظ کرد که نقاط ضعــف عوامل فرهنگی 
توسعه شهر قزوین را به حداقل ممکن رسانده و همچنین از شدت 

تهدیدهای فرهنگی توسعه شهر قزوین بکاهد.

نتیجه گیری
نتایج بررســی های کتابخانه ای – اسنادی و میدانی این پژوهش 
بیانگر آن است که ویژگی های طبیعی- انسانی شهر قزوین شرایط 
مناســبی را به لحاظ توســعه فرهنگی شــهر قزوین  فراهم آورده و 
مدیران شهری قزوین را با 22 عامل داخلی، 10 عامل قوت 12 عامل 
ضعف با امتیــاز وزنی )2/229( و همچنیــن 21 عامل خارجی، 9 
فرصت و 12 تهدید با امتیاز وزنی )2/290(، روبه رو ســاخته اســت 

که با توجه به این شــرایط، مهم ترین راهبردهایی که برای توســعه 
فرهنگی شــهر قزوین ارائه می گردد: در اولویــت اول، راهبردهای 
تدافعی اســت کــه شــامل راهبردهایــی از قبیل ارتقای ســرمایه 
اجتماعی شــهروندان از جمله آگاهی، اعتماد و مشارکت آنان در 
توسعه طرح های فرهنگی است. اولویت دوم، راهبردهای تنوع  است 
که شــامل توســعه و ایجاد نهادهای مردم نهاد در خصوص توسعه 
فرهنگی شــهر قزوین، توســعه مراکز فرهنگی از قبیل مســاجد و 
بازنگــری کلی در قوانین مربوط به توســعه فرهنگی شــهر قزوین 
اســت. اولویت ســوم، راهبردهای بازنگری است که مهم ترین آنها 
توســعه مراکز فرهنگی همراه با جذب مشارکت بخش خصوصی 
اســت. در نهایت اولویت چهارم، راهبردهای رقابتی شــامل توسعه 
گردشــگری فرهنگــی، حرکت به ســمت تبدیل شــدن به قطب 

فرهنگی کشور ایران و همچنین قطب دانشگاهی است.
نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوش هــای بحری مقدم و 
 یوسفی فر )1392(، لطفی )1390( و همچنین عباس زاده )1389( و

2017( Kagan et al(، Park )2016( در یــک راستاســت، چراکه در 

ایــن پژوهش ها نیز نقش فرهنگ به عنوان یک عامل جهت دهنده 
به توســعه شــهر تأیید و بر در نظــر گرفتن عوامــل فرهنگی در 

طرح های توسعه شهری، تأکید شده است. 
دســتیابی به راهبردهای ارائه شده توســعه فرهنگی شهر قزوین 

مستلزم اقداماتی است از قبیل:
- فراهــم نمــودن زمینــه جــذب نیروهــای متخصــص دارای 
تحصیات دانشگاهی در رشته های مرتبط با مدیریت شهری 
و حتی المقدور بومی و آگاه به مسائل فرهنگی شهر قزوین؛
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جدول شمارة 4: ماتریس راهبردها و راهکارهای فرهنگی توسعه شهر قزوین

)W( نقاط ضعف
پرسـنل مدیریـت  پاییـن و غیرمرتبـط  W1: تحصیـات 

شـهری قزویـن و عـدم توجـه بـه مباحـث فرهنگـی
کارکردهـای  بـرای  بودجـه  حداقـل  تخصیـص   :W2

هنگـی فر
W3: بهـا نـدادن بـه پژوهش هـای در ارتبـاط بـا مباحـث 

هنگی فر
W4: مشـارکت نـدادن شـهروندان در طرح هـای توسـعه 

ی شهر
W5: کمبود نمایشگاه های با ماهیت فرهنگی

W6: کمبود تعداد سینماها در شهر قزوین
W7: عـدم حمایـت از صاحبـان ایده  و طرح های توسـعه 

فرهنگ شـهری
W8: کمبود تعداد تئاترها و فرهنگسراها

W9: اعمال سـلیقه در طرح های فرهنگی توسـعه شـهری 
توسـط مدیران اجرایی شهر

و  مردمـی  نهادهـای  جایـگاه  نبـودن  مشـخص   :W10
شـهری فرهنگـی  طرح هـای  در  تشـکل ها 

فرهنگـی  نیازهـای  از  درسـت  درک  عـدم   :W11
شـهری مدیریـت  توسـط  شـهروندان 

W13: عـدم تمایـل مدیریت شـهری در گرفتن نقش های 
جدیـد از جملـه تبدیـل از یـک نهـاد صرفـاً خدماتـی بـه 

یک نهـاد خدماتـی- اجتماعی

)S( نقاط قوت
S1: نرخ باسوادی مردان در شهر قزوین

S2: نرخ باسوادی زنان در شهر قزوین
S3: تعداد کتابخانه های شهر قزوین

S4: تنوع قومیتی در شهر قزوین
S5: پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر قزوین

S6: وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
S7: تناسـب مبلمـان شـهری با هویـت و فرهنگی شـهری 

شـهروندان قزوین
و  حسـینیه ها  )مسـاجد،  مذهبـی  اماکـن  وجـود   :S8
امام زاده هـا( بـا کارکردهـای فرهنگـی در شـهر قزویـن

S9: وجـود زمیـن کافـی بـرای احـداث مراکـز فرهنگـی 
جدیـد و توسـعه مراکـز فرهنگـی موجـود

S10: احساس امنیت فرهنگی باال در شهر قزوین

تحلیل SWOT داخلی

تحلیل SWOT خارجی

)WO( راهبردهای بازنگری
WO1: جایگزینـی پرسـنل قدیمـی بـا سـطح تحصیات 
رشـته های  در  جدیـد  تحصیل کـرده  نیـروی  بـا  پاییـن 
مرتبـط بـا مدیریـت شـهری و اشـراف بـر فرهنـگ بومی 

قزوین  شـهر 
W:)1-3-4-5-7-10-11(
O: )3-5-6-7-9(

WO2: انجـام پژوهش هـای میدانـی بـه منظور شناسـایی 
و اولویت-بنـدی نیازهـای ضروری شـهروندان به منظور 
تخصیـص منطقـی اعتبارات در راسـتای توسـعه فرهنگی 

شـهر قزوین
W:)2-3-4-7-8-9-10-11-12(
O: )3-5-6-7-8(

WO1: توسـعه مراکز فرهنگی شـهر قزوین با مشـارکت 
خصوص  بخش 

W:)1-3-5-7-11(
O: )1-5-7-9(  

)SO( راهبردهای رقابتی/تهاجمی
SO1: تدویـن و اجـرای طرح های فرهنگی توسـعه شـهر 

قزویـن )پیوسـت فرهنگی در تمامـی طرح ها(
S:)1-2-6-8-9( /O:)1-2-3-6(

SO2: توسعه گردشگری فرهنگی
O:)1-2-4-7-8-9(
S:)1-2-4-5-8-9-10(

SO3: تبدیل شدن به قطب فرهنگی کشور
S:)1-2-3-4-5-8-9-10( /O: )1-2-3-4-5-8-9-10(

SO3: تبدیل شدن به شهر دانشگاهی در سطح ملی
O: )1-2-3-6(
S:)4-6(

)O( فرصت ها
O1: ویژگی هـای انسـانی )فرهنگی- اجتماعـی( منحصر 

بـه فـرد در شـهر قزوین نسـبت به شـهرهای همجوار
O2: سـند چشـم انداز جمهـوری اسـامی ایـران و توجـه 

بـه ابعـاد فرهنگی
O3: اسـناد فرادسـتی و آمایشـی اسـتان قزوین و توجه به 

مباحـث فرهنگی
O4: نزدیکی به پایتخت )تهران(

O5: توانایی تبدیل شدن به قطب گردشگری فرهنگی
O6: دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

O7: قرارگیـری در مسـیر ارتباطـی مناطق غـرب ایران به 
یتخت پا

شـهری  گردشـگری  زمینـه  در  فـراوان  پتانسـیل   :O8
فرهنگـی توریسـم  به ویـژه 

بخـش  سـرمایه گذاران  جـذب  در  بـاال  قابلیـت   :O9
خصوصـی ملـی، در زمینـه توسـعه شـهری در بخش های 

فرهنگـی

)WT( راهبردهای تدافعی
WT1: ارتقـای سـطح آگاهـی شـهروندان در خصـوص 

فرهنگی توسـعه 
W:)1-2-3-4-6-9-10(
T: )1-2-3-6-7-8(

WT2: ارتقای سـرمایه اجتماعی شـهروندان )اعتماد( در 
زمینه توسـعه فرهنگی شـهر قزوین

W:)1-2-4-5-6-7-8(/ T :)1-2-3-4-7-9-10(
WT3: جـذب مشـارکت شـهروندان و بخش خصوصی 

در خصـوص توسـعه فرهنگ شـهر قزوین
W:)4-7-10-11(/ T: )2-3-6-8-9-13(

WT4: تقویت زیر ساخت های فرهنگی شهر قزوین
W:)9-11(/ T: )1-2-4-5-12(

***************
WT5: ایجاد شورایاریهای  محلی در سطح شهر قزوین

W:)1-2-4-5-6-8-9-10-11-12( 
T: )1-2-3-6-8-9(

)ST( راهبردهای تنوع
ST1: ایجـاد نهادهـای مردمـی )NGOS( در خصـوص 

توسـعه فرهنگـی شـهر قزوین
S: )1-2-4-5( / T: )3-5-6-7(

طریـق  از  قزوینـی  شـهروندان  فرهنگـی  توسـعه   :ST2
)... و  )مسـاجد  فرهنگـی  مراکـز  توسـعه 

S: )4-5-7-8-9(
T: )1-3-4-6-7(    

ST3: بازنگری در قوانین توسعه شهر قزوین
S: )3-6(
T: )1-2-4-7(

)T( تهدید ها
T1: عدم یکپارچگی مدیریت شهری در حوزه فرهنگی

T2: وجـود قوانین سـخت و دسـت وپاگیر در زمینه توسـعه 
فرهنگ شـهری

T3: عـدم انگیـزه و تمایـل در بخـش خصوصـی در زمینـه 
مشـارکت در بخش هـای فرهنگـی توسـعه شـهری قزویـن

T4: جهانی شدن و تضعیف فرهنگ ها
T5: عـدم برپایی نمایشـگاه های ملـی و بین المللی با ماهیت 

فرهنگی
T6: عـدم تمایل زنـان به مشـارکت در بخش های فرهنگی 

شهری توسعه 
T7: کمبـود بودجـه بخش های توسـعه فرهنگی- اجتماعی 

قزوین شهر 
T8: تنوع قومی در شهر قزوین  با نیازها و سایق متفاوت

بخش هـای  شـدن  اجرایـی  رونـد  بـر  نظـارت  عـدم   :T9
قزویـن شـهری  فرادسـت  اسـناد  فرهنگـی 

T10: روند برنامه ریزی فرهنگی از باال به پایین
T11: مهاجرت و تأثیرات فرهنگی آن بر شهروندان قزوین

T12: توجه ضعیف به بخش های گردشگری فرهنگی

مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده، 1397
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- برقراری توازن میان نیازهای فرهنگی شــهروندان، کارکردهای 
فرهنگی و عملکرد فرهنگی؛

- انتخــاب شــهردار متخصــص بــا تحصیات دانشــگاهی در 
رشــته های مرتبط با مدیریت شــهری، حتماً بومی و آشــنا به 
مســائل و مشکات شهر قزوین و دارای تجربه در پست های 

اجرایی؛
- یکپارچگــی مدیریــت شــهری، به ویژه در مباحــث مربوط به 
فرهنگ شــهری از جمله همکاری بین ارشاد اسامی و سایر 

نهادهای فرهنگی؛
- فراهــم نمــودن زمینه هــای مشــارکت شــهروندان در تمامی 
طرح های توســعه شهری، به ویژه طرح های فرهنگی و مبلمان 
شــهری قزوین در راســتای عملی نمودن برنامه ریزی از پایین 

به باال؛
- تقســیم بندی منطقــی بودجــه مدیریــت شــهری از طریــق 
اولویت بنــدی نیازهای شــهروندان در بخش هــای کالبدی-

عمرانی، اجتماعی -فرهنگی و مالی-اقتصادی؛
- برگزاری کاس ها و کارگاه های تخصصی آشنایی با فرهنگ و 

توسعه فرهنگی برای شهروندان و مدیران شهری؛ 
- در نظر گرفتن پیوســت فرهنگی برای تمامی طرح های شهری 

قزوین متناسب با فرهنگ بومی شهر قزوین.
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