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  چكيده
ميالدي 1800جمعيت شهري به مرحله انفجار رسيده است و در كشورهاي كمتر توسعه يافته رو به افزايش است. در سال

ميليارد نفر رسيده است 3سال جمعيت شهرنشين نزديك به 200ميليون نفر درشهرها زندگي مي كردند اما با گذشت 29معادل 

يك آمار نيست بلكه ضرورت و نقش مديريت شهري را به دوچندان رسانده است. هدف پژوهش حاضر ارزيابي  اين رقم

مي باشد، براي رسيدن به اين هدف  Swotحكمروايي خوب شهري در عملكرد مديريت شهر اسالمشهر با استفاده از مدل 

شاخص هاي تعين شده بانك جهاني براي ابتدا به سطح حكمروايي خوب در ايران، ميان كشورهاي جهان از لحاظ 

تحليلي به مصاحبه با شهروندان و مسئولين شهر  -حكمروايي خوب پرداخته شد و سپس با استفاده از روش توصيفي

 مديريت شهر اسالمشهر فراروي هاي فرصت و تهديدها، ضعف، قوت نقاط مهمترين از اسالمشهر پرداخته شد و فهرستي

حكمروايي خوب شهري در اسالمشهر  راهبردهاي دارترين اولويت عوامل از هريك اهميت سنجش با انتها در و شد شناسايي

شد، يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه شهر اسالمشهر در گرداب مديريت بخشي و سلولي و نگرش از باال  ارائه و شناسايي

ادي در اداره امور شهر رنج مي برد و مسئوالن و به پائين گرفتار گرديده است و از مديريت ناكارآمد، ضعف ساختاري و نه

سازمان هاي درگير در اداره امور شهر جهت بهبود اين وضعيت و برون رفت از وضعيت فعلي مي بايست با به حداقل 

رساندن و كاهش نقاط ضعف در امر مديريت و كنار گذاشتن تعصبات طايفه اي و در نهايت مشاركت گرايي شهري، زمينه 

  ي خوب شهري را در اسالمشهر فراهم آورند. حكمرواي

  

  

  Swotحكمروايي خوب شهري، مديريت شهري، اسالمشهر، مدلواژه هاي كليدي: 
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  مقدمه -1

 امور رد مردم دخالت .كند مي پيدا معنا شهروندان و جامعه با تعامل و تبادل در نهادها ديگر مانند شهري مديريت نظام

 رغبت، جمعي ورام اداره در محلي انگيز شوق و سودمند تجربه، رود مي شمار به ملي رشد هاي شيوه ترين اصيل از شهري

 به محلي مشاركت از كه سودمندي نتايج بر تكيه با آنان و كند مي تحريك ملي بزرگتر كارهاي به پرداختن براي را مردم

 66 از يشب استقرار بيني پيش با). 6: 1380، طوسي(گردند مي راغب كشور ملي بزرگ هاي مشاركت به، آورند مي دست

 شهري ديريتم رو اين از. است شهري جهاني به تبديل حال در جهان، ميالدي 2020سال تا شهرها در جهان جمعيت درصد

 تحوالت و تغيير از تابعي خود كه چالشي؛ بود خواهد چالش نوعي درگير، اخص طور به 21 قرن در و اعم طور به آينده در

 نيز و ردگيگست و مقياس افزون روز يافتن شدت. گردد مي محسوب المللي بين و سياسي، اقتصادي، يجمعيت، فناورانه

 سبب، پايين هب باال گيري تصميم و بروكراتيك سنتي هاي سيستم كفايتي بي شدن آشكار همچنين و شهرها مسائل پيچيدگي

 منافع انصاحب بين اشتراك با كوچك و بزرگ تصميمات آن در كه آيد به وجود هايي سيستم سوي به گرايشي است شده

 و ترين ههزين كم، ترين بخش اثر عنوان به را »شهري خوب حكمروايي«رويكرد امروزه رو اين از. شود اتخاذ شهري

 مشاركت بعد مانه، شهري خوب حكمروايي نظريه مهم هاي جنبه از يكي. اند نموده معرفي مديريت اعمال شيوه پايدارترين

 عهده بر را رامو اداره مردم كه حكومتي يعني. است استوار »مردمي حكومت«بر مذكور نظريه بنيان و اصل هك چرا است

 شيوه كشور كوچك شهرهاي ساير همانند اسالمشهر شهر). Dekker & kempen, 2004:43(داشت خواهند

 تحوالت به توجه با اين شهر شهري ديريتم نظام در بازنگري و اصالح رو اين از دارد پايين به باال از و متمركز مديريتي

 با مطابقت ضمن و بوده تأييد مورد جدي به طور شهري مديريت زمينه در شده مطرح نوين ديدگاههاي وجود و ساختاري

 به بتوان تا برد بهره شهري مديريت بهبود براي موثر رهيافتهاي از شهر اين در موجود شرايط با مطابق بايد نوين رويكردهاي

 به، حاضر رنوشتا. يافت دست عادالنه توسعه بر تأكيد با است شده مطرح اخير ساليان طي كه شهري حكمروايي ولهمق

 نظري كردكار الزامات، نظري سطح در آن ضروتهاي و ويژگيها و شهري حكمروايي الگوي شناسايي چون اهدافي بررسي

 لزاماتا ديدگاه از اسالمشهر شهري ملكرد مديريتع فعلي نظام ارزيابي و سنجش، شهري مديريت در مذكور الگوي

  .پردازد مي شهري حكمروايي

 اهداف پژوهش -2

ارائه  و Swotهدف پژوهش حاضر ارزيابي حكمروايي خوب شهري در عملكرد مديريت اسالمشهر با استفاده از مدل

ن راي رسيدن به ايباين شهر مي باشد،  ريزان برنامه و مديران براي كاربردي و اساسي راهكار راهبردها براي تحقق آن و

ر پرداخته صاحبه با شهروندان و مسئولين شهتحليلي به م - اين امر مهم، با استفاده از روش توصيفي كردن مشاركتي هدف و

 سپس و دش شناسايي مديريت شهر اسالمشهر فراروي هاي فرصت و تهديدها، ضعف، قوت نقاط مهمترين از شد و فهرستي

 راهبردهاي تريندار اولويت عوامل از هريك اهميت سنجش با انتها در و شد داده اهميت ضريب و رتبه عوامل از هريك به

  شد. ارائه و شناسايي swotمدل قالب در حكمروايي خوب شهري در مديرت اين شهر

  مباني نظري پژوهش -3

  حكمروايي  -3-1

، راهبري يا هدايت كردن، مي رساند. واژه اي كه افالطون آن )kubernanريشه يابي واژه حكمروايي ما را به واژه يوناني(

 Gubernanceرا براي چگونگي هدايت يك نظام حكومتي به كار برده است. اين واژه يوناني در قرون وسطي به واژه 

كردن يا  تبديل شده است كه بر راندن، حكمروايي كردن يا راهبري داللت دارد. در اينجا حكمروايي، عمل يا شيوه حكومت
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). مفهوم حكمروايي شهري اخيراً در مضامين مختلفي استفاده مي گردد. شايد 20:1390،  لشكرزادهكاركرد حكومت است(

مهمترين مضمون استفاده شده در اين زمينه، رويكرد سياسي به بعد مديريت شهري است. از منظر تعديل ساختاري، مفهوم 

اي نهادهاي شهري، سازمان هاي محلي و ساير موسسات دولتي دارد. در حكمروايي شهري نياز به توجه به ظرفيت ه

حكمروايي، دولت يكي از كنشگران است و ساير عوامل دخيل در حكمروايي، بسته به سطح مورد بحث متنوع مي 

  ).45: 1388باشند(تقوايي و تاجدار، 

ورت تعريف مي كند: دين ص) حكمروايي را بUN-HABITATمركز سكونتگاههاي انساني سازمان ملل متحد(

يند و فرا حكمروايي مجموعه اقدامات فردي و نهادي، عمومي و خصوصي براي برنامه ريزي و اداره مشترك امور است

ند و شامل ت مي كمستمري از ايجاد تفاهم ميان منافع متفاوت و متضاد است كه در قالب اقدامات مشاركتي و سازگار حرك

  ر رسمي و سرمايه اجتماعي شهروندان است.نهادهاي رسمي و ترتيبات غي

قدرت  ي رسميحكمروايي مفهومي گستره تر از مفهوم حكومت دارد. حكومت با دولت مترادف نيست. در واقع هم نهادها

اشيم. جه داشته بكته توو نهادهاي جامعه مدني را در بر مي گيرد. هنگامي كه واژه حكمروايي را بكار مي بريم بايد به دو ن

ز اخارج  ت اينكه حكمروايي، حكومت نيست. حكمروايي به عنوان يك مفهوم، مشخص مي باشد كه قدرت در داخل ونخس

ومت، بخش ود: حكشاقتدار رسمي و نهادهاي حكومت وجود دارد. غالباً حكمروايي سه گروه اصلي از بازيگران را شامل مي 

وابط روجه به تتأكيد دارد و مشخص مي سازد كه تصميمات با  "فرايند"خصوصي و جامعه مدني، دوم اين كه، حكمروايي بر

اليق سولويتها و بين ا پيچيده بين تعدادي از بازيگران با اولويتها و ساليق متفاوت گرفته مي شوند. حكمروايي، توافقي را

وي )، و اين اساس و شالوده مفهوم حكمروايي است. الگDekker,2004:156رقيب و متضاد برقرار مي كند (

روهاي حكمروايي شهري، شكلي جديد از حاكميت شهري است كه پاسخگوي ضرورت تعادل چند وجهي ميان عناصر و ني

اقتصادي و  حكمروايي اعمال اقتدار سياسي، ).89: 1381(صالحي، متكثر در جهت پايداري توسعه و شهروند مداري است

رده تر از يي گستكالن است. بدينسان حكمروايي تدوين معنا اداري در پيشبرد امور عمومي در سطوح مختلف از از خرد تا

مروايي ود. حكرمفهوم حكومت دارد. عالوه بر اين بسياري از اجزاء حكومت خوب جزئي از مفهوم حكمروايي به شمار مي 

  در حقيقت از عرصه هاي حكومتي مي گذرد و حوزه هاي جامعه مدني طي بخش خصوصي را نيز در برمي گيرد.

ري ارائه ايي شه، مي توان تعريف زيرا را از حكمرو"حكمروايي"جه به مباني فوق و از حاصل جمع تعارف گوناگونبا تو

ك طرف و يهر از داد: حكمروايي شهري، فرايندي است كه بر اساس كنش متقابل ميان سازمان ها و نهادهاي رسمي اداره ش

 تقويت ويگر شكل مي گيرد. مشاركت نهادهاي غير رسمي نهادهاي غير رسمي جامعه مدني يا عرصه عمومي از طرف د

شود(برك  نجر ميمعرصه عمومي در اداره شهر مي تواند به سازگاري منافع گوناگون و در نتيجه به پايداري توسعه شهري 

  ).491: 1386پور، 

  1حكمروايي خوب شهري 2-3

ك يت آنها نيز پيچيده تر شود. بانهر چه ماهيت اتفاقات در شهرها پيجيده تر مي شود، بايد مشي مدير

با حكومت  دريافت كه حكمروايي، شيوه مديريت اداره كشور يا رابطه شهروندان1989) در مطالعات سالSTOWEجهاني(

ر سال د سانيكنندگان با موضوع محوري توسعه است. پس از آن سازمان ملل در دومين كنفرانس مربوط به سكونتگاه ان

ود را شعار خ ود كرد كه دولتها در جهت استقرار حكمراني شهري در شهرهاي جهان قدم بردارند در استانبول تأكي1996

  ).491: 1386قرار دهند( برك پور، » فعاليت جهاني براي حكمراني شهري پسنديده«
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ت حاكمي بر اساس تعريف برنامه عمران سازمان ملل، حكمراني خوب عبارت است از: مديريت امور عمومي بر اساس

  قانون، دستگاه قضايي كارآمد و عادالنه و مشاركت گسترده مردم در فرايند حكومتداري.

 2000ال پس از آن مفهوم جديد حكمراني خوب در سمينارها و همايش هاي متعددي مورد بررسي قرار گرفت و از س

هادهاي ناصالح «لف با عنوانبانك جهاني هر ساله گزارشي در مورد فعاليتها و همكاري هاي اين بانك با كشورهاي مخت

سيله آنها مي و). در حكمراني خوب قواعد حكومتي كه به 150: 1383منتشر كرده است(ترابي، » عمومي و تقويت حكمراني

م ). در مقاDaniel,2009p:285توان كاركردهاي سنتي حكومت را هدايت كرد به خوبي مستقر و درك شده اند(

ه م جامعهو ارتباط ميان حكومت شهري و شهروندان است كه هم حكومت شهري و  تعريف، حكمراني شهري نوعي فرايند

خوب مستلزم آن  ). حكمراني491: 1386مدني را در برمي گيرد و بر حقانيت و تقويت عرصه عمومي تأكيد دارد(برك پور، 

 ز شود. اينتجهي ها و منابع است كه حكومت خود را با عاجل ترين و ثمربخش ترين وظايف محدود كند و فراتر از توانايي

دسته هاي  تي، بايعني همكاري نزديك با جامعه مدني در تمام شكل هاي آن، با گروه هاي محلي، با سازمان هاي غير دول

د ا مي خواهنتند، يمذهبي، با فعاليت هاي موسوم به خودياري و نيز با افرادي كه خواهان بهبود تأمين كاالهاي جمعي هس

). چهار ركن Hall, 2002: 87ن افرادي كه نياز به كمك دارند و كساني كه مايل به ياري هستند، ايجاد كند(شبكه هايي ميا

  اصلي حكمروايي شايسته عبارتند از:

 بخش عمومي و دولت كه وظيفه هدايت و راهبري و برقراري حاكميت قانون را به عهده دارد. -1

 د.ه دارن، توليد، تجارت و وظيفه كسب و كار را بر عهدبخش هاي خصوصي كه عهده دار ايجاد اشتغال، درآمد -2

 جامعه مدني كه فراهم كننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است. -3

 سازمان هاي محلي كه وظيفه بسيج، سازماندهي و اعمال فرهنگ هاي بومي را به عهده دارد. -4

  

  SWOT 2مدل -3-3

د. نها داشته باشآند عواملي است كه راهبرد بايد بهترين سازگاري را با تجزيه و تحليل و شناسايي نظام Swotمدل راهبردي 

هديـدها را  تمنطق رويكرد مذكور اين است كه راهبرد اثر بخش بايد قوت ها و فرصت هاي سيستم را به حداكثر، ضعف ها و 

ـ به حداقل برساند. اين منطق اگر درست بكار گرفته شود نتايج بسيار خوبي براي انتخاب و ط  ر بخـش خواهـد  راحي راهبرد اث

ن داشت اين مدل يكي از ابزارهاي استراتژيك تطابق نقاط قـوت و ضـعف درون سيسـتمي بـا فرصـت هـا و تهديـدات بـرو        

ز مـي  ). روش تحليلي سوات با شناسايي و تحليل عوامـل بيرونـي و درونـي آغـا    1382سيستمي است (هريسون و همكاران، 

ـ اين عوامل  ه عواملي است كه در خارج از منطقه قرار دارند ولي بر آن تاثير دارندگردد، منظور از عوامل بيروني كلي ه عنـوان  ب

قابـت بـا   تهديدها و فرصت ها مشخص مي شوند. كارايي، سرعت و ظرفيت تطبيق عوامل دروني با محيط بيروني همراه بـا ر 

خص ضعف باتوجه به عوامل متعـدد مشـ   مناطق و شهرهاي ديگر نقاط قوت و ضعف شهر را منعكس مي كنند. نقاط قوت و

و  ا جهـت بهبـود  مي شوند. اين نقاط قوت و ضعف در مقابل تهديدها مقاومت مي كنند يا بر آنها غلبه مي نمايند و از فرصـته 

 روني را تحـت دتغيير شرايطي استفاده مي شوند. خط مشي ها به عنوان واسطه عمل مي كنند و تعامالت بين عوامل بيروني و 

  ).2،1380قرار مي دهند(ضياخواه،  تاثير

  

  

                                           
2 - strengths, weaknesses, opportunities, threats 
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 SWOTروش استفاده از مدل 

نيز نقـاط   و)، به طور كلي ماتريس سوات به نمايش در آمده است. ماتريس سوات استراتژيهاي چهارگانه 1در شكل شماره(

يـن  ااشـند.  ، مي بWT ،ST ،WO ،SOقوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها را نمايش مي دهد، استراتژي ها داراي عنوان هاي

اكنش و تقابـل و  ). كه باتوجه به نوع و35:1387ماتريس فرايند مربوط به تدوين سياستها و استراتژيهاي توسعه است(صرافي، 

 وت، مـي تـوان  نحوه تعامل هر عامل داخلي و خارجي با لحاظ نمودن جهات قبلي با چهار منطقه با چهار نوع اسـتراتژي متفـا  

 بديل به قـوت تنابراين اين ماتريس بايد بتواند نقاط قوت و فرصت را حفظ، و نقاط ضعف را ماتريس سوات را ترسيم كرد. ب

د تـدوين  يا حذف و تهديدها را خنثي كند. ماتريس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديـدها از ابزارهـاي مهمـي در فراينـ    

وند(قادري، شـ يروني با يكـديگر مقايسـه مـي    راهبرد هستند كه به وسيله آن اطالعات ماتريس هاي ارزيابي عوامل دروني و ب

رتيـب از  ) حاصل مي شود. به همـين ت SO). از مطالعه و مقايسه فرصت ها و نقاط قوت، راهبردهاي فرصت تهديد(20،1388

)، از مقايسـه نقـاط ضـعف و فرصـت هـا راهبردهـاي ضـعف        STمقايسه نقاط قوت و تهديـدها، راهبردهـاي قـوت تهديـد(    

) بـه دسـت مـي آيـد(زماني و همكـاران،      WTه نقاط ضعف و تهديدها، راهبردهاي ضعف تهديـد( ) و از مقايسWOفرصت(

1388 .(  

  

 ماتريس سوات

SWOT 

 نقات قوت

S 

 نقاط ضعف

W 

 فرصت ها

O 

 استراتژي هاي

SO 

 

 استراتژي هاي

WO 

 تهديدها

T 

 استراتژي هاي

ST 

 

 استراتژي هاي

WT 

   swot)  ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط ضعف وقوت 1شكل( 
  

  

ت هاي ه از فرص: اين استراتژي ها به منظور حداكثر استفاده از قوت هاي موجود براي بيشترين استفادSOاستراتژي هاي

هره بوت جهت هاي خاص رقابتي بوده و از نقاط قمحيطي طراحي مي شوند. به عبارتي ديگران استراتژي ها، استراتژي 

  برداري بهتر از فرصت ها استفاده مي شود.

اي عوامل ن تهديده: اين استراتژي ها به منظور حداكثر استفاده از قوت هاي موجود براي به حداقل رساندSTاستراتژي هاي

  كنند. ستراتژي نقاط قوت بي خطر ميبيروني طراحي مي شوند. به عبارتي ديگران تهديدها را با استفاده از ا

رصت هاي ف: اين استراتژي ها به منظور حداقل نمودن ضعف هاي داخلي براي بيشترين استفاده از WOاستراتژي هاي 

ط ضعف دن نقامحيطي طراحي مي شوند. به عبارتي ديگر در اين استراتژي از فرصت ها، جهت كم نمودن و يا از بين بر

  استفاده مي شود.

يط ديدهاي محاين استراتژي ها به منظور حداقل نمودن ضعف هاي داخل براي حداقل نمودن اثرات ته :WTراتژي هاياست

داقل حهت به بيروني طراحي مي شوند. به عبارت ديگر اين استراتژي ها، استراتژي هاي بقاپذيري در محيط بوده و ج

  رساندن نقاط ضعف و اجتناب از تهديدها استفاده مي شود.
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  روش شناسي پژوهش -4
ري اطالعـات و داده هـا مـورد    براي جمع آو تحليلي است، -اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و روش تحقيق آن توصيفي

حليـل  ت تجزيه و تنياز، از بررسي هاي اسنادي و مطالعات ميداني از قبيل مصاحبه، مشاهده، استفاده شده و در مرحله بعد جه

هـره  باز مـاتريس تحليلـي سـوات     اسالمشـهر  شهر عملكرد مديريت در شهري خوب حكمروايي اطالعات و ارائه راهبردهاي

ختار گرفته شده است. همچنين با بررسيهاي صورت گرفته فهرستي از نقاط قـوت، ضـعف، فرصـتها و تهديـدها فـراروي سـا      

 يهاي تهاجمي،قوت و ضعف استراتژمديريت اين شهر شناسايي قرار گرفت و با برخورد دو به دو فرصتها و تهديدها با نقات 

ل تك تك عوامـ  محافظه كارانه، رقابتي و تدافي استخراج شد. و باتوجه به نظرات مصاحبه شوندگان و مسئوالن، وزن دهي به

كمروايـي  حتاثير گذار صورت گرفت. در نهايت با تنظيم و عوامل داخلي و خارجي به تدوين راهبردهاي اساسـي بـه منظـور    

  اين شهر پرداخته شد.خوب شهري در 

  معرفي محدوده مورد مطالعه -5
  51 "، 10"، 0"و  51"، 22 "، 30"در نواحي مياني شمال غرب فالت مركزي و در موقعيت جغرافيايي) 2شكل( اسالمشهر

يالبهاي سعرض شمالي و بر روي آبرفت هاي سيالبي و مخروطه افكنه  35 "، 27"، 30"و  34"،42"،30"طول شرقي و در

 صد مساحت استاندر 1/7كيلومتر مربع( 278ري شده از دامنه هاي جنوبي البرز مركزي واقع شده است. مساحتي بالغ برجا

رتباطي استان تهران اسالمشهر بر روي يكي از مهمترين محورهاي ا). 1390(فرمانداري اسالمشهر،) را اشغال كرده استتهران

غرب پايتخت واقع  كيلومتري راه زميني جنوب22قم در -و خط آهن تهران ساوه -با جنوب كشور يعني محور ارتباطي تهران

آباد قاسم امدر گذشته اسالمشهر را به ن ).1، بخش دوم :1364شده است(طرح جامع اسالمشهر، مهندسين مشاور همسو، 

ه سيمات داراي اين شهرستان از نظر تقس. ه استشادشهر بود آباد مي شناختند و مدتي نيز نام آنشاهي و يا قاسم

  شهر(اسالمشهر، چهاردانگه، احمدآباد مستوفي) با مركزيت شهر اسالمشهر مي باشد.
  

  
 ه و موقعيت جغرافيايي شهر اسالمشهر نقش): 2شكل(

  



  8، پياپي4شماره، 2ه، دور1399بهارجغرافيا و روابط انساني،                      

191 

 

  هاي جمعيتي شهر اسالمشهر بررسي ويژگي -5-1

  ل زير مي باشد:به طور كلي روند تحوالت جمعيت شهراسالمشهر در دوره هاي مختلف سرشماري به شرح جدو
  

  1390تا  1345): وضعيت جمعيت شهر اسالمشهر از سال 1جدول(

تعداد مطلق   سال

  جمعيت

سهم از كل جمعيت 

  كشور%

نرخ رشد 

  اسالمشهر%

  نرخ رشد كشور%

1345  1006  0039/0  66/7  1/3  

1355  50292  14/0  87/47  7/2  

1365  215129  43/0  56/15  9/3  

1375  265450  44/0  12/2  96/1  

1385  357389  51/0  3  5/1  

1390  389102  55/0  66/1  29/1  

 )45-90مأخذ: (مركز آمارايران سرشماري عمومي نفوس و مسكن

 

  اهداف حكمروايي شهري -6
  به شكلي ساده مي توان اهداف كالن حكمروايي شهري را به شرح زير مطرح كرد:

  و جوامع محلي. لبازساخت جامعه مدني براي تقويت و اعتالي بيشتر سازمان ها، .1

  كاهش فقر و جدايي گزيني هاي اجتماعي، قومي و فرهنگي در شهرها. .2

  افزايش مشاركت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرايندهاي سياسي درون شهرها. .3

ي مال نهايآسته و جداي از اهداف آورده شده در باال مي توان به طور ويژه و خاص هدف هاي چندي را نيز در راستاي خوا

  ).58: 1386حكمروايي شهري مطرح كرد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: (كاظميان، 

 شهروندان. همه براي زندگي امكان افزايش و معاش كيفيت بهبودكاهش فساد،  .1

 ادايج و دارو پاي حفظ و تقويت دموكراسي به عنوان اعمال نظر حداكثر مردم در امور شهري و اعتالي امنيت، برابري .2

 زندگي در اعمالشان و ها خواسته دادن نشان منظور به مردم براي امكان و فرصت

  

  3تفاوت حكومت شهري و حكمروايي شهري -7

                                           
3 -Urban Governance 
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وذ و رت، نفحكومت و حكمروايي دو الگوي متفاوت در شيوه اداره شهرها هستند. تفاوت اين دو ايده در ميزان قد

) در Dekker,2004:158مردمي(جامعه) در جامعه شهري است(صالحيت سه عنصر دولت، بخش خصوصي و بخش 

ند ك فرايتعريف نظري، حكمروايي، يك گام جلوتر از حكومت است. حكومت، يك نهاد است در صورتي كه، حكمروايي ي

يم ا توجه به مفاه). ب160: 1386تعاملي است كه ميان نهاد رسمي حكومتي و عناصر ديگر شكل مي گيرد(اطهاري و ديگران، 

ور، پد(برك ذكر شده در دو حوزه حكومت و حكمروايي، جدول ذيل تفاوت اصلي ميان اين دو مفهوم را نمايان مي ساز

1386 :496.(  
  

  مقايسه ويژگيهاي اصلي حكومت و حكمروايي :)2جدول(
  حكمروايي  حكومت  معيارهاي مقايسه

  تعداد بسيار محدود مشاركت كنندگان  بازيگران

  اً دولتيعوامل اجرايي اساس

  تعداد بسيار زياد مشاركت كنندگان

  بازيگران بخش خصوصي و عمومي

  مشاوره اي صورت نمي گيرد  كاركردها

هـيچ همكـاري در صـورت بنــدي سياسـتها و اجـراي آنهــا      

  صورت نمي گيرد

  انجام مشاوره

  همكاري تا حد امكان در صورت بندي و اجراي سياستها

  مرزهاي بسته  ساختار

  يعضويت غير ادار

  مرزهاي بسيار باز

  عضويت داوطلبانه(اداري)

قراردادهاي 

  تعامل

  اقتدار سلسله مراتبي، راهبري متصل از باال

  تعامل خصمانه/ روابط متضاد

  برخورد غير رسمي

  پنهان كاري

  مشاوره افقي/ تحرك دروني

  توافق بر سر هنجارهاي تكنوكراتيك/ روابط تعاوني

  برخورد بسيار غير رسمي

  فافيت)باز بودن(ش

آزادي عمل باالي دولت از جامعه(هدايت شده) تسلط   توزيع قدرت

  دولت

  گروههاي ذي نفع جامعه هيچ نفوذي در دولت ندارد

  هيچ تعادل با همزيستي بين بازيگران وجود ندارد

آزادي عمــل انــدك دولــت از جامعه(خودســازمانده) تســلط 

  پراكنده دولت

 ادلولت دارند و تعگروههاي ذي نفع، نفوذ پراكنده اي در د

  و همزيستي بين بازيگران وجود دارد.

Source (UNDP, 2002, P: 6)   
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  شهري خوب حكمروايي هاي شاخص و اصول ):3(جدول

ه چنين كباشند  يا از طريق نهادهاي ميانجي در فرايند تصميم گيري شركت داشته«تمامي شهروندان بايستي مستقيماً   مشاركت

  »ادي بيان و آزادي انجمن ها صورت مي گيرد.مشاركتي بر مبناي آز

 ات الزم واطالع بيانگر ايجاد اعتماد متقابل بين حكومت و مردم از طريق تأمين اطالعات با تضمين دسترسي آسان به  شفافيت

  كافي.

ن، ضمن هروندايك از شمنظور اجراي قوانيني است كه براي همه سودمند و ضروري است بدون استثناء گذاشتن ميان هر   قانون مداري

  توجه به حقوق پايه انساني و مالحظه ارزش هاي متداول جامعه.

طريق،  ه بدانكپاسخگويي از طريق فرايندهاي انتخاب صاحبان قدرت و همين طور از طريق رويه هايي تعيين مي گردد   پاسخگويي

ار مي ايت قري تعامالت عمومي مورد حمفرايند تصميم سازي عمومي و نتايجي كه آنها به وجود مي آورند در راستا

  گيرند.

  تأكيد بر فراهم آوردن فرصت هاي برابري براي شهروندان جهت بهبود رفاه بدون تبعيض ميان آن ها.  عدالت

  داللت بر افزايش حساسيت مديران حكومتي نسبت به خواسته هاي عمومي دارد.  مسئوليت پذيري

  چشم انداز

  نظارت

ز طريق اوندان داشتن استراتژي مشخص و نگاه راهبردي جهت نيل به پايداري، توسعه و پيشرفت مناطق با مشاركت شهر

  فراهم آوردن حس مالكيت و مسئوليت پذيري بين آن ها.

  م.افزايش تالش هاي نظارتي در اقدامات حكومتي و فرايندهاي توسعه با مشاركت بخش خصوصي و عموم مرد

كارآيي 

  بخشيواثر

  س.تضمين اعطاي خدمت به عموم مردم با مصرف بهينه و عاقالنه منابع در دستر

تأمين آسان و سريع خدمات ضروري از طريق افزايش ظرفيت و شرايط اخالقي   تخصص گرايي

  مديران.

Source: (UNDP, 2002, P:3)   

  

  مروايي خوب شهري، در ايراننگاهي به حك -8
ت كه از هفت سال پيش وارد متون و منابع نظري ايران شده است، ديدگاه هايي كه حكمروايي خوب شهري نگرشي اس

) را از اصول اصلي حكمروايي خوب شهري مي دانند، 3خاستگاه حكمروايي خوب شهري هستند همه معيارهاي جدول(

از حكمروايي رسيده  مشخص كردن ميزان هركدام از اين معيارها نشان دهنده آن است كه ما در كشورمان به چه درجه اي

شاخص وضعيت توسعه پايدار كشورها را 24) كه در هلند واقع است براساس 4ssi). موسسه غير انتفاعي(1386:8ايم(افشار، 

) مشاهده مي 3نشان مي دهد، كه يكي از اين شاخص ها حكمروايي خوب شهري مي باشد همان طور كه در شكل شماره(

                                           
4-  Sustainable Society Index 
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) است، كه در مقابل كشور كانادا و از خيلي كشورهاي ديگر درسطح ضعيف مي 2,6كنيم سطح حكمروايي خوب در ايران(

  ).6باشد(اطالع بيشتر زيرنويس شماره 
  

  

  

  
  2012ال ): مقايسه اندازه هريك از شاخص هاي توسعه پايدار براي كشور ايران و استراليا س3شكل(

  
  

رشي را ) گزا3و شاخص هاي حكمروايي شهري(جدول شماره عالوه بر اين بانك جهاني هر ساله در جهان، باتوجه به اصول

 5يمنتشر مي كند كه سطح حكمروايي خوب را طبق شاخص هاي فوق نشان مي دهد. طبق آخرين گزارش بانك جهان

كشور  5وبورگ) كشورداراي باالترين سطح حكمروايي خوب مي باشند كه شامل(فنالند، دانمارك، نيوزلند، سوئد، لوكزام

ن داده شده ) نشا4مروايي پايين مي باشند كه شامل(زيمباوه، كره شمالي، سودان، كنگو، ميانمار) كه در جدول(داراي حك

مي  يي خوباست، باتوجه به گزارش هاي اين بانك براي كشور ايران، اين كشور جزء كشورهاي ضعيف در حوزه حكمروا

ه نمر 2012سال به شاخص هاي اشاره شده كشور ايران در ) وضعيت آن را نشان مي دهد. باتوجه4باشد كه در شكل شماره(

 ين سازمانقبلي ا را كسب كرده است كه نسبت به بسياري از كشورها در سطح پاييني قرار دارد. همچنين طبق گزارشات 2,6

) 2,9و () 2,8( )،3,1به ترتيب عدد( 2010و 2008، 2006در سالهاي گذشته نمره حكمروايي خوب در شهرهاي ايران در سال

  رسيده است. 2,6به  2012بوده است كه رو به كاهش رفته و در نهايت در سال 
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  2012): كشورهاي داراي باالترين و پايين ترين حكمروايي خوب شهري در سال 4جدول(

    Ssi - 2006  Ssi - 2008  Ssi - 2010  Ssi - 2012  

اطالعات   رتبه

  ساالنه

2004  2007  2008  2010  

  11,1  10,6  11,0  12,0  فنالند  1

  10,9  10,8  11,0  11,2  دانمارك  2

  10,6  10,5  10,7  10,7  سوئد  3

  10,6  10,3  10,6  11,5  نيوزلند  4

  10,3  10,2  10,9  11,4  لوكزامبورگ  5

  
  

        

  -9,5  -10,0  -9,5  -9,0  زيمباوه  147

  -9,6  -9,1  -9,0  -8,8  كره شمالي  148

  -9,8  -10,0  -9,2  -9,1  سودان  149

  -9,9  -10,1  -9,7  -10,1  كنگو  150

  -10,5  -10,9  -10,2  -10,3  ميانمار  151

source:( http://www.ssfindex.com)  
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  5): گزارش بانك جهاني مقايسه ايران با كشورهاي جهان از لحاض ميزان حكمروايي خوب شهري4شكل(

 شهرررسي و ارزيابي حكمروايي خوب شهري، در عملكرد مديريتي شهر اسالمب -9

  LEE(6ارزيابي محيط دروني( -1-9

اد عوامل د. تعدپس از بررسي عوامل دروني، عوامل عمده شناخته شده در ماتريس ارزيابي عوامل دروني قرار مي گيرن

ردد. ن مي گتعيين شده كه در برگيرنده نقاط قوت و ضعف حكمروايي خوب شهري در عملكرد مديريت شهر اسالمشهر بيا

اخلي دكه مهم ترين نقاط قوت وضعف فهرست و سپس وزن دهي مي گردد تا نمره نهايي عوامل  در اين مرحله هست

ي، استان ) جايگاه اسالمشهر به عنوان مهمترين قطب جمعيت پذير5مشخص شود و طبق نتايج به دست آمده در جدول(

ر با اداره امور شه و نهادهاي متواليمهم ترين نقطه قوت و موازي كاري و عدم هماهنگي سازمان  16/0تهران با نمره وزني

ه ب 07/0زن وو همچنين عدم مشاركت و نظرخواهي از شهروندان در فرايند تهيه و اجراي طرح هاي شهري با  05/0وزن 

  .گرديد عنوان مهم ترين نقاط ضعف ساختار مديريتي شهر اسالمشهر در جهت نيل به تحقق حكمروايي خوب شناسايي

  )ELEوني(يرارزيابي محيط ب -9-2

هدف از بررسي و تحليل اين عوامل شناسايي فرصت ها و تهديدهايي است كه بيرون از محيط شهر بر روي آن تاثير مي 

گذارند. در واقع با ارزيابي محيط بيروني شهرستان، فرصت ها و تهديدهايي شناسايي مي گردند كه شامل ابعاد اقتصادي، 

ن مرحله نيز همچون مرحله قبل مهم ترين فرصت ها و تهديدات پيشروي تحقق نظام در اياجتماعي، سياسي و... مي باشد. 

                                           
5/StatPlanet.html12-10/indicator2012source: http://www.ssfindex.com/cms/statplanet -  
عث مي شود كه تصميم گيرندگان و برنامه ريزان در همان مراحل قضاوت كمي را در فرايند تدوين ارزيابي محيط بيروني و دروني با - 6

اهداف و راهبردها به كار گيرند. براي ارزيابي عوامل دروني تاثيرگذار بر حكمروايي خوب شهري در ساختار مديريت شهر اسالمشهر 

مورد عامل  10و 7ف، براي فرصتها و تهديدهاي هر كدام به ترتيب مورد نقاط ضع13مورد نقاط قوت و 10مورد شناسايي شد كه 23

  .موثر شناسايي شد
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حكمروايي خوب شهر اسالمشهر فهرست و سپس وزن دهي گرديد تا نمره نهايي عوامل داخلي مشخص شود و طبق نتايج 

 به نسبت مسكن ارزاني يلدل به پايتخت به مهاجرتها مهار عنوان به اسالمشهر شهر جايگاه و ) نقش6بدست آمده در جدول(

و همچنين افزايش آگاهي مردم و تقاضاي روز افزون آنها جهت مشاركت در اداره سرنوشت محيط  14/0تهران با امتياز وزني

 4به عنوان مهم ترين فرصت هاي پيشرو و انتخاب شوراهاي شهر با ديدگاه طايفه اي و قومي(نمره 12/0زندگي خود با امتياز

)، همچنين عملياتي 08/0دخالت و اعمال نفوذ افراد و دستگاه هاي غير مربوط در اداره امور شهر امتياز وزني( )،24/0و امتياز 

) به عنوان مهم ترين تهديدات پيشروي 07/0نشدن شوراهاي محلي و مشاركت دادن شهروندان در اداره امور شهر با (نمره

  تحقق حكمروايي خوب در شهر اسالمشهر شناسايي گرديد.

دهنده  وامل تشكيلصر و عبه منظور ارزيابي ميزان تاثيرات هركدام و در نهايت براي تدوين راهبردها و استرتتژيها از عنا

ريب اهميت و مقايسه دودويي عناصر ماتريس، وزن و ض AHPماتريس هاي نقاط قوت و ضعف، ابتدا با استفاده از روش

 ميت هركدامبه اه يي شده، تعيين شده است. در رديف رتبه بندي باتوجهاوليه اي براي هركدام از نقاط قوت و ضعف شناسا

ي يا به آن، امتياز نهايتخصيص داده شده است. از حاصل ضرب وزن اوليه هر عامل بر رت 4تا1عوامل تعيين شده، امتياز نمره از

 رجي(فرصتهاامل خاكردن آثار عو امتياز وزني عوامل به دست آمده است. بعد از اين مرحله به ارزيابي، شناسايي و مشخص

يك از رات هروتهديدها) فراروي حكمروايي خوب شهري درعملكرد مديريت شهر اسالمشهر پرداخته شد و باتوجه به تاثي

  ).6و 5عوامل به رتبه بندي و وزن دهي آنها پرداخته شد جداول(

ر دروايي خوب شهري بر حكم): ماتريس ارزيابي نقاط ضعف و قوت ناشي از عوامل دروني 5جدول(

  عملكرد مديريت شهر اسالمشهر

  عوامل دروني 
  ضريب

  (نرمال شده)
  نمره

امتياز 

  نهايي

ت
ت قو

نقا
  

1S- 06/0  2  03/0  اهميت دادن به مقوله زيست محيطي در طرح هاي شهري و اجراي آن  

2S- 06/0  2  03/0  ها آن رعايت و شهرداري قوانين از شهروندان اطالعات و آگهي افزايش  

3S- 04/0  1  04/0  شهر امور اداره در مشاركت به شهروندان عالقه  

4S- 05/0  1  05/0  شهري مديريت مقوله به نسبت شهروندان آگاهي و سواد سطح افزايش  

5S- 08/0  2  04/0  گرايي محيط و محوري ناحيه  

6S- 16/0  4  04/0  جمعيتي در كنار تهران مهاجرپذيري قطب عنوان به اسالمشهر جايگاه  

7S- 03/0  1  03/0  شهر اقتصاد و زمين بهينه مديريت و كنترل  

8S- 06/0  2  03/0  شهرداري پرسنل براي آموزشي هاي دوره برگزاري  

9S- 09/0  3  03/0  اسالمشهر در كارشناسان و متخصصان وجود  

10S- 03/0  1  03/0  شهرداري اسالمشهر با ديگر ادارات همكاري  

ف
ضع

ت 
نقا

  

1W- 1/0  2  05/0  شهر امور اداره در ها دستگاه سوي از آن اجراي و مندي انونق ضعف  

2W- 15/0  3  05/0  جديد نيازهاي با شهري قوانين نبودن متناسب  

3W- 05/0  1  05/0  شهر امور اداره متوالي نهادهاي و سازمان هماهنگي عدم و كاري موازي  

4W- 07/0  1  07/0  شهري هاي طرح اجراي و تهيه دفراين در شهروندان از نظرخواهي و مشاركت عدم  

5W- 12/0  3  04/0  عمومي و خصوصي بخش با شهر امور اداره رسمي نهادهاي همكاري عدم و ضعف  

6W- 12/0  3  04/0  ها آن اجراي در شفافيت عدم و ها طرح هزينه و زمان نبودن منطقي  

7W- 1/0  2  05/0  مسئوالن پذيري مسئوليت و پاسخگويي ضعف  

8W- 1/0  2  05/0 به شهري هاي طرح اجراي نحوه و جزئيات درباره رساني اطالع كمبود و ضعف  
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  اطالعات حاصل از پرسشنامه هامنبع: مطالعات ميداني نگارندگان و 

ر بر حكمروايي خوب د): ماتريس ارزيابي فرصت ها و تهديدات ناشي از عوامل بيروني 6جدول(

  ساختار مديريت شهر اسالمشهر

  منبع: مطالعات ميداني نگارندگان و اطالعات حاصل از پرسشنامه ها
  

  شهروندان

9W- 24/0  4  06/0 شهري امور اداره نهادهاي ساير و شهرداري در متخصص غير نيروهاي از استفاده  

10W- 08/0  2  04/0 شهرداري كارمندان از برخي بين در شغلي تعهد عدم و اداري فساد وجود  

11W- 12/0  2  06/0 شهري واحد مديريت تحقق عدم  

12W- 15/0  3  05/0  شهر امور اداره براي ها شهرداري پايدار درآمدي منبع نبود  

13W- 09/0  3  03/0  مناطق از برخي نسبي محروميت شهري مناطق بين برابر امكانات عدم  

  13/2    1  مجموع

  عوامل بيروني 
  ضريب

  (نرمال شده)
  نمره

امتياز 

  نهايي

ت
ص

ت فر
نقا

  

1O- 08/0  2  04/0  شهروندان نظرات و يدگاهد از استفاده و اطالعاتي و ارتباطي آوريهاي فن از استفاده  

2O- 1/0  2  05/0  سازي خصوصي و زدايي تمركز راستاي در قوانين تصويب  

3O- 05/0  1  05/0  شهروندان به بهتر خدمت ارائه و الكترونيك دولت گسترش  

4O- محـيط  شـت سرنو اداره در مشـاركت  جهت آنها افزون روز تقاضاي و مردم آگاهي افزايش 

  ودخ زندگي
06/0  2  12/0  

5O- نآ امـور  از بخشـي  واگذاري و شهرداري سازي كوچك براي الزم قانوني هاي زمينه وجود 

  خصوصي بخش به
05/0  2  1/0  

6O- 07/0  1  07/0  ها شهرداري جمله از اداري نهادهاي و دولت سازي كوچك براي دولت راهبرد  

7O- ارزاني مسكن  به دليل رتها به پايتختمهار مهاج عنوان اسالمشهر به شهر جايگاه و نقش

  نسبت به تهران
07/0  2  14/0  

ت تهديد
نقا

  

1T- 07/0  1  07/0  اتي نشدن شوراهاي محلي و مشاركت دادن شهروندان در اداره امور شهرعملي  

2T- 12/0  2  06/0  شهري احدو مديريت با ارتباط در مديريت شرايط ارتقاي براي مسئوالن جدي عزم عدم  

3T- 12/0  2  06/0 اند بازهاي سياسي و دخالت جناح هاي مختلفب  

4T- 14/0  2  07/0 مديريت جزئي نگر و عدم توجه به برنامه هاي استراتژيك و بلند مدت  

5T- 12/0  2  06/0 نگرش منفي و از بين رفتن اعتماد شهروندان به شهرداري ها  

6T- 1/0  2  05/0 فراهم نبودن زمينه هاي الزم جهت مشاركت مردم  

7T- 24/0  4  06/0 انتخاب شوراهاي شهر با ديدگاه طايفه اي و قومي قبيله اي  

8T- 14/0  2  07/0 عدم شايسته ساالري در به كارگيري مديران و متخصصان  

9T- 08/0  1  08/0 دخالت و اعمال نفوذ افراد و دستگاه هاي غير مربوط در اداره امور شهر  

10T- 1/0  2  05/0 و تداوم از هم گسيختگي سازمان فضايي كالبدي شهر گسترش بي رويه شهري  

  1 /84    1  مجموع
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 تهاجمي/ رقابتي

II 

 محافظه كارانه/ بازنگري

I 

 موقعيت تنوع 

IV 

*
 تدافعي

III 

 نمره نهايي حكمروايي خوب شهري در ساختار مديريت شهر اسالمشهر

    )LEدر ماتريس عوامل داخلي و خارجي ( 

۴ ۲٫۵  ۱  

۴ 

۲٫۵  

  
  

  جزيه و تحليل اطالعات و تدوين استراتژي ها(ارائه راهبردها)  ت -10
ديدهاي مطرح شده بر حكمروايي خوب شهري درعملكرد در اين مرحله پس از شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و ته

مديريت شهر اسالمشهر، ماتريس راهبردهاي حكمروايي خوب شهري براساس اهداف تعريف شده استخراج شد. ماتريس 

، 7SO ،8STسوات با مقايسه نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصتها چهار نوع راهبرد ارائه مي كند كه عبارتند از، راهبردهاي
9WO ،10WT استخراج راهبردهاي ممكن از طريق ماتريسي كه از تقابل و تعامل عوامل دروني و بيروني شكل مي يابد .

صورت مي گيرد. و در نهايت راهبردهاي معطوف به نقاط قوت بايد به گونه اي تدوين مي شود كه بتوان از پتانسيل هاي آن 

نهايي از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي بيانگر اين است كه راهبردهاي به نحو مطلوب استفاده نمود در اين پژوهش استنتاج 

كالن بايد به گونه اي تدوين شود كه بتوان بر تهديدات موجود غلبه كرد. به منظور ارائه راهكارها و سياستهاي حكمروايي در 

فرصتها اجتناب ناپذير مي  ) درجهت رفع ضعفها، تهديدها و بهبود قوتها وSWOTاين شهر، شناخت عوامل چهار گانه (

  ).7باشد(جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
7Strengths opportunities- بهره جستن از نقات قوت، براي استفاده از فرصتها  

8Weakness opportunities -   بهره جستن از فرصتها، براي از بين بردن نقاط ضعف                                                               

9Strengths threats - احتراز از تهديدها براي استفاده از نقات قوت 

1 0Weakness strengths - كاهش نقاط ضعف براي پرهيز از تهديدها 
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 و): راهبردهاي مناسب حكمروايي خوب شهري در شهر اسالمشهر با تلفيق ديدگاه مردم 7جدول(

 مسئولين

  )Wنقاط ضعف(

  

 S(  SWOTنقاط قوت(

 

 

  

 ماتريس

در جدول ماتريس ارزيابي عوامل خارجي حـاكم بـر   

ريت شـهر  حكمروايي خوب شهري در عملكرد مـدي 

 نقطه ضعف شناسايي شده است. 13اسالمشهر

در جدول ماتريس ارزيابي عوامل داخلـي حـاكم بـر    

حكمروايي خوب شهري در عملكرد مـديريت شـهر   

 نقطه قوت شناسايي شده است. 10اسالمشهر

 )Oفرصتها(  )SOاستراتژيهاي تهاجمي(  )WOاستراتژيهاي بازنگري(

شـهروندان در  ركت مستقيم همه تدارك شرايط مشا -

فرايندهاي تصميم گيـري و سياسـت گـذاري هـا بـا      

  ايجاد زمينه مديريت مشاركتي.

صويب قوانين الزام آور جهت افزايش مشاركت و ت -

هماهنگي سازمانهاي اداره امـور شـهري بايكـديگر و    

ــتمر    ــاط مس ــاني و ارتب ــارت همگ ــامانه نظ ايجــاد س

  شهروندان با مسئوالن.

ريـك از نهادهـا و   هاه تعريف دقيق نقـش و جايگـ   -

  سازمان هاي مختلف در اداره امور شهر

ستفاده گسترده از ظرفيت هـا و توانمنـديهاي فـن    ا -

ــدمات    ــزايش خ ــا اف ــات ب ــات و ارتباط آوري اطالع

 الكترونيكي

ملياتي نمودن نظرات كارشناسـان، متخصصـان و   ع -

  خبرگان در راستاي ايجاد حكمروايي خوب شهري

  كت شهروندانايش مشارزمينه سازي جهت افز -

راهم نمـودن زمينـه ايجـاد همـاهنگي هـاي بـين       ف -

  سازماني از طريق تسهيل و بازنگري در قوانين

كــارگيري توانمنــدي هــاي بخــش خصوصــي در ب -

  زمينه هاي مختلف اجرايي و مديريتي

ــودن    ت - ــراهم نم ــك و ف ــدمات الكتروني ــعه خ وس

  دسترسي شهروندان به اطالعات

ـ   ايجاد سـامانه وا  - ه شـهروندان و  حـد پاسـخگويي ب

 استفاده از نظرات آنها.

درجــدول مــاتريس ارزيــابي عوامــل 

خارجي حاكم بر حكمروايي خـوب  

شهري، نقـاط فرصـت توضـيح داده    

ليسـت   7Oتـا   1Oشده است كـه از  

  شده اند.

  )Tتهديدها(  )STتنوع(  استراتژيهاي  )WTتدافعي(  استراتژيهاي

جهت بكارگيري توان ه هاي الزم فراهم نمودن زمين -

و قابليت هاي بخش خصوصي در اداره و اجراي 

  امور

فتار مناسب و تعاملي باشهروندان، پذيرش و ر -

فرصت بخشي به آنان در راستاي توسعه مشاركت 

  شهروندان

ايبندي به قوانين در سازمان ها و جلوگيري از پ -

  دخالت و نفوذ افراد و گروه هاي غيرمرتبط

اي تسهيل در مينه هاي الزم برفراهم نمودن ز -

  ارتباط شهروندان با مديران و مسئوالن شهري

موزش مستمر و دائمي به كاركنان و پرسنل اداري آ -

  جهت افزايش توانمندي و كارايي آنها

سترش خدمات و تسهيالت به طور عادالنـه بـين   گ -

  تمامي نواحي شهري و ساماندهي نواحي حاشيه اي

نـــديهاي انســـاني و و توانم اســـتفاده از ظرفيتهـــا -

ســازماني موجــود جهــت ايجــاد حكمروايــي خــوب 

  شهري

راهم نمودن زمينـه هـاي الزم جهـت پايـه ريـزي      ف -

  حكومت محلي و همكاري شهروندان با شهرداري ها

ه تعادل رسـاندن اختيـارات شـوراهاي اسـالمي و     ب -

شهردار براي كـم كـردن فشـارها از جانـب شـوراي      

  رياسالمي شهر بر شهردا

در جدول مـاتريس ارزيـابي عوامـل    

خارجي حاكم بر حكمروايي خـوب  

شــهري، نقــاط تهديــد توضــيح داده 

ليسـت   T10تـا   1Tشده اسـت كـه از  

  شده اند.

  منبع: بررسيها و شناسايي نگارندگان و نتايج حاصل از پژوهش
  

  

  نتيجه گيري -11
ويكردهاي سنتي مديريتي و استفاده از امروزه مشخص شده كه حل مشكالت شهري در كشورها فقط با اصالح ر

رهيافتهاي نوين مديريتي امكان پذير است. مديريت متمركز بخشي و دولتي و ناتواني بخش هاي عمومي(شهرداريها)، كمبود 

ــل  عوامــــــ

 خارجي

 عوامل داخلي
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بودجه هاي دولتي و نبود سرمايه گذاران خصوصي و مشاركت شهروندان سبب افت زير ساختها، خدمات شهري و شرايط 

شهرها شده است. شهرها به عنوان بزرگترين اجتماع مدني دنيا، امروزه به عنوان كانون تمدن هاي بشري از  زيست محيطي در

جايگاه پراهميتي برخوردارند. اين جايگاه با وجود مشكالت جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، كالبدي و فضايي، 

ه است. از اين رو مركز علمي و تحقيقاتي و سازمان هاي بين مديريت شهرها را بيش از هر زمان ديگري پيچيده و دشوار كرد

المللي توسعه در طي چند دهه اخير، با تشديد مسائل حوزه مديريت شهري و در پي تحقيق پايداري در مديريت شهري به 

نه ترين و چاره جويي پرداخته و در نهايت در زمان حاضر رويكرد حكمروايي خوب شهري به عنوان اثر بخش ترين، كم هزي

پايدارترين شيوه اعمال مديريت پذيرفته شده است. بنابراين الزمه رفع ناپايداري توسعه شهري در كشورهاي در حال توسعه 

رفع ناپايداري ها از بدنه نهادهاي مديريتي و برنامه ريزي شهري و كارآمد سازي، اثر پذيري و مسئوليت پذيري بيشتر در 

ايف، صالحيتها و قدرت به حكومتهاي محلي و ساير ذي نفعان محلي است؛ كه تمام اينها به اداره امور شهري و تفويض وظ

شيوه جديدي از اداره شهرها به نام حكمروايي خوب شهري داللت دارد. در اين پژوهش به منظور ارائه راهبرد و راهكارهاي 

ت ها و تهديدهاي پيش روي ساختار اساسي جهت تحقق حكمروايي خوب شهري در اسالمشهر، نقاط قوت و ضعف، فرص

مديريت شهري در اسالمشهر با استفاده از مدل سوات مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و استراتژيهاي اساسي جهت بهبود 

و تحقق حكمروايي خوب شهري تدوين گرديد كه باتوجه به جدول ماتريس داخلي و خارجي، جايگاه حكمروايي خوب 

 در اسالمشهر شهر كه دهد مي نشان پژوهش هاي ) قرار گرفته است. يافتهWT(موقعيت تدافعيشهري در اسالمشهر در 

 و ساختاري ضعف، ناكارآمد مديريت از و است گرديده گرفتار پائين به باال از نگرش و سلولي و بخشي مديريت گرداب

 برون و وضعيت اين بهبود جهت شهر امور هادار در درگير هاي سازمان و مسئوالن و برد مي رنج شهر امور اداره در نهادي

و  تعصبات گذاشتن كنار و مديريت امر در ضعف نقاط كاهش و رساندن حداقل به با بايست مي فعلي وضعيت از رفت

كه در . آورند فراهم اسالمشهر در را شهري خوب حكمروايي زمينه، شهري گرايي مشاركت نهايت در و هواداري طايفه اي

يي ساختن استراتژي هاي راهبردي استخراج شده در اين پژوهش مي تواند تا حدودي زمينه حكمروايي خوب اين راستا اجرا

   شهري را در اسالمشهر فراهم سازد.
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