
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

  
                                                                                     

                 
     

 

 
63     

  ...ي استراتژيك  تحليل جايگاه و تدوين برنامه  

  
  
  
  
  
  

 1395بهار  42جغرافيا و توسعه شماره 

  08/12/1392: وصول مقاله 
  07/10/1393: نهايي  تأييد

   63-82 :صفحات     
  

  استراتژيك حكمروايي خوب  ي تحليل جايگاه و تدوين برنامه
  شهر زاهدان: موردي ي مطالعه

  

  3حامد ارشد، 2ابوذر پايدار، 1نژاد علي حاجيدكتر 
  

  چكيده
چنين  رفع .شورهاي تمركزگرا نشان داده است نگاه يكسونگر و سوژه انگار به شهر مشكالت زيادي را به بار خواهد آوردك ي تجربه

خوب حكمروايي . استممكن  كاركردهاي شهري سطح كارايي ارتقايعمل مشاركتي و  ،)ييگو پاسخ(نظارت عموم  مشكالتي از طريق
اساس كنش متقابل  واقع فرآيندي است كه بر درباشد و مطرح ميامور شهري  ي و اداره ريگي يمنظام تصم نوين رويكردعنوان بهشهري 

مدني، از طرف ديگر شكل  ي جامعه يها و تشكل يردولتيغ يها شهر از يكسو و سازمان ي ها و نهادهاي رسمي اداره ميان سازمان
 ي كننده يلتسهشهري و نشان دادن نقش  يي خوبهاي حكمرواشاخص وضعيت سنجشحاضر؛  اين اساس هدف پژوهش بر. گيرد يم

و ابزار پرسشنامه به SWOT گيري از مدل با بهرهتحليلي و  -روش تحقيق توصيفي. باشدشهروندان در دستيابي به اين هدف واال مي
 كران، اقدام بهاساس فرمول كو بر اين هدف تحققبراي . شود پرداخته مي يتحليل جايگاه برنامه استراتژيك حكمروايي خوب شهر

نتايج نشان  .ه استاز كارشناسان و متخصصان شهرداري و شوراي شهر شد پرسشنامه 32پرسشنامه از شهروندان و تعداد  385تكميل 
نظر  از بوده وهاي بينش راهبردي و مشاركت شاخصي حكمروايي خوب متعلق به ها شاخصدر بين بهترين وضعيت  ،ازنظر شهروندان داد

موقعيت  دهدمينشان نيز   SWOTتحليلنتايج حاصل از . باشد يمدهي ذيرش و پاسخشاخص پ متعلق به هترين وضعيتكارشناسان ب
راهكارهاي اين  .كارانه، رقابتي و تدافعي در موقعيت تدافعي قرار دارد حكمروايي در شهر زاهدان از ميان چهار حالت تهاجمي، محافظه

  :تشرح زير اسبه        اولوي تترتيب بخش به 
؛ تمركز بر تفكر استراتژيك و ها طرحيات يي در مورد جزرسان اطالعو  ها طرحجلب مشاركت و توجه به نظرات مردم در تهيه و اجراي 

محيطي در  يستزتوجه ويژه به مسائل  ها؛ شهري و ضرورت هماهنگي بين سازمان ي اجماع مديران محلي بر اجراي مديريت يكپارچه
  .يجادشده در بين مناطق در اين مورداعدالت در دسترسي مساوي مناطق به امكانات و كاهش شكاف  ي مسألهه ها؛ توجه ب يزير برنامه

  .، شهر زاهدانSWOTيي، مدل گو پاسخحكمروايي خوب، مشاركت، : ها كليدواژه
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  1395بهار  ،42ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
 يشناس شكل جديدي به جامعه تحوالت دوران حاضر،  

 ي جامعه. تها داده اس شهري و همچنين روابط بين آن
 ي،     جمعي ت چون ناهمگوني هايي يژگينوين شهري با و

 يده سازمانو گسترده  يقشربند جتماعي باال،ا كرتح
روابط  يريگ شكل ي ينهو سياسي جديد زم اجتماعي

محلي شده است  يها جديد ميان آنان و حكومت
ت اتفاقات در           هر چه ماهي . )3 :1390قدمي و همكاران، (

ها نيز  ، بايد مشي مديريت آنشود يم تر يچيدهشهرها پ
  Lewis and Mioch, 2005: 51).( شود تر يچيدهپ

رهيافت سنتي و متداول مديريت شهري بر مبناي     
در سطح  ييي و تمركززدا         ّدر سطح مل  ييتمركزگرا

ي،                      ّيكپارچه در سطح كالن مل  يزير محلي، برنامه
 - ، نظام بسته و انحصارمدت يانبخشي م يزير برنامه
 ي كننده يمدولتي، اقدامات واكنشي و تنظ ي طلبانه

ساالرانه استوار  فن يها حل وضع موجود با استفاده از راه
   .)60 :1386پور،  الله( بوده است

 است رسيده نتيجه اين به امروزه جهاني، ي جامعه   
 مالي منابع كمبود شهري مديريت ي عمده مشكل كه
 بلكه نيست ماهر نيانسا نيروي يا و مدرن ي  ّ   فن اور يا

 ي اداره ي شيوه در اصلي مشكل همه، از بيش و پيش
  .)46 :1388تقوايي و تاجدار، ( است عوامل اين
 ي شده در عرصه رويكردهاي گوناگون مطرح در ميان   

ين تر مديريت شهري، حكمروايي خوب شهري از مطرح
اين الگو در زمان حاضر در مجامع . رويكردهاست

بست بن حافل كارشناسي تنها راه خروج ازوم المللي ينب
و مديريت  شود يشهرها تلقي م يافتگين فقر و توسعه
، ينتر جز اجراي آن ندارد، زيرا اثربخش يا شهري چاره

اعمال مديريت  ي و پايدارترين شيوه ترين ينههز كم
سياسي را به دو  هاي يماگر رژ .)5: 1383ترابي، (است 
اقتدارطلب تقسيم كنيم؛ عمده دموكراتيك و  ي دسته
چون ساخت  هايي يژگيدموكراتيك با و هاي يماز رژ

قدرت و سازمان فضايي متكثر، منعطف،  ي چندجانبه

 مديريت، ي محور، در عرصه و انسان همگرا، پايدار
  شود يمنتج م1شهري  حكمروايي خوب

   ).198 :1389رهنما و همكاران، (
مثابه   سي بهسيا يريپذ جامعه مدني،  ي در يك جامعه

پرسشگري از قدرت و لزوم سامان بخشيدن به كنش 
سياسي جلوه  سياسي و آشنايي با مفاهيم جديد

 -  جامعه ،يافتهن  توسعهي  جامعه  ولي در يك ؛كند يم
بر تفكر        حاكمي ت خواست            ً      سياسي صرفا  تحميل يريپذ

 ي در يك جامعه. سياسي و واكنش سياسي افراد است
سياسي شهروندان   د را با كنشخو ،      حاكمي تمدني، 

، افراد يافتهن  توسعه ي ولي در جامعه كند يهماهنگ م
 سازند يمنطبق م       حاكمي تكنش سياسي خود را با 

براي گريز از مشكالت  .)3 :1384و صرافي،  زاده يلاسماع(
ي ياومعناي عبارت حكمر به درك مناطق شهري ي اداره

آن براي مرتبط با  هاي يسممكان ي خوب و توسعه
 نياز استبراي بهبود   مبنايي ي و ارائه ييارزيابي كارا

)(Lock Wood,2009: 755.   
 و دولت  همياري كه بر شهري حكمروايي  مفهوم   

 استوار بنيادي اين اصل بر است، مبتني مدني يجامعه
 كامل مسؤوليت ييتنها به آنكه يجا ها به دولت كه است
 گيرند؛ عهده بر آن طوحي س همه در را شهرها ي اداره
 مردمي و خصوصي شهروندان، بخش كنار در بايد
 شهر ي اداره مسؤول يا عوامل نهادها از يكيعنوان  به

 مديريت ساختار به اينكه توجه با .شوند محسوب
 شهري مهم حكمروايي بسيار ابعاد از يكي شهري

 نهاد كه نيز شهرهاي ايران سطح در شود، يم محسوب
 شوراهاي و ها يشهردارسازمان  دو از شهري مديريت

 انتخابي عامل دو به با توجه است، شده يلتشك شهر
 توانند يم مردم، با و مستقيم نزديك ارتباط و بودن
 خوب حكمراني تحقق برايسازوكارها  ينتر مهم از يكي

 عدم راستاي در شوراها اينكه اينك عليرغم اما. باشند
 امور ياداره در شهروندان افزايش مشاركت و تمركز
 تعاريف جهت به ليكن اند،ي گرديدهانداز راه محلي

                                                     
1-Urban Good Governance 
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  ...ي استراتژيك  تحليل جايگاه و تدوين برنامه  

 مختلفي يها سازمان با هنوز اين شوراها ناقص، و مبهم
 تلفن، و تلگراف و پست نفت، كشور، نيرو، وزارت نظير

 شهرسازي مسكنو و يزير برنامه و  مديريت سازمان
 جايگاه و نقش به هنوز و سويه داشته يك ارتباطي

 و يكپارچه مديريت اهداف جهت تحقق خود عيواق
واسديان،  زاده يمابراه(اند نرسيده خوب شهري حكمروايي

 يزير برنامه و تعيين جايگاه مديريت لذا ).18: 1392
تهديد  و فرصت ضعف، قوت، نقاط شناسايي و شهري

خوب شهري در شهر زاهدان و راهبرد  حكمروايي
در مديريت  اييحكمرو به حكومت از گذار جهت مطلوب

پژوهش و  باشد اصلي تحقيق مي ي لهأشهر زاهدان مس
  :حاضر به دنبال دستيابي به اهداف زير است

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد  شناخت -1
  حكمروايي خوب در شهر زاهدان؛

تحليل جايگاه حكمروايي خوب شهري در زاهدان  -2
  ؛SWOT بر اساس مدل

شهر ) وت و ضعفق(شناخت وضعيت عوامل داخلي  -3
واكنش آن  ي زاهدان از نظر حكمروايي خوب و نحوه

  ).فرصت و تهديد(نسبت به عوامل خارجي 
االت زير براي اين پژوهش ؤدر راستاي اهداف فوق، س
  :در نظر گرفته شده است

شهري در چه شهر زاهدان از نظر حكمروايي خوب  -1
  جايگاهي قرار دارد؟

 تاي حكمروايي خوبزاهدان در راس مديريت شهري -2
در برابر عوامل داخلي و خارجي چه واكنشي نشان داده 

 است؟
  

  تحقيق ي پيشينه
هايي شهري پژوهش ي ي حكمروايي شايسته زمينه در 

در ايران و جهان صورت گرفته است كه در ذيل 
  :شوداشاره مي       ً            مختصرا  به چند مورد

 سياست و خوب حكمروايي) 2008( ُ             ا كسانا پاپويچ 
و به اين  هدركاوكراين را بررسي  كشور در فقر كاهش
 در خوب است كه تكامل حكمروايي افتهي دستنتيجه 

 .بوده است مؤثر اوكراين در روستايي فقر كاهش
حكمروايي خوب شهري در ) 2010( كيوشنگ پاپ

و به اين نتيجه  آسياي جنوب شرقي را بررسي كرده
 بهبودي باعث ساز يخصوصيي و تمركززداكه  دنرسمي

خدمات عمومي  ي حكمروايي شهري و كارايي ارائه
اي با  در مقاله) 2013( همكارانالويرا و  .گرددمي

 ارزيابي :يي شهريو حكمروا اقتصاد سبز "موضوع 
 "شهري اقتصادي فرآيندهاي كليدي در خوب حكمروايي

 ي اجتماعي وها ستميسيي را براي ايجاد ها سميمكان
ارائه كرده و به اين نتيجه ي اقتصاد سبز طيمح ستيز

روابط  اداره تشخيص و، قادر به درك اگر ماكه  رسد مي
، نباشيم حيات  محيط محلي و جهاني و شهرها بين

 وبلند مدت با تهديد مواجه خواهد شد  در شهرها
ن شهرهاي امروزي اكنابراي س غير قابل تصورعواقب 

   .خواهد داشت
حكمروايي "ضوع اي با مودر مقاله) 2014( 1امانوئل
 "ها يژگيوو  ها گزاره خوب در نيجريه؛ سوابق، مشاركتي

ي بردار بهرهي  نحوهو  پردازد يمبه بررسي و بيان سوابق 
بهينه از سوابق را با توجه به خصوصيات  استفادهو 

   .كند يمبيان  ها چالشسازماني نهادها در راستاي رفع 
 يها شاخصبررسي و تطبيق  به) 1385(پور  برك

حكمروايي خوب شهري در شهرهاي همدان و 
و به اين نتيجه رسيد كه سطح  پرداخت شهر اسالم

 .ي حكمروايي در هر دو شهر پايين استها شاخص
اي با موضوع  در مقاله) 1388( و تاجدار تقوايي

درآمدي بر حكمروايي خوب شهري در رويكرد "
ساختاري  باوجودبه اين نتيجه رسيد كه  "تحليلي
ي از مشكالت مديريت شهري در ايران؛ ا رهپا شدن

به موضوع  راهبردي و نگاه يساز نهينهادصحيح،  نييتب
 تا مديريت كند يمكمك  شهري حكمروايي خوب
بيشتري در  يدواريام و سرعت بهپايدار شهري 

) 1389( همكاران رهنما و .ي ايران صورت گيردشهرها
 تحليل جايگاه حكمروايي"پژوهشي را تحت عنوان 
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  1395بهار  ،42ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

نتايج . ندانجام داد "SWOT خوب در مشهد با الگوي
حكمروايي در مشهد از ميان چهار حالت نشان داد 
ي در بدترين و رقابت، تدافعي كارانه محافظه تهاجمي،

 .وضعيت ممكن يعني موقعيت تدافعي قرار دارد
و قوت (عوامل دروني  ازنظرشهر مشهد  نيهمچن
 يخارجعوامل  برابر و دراست  رو روبهبا ضعف  )ضعف

  .واكنش مناسبي نشان نداده است )ديو تهدفرصت (
به بررسي عملكرد  )1390( زاده يقدمي و حاج    

در شهر  شهري  شهرداري در چهارچوب حكمراني خوب
اند كه مشاركت  پرداختند و به اين نتيجه رسيده بابلسر

از متوسط قرار  تر نييدر سطح پا) X=.024( نيانگيمبا 
 يها شاخص نيتر از مهم ييي و اثربخشدارد، كارا

  .حكمراني خوب است
اي با موضوع  در مقاله )1392(و اسديان  زاده ميابراه

 حكمروايي خوب يريپذ تحققوارزيابي ميزان  تحليل"
به اين نتيجه "موردي كاشمر در ايران نمونه شهري
اند كه سه شاخص اصلي حكمروايي خوب رسيده

و مداري  ي، قانونرسان اطالعشهري شامل؛ شفافيت و 
حاكي  كهپاييني هستند  ي، در سطحاثربخشيي و كارا

در شهر  از پايين بودن، ميزان تحقق حكمروايي خوب
  .باشد يمكاشمر 

در پژوهشي تحت عنوان ) 1393(رهنما و اسدي 
هاي حكمروايي خوب شهري تعيين وضعيت شاخص"

هاي حكمروايي  بررسي وضعيت شاخص به "در مشهد
 9هاي در بين شاخص دادنتايج  نشان  .تندپرداخ
شهروندان  نظر ازلحاظ شده در پژوهش،  ي گانه

شاخص مشاركت و عدالت به ترتيب بهترين و بدترين 
 شاخص   كارشناسان نظر ازوضعيت را داشته و 

ي توافقي نيز ريگ جهت وضعيت و يي بهترينگو پاسخ
  .بدترين وضعيت را دارا هستند

 ارزيابي و تحليل به) 1393( يغفوري و همكاران

شهر  در شهري خوب حكمروايي يريپذ تحقق ميزان
اين پژوهش حاكي از پايين  ي سرايان پرداختند نتيجه

ي حكمروايي در شهر ها شاخصبودن سطح كليه 
 .باشدسرايان و عدم تحقق حكمروايي شهري مي

 "اي با موضوع   در مقاله) 1394(عليزاده و همكاران 
خوب شهري با  ييمعيارهاي حكمرواتحليلي بر 

به اين  "استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي
عنوان معيار   شاخص كارايي بهاند كه  نتيجه رسيده

بيشترين وزن را به خود اختصاص داده و  يسازمان درون
ها داشتن خالقيت و رهبري داراي  در بين زير شاخص
هاي انجام از بررسي نتايج پژوهش .بيشترين وزن است

توان دريافت كه حكمروايي خوب شهري شده مي
 ي رويكردي است كه اكثر كارشناسان در زمينه

گشاي مشكالت عنوان راه  را به  شهري آن  مديريت
دانند و اين نكته را نيز بايد گفت مديريت شهري مي

هاي آن در شهرهاي ايران در كه وضعيت شاخص
رفته است نامناسب هايي كه تا به حال صورت گپژوهش

    . طلبدبوده و توجه بيشتري را مي
  مباني نظري

عنوان  خوب از اواخر قرن نوزدهم به       حاكمي تعنوان     
پاسخي به فساد مدني در حمايت از كارفرمايان و 

 Cave,2005:308).( سياسي به وجود آمد يها دستگاه

ط ميان بكيفيت روا شهري ساده حكمروايي تعريف
   (Sheng, 2010:134). ندان استحكومت و شهرو

 تنها نهبناميم كه  "خوب"توانيم حكمروايي را وقتي مي
هاي پايداري در شهر، بلكه به ساخت به بهبود شاخص

گيري كه عادالنه، منصفانه و فرايندهاي خوب تصميم
. )Jose & others, 2013: 141(  شفاف باشد منجر شود

ي را اولين بانك جهاني اصطالح حكمروايي خوب شهر
و  Sadashiva, 2008: 7)(گفتمان توسعه كرد  بار وارد

توسعه، همانند  المللي ينسپس از طريق نهادهاي ب
 المللي ين، صندوق ب1995بانك توسعه آسيا در سال 

سازمان ملل متحد در سال   و برنامه توسعه 1996پول 
 به جريان عادي ادبيات موجود تبديل شد 1997

)Roberts and others, 2007: 970(.   
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سازمان ملل حكمروايي مطلوب را مشاركت برابر  
تنها   كه نه داند يم گيري يمشهروندان در تصم ي همه

 مدني و بازار ي شامل دولت بلكه همچنين شامل جامعه
  نش             ُقانونمندي و ك   به ايجاد شرايط    ًيتا است كه نها

حكمروايي خوب شهري در اين  .كند يكمك م جمعي
در يك سمت به زيرا  ؛وي معنايي دوگانه استمعني حا

انطباق دولت با محيط بيروني و ازطرف  تجليات تجربي
الگوي مفهومي يا نظري همياري نظامات  ديگر بر
 دولت در اين فرآيند مربوط است و نقش اجتماعي

)Bhuiyan, 2010: 126.(   
 ترويج جهاني بانك توسط كه خوبي حكمروايي   
 قدرت اعمال نئوليبرال، الگوي يگرد تعبار به يا شود يم

در كه  آنجا از. است كشور يك امور ي اداره در سياسي
 سياسي ثبات جهت در اصالحات بر تعريف بانك جهاني

 نگاه گفت توان يم شود يم تأكيد اقتصادي ي توسعه و
 همان يا دموكراتيك ليبرال جهاني نگاهي بانك

 رتو ديدگاهپ در خوب حكمروايي .است نئوليبراليستي
 ، به)ملل سازمان ي توسعه ي برنامه(انساني  ي توسعه
 در مديريتي و اعمال قدرت سياسي، اقتصادي معني
 نگاه از خوب حكمروايي .است كشور يك امور اداره

 محقق پايدار  توسعه كه است اين بر بشر نيز حقوق
 حقوق به كامل دسترسي افراد ي همه مگر شود ينم

 از .باشد داشته راها  آن از يمند هبهر و خويش انساني
 ناديده ي نتيجه شدن اي يهحاش و فقر ديدگاه اين

  .است بشر حقوق گرفتن
 ،1متحد ملل سازمان بشر اسكان مركز از ديدگاه     

 مفهوم تا دهداجازه مي ما به خوب شهري حكمروايي
 ديگر شهرهاي شهر با يك) ارتباط ايجاد( يساز شبكه

 كار هايها، اتحاديهشركت قبيل از يا هعمد فعالين با يا
 را هادولت ساير با همچنين تجاري و مؤسسات و

جمله  ازي ساز شبكه شاخص تعدادي وي. مبشناسي
 نيز و المللي ينب و يا منطقهي، شهر درون يها شبكه

 را پيشنهاد تكنولوژيكي هايهمكاري و تبادل افكار

                                                     
1-UNCHS 

 كه ييهاشاخص ينتر مهماز اين ديدگاه . كندمي
سطح  در حكمروايي پوياي ايجاد تغييرات در تواند يم

 رضايت: از عبارتند شود استفاده) شهري( محلي
ها و مناقصه به مربوط هايرويه شفافيت ،كننده مصرف
 در فعال      جمعي ت درصد شهري، خدمات هايمزايده
 چرخه به مراحل عموم يو دسترسي رسان خدمات عرصه

 (Kaufmann & others, 2004:8).گذاري  ياستس
از تعامل و شراكت سه  است حاصل حكمروايي الگويي

بخش دولت، بخش خصوصي و نهادهاي مدني كه با 
همكاري شراكتي اين سه حوزه حكمروايي تحقق 

تعاملي اين سه بخش نقش        فعالي تواقع  در. يابد يم
پيش برندگي در حكمروايي و تسهيل آن خواهد داشت 

. سازد يق حكمروايي را فراهم مو بستر الزم براي تحق
در حكمروايي دولت يكي از كنشگران است و ساير 
عوامل دخيل در حكمروايي بسته به سطح موردبحث، 

  .)110 :1387پور،  قلي( اند گوناگون
  

  و معيارهاي حكمروايي خوب ها شاخص
تعبيرها  با آن، مفهوم مانند حكمروايي يها شاخص

- صاحب و ويسندگانن طرف از گوناگون هاي يفتعر و
و همكارانش  2كافمن: است بوده همراه مختلف نظران

در بانك جهاني براي بيان حكمروايي شش شاخص 
       حاكمي تيي، ثبات سياسي، گو پاسخحق اظهارنظر و 

قانون، كنترل فساد، كيفيت بروكراسي و اثربخشي 
 .)185: 1388مبارك و آذرپيوند، (دولت را بيان كردند 

ديه اروپا پنج اصل را مشخص نموده كتاب سفيد اتحا
گشادگي و  :كندوب را مشخص ميخكه حكمروايي 

، كارايي و همبستگي ييگو پاسخپردگي، مشاركت، يب
)).(Evans and others, 2005: 12  

اشترن معيارهاي سنجش حكمروايي خوب را به اين     
 ،شفافيت،يريپذ يي و محاسبهگو پاسخ:شمارد يشرح برم

 نتخاب رهبران سياسي و وجود ساختارهايقانونمندي ا
قانوني براي پشتيباني شهروندان در مقابل اقدامات 

 .)35 :1383كاظميان، ( استبدادي

                                                     
2-Kaufman 
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كه محققان و مراكز علمي مختلف  شود يمشاهده م
خاصي را براي حكمروايي خوب  هاي يژگيكدام و هر

ها، آنچه اكنون  اند، اما در مورد شاخص در نظر گرفته
ت بيشتري داشته و روي آن اجماع بيشتري      عمومي 

ها را  است كه سازمان ملل آن ييها وجود دارد؛ شاخص
  :است شده ياندر زير ب يلتفص معرفي نموده كه به

عنوان  به يا صورت گسترده اين شاخص به :مشاركت
 يرفتهابعاد اساسي حكمروايي مطلوب شهري پذ يكي از

ردم براي آمارتياسن آن را توانايي م. است شده 
داند  يدگرگوني واقعيت از طريق تغيير اجتماعي م

   .)43: 1390پورمحمدي و ديگران، (
 است مفهوم آن به خوب حكمروايي: ييكاراو ثربخشيا

كه  كنند ارائه را نتايجي مؤسسات، و فرآيندها كه
  بهتري به آن كنار در و سازند برآورده را جامعه نيازهاي
 ).53 :1388وتاجدار،  تقوايي(نند يكبردار بهره ازمنابع شكل

اين شاخص موازي با شاخص مشاركت است؛ 
يي به ظرفيت كنترل و نظارت در گو پاسخ ديگر يعبارت به

 شهري اشاره دارد، از گيري يمفرايند مشاركت در تصم
در روابط بين نهادهاي عمومي و شهروندان قرار  رو ينا
   .(Peris and others, 2011: 85) گيرد يم
، يعبارتول بودن و به ؤمعيار بر مس  اين :فافيتش

گيران در قبال  ن و تصميممسؤوالدادن  حساب پس
   .)22 :1392اسديان،  و زاده يمابراه(شهروندان استوار است

بازيگران اجتماعي در سطوح  يها كنش: قانونمندي
مختلف نيازمند تسهيم منافع حاصل از مصرف منابع 

 يها ي شده، با چهارچوب                 در جوامع بزرگ  شهر. است
خصوص قوانين حقوق انساني نياز  قانوني مطلوب به

برقراري حكومت قانون در متن  ي همچنين الزمه. است
  بازيگران، حكمروايي مطلوب شهري نيازمند است روابط

).(Sadashiva, 2008: 7   
يي يك امر حياتي گو پاسخ: ييگو پاسخوليت و ؤمس

تنها نهادهاي  نه. است هشايستحكمراني  ي لهأبراي مس
دولتي بلكه بخش خصوصي بايد نسبت به عموم مردم 

نسبت به كساني كه  نهاد  يك يكل بطور. باشند گو پاسخ

 گو پاسخدر ارتباط مستقيم با تصميمات آن قرار دارند، 
   .)36: 1394ارشد، ( خواهند بود

ها كه  به چگونگي عملكرد واقعي برنامه اين شاخص  
، اشاره شود يي مديريت شهري اجرا متوسط نهادها

اين  يعبارت  به Gore & Wells, 2009: 160).( كند يم
در  هايشان ياستس يرگذارينهادها بايد در ارتباط با تأث

  باشند پذير يتولؤبرابر جامعه مس
 )(Batterbur & Fernando, 2006: 1853.   

نكته مكمل هم را  اين معيار دو: يدهش و پاسخپذير
والن شهري بايد هم نيازها و ؤمس. گيرد يمدربر

شهروندان را دريابند و بپذيرند و هم  يها خواسته
نسبت به آن واكنش و پاسخ مناسب را از خود 

شهروندان  يها خواستهبا سويي  بنابراين هم دهند؛ نشان
  .)36: 1394ارشد، ( والن ضروري استؤو اقدام مس

منافع  و ها گروه ي عرصه شهر :يري توافقيگ جهت 
از  منظور. است يكديگر با ستيز حال در گاه و مختلف
. تاس مختلف منافع توافق ايجاد و تعديل سازي، اجماع

ميان  مشترك تالش و ارتباط وجود مستلزم كار اين
غيردولتي  يها سازمان و شهروندان دولتي، يها سازمان

   .)207: 1389رهنما و همكاران، ( است
مجدد ثروت و امكانات  اين شاخص توزيع :عدالت

. فقراي شهري است يرگذاريتأث شهري با مشاركت و
است  گيري يمدر فرآيند تصم طرفي يعدالت به معني ب

(Stewart, 2006: 201).  در حكمروايي خوب، ايجاد
ي ارتقاي ينهمناسب براي تمامي مردم درزم يها فرصت

 ي ، تالش در جهت تخصيص عادالنهشان يوضعيت رفاه
مردم حتي اقشار فقير در  و مشاركت تماميمنابع 
شود  ينوعي عدالت محسوب م گيري يمو تصم نظر اعالم

   .)6 :1391افتخاري و همكاران، (
 ي عنوان نتيجهه ب تواند يحكمروايي م: راهبردي  بينش

اگر نهادها . كارآمدي نهادهاي يك اجتماع به نظر آيد
خوب  حكمروايي بايد ي يجهمناسب و مؤثر باشند، نت

 به توجه با Gani and Duncan, 2007: 369).( باشد 
 حكمروايي كه نمايد يم چنين يادشده، يها شاخص
 است دموكراتيك يها حكومت ي برجسته ويژگي خوب،
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. يابد ينم تحقق خوب دموكراسي، حكمروايي بي و
كارآمدي،  يي،گو پاسخ مانند نرم يها شاخص امروزه

  عمومي،   رضايت آوردن دست  به پذيري، مسؤوليت
حكمروايي  با ارتباط در اطالعات كسب زندگي، كيفيت

افزايش  به خوب حكمراني .است تأكيد مورد خوب،
  انجامد يم عمومي رضايت و دولت به شهروندان اعتماد

 )Boucaret &  Dewalle, 2003:329(.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  مدل مفهومي پژوهش : 1شكل 

  1393ات ميداني نگارندگان، مطالع: مأخذ

هاي مرتبط با حكمروايي خوب شهريكردروي  

بانك 
 جهاني

ملل  سازمان
)انساني توسعه(  

مؤسسه
المللي علوم بين 

 اداري

گويي پاسخ  

 ثبات
سياسي 

حاكميت 
 قانون

 كنترل فساد

اثربخشي 
 دولت

كيفيت 
 بروكراسي

گوييپاسخ

مشاركت

قانونمندي

 شفافيت

توافقيگيريجهت

عدالت

كارايي

پذيرش

جه محروميتدرراهبرديبينش  

 نمايندگي

 مسؤوليت

 كارايي

دهيپذيرش و پاسخ 

 قانونمندي

 جهت گيري توافقي

 اثربخشي و كارايي

 شفافيتمشاركت

گويي مسؤوليت و پاسخ  

 بينش راهبردي

عدالت 

 معيارها

 رويكردها

هاي شاخص
  تحقيق

كتاب سفيد 
 اتحاديه اروپا

 مشاركت

گشادگي 
 و

  گيپرد يب

 مشاركت

 كارايي

گويي پاسخ  

 همبستگي

بشر  اسكان مركز
  ملل سازمان

  رضايت
  كننده  مصرف 

هارويه شفافيت  

 فعال جمعيت درصد
  عرصه خدمات در

به  عموم دسترسي
 چرخه مراحل

 سياستگذاري

 تحليل و تدوين برنامه استراتژيك حكمروايي خوب

هنماي كتاب را
حكمروايي  اصول

  خوب

 اثربخشي

صداقت

وشفافيت آزادي  

 هدف مشخص

گويي پاسخ  

استقالل در 
گيريتصميم  
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  روش پژوهش
رويكرد و  تحليلي -روش تحقيق از نوع توصيفي    

حاكم بر فضاي تحقيق رويكرد سيستماتيك بر اساس 
كه در ضمن تعيين جايگاه  باشد،مينگرش سيستمي 

حكمروايي خوب، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد آن 
 ي رحلهدر م. نشان داده است SWOTرا در قالب الگوي 

مطالعات اسنادي از منابع مربوط داخلي و خارجي 
ي ميداني نيز با تدوين شده و در مرحله  استفاده

خصوصي  ي عنوان عرصه  بهپرسشنامه از شهروندان 
 ي در حوزه. آمده است  دست  نظر به اطالعات مورد

تن از كارشناسان  32عمومي و رسمي نيز تعداد 
عنوان نمونه انتخاب  بهشهرداري و شوراي شهر زاهدان 

ها در انجام اين تحقيق مورداستفاده  شدند و نظريات آن
هاي مورد استفاده در اين پژوهش شاخص .قرار گرفت
يي، گو پاسخيت و مسؤول، يو پاسخده شپذير:عبارتنداز

 گيري توافقي، اثربخشي و كارآيي، قانونمندي،جهت
  .مشاركت، شفافيت و بينش راهبردي عدالت،

آماري تمام شهروندان ساكن شهر زاهدان  ي هجامع 
براي به دست آوردن حجم نمونه، از كل . باشند يم

كه برابر با  1390زاهدان بر اساس آمار       جمعي ت
 )1390ي آماري نفوس و مسكن،  سالنامه( است 575116

  : نبا استفاده از فرمول كوكرا
  

 
  

 ،درصد 5درصد و خطاي  95سطح اطمينان برابر با     
 .)140: 1382نيا،  حافظ( نمونه تعيين شد 385 تعداد

متناسب با حجم  يريگ توزيع نمونه با روش نمونه
)(pps  شد انجام) ،در اين  .)6: 1393صالحي و همكاران

 يرمجموعههر ز يها بايد تعدادنمونه يريگ از نمونه روش
برهمين اساس . باشد يرمجموعهبا اعضاي آن ز متناسب

 زاهدانشهري گانه سهدر سطح مناطق ها تعداد نمونه
گرديد يك از مناطق توزيع  هر      جمعي تمطابق با 

  .)1جدول شماره (
  

  نحوه توزيع نمونه: 1جدول 
  تعداد نمونه  درصد       جمعي ت منطقه
  131  1/34  196299  1منطقه 
  131  34  194355  2منطقه 
  123  9/31  184462  3منطقه 

  385  100  575116  شهر زاهدان
  1394نگارندگان،  طالعات ميداني مو  1390ركز آمار ايران، م: مأخذ

  
  مورد مطالعه ي معرفي محدوده

شهر زاهدان مركز استان سيستان و بلوچستان در 
شرق ايران و نزديك مرز ايران با كشورهاي افغانستان و 

اين شهر مركز شهرستان زاهدان . پاكستان قرار دارد
تان زابل از اين شهرستان از شمال به شهرس. است

شمال شرق به كشور افغانستان، از شمال غرب به 
از جنوب  از غرب به استان كرمان، استان خراسان و

از شرق به كشور پاكستان  غرب به شهرستان ايرانشهر،
 شود جنوب شرق به شهرستان خاش محدود مي و از

  ).7: 1392زاد،  زاده و كاظمي ابراهيم(
 طول در غرافياييج موقعيت لحاظ از اين شهر    

 و شرقي ثانيه 25 و دقيقه 51 و درجه 60 جغرافيايي
 ثانيه 45 و دقيقه 30 و درجه 29 عرض جغرافيايي

 از شهر اين .)1390ايران،  مركز آمار(قرار دارد  شمالي
 در و نظامي تجاري سياسي، اداري، مركز ترين مهم

  .آيد مي حساب به ايران شرقي جنوب
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  و كشور ايران  استان شهرستان، در زاهدان شهر موقعيت: 2شكل 

  1393 ،استانداري سيستان و بلوچستان :تهيه و ترسيم
  

  ها افتهبحث و ي 
 فردي مشخصات شامل تحقيق توصيفي هاييافته    

مدرك تحصيلي و  جنس، سن، همچون يانگو پاسخ
هاي حكمروايي آماري وضعيت شاخص همچنين بررسي

 به ذيل در كه باشدمي دانخوب شهري در شهر زاه
  .است شده پرداخته آنها شرح

  يانگو پاسخ سني وضعيت
 و سال 37 يانگو پاسخ سن ميانگين 2جدولطبق    

  .است 75 و 23 بترتيب سن و بيشترين كمترين

  يان بر حسب سنگو پاسختوزيع : 2جدول 
 385  تعداد

  23  كمترين
 75  بيشترين
  37  ميانگين

  1393نگارندگان،  ات ميدانيمطالع :مأخذ        
  

  يتجنس وضعيت
 گرفتند، قرار پرسش مورد كه نفري 385 مجموع از    

 133 تعداد و مرد، درصد 4/65 يعني نفر 252 تعداد
  .اندبوده زن درصد 6/34يا  نفر
  

  يان بر حسب جنسيتگو پاسختوزيع : 3جدول 
  فراواني              

  درصد  فراواني  شرح   

  4/65  252  مرد
  6/34  133  زن
  100  385  جمع

  1393مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ       
  

 5 به ها پرسشنامه از شده استخراج تحصيلي مدرك    
راهنمايي و دبيرستان،  ابتدايي، شامل كه شده تقسيم دسته
 نتايج به قرار. باشدمي باالتر و ليسانس ديپلم، فوق ديپلم،

 راهنمايي و دبيرستان درصد، 2 ابربر ابتدايي: دباشمي زير
و  ،درصد 5/23 ديپلم فوق ،درصد 29 ديپلم ،درصد 7/11

   .درصد 8/23  ليسانس و باالتر
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  زاهدان خوب درشهر  حكمروايي هايشاخص  وضعيت
هاي طيف بوده كه داده 5شده داراي   ارائه ي پرسشنامه

ها، ابتدا كدبندي و سپس وارد آمده از آن  دست  به

نسبت به بعد  ي ر مرحلهد .گرديد spss افزار نرم
  .اقدام شد 5 شرح جدول ها بهي شاخصاستانداردساز

  
 

  يانگو پاسخميزان تحصيالت : 4جدول 
 فراواني

درصد   درصد  فراواني تحصيالت
  تجمعي

  2  2 8 ابتدايي
 7/13  7/11 45 راهنمايي و دبيرستان

 7/42  29 112 ديپلم
  2/66  5/23 90 فوق ديپلم

  100  8/33 130 ليسانس و باالتر
    100 385 جمع

  1393نگارندگان،  مطالعات ميداني :مأخذ                                     
  

  حكمروايي خوب در شهر زاهدان شده استانداردهاي وضعيت شاخص: 5جدول 

  هاشاخص
ميانگين نظر 
  شهروندان

ميانگين نظر 
  كارشناسان

  ميانگين كل

  4/2  5/2  3/2  مشاركت
  25/2  3  5/1  ييگو پاسخوليت و ؤمس

  35/2  7/2  2  شفافيت
  35/2  8/2  9/1  يمدار قانون

  4/2  7/2  2/1  اثربخشي و كارايي
  55/2  2/3  9/1  هيدو پاسخش پذير

  25/2  5/2  2  گيري توافقيجهت
  95/1  3/2  6/1  عدالت

  75/2  3  5/2  بينش راهبردي
  36/2  7/2  97/2  ميانگين

  1393مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ                                    
  

گانه هاي نهاز ديد شهروندان در ميان شاخص     
 5/2حكمروايي، بيشترين ميانگين را بينش راهبردي با 

و  باشند يدارا م 3/2آن عامل مشاركت با  از و بعد
و  5/1يي با گو پاسخو  يتمسؤولكمترين ميانگين را 

به خود اختصاص  6/1س شاخص عدالت با ميانگين سپ
نارضايتي شهروندان نسبت به  ي دهندهاند كه نشان داده

از ديدگاه كارشناسان نيز . باشد ياين دو شاخص م

عدالت به ترتيب  و شاخص يدهو پاسخ شپذير شاخص
بيشترين و كمترين ميانگين را  3/2و  2/3با ميانگين 

توجه به اينكه ميانگين كل  همچنين با. باشنددارا مي
كارشناسان  نظر ازو  97/1شهروندان  نظر ازها شاخص

توان اين نتيجه را گرفت كه شهروندان مي،باشد يم 7/2
هاي حكمروايي خوب در كل ميزان اعمال شاخص

ولي  دانند يم زاهدانشهري را در حد پاييني در شهر 
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ورد تري در اين ماز طرف ديگر كارشناسان نظر مساعد
  .دارند

   
  SWOTكاربرد تكنيك 

يندي اريزي فرريزي استراتژيك يك نوع برنامهبرنامه   
ي ريزي در نوع و گونهدليل فرآيندي بودن برنامه. است
  ريزي صورت ها برنامههايي است كه براي آنپديده

 آنجا ها ازريزي اين پديدهدر برخورد و برنامه. گيردمي
ريزي اين برنامه يا گونه بايد به كه در حال تغيير هستند

انجام گيرد كه قابليت بازخورد و تطبيق با شرايط 
  جديد در آن وجود داشته باشد

  ).643 :1391نژاد و اسالم فرد،  حاجي(
 ابزارهاي استراتژيك تطابق يكي از SWOTمدل     

ها و تهديدهاي سازمان با فرصت وضعف درون قوت  نقاط
اي اين منظور در چهار حالت بر. سازمان است بيرون
هاي شود و گزينه يمپيوند داده  WT,ST,WO,SOكلي 

  شوندها انتخاب مياستراتژي از بين آن
   ).117: 1392و همكاران،  نژاد يحاج(

يجه جهت شناخت وضعيت موجود حكمروايي نت در   
  .شود يمو بيان راهكار به ترتيب مراحل زير دنبال 

ترين نقاط قوت و ضعف و  يصلاشناسايي  :اول ي مرحله
  ؛)IFE( يداخلايجاد ماتريس ارزشيابي عوامل 

و تهديدها  ها فرصتترين  ياصلشناسايي  :دوم ي مرحله
  ؛)EFE( يخارجو ايجاد ماتريس ارزشيابي عوامل 

نقاط  ها، فرصت ،ايجاد ماتريس تهديدها :سوم ي مرحله
  ؛)Tows(ضعف قوت و نقاط 

  .)IE( يخارج ،يس داخليترسيم ماتر :چهارم ي مرحله
  

  IFE)(ماتريس ارزشيابي عوامل داخلي 
ماتريس ارزشيابي عوامل داخلي براي بررسي  

اين ماتريس . راهبردي عوامل داخلي سازمان است
سازمان را  اي يفهنقاط قوت و ضعف اصلي واحدهاي وظ

و همچنين براي شناسايي و  كند يتدوين و ارزشيابي م
. نمايد يارائه م ييها ن واحدها راهارزشيابي روابط بين اي

باشد به اين  5/2سازمان كمتر از  نهايي ي اگر نمره
نظر عوامل داخلي دچار ضعف  معناست كه سازمان از

باشد به اين  5/2نهايي بيشتر از  ي اگر نمره. است
نظر عوامل دروني داراي قوت  معناست كه سازمان از

ها را در  پس از شناسايي نقاط قوت و ضعف، آن .است
  همان. دهيم يم داخلي قرار  ماتريس ارزشيابي عوامل

 نهايي ماتريس ي ، جمع نمرهشود يگونه كه مشاهده م

)(IFE  ضعف  ي دهنده است كه نشان 30/2برابر با
اين . مديريت شهري در ارتباط با عوامل داخلي است

ن جايگاه حكمروايي به براي تعيي )IE( عدد در ماتريس
  .رود يكار م
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  1395بهار  ،42ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  ماتريس ارزشيابي عوامل داخلي: 6جدول 

رديف
 عوامل اصلي داخلي

نمره نهايي رتبه ضريب
 نقاط قوت

 0/28 4 0/07 امور شهريپذيري شهروندان و تمايل آنان به مشاركت در يتمسؤولميزان   1

 0/18 3 0/06 تخصيص بخشي از وظايف شهرداري به بخش خصوصي 2

 0/18 3 0/06 ي و رعايت آنشهردارميزان آگاهي از قوانين  3

 0/15 3 0/05 وجود متخصصان و كارشناسان مختلف در شهر زاهدان  4

 0/15 3 0/05 افزايش نسبي رضايت شهروندان  5

 28/0 4  07/0 سوابق علمي و تجربي شهردار شهر زاهدان و اعضاي شوراي شهر  6

 09/0 3 03/0  ن جهت جلوگيري از فساد اداريمسؤوالم در وجود شفافيت الز  7

  0/12  3  0/04 زمينيكنترل و مديريت بهينه  8
 15/0  3 05/0  محوري ي ناحيه 9

  06/0 3  02/0  مردمي غيردولتي در محالت شهريهاتشكليريگهمكاري با جوانان در شكل  10
 نقاط ضعف  

  0/06 1  0/06 ي شهريهانهادكاري و هماهنگي ضعيف بين  موازي 1
 0/04 1 0/04 ها طرحعدم توجه به نظرات مردم در تهيه و اجراي   2

 0/03 1 0/03 ها طرحي ضعيف و ناكافي به شهروندان در مورد جزئيات رسان اطالع  3

 04/0  1 04/0  شهري ي عدم تحقق مديريت يكپارچه  4

  02/0  2  02/0  ت مكاني                                ضعيف شهروندان به شهر و فقدان هوي  خاطر تعلق  5
  04/0  1  04/0  ي پايدار براي شهرداريدرآمدهافقدان   6
  04/0  2  02/0  نگرش نامطلوب شهروندان به شهرداري  7
  06/0  2  03/0 و فقدان شفافيت ها طرح ي عقاليي نبودن زمان و هزينه  8
  03/0  1  03/0  هاي مردم يتشكافقدان تسهيالت براي رسيدگي به   9
  04/0  1  04/0  ي مناطق به امكانات و محروميت نسبي برخي از مناطقفقدان دسترسي مساو 10
  04/0  2  02/0  ي الزم جهت مشورت بين نهادهاي رسمي و شهروندان كارها و سازعدم وجود   11
  06/0  2  03/0 يك بر شوراي شهر و شهردارياستراتژفقدان تفكر   12
  04/0  2  02/0  شهري از آزادي كافي هاي  يتواقعي محلي در انعكاس ها رسانهعدم برخورداري   13
  08/0  2  04/0  آگاهي ضعيف شهروندان از قوانين و مقررات  14
 04/0 1 04/0 ي آنها شاخصآشنايي ناكافي با اصطالح حكمروايي شهري و   15

X    16/2 

S    04/1 

 30/2  1   جمع

  1393نگارندگان، مطالعات ميداني : مأخذ     
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  )EFE( وامل خارجيماتريس ارزشيابي ع
ها و تهديدها نيز مراحلي شبيه  فرصتبررسي براي    

بديهي است كه جمع نمره . قبل طي شد ي مرحله
. شود ياستفاده م )IE( نهايي حاصل اين ماتريس

  :آمده است 7جدول ماتريس مربوط به اين مرحله در 
 5/2در اين ماتريس ميانگين مجموع نمرات نهايي 

برسد، يعني سازمان 4ميانگين به عدد اگر اين . باشد يم
بسيار ) ها و تهديدها فرصت(در برابر عوامل خارجي 

نيز بيانگر اين  1عدد . عالي واكنش نشان داده است
موجود  يها كه سازمان نتوانسته از فرصت باشدمي
كند و يا از عواملي كه موجب تهديد آن  يبردار بهره

نهايي  ي نمره بر اساس اين ماتريس. شده، دوري نمايد
است كه نشان از اين دارد  03/2عوامل خارجي، برابر با 

كه مديريت شهري نتوانسته در برابر اين عوامل واكنش 
  .مناسبي نشان دهد

  

  

  ماتريس ارزشيابي عوامل خارجي: 7جدول 
 نمره نهايي رتبه ضريب عوامل اصلي خارجيرديف

هافرصت
 0/14 2 0/07 ساز جلب مشاركت آنان در امور شهري استينهزمافزايش آگاهي شهروندان كه 1

 0/08 2 0/04 پتانسيل استفاده از مظاهر فناوري اطالعات و ارتباطات در شهر زاهدان  2

 0/24 4 0/06 يك شهر بزرگ در جنوب شرق كشورعنوانبهاهميت زاهدان  3

 0/06 2 0/03 استفاده از خدمات الكترونيك به شهروندان  4

 0/12 2 0/06 وجود بستر مناسب جهت واگذاري امور به بخش خصوصي  5

07/0 المنافعمشتركهاييههمساپتانسيل استفاده از موقعيت مرزي و اهميت  6  1 07/0  
03/0 مطالعات برنامه آمايشي استان سيستان و بلوچستان  7  2 06/0  
05/0 اطقشوراهاي محلي من     فعالي توتشكيلاز طريقجلب مشاركت مردم  8  2 1/0  

 تهديدها

 0/12 2 0/06 هاآنتضعيف جايگاه شوراهاي اسالمي و كاستن از اختيارات قانوني  1

05/0 يررسميغيهاسكونتگاهنشيني و يهحاشتداوم  2  1 05/0  
07/0 بلوچستاني تروريستي در استان سيستان وهاگروهتحركات  3  2 14/0  
ي خرابكار براي دامن زدن بههاگروهتنوع مذهبي در زاهدان و اقدامات 4

 اختالفات مذهبي
06/0  3 18/0  

06/0  در بيشتر ايام سال و مشكل آبغباروگرد:مانندمحيطييستزمشكالتوجود   5  1 06/0  
05/0 ي مختلفهاگروهي سياسي وها جناحدخالت  6  2 1/0  
در كشور و اين )ماكروسفالي(يسربزرگيپديده:برخي بيماريها مانندوجود   7

 استان
04/0  3 12/0  

04/0 هاسازمانسلطه رويكرد بخشي بر  8  3 12/0  
06/0 عدم وجود قانونمندي در سطح كالن  9  2 12/0  

05/0 رانتييوجود فساد اداري و روحيه  10  2 1/0  
05/0 نمسؤوالها توسطيزيربرنامهمحيطي دريستزمسائلتوجه بهعدم   11  1 05/0  

X    2  

S    72/0   

03/2  1    جمع  

  1393مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ        
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  1395بهار  ،42ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 )IE( يماتريس داخلي خارج
مراحل ذكرشده، نوبت به تشكيل ماتريس          پس از طي   

در اين ماتريس نمرات نهايي . درسداخلي خارجي مي
براي تعيين  )EFE(و ) IFE( هاي يسحاصل از ماتر

با توجه . گيرد يفاده قرار مموقعيت حكمروايي مورداست
  موقعيت حكمروايي در) 3شكل شماره (به اين ماتريس 

  

شهر زاهدان در بدترين وضعيت ممكن از ميان چهار 
. شده، يعني موقعيت تدافعي، قرار دارد موقعيت مشخص

با نقاط ضعف  طرف يكاين بدين مفهوم است كه از
داخلي و از طرف ديگر با تهديدهاي خارجي روبرو 

بايد  شود يست، در اين وضعيت اقداماتي كه انجام ما
  .ضعف و پرهيز از تهديدها باشد در راستاي كاهش نقاط

  
  

  حكمروايي خوب و محدوده راهبردي داراي اولويت) IE( ماتريس داخلي خارجي : 3شكل 
  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم

  
ها، نقاط ضعف و نقاط  ماتريس تهديدات، فرصت

  TOWS)( قوت
در اين ماتريس در هر مرحله دو عامل باهم مقايسه    

  :شود يچهار نوع راهكار ارائه م يتنها و در
SO :با استفاده از  كوشد يسازمان با اجراي اين راهكار م

  ؛كند يبردار خارجي بهره يها نقاط قوت از فرصت
سوابق علمي و تجربي شهردار و شوراهاي  با توجه به -

ستفاده از موقعيت مرزي شهر زاهدان بهترين ا
  زاهدان به عمل آيد؛

خدمات  ي اطالعات و ارائه  مظاهر فناوري بكارگيري -
  الكترونيك به شهروندان؛

       فعالي تو  تشكيل از طريق جلب مشاركت مردم -
  .شوراهاي محلي مناطق

WO: يها هدف اين است كه با استفاده از فرصت 
  دموجود در محيط خارج نقاط ضعف داخلي بهبود ياب

منظور رفع   كارشناسان بهو استفاده از متخصصان  -
رسمي در  هاي غير نشيني و سكونتگاه معضل حاشيه
 شهر زاهدان؛
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تخصيص بخشي از وظايف شهرداري به بخش  -
هر چه بيشتر        فعالي تخصوصي و ايجاد بستر براي 

  اين بخش در امور شهري؛
محوري و غلبه بر رويكرد بخشي در  ي تقويت ناحيه -

  ها؛ سازمان
 - محيطي در برنامه توجه ويژه به مسائل زيست -

آب كه در  ي مسألهخصوص   هاي كالن به ريزي
صورت عدم توجه ويژه به آن تبعات سنگيني را به 

  دنبال خواهد داشت؛
مداري و مبارزه با فساد اداري و  توجه به قانون -

  .ها در سازمان خواري رانت  روحيه

ST :ان، اثر تهديدات با استفاده از نقاط قوت سازم
  ؛خارجي كاهش يابد

افزايش آگاهي شهروندان نسبت به قوانين شهري و  -
  رعايت آن؛

ها  كارگيري متخصصان و كارشناسان در شهرداري به -
  ها؛ ها در انجام طرح گيري از آن و بهره

ها براي  جلب مشاركت شهروندان و تشويق آن -
  مشاركت در امور شهري؛

       فعالي تزي براي سا تقويت بخش خصوصي و زمينه -
  .ها آن

WT : حالت تدافعي بوده و هدف كم كردن نقاط
  .ضعف داخلي و پرهيز از تهديدات خارجي است

، حكمروايي )IE(با توجه به ماتريس داخلي خارجي 
در شهر زاهدان در موقعيت تدافعي قرارگرفته است؛ 

  :راهكارهاي اين بخش به شرح زير است
ماع مديران محلي بر اجتمركز بر تفكر استراتژيك و  -

اجراي مديريت يكپارچه شهري و ضرورت هماهنگي 
  ها؛ بين سازمان

  ها؛ يزير برنامهمحيطي در  يستزتوجه ويژه به مسائل  -
جلب مشاركت و توجه به نظرات مردم در تهيه و  -

  ؛ها طرحي در مورد جزئيات رسان اطالعو  ها طرح اجراي

ناطق عدالت در دسترسي مساوي م ي مسألهتوجه به  -
يجادشده در بين مناطق ابه امكانات و كاهش شكاف 

 .در اين مورد
 
  QSPM)(راهبردي  يزير برنامه ي  كم  ماتريس

 خارجي، و داخلي عوامل ارزيابي ماتريس به توجه با
 WTگيرند،راهبردهاي قرارموردتوجه بايد كه راهبردهايي

 راهبردي، يزير برنامه ي  كم  ماتريس باتشكيل حال.است 
 SWOT ماتريس WT خانه در هاي موجودراهبرد

  . دشو يم بندي       اولوي ت
 راهبردي يزير برنامه ي  كم  ماتريس تشكيل يها گام    

  : زاعبارتند 
ي ها ضعف وها  قوت و خارجي تهديدهاي وها  فرصت. 1

. شود يم فهرست QSPM راست ستون در داخلي
  .شود يم عامل وارد هر وزن دوم در ستون سپس

كردن  فرموله دوم ي مرحله گرفتن رنظ در با .2 
  قابل و شدني راهبردهاي ،)تركيب و تلفيق ي مرحله(

 هدف كهWT  تركيبي همان راهبردهاي يااجرا 
 QSPMماتريس  باالي رديف در هاست آن  بندي       اولوي ت

 نمره ستون، دو راهبرد شامل هر .شود يم  نوشته 
  .است TAS راهبرد جذابيت و AS جذابيت

 ارشد كارشناسي و دكتري دانشجويان و اسانكارشن. 3
 و داخلي عامل هر جذابيت و يرتأث ميزان بر اساس
 مربوطه راهبرد به را 4 تا 1 هاي بين هنمر خارجي،
 گفته AS جذابيت آن نمره به كه دهند يم اختصاص

  .شود يم
 ،AS جذابيت در نمره عامل هر وزن ضرب با .4

 به و براي .شود يم محاسبه TAS راهبرد جذابيت
 ستون اعداد راهبرد، هر كل جذابيت آمدن دست

  .شود يم جمع راهبرد جذابيت هر
 جذابيت ازآمده   دست  به ي نمرهبر اساس  راهبردها .5 

  نمره كمترين تا نمره بيشترين از راهبرد، هر كل
  .)8 جدول( شوند يم بندي       اولوي ت
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  (QSPM)ريزي راهبردي  ي برنامه         ماتريس كم : 8جدول 

يف
ضريب نقاط قوت رد

WT1 WT2 WT3 WT4 

ASTAS AS TAS AS TAS AS TAS 

 پذيري شهروندان و تمايل آنان به مشاركت يتمسؤولميزان   1
 در امور شهري

0/072 14/0  3 21/0  4 28/0  2 14/0  

12/0 0/062 تخصيص بخشي از وظايف شهرداري به بخش خصوصي 2  1 06/0  3 18/0  2 12/0  

06/0 0/061 ي و رعايت آنشهردارآگاهي از قوانين ميزان  3  1 06/0  3 18/0  1 06/0  

1/0 0/052 وجود متخصصان و كارشناسان مختلف در شهر زاهدان 4  3 15/0  2 1/0  2 1/0  

15/0 0/053 افزايش نسبي رضايت شهروندان 5  2 1/0  4 2/0  1 05/0  

14/0 07/02وراي شهرسوابق علمي و تجربي شهردار شهر زاهدان و اعضاي ش 6  2 14/0  1 07/0  2 14/0  

12/0 03/04 ن جهت جلوگيري از فساد اداريمسؤوالوجود شفافيت الزم در  7  1 03/0  1 03/0  1 03/0  

04/0 0/04312/01 كنترل و مديريت بهينه زمين 8  1 04/0  3 12/0  
1/0 05/0105/02  ناحيه محوري 9  1 05/0  1 05/0  

مردمي غيردولتييهاتشكليريگوانان در شكلهمكاري با ج 10
04/0 02/02  در محالت شهر  3 06/0  4 08/0  1 02/0  

 نقاط ضعف 

06/0 12/01 0/062 ي شهرينهادهاموازي كاري و هماهنگي ضعيف بين 1  1 06/0  1 06/0  

08/0 12/02 0/043 ها طرحعدم توجه به نظرات مردم در تهيه و اجراي   2  4 16/0  2 08/0  

ي ضعيف و ناكافي به شهروندان در مورد جزئياترسان اطالع  3
 ها طرح

0/032 06/0  2 06/0  4 12/0  1 03/0  

12/0 04/0312/03 عدم تحقق مديريت يكپارچه شهري 4  2 08/0  3 12/0  

ضعيف شهروندان به شهر و فقدان هوي  خاطر تعلق 5 04/0 02/0204/02 ت مكاني                                 3 06/0  1 02/0  
04/0 04/0208/01 ي پايدار براي شهرداريدرآمدهافقدان  6  1 04/0  2 08/0  

04/0 02/02  نگرش نامطلوب شهروندان به شهرداري  7  1 02/0  3 06/0  1 02/0  

06/0 03/0103/02 و فقدان شفافيتهاطرحيعقاليي نبودن زمان و هزينه 8  1 03/0  2 06/0  
03/0 03/0412/01 هاي مردميتكاشفقدان تسهيالت براي رسيدگي به 9  3 09/0  2 06/0  

فقدان دسترسي مساوي مناطق به امكانات و محروميت نسبي10
16/0 04/04  برخي از مناطق  1 04/0  4 16/0  1 04/0  

مشورت بين نهادهاي رسمي وي الزم جهتكارها و سازنبود  11
06/0 02/03  شهروندان  2 04/0  4 08/0  3 06/0  

09/0 03/0206/03 يك بر شوراي شهر و شهردارياستراتژن تفكر فقدا 12  4 12/0  3 09/0  

 هاييتواقعي محلي در انعكاسها رسانهعدم برخورداري  13
06/0 02/03  شهري از آزادي كافي  2 04/0  3 06/0  1 02/0  

12/0 04/0312/03 آگاهي ضعيف شهروندان از قوانين و مقررات 14  4 16/0  1 04/0  
12/0 12/03 04/03 ي آنهاشاخصآشنايي ناكافي با اصطالح حكمروايي شهري و 15  3 12/0  2 08/0  
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  8ادامه جدول 
  هافرصت 

1 
 ساز جلب مشاركت آنانينهزمافزايش آگاهي شهروندان كه

 در امور شهري است
0/07 2 14/0  2 14/0  4 28/0  1 07/0  

العات و ارتباطات درپتانسيل استفاده از مظاهر فناوري اط  2
 شهر

0/04 2 08/0  3 12/0  2 08/0  2 08/0  

06/0 1 0/06 يك شهر بزرگ در جنوب شرق كشور عنوان بهاهميت زاهدان  3  2 12/0  1 06/0  1 06/0  

06/0 2 0/03 استفاده از خدمات الكترونيك به شهروندان 4  2 06/0  2 06/0  2 06/0  

06/0 1 0/06 ه بخش خصوصيوجود بستر مناسب جهت واگذاري امور ب 5  1 06/0  2 06/0  1 06/0  

هاييههمساپتانسيل استفاده از موقعيت مرزي و اهميت  6
 المنافع مشترك

07/0  1 07/0  1 07/0  1 07/0  1 07/0  

12/0 03/0309/04 مطالعات برنامه آمايشي استان سيستان و بلوچستان 7  2 06/0  2 06/0  

شوراهاي     فعالي توكيلتشاز طريق جلب مشاركت مردم  8
 محلي مناطق

05/0  3 15/0  2 1/0  4 2/0  3 15/0  

  تهديدها

تضعيف جايگاه شوراهاي اسالمي و كاستن از اختيارات  1
18/0 3 0/06  ها آنقانوني   1 06/0  1 06/0  3 18/0  

15/0 05/03 يررسميغيهاسكونتگاهنشيني و يهحاشتداوم  2  1 05/0  2 1/0  1 05/0  

3 
ي تروريستي در استان سيستان وها گروه تحركات

 بلوچستان
07/0  2 18/0  1 07/0  2 14/0  1 07/0  

4 
ي خرابكارهاگروهتنوع مذهبي در زاهدان و اقدامات

06/0 براي دامن زدن به اختالفات مذهبي  3 18/0  1 06/0  2 12/0  1 06/0  

در بيشتر ايامگردوغبار،محيطي يستز مسائلوجود   5
06/0  بسال و مشكل آ  1 06/0  4 24/0  2 12/0  2 12/0  

05/0 05/021/01 ي مختلفهاگروهي سياسي وها جناحدخالت  6  1 05/0  2 1/0  

يسربزرگپديدهها مانندبرخي بيماريوجود   7
 در كشور و اين استان) ماكروسفالي(

04/0  2 08/0  1 04/0  1 04/0  1 04/0  

08/0 04/0208/02 هاسازمانسلطه رويكرد بخشي بر 8  2 08/0  2 08/0  

06/0  عدم وجود قانونمندي در سطح كالن  9  2 12/0  3 18/0  1 06/0  1 06/0  

05/0 05/0210/01 خواريوجود فساد اداري و روحيه رانت 10  1 05/0  1 05/0  

محيطي دريستزمسائلبهمسؤوالنتوجه   عدم  11
05/0  ها يزير برنامه  1 05/0  4 2/0  2 1/0  1 05/0  

69/3 4/30     جمع كل  40/4  24/3  

  1393نگارندگان، مطالعات ميداني :مأخذ
در نهايت از حاصل جمع  نمرات هر يك راهبردها   

  هر يك از        اولوي تآيد كه به دست مي 9 جدول شماره
  

  .راهبردها در آن مشخص شده است
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  )WT( متناسب با موقعيت تدافعي راهبردهاي       اولوي ت: 9جدول 
        اولوي ت نمره نهايي راهبرد هبرد كليرارديف

هماهنگي بين اجماع مديران محلي بر اجراي مديريت يكپارچه شهري و ضرورتتمركز بر تفكر استراتژيك و  1
  2  30/4  ها؛ سازمان

  3  69/3 ها؛يزيربرنامهمحيطي در يستزتوجه ويژه به مسائل  2
  1  40/4 ؛هارحي در مورد طرساناطالعوهاطرحايجلب مشاركت و توجه به نظرات مردم در تهيه و اجر 3
  4  24/3 .بين مناطق در اين مورديجادشده دراوكاهش شكافمساوي مناطق به امكاناتعدالت در دسترسي ي مسأله توجه به 4

  1393نگارندگان،  مطالعات ميداني :مأخذ
 

    يجهنت
با توجه به اين كه پژوهش حاضر به دنبال تعيين 

ه حكمروايي خوب شهري در شهر زاهدان و جايگا
بو  شباشد؛ نه شاخص پذيرريزي راهبردي آن ميبرنامه

گيري توافقي، يي، جهتگو پاسخيت و مسؤول،يپاسخده
و كارآيي، قانونمندي، عدالت، مشاركت،  اثربخشي

شفافيت و بينش راهبردي براي اين منظور مورد 
لحاظ  ي گانهنههاي در بين شاخص. سنجش قرار گرفت

هاي بهترين وضعيت را شاخص ،نظر شهروندان شده، از
 از عالقهدارا بودند كه نشان بينش راهبردي و مشاركت 

شهروندان براي مشاركت در امور شهري و  ي و انگيزه
و ازنظر كارشناسان گيري براي خودشان دارد  يمتصم

دارا  يدهو پاسخ شبهترين وضعيت را شاخص پذير
ها، شاخص شاخص ي در بين كليهباشد همچنين  يم

كمترين ميانگين كل را دارد كه نشان  95/1عدالت با 
امور  ي يزي و ادارهر برنامهعدالتي در نظام  يباز وجود 

  . شهري در شهر زاهدان دارد
حكمروايي  ي هايي كه تا كنون در زمينهدر پژوهش

نتايج                                        ًخوب شهري در ايران صورت گرفته است عمدتا 
هاي حكمروايي يين بودن سطح شاخصحاكي از پا

تنها به سنجش سطح                           ًخوب شهري بوده است و عمدتا 
ها بسنده شده است اما در پژوهش حاضر عالوه شاخص

هاي حكمروايي خوب شهري بر تعيين سطح شاخص
به  SWOTگيري از مدلدر شهر زاهدان، با بهره

ريزي راهبردي حكمروايي خوب شهري پرداخته  برنامه
آمده از ماتريس  دست ا توجه به نتايج بهبشد كه 

ارزشيابي عوامل داخلي و ماتريس ارزشيابي عوامل 

نهايي عوامل داخلي برابر با  ي خارجي، ازآنجاكه نمره
هست، بنابراين زاهدان در  5/2است و كمتر از  30/2

نظر عوامل داخلي دچار  ارتباط با حكمروايي خوب، از
خارجي نيز برابر با نهايي عوامل  ي نمره. ضعف است

، نشان از باشدمي 5/2كه كمتر از  آنجا و از بوده 03/2
عدم واكنش مناسب مديريت شهري در ارتباط با 

  )IE( ماتريس داخلي خارجي. ها و تهديدها دارد فرصت
شهر زاهدان در موقعيت تدافعي  دهد كهمينشان نيز 

و از ها  با ضعف طرف  يك از يگرد  عبارت  به؛ قرار دارد
بنابراين . رو است روبه يا طرف ديگر با تهديدات عمده

نتيجه گرفت  توان يبا در نظر گرفتن توضيحات باال، م
عوامل  نظر ازشهر زاهدان در راستاي حكمروايي خوب، 

داخلي دچار ضعف بوده و در برابر عوامل خارجي 
توان  يمبر اين اساس . نداده است مناسبي نشان واكنش

حكمروايي خوب  لحاظ ازهر زاهدان قضاوت نمود ش
  . شهري جايگاه مناسبي ندارد

به        اولوي تترتيب  متناسب با اين وضعيت بهراهكارهاي 
  :شرح زير است

جلب مشاركت و توجه به نظرات مردم در تهيه و  .1
 ؛ ها طرحي در مورد جزئيات رسان اطالعو  ها طرح اجراي

ي بر اجماع مديران محلتمركز بر تفكر استراتژيك و  .2
شهري و ضرورت هماهنگي  ي اجراي مديريت يكپارچه

 ها؛ بين سازمان
 ها؛  يزير برنامهمحيطي در يستزمسائل  به ويژه توجه  .3
له عدالت در دسترسي مساوي مناطق به أتوجه به مس .4

شده در بين مناطق در  يجاداامكانات و كاهش شكاف 
 .اين مورد
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  ...ي استراتژيك  تحليل جايگاه و تدوين برنامه  

  منابع
 تحليل و . )1392(اسديان ؛ مرتضي ، عيسيزاده يمابراه

حكمروايي خوب شهري در  يريپذ ارزيابي ميزان تحقق
و  كاشمر، جغرافيا و آمايش شهري: ايران موردشناسي

 .17 -  30صفحات . 6شماره  .ايمنطقه
 سنجش . )1392( زادكاظمي اله ؛شمسعيسيزاده،ابراهيم

شهروندان در  و تمايل به مشاركت مندي يتميزان رضا
شهر : بنايي شهرداري نمونه مورديهاي زيراجراي پروژه

 .1- 22صفحات  .20شماره .مجله جغرافياوتوسعه .زاهدان
 استانداري سيستان و بلوچستان، زاهدان. 
  تحليل جايگاه و تدوين برنامه . )1394(ارشد، حامد

شهر : استراتژيك حكمروايي خوب مطالعه موردي
 زيير جغرافيا و برنامه كارشناسي ارشد نامه يانپابيرجند،
، اساتيد راهنما دكتر حسين يغفوري و دكتر شهري

 .سيستان و بلوچستاندانشگاه  .ثاني محمد اسكندري
 جايگاه . )1384(صرافي ؛ مظفر ، حسنزاده يلاسماع

شهري طرح متروي تهران،  يزير خوب برنامه  حكمروايي
 .2- 28 صفحات. 48شماره .انساني مدرس علوم فصلنامه

 ؛ يپورطاهر ؛مهديآملي ظيميع ؛جاللافتخاري،عبدالرضا
حكمروايي  الگوي مناسب ي ارائه.)1391(پور احمديزهرا 

سال  .خوب روستايي در ايران، فصلنامه ژئوپليتيك
 .1-28فحات ص .شماره دوم .هشتم

 مديريت و حكمروايي .)1385(اسدي؛ ايرج پور،ناصر برك
 .معاونت پژوهشي .دانشگاه هنر .شهري، تهران

 ؛ عيسي دلير زاده حسينكريم  ؛پورمحمدي، محمدرضا 
حكمروايي مطلوب شهري بر بنيان . )1390( پيري

. اجتماعي، مطالعات جغرافيايي مناطق خشك ي سرمايه
 .35- 52صفحات  .شماره اول

  گرو  مديريت پايدار شهري در. )1383(ترابي، عليرضا
 صفحات . 69 مارهش .ها يحكمراني خوب، نشريه شهردار

10 -5. 
 درآمدي بر . )1388(تاجدار  ؛ رسولكبرا يتقوايي، عل

حكمروايي خوب شهري در رويكردي تحليلي، فصلنامه 
 .45 - 58 فحاتص .23شماره  .مديريت شهري

 تدوين . )1391(فرد  اسالمفاطمه  ؛نژاد، علي حاجي
شيراز با  راهبردهاي گسترش توريسم پزشكي شهر

مجله  ،swotاستراتژيك  يزير استفاده از روش برنامه
 ماره ش .دوره دوازدهم .شگاه علوم پزشكي رفسنجاندان
 .641- 654فحات ص .8

 ؛ جواد  صحرايي؛ احمد قدميمصطفي  ؛نژاد، علي حاجي
ارزيابي عوامل مؤثر بر گسترش . )1392(فاطمي 

گردشگري در ناحيه ساحلي شهرستان جويبار با استفاده 
نو در جغرافياي  يها ، نگرشswot مدل راهبردي از

 . 109- 127 فحاتص .شماره دوم .ال پنجمس .انساني
 بر روش تحقيق  يا مقدمه .)1382(نيا، محمدرضا  حافظ

 .سمت، تهران .در علوم انساني، چاپ هشتم
 اسدي اله  ؛ روحمافياله  ؛ عزتيمرهنما، محمدرح

تحليل جايگاه حكمروايي خوب شهري در . )1389(
. يا يهمجله جغرافيا و توسعه ناح ،sowtمشهد با الگوي 
 .197- 224 صفحات. شماره پانزدهم

 تعيين . )1393(اهللا اسدي  روح ؛رهنما، محمدرحيم
هاي حكمروايي خوب شهري در شهر وضعيت شاخص

سال  .ايهاي شهري و منطقهمشهد، مطالعات و پژوهش
 .143- 162 فحاتص .شماره بيستم .پنجم

 جعفري رضايي؛ كامران نعمتي؛ مرتضي عليزاده، هادي 
ليلي بر معيارهاي حكمرواني خوب شهري تح. )1394(

فازي، مطالعات   مراتبي سلسله  با استفاده از روش تحليل
 شماره .سال ششم .يا شهري و منطقه يها و پژوهش

  .105- 128 فحاتص .24
 اصغر  ؛ عليسختسي زاده يحاج ؛ مريمقدمي، مصطفي

  بررسي عملكرد شهرداري در چهارچوب. )1390( وندآدينه
سومين كنفرانس  بابلسر، :خوب شهريحكمراني 

 .دانشگاه فردوسي مشهد .يو مديريت شهر يزير برنامه
 حكمروايي خوب و الگوي . )1387(اهللا  پور، رحمت قلي

مناسب دولت، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي، 
 .دانشگاه آزاد اسالمي .مركز تحقيقات استراتژيك .تهران

 .يد علمدفتر گسترش تول .معاونت پژوهشي
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  1395بهار  ،42ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 تبيين رابطه ساختار . )1383(ميان، غالمرضا ظكا
رساله يابي فضايي،  ت و قدرت شهري با سازمان     حاكمي 

استاد راهنما دكتر  .شهري يزير دكتري جغرافيا و برنامه
 .دانشگاه تربيت مدرس .اكبر پرهيزگار

 حكمروايي شهري و مديريت . )1386( يژهپور، من الله
 يتوسعه، جستارها  لحا شهري در كشورهاي در

 .60- 71 صفحات. ، شماره نوزدهم و بيستميشهرساز
 نگاهي به . )1388( يوندآذرپ؛ زيبا مبارك، اصغر

آن  يرحكمراني خوب از منظر اسالم و تأث يها شاخص
 . 36شماره  .بر رشد اقتصادي، فصلنامه اقتصاد اسالمي

 .179- 208 فحاتص
 آمار زمرك ).1390( مسكن و  نفوس عمومي سرشماري 

 .ايران

  ،1393( امانپور ؛ سعيدنعمتيمرتضي  ؛رضاصالحي( .
هاي سرمايه  ثيرگذاري شاخصأكار ت و ساز بررسي

: اجتماعي در حكمروايي مطلوب شهري مطالعه موردي
ريزي فضايي  شهر،مجله علمي پژوهشي برنامه نسيم شهر

 .1- 24 فحاتص. شماره اول. سال چهارم .)جغرافيا(
 ارشد ؛ حامد ثاني اسكندري حمد؛ ميغفوري، حسين

 حكمروايي پذيري تحقق ميزان ارزيابي و تحليل.)1393(

شهر سرايان، دومين :موردشناسي ،ايران در شهري خوب
 .تبريز .معماري و مديريت شهري .الملل سازه ينبكنگره 
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