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 SOWTبا استفاده از تکنیک  الوسچمدیریت شهردرجایگاه حکمروایی خوب شهری  ارزیابی
  

  معصومه باقری ، کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد عفلوم تحقیقات تهران

  رانآسیه باقری ، کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای ، دانشگاه عالمه طباطبایی ته

  

 
  

  

 چکیده 
-گسترش شهر ها و افزایش جمعیت شهر نشین و از طرف دیگر مسائلي چون عدم رضایت شهروندان، عدم خدماتبا 

جایگاه مدیریت شهری در خوب اداره شدن  ،رساني عادالنه، سهیم نکردن شهروندان در امور شهر و مسائلي از این قبیل

حکمروایی خوب شهری در  حقیق حاضر به بیان اهمیتتدر  .ردیشهرها بیش از پیش مورد اهمیت قرار می گ

ی پیش روی شهر شناسایی شده و با استفاده از تهدید ها و فرصت ،نقاط ضعف، قوت پرداخته شده که چالوسشهر

در جهت پیشبرد هدف اصلی تحقیق که همانا رسیدن به موقعیت شهر در وضع کنونی مشخص و SWOT مدل 

چالوس در موقعیت تدافعی بررسی ها نشان داد . می باشد راهبرد هایی ارائه شده است چالوسحکمروایی خوب شهر 

بهینه سازی  -٢و  ها و وظایف ارگانهای مدیریت شهریبهینه سازی نقش -١مهمترین راهبرد در این زمینه قرار داشته و

  .تعامالت بین سازمانی مدیریت شهری می باشد

 
  ، مدیریت شهریچالوس ،SWOT حکمروایی خوب شهری،: ها کلید واژه

  

  

  مقدمه

را به عنوان کلید » حکمروایي خوب«نهادهاي بین المللي سیاستگذاري اقتصادي، سیاستي به نامم، ١٩٩٠ر اواخر دهه د

هاي قبلي نهادهاي بین المللي و ناموفق بودن در واقع بعد از شکست برنامه ها و سیاست. معماي توسعه مطرح نمودند

سازي آنها شرط ها و توانمندبهسازي حکومت و در دستیابي به توسعه پایدار، در رهیافت هاي جدید توسعه این برنامه ها

 پایداري در اصل رسیدن همزمان به اهداف حفاظت محیطي، .وسعه مطرح گردیدپایداري توسعه در کشورهاي در حال ت
نبه مفهوم پایداري را گوشزد مي کند و به تحول اجراي همه جا» ٢١دستور کار «.ثبات اقتصادي و عدالت اجتماعي است

ید توجه داشت اب  .)١٣٨٦الله پور،(کند سیاسي تأکید مي- هاي اداريها و ساختار نظامدر شیوه هاي سنتي سیاستگذاري

، که اولین و مهمترین مرحله و در واقع تغییري که باید صورت پذیرد تا جریان توسعه پایدار در مسیر خودش قرار گیرد

هاي توسعه از باال به پایین و ناکامي هاي اجراي برنامه.)١٣٨٧پورموسوي و معصومي، (تغییر در نگاه مدیریت شهري است

آمرانه که نگاهي یکسویه به شهر، شهروندان و آینده داشتند نیز شکاف و جدایي که بین مردم و تصمیم گیران سیاسي و 
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). ١٣٨٣ترابي، (ود آورد شت زمینه طرح ایده حکمروایي خوب را بوجاقتصادي در مدیریت هاي ملي و محلي وجود دا

بنابراین جهت فائق آمدن بر مشکالت شهري و افزایش رضایتمندي شهروندان و ایجاد محیطي متناسب با جایگاه انساني  

کرد به فرآیند دراین روی .رویکرد حکمروایي خوب شهري مورد توجه جدي برنامه ریزان و مدیران شهري قرار گرفته است

 مدیریت امور شهري با تشریک مساعي تمامي کنشگران عرصه شهر اعم از بخش دولتي، خصوصي و عمومي، خصوصًا

شناخته و ... هایي چون مشارکت، قانونمندي، شفافیت، پاسخگویي و و با مؤلفه. شودنهادهاي غیردولتي پرداخته مي

-گاهی و گردشگری گذریکی از شهر های شمالی کشور، با کارکرد  وسچالشهر  .)١٣٨٦برک پور، (شودگیري مياندازه

با وجود مشکالتی که گریبانگیر شهرهای شمالی ایران می باشد در . تفریحی، همواره کانون توجه در منطقه بوده است

است و دارای چه جایگاهی  چالوساست که حکمروایی خوب شهری در مدیریت شهر این  ز اهمیتئله حایاینجا این مس

 . کدامندآن نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت 
  

 اهداف تحقیق
 چالوسحکمروایي خوب شهري در  ابی بهیارائه راهبردها در جهت دست -١
 چالوسشناخت ویژگیهاي عمومي نظام مدیریت شهري در   -٢
 چالوسشناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید حکمروایي خوب در شهر  -٣
٤-  

 روش تحقیقمواد و 
با شناسایی نقاط ضعف،  SWOTتحلیلی می باشد که با استفاده از مدل  –ر این پژوهش، توصیفی روش تحقیق د

به دنبال آن بتواند مناسب ترین  تامی باشد   چالوسحکمروایی خوب شهری در بررسی قوت، فرصت و تهدید، سعی در 

های موجود، تهدیدها بر حسب فرصت را به منظور به حد اقل رساندن ضعف ها با استفاده از قوت ها و کاهش  راهبرد

منظورشناسایی  در بخش میدانی به. طالعات به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته استجمع آوری ا. ارائه دهد

تدوین پرسشنامه پرداخته شده که در بین  و سنجش عوامل درونی و بیرونی تأثیر گذار در مدیریت شهر چالوس، به

به طورکلی مراحل . دخیل هستند توزیع گردید چالوسکه در امر مدیریت شهر  مسؤلین ن و شورای شهر وشهروندا

  :را می توان در موارد زیر بیان نمودSWOTتحلیل مدل 

  ١)IFE(ماتریس ارزیابي عوامل داخليترین نقاط قوت، ضعف و ایجاد شناسایي اصلي: مرحله اول

  ٢)EFE(  ایجاد ماتریس ارزیابي عوامل خارجي و ترین فرصتها و تهدیدهاشناسایي اصلي: مرحله دوم

  )TOWS(ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت ایجاد : مرحله سوم

  )IE(ماتریس داخلي خارجي ترسیم : مرحله چهارم

  ).١٣٨٩اسدی،(٣)QSPM(ماتریس برنامه ریزي استراتژیك کمي: مرحله پنجم

  

                                                
1. Internal Factor Evaluation )IFE (matrix 
 
2. External Factor Evaluation )EFE (matrix 
3. Quantitative Strategic Planning Matrix 
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  چالوسمعرفی شهر 

به همین د؛ و در دشت و کناره دریای مازندران قرار داردیمی استان مازندران می باشد که شهر چالوس از شهرهای ق

و  ،درجه ٢/١٦متوسط دمای شهر چالوس  .ددلیل جزء مناطق قشالقی شهرستانی با همین نام محسوب می گرد

جمعیت این شهر  ١٣٨٧طبق آمار جمعیتی از طرح تفصیلی  .دسردترین ماه سال بهمن و گرمترین آن مرداد می باش

  .)١٣٨٧مهندسین مشاور مازند طرح،(محله متمرکز شده است ١٤نفر که در  ٥٨٤٣٩

                  
  )١٣٨٧مهندسین مشاور مازند طرح،: منبع(نقشه شهر چالوس. ١شکل

  

  مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری

ویلیس در مقابل  .)Pugh,2002(می باشد مدیریت شهری یک مفهوم پیچیده و دینامیک و پیوسته با موضوعات دیگر

معتقد است که مدیریت مناطق شهری برای توسععه پایدار نیاز به شناسایی سنت های محلی، پذیرش و ایجاد ارزش های 

هدف مدیریت شهری رسیدن به توسعه پایدار شهری با هدف گیری دامنه وسیعی  ).Willis,2001(فرهنگی محلی دارد

 & Wong(اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و با ابعاد متفاوت سازمانی استاز بخش های فیزیکی، 
others,2006: 647 .( مطرح شده، موضوع  یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال جدید که در ادبیات توسعه

خوردار این مسئله در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی از جایگاه ویژه ای بر. حکمرانی خوب است

( و از آفریقا آغاز شد ١٩٨٠کاربرد مفهوم حکمروایي خوب شهري از اواخردهه ). ٩٥: ١٣٨٢شریف زاده، قلی پور،(است

در ). ١٣٨٦اطهاري و دیگران،(را مطرح کرد» حکمروایی«اللین جزو اولین افرادي بود که مفهوممک). ١٣٨٦کاظمیان، 

-هاي زیادي صورت گرفته است، خصوصًا افرادي چون مک عات و پژوهشاین زمینه در کشورهاي اروپایي و آمریکا مطال
از جمله این . )Gani& Duncan, 2007(نیز مطالعات بانک جهاني و هابیتتکینلي، اتکینسن و ین، کافمن، مکالل

 يهایسر يه هاخوب با استفاده از داد یيحکمروا يریاندازه گ «با عنوان  ٥و دانکن ٤توان به مقاله گانيها ميپژوهش

با استفاده از سریهاي  ٢٠٠٣تا  ١٩٨٥در دوره  يجیف ریجزا يرا برا یيحکمروا هايشاخصاشاره کرد که در آن » يزمان

                                                
4.Gani 
5.Duncan 
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 ياز کودتا ،نامساعد يبه گونه ا يجیفواییدر عملکرد حکمراند و به این نتیجه رسیدند که زماني مورد بررسي قرار داده

را مورد توجه خود کرده  يقانون اثرات نامساعدتر تیبعد حاکم در این بین،، و است رفتهیپذ ریتأث ٢٠٠٠و  ١٩٨٧

  ). ١٣٨٩اسدی، (است

شهر مرکز فعالیت هاي اقتصادي، فرهنگي، سیاسي و اداري است و شبکه اجتماعي گسترده اي است که ویژگي «

ومي حکمروایي بکار گرفتن اقتدار عم).١٣٨٠آندرانویچ، (»اساسي آن تراکم جمعیت است

حکمروایي در لغت به معناي اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت «).Cave،2005(است

بر اساس . )١٣٨٦الله پور، (»را توصیف مي کند» دستگاه«و نه » رابطه«در واقع این اصطالح . کنندگان اطالق مي شود

حاکمیت قانون،  ست از مدیریت امور عمومي بر اساستعریف برنامه عمران سازمان ملل، حکمراني خوب عبارت ا

مفهوم حکمروایي ). ١٣٨٣میدري،( فرایند حکومت داري  دستگاه قضایي کارآمد و عادالنه و مشارکت گسترده مردم در

شهرها براي مدیریت و اداره خود راهي به جز زمینه سازي «.با مفاهیمي چون آزادي و دموکراسي در هم تنیده است

سعه دموکراسي نیافته اند و در این راه به شکل تازه اي از حاکمیت دست یافته اند،که برخي آن را در حد براي تو

این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته . اختراع و ابداع جدید بشري در ایجاد نظام اجتماعي نوین دانسته اند

در واقع حکمروایي بدون شهروندي معنا ندارد  .)١٣٨٦جهانشاهي،(»امیده مي شود که منشأ شهري داردیا حکمروایي ن

حکمروایي درباره بنابراین می توان چنین گفت  .)١٣٨٠بشیریه،(دي بیان ممکن نیستو  مفهوم شهروندي بدون آزا

  .)Ronald,2009 (قدرت، روابط و پاسخگویي است

 
  هاي پایه بررسي مقایسه اي مباني و مولفه هاي قدرت و حاکمیت شهري در نظریه. ١جدول 

  

تئوري ها و 

  رویکردها

  مفاهیم بنیادین
سواالت و فرضیات 

  بنیادین

عناصر اصلي و موثر 

  در حاکمیت

الگو و ساختار پیشنهادي ویا 

  قابل انطباق

تئوري انتخاب 

  عمومي

خرد گرایانه بودن  - 

  اقدامت فردي

پیشینه سازي بهره  - 

  وري فردو جامعه

پیشینه سازي امکان  - 

  وم مردمانتخاب براي عم

افزایش رقابت بین  - 

سازمانهاي مدیریت امور 

  عمومي 

شهروندان براي  - 

استفاده کارآمدتر و 

ارزانتر از کاالهاي 

عمومیعرضه شده 

توسط سازمانها 

وحکومتهاي محلي  به 

انتخاب محل و محدوده 

زندگي  و اشتغال خود 

  مي پردازند

  افراد - 

بازار کاالهاي  - 

  عمومي

سازمانها و  - 

  هاي محليحکومت

  الگوي حکومت شهري - 

مدل چند هسته اي و  - 

  متفرق

محدوده هاي مدیریتي  - 

  مستقل وکوچک و متعدد

ت 
عا

طال
 م

ي
ور

تئ

ت 
عا

ما
جت

ر ا
 د

ت
در

ق

ي
حل

م
  

  نخبه گرایي
فرایند سیاست گذاري  - 

  و اعمال قدرت

چه کسي برشهر  - 

  حکومت مي کند؟

قدرت و امکان اعمال  - 

آن در اخبار نخبگان 

صاحبان (ان نخبگ 

امالک و مستغالت، 

روساي صنایع 

وشرکتها، کنترل 

  الگوي حکومت شهري - 

مدل مدیریت یکپارچه  - 

شهري و کالن شهري با اتکا 

  بر گروههاي نخبه و قدرتمند
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کنندگان اصلي   .است

  )اقتصاد و مالیه

  

کثرت 

  گرایي

فرایند سیاست گذاري  - 

  و اعمال قدرت

چه کسي بر شهر  - 

  حکومت مي کند؟

درت در بین ق - 

گروههاي اجتماعي و 

حتي گروههاي محروم 

پراکنده بوده و همه آنها 

امکان اعمال قدرت را 

  .دارند

تمام گروههاي  - 

اجتماعي اگرچه 

برخي بازیگران از 

فرصت ها و مزایاي 

  .برخورداند... 

  الگوي حکمروایي شهري - 

مدل مدیریت یکپارچه  - 

شهري و کالن شهري با اتکا 

  هاي اجتماعي بر عموم گروه

  ماشین رشد

فرایند سیاست گذاري  - 

  و اعمال قدرت

  اقتصاد سیاسي مگان  - 

زمین به مشابه سرمایه  - 

  ثابت و منبع رانت 

چه کسي بر شهر  - 

  حکومت مي کند؟ 

قدرت شهري و رشد  - 

حول منافع مبتني بر 

  زمین سازمان مي یابد

صاحبان مستغالت  - 

  و رانت خواران

، ساخت و سازگران - 

وکال، مهندسان 

نهادهاي مالي، رسانه 

ها، نهادهاي دولتي و 

  عمومي

  الگوي حکومت شهري - 

مدل مدیریت یکپارچه  - 

شهري و کالن شهرها بااتکا 

بر صاحبان مستغالت و 

  بخش خصوصي

  تئوري رژیم

مل جمعي عظرفیت  - 

براي اهداف عمومي 

  ) رژیم(

پیوندهاي دروني  - 

حکومت، اقتصاد وبخش 

  مردميعمومي و 

چگونگي ائتالف  - 

وپیوند گروههاي رقیب 

براي نیل به اهداف 

مشترک در سیاست 

  گذاري عمومي

  حکومت گران  - 

صاحبان منافع  - 

  اقتصادي

گروههاي مردمي و  - 

  داوطلبانه

الگوي حکمروایي شهري  - 

با اتکا، بر تمام بازیگران و 

گروههاي اجتماعي 

  واقتصادي

ي
اس

سی
د 

صا
اقت

ي 
ور

تئ
  

 هايتحلیل

نو 

  مارکسیستي

ساختارهاي سیاسي  - 

  اقتصادي حاکم

  انباشت سرمایه - 

  مبارزه طبقاتي - 

ساختارهاي حکومت  - 

به منظور انباشت 

ظم نسرمایه و حفظ 

اجتماعي به نفع 

خودشان،  دولت و 

سازمانهاي محلي را 

تحت نفوذ خود درمي 

  آورند

 هنهادهاي خبر - 

  محلي 

 هاحزاب خبر - 

  حکومتي

رائه نمي الگوي خاصي ا - 

  شود 

این دیدگاه اصوًال به توسعه  - 

اجتماعات محلي، حکومتهاي 

محلي و حکمروایي شهري، 

اعتنایي نداشته و آنها را 

درخدمت حفظ نظم عمومي 

مي  یهموجود و انباشت سرما

  .داند

  تئوري نظم
ساختارهاي سیاسي و  - 

  اقتصادي حاکم 

رژیم نظم تحت 

ساختارهاي اقتصادي و 

-ساختارهاي - 
اقتصادي وسیاسي 

الگوي خاصي ارائه نمي  - 

  .شود
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  رژیم انباشت - 

  رژیم نظم  - 

ر نقش جدید شهرها د - 

  بستر جهاني 

سیاسي حاکم به 

بازتولید و پایدارسازي 

رژیم انباشت و 

سازگاري دو نظام تولید 

و مصرف در سطح 

  .جهاني مي پردازد

  حاکم

  سازمانها و شرکتها - 

عه این دیدگاه اصوًال به توس - 

اجتماعات محلي، حکومتهاي 

محلي و حکمروایي شهري، 

اعتقادي نداشته و آنها را در 

خدمت حفظ نظم عمومي 

موجود و انباشت سرمایه مي 

  .داند

  )١٣٨٧، کاظمیان(:منبع

  

  چالوس شهردر حکمروانی خوب ایجاد ها و الزامات تحلیل یافته 

از بسیار ( مجموع امتیازات بدست آمده از طیف لیکرت  هر یک از این ماتریس بر اساس محاسبه مجموع وزن ها،

بر اساس نظرات سه گروه مسئولین، خبرگان و اساتید فن، و کارآفرینان محاسبه و نتایج آن در ستون ) زیاد تا ضعیف

  .مجموع وزن ها برای هریک از نقاط قوت و ضعف ها و تهدیدها و فرصت ها ارایه شده است

  ٦)IFE(ي خلعوامل دا يابیارزماتریس 

  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی. ٢جدول

 نمره ضریب عوامل اصلي داخلي یفدر
نمره 

 نهایي
  

    نقاط قوت 
 ٠.٢٤ ٤ ٠.٠٦ تمایل شهروندان به مشارکت و مسئولیت پذیري آنان ١
 ٠.٠٩ ٣ ٠.٠٣ تسهیالت براي رسیدگي به شکایتهاي شهروندي ٢
 ٠.٠٩ ٣ ٠.٠٣ مورد تخلفات اداريشفافیت نسبي در  ٣
 ٠.٢٠ ٤ ٠.٠٥ بومی بودن  اعضاي شورا و  بسیاري ازکارکنان شهرداري ٤
 ٠.١٢ ٣ ٠.٠٤ برگزاري دوره هاي آموزشي براي پرسنل شهرداري ٥
 ٠.٢٠ ٤ ٠.٠٥ وجود متخصصان و کارشناسان مختلف در چالوس ٦
 ٠.٠٩ ٣ ٠.٠٣ ودن رشته های مرتبط با مدیریت و توسعه شهروجود دانشگاه ها و  دارا ب ٧
 ٠.٢٤ ٤ ٠.٠٦  امکان محله محوری  ٨
 ٠.٢٤ ٤ ٠.٠٦ تعلق خاطر خوب شهروندان به شهر  ٩
 ٠.٢ ٤ ٠.٠٥  وجود همبستگی اجتماعی باال در بین شهروندان  ١٠ 

    نقاط ضعف 
 ٠.٠٣ ١ ٠.٠٣ غیر مسئول در تصمیم گیري هاي شهرياعمال نفوذ و دخالت افراد  ١

٢ 
-عدم نظرخواهي از شهروندان و  عدم مشارکت مطلوب آنها  در فرایند تهیه و اجراي طرح

 ها
٠.٠٣ ١ ٠.٠٣ 

                                                
6.Internal Factor Evaluation (IFE) matrix 
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 ٠.٠٢ ٢ ٠.٠١ هماهنگي ضعیف بین نهادهاي شهري و موازي کاري ٣
 ٠.٠٦ ٢ ٠.٠٣ ي جدید و همچنین ضعف قانونمنديعدم پاسخگویي قوانین شهري حاضر به نیازها ٤

٥ 
هاي شهروندان و  سردرگمي مردم در مراجعه به  عدم پاسخ مناسب شهرداري به خواسته

 شهرداري
٠.٠٤ ٢ ٠.٠٢ 

   ٠.٠٣ ١ ٠.٠٣ ها و عدم شفافیت در این مواردعقالني نبودن زمان و هزینه طرح ٦

 ٠.٠٢ ٢ ٠.٠١ رسمي اداره شهر با بخش خصوصي و نهادهاي مردمي همکاري ضعیف بین نهادهاي ٧
 ٠.٠٣ ١ ٠.٠٣ ضعف پاسخگویي و مسئولیت پذیري مسئولین ٨
 ٠.٠٤ ٢ ٠.٠٢ ضعف اطالع رساني کافي به شهروندان درباره جزئیات طرحها ٩

 ٠.٠٦ ١ ٠.٠٦ عدم دسترسي مساوي محالت به امکانات و محرومیت نسبي برخي محالت ١٠
 ٠.٠٧ ١ ٠.٠٧ عدم دیدگاه استراتژیک در مسئوالن و نبود استراتژي مناسب براي آینده شهر ١١
 ٠.٠٣ ١ ٠.٠٣ استفاده از نیرو هاي غیرمتخصص در شهرداري ١٢

١٣ 
ضعف آموزشهاي دوره اي براي پرسنل شهرداري و  اطالع ناکافي پرسنل از آخرین 

 قیقاتي شهريدستاوردهاي تح
٠.٠٦ ٢ ٠.٠٣ 

 ٠.٠٣ ١ ٠.٠٣ وجود فساد اداري و روحیه رانتي ١٤
 ٠.٠٨ ٢ ٠.٠٤ نگرش نامطلوب شهروندان به شهرداري ١٥
 ٠.٠٥ ١ ٠.٠٥ عدم تأمین بودجه الزم شهرداریها به دلیل خودکفایي آنها و نبود درآمدهاي پایدار ١٦
 ٠.٠٤ ٢ ٠.٠٢ نین حوزه شهرداري و رعایت آنهاعدم آگاهي مردم از قوا ١٧

X ٢.٢٥  میانگین  
S ١.١    انحراف معیار    

 ٢.٤٣  ١  جمع
  

  ٧)EFE(ي عوامل خارج يابیارز ماتریس

  ماتریس عوامل خارجی. ٣جدول

                                                
6.E.xternal Factor Evaluation (EFE) matrix 

 نمره ضریب عوامل اصلي خارجي ردیف
نمره 

 نهایي

 
 فرصت ها

   
 ٠.١٤ ٢ ٠.٠٧ در توجه ویژه به آن گردشگرین یک شهر به عنوا چالوساهمیت  ١

 ٠.١٠ ٢ ٠.٠٥ قرار گیری در مجاورت دریای مازندران ٢
 ٠.١٠ ٢ ٠.٠٥ آب و هوای مطلوب ٣
  ٠.٠٦  ٢  ٠.٠٣  امکان هماهنگي و همکاري سازنده با دستگاههاي دولتي و خدماتي در سطح شهر  ٤
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 ٠.٠٥ ١ ٠.٠٥ استفاده از خدمات الکترونیک به شهروندان ٥

 ٠.٠٦ ١ ٠.٠٦ افزایش آگاهي مردمي و تقاضاي رو به افزایش آنها جهت مشارکت ٦

 ٠.٠٥ ١ ٠.٠٥ آوري اطالعات و ارتباطات در ارائه خدمات و استفاده از نظر شهرونداناستفاده از فن ٧

 ٠.٠٣ ١ ٠.٠٣ سازيامکان گامهاي مثبت قانوني  در راستاي خصوصي ٨

 ٠.٠٨ ٢ ٠.٠٤ در زمینه کسب درآمدشهر الي توانمندیهاي با ٩
 ٠.٠٨ ٢ ٠.٠٤ جایگاه چالوس به عنوان  شهر گذرگاهی در منطقه ١٠

 
    تهدیدات

 ٠.٠٣ ١ ٠.٠٣ اعمال نفوذ و دخالت افراد غیر مسئول در تصمیم گیري هاي شهري ١
 ٠.٠٦ ٢ ٠.٠٣ هاي سیاسي و گروههاي مختلف ذي نفوذدخالت جناح ٢
 ٠.٠٦ ١ ٠.٠٦ )مدیریت سنتي(ردنگر و عدم توجه به برنامه هاي بلند مدتمدیریت خ ٣
 ٠.١٠ ٢ ٠.٠٥ ران با توجه به حضور گسترده آنان در چالوسگردشگتوجهي به نیازهاي خاص بي ٤
 ٠.٠٨ ٢ ٠.٠٤ ساختارهاي تمرکزطلبانه و روند نه چندان مطلوب تمرکززدایي در کشور ٥
 ٠.٠٣ ١ ٠.٠٣ ضعف قانونمندي در سطح کالن ٦
 ٠.٠٦ ١ ٠.٠٦ عدم یک عزم جدي براي ارتقاي شرایط مدیریتي در راستاي مدیریت واحد شهري ٧
 ٠.٠٧ ١ ٠.٠٧ ساالري در بکارگیري مدیران و متخصصینعدم شایسته ٨
 ٠.٠٣ ١ ٠.٠٣ ادامه رویکرد بخشي در سازمانهاي دولتي ٩

 ٠.٠٦ ١ ٠.٠٦ رنوشت خودسازي براي مشارکت واقعي مردم در سعدم زمینه ١٠

 ٠.٠٨ ٢ ٠.٠٤ شکاف ملت و دولت و  حس استقالل دولت از ملت به دلیل اتکاي به درآمد نفت ١١

 ٠.٠٣ ١ ٠.٠٣ تضعیف جایگاه شوراهاي اسالمي و کاستن از اختیارات قانوني آنها ١٢

X    ١.٤٥  
S 

  
  ٠.٠٥    

 ١.٤٤  ١   جمع
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  موقعیت راهبردی مدیریت شهر چالوس. ٢شکل                             

  

نیز مشاهده می شود می  ٢، همانطور که در شکل اول مربوط به ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی جدباتوجه به 

توان چنین گفت که مدیریت شهر چالوس به دنبال دستیابی به حکمرانی خوب شهری باید راهبرد تدافعی را پیش 

بدین منظور با توجه به .  و  با کاهش ضعف ها  و تهدید هایی که با آن مواجه است در این راستا گام بردارد گیرد

  .موقعیت راهبردی به دست آمده می توان راهبرد هایی را ارایه نمود که در سطح خرد و کالن قابل بیان می باشد

 
  راهبردهاو کالن  راهبردحوزه 

  

  )نگارندگان:ماخذ(حکمروانی خوب شهری دستیابی راهبردهای. ٤جدول 

  استراتژی ها  کالن استراتژی ها  حوزه

  

حکمروانی 

  خوب شهری

بهینه سازی نقشها و وظایف  -الف

  ارگانهای مدیریت شهری

 اتخاذ نگرش جامع و سیستمی به شهر.١
  یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری.٢

بهینه سازی تعامالت بین  -ب

  الن شهریسازمانی مدیریت ک

در راستای انجام وظایف  استانیتعامل نظام مند با مدیران ارشد .١

 شهری
 تعامل فعال با سایر شوراهای مرتبط با حوزه مدیریت شهری.٢
  بهسازی مکانیسم حل اختالف بین شورا و شهرداری.٣

 
  های برگزیده بر اساس حوزه های تحلیلی راهبردهایشرح 

دسته استراتژی هایی است که بصورت ترکیبی یا تلفیقی و یا اتخاذ توامان چند استراتژی های ترکیبی شامل آن 

همانطور که بیان گردید استراتژی های پیشنهادی در تحقیق  .تصمیم استراتژیک، به مورد اجرا گذاشته می شوند
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این روش، مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به . ارائه شده است SWOTحاضر بر اساس  روش تجزیه و تحلیل 

شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژی های متناسب با 

  .موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس می سازد

 
  )گاننگارند: ماخذ(ایجاد حکمروانی خوب شهریSWOT.٥جدول 

 Tتهدیدات  Oفرصت ها  

  

  

  

  

  

  

به عنوان یک شهر  چالوساهمیت . ١

 در توجه ویژه به آن گردشگری
  قرار گیری در مجاورت دریای مازندران. 2

  آب و هوای مطلوب. ٣

امکان هماهنگي و همکاري سازنده با . ٤

دستگاههاي دولتي و خدماتي در سطح 

 شهر
استفاده از خدمات الکترونیک به . ٥

 وندانشهر
افزایش آگاهي مردمي و تقاضاي رو به . ٦

  افزایش آنها جهت مشارکت

آوري اطالعات و ارتباطات استفاده از فن .٧

در ارائه خدمات و استفاده از نظر 

 شهروندان
گامهاي مثبت قانوني  در راستاي .٨

 سازيخصوصي
کسب در زمینه رشهوانمندیهاي باالي ت. ٩

 درآمد
 گذرگاهیان شهر به عنوچالوسجایگاه . ١٠

 در منطقه
 

اعمال نفوذ و دخالت افراد غیر مسئول در . ١

 تصمیم گیري هاي شهري
هاي سیاسي و گروههاي مختلف دخالت جناح. ٢

 ذي نفوذ
مدیریت خردنگر و عدم توجه به برنامه هاي . ٣

 )مدیریت سنتي(بلند مدت
با توجه  گردشگرانتوجهي به نیازهاي خاص بي. ٤

  چالوسآنان در  به حضور گسترده

ساختارهاي تمرکزطلبانه و روند نه چندان . ٥

 مطلوب تمرکززدایي در کشور
 ضعف قانونمندي در سطح کالن. ٦
عدم یک عزم جدي براي ارتقاي شرایط . ٧

 مدیریتي در راستاي مدیریت واحد شهري
ساالري در بکارگیري مدیران و عدم شایسته. ٨

 متخصصین
 ازمانهاي دولتيادامه رویکرد بخشي در س. ٩

سازي براي مشارکت واقعي مردم عدم زمینه. ١٠

 در سرنوشت خود
شکاف ملت و دولت و  حس استقالل دولت از . ١١

 ملت به دلیل اتکاي به درآمد نفت
تضعیف جایگاه شوراهاي اسالمي و کاستن از . ١٢

 اختیارات قانوني آنها
  

 
 S-Tراهبردهای  S-Oراهبردهای  Sنقاط قوت 

ایل شهروندان به مشارکت و تم. ١

  مسئولیت پذیري آنان

تسهیالت براي رسیدگي به .  ٢

 شکایتهاي شهروندي

  

ایجاد زمینه عملي جهت مشارکت . ١

  شهروندان 

عملیاتي نمودن نظرات کارشناسان و . ٢

گسترش خدمات و تسهیالت یکنواخت به . ١

 تمامی محالت شهر
یجاد بستر مناسب جهت همکاري ا .٢

ریزي تنگاتنگ مردم و شهرداري و پایه
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شفافیت نسبي در مورد تخلفات .  ٣

 اداري
بومی بودن  اعضاي شورا و  . ٤

 بسیاري ازکارکنان شهرداري
رگزاري دوره هاي آموزشي براي ب.٥

 پرسنل شهرداري
وجود متخصصان و کارشناسان  .٦

  چالوسدر  مختلف

وجود دانشگاه ها و دارا بودن  .٧

  رشته های مرتبط با توسعه شهر

تعلق خاطر خوب شهروندان به  .٨

 شهر
  

هماهنگي متخصصان در راستاي

  بین سازماني

هاي بخش استفاده از توانمندي. ٣

  ر زمینه هاي جدیدترخصوصي د

طراحي نظام مدیریتي ویژه و عملیاتي . ٤

نمودن آن با تأکید بر باالترین 

  سطح هماهنگي سازماني 

افزایش کارایي نواحي شهرداري و . ٥

تمرکز امور جهت پاسخگویي به شهروندان 

  و استفاده از توان آنان 

  دولت محلي

به منظور  ارتقاي جایگاه شورراي شهر .٣

  افزایش مشارکت شهروندان   

  

  

  

  

  

  

  

 T-Wراهبردهای    O-Wراهبردهای  Wنقاط ضعف 
اعمال نفوذ و دخالت افراد غیر . ١

مسئول در تصمیم گیري هاي 

 شهري
خواهي از شهروندان و  عدم نظر. ٢

عدم مشارکت مطلوب آنها  در فرایند 

 هاتهیه و اجراي طرح
هماهنگي ضعیف بین نهادهاي . ٣

 شهري و موازي کاري
عدم پاسخگویي قوانین شهري . ٤

حاضر به نیازهاي جدید و همچنین 

 ضعف قانونمندي
عدم پاسخ مناسب شهرداري به . ٥

هاي شهروندان و  سردرگمي خواسته

 در مراجعه به  شهرداري مردم
عقالني نبودن زمان و هزینه . ٦

 ها و عدم شفافیت در این مواردطرح
همکاري ضعیف بین نهادهاي . ٧

رسمي اداره شهر با بخش خصوصي و 

 نهادهاي مردمي
ضعف پاسخگویي و مسئولیت . ٨

فراهم نمودن زمینه مدیریت . ١

مشارکتي با محوریت 

  همکاري مردمي

الزام دستگاههاي اداره شهر جهت . ٢

  هماهنگي و همکاري با یکدیگر

استفاده گسترده از ظرفیتهاي . ٣

IT  با افزایش خدمات

  الکترنیکي

در اولویت قرار گرفتن مدیریت . ٤

واحد شهري و عملیاتي نمودن 

  آن

ایجاد شبکه اکترونیکي جهت . ٥

-عارتباط مستمر و اطال
ایجاد (رساني به شهروندان

سامانه نظارت همگاني و 

رساني از افزایش توان اطالع

هاي طریق توسعه سیستم

  ايرایانه

  

قانونمداري سازمانها و جلوگیري از . ١

دخالت گروههاي غیررسمي در 

  مدیریت شهري

افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت . ٢

ایجاد رابطه مستحکم با شهروندان و 

  ي مناسب به آنانپاسخگوی

اجماع مدیران محلي  بر اجراي مدیریت . ٣

یکپارچه شهري و ضرورت هماهنگي 

  بین سازماني

بخشي به پذیرش شمول مردم و فرصت. ٤

آنان در راستاي مشارکت در سرنوشت 

  خود

بسترسازي براي شکوفایي بیشتر . ٥

پتانسیلهاي بخش خصوصي در اجراي 

  امور شهري

د و  همچنین پویایي رعایت قوانین موجو. ٦

  آن در بستر زمان
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 پذیري مسئولین
ضعف اطالع رساني کافي به . ٩

 شهروندان درباره جزئیات طرحها
عدم دسترسي مساوي محالت . ١٠

به امکانات و محرومیت نسبي برخي 

  محالت 

عدم دیدگاه استراتژیک در . ١١

مسئوالن و نبود استراتژي مناسب 

 براي آینده شهر
استفاده از نیرو هاي . ١٢

 غیرمتخصص در شهرداري
ضعف آموزشهاي دوره اي براي . ١٣

پرسنل شهرداري و  اطالع ناکافي 

اوردهاي پرسنل از آخرین دست

 تحقیقاتي شهري
وجود فساد اداري و روحیه . ١٤

 رانتي
نگرش نامطلوب شهروندان به . ١٥

 شهرداري
عدم تأمین بودجه الزم  .١٦

شهرداریها به دلیل خودکفایي آنها و 

  نبود درآمدهاي پایدار

عدم آگاهي مردم از قوانین حوزه . ١٧

  شهرداري و رعایت آنها

  

در قالب جدولی مدیریت شهری در جهت دستیابی به حکمروانی خوب شهری های برگزیده  راهبردهای قسمتدر این 

ور کامل یا تا در این جدول اهداف مرتبط با هر استراتژی یعنی اهدافی که با اجرای آن استراتژی بط. ارائه شده است

ی های برگزیده همراه با شماره ها در ردیف اول تا سوم جدول کالن استراتژی مرتبط استراتژود و حدودی محقق می ش

  .قرار دارد

 
  )نگارندگان:ماخذ(اول  راهبرد.٦جدول 

  بهینه سازی نقشها و وظایف ارگانهای مدیریت شهری  )الف(کالن استراتژی 

  اتخاذ نگرش جامع و سیستمی به شهر  ١استراتژی 

اتالف و دوباره کاریها از طریق تحقق مدیریت یکپارچه شهری با نقش متولی گری شهرداری و حذف  -  هدف
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  .چالوسشورای اسالمی شهر 

  .شفاف نمودن حوزه فعالیتها، سازمانها و مراکز ذی مدخل در حوزه شهری -

  نظارت موثر و مستمر بر فعالیت های همه سازمان ها و مراکز ذی مدخل در حوزه شهری -

  

  استراتژی شرح

 

می باشد نیازمند رویکردی سیستمی  مدیریت شهریتحقق مدیریت یکپارچه شهری که از اهداف مهم 

در چنین نگرشی شهر بعنوان پدیده ای ارگانیک و دارای اجزای مختلف کارکردی منظور . به شهر است

،شرایط اقلیمی دیزیکی و مادی نظیر فضاهای کالبمی شود که تمام اجزای مختلف آن اعم از اجزای فی

و شرایط زیست محیطی آن در ارتباط متقابل با اجزای غیر فیزیکی یا معنوی آن نظیر روابط انسانی و 

در نتیجه دستیابی به یک تصمیم یا اتخاذ اقدام مناسب در . فرهنگی،قوانین و مقررات و غیره قرار دارد

اقب آن از جمیع جهات و جنبه های مورد هر یک از اجزای شهر مستلزم لحاظ نمودن پیامد ها و عو

  .دیگر زندگی شهری است و همین امر اتخاذ نگرشی جامع و سیستمی به شهر را ایجاب می نماید

  

  برنامه های عملیاتی

  .روشن نمودن و شفاف سازی سهم و حوزه وظایف هر یک از ارگانهای مدیریت شهری در اداره شهر - ١

و شورای در آن شورای محالت، شورای نواحی ت هرمی که تکمیل سلسله مراتب شوراها به صور - ٢

  .شهر به صورت هماهنگ فعالیت نمایند

 و شهرداری اصالح قوانین مربوط به نهادهای ذی ربط در مدیریت شهری با لحاظ نمودن نقش شورا - ٣

 .یدر راهبری کالن شهر
 

  )نگارندگان:ماخذ(دوم  راهبرد.٧جدول 

  ازی نقشها و وظایف ارگانهای مدیریت شهریبهینه س  )الف(کالن استراتژی 

 یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری  ٢استراتژی 
رواج فرهنگ شهروندی و شهرنشینی از طریق ارتقاء آگاهیهای مردم از حقوق و بویژه تکالیف  -  هدف

 شهروندی 
  .بسترسازی برای مشارکت شهروندان در اداره شهر جهت تحقق شهر شهروندمدار -

  

  شرح استراتژی

 

اداره بهینه شهر نیاز به برنامه ای جامع و هماهنگ دارد تا از طریق این برنامه بتوان از موازی کاری و 

شهرداری و از این رو . تداخل وظایف، مسئولیتها و فعالیتهای ناهماهنگ و ناهمسو جلوگیری کرد

و اشراف کامل به برنامه های  شهر به عنوان متولی اصلی شهر می بایست با اطالع اسالمی شورای

بتواند به هماهنگی فعالیتها و وظایف ارگانهای مرتبط با  عرصه های ارگانهای متعدد مدیریت شهری

  .مختلف مدیریت شهری بپردازد

  

  برنامه های عملیاتی

اصالح قوانین در جهت موظف نمودن دستگاهها، ادارات و سازمانهای مدیریت شهری به  همکاری با  - ١

 .در ارتباط با وظایف ایشان یریت شهریمد
یریت شهری به اجرای پیشنهاد اصالح قوانین در جهت ملزم نمودن ارگانهای دخیل در مد - ٢

 .تصمیمات
 .ایجاد کارگروههایی برای تشکیل جلسات سالیانه و هماهنگ سازی کوتاه مدت و موردی - ٣

  

  )نگارندگان:ماخذ(سوم  راهبرد. ٨جدول 
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  شهری تعامالت بین سازمانی مدیریت بهینه سازی  )ب(کالن استراتژی 

  مدیریت شهری در راستای انجام وظایف امل نظام مند با مدیران ارشد کشوری و استانیتع  ٣استراتژی

متولی گری شورای حذف اتالف و دوباره کاریها از طریق تحقق مدیریت یکپارچه شهری با نقش  -  هدف

  .چالوساسالمی شهر و شهرداری 

  .شفاف نمودن حوزه فعالیتها، سازمانها و مراکز ذی مدخل در حوزه شهری -

  نظارت موثر و مستمر بر فعالیت های همه سازمان ها و مراکز ذی مدخل در حوزه شهری -

  

 شرح استراتژی
شورای شهر به واسطه مردمی بودن و پشتوانه انتخاب از طریق انتخابات این پتانسیل را دارد که 

داشته باشد و از این طریق  استانو مدیران رده باالی  استانیید و سازنده ای با مسئولین ارتباطات مف

به بیان خواسته ها و مشکالت شهر و انعکاس نیازها و دغدغه های شهروندان بپردازد و بتواند در 

  .تسهیل امور شهر از این تعامل بهره ببرد

  

  برنامه های عملیاتی

نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران و سایر مسئولین در جلسات  استفاده از موقعیت حضور - ١

  .و جستجوی راه حلهای آن چالوسو شهرداری برای طرح مشکالت شهر  شورای شهر

ی بررسی در مجلس شورای اسالمی برا چالوسی جلسات منظم ماهانه با نماینده شهر برقرار - ٢

 .چالوسمشکالت و مسائل شهر 
  شهرداری و شورای شهرجهت شرکت در جلسات  استانیز مسئولین دعوت مستمر ا - ٣

  .اتخاذ تدابیر الزم جهت کسب اطالع از برنامه و عملکرد کلیه سازمانهای دخیل در مدیریت شهری - ٤

  

  )نگارندگان:ماخذ(چهارم  راهبرد.٩جدول 

  بهینه سازی تعامالت بین سازمانی مدیریت شهری  )ب(کالن استراتژی 

 تعامل فعال با سایر شوراهای مرتبط با حوزه مدیریت شهری   ٤استراتژی
  نظارت موثر و مستمر بر فعالیت های همه سازمان ها و مراکز ذی مدخل در حوزه شهری -  هدف

متولی گری شورای حذف اتالف و دوباره کاریها از طریق تحقق مدیریت یکپارچه شهری با نقش  -

  .چالوساسالمی و شهرداری 

  .ن حوزه فعالیتها، سازمانها و مراکز ذی مدخل در حوزه شهریشفاف نمود -

  

  شرح استراتژی

 

می تواند پتانسیل ) نظیر شورای عالی استان ها و شورایاری ها( رم شوراها و سلسله مراتب آن ه

می  چالوسهمچنین  شورای شهر  .مناسبی برای هماهنگی و همیاری در امر مدیریت شهری باشد

ر شورای شهرسازی و معماری استان، شورای عالی ترافیک، شورای برنامه ریزی تواند با عضویت د

  .استان به ایفای نقش بهتری در اداره شهر بپردازد

  

  برنامه های عملیاتی

  .استان با داشتن حق رای شهرسازی و معماری ر شوراید شهرتالش برای عضویت رئیس شورای  - ١

یا  و نیز عضویت رئیس و استان شورای عالی ترافیک در شهرتالش برای عضویت رئیس شورای  - ٢

  .در شورای هماهنگی ترافیک استان چالوسیکی از اعضای شورای شهر 

 .با داشتن حق رای در شورای برنامه ریزی استان چالوسرئیس شورای شهر تالش برای عضویت  - ٣
  

  )نگارندگان: ماخذ(پنجم راهبرد. ١٠جدول 
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  شهری تعامالت بین سازمانی مدیریت ازیبهینه س  )ب(کالن استراتژی 

  بهسازی مکانیسم حل اختالف بین شورا و شهرداری  ٥استراتژی

حذف اتالف و دوباره کاریها از طریق تحقق مدیریت یکپارچه شهری با نقش متولی گری شورای  -  هدف

  چالوسو شهرداری  اسالمی شهر

  .دخل در حوزه شهریشفاف نمودن حوزه فعالیتها، سازمانها و مراکز ذی م -

  نظارت موثر و مستمر بر فعالیت های همه سازمان ها و مراکز ذی مدخل در حوزه شهری -

  

 شرح استراتژی
برقراری ارتباط بهینه و مناسب شورای شهر با شهردار و کارکنان شهرداری می تواند بسیاری از سوء 

ایفا  و شهرداری ت عملکرد شوراتفاهم ها را حل و رفع نماید و نقش فوق العاده ای در موفقی

که بازوی  شورای شهراست که در انسجام و هماهنگی کامل با  شهرداریمقتدر  شهرداریمسلما .نماید

  .آن است کار کند فکری و نظری

  

  برنامه های عملیاتی

بل با تقویت اقتدار و اختیار شهرداری که نشان از وجود شورای مقتدر دارد و شورا هرگز نباید در تقا - ١

  .شهرداری قرار گیرد

اعضای شورا باید در تصمیمات خود کالن نگر باشند و از خودمحوری و وابستگی به گروههای  - ٢

سیاسی در تصمیمات خود بپرهیزند و اساس اتفاق و همفکری و همسویی را فدای مصالح شخصی و 

  .گروهی نکنند

جب فرصت بیشتر جهت پرداختن به تفکر و پرهیز شورا از ورود به مسائل اجرایی و جزئیات که مو - ٣

  .تصمیم سازی می شود

طرح مسائل انتقادی از شهردار و سایر سازمان های شهرداری بهتر است ابتدا در جلسات غیرعلنی  - ٤

و خصوصی شورا مطرح و جوانب موضوع بررسی شود و در زمان طرح انتقاد حتی االمکان مقام مسئول 

منتقد نیز اطالعات کافی از جریان امر داشته باشد و نهایتٌا اینکه هدف از نیز حضور داشته باشد و فرد 

  .انتقاد اصالح باشد نه سیاسی کاری

بهتر است شورای شهر هر چند ماه یکبار جلسات دوستانه با شهردار، مدیران و کارکنان شهرداری  - ٥

صمیمی مطرح شود، بدون اینکه داشته باشد تا پیشنهادات، انتظارات و انتقادات در محیطی دوستانه و 

  .صورتجلسه ای تنظیم شود

حضور شهردار یا یکی از معاونان شهردار در جلسات کمیسیون های شورا به شهردار امکان می دهد  - ٦

تا مستقیمًا در جریان مذاکرات و مصوبات شورا قرار بگیرد و در نتیجه زمینه ایجاد تفاهم و هماهنگی 

 .ی پدید خواهد آمدمطلوب میان شورا و شهردار
  

مورد بررسي قرار گرفت و چنین دیده شد که بسیاري از مشکالتي که  چالوست مدیریت شهري دریوضع:جمع بندی 

بعالوه مشکالتي چون ضعف هماهنگي بین . خوردنیز به چشم مي چالوسدر سطح ملي با آن مواجه هستیم، در 

همچنین نهادهاي مختلفي که در شهر فعال .مشهود است که کامال. ..اتژیک بین مسئوالن و سازماني، نداشتن دید استر

هستند و هر یک داراي ساختاري هستند که هیچ گونه هماهنگي بین سازماني براي آنها تعریف نشده و بسیاري از 

و انگیزه کافي تا حدودی از در مورد بخش خصوصي نیز باید گفت که . شوداقدامات آنان به صورت موازي انجام مي
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ز طرف نهادهاي ، اما با کمبود حمایت اسپاري شده شهرداري برخوردار استداري وظایف برونتوانایي الزم براي عهده

از طرف دیگر با استفاده از تحقیقات میداني مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مقوله .دولتي مواجه هستند

شهر چالوس در موقعیت تدافعی قرار دارد و به منظور که حکمروایي مورد شناسایي قرار گرفت و چنین بدست آمد 

 -٢و  های مدیریت شهریها و وظایف ارگانبهینه سازی نقش -١راهبرد های دستیابی به وضعیت مطلوب مدیریتی 

  . باشندميبهینه سازی تعامالت بین سازمانی مدیریت شهری در اولویت 

  

  فهرست منابع

  ٢٦،حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد یگاهجا، تحلیل ١٣٨٩اسدی، روح الله،- 

 ، جستارهاي»گیري آن در ایرانحکمروایي شهري و مباني نظري و ضرورت شکل، ١٣٨٦اطهاري و دیگران،  -

  ١١،شهرسازی

  ١٠٧درسهایي از دموکراسي براي همه، موسسه پژوهشي نگاه معاصر، چاپ اول،  ،١٣٨٠بشیریه، حسین،-

، حکمروایي حوب شهري و نظام اداره شهرها در ایران، مجموعه مقاالت کنفرانس برنامه ریزي ١٣٨٦پور، ناصر، برک  -

  ٤٩٥و مدیریت شهري،

فرآیند حکمروایي خوب در توانمندسازي شهروندان با تأکید بر  ،١٣٨٧،سلمان ،معصومي،پورموسوي، سید موسي -

  ٤،همایش جامعه ایمن ،امنیت محله

  ٦٩،٦، مدیریت پایدار شهري در گرو حکمراني خوب، نشریه شهرداریها، شماره ١٣٨٣رضا، ترابي، علی -

 ٣، تهران،٢٠، حاکمیت شایسته حکمروایي شهري،جستارهاي شهرسازي، شماره ١٣٨٦،جهانشاهي، محمد حسین -
 ، طرح تفصیلی شهر چالوس١٣٨٧شرکت مهندسین مشاور مازند طرح،-
، ٤، حکمرانی خوب و نقش دولت، فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره١٣٨٢ت الله،شریف زاده، فتاح، قلی پور، رحم -

١٠٩- ٩٣ 
، دبیرخانهمجمع تشخیص مصلحت نظام، »مدیریت امور محلي، نظریه ها و تجارب ،١٣٨٧کاظمیان، غالمرضا -

  ٣٥ ،١کمیسیون امور زیربنایي و تولیدي کمیته آمایش مسکن و شهرسازي ، گزارش هم اندیشي نشست شماره 

 ٦، تهران، ٢٠درآمدي بر الگوي حکمروایي شهري،جستارهاي شهرسازي،شماره ،١٣٨٦کاظمیان غالمرضا،-
، روشهاي پژوهش شهري ، ترجمه سید محمود نجاتي حسیني، انتشارات سازمان ١٣٨٠ریپوسا، . گ -آندرانویچ.گ -

  ٢١شهرداریهاي کشور، تهران، 

و مدیریت شهري در کشورهاي در حال توسعه، جستارهاي شهرسازي، حکمروایي شهري ، ١٣٨٦الله پور، منیژه،   -

  ٦٣، تهران، ٢٠شماره 

د، شماره نشریه نامه مفی، تغییر در سیاست هاي بانک جهاني و پیدایش نظریه حکمراني خوب، ١٣٨٣میدري، احمد، -

٤٢،٩٤  
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