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دانند، لذا شهرها از مشکالت مدیریتی خود میرفت کالنمحققان و اندیشمندان حکمروایی خوب را بهترین راه برون

. ها بدان دست پیدا خواهد کردریزيي حکمروایی خوب شهري در برنامههاي نظریهمدیریت شهري با لحاظ نمودن مؤلفه

چه اهمیت دارد میزان اثربخشی این ابزار در رسیدن به ابزاري است براي حکمروایی خوب شهري، آنمدیریت راهبردي 

ریزي راهبردي، شهرها تا چه میزان هدف این تحقیق ارزیابی مقایسه اي این موضوع است که در برنامه. هدف است

هاي دهد که بتوان با آن برنامه یمارائه تحقیق یک روش ارزیابی . اندهاي حکمروایی خوب شهري را لحاظ نمودهمؤلفه

در این تحقیق با بررسی اقتضائات . آل از پیش تدوین شده ارزیابی نمودراهبردي را قبل از اجرا نسبت به وضعیت ایده

لیست، اهداف کالن شهرها مورد شهرها و همچنین مدیریت راهبردي شهرهاي مشهد و تهران با ایجاد چکمدیریت کالن

نتایج تحقیق نشان . ها ارزیابی شده استارگرفته و سپس راهبردهاي مربوط نیز به لحاظ نزدیکی به این مؤلفهبررسی قر

ریزي ارائه شده براي شهر تهران ریزي استراتژیک شهر مشهد از برنامهدهد که اعمال اصول حکمروایی خوب در برنامهمی

ریزي راهبردي شهرهاي مورد ي برنامهمیزان اثربخشی بالقوه بینی شیپتواند معیاري براي این نتیجه می. بیشتر بوده است

  .مطالعه، به لحاظ دستیابی به حکمروایی خوب شهري براي متولیان امر قرار گیرد

  

امه ب شهري، برن کالنحکمروایی خو ریت  مدی هبردي،  ي را   .شهرهاریز

امروز با چالش اش ییها جهان  پ يها یدگرگوناز  یمواجه است که ن شرفت علم و صنعت و طرح یحاصل از 

ت آن متفاوت خواهد یز متحول و مسئولیدر جهان متحول امروز، نقش دولت ن. است یو اجتماع ید سازمانیجد يازهاین
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ق یخود از طر یها تیش قابلیبا افزا است و الزمنبوده د یجد یازهایبه ن ییقادر به پاسخگو ییها به تنها بود، دولت

  ).3:1383ان،یکاظم( ش دهندید را افزایجد یازهایبه ن ییتوان پاسخگو یعموم یتازه در نهادها یرویدن نیازدمب

جمعیاز جمله افزا یامروزه شهرها با مشکالت روزافزون ودگ، ینیه نشیت، حاشیش   فقر و، یطیست محیز یها یآل

جهند...  ا ین شهرها کالنخصوصاً در  یران شهریمد. دارند یت نگران کننده تریوضع شهرها کالنان ین میکه در ا موا ز ب

جه  یتیریانواع مشکالت مد امر نارضایکه ا باشند یمموا . مسئوالن رده باال و شهروندان را به دنبال داشته است یتین 

اشند یم یو عموم ی، خصوصیکه شامل عناصر حکومت یشهر کنش گران نه یشی، هر کدام در صورت امکان به دنبال بب

وذ در جامعه ین مساخت قدرت و نفوذ ایبر حسب م هستند وزان قدرت و نف کرد حکومت یدو رو توان یمن عناصر یزان 

  ). 3: 1383ان، یکاظم(د ص دایرا تشخ یشهر ییو حکمروا یشهر

خیدر سال است  ین به واسطه نقش مهمیل شده است و ایتبد یت دولتیریداغ در مد یبه موضوع یر حکمرانیان ا

زمان مللین جهت است که دبیبد. کند یمفا ین سالمت اجتماع اییدر تع یکه حکمران ز  یوف؛ کر کل سابق سا عنان ابرا

رد یم   ».شه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه استیعامل در ر نیتر مهمخوب احتماالً  یکمرانح«: دا

و نقاط ضعف  یبا ظاهر شدن ابعاد منف ت بود امایریم مطرح در حوزه مدیاراداپ1یسنت یت دولتیریمد 1980تا قبل از دهه 

آمریانگل یدر کشورها ها سالن یضعف آن، در هم ا  تولد، ینو یت دولتیریبه نام مد یگریم دیپارادا، کایس و  خود ر

 یز در کشورهاین یان فکرین جریا یاما وعده ها. ش قرار دادیرا شعار خو یکارمانیپو  یساز یاعالم داشت و خصوص

ادایمشخص شد ا ینبود و بزودش یب یمبدع آن، سراب  یبرا یر و رفاه مناسب و عادالنه ایست خیز قادر نیم نین پار

د 2یجد یبرآمد که ظهور خدمات عموم یگرید یم هایپارادا یپس بشر مجدداً در جست و جو. شهروندان فراهم سازد

له  3خوب یحکمران و   . هاست آناز جم

انک جهان ینه مباحثین زمیکه در ا ین مرجع معتبریاول رش یرا مطرح نموده، ب  1989در سال  یاست که در گزا

ضائ، نکارآمد یآن را به عنوان ارائه خدمات عموم بانک . ف نموده استیپاسخگو تعر یقابل اعتماد و نظام ادار یظام ق

که  یین موضوع به کارهایا ینظر یشه هایر. ن مفهوم استیو توسعه دهنده ا یی، ابداع کننده واژه حکمروایجهان

موضوع مشارکت در انگلستان مطرح شد و  60در دهه . گرددیاند برمن در انگلستان انجام دادهیمانند مک الل یافراد

در . ت کندی، فعالینگتن مأمور شد که در مورد گسترش مشارکت در جوامع شهریون اسکفیسیکم 70پس از آن در دهه 

او . را مطرح کردند“ Governance”هوم بود که مف ین افرادین جزو اولین زمان، مک اللیهم  یها حکومتاز نظر 

ر اجتماعیمدن یها سازمانبا  ها آنده بودند، چون رابطه یبه بن بست رس یو محل یشهر . قطع شده بود ی، مردم و اقشا

حق. مردم به دنبال داشت یرا از سو ی، انتظارات تازه اها آن یینا کاران قطع ارتباط با مردم و یا انتظار قت، یدر  مردم 

                                       
1 -Public Administration  
2 -New Pu blic Services  

3 -Good Governance 
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اداره جامعه، مشارکت  در  خواستند یم، یداوطلب و بخش خصوص یها گروهداشته باشند و  یتر فعالداشتند که بتوانند در 

اداره جامعه در  یها روشاز  یوه ایرا به عنوان ش“ Governance”ن ین زمان، مک اللیدر ا. م شوندین امور سهیا

ز ا. مقابل حکومت مطرح کرد این شیمنظور ا اس یدولت یرا به عنوان بخش رسم» حکومت«ن بود که اگر ما یوه،  م یبشن

ب به عرصه  یها گروهو  یبا ورود بخش خصوص از  یتر مطلوبشاهد شکل  میتوان یمو حکومت،  یگذار استیسداوطل

ز آن در دهه . میاداره شهر باش انک جهان 90پس ا ایبه ترو یب  یالملل نیبو  یک سند جهانین موضوع به عنوان یج 

  ).11:  1386، یاطهار(پرداخت 

ان یم یضرورت تعادل چند وجه یاست که پاسخگو یت شهرید از حاکمیک فرم جدی یشهر ییحکمروا یالگو

ن رو توجه و یاز ا).  3: 1383ان، یکاظم(ت اس یتوسعه و شهروند مدار یداریر گذار در جهت پایتأث یروهایعناصر و ن

ز همکار یدیب جدیافتن ترکیبه  یادیزاد شده، کمک ی یتعمق در الگو ت، جامعه مدن یا و بخش  یسه بخش دول

ائه خدمات عموم یخصوص  یل الگویدر تسه یز نقش مهمیکه البته خود ن ییها بخش. بهتر خواهد نمود یدر ار

رند یحکمران به  یت مشارکت مردمیدر تقو یبه عنوان مدافع حقوق شهروند یمدن ینقش نهادها. خوب در جامعه دا

ت ید در تقویبه عنوان عامل تول ی، نقش بخش خصوصیعموم یها یگذاراست یبر س یرگذاریتأثمنظور 

آمد سرانه و پویبه منظور افزا ید ناخالص ملیها و رشد تول یگذار هیسرما ، و یجاد رفاه نسبیاقتصاد و بازار و ا ییایش در

ت به عنوان تسهیدر نها دار به منظور یتوسعه پا یبرا یطیمح یساز در فراهم یعموم یها تیل کننده فعالیت نقش دول

 یل حکمرانیها در تسه ک از بخشیهر  یمهم و اساس یها در جامعه، از نقش یجاد ثبات و توسعه عدالت اجتماعیا

  .United Nations Development Program, [UNDP]”,1997“((خوب خواهند بود 

نده یبه شهر، شهروندان و آ هیسو کی ین و آمرانه که نگاهییبه پا توسعه از باال یبرنامه ها یاجرا یها یناکام

صمیکه ب ییز شکاف و جدایداشتند ن  ییده حکمرواینه طرح ایوجود داشت زم یران شهریران و مدیم گین مردم و ت

  .)1388، یسدا( را فراهم ساخت.. .و  ییت، پاسخگوی، شفافیمندقانونچون مشارکت،  ییهاخوب با مؤلفه

ت یجامعه مدن نیبه روابط بکرد یرون یا ا دو ل ا مخاطبان قانون قانون، ب و حکومت با حکومت شوندگان ، گذاران ب

 نیخوب را به ا ییسنجش حکمروا یارهایمع، فیتعر نیضمن ارائه ا) 1388، یبه نقل از اسد( اشترن .معطوف است

پذ ای ییپاسخگو :شما رد یشرح بر م ه یعموم انتخاب یانونمند، قتیشفاف، 1یریمحاسبه  وجود  و باألخره یاسیس برانر

انیپشت یبرا یو قانون یادنه یساختارها ابل روندانشه و محافظت یب   .(scott,2001:205( یاستبداد اقدامات در مق

فهو  یخوب شهر ییف حکمروایان و تعریق با بین تحقیدر ا ت یریو مد یت راهبردیریآن به بحث مد یهامؤل

خته ین یشهر ان یمورد مطالعه اعم از اهداف و راهبردها ب یشهرها یراهبرد یهابرنامه یدر ادامه بندها. شود یمز پردا

انعکاس ارکان حکمروایم یکم یبه بررس یشنهادیشده و سپس با روش پ  یهان برنامهیدر ا یخوب شهر ییزان 

  .شودیپرداخته م یراهبرد

                                       
1 -Account ability 
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صورت گرفته  یادیز یهاکا، مطالعات و پژوهشیو آمر ییاروپا یهادر کشور یخوب شهر ییی حکمروانهیدر زم

زه گا«و دانکن با عنوان  یمقالگانبه  توان یمها ن پژوهشیاز جمله ا. است استفاده از داده  ییحکمروا یریندا خوب با 

  .اشاره کرد »یزمان یها یسر یها

ا یگریق دیدر تحق  یابیوندان و ارزت مشارکت شهریماه: خوب یشهر ییحکمروا یها شاخص یراحط«م به ن

زد یم یشاخص ساز یها چالشافته است، به ذکر یانتشار  )2006( استوارت یکه توسط کند »آن در ونکوور ق یتحق .پردا

ز معضالت شهر یراهکار برخ) Rumi, 2010( یگرید استفاده از برخ یدانسته و سع یمحل یها حکومترا  یا ا   یدارد ب

  .دیرا در شهرها دنبال نما یت سازیهدف ظرف یشهر یها حکومتار به یاخت ض کنندهیتفو یراهبردها

  :خوب صورت گرفته عبارتند از ییکه حول محور حکمروا یران از جمله مطالعاتیاما در ا

اکبر ییو حکمروا یه اجتماعیمقاله سرما  ییدو مفهوم حکمروا یوندهایپ یکه در آن به بررس یخوب؛ نوشته 

خته و ر یعه اجتمایخوب و سرما اساخ ییحکمروا ینظر یشه هایپردا هد یمقرار  ییوب ر ا مورد شن : 1385، یکبرا( د

135 - 153(.  

له د گر ی، برک پور و دیآخوند »روندهاو  ها چالش: منطقه تهران  –ت شهر یاکمح«تحت عنوان  یگریدر مقا

 یها نظام یفرا روچالش  نیتر بزرگن به عنوا یاسیق سرل ابعاد مختلف مفهوم تفیو تحل یبه بررس )1385(ن همکارا

زند یم یکالن شهرت مناطق یکماداره و حا   .پردا

ت یریو ضرورت آن در مد یشهر ییکرد حکمروایور«در مقاله خود با نام  )48 -29: 1384(ن ایزگار و کاظمیپره

ز مرور »تهران یکالن شهرمنطقه   یفرم و محتوا یابیزموجود به شناخت و ار ینظر یها چارچوبو  میبر مفاه یپس ا

اداره کننده منطقه  خته و الزامات استقرار الگو یکالن شهرنظام    .کنند یمن ییخوب را در آن تب ییحکمروا یتهران پردا

) 491 -517: 1387 (ر برک پو یبه رساله دکتر توان یم ییصورت گرفته در مقوله حکمروا یها پژوهشگر یاز د

در  شهرهاو نظام اداره  یشهر ییبا عنوان حکمروا یو مقاله و یت شهریکمبه حا یبا عنوان گذار از حکومت شهر

اشاره کردیا   .ران 

ا شرح  یت شهریریو مد یشهر یی، حکمروایمشارکت شهروند و  یمختلف مشارکت شهروند یها مدلکه ب

ر را مورد بررسم یت شهریریمطلوب و مد یشهر یف حکمرانیشهروندان و وظا یمقتدر ساز ان یفیشر(دهد یقرار م یؤث

  ).55 -42: 1380، یثان

ص له اد) 1385(رت یب جهانیجربت«با عنوان  یر مقا اد به تعداد »یکالن شهرمناطق  ییحکمروا یات  ا استن از  یب

ان به دست ریمناطق ا ییحکمروا یرا برا یدیروشن و مف یج و آموزه های، نتایکالن شهراداره مناطق  یات جهانیتجرب

  .دهد یم
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ز تحقیر اد ز جمله مفاه ینظر یان مبانیق به بین بخش ا ت یریو ارکان آن، مد یخوب شهر ییحکمروام یا

ز نگاه تحق یت شهریریک، مدیاستراتژ شهر و  یراهبرد یزیر برنامه یابیارزضرورت . شود یمقات گذشته پرداخته یا

عه ن یشهرها یراهبرد یزیر بر برنامه یمرور   .آمده استز در ادامه بخش یمورد مطال

ره شهر از  یرسم کنش گرانان یاست چند جانبه م یندیرآف »یشهر ییحکمروا« ز فعاالن یک طرف و نیادا

ن یمنافع گوناگون در ب یبه سازگار تواند یم ها آن یکه تعامالت چند وجه یر رسمیغ کنش گرانبه عنوان  یعرصه مدن

امه یبه فرا یز بخش خصوصیو ن یهمانا وارد شدن جامعه مدن داستیپوم ن مفهیآنچه در ا. منجر شود کنش گران ند برن

اداره امو یزیر لیا. است) یهرش(ر و  ز نهادها ین در حا انون یو حقوق یرسم یاست که حکومت، مجموعه ا  یبا قدرت ق

  .)496 -495: 1386برک پور، ( است

ت شهر، با تمام ساز و یریبر مد یگذار شهرارکان اثر همه یاثرگذار یعنی یشهر یین اوصاف حکمروایبا ا

کنار گذاشته شوند  یو خصوص یعموم ینکه عرصه هایشهر و شهروندان حرکت کنند، نه ا یتعال یکه به سو ییکارها

آن دو باشدیاخت یرصه دولتو فقط ع  یروهایتمام ن یاریق جلب مشارکت و همیکه از طراست  نیهمچنو  ار دار 

دار و انسان ینه توسعه پایبتواند زم ،ییتفرق و واگرا یبه جا ییهم گرا ینیگزیو جا ییایرافو تمام سطوح جغ یعملکرد

ضا یمحور منطقه کالن شهر   .ن چارچوب را فراهم کندیکارآمد در ا یکالبد – ییو سازمان ف

رند یف شده ایگاه تعریجا یو مردم ین مجموعه بخش خصوصیدر ا  یبرا یش شرطی، پیشهر ییحکمروا. ندا

ر استیسعه پاتو ، مد. دا ت، جامعه مدنی، شراکت بیت منابع محدود، مشارکت همگانیریچرا که عدم تمرکز  ین شهر، دول

 ها نیا؛ و توسعه هستند یداریو پا یاجتماع یزهاایبه ن ییپاسخگو ینبرد شهرها برا یاصل ی، ابزارهایو بخش خصوص

استقرار مدل حکمروا یهمگ   .)14: 1383ان، یکاظم(است  یشهر ییمستلزم 

زه تمدن بشر به یحکمرانمفهوم  یخیاز لحاظ تار رد وقدمت  یاندا ) ی، محلی، منطقه ایمل(ن بسته به سطح آ دا

صمیرا که بر جر یر رسمیو غ یگران رسمیاز باز یمجموعه ا ز . ردیگ یمگذار هستند در بر  ریتأث یریم گیان ت آن دسته ا

ت به واسطه برخوردار ییهاو مشخصه ها یژگیو ر ، بافته استیدست  یمطلوب یاقتصاد یبه عملکردها ها آناز  یکه دول

ه  یراتییحسب مطالعات مختلف با تغ  یستند بلکه بعضیگر نیهمد یچ وجه منافیرات به هیین تغیا اند اما بودههمرا

ف یح، تعریاند و عالوه بر توضر بر شمرده شدهیدر زها یژگین ویا. ندهست ترگر کاملید یسبت به بعضمطالعات ن

  .آمده است یراهبرد یزیرآن در قالب برنامه یاتیعمل
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صم یبه معن  م و هم از یمختلف است که هم به صورت مستق یها یریگم یحضور همه مردم در ت

اً مبتنمباحث مشارکت . ابدی یممشروع تحقق  و یقانون یواسطه ا یندگان و نهادهایق نمایطر ان یب یبر وجود آزاد یغالب

ود البته ا یتیو امن یاسیمختلف س یو حق اظهار نظر همه افراد جامعه در حوزه ها آن  ین امر لزوماً به معنیخواهد ب

 یرد بلکه منظور مشارکت حداکثریتک تک افراد جامعه مورد توجه قرار گ یها ینگرانو  ها خواستهالت، یست که تماین

ز طر ز  یمشارکت آزاد یاصل یژگین ویبنابرا. کند یمدا یخاص خود تحقق پ یها سمیمکان قیاست که ا همه مردم در ابرا

ابزارهاین امر در مرحله اجرا نیخود است که ا یها دگاهیدنظرات و   یآزاد و نهادها یاز جمله رسانه ها یخاص یازمند 

د منعکس یمشارکت را فراهم نما ینهیبتواند زما راهبرد که یهر هدف  یراهبرد یزیردر برنامه .مستقل است یمدن

  .در برنامه است یت شهریحاکم یمؤلفهن یا یکننده

ز  یعادالنه و منصف یقانون یها چارچوبازمند یخوب ن یستم حکمرانیس یبرقرار:  است که ا

ودن برخوردار استیب یها یژگیو اد مخصوصاً حقوق محرومان محافظت ه افرید از حقوق کلین چارچوب بایدر ا. طرفانه ب

 یرویمستقل و ن ییازمند دستگاه قضایبر انعطاف، ن یطرفانه و مبتنیب یک فضاین در یقوان گونه نیا یاجرا. دیبه عمل آ

، چرا که کندیدا میبروز پ ها یدر ساماندهت قانون یحاکم یات راهبردیدر ادب .از فساد است یطرف و عار یس بیپل

  .ت قانون نام داردین حاکمیآن است و ا ین و اهرم اجرایوجود قوان ،یدهسامان ی الزمه

لیجر یت به معنیشفاف:  رسیان آزاد اطالعات و قاب آسان به آن برا یت دست استفاده  یتمام یسهل و 

گر اتخاذ یو به صورت قابل فهم در دسترس باشند و از طرف د ید به اندازه کافیاطالعات با. کنندگان از مربوطه است

انند ارتباطات( یهر بستر .کند یرویپ ین و مقررات مشخصیها از قوانآن یمات و اجرایتصم  ینهیکه بتواند زم) م

ز برایک امتید یت را فراهم نمایشفاف امه راهبرد یا   .دیآیبه حساب م یبرن

صم یندهاین است که نهادها و فرایازمند ایخوب ن یحکمران:  ک چارچوب یر د یریگمیت

استفاده یمنطق یزمان ائه دهدبه همه  آن خدمات الزم را ار پذ ین هدف تنها زمانیدن به ایرس. کنندگان  ر است یامکان 

صم یکه نهادها تما ها خواسته نیتأمر نسبت به یگمیت اشندیالت افراد احساس مسئولیو   یزیردر برنامه .ت داشته ب

هدفی، هر راهبرد یشهر یراهبرد اش یازسنجیاز ن یناشکه  یا  رفع آن باشد منعکس  یو در پ یریپذ تیمسئولاز  ین

امهآن در  یت شهریحاکم یریت پذیمسئول یکننده   .است یزیربرن

اندازه که نقطه نظرات موجود در  تاک جامعه از تفیدر واقع هر  برخوردار باشند،  یادیز یهاو

ق مختلف در جامعه ین است که منافع و سالیازمند ایخوب ن ییحکمروا؛ لذا تز وجود خواهند داشین یگران گوناگونیباز

امر مستلزم یا. ت کندیدارد، هدا یتمام اجتماع در پ ین منفعت را برایشتریب ن ویه که بهتردگستر یبه سمت اجماع ن 

نداز بلند مدت و وسیا آن یعین است که چشم ا  یابیدست یاست و چگونگ یدار ضروریپا یتوسعه انسان یچه برانسبت به 

هداف ا اشد وجود یان توسعهین چنیبه ا و  ی، فرهنگیخیم تاریق فهم و درک مفاهیز تنها از طرین مهم نیا. داشته ب
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رنامه .است یابیجامعه قابل دست یاجتماع اش یراهبرد یزیرموارد ب ز ن یکه ن وده،  یازسنجیا اشاره به یسطح جامعه ب ا 

رد یم یت مفاهیتقو ا موارداد شده دا ر شمرده  یر جماع ساز شود یمب   .ندینمایرا در خود منعکس م یکه ا

اشند یها فرصتد از یخوب همه افراد با یدر حکمران  ک جامعه یرفاه . برابر برخوردار ب

استفاده کننده ین امر است که همه اعضاین ایوابسته به تضم  )یاز خدمات عموم( آن احساس کنند در آن جامعه 

همه اعضا حس حما هستند ز جر جدا ماندنت شدن را داشته باشند نه یو  جتماع یا  یبرا. )1388و تاجدار،  ییتقوا(ان ا

حمایبار یب پذیآس یهاامر همه گروه نیاتحقق    .خود برخوردار باشند یهایش توانمندیافزا یالزم برا یهاتید از 

صم یهاکه نهادها و سازمانآن است  یخوب به معن ییحکمروا  شه یرنده همیگمیت

ا استفاده کنند یازهاین از منابع موجود به صورت کار  ییدر ارتباط با حکمروا ییمفهوم کارا. مردم را در نظر داشته باشند و 

ابعدار یاستفاده پا یخوب به معن ز من ودیست نیط زیو حفاظت از مح یعیطب ا هد ب ز ن استفایموضوع بهتر؛ لذا ز خوا ده ا

تباط مستق یمنابع با حکمران ردیار   .م دا

بلکه بخش  یدولت ینه تنها نهادها. خوب است یحکمران مسئله یبرا یاتیک امر حی ییپاسخگو: 

اشندید نسبت به عموم مردم و همه افراد ذیبا یجامعه مدن یها سازمانو  یخصوص ک نهاد ی یبه طور کل. نفع پاسخگو ب

ا تصمیکه در ارتباط مستق یکسانا سازمان نسبت به ی زم به ذکر است ال. دمات آن قرار دارند، پاسخگو خواهند بویم ب

عمل توان یمرا  ها شاخصن یا. ستیت قانون قابل اجرا نیت و حاکمیبدون وجود شفاف ییپاسخگو  یبه عنوان دستورال

ت یبرا ، ین رویر اد. دکر ین آن تلقینو یو جامعه به معنا) بازار( یبخش خصوص، تعامل هر چه بهتر سه بخش دول کرد

هداف یبه منظور ن الذکر فوق یها بخشک از یموجود در هر  یها تیظرف یحداکثر یریهدف عبارتست از بکارگ ل به ا

صاد یگسترده تر   ).93- 90: 1390پور،نیان و حسیعیرف( یو اجتماع یاز رفاه اقت

رد، مدل : است از جمله  یگوناگون یالگوها یداراک یت استراتژیریمد  یزیبرنامه ر یها ستمیسمدل هاروا

 یی، مدل افزون گراکیت مسائل استراتژیری، مدل مدییمحتوا یردهاکینفعان، مدل رویت ذیری، مدل مدکیاستراتژ

استراتژیمنطق الگوهایو د) 7-3: 1387و رودگرنژاد، یجورکایک( کیرات استراتژکمذا یندیفرآ یهای،  که در  ییگر 

لگویدر ا. اندان شدهین راستا بیهم دل م( کیت استراتژیریجامع مد یالگو، کیت استراتژیریمد ین پژوهش، منظور از ا

استراتژیریمد   ).1مدل ( باشد یم) کیت مسائل 
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ابی  ارزی  ياجراتدوین 

 

تعیین 

 يها هدف

 بلندمدت

رزیابی و ، تدوین ا

ي راتژ تخاب است  ان

دفن تعیی  يها ه

سیاست   ساالنه و 

تخصیص 

ع اب  من

سبه و  محا

ابی  ارزی

 عملکرد

تعیین 

أمور تیم  

ل  سی عوام برر

ی  خارج

سی عوامل  برر

ی  داخل

ورد  بازخ

  

  

  

  

  

  

 

  )43: 1379،آرفرد(

لگو گویا. د ارائه شدیویتوسط فرد آر د هک ییالگو کیت استراتژیریجامع مد یالگو   تیریاست که مدن یا یاین ا

 تیمأمورن ییاز تع کیت استراتژیریند مدیفرآ. است یاستراتژ یابیاجرا و ارز، نیتدو یاصل یسه مرحله یدارا کیاستراتژ

، ین فرآیا. ندکیت مکرد حرکعمل یابیارز یشود و به سویآغاز م  کیر در هر ییه تغکا و مستمر است یند پویفرآ کیند

آن خواهند شد و فرآکگر اریر در دییان الگو، موجب تغکاز ار فرد آر، (ست ین یانیچ پایرا ه کیت استراتژیریند مدیان 

زیت استراتژیریجامع مد یمراحل الگو). 44:  1379   :ک عبارتند ا

عوامل  یی، شناساتیمأمورن ییشامل تع ین استراتژیدوت 

ن ی، خشت نخستکیاستراتژ یزیربرنامه). 1مدل (د شویم یو انتخاب استراتژ بلند مدتن اهداف ییع، تیرونیو ب یدرون

ر پذکند تیفرآ کی، کیاستراتژ یزیربرنامه).Farrah&others, 2001, p. 4(سود است  - مشترکهر اجتماع ) انیبن( ر یرا

هدف تنظ یرفت و برگشتو  حمد( یرونیر بیط متغیم سازمان با محیاست با  هم یا  یزیربرنامه).606: 1385اران،کو 

امه ،یاست نه سطح ی، اصولهیپا ندیفرآاست نه  هیانسان پاک یاستراتژ نه  افزاست سکیر گرا،برنامهگراست نه  یزیربرن

صم ،کاه سکیر آشفته و هم ستبسته یدرهاپشت  شود نه دریانجام م ازب یدر فضا ،گرافهیوظست نه گرامیت گراست  زی، 
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هماهنگ است نه نسنجی، سنجیاست نه واکنش یگرا، کنشنه آرام و   یک روش زندگیمتمرکز است نه پراکنده، ، دهیده 

 Fresh( یاست نه دستور نوآورانه، ندهیت سال آیفعال یبرنامه نده است نهیراه آ یک کنش تنها، نقشهیاست نه 

Thinking Capital Pty Ltd, 2008, p.5 .(رنامه  یماتیست بلکه تصمین نیاز قوان یاجموعه، مکیاستراتژ یزیرب

نداز فرد یگروه شود نه یران انجام مینکه توسط مدین ایو همچن یاست گروه یست بلکه چشم اندازین یاست، چشم ا

  .زانیرتوسط برنامه

 یاجرا).424:  1379فرد آر، (روها به هنگام عمل یت بر نیریمد یعنی یاستراتژ یاجرا 

ریکتا یو مهارت رهبر، از افراد یادیز ی عدهن یب یهماهنگ، ییاراکه بر کاست  یاتیند عملیفرآ کییاستراتژ فردآر، (د د دا

تدویب کیت استراتژیریمد یاساس یهاچالش«. )426: 1379  یاجرا. نهفته است ها یاستراتژ ین در اجرایش از مرحله 

  ).17: 1384،یانیکن و ایغفار( »ل حرف به عمل استیمرحله تبد یاستراتژ

ت م یاستراتژ یابیفردآر، ارز  یهایاستراتژ یاصل یمبان یبررس -1. داندیرا شامل سه فعال

 ).1379:542فرد آر، ( یاقدامات اصالحانجام دادن  -3 یواقع یجه هایبا نت مورد نظر یجه هایسه نتیمقا -2ت کشر

وده و  یراهبرد یاصل یکه مبان یدر حال شود یمراهبرد مطرح  یان اجرایدر پا یابین ارزیا سازمان قبل از اجرا موجود ب

  .گردد یابین اصول ارزیبه ا یکیبه لحاظ نزدن مطالعه یدر ا یشنهادیروش پ باتوان راهبردها را یم

و  یصرّاف(نان شهر کسا یازهایبه ن ییپاسخگو یعوامل و منابع برا یعبارت است از سازمانده یت شهریریمد

له و خدمات  ها ینگهداربهبود و  یبرا یزیبرنامه ر:مقصد دو جانبه دارد کی، یت شهریریمد).121: 1387، یعبدا

 ,Wong & Others,2006(د ر دارت مناسب قرایوضع کیدر  یومت شهرکه حکنیو مطمئن شدن از ا، یشهر

p.648 .(اننچنا صر رأسدر نظر گرفته شود که در  یچه شهر همچون سازم امه  ینونکاداره امور  یبرا یآن عن و برن

اشد، اینده آن نیآ یزیر ز ب صر را یا ت یریمد. )3: 1385، یمحمد کو مل یجورکایک(د یشهر نامت یریمد توان یمن عن

زد اًتیماهاست که  یده ایپد یشهر امور مربوط به خود  یو دخالت فعال شهروندان در اداره یبا دموکراس یادیز یکین

چن. از داردیا نیپو ین مهم به جامعه ایدارد، ا ندگان شهروندان به حساب آمده و ینما یران شهریمد ین جامعه ایدر 

ر به پاسخگویجلب رضا یبرا ز ابع یکی یت شهریریساختار مد. اندییت آنان ناچا  یخوب شهر ییار مهم حکمروایاد بسا

است که  یت شهریریخوب در شهر، اعمال مد یاز ارکان حکمروان ).1378:137گران، یو د یآخوند( شود یممحسوب 

رنامه ر یکل یهاتیفعال هدای، سازماندهیزیآن در ب اسخ  یبرا یت شهریریمد. شوند یم یت و کنترل طبقه بندی،  پ

 ین رفاه همگانیها و تأمت متداخل آنم اثرایمشترک و تنظ یعملکردهاژه در مورد یو شهروندان، به یازهایبه ن ییگو

ر گرفته  ه با بدنه ییاجرا یاو بدنه شود یمبه کا ل یرا تشک ی، حکومت شهریگذار و نظارت مردمقانون یاست که همرا

  ).48: 1380، یصراف( دهد یم
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 یو بدنه) 48: 1380،یصراف(است  یت شهریریاعمال مد یخوب شهر ییچنانکه گفته شد، از ارکان حکمروا

ت یریمد یکارآمد برا یابزار یراهبرد یزیگر برنامه ریاز طرف د. و نظارت است یگذار، قانونیت شهریریمد ییاجرا

وده  یشهر اب ز مد یاریدهد، تعداد بسینشان م) 2005(ب یزر و استریق پویج تحقیچرا که نت  اعالم هایران شهرداریا

وده یراض یبه اهداف راهبرد یابیو دست یراهبرد یطرحها یاده سازیکه از پ داننموده درصد  90 یبیاند و به طور تقرب

ز اعالم نموده ها آن امهاند که منافع بدست آمده ا ز شتریب یراهبرد ی برن  ین برایابنابر. باشند یماش صرف شده ی نهیهز ا

 ییحکمروابه  یابیدست یکه برا صورت نیبد .است یابزار مناسب یراهبرد یزیربرنامه ،یخوب شهر ییحکمروا تحقق

امهآن  یلحاظ مؤلفه ها یخوب شهر   .ر استیاجتناب ناپذ یراهبرد یزیر در برن

رد یزیند کامل برنامه ریدر فرا تدو عالوه یراهب ن یا. ردیگیصورت م یزیها، در چند مرحله ممن برنامهیبر 

سازمان،  یان ساختار مطلوب و ساختار کنونیتفاوت م یزیت، ممیمأمور یهافصل ن سریو تدو یزیمم«مراحل شامل 

تدو یزیمم رست ین راهبردهایو  رد یسرپ در مراحل ). 1387، یان و مشتریامام(است » سازمان یسازمان و اهداف راهب

رنامه ر یچه در سطوح باالصورت گرفته ممکن است آن یزیمم لیبه دلمذکور  تدو یراهبرد یزیب امه یبوده در  ن برن

لذا ارزییسطوح پا یها اشد  امه ر یابین منعکس نشده ب دا یتطابق اهداف سطوح مختلف ضرورت پ یبرا یراهبرد یزیبرن

امه ر یخوب شهر ییگاه حکمروایافت جای انتو یم یابیارز یکه برا یمالک. کندیم را یسطوح مختلف است ز یزیدر برن

عه پیکه ا یاست که به روش یمالک یخوب شهر ییحکمروا. ن مفهوم استیل به ایهدف برنامه ن  دهد یمشنهاد ین مطال

رنامه توان یم رنامه ها( یطول به صورترا  یراهبرد یها یزیر ب  یزیربرنامه( ین عرضیو هم چن) سطوح مختلف یب

رنامه یشهرها   .نمود یبررس) مختلف شهرها یزیرمختلف و ب

، ابتدا تحوالت اساس ین و بررسیتدو یبرا ررس یدر طول دوره یراهبرد شده و  یعمر سازمان مورد مطالعه ب

ن تحوالت در یا یعالوه بر بررس ن بخشیدر ا. شودیگرفته مط انتخاب راهبرد در نظر یل شرایتحل یبرا سپس مبدأ

تهران مرور یشهرها یراهبرد یزیربر برنامه ،یشهر یحوزه ش یپ یداشته و اهداف بلندمدت و راهبردها یمشهد و 

  .ردیگ یمان قرار یو ب یشهرها مورد بررس یرو

صاد یاسیتخت و مرکز سیک پای به عنوانشهر تهران  ، یه گذاریت، سرمایکشور، کانون تمرکز جمع یو اقت

لیاز سا یعیوس یو حوزه ییتخصص گرا ردگ ییتمرکزگرا. گرددیها محسوب متیر فعا ت و گست در  یبروکراس یدول
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پهلو ان  ز سال یرشد سر ین فاکتورها برایتری، اصلیدور عد ا وده است یالدیم 1925ع تهران ب ن یت تهران بیجمع. ب

ر 1940تا  1926 یها سال . دیون نفر رسیلیم میک و نیسه برابر شده و به حدود  1956تا  1940 یها سالن یو ب دو براب

ز کالن یکی به عنوان 2005ون نفر در سال یلیم 10,5ت یتهران با جمع یشهر یمنطقه ا مسائل  یشهرهاا جهان، ب

صادی، فرهنگیمتفاوت از جمله اجتماع یدر حوزه ها یعیمتنوع و وس مواجه شده  یطیست محیو ز یاختارس، ی، اقت

زد پرسنل 70000با  یبزرگ یتهران سازمان یشهردار. است حد را تحت پوشش خود یک به چهل سازمان یاست که ن ا وا

ودجهیزیبرنامه ر یهادارد و به طرق مختلف در نظام ل یتشک. است اثرگذارها م آنیو کنترل مستق یابی، ارزیزیر، ب

ت بر شهرداریو کنترل مستقشهر و قطع بودجه  یشورا تهران  یشهردار یخ صد سالهی، در تار1999ها در سال یم دول

خدمات  یآن، با هدف ارائه یجاد شورا و انتخاب شهردار توسط اعضایاگرچه ا. شودیتحول محسوب م نیتر بزرگ

تهران انجام شده است با امناسب همچون فقدان  یسازمان یهاموجود در نظام یها ضعفن حال یتر به شهروندان 

 یا ساختار ناکارایو  ن کامل و مناسب بودجهیتأم یت، فقدان راهکارهایمأمور یهااز حوزه کیهر خاص  یراهبردها

ز دست تهران، شهردار یجه شورایدر نت. ده استیکامل بدان هدف گرد یابیسازمان مانع ا را ملزم نمد تا به صورت  یشهر 

ز طر نظاممند تدویو ا ، یان و مشتریامام(د یمشکالت مذکور برآ یاشهیک سازمان در صدد حل ریاستراتژ یمهن برنایق 

تهران چشم یبرا ).1387 ف کلییتع یاندازشهر  ر آن اهداف بلند مدت، تحت عنوان اهدا تهران  ین و منطبق ب شهر 

  ) :1390،تهران یشهردار( ن شد که عبارتند ازیتدو

، یکیزیف یه هایو سرما ها تیظرفشهر تهران با استفاده مناسب از  یا و منطقه ی، ملیفرامل یهاارتقاء نقش .1

  .شهر یاقتصاد - یو مال ی، انسانیاجتماع

ت یریو با اعمال نظام مد یکپارچگیت حدود و مرز محدوده شهر تهران، ضمن حفظ یم مناسب و تثبین حرییتع .2

حد در محدوده و حر یشهر   .م شهریوا

استفاده مناسب از اراضیت میاو هد یمسکون یت سطوح اراضیتثب .3 به منظور گسترش  یشهر یزان تراکم و 

  .ت در افق طرحیون نفر جمعیلیم 1/9حدود  یبرا یخدمات یها یکاربرو  یعموم یفضاها

اال یت و توسعه اقتصادیرونق فعال .4 ن یمناسب از ا یورت و بهرهیفعال یکنون یش پهنه هایتهران با حفظ و پ

تأمیجد یشغل یاه فرصتجاد یا یفضاها برا اشتغالید و    .ن 

ابع طبیبه و(ست یط زیحفاظت از مح .5 ا) یعیژه آب، هوا، صدا و من و  یعیشهر در مقابل سوانح طب یسازمنیو 

  .هابیر مخاطرات و آسیسا

به ( یستم حمل و نقل همگانیو س ها رساختیزو نظام حمل و نقل با توسعه  یارتباط یت شبکه هایبهبود وضع .6

  .سفر یت تقاضایریو اعمال مد) یژه قطار شهریو
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ا پهنه بند یکالبد یو سامانده یط شهریت محیفیبهبود و ارتقاء ک .7 اعمال ضوابط  ین محدوده هاییو تع یآن، ب

از اراض ، یفرسوده به منظور بهساز یها بافتژه یازمند مداخله به وین یو محدوده ها یو مقررات استفاده 

  .یو بازساز ینوساز

  .یاسالم –یرانیا یو شهرساز یت معمارید بر هویبا تأک یمنظر شهرما و یس یسامانده .8

تهران و حفاظت از م یطیست محیت زیفیارتقاء ک .9 و  یعموم یشهر و توسعه فضاها یخی، تاریعیراث طبیشهر 

  .تهران یعمران و توسعه شهر یبرا یو موضوع یموضع یها طرح یبا اجرا یگردشگر

  ) :1390،تهران یشهردار(د اندهیان گردین بیچننیز ایشهر تهران ن یتوسعه یراهبردها

 .از هرگونه گسترش شهر یریانت از محدوده و جلوگیو ص یسامانده .1

ت از حریو ص یسامانده  .2   .تختیم پایان

  .یاهو منطق ی، ملیهران در سطوح فراملگاه شهر تیارتقاء نقش و جا  .3

  .تیاسکان جمع یو سامانده یتوسعه اجتماع  .4

صاد  .5 ل یتوسعه اقت تهرانیو رونق فعا   .ت شهر 

  .کیو نظام حمل و نقل و تراف یارتباط یت شبکه هایبهبود وضع .6

  .ستیط زیحفاظت از مح  .7

تهران از سوانح طب یمن سازیا  .8 )ل ویزلزله، س( یعیشهر  ....  

تهرانیت دفاع غیفیت بحران و ارتقاء کیریستم مدیبهبود س  .9   .رعامل شهر 

تأس زیو توسعه و تجه ازیمورد نن آب یتأم .10 م و بستر یحر یسات آب و فاضالب تهران و ساماندهیشبکه و 

  .هالیو مس ها رودخانه

ضا(شهر تهران  یکالبد یت و ساماندهیبهبود و ارتقاء وضع  .11   .)شهر ییسازمان ف

از اراض یپهنه بندبا  یط شهریمح ییت کارایفیارتقاء ک  .12 استفاده  انواع  یو سامانده ینحوه  ساخت و ساز در 

ربرها و پهنه   .هایکا

ز میاح  .13   .شهر تهران یو فرهنگ یخی، تاریعیراث طبیاء و حفاظت فعال ا

ح( یما و منظر شهریت سیو ارتقاء هو یسامانده  .14  یو شهرساز یاء معماریت احتهران در جه) یشهر یطرا

  .یاسالم -یرانیا

  یو گردشگر ی، تفرجگاهیسبز، عموم یتوسعه فضاها  .15

  تهران یشهرخدمات  یازها و ساماندهین نیتأم  .16

تهران یها بافت یو بازساز ی، نوسازیبهساز  .17   فرسوده شهر 
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آن جا از قریدو شهر ن یبعد از نابود تبد یهیشابور و طوس و مهاجرت مردم  ن یا. ل شدیسناباد به شهر مشهد 

جمعیفالت ااقوام و ملل شرق و مرکز  یشهر در طول قرون بارها مورد حمله داشته  یادیرات زییت آن تغیران بوده و 

ر 20ان به یموریزمان ت ید ولیهزار نفر هم رس 250ت به یه جمعیبطور مثال در زمان افشار. است . افتینفر کاهش  هزا

ق  یتحوالت لیبه دلبه بعد  40 یت داشت، از دههینفر جمع 176471شهر مشهد  1320در سال  که در کل کشور اتفا

صاد کشور و صرف آن در شهرها در قبال توسعه، یتزر، یاصالحات ارض یافتاد از جمله اجرا  ها تیفعالق درآمد نفت به اقت

اشتغال و هجوم مهاجران روستایجاد زمیمنجر به ا... و  یادار ساتیتأس، یصنعت  ین گسستگیو همچن یو شهر یینه 

نفر از  296500شد ب موج یز پس از انقالب اسالمیدر افغانستان ن یستیمارکس یکودتا. شد ییو روستا یروابط شهر

انیلیم مین ا سال هت مشینکه جمعیتا ا. ت مشهد اضافه شودیبه جمع یون مهاجر افغ د و ینفر رس 2427316به  1385د ت

اشد یمنفر  2,761,665تعداد  89سال  یت شهر مشهد تا انتهایبرآورد جمع   ).1390،مشهد یشهردار( ب

ور، صادق(شنهاد شده است یو پن یتدون یتوسط محققر یز یشهر مشهد راهبردها یبرا   ) :1390،یرهنما، خاکپ

  .یت شهریرین مدیات نویها و نظریازمندیبه سمت ن یدانشگاه یهاپژوهش یدهجهت .1

ائه »یهمگان ینظارت راهبرد«ت حس یتقو .2 انند آگاه . (ها آنه ب »یراهبرد یهاکحم« یشهروندان و ار م

ز شهر اندا ز چشم    )یکردن شهروندان ا

االیاشت(ن مثبت شهروندا یهایژگیبه و یاریو هوش یق آگاهیتزر .3 ها آن یاق شهروندان به مشارکت، تعهد ب

آن، استقیست شهریط زیها به محاد آنیوجه ز، تشرفت شهرینسبت به پ ه ب) ررات مثبت در شهییها از تغبال 

استفاده حداکثر   .هاآن یها تیظرفاز  یمنظور 

صاد یرقابت یجاد فضایا .4   .یو خارج یداخل یگر شهرهایشهد و دن شهر میب یاقت

  .یف شهرداریوظا یبرون سپار .5

صم( یمغز افزارهادر  کیر استراتژکق تفیتزر .6   .یت شهریریمد) رندگانیم گیت

  .ن شهروندانیدر ب یم جامعه مدنیمفاه یسازنهیو نهاد ییآشنا .7

اظرات رسانه یاربرگذ .8   .و شهروندان ی، شهردارن شورایب یامن

رسیفیکبه  یبهبود بخش .9   .یشهر یهاگر سازمانیآسان به اطالعات د یت اطالعات و دست

ا بهره یشهر یهان سازمانیب یکارکرد یهماهنگجاد یا .10 ن یب هماهنگ ساز ی شرفتهیپ یها یآور فناز  یریگب

 یست چندگانگیبه منظور کاهش اثرات ناشا یت شهریریدر مد...و GIS ،IT ،GDBمانند  یسازمان

  .یت شهریریمد یساختار

اطالعات  یچند پارگو  ینا همپوشانبه  یبهبود بخشبه منظور  یاطالعات شهر کشتر بانیردن هر چه بکفعال  .11

  .یشهر یها سازمان
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ر از طریبه منابع ناپا یدرآمد شهردار یاهش وابستگک .12 لقوه یسازق فعالیدا   .یدرآمد یمنابع با

اده .13 ز اخت ینه شورایبه یاستف  یشهروند –یک شبکه دانشگاهیات شنهادیپاز  یریارات خود با بهره گیشهر ا

 یها گروه، شهر یشورا یها پژوهشرکز ، مشهر یورا، شدانشگاه: ارت خواهند بود از بن شبکه عیا یاعضا(

  .)یشهروند

ز طر ...و ک ی، مسکن، ترافمانند اشتغال یشهر یروزمره یهاالت و بحرانکحل مش .14  یان برنامهیق تدویا

اساشامل    .یمشکالت شهر یدت بنیاولو و ییشن

هدف کاهش هز یت شهریریمد ییافزاش همیافزا .15 اده یسازنهیبه، هانهیبا    .از منابع موجود یحداکثر یو استف

صاد یستم شهریدر س یک ثبات نسبیجاد یا(امل آن کت یبه جا یستم شهریحفظ ثبات س .16 ، یاز نظر اقت

ثبات قوان یتیری، مدیماتیتصم، یمال یجاد ثبات نسبیز ایو ن... و  یاجتماع  .)نیو 
انجام شودیاست که با یزیآن چاز  یارائه شده، ناش ین راهبردهایا ت یکه توسط سا یراهبرد یبرنامه ها. د 

ابالغ  یهانهاد یرسم ز هستیوظا یهیکل یجامع و منعکس کننده شوند یممربوط  اعم ا اشد یمدها یها و باف  ا ا. ب ن یب

هبردها یحال ا گیقام یمبنا تواند یمن را   .ردیسه قرار 

رنامها در سطح یدر سطوح مختلف بطور مستقل  تواند یم یابیارز در شکل . ردیصورت گ یراهبرد یزیر کالن ب

  .ر در آمده استیآنان به تصو یابیدو شهر و امکان ارز یراهبرد یزیربرنامه ریز

  
  .تهران و مشهد یشهرها یراهبرد یزیبرنامه ر یسه اجزایو مقا یابیارز 1شکل 

امه رن روش برای مقایسه یدر ا رنامهبطور نمونه . د مشابهت داشته باشدیبا یراهبرد یزیقلمرو دو برن  یزیر دو ب

زمانیدر  یراهبرد رنامه ریرا هر زمان شرایسه گردند زیتوانند مقایم یک دوره  ا ن یزیط و ب ن یاز دارد و ایمرتبط با خود ر

اده استمورد  یشهرها یق برنامه جاریتحق  یکه شهرها است ین معنیز بدین یقلمرو مکان. مطالعه را مالک قرار د



 

15 
 

ز  عه ا اشند یمورد مطال  یق شهرهاین تحقیبزرگ با کوچک متفاوت است لذا در ا یمسائل شهرها چرا کهک سنخ ب

انتخاب شده مختلف با  مصور است، سطوح 1شماره  ز چنانکه در شکلین یدر قلمرو موضوع. اندبزرگ تهران و مشهد 

سه یز با هم مقایدو شهر ن یراهبرد یزیر کل برنامهگر و یکدینجا بطور نمونه راهبردها با یو در ا گردند یم یابیهم ارز

  .شوند یم

 یابتدا مؤلفه ها که ردیگ یگونه صورت منیا ها لیتحله و یاست و تجز یفیتوص یلیق تحلین تحقیروش ا

، تیاز مأموراعم  یراهبرد یزیر مختلف برنامه یو بندها ردیگ یمدنظر قرار هر کدام جداگانه م یخوب شهر ییحکمروا

ن مؤلفه بود در یا یاگر بند مورد نظر منعکس کننده. گردند یمل یها تحلن مؤلفهیو راهبردها به لحاظ ا بلند مدتاهداف 

  .ردیگیشود و مورد شمارش قرار میدر قسمت مربوط به هر بند ثبت م 1جدول مانند  یجدول

انعکاس  م، متوسط یبنام را  شهر  یرا در راهبردها یخوب شهر یحکمران ام i یمؤلفهاگر تعداد تکرار 

هبر مؤلفهحضور هر    :شود یمحساب  گونه نیا، )(د در هر را

 
 یز معرف تعداد راهبردهاین و  یخوب شهر ییشمرده شده در حکمروا یهامؤلفهتعداد  nفوق  یدر معادله

امه همین شیبه هم .است xشهر  یراهبرد یزیرموجود در برن استفاده از  متوسط حضور هر  توان یمن رابطه یوه و با 

 نتوا یمح است، یر صریح و غیها صرمؤلفهزان انعکاس یکه م یمواقع یراب. دمحاسبه نمو) (مؤلفه را در هر هدف 

ز اهداف بلند مدت ن مؤلفهمتوسط حضور  یمحاسبه یبرا رد ا صورت که متوسط حضور نیبد. ز استفاده نمودیدر هر راهب

شود وزن راهبردها یشنهاد میپ. برنامه و اهداف است ین موزون حضور راهبردهایانگیحاصل م ،ها در هر راهبردمؤلفه

هداف که کالنمتوسط حض ییرا واحد نهایز در نظر گرفته شود،ک ی ز راهبردها هستند تر و جامعور، راهبرد است و ا تر ا

ا در مقام مقا یت و کلیزان اهمیم. داده شود اختصاص) (ها، وزن آن تیت و جامعیاهمبه  هداف کالن ر ز یبودن ا سه، ا

هر هدف  یبه طور متوسط به ازاان شود یتا ب دیتوان سنجیم) (م تعداد راهبرد به تعداد اهداف یتقس

پیچند راهبرد تدو هبردیبه عبارت د. شنهاد شده استین و  ز هر هدف به دست م ییهاگر هرچه تعداد را ر ید بیآیکه ا شت

به  یراهبرد یها در برنامهمؤلفهن موزون حضور یانگیم یمحاسبه یبرا؛ لذا تر هستندتیتر و با اهمیباشد، اهداف کل

اده میز یاز رابطه هر راهبرد یازا   :میینمایر استف

  
ز ا اده ا ف ین رابطه برایاستف ز  یهاهد . ردیم قرار گیتواند مورد استفاده و تعمیز مین تیجمله مأمورسطوح باالتر ا

ادامه برا ز  یدر  استفاده ا ز روش من یاسهولت  تهران ا  صرفاًشهر مشهد  ین موزون و برایانگیروش در مورد شهر 

  .شده است در نظر گرفتهبردها در راه یبررس
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ز ین یجامع ارزش یهامالک تواند یمرد که یگیمرتبط صورت م یها مالکبا  یراهبرد یزیبرنامه ر هر یابیارز

اشد یابیمحور ارز  یمعرف یخوب شهر ییبزرگ از معضالت خود حکمروا ینکه راه برون رفت شهرهایبا توجه به ا. ب

ز ا یراهبرد یزیر برنامه یابیارز یشده است برا لذا گردد یمن مالک استفاده یشهر ا  ییحکمروا یگاه مؤلفه هایجا؛ 

عه استیا یابیروش ارز یراهبرد یزیر در برنامه یخوب شهر   .ن مطال

 

 یاتیو عمل یف علمیکه با توجه به تعار ییبندها یراهبرد یهابرنامه مذکور در یهامؤلفهگاه یجا یبررس یبرا

فه ج یا نتای، الزامات مفهوم ی کنندهمنعکس  ،هامؤلفه   .شود یمسه یل و مقایر تحلیهستند بر شمرده شده و به روش زمؤل

حتواها، انعمؤلفه ییر معنایو تفس یاتیف عملیبا توجه به تعار عداد آن در جدول زمؤلفه  یکاس م شهر  یر برایو ت

  .بر شمرده شده است yو شهر مشهد با نماد  xتهران با نماد 

  
 شهر تهران و مشهد یراهبرد یزیردر برنامه یخوب شهر ییحکمروا یهامؤلفهانعکاس : 1جدول 

فه   ف مؤل ر اهدا  انعکاس د
 

ردها ر راهب  انعکاس د
 

س در راهبردها  انعکا

  5  13، 5، 3، 2، 1 1 4 1 1 مشارکت  1

قانونیحاکم  2   2 10، 7 4 16، 12، 2، 1 2 7، 2 ت 

  5 11، 10، 9، 8، 3 1 6 1 6 تیشفاف  3

ول  4 ذیمسئ   5 15، 14، 13، 12، 1 12 17، ...، 13، 10، 9، ...، 4 8 9، 8، 6،7، 5، 4، 3، 1 یریت پ

  157، 13، 8، 6، 3، 2، 1 4 16، 14، 13 ،4 3 9، 8، 1 یاجماع ساز  5

نصاف  6   4 16، 14، 7، 2 2 4،16 2 3، 1 عدالت و ا

  5 15، 10، 9، 4، 3 7 13، 12، 7، 6، 5، 4، 3 5 9، 5، 4، 3، 1 یو اثربخش ییکارا  7

یپاسخگو  8   4 9، 8، 3، 2 0 -  0 -  ی

رها   را وع تک   37    31    22    مجم
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ر  زانیفوق مبا توجه به روابط   0,29شهر مشهد  یدر هر راهبرد برا یخوب شهر ییحکمروا ی مؤلفههر تکرا

ا توجه به شهر تهران  یبرا. شودیحاصل م هامؤلفهو تعداد  م مجموع تکرارها بر تعداد راهبردهایباشد که از تقسیم ب

 و هر راهبرد ) (در هر هدف  ییحکمروا ی مؤلفه هران تکرار زیوزن م در اهداف و راهبردها، هامؤلفهشمارش 

ا احتساب اوزانیممحاسبه  ا عدد حاصل در مورد شهر مشهد هم واحد دد حاصل ، عشود و ب جه یحاسبات نتم. دگردیمب

امه تبلند مدهر هدف  :دهدیم خوب  ییحکمروا یهامؤلفه از یکی ی کنندهمنعکس  درصد 31، برن

انعکاس در راهبردها نیم. است یشهر زان انعکاس ی، لذا مز عبارت است ازیزان 

حد راهبرد برامؤلفه   :از عبارت استشهر تهران  یها در وا

رد  تهران، یمجموع در برنامه راهبرد ن بدان معناست که دری، ا ک ی درصد 28هر راهب

  .ا در خود منعکس نموده استرمؤلفه 

رنامه یخوب شهر ییزان انعکاس حکمروایم یابیبا ارز محاسبات تهران و مشهد،  یشهرها یراهبرد یهادر ب

 23است و شهر تهران  یخوب شهر ییحکمروا یدرصد لحاظ کننده 29که هر راهبرد شهر مشهد  داده استنشان 

رد ها ران مؤلفهیا درصد را  یخوب شهر ییحکمروا یهامؤلفهسه با تهران یشهر مشهد در راهبردها در مقا. در خود دا

ا نشان م درصد 28شهر تهران  یراهبرد یزیرکل برنامه. مدنظر قرار داده استشتر یب زدیدهد و ایر ک به عدد ین عدد ن

 ییحکمروا یهامؤلفهدرصد  31 د مدتبلنن اهداف ین مطلب است که تهران در تدویا یایها گولیتحل. مشهد است

فهن یکه ا یل اهدافیو تفص یسازادهیپی مرحله در یخوب را لحاظ نموده ول ر ی، به نسبت سادکنین میرا تأم هامؤل

ر راهبرد عمل امه گریده عبارت ب. تشده اس یها معرفآن یبرا یاتیاهداف کمت ت و اهداف بلند یدر مأمور یشهر یزیر برن

صیآن،  ییاجرا یهال است تا برنامهیمتما یخوب شهر ییه محور حکمرواشتر بیمدت ب تهران یا در تف ل اهداف شهر 

  . ده استیخود رس یاتیق عملیو مصاد ییاجرا یکمتر به راهبردها یخوب شهر ییش به حکمروایگرا

د، ینمایفراهم م یک محور خارجیرا با  ین استراتژیی تدونحوه یابین مقاله امکان ارزیدر ا یشنهادیروش پ

همچنیا  یبرا یتواند مالکیز مین امکان نید، که اینمایز فراهم میرا ن یراهبرد یهابرنامه یسهین امکان مقاین روش 

شود یشنهاد می، لذا پآل مورد نظر باشددهیا نظام ایمالک  یهانسبت به مؤلفه یراهبرد یزیرت برنامهیفین کیتدو

ر است  یابین ارزیا. رندیقرار گ یابیآل مورد ارزدهیا نظام ایک مالک ین شده، با یوتد یراهبرد یهایزیربرنامه بهت

تدویتوسط خبرگان خارج از ت اشدیم    .ن راهبرد ب
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