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ی در    هان سوم ما شاهد بروز نابسامانیامروزه با گسترش سریع شهرنشینی به ویژه در کشورهاي ج ـکالت فراواـن ها و مش

شده جهت اداره امور  ارائههاي  ایم که ریشه در مدیریت نامطلوب و غیر تخصصی داشته است، مدل امور شهرها بوده اداره

سان شـهري  حیات ان مختلفجوانب  گرفتن نظرو در  شهروندان وبا نیاز هاي واقعی شهر  خوانی همعدم  دلیل بهشهرها 

ـدیریت     . مفید واقع شوند اند نتوانسته ـت سـازي نهـادي، م از موثر ترین شیوه هاي برخورد با مسایل مناطق شهري، ظرفی

یکی از الگوهاي مطرح شده در امر مدیریت شـهري،  . باشد کارآمدتر و انتخاب الگوي بهینه براي مدیریت این مناطق می

اجتماعی عادالنه  مدیریت شفاف و پاسخگو با هدف نیل به توسعه اقتصادي،باشد که به عنوان  حکمروایی خوب شهري می

ف شده است و  ـه بررسـی و    . باشد مدنی می نهادهاي و تمامی شهروندان آن درقدرت  منشأو پایدار تعری هدف ایـن مقال

راهبردهایی  ارائهو  swot ارزیابی جایگاه نظام حکمروایی خوب شهري در ساختار مدیریتی شهر شیراز با استفاده از مدل

 سلولی ودر گرداب مدیریت بخشی شیراز  شهر کالنیافته اي این پژوهش حاکی از آن است که . باشد جهت تحقق آن می

در اداره امور  نهادي وضعف ساختاري  هاي از باال به پایین گرفتار گردیده است و از مدیریت ناکارآمد، و نگرش ها دیدگاه و

ه حـداقل     بهبود شرایط خویش می جهت شهرهاي درگیر در اداره امور  و سازمان والنمسئبرد و  شهر رنج می بایست بـا ـب

ـوثر    پرهیز ونقاط ضعف در امر مدیریت شهري  کاهش ورساندن  دیریت م گـراي   مشـارکت  واز تهدیداتی که جایگاه ـم

  .اندازد زمینه تحقق حکمروایی خوب شهري را فراهم کند شهري را به خطر می

، مدل  راز ر شی شهري، شه ریت  ب شهري، مدی ی خو کمروای   swot ح
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پد یکی جمعیرو یش بیو افزا ینیگسترش شهرنشروند  ریاخ يدهه هاو  ستمین قرن بینو يده هایاز   وت یه 

وسع يکشورها درن روند یا .باشد یم يمناطق شهر یکیزیف توسعه ت الشکهمواره با م )رانیاز جمله ا(ه در حال ت

وده است  یفراوان ش یست، افزایط زیت محیفیک يد جدیتهد .به همراه داشته است ياریبس یمنف يامد هایپکه روبرو ب

تشک يفقر شهر ود زیه نشیل مناطق حاشیو  آب و عرضه مسکن،  نیتأم لیقباز  يو خدمات شهر ها ساختر ین، کمب

خ یتوسعه به دل حال در يکشورهاگر در یو مسائل متعدد د ی، اجتماعياقتصاد يها ينابرابر ت در یرشد جمع يباالل نر

روز پ يتربه صورت حاد يشهر مناطق م مدیس .دا کرده استیب که شامل  يشهر کالن يدر مناطق شهر یت سنتیریست

ع یبه تحوالت سر ییو پاسخگو يحل مسائل و معضالت شهر یی، توانااست يو منطقه ا یمتعدد محل ينهادها

ا ندارد شهرهاان ساکن يهااز یو ن ینیشهرنش زین مورد خدمات ارائه نهیزم يشهر تیریمد رو نیا، از ر  در ساکن تیجمع ا

ابع و عوامل یسازمانده از عبارت يشهر تیریمد نسانیبد .دینما یم فراهم را یجمع یزندگ الزامات و شهرها  يبرا من

 يبرا واست  تیهدا و کنترل نظارت، اجرا، ،يزیر برنامه يکارکردها شاملکه  شهر ساکنان يازهاین به ییپاسخگو

 نیتر مهم توان یمن یبنابرا .)120:1387،یصراف(د شبا یاجتماع يها قرارداد و شهروندان اراده از برآمده دیبا قدرت اعمال

ا ارتقاء شرا يت شهریریهدف مد ب اقشار و گروه ها ،تیجمع یزندگ ط کار ویر و  يو اقتصاد یمختلف اجتماع يدر قال

، .)46:1379،اید نیسع(ت سدار دانیپا یو اجتماع يق به توسعه اقتصادیظت از حقوق شهروندان و تشوحفا  مدیریت امروزه

 را خود ساکنان آسایش و رفاه بتوانند تا شوند یم مدیریت آن براي شهرها و است یافته اساسی تحول جهان در شهري

زن تأمین اعم و در قرن  نده بهیدر آ يت شهریریمد .)9:1382عه،یش(د سا چالش خواهد  ینوع به طور اخص دچار 21طور 

ابعکه خود  یبود، چالش اورانه، جمع تحوالت ور ییاز تغ یت صادیتیفن لملل نیبو  یاسی، سي، اقت  شود یممحسوب  یا

 يالگوها يرا به سو يت شهریریر ساختار نظام حاکم موجود در مدییهمه ضرورت تغ ها نیا .)137:1381،یصالح(

ان یش نمایش از بیرا ب يشهر یتیریبهبود عملکرد ساختار نظام مد يدر راستا يشهر ییو حمکروا یت مشارکتیریمد

  .کند یم
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، جامعه که معتقدند بسیاري،  بی ییها مکان که این جاي به شهرها بنابراین، .بود خواهد نشین شهر اي جامعه آینده

صاديا ه گذاريیسرما براي ثمر ا بیکار کارگران تراکم یا قت ؛ محیط و اجتماعی اقتصادي، مشکالت انبوه ب اشند  زیستی ب

 ییها فرصت باید آفرینشگر مراکز، ینا. دشون بدل ملی چارچوب در ،اجتماعی و اقتصادي پویایی و رشد مراکز به باید

، یجامعه جهان .)12:1388،یطفل(د باش کشور تمامی جمعیت بلکه آن، در ساکن جمعیت تنها نه توسعه و رفاه براي ارزنده

تکنولوژی یکمبود منابع مال يت شهریریده است که مشکل عمده مدیجه رسین نتیامروزه به ا  يرویا نیمدرن و  يا 

 یم نگاهین .)6:1383،یتراب. (تن عوامل اسیه اداره اویدر ش یش از همه، مشکل اصلیش و پیست بلکه بیماهر ن یانسان
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رون زا بودن ییاچون تمرکز گر یلیبه دال دهد یمان ران نشیدر ا یت شهریریت مدیبه وضع امه، ب  یها طرح و ها برن

ت است یدر س یت شهریریبر نفت، مد یمبتن و ی، اقتصاد رانتیشهر کپارچه یو  یستمیت سیریاز مد مدام وطره دول

همچن یسلول و یت بخشیریفاصله گرفته و در گرداب مد از یگرفتار آمده و  ن یو مسائل برآمده از ا ینیروند شهرنشن 

ن رو یاز ا )12:1386،یانچبو. (تده اسین گرفتار گردییپااز باال به  یها نگرشو  ها دگاهیدعقب مانده و در  ،ینیشهرنش

ا تحوالت نو یتیریساختار نظام مد یاصالح و بازنگر آن ب  یبه طور جد یت شهریرین در عرصه مدیدر کشور و تطابق 

صادیاجتماع یضرور یها یژگیوو  طیشرا ون ینو یکرد هاین رویما ب ستیبا یمو  اشدب یم یضرور حاکم بر  ی، اقت

ز یا یت شهریریمد کرد یدر حال حاضر رو .ت شهرها بهره بردیریمد یموثر در اصالح و ارتقا یها افتیرهران ا

 شود یم یمعرفت یریوه اعمال مدیش نیدارتریپاو  نیتر نهیهزن، کم یبه عنوان اثر بخش تر» یخوب شهر ییکمرواح«

اس.)6:1383،یتراب(  ها توانتحلیل و شناخت ه این امر ک درک وبا در نظر گرفتن موارد فوق  کهت سعی این مقاله در این 

امه  بسزایی در جهت اخذ تصمیمات صحیح ریتأث تواند یم یخوب شهر ییحکمروا وت یریمد یها تیمحدودو  در امر برن

اشد ییجهت بهبود حکمروا راتژی مناسباست نییتع وریزی   و ها توانهمچنین با شناسایی  .خوب شهر داشته ب

 ارائه یخوب شهر ییگاه حکمروایجا ءبهبود و ارتقا جهت ییو راهکارها راهبردها یت شهریریامر مد یها تیمحدود

) SWOT(فاده از تکنیک با است یخوب شهر ییو تهدید های امر حکمروا ها فرصتبنابراین نقاط قوت، ضعف،  .شود

ت تا در نهایت بهترین راهبرد و استراتژ ر خواهد گرف گیری از نقاط قوت  جهت بهره یمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرا

 در یخوب شهر ییحکمروا بهبود ودر جهت توسعه  دهایتهدبرای از بین بردن و کاهش نقاط ضعف و  ها فرصت و

  .دارایه گردز ت شهر شیرایریمد ساختار
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ـ یـ ن مـک ال ایابرا ام ،دیقا آغاز گردیو از آفر 1980از اواخر دهه  یشهر ییاگرچه کاربرد مفهوم حکمروا ه یـ ن نظرین اول

ردم شـهرها     ابه عقیده اللین تق .)3:1387،ییبایز(ن مفهوم پرداخت یبه ا 1973است که در سال  یپرداز ضـای روزافـزون ـم

بت بـه رونـ    یه حکومت شهراین است ک ـر در شـهر پاسـخگوتر باشـد    باید نـس هری و      ،دهای تغیی اقـداماتش بـا مسـایل ـش

ـگ یپ دررانجام نقـش مهمـی   ، سباشد تر ولئباشد، نسبت به اجتماع مس تر مناسب ها آنتحوالت  تقبال از   ، کیریش شـف و اـس

غله ذهنـ   کیـ بـه   1994در سال  یخوب شهر ییحکمروا .)491:1385،رک پورب( آینده ایفا کند نج سـال بعـد بـه      یمـش و ـپ

ده یــعنــوان گرد good governanceخــوب برگــردان واژه  یـی حکمروا) . Ahmed,1999:295(د ل شــده بــویک اجبــار تبـد یـ 

ی کمرواح( یفارسـ  یواژه عربـ  بیـ ترک یمعتقدند بـه جـا   ین وجود اکثر صاحب نظران داخلیاست با ا را ) تیـ حاکم(اژه و) ـی

ـا  governanceمعادل  توان یم ـر   یخـوب از شا  واژه یبه کار برد و به ج ته اسـتفاده ک سـازمان   .)19:1386،...و  یطهـار ا(د ـس

صم یمطلوب شهر ییملل حکمروا ه همچنـ       داند یم ها یریگم یرا مشارکت همه شهروندان در ت ن یکـه نـه تنهـا دولـت بلـک

ـدن  شـ  ـه م زء       حکمروایـی .  (Roberts et al, 2007:967) شـود  یمـ  یخصوصـ و بخـش   یامل جامع ه ـج ه ـس شـهری خـوب را ـب
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ـمیم     » کمروایـی ح«زیست بوم سازمان ملل،  .تجزیه کرد؛ حکمروایی، شهری، خوب توان یم ص را بـرای توصـیف فراینـد ت

د  یمـ اشاره دارد که در نواحی متـراکم شـهری زنـدگی     ییها گروهبه  معموالًٌ» شهری« .برد یمجمعی به کار  یها یریگ  .کنـن

ی   .داصطالح اشاره داررا به بار ارزشی این » خوب« و بـه طـور خـاص     هـا  دولـت حکمرانی خوب بر تببین چگونگی حکمراـن

ر حاکمیـت        نیتر مهمحکومت با شهروندان داللت داشته و صفت خوب در  ی رابطهبر  ه تاکیـد ـب ای آن از جمـل شاخصـه ـه

، و عـدالت جـویی حکومـت   ولیت پذیری ئس، مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت داریها، م دولتاسخگویی ، پقانون

ال نظـرات   ، ادر حکمرانی خوب بر حداقل فساد ممکـن   .ارایی و اثر بخشی آن انعکاس یافته استک نیدن ، شـ هـا  تیـ اقلعـم

ود  یماقشار در جامعه در اعمال تصمیم گیری تاکید  نی ترو آسیب پذیر  نیتر محرومصدای  ـین    ح. ـش کمرانـی خـوب همچن

ه  پاسخگوی نیازهای حال و آینده جام د  یمـ ـع ته روشـ  یت شایـ حاکم .(UNDP,2000,P3) باـش ط  یتنظـ  یبـرا  یـس م رواـب

ـازد  یمـ دار را ممکـن  یـ به توسـعه پا  یابیاست که دست یاسیو س یتخصص ین حوزه هایدر ب یاجتماع ته  یت شایـ حاکم .س ـس

ـق و برقـرار       یطـ یفراهم آوردن مح یدر پ ـاع    یاسـت کـه در آن شـهروندان امکـان تواف ط اجتم ، یصـاد و اقت یانـواع رواـب

ته باشـند بـدون آنکـه حقـوق د      یفرهنگ ،یاسیس ص کننـ   یرا به طور آزادانه داـش ران را نـق وا . (دـگ  ایـن  از )105:1388،ییتـق

ـاعی  و اقتصـادی  توسـعه  به نیل هدف با پاسخگو و شفاف مدیریت به عنوان خوب ییحکمروا منظر، ـدار  و عادالنـه  اجتم  پای

ـهروندان و حضـور    یتمـام  یشهر ییوادر حکمر تیمشروع وقدرت  منشأ. تاس شده تعریف ـا  صـحنه در همـه   هـا  آنش و  ه

   )42:1386،یدیشه. (تاس یارکان جامعه مدن
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Parti):: مشارکت  cipation ) 
  

 شرکت داشته گیری تصمیم فرایند در میانجی نهادهای طریق از ای« ماًیمستق شهروندان بایستی تمامی

  ».ردیگ یم صورت ها انجمن آزادی و بیان آزادی مبنای بر مشارکتی باشند که چنین

Transparen):: شفافیت cy ) 
  

 دسترسی تضمین با اطالعات نیتأم طریق از مردم عامه و حکومت بین متقابل اعتماد ایجاد بیانگر

  .ستکافی ا و الزم اطالعات به آسان

Rule f L):: یمدار قانون aw) 
  

 هر میان گذاشتن استثناء بدون است ضروری و همه سودمند برای که است قوانینی اجرای منظور

  .جامعه متداول یها ارزش مالحظه و انسانی پایه حقوق به توجه ضمن شهروندان، از یک

  ییپاسخگو
(Acco untability) 

  

 تعیین ییها هیرو طریق از طور نیهم و قدرت احبانص انتخاب فرایندهای قیطر از پاسخگویی

ا آن که نتایجی و عمومی سازی تصمیم طریق، فرایند بدان که گردد یم د یم وجود به ه  در آورن

  .رندیگ یم قرار حمایت مورد آنها بازخورد و عمومی تعامالت راستای

Equity) عدالت   .ها آن میان تبعیض رفاه بدون جهت بهبود نشهروندا برای برابر یها فرصت آوردن تاکید بر فراهم  (

Res)پذیری مسوولیت ponsiven ess)  دارد عمومی های خواسته به نسبت حکومتی مدیران حساسیت افزایش بر داللت.  

مناطق با  شرفتیپ ووسعه ، تیداریل به پایهت نج یراهبرد نگاه ومشخص  یداشتن استراتژ  Visionز اندا چشم

  .ها آنن یب یریت پذیت و مسئولیق فراهم آوردن حس مالکیرمشارکت شهروندان از ط

Su)ت نظار pervision )  

 

ه فرایندهای و حکومتی اقدامات در نظارتی یها تالش افزایش  و خصوصی بخش مشارکت با توسع

  .مردم عموم

  اثربخشی و کارآئی
(Efficien cy and E ffecti ven ess )  

  .دسترس در منابع عاقالنه و هینهب مصرف با مردم عموم به خدمات اعطای تضمین

  گرایی تخصص

Profession alis m  

  .مدیران اخالقی طیشرا و ظرفیت افزایشق طری از خدمات ضروری سریع و آسان نیتأم

Source (U NDP, 2002) : P 3 
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  .رازیدر ش یخوب شهر ییتحقق حکمروا یشرویدات پیو تهد ها فرصت، نقاط قوت، ضعف یبررس �

 .رازیدر ش یخوب شهر ییجهت تحقق نظام حکمروا ییاجرا یردها و راهکارهاارائه راهب �
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از  .تحلیلی است -این پژوهش از نوع توصیفی ی کتابخانه ای، ها یبررسبرای جمع آوری اطالعات مورد نیاز 

استفاده شده است صاحبه و پرسشنامه  ، م ا افراد .مطالعات میدانی، مشاهده نظر در  صاحب و ربط یذ در مرحله اول ب
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 یشیراز مصاحبه صورت گرفته و در مرحله بعد با طراح یت شهریریگوناگون مرتبط با امر مد یها بخش و ها سازمان

امه ز مد پرسشن تباط دردانشگاه  دیاسات وصاحب نظران  ،شهر یشورا یاعضا ،یران شهرداریا  ییبا تحقق حکمروا ار

 نیتر مناسبیکی از که  )SWOT(ل مد اساس برآوری شده ده های جمع و دا صورت گرفتهنظرخواهی  یخوب شهر

امه ریزی و تجزیه و تحلیل استراتژی، است  ابزاری نوین برای تحلیل  وفنون برن و وضعیت  عملکردهاامروزه به عنوان 

استراتژی قرار  ان   ها فرصتضعف،  نقاط قوت، در قالب) Nilsson,2004(د ریگ یمشکاف، مورد استفاده طراحان و ارزیاب

ز نظرات کارشناسان اقدام به امت در ادامه .مشخص شدند دهایتهدو  ا توجه به نتایج  ها عامل یاز دهیبا استفاده ا کرده و ب

ز  یخوب شهر ییم حکمروایحاصل شده به تدوین و ارائه راهبردهای اجرایی و مناسب جهت بهبود و تحقق پارادا شیرا

  .است هشدمبادرت 

6- 

6-1IFE

ج بدست ینتاو طبق ی مشخص شود داخلیی عوامل نهاتا نمره  وزن دهی گردید سپس وفهرست  نقاط قوت و ضعف نیتر مهممرحله  نیا در

 نیتر مهم 12/0 یوزنکشور با نمره جنوب  یفرهنگ و یقتصاد، ایتیقطب جمع نیتر بزرگراز به عنوان یگاه شیاج) 2(ه آمده در جدول شمار

 یخواه نظر وعدم مشارکت  نیهمچن و 06/0وزن  با شهراداره امور  یمتول یها نهاد ون سازما یوعدم هماهنگ یکار یمواز نقطه قوت و

 جهت درز رایش شهر یتیرینقاط ضعف ساختار مد نیتر مهمبه عنوان  07/0وزن با  یشهر یها طرح یاجرا وه یند تهیفرار از شهروندان د

   .دیگرد ییخوب شناسا یل به تحقق حکمرواین
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  یعوامل داخل یابیس ارزیماتر:2 جدول

نمره 

  یینها

   )IFE( یداخلی عوامل ابیارز سیماتر  بیضر  نمره

05/0  1 05/0  1  یت شهریریشهروندان نسبت به مقوله مد یآگاه وش سطح سواد یافزا 

04/0  1 04/0  2  مشارکت در اداره امور شهر عالقه شهروندان به  

06/0  2 03/0  3  ها آنت یو رعا ین شهرداریاز قوانن شهروندا اطالعات و یش آگهیافزا 

06/0  2 03/0  4  آن  یو اجرا یشهر یها طرحدر  یطیست محیت دادن به مقوله زیاهم 

08/0  2 04/0  5  ییگرا طیمح و یه محوریناح 

12/0  3 04/0 تصاد، ایتیقطب جمع نیتر بزرگان راز به عنویگاه شیجا   6  جنوب کشور یفرهنگ و یق

04/0  1 03/0  7  شهر یاقتصاد و یعیمنابع طبو ن ینه زمیبه تیریمد وکنترل  

06/0  2 03/0  8  یپرسنل شهردار یبرا یآموزش یدوره ها یبرگزار 

09/0  3 03/0  9  رازیدر شهر ش کارشناسان ووجود متخصصان  

03/0  1 03/0  10 یراز با شهرداریدانشگاه ش یهمکار 

یشهر یها طرح یاجرا وه یند تهیفرار از شهروندان د یخواه نظر وعدم مشارکت   07/0  1  07/0  1 

اداره امور شهر یمتول یها نهاد ون سازما یوعدم هماهنگ یکار یمواز  06/0  1  06/0  2 

دیجد یازهایبا ن ین شهریمتناسب نبودن قوان  05/0  3  15/0  3 

ف   05/0  2  1/0 امور شهر ادارهدر  ربط یذ یدستگاه ها یآن از سو یاجرا و یمند قانونضع  4 

ف وعدم همکار  04/0  3  12/0 یو عموم یاداره امور شهر با بخش خصوص یرسم ینهادها یضع  5 

ها آن یت در اجرایو عدم شفاف ها طرح نهیهز ونبودن زمان  یمنطق  04/0  3  12/0  6 

ف پاسخگو  05/0  2  1/0 مسئوالن یریپذ تیمسئول و ییضع  7 

ف   05/0  2  1/0 به شهروندان یشهر یها طرح یاجرا نحوه وات یدرباره جزئ یاطالع رسان کمبود وضع  8 

یامور شهر اداره ینهاد ها ریسا و یر متخصص در شهرداریغ یروهایاستفاده از ن  06/0  2  12/0  9 

یاز کارمندان شهردار ین برخیدر ب یعهد شغلو عدم ت یوجود فساد ادار  04/0  2  08/0  10 

یت واحد شهریریعدم تحقق مد  06/0  2  12/0  11 

امور شهر اداره یبرا ها یشهرداردار یپا ینبود منبع درآمد  05/0  3  15/0  12 

از مناطق یبرخ یت نسبیمحروم ین مناطق شهریعدم امکانات برابر ب  03/0  2  06/0  13 

98/1 یینمره نها 1    

 

 وراز فهرست یخوب شهر ش ییتحقق نظام حکمروا یشرویپ داتیتهد و ها فرصت نیتر مهمز همچون مرحله قبل ین مرحله نیدر ا

یگاه کالن شهر نقش و جا) 3(ه ج بدست آمده در جدول شماریی مشخص شود و طبق نتاداخلیی عوامل نهاوزن دهی گردید تا نمره  سپس

مشارکت در اداره سرنوشت مح ها آنروز افزون  یمردم و تقاضا یش آگاهیافزا نیهمچن و 15/0 یوزنشیراز با نمره  خود  یط زندگیجهت 
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ن یهمچن ،امور شهر ادارهر مربوط در یغ يها دستگاه ونفوذ افراد  اعمال ودخالت شرو و یپ يها فرصت نیتر مهمبه عنوان  14/0با نمره 

تحقق  يشرویدات پیتهد نیتر مهمبه عنوان  07/0با نمره امور شهر  ادارهدادن شهروندان در  مشارکت و یمحل ينشدن شورا ها یاتیلعم

  .دیگرد ییشناسا رازیشدر خوب  ییحکمروا

  یعوامل خارج یابیس ارزیماتر:3جدول 

   )EFE   بیضر  نمره  یینمره نها

ها يشهرداراز جمله  يادار يها ينهاد ودولت  يکوچک ساز يراهبرد دولت برا  06/0  1  06/0  1  

از امور آن  یبخش يو واگذار يشهردار يکوچک ساز يالزم برا یقانون ينه هایوجود زم  05/0  2  1/0

  یبه بخش خصوص

2  

3  ک و ارائه خدمات بهتر به شهروندانیگسترش دولت الکترون  04/0  1  04/0  

ط یجهت مشارکت در اداره سرنوشت مح ها آنروز افزون  يمردم و تقاضا یش آگاهیافزا  07/0  2  14/0

  خود یزندگ

4  

5  يساز یو خصوص ییتمرکز زدا ين در راستایب قوانیتصو  05/0  2  10/0  

خدمات تجاري بازرگانی تفریحی  نیتأمنقش و جایگاه کالن شهر شیراز به عنوان پشتوانه   05/0  3  15/0

  ج فارسیحوزه خل يکشورها يبه بازارها یکینزد وحیه جنوب کشور نا

6  

7 شهروندان نظرات ودگاه یو استفاده از د یاطالعات و یارتباط يها يآوراستفاده از فن   04/0 2  08/0  

07/0  1 07/0 امور شهر ادارهر مربوط در یغ يها دستگاه ونفوذ افراد  اعمال ودخالت    1  

1/0  2 05/0 شهر يکالبد ییسازمان فضا یختگیو تداوم از هم گس يه شهریرو یگسترش ب   2  

12/0  2 06/0 مختلف يها جناحو دخالت  یاسیس يها يبازباند    3  

14/0  2 07/0 ک و بلند مدتیاستراتژ يتوجه به برنامه هام نگر و عد یت جزئیریمد   4  

07/0  1 07/0 امور شهر ادارهادن شهروندان در د مشارکت و یمحل ينشدن شورا ها یاتیعمل   5  

12/0  2 06/0 ها يشهردارن رفتن اعتماد شهروندان به یب از و ینگرش منف   6  

1/0  2 05/0 الزم جهت مشارکت مردم ينه هایفراهم نبودن زم   7  

16/0  2 08/0 ها آن یارات قانونیاز اخت کاستن وشهر  یاسالم يشوراها گاهیجا وضعف ساختار    8  

14/0  2 07/0 متخصصان وران یمد يریکارگ بهدر  يسته ساالریعدم شا   9  

12/0  2 06/0 يت واحد شهریریدر ارتباط با مد یتیریط مدیشرا يارتقا يمسئوالن برا يعدم عزم جد   10 

72/1 یینمره نها 1    

IE

ـور موقعیـت موضـوع    اتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجیدر این ماتریس بر حسب نمرات نهایی حاصل از م بحـث از   دم

  :شود یممشخص  چهارگانهي ها تیموقعمیان 

  تدافعی 4ع تنو 3) هحافظه کارانم(بازنگري  2) یهاجمت( یرقابت 1
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ل خـارجی را اسـتخراج        ازیامت ودر این مرحله امتیاز وزنی کل ماتریس عوامل داخلی  جـدول  در  ووزنـی کـل مـاتریس عواـم

ل   بر بنا. شود یمترسیم  IE یخارجماتریس داخلی  ره وز  ،IFE یداخلـ جدول ارزیابی ماتریس عواـم ده     ننـم کـل بدسـت آـم

ـور   هـا  آنسـپس   باشـد  یم 72/1با برابر  (EFE( یوزن کل ماتریس خارج نمره و 98/1با برابر  ده    Yو  Xرا در مح م ـش رـس

  .نشان دهد) 1(ر در نموداتا موقعیت ما را با توجه به تمامی عوامل به ما 
  خارجی داخلی ماتریس:1نمودار 
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TOWS

هبردها TOWSس ین مرحله اقدام به ترسم ماتریدر ا   .شود یمبدست آمده  متنوع ومختلف  يبا استفاده از را

 

TOWS
 

  عدم مشارکت شهروندان

  ها نسازما یوعدم هماهنگ يکار يمواز

  دیجد يازهایبا ن ين شهریمتناسب نبودن قوان

و

شهروندان یآگاه وش سطح سواد یافزا  

 عالقه شهروندان به مشارکت

ییگرا طیمح و يه محوریناح  

رازیدر شهر ش کارشناسان ووجود متخصصان   
...و 

wo  so 

نیتصو ر جهت افزایب قوا زام آو کت ین ال  وش مشار

گ زمانس یهماهن   .گریکدیبا  يامور شهر اداره يها ا

ر  دان د شهرون مستقیم همه  کت  رک شرایط مشار تدا

د ذار استیس و يریم گیتصم يها فرآین با  ها يگ

زم ه مدیفراهم نمودن  مشارکتیرین   .یت 

هیجا وق نقش یف دقیتعر ه یهر  گا نهاد  وک از 

رهمختلف در  يها سازمان ور شهر ادا   .ام

گانیا ت هم ه نظار ر  یجاد سامان مستم ط  تبا و ار

والن دان با مسئ   .شهرون

ه سازیزم ندانیجهت افزا ين شهرو   ش مشارکت 

تیعمل سان  یا کارشنا ودن نظرات  خصصان نم  ومت

ا خبرگان ست يت واحد شهریریجاد مدیا يدر را  

ن یب يها یهماهنگجاد ینه ایفراهم نمودن زم

نیدر قوان يبازنگر ول یق تسهیاز طر یسازمان  

توسعه  یبخش خصوص يها يتوانمند يریکارگ به

ن ت الکترو م وک یخدما س فراه  ینمودن دستر

دان به اطالعات   شهرون

ویا ه واحد پاسخگ د سامان ستفاده  ییجا روندان و ا ه شه ب

  ها آناز نظرات 

 

  يکوچک ساز يراهبرد دولت برا

  ...ک یگسترش دولت الکترون

تمرکز  ين در راستایب قوانیتصو

  يساز یو خصوص ییزدا

  ...م مرد یش آگاهیافزا

  ...نقش و جایگاه کالن شهر شیراز 

 و یارتباط ياستفاده از فن آورها

   یاطالعات

  

 

wtst عمال ودخالت د  ا ه ونفوذ افرا  دستگا

ط در یغ يها رهر مربو ر ادا ر شه   امو

  یاسیس يها يبازباند 

عد یت جزئیریمد مم نگر و  ه برنا ه توجه ب

راتژ يها تیاست   ک و بلند مد

ودن زم م نب م جهت  ينه هایفراه الز

م کت مرد   مشار

 يریدر به کارگ يسته ساالریعدم شا

  متخصصان وران یمد

وان يبندیپا ر یبه ق زمانن د از  يریو جلوگ ها سا

ه وافراد  نفوذ ودخالت  رو تبطیغ يها گ   ر مر

م ر و دائ مستم ان  یآموزش  کن کار ل وبه   يادار پرسن

دیهت افزاج من را و يش توان   ها آن ییکا

زم هایفراهم نمودن  ه  ل در یتسه يالزم برا ين

با مد دان  شهرون تباط    .يشهر مسئوالن وران یار

وان  يریکارگ به ل وت وص يها تیقاب ر  یبخش خص د

داره  ر ياجرا وا   امو

.و  ..  

ش خدمات  ه ب التیتسه وگستر ر عادالن ن یبه طو

مانده و يشهر یحنوا یتمام وا یسا   يه ایحاش یحن

ه از  اد وانمندو  ها تیظرفاستف ن يها يت نسا  و یا

مان وجود جهت ا یساز دیم   يت واحد شهریریجاد م

ه یت جایتقو تیاخت وگا راها ارا سالم يشو شهر  یا

پایا يبرا ز  فشار ا   نییجاد 

  ...و 
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7- 
تداخل  سهیمقاقسمت، در هر مرحله دو عامل با هم  نیادر  ر  توانند یمابزار  نیابا استفاده از  رانیمدو  دشون یمو  چها

راهبرد  4ق یتحق يافته هایج بدست آمده از یگارنده بر اساس نتان. دکننانتخاب  WT/ST/WO/SO ياستراتژ

، تنوع / ي، بازنگریتهاجم/یرقابت انه ا تدافع ومحافظه کار جهت  ییشنهادهایپ کی هرل یکرده است که در ذ مطرح ر

  :ده استیئه گردتحقق آن ارا

SO) 

ي شود که عبارتند بردار هی بهر خارج يها فرصتتا با استفاده از نقاط قوت از  شود یمي کوشش استراتژ نیاي اجرابا 

 :از
 .ش مشارکت شهروندانیجهت افزا ينه سازیزم �
  .يخوب شهر ییجاد حکمروایا يدر راستا خبرگان ومتخصصان  ،نمودن نظرات کارشناسان یاتیعمل �

  .نیدر قوان يبازنگر ول یق تسهیاز طر ین سازمانیب يها یهماهنگ جادیانه یفراهم نمودن زم �

  .یتیریمد و ییمختلف اجرا يها نهیزم در یبخش خصوص يها يتوانمند يریکارگ به �

  .ها آنبه شهروندان و استفاده از نظرات  ییجاد سامانه واحد پاسخگویا �

 .شهروندان به اطالعات ینمودن دسترس فراهم وک یلکترونتوسعه خدمات ا �
  

WO) 
استفاده از  کهاست  نیاهدف  ج نقاط ضعف  طیمحموجود در  يها فرصتبا  ر  شامل و ابدی بهبود یداخلخار رد زی موا

  :شود یم
  .گریکدیبا  يامور شهر اداره يها انسازم یهماهنگ وش مشارکت ین الزام آور جهت افزایب قوانیتصو �

ت یرینه مدیبا فراهم نمودن زم ها يگذار استیس و يریم گیتصم يها تدارک شرایط مشارکت مستقیم همه شهروندان در فرآیند �

  .یمشارکت

  .یکیش خدمات الکترونیاطالعات و ارتباطات با افزا يفن آور يها يتوانمند و ها تیظرفاستفاده گسترده از  �

  .امور شهر ادارهمختلف در  يها سازمان وک از نهاده یهر  گاهیجا وق نقش یقف دیتعر �

 .و ارتباط مستمر شهروندان با مسئوالن یجاد سامانه نظارت همگانیا �
  

)ST 

رد زیر  شاملکه  ابدی یم کاهشی خارج داتیتهدبا استفاده از نقاط قوت، اثر    :باشد یمموا
  .يه ایحاش ینواح یسامانده و يشهر ینواح ین تمامیبه طور عادالنه ب تالیتسه وگسترش خدمات  �

  .يخوب شهر ییجاد حکمروایموجود جهت ا یسازمان و یانسان يها يتوانمندو  ها تیظرفاستفاده از  �

  .ها يشهردارشهروندان با  يهمکار و یحکومت محل يزیه ریالزم جهت پا ينه هایفراهم نمودن زم �

 .نییجاد فشار از پایا يشهر برا یاسالم يشوراها اراتیاخت وگاه یت جایتقو �
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(WT) 

و با توجه به قرار گرفتن ی است خارج داتیتهداز  زیپرهی و داخلنقاط ضعف  کردن کمی است و هدف، تدافعحالت، 

اشد یم یر الزامیز یت اقدامات عملین موقعیراز در ایش يت شهریریت مدیوضع   :ب
  ر مرتبطیغ يها گروه وافراد  نفوذ واز دخالت  يریو جلوگ ها سازمانن در یوانبه ق يبندیپا �

  ها آن ییکارا و يش توانمندیجهت افزا يادار پرسنل وبه کارکنان  یآموزش مستمر و دائم �

  يشهر مسئوالن وران یل در ارتباط شهروندان با مدیتسه يالزم برا ينه هایفراهم نمودن زم �

  .توسعه مشارکت شهروندان يبه آنان در راستا یرش و فرصت بخشیا شهروندان، پذب یتعامل ورفتار مناسب  �

 .امور ياجرا ودر اداره  یبخش خصوص يها تیقابل وتوان  يریکارگ بهالزم جهت  ينه هایفراهم نمودن زم �
  

8- 

ا شهرها تردید بدون  و کیفیت زندگی بودن یینپا جرائم، رشد خانمانی، بی ،ها یآلودگ چون يا عمده مسائل ب

 از گیري بهره شهر و در قدرت تقسیم سیاسی رویکردهاي از گیري بهره با تنها که هستند مواجه ها نیا نظایر

ز خوب ییحکمروا .نمود اقدام ها آن حل به توان یم يشهر خوب ییحکمروا الگوي  حکومت طریق شهري ا

ارائه راهب .گردد یم فراهم مطلوب يگذار استیس و گسترده بازار حداقلی، ژوهش، به منظور  د و ردر این پ

 و ها فرصتدر شهر شیراز، نقاط قوت ضعف،  يخوب شهر ییراهکارهاي مناسب جهت تحقق حکمروا

ز به وسیله روش  يشهر تیریمد امري پیشروي دهایتهد  ومطالعه قرار گرفت  ومورد بررسی  swotدر شیرا

ود ها ياستراتژ ج بدست آمده از یابا توجه به نت .تدوین گردید يخوب شهر ییکمروانظام ح تحقق ویی جهت بهب

 قرار گرفته است و ما یتدافع تیموقع درراز یدر ش يخوب شهر ییگاه حکمروای، جایخارج یس داخلیجدول ماتر

، عدم مشارکت شهروندان ها آن نیتر مهمکه  ینقاط ضعف داخل ق کاهش و به حداقل رساندنیاز طر ستیبا یم

 زز این پرهیو همچن باشد یمد یجد يازهاین با نیو متناسب نبودن قوان ها سازمان یو عدم هماهنگ يکار يوازم

نشدن شورا  یاتیامور شهر، عمل ادارهر مربوط در یغ يها دستگاه ونفوذ افراد  اعمال ودخالت  لیاز قب یداتیتهد

ر ادارهدادن شهروندان در  مشارکت و یمحل يها با شهر  یاسالم يشوراها گاهیجا و امور شهر، ضعف ساختا

رد (wt) ياتخاذ استراتژ  نفوذ واز دخالت  يریو جلوگ ها سازمانن در یبه قوان يبندیپا: همچون يکه شامل موا

 و يش توانمندیجهت افزا يادار پرسنل وبه کارکنان  یر مرتبط، آموزش مستمر و دائمیغ يها گروه وافراد 

تباط شهروندان با مدیتسه يالزم برا يه هانی، فراهم نمودن زمها آن ییکارا  و يشهر مسئوالن وران یل در ار

 یامورم ياجرا ودر اداره  یبخش خصوص يها تیقابل وتوان  يریکارگ بهالزم جهت  ينه هایفراهم نمودن زم

  .میراز را فراهم آوریشهر ش در يخوب شهر ییحقق نظام حکمروات نهیزمباشد 



 

١٣ 
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