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 چکیده

زا  نبه دالیلی چون تمرکزگرایای، بارو  که دهد  یای در ایران نشان م هنگاهی به ورعیت مدیریت شهری و منطق منی

است و مدام از مدیریت یکپارچاه   دولت ۀها و اقتصاد مبتنی بر نفت، مدیریت شهری در سیطر حها و طر هبودن برنام

هاای پیراماون و گساتردگی و پیچیادگی      طشدت روزافزون مقیاس شهرها و محای  و سیستمی فاصله گرفته است.

گیری بااال باه پاایین سابب گارایش باه ساوی         های سنتی تصمیم مسیست اثبات ناکارآمدیهمچنین  آنها،مسائل 

حکمروایی  .کوچک با اشتراک بین صاحبان مناف  اتخاذ شوند بزرگ و های که در آن تصمیمت هایی شده اس سیستم

 وراعیت  سانجش ین اسااس هادف از پاژوهش حارار،     بر ا .استشهری به دنبا  تحقق همین اهداف  ةشایست

کنندۀ شهروندان در دستیابی به این هادف واال اسات. روش    یلتسهشایستة شهری و نشان دادن نقش حکمروایی 

بارای  شده اسات.   روش گردآوری اطالعات میدانی است و از ابزار پرسشنامه استفادهتحلیلی و  -تحقیق توصیفی 

از کارشناسان و متخصصان شاهرداری و شاورای    پرسشنامه 32پرسشنامه از شهروندان و  385این هدف  تحقق

در شاهر  شایساته  موقعیت حکمروایی که  دهد مینشان   SWOTپژوهش در مد نتایج  .ه استشدآوری  جم شهر 

. بر این اساس باا  کارانه، رقابتی و تدافعی در موقعیت تدافعی قرار دارد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه یرجندب

 توجه به ورعیت موجود، راهبردهای مربوط به این موقعیت )حالت تدافعی( ارائه گردیده و باا اساتفاده از مااتریس   

 خص شده است.اولویت راهبردها مش QSPM))راهبردی ریزی  برنامه کمی
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 مقدمه

امـا   شـک بایـد بـه  ن توجـه شـود       که بـی  مثابۀ موتورهای رشد و توسعۀ اجتماعی، پتانسیلی باورنکردنی دارند شهرها به

که در میـان   اند های ویرانگر مواجه نی با واقعیتهای درونی شهرها بسیار شگرف است. بسیاری از شهرهای کنو عدالتی بی

پذیری در برابـر اثـرات انسـانی مشـهود اسـت       و  سیب  نها بیکاری، خشونت،  لودگی، ناامنی، شرایط زندگی زیر استاندارد

(.(lewis and Mioch, 2005: 6 کـه  ی اینجا  بهبنابراین شهرها   بسیاری معتقدند که جامعۀ  ینده شهرنشین خواهد بود

گذاری اقتصـادی یـا تـراکم کـارگران بیکـار بـا انبـوه مشـکالت اقتصـادی، اجتمـاعی و            یهسرماثمر برای  یبیی ها مکان

یـد  با . ایـن مراکـز  شـوند محیطی باشند، باید به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی تبـدیل   زیست

 (.12 :1388عیت ساکن در  ن و جمعیت همۀ کشور باشـند )لطفـی،   هایی ارزنده برای رفاه و توسعۀ جم فرصت گر ینش فر

شـدن جهـان، مشـکالت زیـادی در کشـورهای مختلـف         افزایش سریع جمعیت توأم با گسـترش شهرنشـینی و شـهری   

مخصوصاً کشورهای جهان سوم ایجاد کرده است. این مشکالت عمدتاً از منطبق نبـودن نیازهـای مشـترک و روزافـزون     

های شهری در پاسخگویی به  نها ناشی شده است. ناکامی اجـرای   های ملی و مدیریت ا توانایی حکومتجمعیت شهری ب

سویه به شهر، شهروندان و  ینـده داشـتند، همچنـین شـکاف و      های توسعۀ از باال به پایین و  مرانه که نگاهی یک برنامه

های ملی و محلی وجود داشت، زمینـۀ طـرح ایـدۀ     گیران سیاسی و اقتصادی در مدیریت ای که بین مردم و تصمیم جدایی

جامعۀ جهانی امروزه به این نتیجه رسیده است که مشـکل عمـدۀ مـدیریت شـهری،      حکمروایی شایسته را به وجود  ورد.

کمبود منابع مالی یا تکنولوژی مدرن یا نیروی انسانی ماهر نیست  بلکه بیش و پیش از همه، مشکل اصلی در شیوۀ ادارۀ 

لزوم مواجهه و حل مشارکتی  ،مدیریتی موجود یها نظام ،بنابراین با توجه به مشکالت موجود در شهرها وامل است.این ع

ایـن رونـد دو    . درامور به خطـر افتـاد   ۀها برای ادار غالب مدیریتی یعنی اقتدار کافی دولت یۀفرض 1980 ۀاز  غاز ده ، نها

. 2. ادی نئولیبرال که طرفدار کاهش نقش دولت تا کمترین حـد ممکـن بـود   تفکر اقتص یرتأث. 1: بود یرگذارعامل مهم تأث

سـازی در امورنـد    دموکراتیک ینوع  اجتماعی که خواستار افزایش مشارکت سیاسی و به یها مدنی و نهضت ۀظهور جامع

ریزی، تحـول در   امهیند، تحول در امور جامعه، تحول در رویکردهای برناحاصل این فر (.107 :1394)علیزاده و همکاران، 

مـدیریت شـهری بـه     تحول در اداره و مـدیریت شـهرها و گـذار از    ،پایدار ۀیندهای توسعه و ورود  ن به مباحث توسعافر

(. پیرو همین مسئله، مردم از توانایی دولـت بـرای رفـع    Chaudhry and etc, 2009: 12حکمروایی شهری بوده است )

های سنتی دولتی شده است. مدیران شهری برای  یتئورامر موجب تجدیدنظر در  و این اند شدهمشکالت اجتماعی ناامید 

 دسـت ی از حاکمیـت  ا تـازه اند و در این راه بـه شـکل    یافتهنسازی برای توسعۀ دموکراسی  ینهزم جز  بهادارۀ شهرها راهی 

مثابـۀ جنـبش    بـه و از  ن  انـد  انسـته دکه برخی  ن را در حد اختراع و ابداع جدید بشری در ایجاد اجتماعی نـوین   اند یافته 

الیـن   (. موضوع حکمروایی شهری را اولین بار برایان مـک 3: 1386کنند )شهیدی،  یمحاکمیت شایسته یا حکمروایی یاد 

هایی در این زمینه انجـام دادنـد و از    در ادبیات جهانی مطرح کرد، سپس بانک جهانی و به دنبال  ن سازمان ملل پژوهش

شـد  امـا بـا     یمروایی شهری به موضوعی مطرح در مدیریت شهری تبدیل شد. ابتدا حکمروایی شامل دولت  ن به بعد حکم

که دولت محیط سیاسی و قانونی مساعد فـراهم   ی طور بهدربر گرفتن بخش خصوصی و جامعۀ مدنی، از  ن فراتر رفته است  

متقابـل سیاسـی و اجتمـاعی را از طریـق بسـیج      کند و جامعۀ مدنی کـنش   یمکند، بخش خصوصی شغل و در مد ایجاد  یم
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کنـد و هـدف اصـلی حمایـت از حکمروایـی       یمـ های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تسهیل  یتفعالبرای مشارکت در  ها گروه

 (.181 - 182: 1390شایستۀ شهری، کنش متقابل و سازنده میان این سه بخش است )دربان  ستانه و رضوانی، 

نظـام مـدیریت    دارد. از طرفـی  محور اجتماعو  محور رویکرد مشارکت ،دی حکمروایی شهریساختار مفهومی و عملکر

بـا  دارد. ایـن نیـاز   ها و عملکردهـا   تجربه و ایجاد تحوالت مثبت و پایدار در ساختار، مفاهیم، نگرش نیاز بهشهری کشور 

 یهـا  مچنـین مناسـبات و چـالش   مـدیریت شـهری و ه   یسـازمان  درون یندهایاتوجه به مسائل و مشکالت موجود در فر

الزم اسـت ضـمن تشـریح    وجود  مده اسـت. از ایـن رو    به  مفاهیم علمیسازی  یبوم یتاهم  ن متناسب با یسازمان برون

 یرهـای هـا و متغ  یند بسترسازی برای این رویکرد، شاخصاگرفته در فر اصول و مبادی فکری و همچنین تحوالت صورت

 از بیرجنـد بررسی و تعیین وضـعیت  بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر  د.متناسب برای این موضوع مشخص شو

 این شهر اسـت. در  شایستهشناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید حکمروایی شایسته و حکمروایی  یها نظر شاخص

شـفافیت،  شایسـته را بـا اسـتفاده از معیارهـای مشـارکت،      جایگاه حکمروایـی   که است تحلیلی –روش تحقیق توصیفی 

گیـری تـوافقی، مسـئولیت و پاسـخگویی، پـذیرا بـودن و        قانونمندی، عدالت، بینش راهبردی، اثربخشی و کار یی، جهـت 

لذا این پـژوهش   .دهد مینشان  SWOT مدلنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید  ن را در  کند و ده بودن تعیین می پاسخ

کـدام   شایسـته در شـهر بیرجنـد   نقاط ضعف و تهدید حکمروایی  ینتر مهم ها پاسخ دهد: در پی  ن است که به این سؤال

 ؟اند ماکد شهر بیرجنددر  شایسته حکمروایی ۀمقولدر بارزترین نقاط قوت و فرصت ؟ است

 

 مبانی نظری

 یهـا  پاسخی به فسـاد مـدنی در حمایـت از کارفرمایـان و دسـتگاه      مثابۀ از اواخر قرن نوزدهم به  شایستهعنوان حاکمیت 

پادزهری  مثابۀ از افزایش ظرفیت حکمروایی و اخالق مدنی، به ای طور هوشمندانه بهملی  یها به وجود  مد. جنبش سیاسی

ـ کیفیـت روا  ،حکمروایـی شـهری   ۀتعریف ساد(. Cave, 2005: 308)ومرج زندگی شهری پشتیبانی کردند   برای هرج ط ب

توسـط   1989بـار در سـال     نخسـتین  ،شایستهوایی حکمر ۀواژ. (Sheng, 2010: 134) میان حکومت و شهروندان است

 شایسـتۀ اصطالح حکمروایی  world bank, 1992: 5).شناسایی بحران حاکمیت در افریقا ابداع شد ) رایبانک جهانی ب

و سـپس از طریـق نهادهـای     (Sadashiva, 2008: 7) دشـ بانک جهـانی وارد گفتمـان توسـعه    توسط شهری اولین بار 

سـازمان   ۀتوسـع  ۀو برنام 1996 در سال پول المللی ین، صندوق ب1995 سیا در سال  ۀمانند بانک توسع توسعه، المللی ینب

بـرای  (. Roberts and others, 2007: 970به جریـان عـادی ادبیـات موجـود تبـدیل شـد )       1997ملل متحد در سال 

(. این عبارت به 2 :1387)زیبایی، کرده بود  پردازی در این حوزه را  غاز نظریه 1973در سال  ینال برایان مکنخستین بار 

 ,world bank)کنـد   یهدف توسعه اشاره م از اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور با ای یوهش

و بـرای   ندتر نسبت به مسائل معتقد است که مردم متقاضی حکومتی پاسخگوتر با عملکردی مناسب ینال مک (.1 :1992

کـه   دانـد  ییند مـ احکمروایی را نوعی فر ها، هو با این مقدما دانند. یه این امر ارتباط با نظام اجتماع را ضروری مدستیابی ب

کنیلـی و   گیـرد، پـس از او افـراد دیگـری چـون مـک       یم است که حکومت و اجتماع را دربر یوستگیپ هم متضمن نظام به

 ۀبانک جهانی در افریقا از اواخر ده های هپس از مطالع (.491 :1385پور،  کر)بنمایند  یاتکینسن نیز این بحث را مطرح م
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سـازمان ملـل در کنفـرانس     1996سـال  در  شـد، جوامـع   ۀکه حکمروایی محور توسع 1989 ن در سال  از  و پس 1980

ابعاد  ۀمه ،شهری شایستۀانسانی در استانبول با عنوان گردهمایی و با شعار تالش جهانی برای حکمروایی  یها سکونتگاه

 شایسـته سازمان ملل حکمروایـی  (. Habit, 1996: 2) کردبررسی و واکاوی را عملی دستیابی به حکمروایی  یها و نقشه

مدنی و بازار است کـه   ۀتنها شامل دولت بلکه شامل جامع  که نه داند یم گیری یمشهروندان در تصم ۀرا مشارکت برابر هم

حـاوی معنـای    صـورت شهری در این  شایستۀحکمروایی  شود. منجر میکنش جمعی به ایجاد شرایط قانونمندی و  یتاًنها

این مفهوم به تجلی تجربی انطباق دولت با محیط بیرونی و از طرف دیگـر   ،که در یک سمت ترتیب ین ا  دوگانه است. به

 :Bhuiyan, 2010) اجتماعی و نقش دولت در این فر ینـد مربـوط اسـت    یها بر الگوی مفهومی یا نظری همیاری نظام

 افراد تحـت حکومـت  گذاران با مخاطبان قانون و حکومت با  مدنی با دولت، قانون ۀاین رویکرد به روابط بین جامع (.126

: شـمارد  یرا بـه ایـن شـرح برمـ     شایسـته این تعریـف، معیارهـای سـنجش حکمروایـی      ۀمعطوف است. اشترن ضمن ارائ

ندی انتخاب عمومی رهبران سیاسی و باالخره وجود سـاختارهای نهـادی و   ، شفافیت، قانونمیریپذ پاسخگویی یا محاسبه

در  اروپـا  . اتحادیـۀ (Scott, 2001: 205)اسـتبدادی   هـای  قانونی برای پشتیبانی و محافظت شهروندان در مقابـل اقـدام  

 حکمروایـی  ایشنمـ  برای اروپایی حکمروایی های فرایند اصالح برای محکمی تعهد سفید(، کتاب) جامع و دقیق گزارشی

 طـی  اروپـا  پیوسـتن  هـم  به برای شرطی پیش مثابۀ به اروپایی حکمروایی نوسازی گزارش، این در دهد  می نشان اروپایی

 در پیچیـدگی  گسـترش  واسـطۀ  بـه   دموکراسـی  در پیمـان  تجدیـد  و سازی جهانی برخورد کشمکش تمرکززدایی، فرایند

 کند: می تعیین را شایسته حکمروایی است که نموده مشخص ار اصل پنج سفید کتاب. شود می دیده سازی تصمیم

 تـا  از محلـی  حکومـت  سـطوح  همـۀ  بـرای  باید که همبستگی و کارایی پاسخگویی، مشارکت، پردگی، بی و گشادگی

کـدام   که محققان و مراکـز علمـی مختلـف هـر     شود یمشاهده م. (Evans and Others, 2005: 12) شود تهیه جهانی

 ردها،  نچه اکنون عمومیت بیشتری دا اما در مورد شاخص  اند در نظر گرفته شایستهرا برای حکمروایی  خاصی های یژگیو

  بـه  هـا  است. ایـن شـاخص  است که سازمان ملل  نها را معرفی نموده  ییها و روی  ن اجماع بیشتری وجود دارد  شاخص

 است: شده  یاندر زیر ب یلتفص

 هـای  یـدگاه د بـین  تعـارض  هـال  نظـر  بـه . است چندسویه تعامل نوعی رکتمشا ی،شناس جامعه منظر از مشارکت:

 و شود چندوجهی مفهومی به تبدیل مشارکت مفهوم که شده موجب مشارکت از فلسفی های عموماً یدگاهد و یانهگرا عمل

 و کنشـگر  بـین  تعـاملی  فراینـد  در هدفمنـد  کنش نوعی را اجتماعی شود. مشارکت متفاوتی هویدا معانی با زمان طی در

صـورت   بـه  جامعه افراد که فرایندی. اند کرده تعریف شده یینتع  از پیش و معین اهداف به جهت نیل در او اجتماعی محیط

 درهـا  ن  شـدن  سـهیم  بـه  مشخص و معین اهداف نظر داشتن در کنند که با یم شرکت  ن در جمعی و داوطلبانه  گاهانه،

 (.7 :1393کاران، ترابی و هم) شود یم منجر اجتماعی منابع

همیشه نیازهای  گیرنده یمتصم یها به معنی  ن است که نهادها و سازمان شایستهحکمروایی  اثربخشی و کارایی:

اسـتفاده کننـد. مفهـوم کـارایی در ارتبـاط بـا حکمروایـی          مدصورت کار مردم را در نظر داشته باشند و از منابع موجود به

 ،نیز خواهد بود  لذا موضوع بهترین استفاده از منابع زیست یطمنابع طبیعی و حفاظت مح پایدار از ۀبه معنی استفاد شایسته

 (.8 :1391)مهارتی و همکاران،  با حکمروایی دارد یارتباط مستقیم
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 1394. مد  مفهومی پژوهش، مأخذ: نگارندگان، 1شکل 

 

به حسابرسان در جامعه و  شدن  یلبرای تبد، شفافیت به معنای اختیار دادن به مردم شایستهدر حکمروایی  شفافیت:

 هـا  گیری یمو تصم یکار در چنین حالتی شفافیت در مقابل پنهان .نظر و دسترسی به اطالعات  زاد است داشتن حق اظهار

شفافیت مـانع   که ی صورت در ارد،وجود د گیری یمامکان بروز فساد در تصم یکار . به این دلیل که در پنهان ید یبه شمار م

 (.7 :1391پور و همکاران،  شود )احمدی یبروز و گسترش  ن م

 قـانونی  یها چارچوبۀ عادالن رعایت کار مد، قوانین وجود گیری شهری، یمتصم در قانونمندی از منظور: قانونمندی

 از دانشـهرون   گاهی مستلزم به قانون پایبندی. هاست گیری یمتصم از یرمسئولغ دست افراد بودن دور و گیری یمتصم در

 .(21: 1392زاده و اسدیان،  یم)ابراه است قانون بهمسئوالن  احترام همچنین و قانون

ها، مسئوالن و مـدیران چـه    که در  ن سازمان دهد ییندی را شرح ماپاسخگویی فر ۀواژ مسئولیت و پاسخگویی:
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واقـع پاسـخگویی    در ند.خـود هسـت   هـای  محلی، مسئول نتایج تصـمیم  یها خرد و انجمن و چه در سطحدر سطح کالن 

ــئوالن و تصــم   ــرل مس ــزایش کنت ــرای اف ــی ب ــدگان یماهرم ــند  ا گیرن ــئول باش ــود مس ــرد خ ــال عملک ــا در قب ــت ت  س

(.(Terner & Hiume, 2005: 160 

گیـرد. مسـئوالن شـهری بایـد هـم نیازهـا و        یم مکمل را دربر ۀاین معیار دو نکت ده بودن: پذیرا بودن و پاسخ

ند  بنـابراین همسـویی   داشـته باشـ  دریابند و بپذیرند و هم نسبت به  ن واکنش و پاسخ مناسب  شهروندان را یها خواسته

 .(502: 1386پور،  )برک شهروندان و اقدام مسئوالن ضروری است یها خواسته

از  منظـور . اسـت  یکـدیگر  بـا  سـتیز  حـال  در گـاه  و منـافع مختلـف   وهـا   گـروه  عرصۀ شهر گیری توافقی: جهت

میـان   مشـترک  تـالش  و ارتبـاط  وجـود  مسـتلزم  کـار  اسـت. ایـن   مختلـف  در منـافع  توافق ایجاد و یلتعد ی،ساز اجماع

 .(21: 1392زاده و اسدیان،  یمابراهغیردولتی است ) یها سازمان و شهروندان دولتی، یها سازمان

ـ    ینـۀ زم مردم در همۀمناسب برای  یها ، ایجاد فرصتشایستهدر حکمروایی  عدالت: ، شـان  یاهارتقـای وضـعیت رف

 گیـری،  یممردم حتی اقشار محروم و فقیر در اعالم نظـر و تصـم   همۀمنابع و مشارکت  ۀتالش در جهت تخصیص عادالن

 (.6 :1391)افتخاری و همکاران، شود  ینوعی عدالت محسوب م

 و ردهگسـت  بینشـی  وجود مستلزم ، نها در شدن غرق از پرهیز و شهر روزمرۀ مسائل ازگرفتن  فرا بینش راهبردی:

 (.42: 1390پور،  است )برک شهری ینۀ توسعۀزم در راهبردی بینش داشتن یا  ینده درازمدت در برابر

 

 شناسی پژوهش روش

بـر  و سیسـتماتیک   ،رویکرد حاکم بـر فضـای تحقیـق   و  تحلیلی – روش تحقیق توصیفیتحقیق حاضر از نوع کاربردی، 

، نقاط قـوت، ضـعف، فرصـت و تهدیـد  ن را در     شایستهایی که ضمن تعیین جایگاه حکمروت اساساس نگرش سیستمی 

تعیـین اسـتراتژی    بـرای شـده   نشان خواهد داد. در این مدل، از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناخته SWOT مدل

با استفاده از این مدل در قالب یک رویکرد اسـتراتژیک  استفاده شده است. ها  مناسب در راستای به حداقل رساندن ضعف

نظر حکمروایـی   موقعیت بیرجند از ،ها و تهدیدهای خارجی داخلی، همچنین فرصت یها وه بر شناسایی قوت و ضعفعال

. عـالوه بـر  ن اولویـت    ه اسـت دشـ کارانه، تـدافعی و رقـابتی مشـخص     در میان چهار موقعیت تهاجمی، محافظه شایسته

 ۀعرصـ  مثابۀ به ،میدانی نیز اطالعات از شهروندان ۀمرحل در دوم نیز شناسایی شد. رده های یو استراتژ  بررسی ها یاستراتژ

از  ای نمونـه  مثابـۀ  به بیرجندمصاحبه نیز اعضای شورای اسالمی شهر  . برای مد دست بهبا تدوین پرسشنامه و  ،خصوصی

در  رسمی از مدیران شهری و متخصصان بخش عمـومی  نهاد یک  اعضای مثابۀ بهعمومی و نیز شهرداران مناطق  ۀعرص

 ۀ. در مرحلاست شده   بندی جمعتفسیر و استخراج،  ، سپسspssافزار  نرم اطالعات پس از کدبندی وارد اند. شدهنظر گرفته 

کاررفتـه در   های به شاخص گردید.نظری تحقیق استفاده  های تکمیل فصل برایاز منابع داخلی و خارجی  ،اسنادی ۀمطالع

 یک )مدل مفهومی(  مده است. شاخص است که در شکل 12این پژوهش نیز 

بـر    بـال   ، جمعیتـی 1390که طبق سرشماری سـال   هستندشهروندان شهر بیرجند  همۀ ماری پژوهش حاضر  ۀجامع

 یـری گ توزیـع نمونـه بـا روش نمونـه     نفر است. 385 ،حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکرانداشته است. نفر  178020
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بایـد تعـداد    یـری گ . در ایـن روش نمونـه  (1)جـدول   (،6: 1393ی و همکـاران،  )صـالح شد انجام ( ppsمتناسب با حجم )

ها در سطح مناطق شهری  باشد. بر همین اساس تعداد نمونه یرمجموعهمتناسب با اعضای  ن ز یرمجموعههر ز یها نمونه

ز کارشناسان شهرداری نفر ا 32عمومی و رسمی نیز تعداد  ۀ. در حوزشدبیرجند مطابق با جمعیت هر یک از مناطق توزیع 

در پژوهش حاضـر   .کار برده شد به نها در انجام این تحقیق  هاینمونه انتخاب شدند و نظر مثابۀ  بهبیرجند  و شورای شهر

نیـز بـرای    ArcGis نمودارها و از ۀبرای تهی Excelافزار   ماری، از نرم یها ها و  زمون برای تحلیل داده spssافزار  از نرم

 ا استفاده شده است.ه نقشه ۀتهی

 ۀ توزی  نمونهنحو .1جدو  

 تعداد نمونه درصد جمعیت منطقه

 169 8/43 78150 1منطقۀ 

 216 2/56 99870 2منطقۀ 

 385 100 178020 شهر بیرجند

 1394ایران و شهرداری شهر بیرجند،   مار مرکزداده های نگارندگان: بر پایۀ   

 

 معرفی محدودۀ تحت مطالعه

ای و محلـی   جغرافیایی ناحیه ۀاخت هر واحد جغرافیایی از جمله شهر، موقعیتی است که  ن واحد یا شهر در محدودسر غاز شن

 دراقتصـادی و انسـانی موجـود     ،های طبیعـی  ای از داده مجموعهبا  جغرافیایی در ارتباط با شهر یتتواند داشته باشد. موقع می

واقع  خراسان جنوبیشهرستان بیرجند در استان (. 1368)فرید،  شود می صای که شهر در  ن تکوین یافته مشخ فضای ناحیه

شهرسـتان  ، از جنوب به سربیشهو  درمیانهای  ، از شرق به شهرستانشهرستان قائناتاست. این شهرستان از شمال به  شده 

کیلـومتر   21194شهرستان بیرجند با مسـاحت   رسد. می طبسو  سرایانهای  و از غرب به شهرستان استان کرمانو  نهبندان

طـول  دقیقـۀ   40درجه و  59دقیقه و  56درجه و  57عرض شمالی و  ۀدقیق 35درجه و  33دقیقه تا  21درجه و  31مربع بین 

 و جغرافیـایی  موقعیـت  شـهر بیرجنـد بـه واسـطۀ     (.116 - 117: 1391 ران،)میکـانیکی و همکـا   شـرقی واقـع شـده اسـت    

 قـرن  در پایـه  بحـری  و پایـه  بری بزر  قدرت دو نبی ژئوپلیتیکی واسط رقابت حلقۀ در طوالنی دورۀ یک در اش، ژئوپلیتیکی

 ایـن  ژئـوپلیتیکی  همیـت ا از نشـان  بیرجنـد  در روسیه و انگلیس دو کنسولگری وجود بوده است. بیستم قرن اوایل و نوزدهم

چندان دور دارد. همچنین واقع شدن در حوزۀ شرق کشور، این شهر را در کانونی حساس قرار داده اسـت.   در گذشتۀ نه منطقه

 معبـر  و واسط حلقۀ در گذشته محدوده است. این استان این ارتباطی موقعیت شهر بیرجند، موقعیتی های ویژگی از دیگر یکی

 اتحـاد  فروپاشـی  از پـس  مخصوصـاً  اخیـر  هـای  دهه است. در بوده عالم غرب و شرق بین ارتباطی پل و تجاری های کاروان

ایـن   اسـت.  یافته اهمیت بسیار کشور شرق ترانزیتی موقعیت خشکی، جدید محصور در کشور چندین ایجاد و شوروی جماهیر

 و مرکـزی  خشکی که در  سیای در حصورم کشورهای سایر و افغانستان خشکی در محصور کشور با در همسایگی شهرستان

نظیری دارد )طرح  مایش سرزمینی استان  بی ارتباطی و ترانزیتی جایگاه شرق قرار دارند، محور توسعۀ ترانزیتی حوزۀ مرکز در

 (.1390)مرکز  مار ایران،  نفر بوده است 178020 ،90جمعیت این شهرستان در سال (. 1395خراسان جنوبی، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B3


 418 1395، پاییز 3شمارۀ ، 4ریزی شهری، دورۀ  یای برنامههای جغراف پژوهش 

 

 

 شهرستان و استان کشور، در پژوهش محدودۀ یتموقع .2شکل 

 

 های پژوهش و تجزیه و تحلیل یافته

 SWOTکاربرد تکنیک 

هـا و   های موجود در محیط خارجی و بازشناسـی ضـعف   تکنیک یا ماتریس سوات، ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصت

سیستم است. این روش نتیجـۀ مسـتقیم   های داخلی  ن برای سنجش وضعیت و تدوین راهبردهای هدایت و کنترل  قوت

از دو منظـر بـه فضـای سـرزمینی     SWOT طور کلی در تحلیـل   به (.90: 1389دانشگاه هاروارد است )موحد و کهزادی، 

هـا و   دین معنا که عوامل و عناصر داخلی یک سرزمین یـا فضـای جغرافیـایی بـه لحـاظ توانمنـدی        شود  به نگریسته می

شود و در عین حـال عوامـل و عناصـر خـارجی کـه از بیـرون و در همجـواری فضـای          می های موجود بررسی محدودیت

شـود. بـه دیـن منظـور فهرسـتی از        ورد نیز بررسی می ها و تهدیدهایی را برای  ن سرزمین فراهم می جغرافیایی، فرصت

شـود.   زمین تهیه میعوامل ضعف و قوت داخلی و همچنین فهرستی از عوامل فرصت و تهدید خارجی مؤثر بر فضای سر

گیـرد. سـپس بـا تهیـۀ      دهی به هر یک از این عوامل انجام می ارزیابی میزان و نسبت اثربخشی هر یک از عوامل و وزن

 (.214 - 215: 1393زاده و موسوی،  بندی  نها تدوین خواهد شد )ابراهیم های عوامل راهبردی، راهبردها و اولویت جدول

 شود: یموجود حکمروایی و بیان راهکار، به ترتیب مراحل زیر دنبال یجه برای شناخت وضعیت منت در

 .(IFE) یداخلترین نقاط قوت و ضعف و ایجاد ماتریس ارزشیابی عوامل  یاصلمرحلۀ اول، شناسایی 

 .(EFE) یخارجو تهدیدها و ایجاد ماتریس ارزشیابی عوامل  ها فرصتترین  یاصلمرحلۀ دوم، شناسایی 

 .(Towsضعف )نقاط قوت و نقاط  ها، فرصت ،ماتریس تهدیدهامرحلۀ سوم، ایجاد 

 .(IE) یخارج -مرحلۀ چهارم، ترسیم ماتریس داخلی 
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 IFE)ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی )

این ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی برای بررسی راهبردی عوامل داخلی سازمان است. این ماتریس نقاط قـوت و ضـعف   

و همچنین برای شناسـایی و ارزشـیابی روابـط بـین ایـن       کند یسازمان را تدوین و ارزشیابی م ای یفهاصلی واحدهای وظ

نظر عوامـل داخلـی    باشد به این معناست که سازمان از 5/2نهایی سازمان کمتر از  ۀ. اگر نمرکند یارائه م ییها واحدها راه

 نظر عوامل درونی دارای قـوت اسـت.   سازمان از باشد به این معناست که 5/2نهایی بیشتر از  ۀدچار ضعف است. اگر نمر

گونـه کـه مشـاهده     . همـان دهـیم  یپس از شناسایی نقاط قوت و ضعف،  نها را در ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی قرار م

ضعف مدیریت شهری در ارتباط بـا عوامـل داخلـی     ۀدهند است که نشان IFE، 06/2))نهایی ماتریس  ۀجمع نمر شود یم

 رود. یکار م برای تعیین جایگاه حکمروایی به (IE) د در ماتریساست. این عد
 

 IFE)) داخلی عوامل ارزیابی ماتریس .2جدو  

 عوامل اصلی داخلی 
 رتبه ضریب

نمرۀ 

 نقاط قوت نهایی

 28/0 4 07/0 پذیری شهروندان و تمایل  نان به مشارکت در امور شهری میزان مسئولیت 1

 21/0 3 07/0 ی باهویت در شهراه بافتوجود فضاها و  2

 28/0 4 07/0 سوابق علمی و تجربی شهردار شهر بیرجند و اعضای شورای شهر 3

 15/0 3 05/0 قوی شهروندان به شهر و وجود هویت مکانی نسبتاًخاطر   تعلق 4

 
 

 نقاط ضعف
    

 12/0 2 0.06 کاری و هماهنگی ضعیف بین نهادهای شهری موازی 1

 12/0 2 06/0 مدیریت یکپارچۀ شهری محقق نشدن 2

 12/0 2 06/0 ها رسانی ضعیف و ناکافی به شهروندان در مورد جزئیات طرح اطالع 3

 12/0 2 06/0 ها توجه نکردن به نظرهای مردم در تهیه و اجرای طرح 4

 05/0 1 05/0 فقدان در مدهای پایدار برای شهرداری 5

 1/0 2 05/0 بین نهادهای رسمی و شهروندان نبود سازوکارهای الزم برای مشورت 6

 1/0 2 05/0 فقدان دسترسی مساوی مناطق به امکانات و محرومیت نسبی برخی از مناطق 7

 04/0 1 04/0 نگرش نامطلوب شهروندان به شهرداری 8

 12/0 2 06/0 فقدان تفکر استراتژیک به شورای شهر و شهرداری 9

 06/0 1 06/0 به دولت و نفتاقتصاد شکنندۀ شهری وابسته  10

 05/0 1 05/0 ها فرار مالیاتی دالل 11

 05/0 1 05/0 ی زمین و مسکنباز بورساقتصاد سیاسی فضا و  12

 04/0 1 04/0 ی نظامی در داخل شهرها پادگانو  ها ارگانوجود  13

 05/0 1 05/0 های  ن  شنایی ناکافی با اصطالح حکمروایی شهری و شاخص 14
 X   94/1  

 S   97/0  

 06/2  1  جمع

 1394های پژوهش،  منبع: یافته
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 (EFE) ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی

( IE) این ماتریس نهایی ۀجمع نمراز قبل طی شد. بدیهی است که  ۀمرحلبه ها و تهدیدها نیز مراحلی شبیه  برای فرصت

 ت:. ماتریس مربوط به این مرحله در زیر  مده اسشود یاستفاده م

 (EFE)خارجی  عوامل ارزیابی . ماتریس3جدو  

 ردیف

 عوامل اصلی خارجی

 رتبه ضریب
نمرۀ 

 نهایی
 ها فرصت

 

 16/0 2 08/0 ساز جلب مشارکت  نان در امور شهری است افزایش  گاهی شهروندان که زمینه 1

ــایه   2 ــت همس ــرزی و اهمی ــت م ــتفاده از موقعی ــیل اس ــترک پتانس ــای مش ــافع  ه المن

 ی(رخواندگ)خواه
07/0 2 14/0 

 18/0 3 06/0 و جنوب شرق کشور در شرقمثابۀ شهری بزر   اهمیت بیرجند به 3

 12/0 2 06/0 پتانسیل استفاده از مظاهر فناوری اطالعات و ارتباطات در شهر بیرجند 4

 24/0 3 08/0 های برنامۀ  مایشی استان خراسان جنوبی مطالعه 5

 07/0 1 07/0 کرده یلتحصو اقشار  وجود مراکز  موزشی عالی 6

 07/0 1 07/0 قشر وسیع معلمان() یفرهنگبیرجند و شهر  7

 16/0 2 08/0 جلب مشارکت مردم از طریق تشکیل و فعالیت شوراهای محلی مناطق 8

 تهدیدها

 

 12/0 2 06/0 تضعیف جایگاه شوراهای اسالمی و کاستن از اختیارات قانونی  نها 1

 05/0 1 05/0 ای ممتد و کمبود منابع  بی برای شهره یسال خشک 2

 06/0 1 06/0 قوارۀ شهر یبرشد  3

 06/0 1 06/0 ها توسط مسئوالن ریزی محیطی در برنامه توجه به مسائل زیست 4

 06/0 1 06/0 وجود فساد اداری و روحیۀ رانتی 5

 14/0 2 07/0 نبود قانونمندی در سطح کالن 6

 21/0 3 07/0 ها بر سازمان سلطۀ رویکرد بخشی 7

X   8/1  

S   74/0  

 84/1  1  جمع

 1394های پژوهش،  منبع: یافته
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معیـار   انحـراف  و میـانگین  خـارجی  و داخلـی  هـای  ماتریس از هر کدام در که گردد اشاره نیز نکته این به است الزم

 . مد خواهد ادامه در اعداد این کاربرد که است شده  محاسبه ها نمره

 

 (IE) یخارج - س داخلیریمات

نهـایی   هـای  هنمـر  از د. در ایـن مـاتریس  رسـ  خارجی می - پس از طی مراحل ذکرشده، نوبت به تشکیل ماتریس داخلی

. بـا توجـه بـه ایـن مـاتریس موقعیـت       شـود  ی( برای تعیین موقعیت حکمروایی اسـتفاده مـ  EFE( و )IFE) های یسماتر

بـا نقـاط ضـعف داخلـی و از طـرف دیگـر بـا         طـرف   یـک  دین مفهوم که ازه ب .استتدافعی  بیرجندحکمروایی در شهر 

باید در راستای کاهش نقاط ضعف و پرهیز  گیرد یکه انجام م هایی فعالیتدر این وضعیت   تهدیدهای خارجی روبرو است

 از تهدیدها باشد.

 

 ای اولویتراهبردی دار ۀو محدود شایسته( حکمروایی IEخارجی ) - ماتریس داخلی .3شکل 

 

 TOWS)) قوت و رعف نقاط ،ها فرصت تهدیدها، ماتریس

 :شود یچهار نوع راهکار ارائه م یتنها هم مقایسه و در در این ماتریس در هر مرحله دو عامل با

SOکند یبردار خارجی بهره یها با استفاده از نقاط قوت از فرصت کوشد ی: سازمان با اجرای این راهکار م. 

جلـب   جملـه  ازی مختلـف  هـا  روشقوی شهروندان و وجود روحیۀ مشارکتی، از این پتانسیل به  خاطر  تعلقبا توجه به  -

ی شـهری  هـا  تیفعالی مختلف برای مشارکت شهروندان در دیگر ها نهیزمو ایجاد  ها یاریشورامشارکت از طریق فعالیت 

 استفاده شود.

هر بیرجند بهترین استفاده از موقعیت مرزی بیرجند به عمل  ید با توجه به سوابق علمی و تجربی شهردار و شوراهای ش -

 و از اهمیت و جایگاه ویژۀ بیرجند در جنوب شرق کشور بهترین بهره را حاصل نمایند.
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وجود حس هویت مکانی قوی در شهر بیرجند حـاکی از  ن اسـت کـه     بر  نی باهویت و عالوه ها بافتوجود فضاها و  -

 به یک شهر فرهنگی را دارد. شدن  لیدتبشهر بیرجند پتانسیل 
 

WOنقاط ضعف داخلی بهبود یابد ،موجود در محیط خارج یها : هدف این است که با استفاده از فرصت. 

 مردمی. همکاری محوریت با مشارکتی مدیریت زمینۀ نمودن فراهم -

راسـتای مـدیریت یکپارچـۀ شـهری و      یکـدیگر در  با همکاری و هماهنگی برای شهر ادارۀ ی مرتبط باها دستگاه الزام -

 ی موجود.ها یناهماهنگجلوگیری از اتالف منابع در 

های باالی متخصصان، مخصوصاً در امور شهری  با توجه به وجود مراکز متعدد  موزش عالی در شهر بیرجند از ظرفیت -

 استفاده بهینه صورت گیرد.

ی بهتر بـه مـردم و   رسان اطالعی در جهت کیالکترون خدمات زایشاف ی فناوری اطالعات باها تیظرف از گسترده استفادۀ -

 . نهااستفاده از نظرهای 

 ی این اقشار استفاده شود.ها ییکارا، از نظرها و کرده لیتحصبا توجه به وجود قشر فرهنگی و  -

 ها. مداری و مبارزه با فساد اداری و روحیۀ رانتی در سازمان توجه به قانون -
 

STخارجی کاهش یابد هایاز نقاط قوت سازمان، اثر تهدید : با استفاده. 

 یجادشده بین مناطق در این مورد.اتوجه به مسئلۀ عدالت در دسترسی مساوی مناطق به امکانات و کاهش شکاف  _

 سازی برای فعالیت  نها. تقویت بخش خصوصی و زمینه _

 شهری. مدیریت در غیررسمی یها گروه دخالت از جلوگیری -

 و نظرخواهی از  نان در راستای مشارکت در سرنوشت خود. ها طرحی مناسب در مورد جزئیات رسان عاطال _
 

WT خارجی است. هایکم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدید ،و هدف دارد: حالت تدافعی 

فتـه اسـت  راهکارهـای    گر در موقعیت تدافعی قرار بیرجند(، حکمروایی در شهر IEخارجی ) - با توجه به ماتریس داخلی

 این بخش به شرح زیر است:

 توجه ویژه به مدیریت واحد شهری و کاهش سلطۀ رویکرد بخشی. _

مسئلۀ  ب کـه در حـال حاضـر بـا توجـه بـه        های کالن مخصوصاً ریزی محیطی در برنامه توجه ویژه به مسائل زیست _

 را به دنبال خواهد داشت.ی ممتد، در صورت توجه نکردن به  ن تبعات سنگینی ها یسال خشک

 شهروندان. مشارکت افزایش رایب شهر یشورا جایگاه ارتقای _

هـای   ی کشاورزی و بـاغ ها نیزمبرای جلوگیری از تبدیل  رانهیگ سختجلوگیری از رشد اسپرال شهری و وضع قوانین  _

 داخل شهر. و بدون استفاده در رهاشدهاطراف شهر به مناطق مسکونی و استفادۀ بیشتر از اراضی 

 های  موزشی برای ارتقای سطح  گاهی کارکنان و کارشناسان. مداری و برگزاری دوره توجه به قانون _
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 QSPM))راهبردی ریزی  برنامه کمی ماتریس

 بـا  حال. است  WTراهبردهای گیرند قرار مدنظر باید راهبردهایی که خارجی، و داخلی عوامل ارزیابی ماتریس به توجه با

 شود. یم بندی یتاولو SWOT ماتریس WT خانۀ در راهبردهای موجود راهبردی،ریزی  برنامه کمی شکیل ماتریست

 از:عبارتند  راهبردیریزی  برنامه کمی ماتریس تشکیل یها گام

در  سـپس . شـود  یمـ  فهرسـت  QSPM راسـت  ستون در ی داخلیها ضعف وها  قوت و خارجی تهدیدهای وها  فرصت. 1

 .شود یم عامل وارد هر نوز دوم ستون

 ترکیبی همان راهبردهای یا شدنیاجرا  راهبردهای ترکیب(، و تلفیق کردن )مرحلۀ فرمولی دوم مرحلۀ گرفتن نظر در با .2

WT ماتریس باالی ردیف در  نهاست بندی یتاولو هدف، که QSPM نمـرۀ  ستون، دو راهبرد شامل هر. شوند یم نوشته 

 .است TAS دراهبر جذابیت و AS جذابیت

ی ا نمره خارجی، و داخلی عامل هر جذابیت و یرتأث میزان بر اساس ارشد کارشناسی و دکتری دانشجویان و . کارشناسان3

 شود. یم گفته AS جذابیت  ن نمرۀ به که دهند یم اختصاص هر راهبرد به 4 تا 1 بین

 جـذابیت   مـدن  دسـت  به و برای. شود یم سبهمحا TAS راهبرد جذابیت ،ASجذابیت  در نمرۀ عامل هر وزن ضرب با .4

 .شود یم جمع راهبرد جذابیت هر ستون اعداد راهبرد، هر کل

 .(5و  4 )جداول شوند یم بندی یتاولونمره  کمترین تا نمره بیشترین از راهبرد، هر کل نمرۀ جذابیتبر اساس  راهبردها .5

 .است 5به شرح جدول   WTاولويت راهبردهاي ،QSPM)) راهبردي ريزي برنامهبا توجه به نتايج ماتريس كمی 

 

 WT. اولویت راهبردهای 5جدو  

 ردیف
 راهبرد کلی

 نمرۀ نهایی

 راهبرد
 اولویت

 1 01/5 توجه ویژه به مدیریت واحد شهری و کاهش سلطۀ رویکرد بخشی 1

حـال   های کالن مخصوصاً مسئلۀ  ب که در ریزی محیطی در برنامه توجه ویژه به مسائل زیست 2

های ممتد، در صورت توجه نکردن به  ن تبعـات سـنگینی را بـه     سالی حاضر با توجه به خشک

 دنبال خواهد داشت

71/3 3 

 2 39/4 شهروندان مشارکت افزایش رایب شهر یشورا جایگاه ارتقای 3

های  ینزمیرانه برای جلوگیری از تبدیل گ سختجلوگیری از رشد اسپرال شهری و وضع قوانین  4

و بدون  رهاشدههای اطراف شهر به مناطق مسکونی و استفادۀ بیشتر از اراضی  شاورزی و باغک

 استفاده در داخل شهر

26/3 4 

های  موزشـی بـرای ارتقـای سـطح  گـاهی کارکنـان و        مداری و برگزاری دوره توجه به قانون 5

 کارشناسان
06/3 5 
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 426 1395، پاییز 3شمارۀ ، 4ریزی شهری، دورۀ  یای برنامههای جغراف پژوهش 

شهری در وضعیت مناسبی قرار  ۀشود که شهر بیرجند از نظر حکمروایی شایست ( مشاهده می4 )شکل IEبا توجه به ماتریس 

 دهد. موقعیت تدافعی را نشان می ،طوری که ماتریس ندارد، به

 

 

 راهبردی دارای اولویت ۀو محدود شایسته( حکمروایی IEخارجی ) - ماتریس داخلی .4 شکل

 

 و اولـین  مثابـۀ  بـه  کـه  است شهری واحد مدیریت حکمروایی، اجرا نشدن الگوی نشدناجرا  های نشانه دیگر از همچنین

 را الگـو  ایـن  کـه  اسـت  یـاد وری  بـه  الزم البتـه  گردد. می دنبال شهری حکمروایی الگوی به رسیدنراه  در مرحله ینتر مهم

 در اجرایـی  و قـانونی  هـای  فعالیت زا بسیاریکه  چرا اجرایی دانست  کشور کل بر حاکم رویکردهای به توجه بدون توان ینم

 چنـین  تـوان  یم این موارد به توجه با .گردد اجرایی تواند ینمنیز  تر یینپا سطوح درقطعاً پس  نشده است، اجرایی کالن سطح

است. بـا توجـه    هتوجهی شد گفت که در مدیریت شهری شهر بیرجند، حکمروایی شایستۀ شهری جایگاهی ندارد و به  ن بی

بـرای تعیـین   عوامـل خـارجی   و عوامـل داخلـی    هـای  یسنهایی ماتر های هنمر که حاصل (IEخارجی ) - س داخلیماتریبه 

 عبـارت   به است.تدافعی  بیرجند،موقعیت حکمروایی در شهر رسیم که  یمشهر بیرجند است به این نتیجه موقعیت حکمروایی 

 یا عمـده  هایها و از طـرف دیگـر بـا تهدیـد     با ضعف رفط  یک ازشهر بیرجند در راستای حکمروایی شایستۀ شهری  یگرد 

نتیجه گرفت که شهر بیرجند در راستای حکمروایـی شایسـته،    توان ی، مفوقرو است. بنابراین با در نظر گرفتن توضیحات برو

 عوامل داخلی دچار ضعف است و در برابر عوامل خارجی واکنش مناسبی نشان نداده است. نظر از

 

 شنهادهاگیری و پی نتیجه

ساالری مشارکتی، عـدالت   مدیریت شهری کارا و توسعۀ راستین زمانی محقق خواهد شد که معیارهای پایداری،  زادی، مردم

شوند. نکتۀ کلیـدی و   برگیرندگی وجود داشته باشد. این معیارها با فرایند حکمروایی شایسته بسترگشایی می اجتماعی و درهم

نیافتگی و مدیریتی باشد، بلکه فراینـدی   روایی شایسته اکسیری نیست که چارۀ موانع توسعهکننده در این است که حکم گمراه

هـای محلـی  شـهری اسـت. اجـرای صـحیح        سازی در اجتمـاع  است که بر یند  ن بسیج کارای منابع و نهادینه شدن ظرفیت
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سـیار مهـم دارد کـه مقتـدر شـدن و      حکمروایی شایسته برای مناطق و شهرهای محروم و مرزی مانند بیرجند چند بر ینـد ب 

ی توسعه، نهادسازی مردمی با وجود سرمایۀ اجتماعی بسـیار بـاال و غیـره را    ها فرصتتوانمندسازی شهروندان، بهره بردن از 

رای تعیین وضعیت حکمروایی شایستۀ شهری در شهر بیرجند انجام گرفته اسـت. از  بدربر دارد. بر این اساس پژوهش حاضر 

است. با توجه به  شده  یلتحل سواتکه با مدل بوده  ن  یها حکمروایی شایسته و شاخصبر  تحقیق این اصلی زاین رو تمرک

اسـت   06/2 ،نهایی عوامل داخلـی  ۀکه نمر  نجا نتایج ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی، از

پـذیری و مشـارکت    )میـزان مسـئولیت   نظر عوامـل داخلـی   ، ازشایستهیی در ارتباط با حکمروا بیرجندبنابراین  ( 5/2کمتر از )

قوی شهروندان به شهر و وجود هویت مکانی و دانش مدیریت شـهری مجموعـۀ شـهرداری و     نسبتاًخاطر   شهروندان، تعلق

ور شـرق،  ) گاهی شهروندان، واقع شـدن در کریـد   نهایی عوامل خارجی ۀدچار ضعف است. نمر اعضای شورای شهر بیرجند(

کـرده،   یلتحصـ مظاهر فناوری اطالعات و ارتباطات، برنامۀ  مایشی استان خراسان جنوبی، وجود مراکز  موزشی عالی، اقشـار  

بـوده   84/1نیـز   ی بیرجند و در نهایت جلب مشارکت مردم از طریق تشکیل و فعالیت شوراهای محلـی منـاطق(  فرهنگشهر 

هـا و تهدیـدها دارد.    مناسب مـدیریت شـهری در ارتبـاط بـا فرصـت     نان از واکنش ، نشااست 5/2که کمتر از   نجا و ازاست 

طـرف    یـک  دیگر از  عبارت  به .در موقعیت تدافعی قرار دارد بیرجنددهد که شهر  ( نیز نشان میIE) خارجی - ماتریس داخلی

راهبـردی   ریـزی  برنامـه س کمـی  بـا توجـه بـه نتـایج مـاتری     ای روبرو اسـت.   عمده هایها و از طرف دیگر با تهدید با ضعف

((QSPMاولویت راهبردهای موقعیت تدافعی ،(WT)  :به شرح زیر است 

 .توجه ویژه به مدیریت واحد شهری و کاهش سلطۀ رویکرد بخشی 

 شهروندان. مشارکت افزایش رایب شهر یشورا جایگاه ارتقای 

 مسئلۀ  ب که در حال حاضر با توجـه بـه    های کالن مخصوصاً ریزی محیطی در برنامه توجه ویژه به مسائل زیست

 های ممتد، در صورت توجه نکردن به  ن تبعات سنگینی را به دنبال خواهد داشت. سالی خشک

  هـای کشـاورزی و    ینزمـ یرانه بـرای جلـوگیری از تبـدیل    گ سختجلوگیری از رشد اسپرال شهری و وضع قوانین

 و بدون استفاده در داخل شهر. رهاشدهر از اراضی های اطراف شهر به مناطق مسکونی و استفادۀ بیشت باغ

 های  موزشی برای ارتقای سطح  گاهی کارکنان و کارشناسان. مداری و برگزاری دوره توجه به قانون 

نظر عوامل  ، ازشایستهدر راستای حکمروایی  بیرجندشهر که توان نتیجه گرفت  بنابراین با در نظر گرفتن توضیح باال، می

کـه  توان قضاوت نمـود   و در برابر عوامل خارجی واکنش مناسبی نشان نداده است. بر این اساس می است ضعفداخلی دچار 

 رویـۀ  ایجـاد  پـی  در شهری خوب حکمروایی رهیافت جایگاه مناسبی ندارد. شهری شایستۀلحاظ حکمروایی  از بیرجندشهر 

 جمعی و واگـذاری  مسئولیت مردم، حداکثری مشارکت ساسا بر اجتماعی است که زندگی بستر شکوفایی ساالرانه برای مردم

 دنبال به رهیافت این  ن، بر  ید. افزون  نان به وجود می زندگی کیفیت ارتقای جهت در جامعۀ محلی به خردتر سطحی در اختیار

ـ تأک توسـعه  فراینـد  در  نهـا  مستقیم نقش و محلی توانمندی جامعۀ بر که است محلی جامعۀ بر مبتنی مدیریت  دارد کـه بـا   دی

 هـا  مؤلفـه  بـه ایـن   شهر تحت مطالعه، در متأسفانه در حالی که شود. فراهم می های غیردولتی سازمان و دولتی بخش همکاری

شـهر   همچنـین مـورد   .انگاشته اسـت  نادیده ها را مکان یافتگی توسعه و حق ها انسان یافتگی توسعه حق توجهی شده و اصل بی

حـس   پـرورش  بـا  مدنی، های ارزش تجدید طریق از بلکه فیزیکی از راه بازساخت فقط باید نه اشهره که دهد می نشان بیرجند

ریزی کنند. در این رویکرد جدید تنها به نتیجه  شالودۀ مدیریت شهری را پی برگیرندگی اجتماعی، درهم و جمعی مالکیت و تعلق
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