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Abstract 

 

The preparation of strategic-structural plans has started in the 1991s was considered by the Ministry 

of Housing and Urban Development, several decades after its beginning in the United Kingdom and the 

United States. In the middle of the 2012s, the instructions for preparing and compiling strategic-operational 

plans of the city and municipality were communicated by the Ministry of Interior to the urban affairs offices 

of the relevant governorates. Aim of this paper is to seek the identify and analysis the stimuli and drivers that 

affect the effectiveness of programs in their 20-year horizon. The present study is "applied" in terms of 

purpose and "descriptive-analytical" in terms of method and nature. Documentary and field survey have been 

used to collect data. The statistical population in this study was 35 cities of Khorasan Razavi province whose 

programs were received and based on this, 48 consultants and experts in the affiliated municipalities were 

interviewed to complete the questionnaires. The validity of the questionnaires was confirmed based on the 

opinion of experts, especially consultants, and its reliability was based on Cronbach's alpha above 0.7. 

Micmac software was used to analyze the data and analyze the effective components on increasing the 

effectiveness of strategic-operational plans of the city and municipality. The results obtained with respect to 

the high score of direct and indirect impact, 45 factors in the 4 main components of key drivers in the plan 

horizon, showed that factors such as support of the provincial affairs office and monitoring the performance 

of municipalities in developing and implementing strategic plans with Indirect effect (+8) and indirect effect 

(+2548), more coordination of city managers and executive bodies in the process of preparing and 

implementing strategic-operational plans with direct effect (+7) and indirect effect (+1880), changing the 

attitude of managers, executives and employers towards Strategic planning in the areas of urban development 

and areas with direct (6+) and indirect (1970+) effects are among the key drivers. 
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عملیاتی شهر و -های راهبردی های کلیدی موثر بر افزایش اثربخشی برنامه تحلیل پیشران

  ها با رویکرد آینده پژوهی در شهرهای استان خراسان رضوی شهرداری

 
 2 زهرا عنابستانی،   1علی اکبر عنابستانی

 استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 1

 اد اسالمی واحد مشهد، مشهد ایرانآزدانشگاه  ،ریزی شهری برنامها و جغرافی استادیار. 2
 

     21/12/1444تاریخ پذیرش:            28/14/1444تاریخ دریافت: 
 

 

 چکیده

توسط وزارت مسکن  1731ساختاری با گذشت چند دهه از شروع آن در انگلستان و امریکا در دهه -های راهبردی تهیه طرح

عملیااتی شاهر و شاهرداری     -های راهبردی دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه1731رفت. در اواسط دهه و شهرسازی مورد توجه قرار گ

باه دنبااش شناساایی  و تللیال      حاضار  ربط ابالغ گردید. بنابراین، پاووهش  های ذی توسط وزارت کشور به دفاتر امور شهری استانداری

 باه  و «کااربردی » هدف حیث از حاضر، پووهش. هاست ساله آن 21ها در افق  های مؤثر بر افزایش اثر بخشی برنامه ها و پیشران ملرک

  جامعاه  .اسات  شاده  استفاده میدانی و اسنادی  های روش از اطالعات آوری جمع برای. است «تللیلی - توصیفی» ماهیت و روش للاظ

مشاور و کارشناس  84و بر این اساس تعداد های آن دریافت شده است  شهر استان خراسان رضوی که برنامه 73آماری در این پووهش، 

ویاوه   ها بر اساس نظر متخصصاین و باه   ها مورد پرسشگری قرار گرفتند. روایی پرسشنامه های تابعه برای تکمیل پرسشنامه در شهرداری

های اثرگذار  ها و تللیل مولفه و مورد تایید قرار گرفت . جهت تجزیه و تللیل داده 3/1مشاوران و پایایی آن بر پایه آلفای کرونباخ باالی 

با توجّاه باه   استفاده شد.  نتایج بدست آمده  Micmacعملیاتی شهر و شهرداری از نرم افزار -های راهبردی بر افزایش اثربخشی برنامه

نشان داد که عواملی  ها، افق برنامه در یدیکل یها شرانیپمولفه اصلی  8در  گانه 83 وامل، عمیرمستقیو غ میمستق یاثرگذار یباال ازیامت

های راهبردی با اثرمستقیم   ها در تدوین و اجرای برنامه شهرداری عملکرد نلوه بر نظارت و استانداری شهری امور دفتر از قبیل پشتیبانی

 -ردیهاای راهبا   برناماه  اجارای  و تهیاه  فرایند در اجرایی های دستگاه و شهری مدیران بیشتر +(، هماهنگی2384+( و غیرمستقیم )4)

اساتراتوی  در   ریازی  برناماه  به ساوی  کارفرمایان و مجریان مدیران، +(، تغییر نگرش1441+( و غیرمستقیم )3عملیاتی با اثرمستقیم )

هاای کلیادی باه شامار      هاا و پیشاران   +(، در رده ملرک1331+( و غیرمستقیم )6ای با اثرمستقیم ) های توسعه شهری و منطقه حوزه

 روند. می

 

 عملیاتی، آینده پووهی، خراسان رضوی.  اثربخشی، برنامه راهبردی، برنامه ا:کلید واژه ه

                                                           
  :نویسنده مسئول  anabestani@um.ac.ir  

های  های کلیدی موثر بر افزایش اثربخشی برنامه تللیل پیشران(. 1811. )زهرا ،عنابستانی، علی اکبر، عنابستانی ارجاع به این مقاله:

فصلنامه مطالعات توسعه پایدار .  ها با رویکرد آینده پووهی در شهرهای استان خراسان رضوی عملیاتی شهر و شهرداری-راهبردی
 .64-78(، 8)2، شهری و منطقه ای
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 هألمقدمه و بیان مس
است، توجه  شده لیتوسعه مانند ایران تبد افزایش روند شهرنشینی که امروزه به معضلی برای کشورهای درحاش 

 کلیدی اصوش و خطوط که شهری جامع های طرح. سازد می دوچندان را شهری توسعه های طرح بهینهویوه به تدوین الگوی 

ت جدید شهرها و شهروندان م را برای مواجه با تلوالالز ییاکنون کار آ کردند، هم درگذشته مشخص می را توسعه شهر

ها و  ای از روش ریزی شهری از حالت مجموعه سطح جهانی، برنامه در اخیر هاند. از سوی دیگر در طوش چند ده داده ازدست

های فلسفی و علوم  ای تنگاتنگ با نظریه است که رابطه داکردهیارتقاء پ یا رشته انیربردی به سطح ی  دانش مفنون کا

 شهیای تلت تأثیر شرایط عمومی آن زمان و زیر نفوذ اند ریزی شهری و منطقه اجتماعی دارد. در اویل قرن بیستم، برنامه

نقشی  1361اروپا و آمریکا شکل گرفت که تا حدود دهه  در "تفصیلی-جامعهای  طرح الگوی"صورت  به عقالنی ریزی برنامه

دیگر به کم   هشد که شهر و مسائل آن نیز مانند هر پدید فراگیر و مسلط در جهان داشت. درواقع تا آن زمان تصور می

اختی و حساس کنترش است. اما، باگذشت زمان، پیچیدگی شهرها، ملدود بودن ابزارهای شن شناختی قابل تعقل و علوم

های جدیدی در این عرصه گشت که  بودن میزان و نوع مداخله در ساختار و عملکرد شهرها، موجب پدید آمدن نظریه

 .(76: 1731زاده مقدم،  )الیاس ت اصلی این تغییر تفکر استراهبردی یکی از ملصوال-ریزی ساختاری الگوی برنامه

 برنامه ەشوند. بنابراین اهداف در طوش دور پنداشته نمی ریپذرناییریزی جدید، اهداف ثابت و تغ در برنامه 

ای  گیری برای اهداف در ی  ارتباط چرخه سازی و تصمیم فرآیندهای تصمیم رو نیمجدد هستند. ازا یابی دست و فیتعر قابل

 و تهیه تغییر در تالش و جامع طرح رویکرد در تلوش ضرورت هکنند. این مقول گیرند و یکدیگر را بازسازی می قرار می

ریزی  روشن ساخت. ازجمله مسائل موردبلث در این زمینه، برداشت جدید از برنامه را مهمی موضوعات ها، برنامه تدوین

 (. 21: 1748غمامی، )شدند  و تنظیم می لیوتعد ها از طریق آن جرح بیند که برنامه صورت ی  فرآیند می است که آن را به

 شکل ،ها ستمیس عمومی نظریه نیا بر جدیدی ریزی برنامه الگوهای جیتدر به هک 1331 و 1361 یها دهه در

 شهر ،گرفت یم فاصله جامع طرح انعطاف غیرقابل و ثابت الگوی از نیز زمین کاربری و شهری ریزی برنامه فرآیند و گرفت

 در باید شهری طراحی که شد یم تصور ،21 قرن اوش نیمه تا. گرفت قرار یموردبررس جامع کلیتی در جامع، شناخت بجای

 دیویس لویلن گفته به ایستاده پالن ایده این شد یم جلوگیری کامالً نیز آتی رشد از و گیرد صورت ثابت یها ملدوده

 و قاطع نقش نیز اتومبیل آزاد حرکت و شد یم فرض ثابتی رقم شهر آینده جمعیت که بودطرح  قابل یدرزمان

 سر بر همگان اکنون و شد تلوش دچار جمعیت ثبات از تصور قرن، این دوم نیمه از که درحالی نداشت، یا کننده تعیین

  (.177: 1741دارند )مشهودی، نظر  اتفاق سکونتی مراکز همه توسعه و تلوش

 ریزی برنامه الگوی دو دارد، سیستمی تفکراتر د ریشه که شهرها پذیری تلوش به جدید نگاه گیری شکل با

 تغییر پویایی دیدگاه این در. گرفتند قرار استفاده وموردتوجه  آمریکا و انگلستان کشور دو در نخست راهبردی و ساختاری

 جزو شهرها تلوش و تغییر و پویایی نیز اخیر شهری ریزی برنامه در رهگذر این از. است سیستم ذات جزء دائمی، تلوش و

 (.11: 1733ن مشاور فرنهاد، )مهندسا شود یم گرفته نظر در بینی پیش و ریزی برنامه اصوش

 الگوی مبنایر ب که( گدس الگوی) جامعهای  طرح سنتی الگوی برخالف راهبردی، – ساختاریهای  طرح الگوی

 و بندی جمع جایگزین درواقع طرح مفهوم و کرده عمل یا چرخه صورت به ،شود یم تعریف طرح تللیل بررسی، خطی

 قالب در سیاست و راهبرد صورت به نیز راهبردی – ساختاری طرح شنهادهایپی. شود یم مطالعات سنتز یا گیری نتیجه

 شهری،های  طرح راهبردی، – ساختاریهای  طرح دیدگاه از. گردد یم ارائه آتی اندازهای چشم و گرفته انجام یها لیتلل

 که است فرآیندی حاصل شهرها، عمران و توسعه در سازی تصمیم فرایند. شوند یم تلقی تصمیم نوعی عنوان به درواقع

 (. 81: 1742است )احمدیان،  سیاست و تللیل هدف، بر مشتمل
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 هدایت و شهرها مشکالت با مقابله در جامع طرح الگوی هایناکامی دنباش به راهبردی – ساختاریهای  طرح

 در زمین کاربری ریزی برنامه موضوع. هستند شهری ریزی برنامه در رویکردها جدیدترین اند، شده مطرح شهری توسعه

 اغلب راهبردی و ساختاریهای  . طرحاست جامع طرح رویکرد از متفاوت اساسی طور به راهبردی، و ساختاریهای  طرح

 و ساختاریهای  طرح در زمین کاربری ریزی برنامه. است عمل ملدوده و موضعی موردی، اجرایی طرح نوع سه شامل

ها  طرح این در. شود یم مطرح( کلی یها استیس اجرای) اجرایی و( اریگذ سیاست)راهبردی  کلی سطح دو در راهبردی

 تبلور مللیهای  طرح قالب در زمین از استفاده نلوه سپس و شوند یم تعریف زمین کاربری با مرتبط یها استیس نخست

 الگوهای و یسیستم تفکر چارچوب در شد گفته کهطور  همان .(22: 1733)مهندسان مشاور فرنهاد،  ابدی یم کالبدی

منظور  به شهر نظام کل ساماندهی یعنی ،ها طرح این اصلی اهداف راستای در زمین، کاربری ریزی برنامه آن، بر مبتنی

 کاربری برای اهدافی و معیارها تدوین راهبردی، و ساختاریهای  طرح در مهم موضوع. دارد قرار زندگی کیفیت اعتالی

  .شوند یم زندگی ملیط کیفیت اعتالی و پایدار یا توسعه ایجاد به منجر که است زمین

  گردد یبرم 1734های  راهبردی در ایران به ساش -ساختاری های طرحها برای اجرای  بر این اساس اولین تالش

 )برنامه شهر توسعهو  انعمرزی نوسا تعملیا برنامه تنظیمو  تهیه لعملراستود»بر اساس  1733در ساش  که ینلو به

مدت عمرانی شدند و در ادامه این فرایند سازمان امور  ها ملکف تهیه برنامه میان شهرداری(« داریشهر نیامرع مدت انیم

 ینوتد نامه وهیش» 11/2/1732 رخمو 7261 رهشما بالغیها عموضوبرابر  1732های کشور در ساش   ها و دهیاری شهرداری

دستورالعمل » 1738در ساش  تاًینهاراهبردی ابالغ نمود و  های را برای تهیه طرح «رکشو یها یشهردار دیهبررا برنامه

« عملیاتی شهر و شهرداری( -تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصالحات شهر )برنامه راهبردی

 -راهبردی  هو در راستای تدوین برنام 1733ها ابالغ گردید. بر این اساس از ساش  به شهرداری 3/11/1738در تاریخ 

شهرداری اقدام به انعقاد قرارداد با مشاورین  37عملیاتی شهر و شهرداری  در استان خراسان رضوی تاکنون بیش از 

( 1733 ماهاند، که تاکنون بر پایه آخرین اطالعات در دسترس )شهریور مذکور نموده های طرححقیقی و حقوقی برای تهیه 

گیری از تجاربی در که در زمینه مطالعه و  کار، تصویب و یا ابالغ هستند. لذا با بهره برنامه در مرحله تلویل 73فقط حدود 

های استان خراسان رضوی در این مطالعه سواش اصلی این  عملیاتی در سطح شهر و شهرداری -های راهبردی اجرای برنامه

 عملیاتی شهر و شهرداری چیست؟ -هبردیهای را های کلیدی مؤثر بر افزایش اثربخشی برنامه ها و پیشران است که ملرک

 

 پژوهشنظری  بانیم. 2
 ریزی راهبردی  برنامه 

توان آن دسته از تصمیماتی دانست که اهداف ی  برنامه و طرح را هماهنگ نموده و مسیرهای  راهبردها را می 

برای حرکت به سمت اهداف گیری و شرایط الزم و مناسب  کنند. راهبردها جهت ها را تعیین می یابی به آن اصلی دست

ش و تمامی امکانات، با اتکاء به هنر، قدرت، تال (خرد)دهند. راه ر سیدن به اهداف عینی شده  برنامه استراتوی  را نشان می

توان نقشه  شوند. راهبرد را می ها راهبرد ملسوب می ها و فائق آمدن بر تهدیدها و پوشاندن ضعف ها و قوت توجه به ضعف

های تأمین کننده هماهنگی  فعالیت»عنوان  شندش و هافر استراتوی را به . ق نائل شدن به اهداف خرد دانستراه یا طری

(. 1743مرادی مسیلی، )کنند.  تعبیر می «میان منابع داخلی و استعدادهای سازمان با فرصت و تهدید های ملیط بیرونی

ی اصلی ها یاستراتونمودن جهت مشترک حرکت و ایجاد  ریزی استراتوی  )راهبردی( شامل تعریف و مشخص اما برنامه

کند  انداز آینده، اجرای برنامه استراتوی ، تنظیم و اصالح آن در طی ساش هدایت می در ساختن چشم شمارااست که 

 (.86  :1733 هینز،  )

 که است یکدیگر اب مرتبط و منظم هدفمند، های فعالیت از یا مجموعه دربرگیرنده راهبردی ریزی برنامه فرآیند

 است. مختلف مراحل به ها تیفعال تقسیم و مناسب یشناس روش یریکارگ بهمستلزم  ها آن زیآم تیموفق انجام
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ریزی چگونگی به اجرا درآوردن آن ارتباط دارد.  گیری راجع به راهبرد و برنامه ریزی راهبردی با تصمیم برنامه

 ساسی را در نظر گرفت: ریزی راهبردی سه عنصر ا توان برای برنامه می

 به دنباش درک موقعیت راهبردی سازمان است.  پووهشگروتللیل راهبردی که طی آن  تجزیه 

 ها سروکار دارد؛  های عملی ممکن، ارزیابی و انتخاب بین آن انتخاب راهبردی است که با تدوین راه مرحله 

 در عمل این مراحل  هرچندشود،  برگزیده مربوط میریزی و چگونگی اجرای راهبردِ  اجرای راهبرد است که به برنامه

 گیرند.  هم انجام می موازات بهشکل خطی ندارند و مرتبط با یکدیگر و 

داند: تدوین راهبردها، اجرای راهبردها و ارزیابی  سه مرحله می رندهیدربرگریزی راهبردی را  فرد. آر. دیوید فرآیند برنامه

 (.1738ا، ه راهبردها )معاونت امور شهرداری

 

 ریزی عملیاتی  برنامه

ها، اهداف  توانند برای اجرائی شدن و به واقعیت پیوستن آرمان ای که می بندی شده های اولویت برنامه و سیاست 

مکانی و یا سازمان به واقعیت پیوسته و  -های فرادست در عرصه عملیاتی ی  واحد جغرافیایی عملیاتی، راهبردها و سیاست

 راهبردی، برنامه تدوین مرحله (. آخرین72: 1744براتی و سرداری، ) پیدا کنند، برنامه اقدام ملسوب می شوندتبلور عینی 

 نتایج تللیل اساس بر نیز و شده تدوین های استراتوی و اهداف اساس بر مرحله این در. عملیاتی است برنامه تدوین

 کردن اجرایی بلکه نیست، کافی پیشنهاد پروژه تنها که کرد شارها باید. شوند می پیشنهاد عملیاتی های پروژه استراتوی ،

 برنامه عملیاتی تدوین مرحله بنابراین. این مرحله است مهم های گام از دیگر ها، آن اجرای بر نظارت بعد مرحله در و ها پروژه

 و ها اجرای پروژه ،(پروژه پیشنهاد) عملیاتی برنامه تدوین: از اند عبارت که است مرحله سه خود شامل ساله(، 3مدت/  )میان

 .ها پروژه اجرای بر نظارت و ها آن ارزیابی

. است گرفته صورت ها سازی آن پیاده همچنین و راهبردی های برنامه تدوین زمینه در زیادی های مطالعه تاکنون

 که است داده نشان اخیر های همطالع نتایج حاش بااین اند، بوده راهبردها تدوین حوزه در بیشتر نظری های مطالعه گرچه

 راهبردها شکست علت درصد 31 از بیش که طوری به باشد، می راهبردی های سازی برنامه پیاده در ها سازمان اصلی مشکل

 ها سازمان اینکه وجود دارد که عبارتند از: اوش مشکل این عمده و اصلی دلیل دو. است نهفته ها آن اجرای در مرحله

 نیازمند آنکه از بیش راهبردها سازی پیاده آنکه شوند، حاش می اداره مدیریتی های توانمندی و ها تیبلباقا طورمعموش به

( مدیریتی) عملیاتی الیه و راهبردی الیه بین که است شکافی امر این دوم دلیل. است راهبری نیازمند باشد، مدیریت

 .(1734دارد )عنابستانی،  ها وجود سازمان
 

 عملیاتی شهر و شهرداری -ریزی راهبردی امهپژوهی و برن آینده

 است گذاران و سیاست گیران تصمیم به یاری راستای در مفید و مؤثر بسیار ابزارهای از یکی نگری آینده  

(Mahmoudi, 2010.) ،آینده برای ریزی درخصوص برنامه غیرمنسجم و پراکنده نظری مبانی پووهی، آینده علم امروزه 

 ارزیابی و ابداع کشف، گذشته، روندهای بر تللیل عالوه آن، وظیفة که کرده تبدیل متقن مبانی و اصوش با مدون علم به را

 جدیدی نسبتاً پووهشی حوزة پووهی، آینده و آینده های (. مطالعهZali, 2011) است مطلوب و ملتمل ممکن، های آینده

 (.Maleki, 2006) نوردد می در را دمیآ علمی تکاپوهای و نظری های معرفت عرصه همه آن قلمرو که است

 جامعه ظهور یکسو، از حیاتشان حفظ جهت ها بلران با مقابله منظور پیشرو به های سازمان تالش امروزه 

 همچنین دیگر، ی سو از نوآوری منبع به عنوان دانش ملوریت با خدماتی اقتصاد به اقتصاد  تولیدی از حرکت با فراصنعتی
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 سازمان در و توسعه رشد مراکز ، پووهشی ی ها سازمان ها، دانشگاه نظیر ملوری ساختارهای فزاینده و سازنده ایفای نقش

  (.Bodlai, 2011) است نگری آینده پدیده به پرداختن ضرورت مؤید ها

 سالم تر، آسان شهروندان، از طریق ایجاد ملیطی بهتر، مساعدتر، برنامه ریزی شهری در واقع به دنباش تأمین رفاه

معطوف به این اهداف بوده است. اما هری   ش برنامه ریزان شهری در دوره های پیشین نیزالت. تر، مؤثرتر و دلپذیرتر می باشد

پیش بینی هایی از  از ملیط پیرامونی خود را پی گرفته اند، و در حد با استفاده از امکانات عصر خود، و میزان شناخت از آنها

باشند. در شرایط پر تلوش کنونی، در  خود داشته اند، توانسته اند در تلقق اهدافشان موفق زگارآینده و تلوالت جامعه و رو

احداث شبکه  توسعه آن، ارتقای شاخص های بهداشتی و آموزشی، برنامه ریزیهای توسعه مباحثی همچون فناوری اطالعات و

آینده و ملورهای آن نیست بلکه  ای قابلیت دار توسعهو مسائلی از این قبیل از فضاه های زیربنایی، توسعه خدمات اجتماعی

به  برای ایفای نقش در آینده ضرورت دارد با اتکابنابراین،  .مقدمات توسعه برای حضور در جهان آینده است از جمله الزامات و

ندهای ناپیوسته، و رو پیشرانهای توسعه و تلوالت آینده براساس مگاترندها رویکردهای جدید برنامه ریزی، به طور جدی

چالش برانگیز کنونی و آینده و برنامه  قابلیت ها و توانمندی های جامعه به واکاوی مسائل سناریوسازی شده و متناسب با

 (.1738)مقیمی،  حضور موفق در آینده اقدام شود ریزی برای

بررسی  داشته، مورد ارتباط پووهشموضوع  با طور مستقیم بهنزدی  به موضوع پووهش و ترین منابعی که مهم

 .قرار گرفته است
 پژوهش نظری پیشینه -1 جدول

 نتایج پژوهشگر

را هماراه   یگاذار  اسات یگیاری و س  هاای تصامیم   ریزی اساتراتوی  توساعه شاهری کلیاه فعالیت برنامهوی معتقد است  (1382)سـعیدنیا 

 1»د بتواناد بین پناج عامل تعااادش برقارار کناد:    صورت کامل و پویا در نظرمی گیرد. انتخاب اساتراتوی  بایا به گریکدی

 «..پیشارفت 3.عدم اطمینان؛ و  8.ناساازگاری؛  7.پیچیدگای؛  2.دامنه انتخااب؛ 

هنمایـــــــــی و ر

 (1388)همـکاران 

سااازی مشااارکتی در شاهرهای میاانی      کنند که بارای کم  بااه ایجااد فرآینادهای تصامیم     بازگاو می پووهشنتایاج 

ساازمان همکاری شااهرها،   منظور کاساتن از ساطح فقار شاهری و تأمین توساعه پایادار، توسعه و به درحاش کشاورهای

 .عنوان ابزار مؤثری ترویج شود راهبرد توساعه شاهر به

ــاد ی  ــا و صـ رهنمـ

(1331) 

عااات، تفکار   شاااخص اطال »بساترهای بایساته برای برپایای الگاوی مادیریت اسااتراتوی  شااهری عباارت بودناد از:       

، ثباات نسابی، شفافیت، شاهروندمداری، مشاارکت، یکپارچگی، خودارزیاباای و بساایج   ی، تعهاد، خود نوساز یاستراتو

 3/2اسات کاه کمتاار از   2/2شااخص مذکاور برابار 11شهر مشاهد میانگیان  هاا نشاان داد کاه در کالن یافته «مناباع.

 دارد.قرار ( حد متوساط در طیاف لیکارت)

ــاران   ــا و همک رهنم

(1331) 

هااا، در   و ضااعف  بانه هاای باالقوه شاهر فرصاتریزی استراتوی   ریزی جامع به برنامه از برنامه درگذرنتایج نشان داد که 

در  ازنظار راهباردی   شااهر ایان  مقایساه باا نقااط قاوت و تهدیادهای فاراروی شاهر، از شادت بیشاتری برخوردارناد و 

 افعی قارار دارد.وضعیت تد

بابـانژاد   اشرفی و جان

(1333) 

 -اند از شهری صنعتی و اقتصاادی، شاهری فرهنگای    ملور استراتوی  استوار  که عبارت 6انداز نهایی شهر ساوه بر  چشم

تاریخی، شهری سالم و پایدار، توانمند در فرآوری ملصوالت کشاورزی، شهری دانشگاهی و قطب علمی منطقه و جاذاب  

 ی ورزشی و فرهنگی.ها جشنوارهها و  شاط برای فعالیتو بان

در  گر مراحل مهام ینده از دیرگذار در جامعه آیرهای تأثیوها مبتنی بر متغیل سبد سناریو تشک یندهبرای آ یسیونویسنار (1334مقیمی )

ناده ممکان در جهاان    یآاطی جهت برخورد با هرگوناه  یدات الزم و احتیزی است که الزم است تمهیر کرد نو به برنامهیرو

 .ده شودیشینده اندیآ

گلـی و   حسینی سیاه

 الف( -1334 دمی )

دانشی بر مبنای نظر کارشناسان، باا توجّاه باه میازان اخاتالف، از میاانگین        -دهد عامل نگرشی نتایج پووهش نشان می

 8اساتراتوی  دارد و ثانیااً هار    ریازی  بیشتری جهت گرایش به سمت برنامه تیآمده برای آن از اولو دست مبنای پایین به

رسامی تاأثیر مساتقیم و معنااداری بار فرایناد تغییار و         -رفتاری، ارتباطی و نهادی  -دانشی، هنجاری  -مؤلّفة نگرشی 

 ریزی شهری ایران دارند.برنامه پذیرش رویکرد استراتوی  در

 باعاث  ایان  و. باشد یم ایران در شهری ریزی برنامه نظام پیشروی مانع نیتر بزرگ دانشی مانع نگرشی دهد می نشان نتایجگلـی و   حسینی سیاه
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دو  کاه  دانش و نگرش ابتدا باید شاخص این به مربوط موانع رفع صورت در شاخص این بودن مهم به توجه با که شود می ب( -1334 دمی )

 میاان  و شاکاف  شاود  توجاه  مقوله دو این به چنانچه کرد، تقویت را باشد می مقاومت برابر در کارانه ملافظه و مهم مقوله

 رویکارد  باه  دساتیابی  نیاز بارای  هاا   شاخص سایر ٔ نهیآش درزم دهیا شرایط به یابی دست مسیر مسلماً رود بین از دو این

 شد. خواهد تسهیل استراتوی 

 ــدمی و حســینی  

 (1334گلی ) سیاه

معیاار   اولویات  ترتیاب  باه  ایران در استراتوی  ریزی برنامه پیشروی موانعترین  مهمنشان داد که  پووهش از حاصل نتایج

 ،اسات  شنهادشاده یپ راهکارهای آن سازی پیاده برای که ،باشد یم مدیریتی و ارتباطی رفتاری،/ هنجاری دانشی،/ نگرشی

 .است ایران ای منطقه و شهری ریزان برنامه و مدیران جدی توجه که نیازمند

احــدنژاد و همکــاران 

(1336) 

و  26/2برابار   کاه  داخلای  عوامال  نهاایی  های نمره به خارجی با توجه و داخلی عوامل ارزشیابی ماتریس ازمده آ دست به نتایج

 کاه  ای گوناه  باه  ضاعف،  دچاار  شاهری  توساعه  استراتوی های شاخص جهیدرنتو  3/2که هرد کمتر از  81/2عوامل خارجی با 

 تهااجمی،  موقعیت چهار میان در که داد نشان را هریش توسعه استراتوی های شاخص ( جایگاهIEخارجی) – داخلی ماتریس

 دارند. قرار تدافعی موقعیت در ها شاخص این رقابتی، و کارانه، تدافعی ملافظه

اکبری و کماسـی   علی

(1336) 

 اسات،  واضاح . است شهری توسعه استراتوی شاخص چهار در کرمانشاهشهر  کالن نامطلوب وضعیت نشانگر پووهشنتایج 

 ریازی  برناماه  مرکزی، دولت های تصمیم و ها سیاست مطلق حاکمیت و شهری ریزی برنامه متمرکز نظام تارساخ درون در

 .بود خواهد دشوار بسیار یا غیرممکن کاری اخص، طور به CDS طریق از مشارکتی و رویکرد اعم طور به دموکراتی 

ــزادی و بیگــدلی  پری

(1336) 

 کم  اندیشه جدید در شهر پایداری بهونقل  حمل و دسترسی اقتصادی، خدماتی، البدی،ک ماهیت با عواملی که دهد نشان می نتایج

 برای راهبردترین  مهم دارند و یطیمل ستیز اجتماعی، کنند، ماهیت می تلدید آن در را پایداری که عواملی ترین مهم واند  نموده

 امکانات. و خدمات توزیع در عدالت رعایت به توجه از است عبارت پایداری تقویت

 حکمروایی موقعیت نظر از شهر قائم شهر تدافعی و رقابتی کارانه، ملافظه تهاجمی، حالت چهار میان از دهد می نشان نتایج 

 ماتریس از استفاده با و تدافعی موقعیت جهت مناسب راهبردهای دلیل همین به. دارد قرار تدافعی در حالت شهری شایسته

 .گردید مشخص راهبردها از هری  بندی اولویت جهت ریزی راهبردی برنامه کمی

Leigh (2000) بارای کم  به توساعه مجدد مناطق شاهری  تواند یهای توساعه اساتراتوی کاه دولات م هکاه پروژ کند یوی عناوان م

 .اجرا است وکار در ساطح ایالت میشیگان قابل در نظر بگیرد توساط گروه صاحبان کسب

Zimmerman 

(2008) 
شهرهای قطبی اقتصادی و  نیتر بزرگاز قبل یکی از  آنچهبنابراین عقاید فلوریدا با اقدامات شهرداری باعث شد حتی 

 .بود، تسکین بیشتری بخشد متلده االتیانوادی 

Varady  (2011) های  ی و طرحشاهر های بازساازی های توساعه شاهری به توصیاف منشأ، اجارا و تأثیر اساتراتوی اجرای اساتراتوی

هاای کاه در چناد دهاه  بارای ماکان یا دکنندهیوکار، شاغل، خریاداران و بازد برای جذب سااکنان، کسب شده یطراح

 .پردازد یاند، م کاهاش و رهاشده

Rasoolimanesh 

et al (2011) 
اتلادیه شاهرها و بانا  شده توساط  توساعه شهر مطرح یها یدر ایان مقالاه مقایساه دو تعریاف خااص از استراتو

 .اسات شده لیمنظور دساتیابی به توساعه پایادار باه بیان و تلل جهانای به

Gao et al. (2012) یریگ بسایار متفااوت ازآنچه باشاد که بدون بهره تواند یو توزیع آثاار آن م ها ینتایج نشاان داد که اثربخشای استراتو 

گیاری شاهری  پووهاش نشاان داده اسات که تصمیام شده یساز هیمدش شب .دشو یسازی انجام م از یا  مدش شبیه

دهندگان اساتراتوی شاهری در درک بسایاری از تعامالت مللای در شاهرها، بررسای راهبردها، و  باه توسعه تواند یم

 .بهباود رفاه جامعه کم  کند

Rasoolimanesh 

et al (2012) 
 این مقاله با انتخاب برخی تعاریف خاص از .در سطح مختلف متفاوت است CDS لفاین دستاورد بر اساس تعاریف مخت

CDS  دهد یمو مقایسه قرار  موردمطالعهی ، این موفقیت را الملل نیبی ها آژانستوسط. 

Rasoolimanesh 

et al (2014) 
ارد. ایجاد اجماع، مشارکت در قزوین رابطه مثبت وجود د CDS یساز ادهیپنتایج نشان داد که بین عوامل موفقیت و 

است. این عوامل تأثیر مثبتی در  CDS موفقیت کننده نییتعی از عوامل ساز تیظرفمؤثر، نهادینه شدن، رهبری و 

 دارند.  CDS اجرای

Rasoolimanesh 

et al (2015) 
به ادبیات  CDS ی آیندهی، ایجاد ظرفیت و رهبری در اجراساز نهینهادمطالعه با بررسی تأثیر ذینفعان، مدیریت مالی، 

 زیآم تیموفقمربوط به چگونگی اجرای  دانشبه گسترش  ها افته، این یتر یعمل.در ی  سطح کند یمکم   CDS اجرای

CDS کند یمایران کم   ٔ نهیدرزم. 
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توسعه ریزی استراتوی   جمع بندی پیشینه پووهش نشان می دهد، به طور کلی مطالعات انجام شده تاکنون پیرامون برنامه

ها توسط وزارت  عملیاتی شهر و شهرداری -( و با توجه مدت زمان نسبتا کم از شروع ابالغ و اجرای برنامه راهبردیCDSشهری )

که در  های راهبردی در کشور انجام نشده است، حاش آن تاکنون مطالعات خاصی پیرامون این نوع از برنامه 1733کشور در ساش 

های کلیدی موثر بر افزایش اثربخشی مطالعه و اجرای این برنامه در دستور کار قرار  است که پیشرانرو تالش بر این  پیش پووهش

 گیرد.

 

 پژوهششناسی  . روش3

تللیلای باا رویکارد     -در نوشتار حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت، توصایفی  پووهشروش 

های علمی( و میدانی  ای، مجله عات به روش اسنادی )منابع کتابخانهآوری اطال پووهی است است. در این پووهش جمع آینده

 -نامه به جهت استخراج پیشران های کلیدی موثر  بر افزایش اثربخشی برنامة های راهبردی )پرسشنامه( بوده است. پرسش

ع و تکمیل شده اسات.  عملیاتی شهر و شهرداری ها، در قالب پرسشنامه می  م  تهیه و در بین اعضای جامعه آماری توزی

  هاا و مشااورینی هساتند کاه برناماه      شوندگان تمام شاهرداری  گیری موضوعیت ندارد، بلکه پرسش نمونهدر پووهش حاضر، 

 33اناد. از باین    عملیاتی شهر و شهرداری خود را تدوین و جهت ارزیابی علمی به دفتر امور شهری ارسااش نماوده  -راهبردی

برناماه   73تعاداد   1733ها در حاش تدوین است، فقط تا مرداد  عملیاتی آن -نامه راهبردیشهر استان خراسان رضوی که بر

نمایاد، لاذا جامعاه آمااری      های راهبردی رسیده و مراحل ارزیابی علمای خاود را طای مای     به دبیرخانه ارزیابی علمی برنامه

 گردد.   ن را شامل میشهرداری است که کمی بیش از ی  سوم شهرهای استا 73مشاور و  18حاضر  پووهش

 

 
 های استان  عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی آخرین وضعیت بررسی برنامه -1شکل
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برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات اساتید دانشگاه استفاده و اصالحات الزم بر اساس پیشنهادات ارائاه شاده،   

وش آلفای کرونباخ استفاده شده است. با توجاه باه اینکاه    انجام شد. پس از تکمیل پرسشنامه، به جهت سنجش پایایی از ر

شود. به جهت تجزیه و تللیال داده هاا    است، پایایی آنها قابل قبوش و مناسب ارزیابی می 1.3میزان آلفا در این متغیر باالی 

اتی شاهر و  عملیا  -افزایش اثربخشای برناماة هاای راهباردی    موثر بر و تللیل ساختاری تاثیرگذاری هری  از شاخص های 

استفاده شد که در ابتدا تاثیر متغیرها نسبت به یکدیگر از صفر تا چهار براساس طیاف   Micmacشهرداری ها  از نرم افزار 

تعریف شده در این نرم افزار و یر نظر کارشناسان و متخصصان ارزش گذاری شد؛ سپس تاثیرات مساتقیم و غیرمساتقیم و   

رگذار و اثرپذیر مساتقیم و غیرمساتقیم و درنهایات تاثیرگاذارترین شااخص هاای       همچنین شاخص های دارای پتانسیل اث

 کلیدی شناسایی شده است. 

تبادیل باه چهاار     عملیااتی  -های راهباردی   گانه اثرگذار بر برنامه83های ذکر است که شاخصدر این بخش قابل

ورد آزماون قارار گرفات. در ایان بخاش باا       دانشی و سپس م -نگرشیو رفتاری  -نهادی، ارتباطی، هنجاری-مولفه مدیریتی

های آینده پووهی به ارزیابی عوامل موثر بر افازایش موفقیات در حاوزه     گیری از روش استفاده از نظرات کارشناسی و با بهره

باه   ریزی در ایران پرداخته که نتاایج آن  برنامهساله  21عملیاتی شهر و شهرداری در افق -های راهبردی تدوین و اجرای برنامه

ی و پنال خبرگاان،   ا کتابخاناه های مختلف در ادامه ارائه خواهد شد. در این بخش با استفاده از مطالعات میادانی و   تفصیل در حوزه

شناساایی   ها ساله برنامه 21ها در افق  عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی افزایش موفقیت برنامهترین عوامل تأثیرگذار بر  مهم

باه میازان تأثیرگاذاری یاا تأثیرپاذیری عوامال        MICMACافازار   ی و استفاده از نرمپووه ندهیآستفاده از روش کمی و در ادامه با ا

 .دهد یمی متغیرها جهت معرفی به مدش تللیل اثرات متقاطع را نشان بند دستهاقدام گردید. جدوش زیر  شده ییشناسا

 

 عملیاتی-های راهبرد جرای برنامهعوامل اثرگذار بر افزایش اثربخشی در تدوین و ا -2جدول 

 لفهؤم شاخص
 (؛ تلققMn1برنامه ) اجرای و تصویب تدوین، ازللاظ شهری مدیریت و ریزی برنامه تدوین سیستم نمودن پذیر انعطاف
 ییاجرا الزامات و استراتوی  ریزی برنامه استقرار برای سازی (؛ فرهنگMn2عملیاتی ) یکپارچه و جامع برنامه ی  به بخشیدن
 استراتوی ، تفکر به (، توجهMn4شهر) هر فضایی-مکانی های ویوگی به توجه با مقررات و قوانین تدوین و (، انطباقMn3آن )
(، Mn6عملیاتی )-راهبردی برنامه کنترش تسهیل برای استانداردهایی (، تدوینMn5شهری ) ملیط پویایی و پووهی آینده

 مشاوران بین هماهنگی (، ایجادMn7برنامه ) اجرای و تهیه فرایند در اجرایی یها دستگاه و شهری مدیران بیشتر هماهنگی
 (، تللیلMn9شهر ) توسعه بر مؤثر خارجی و داخلی عوامل (، ارزیابیMn8تفصیلی ) و جامع های طرح و راهبردی های برنامه
 در عملیاتی و راهبردی های نامهبر پایش و تصویب ستاد (، تقویتMn10آینده ) در مطلوب وضع و موجود وضع میان شکاف

 (Mn12ها ) آن مستمر پایش و برنامه تصویب فرآیند در (، تسریعMn11فرمانداری ) و استانداری

عوامل 

 -مدیریتی

 نهادی

 (، بهبودE2اطالعات ) عصر و تکنولوژیکی شدید تغییرات به (، توجهE1) (نفعان ذی) شهروندان و شهری مدیران بین روابط ایجاد
 (، ایجادE4رو ) پیش شهرهای با ارتباط و رقابتی ملیط ی  گیری (، شکلE3مللی ) سازی بومی و الگوسازی با فناوری طاتارتبا
انسانی  منابع بر مبتنی اجرایی نهادهای و ها سازمان ملوری (، داناییE5شهروندان ) خالقیت از مندی بهره برای الزم سازی زمینه
(E6توجه ،) منابع نگری آینده و ییزا اشتغاش معیشت، به ( انسانیE7افزایش ،) های خواسته به توجه و شهروندان انتخاب درجه 

 و ای منطقه مللی، اقتصادی های مولفه بین شدید (، تعاملE9ها ) سازمان و شهروندان بین فرهنگی ارتباطات (، بهبودE8آنان )
 (E11امور ) پیشرفت به بخشیدن سرعت جهت اداری بوروکراسی (، کاهشE10المللی ) بین حتی و ملی

عوامل 

 ارتباطی

 و شهر های توانمندی منابع، ها، مهارت سازی (، هماهنگR1برنامه ) راهبردهای و انداز چشم با متناسب سازمانی ساختار ایجاد
 پاسخگویی یت،شفاف (، ایجادR3شهر ) توان با متناسب سناریوسازی و سازی ظرفیت تغییر، فرهنگ سازی (، نهادینهR2پیرامون )

 های طرح قباش در ریزان برنامه و مدیران پذیری مسئولیت حس (، ارتقایR4شهری ) ریزی برنامه نظام اجرایی بدنه در کارایی و
 سازی زمینه و اداری فساد (، کاهشR6) (ها پروژه و ها فعالیت) عملیاتی برنامه عملکردی پایش و (، ارزیابیR5شهری ) توسعه
 متقابل (، ارتباطR8ریزی ) برنامه نظام در سازی تصمیم و جمعی خرد (، تلققR7کار ) پیشرفت اساس بر هبودج اختصاص برای

عوامل 

-هنجاری

 رفتاری
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(، R10جمعی ) خواست ی  به ها برنامه شدن (، تبدیلR9روز ) نیازهای و ها برنامه بین بیشتر هماهنگی و کالن سطوح بین

 (R11ها ) شهرداری ردعملک نلوه بر نظارت و استانداری شهری امور دفتر پشتیبانی

 منظور به هزینه مدیریت (، بهبودH1ها ) کاربری ساماندهی و رسانی خدمات سطح ارتقای جهت فرایندها و ساختارها اصالح
 مردمی مشارکت (، ارتقایH3ها ) فرصت از گیری بهره و امکانات و منابع بهتر (، شناختH2کارکردی ) اثربخشی و مالی پایداری

(، H5شهری ) ریزی وبرنامه مدیریت با مرتبط های سازمان تغییر (، آمادگیH4عمومی ) امکانات از مردم عموم مندی بهره و
 در متمرکز نگرش از تغییر (، پذیرشH6استراتوی  ) ریزی برنامه رویکرد تغییر به نسبت کارفرمایان و مجریان مدیران، نگرش
 و نفعان ذی (، مشارکتH8عملیاتی ) -راهبردی ریزی برنامه الگوی از مشاوران (، استقباشH7مشارکتی ) نگرش به ریزی برنامه
 الکترونی ، شهر) سناریوسازی و ملور (، دانشH9شهری ) توسعه های پروژه و ها فعالیت در...  و گذاران سرمایه و نخبگان ویوه به
 (H11راهبردی ) های برنامه در شهری خوب رواییحکم رویکرد (، تلققH10) (غیره و هوشمند شهر اکولوژی ، شهر

عوامل 

 -نگرشی

 دانشی

 1733ها،  ای شهرداری ه مآخذ: انجام مطالعات اکتشافی و مصاحبه با مشاوران و مدیران پروژه

 

 پژوهش یها افتهی .4

رد و درصد م 2/67 ان مورد پرسشگرینفر کارشناس 84که از مجموع  دهد ینشان م پووهش یفیتوص یها افتهی

درصد دارای  3/33درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  6/71 ،دارای مدرک کارشناسی درصد3/11 و زن درصد  4/76

ریزی شهری، حدود  درصد از پاسخگویان دارای مدرک تلصیلی در رشته برنامه 71.6و به للاظ تخصص،   یدکتر مدرک

درصد  11.6زیست،  درصد در رشته ملیط 11.6شهرسازی، درصد در رشته  21درصد افراد در رشته مهندسی عمران،  21

در ادامه با استفاده از روش کمی آینده . اند درصد در حوزه علوم اجتماعی بوده 3.2و  MBAدر رشته مهندسی صنایع و 

اقدام به میزان تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری عوامل شناسایی شده ( Micmac) یساختار تو استفاده از مدش معادالپووهی و 

درجه دانشی  -نگرشیو رفتاری  -نهادی، ارتباطی، هنجاری-مدیریتی یها سیبا توجه به ابعاد ماتر (. 7گردید )جدوش 

 از .اندهم گذاشته یبر رو یادیز ریعوامل انتخاب شده تاث دهدیدرصد است که نشان م 3/31تا  6/43 نیها ب آن یپرشدگ

 گریاست که عوامل بر همد یمعن نیبا مقدار صفر وجود دارد به ا ایرابطه 84 ها، سیترما نیدر ا یابارزی قابل رابطه 833 مجموع

نسبت به هم  یکم ریکه تاث یمعن نیبوده است به ا  یرابطه، عددشان  177. اندرفتهینپذ ریتاث گریاز همد اینگذاشته  ریتاث

 بوده سه عددشان رابطه، 24 اند،داشته ینسبتا قو رگذاریثکه رابطه تا یمعن نای به است بوده دو عددشان رابطه، 234 اند،داشته

 تدرنهای. اندبرخوردار بوده یادیز یریرپذیو تاث یرگذاریبوده است و از تاث ادیز اریبس یدیکل هایکه روابط عامل یمعن نبدی است

 .  است بوده هااملع میرمستقیو غ یلیوجود نداشته است که نشان دهنده روابط پتانس Pبا مقدار  یا رابطه چیه

 

 ها های ماتریس و تأثیرات متقاطع عوامل موثر بر افزایش اثربخشی برنامه تحلیل داده -3جدول 

 دانشی -نگرشی رفتاری -هنجاری ارتباطی نهادی -مدیریتی اطالعات ماتریس

 11 11 11 12 ابعاد ماتریس

 2 2 2 2 تعداد تکرار

 11 11 11 13 تعداد صفر

 21 23 82 86 تعداد یک

 42 33 68 33 تعداد دو

 4 4 8 4 تعداد سه

 P 1 1 1 1تعداد 

 111 111 111 123 جمع

 31.31 31.31 31.31 43.34 درجه پرشدگی
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 (Source: Godet, 2006)تحلیل تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها -2شکل 

 

یرگذاری و جمع ستونی هر متغیر نیز میزان در ماتریس متقاطع جمع اعداد سطرهای هر متغیر، میزان تاث

دهد. نلوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفله پراکندگی، از پایداری یا تاثیرپذیری آن متغیر را از متغیرهای دیگر نشان می

م  در مجموع دو نوع پراکنش تعریف شده است شناسی و تللیل می کند. در بخش روشناپایداری سیستم حکایت می

 Lهای پایدار پراکنش متغیرها به صورت های ناپایدار معروف هستند. در سیستمهای پایدار و سیستمنام سیستم که به

انگلیسی نشان داده شده است؛ یعنی برخی متغیرها دارای تاثیرگذاری باال و برخی دارای تاثیرپذیری باال هستند. در 

-مشاهده کرد: الف: متغیرهای بسیارتاثیرگذار بر سیستم)عواملتوان های پایدار مجموعا سه دسته متغیر را میسیستم

(، در سیستم جایگاه 2کلیدی(. ب: متغیرهای مستقل. ج: متغیرهای خروجی سیستم) متغیرهای نتیجه(. با توجه به شکل)

ی پایدار هاتر از سیستمهری  از عوامل و نقش آن کامال روشن شده است. اما در سیستم های ناپایدار وضعیت پیچیده

است. در این سیستم، متغیرها حوش ملور قطبی صفله پراکنده هستند و متغیرها در بیشتر مواقع حالت بینابینی از 

کند. با وجود دهند که این امر ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را بسیار مشکل می تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را نشان می

تواند راهنمای گزینش و شناسایی عوامل کلیدی باشد. در مجموع یم شده است که میهایی ترس این، در این سیستم نیز راه

 متغیرها دارای دو نوع تاثیر هستند: تاثیرمستقیم و تاثیر غیرمستقیم که به ترتیب بررسی خواهند شد. 

 

 عملیاتی   -های راهبردی مدیریتی اثرگذار بر افزایش اثربخشی برنامه -.  عوامل نهادی1. 4

 7سمت راست( و تاثیرات غیرمستقیم شکل a) 7طور که در نقشه پراکندگی خروجی تاثیرات مستقیم شکل همان

(b  )عملیاتی در افق -های راهبردی نهادی اثرگذار بر افزایش اثربخشی برنامه-عامل کلیدی عوامل مدیریتی 12سمت چپ

عامل کم تاثیر )مستقل(، دو عامل  3ل تاثیرگذار و عام 8شود. در بررسی اثرات مستقیم غیرمستقیم ریزی دیده می برنامه

 وابسته و ی  عامل دووجهی است.

متغیرهای 

 تنظیمی

 ناحیه ورودی ناحیه ریسک

 متغیرهای تأثیرگذار متغیرهای دووجهی

تأثیرناحیه کم ناحیه خروجی  

ری
ذا

رگ
أثی

ت

ی
 

لمتغیرهای مستق متغیرهای وابسته  

 تأثیرپذیری

متغیرهای 

 تنظیمی
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افزایش نهادی  -عوامل مدیریتیسمت چپ(  b)میرمستقیسمت راست( و غ a)میمستق یاثرگذار تیوضع گارهن -3 شکل

 ها ساله برنامه 24ها در افق  عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی برنامه اثربخشی

 

 

 ها برنامه اثربخشیافزایش نهادی  -عوامل مدیریتیتحلیل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم  -4جدول 

 شاخص های مربوطه نوع متغیر

 با مقررات و قوانین تدوین و (، انطباقMn3آن ) اجرایی الزامات و استراتوی  ریزی برنامه استقرار برای سازی فرهنگ متغیرهای تاثیرگذار

 فرایند در اجرایی های دستگاه و شهری مدیران بیشتر (، هماهنگیMn4شهر ) هر فضایی-مکانی های ویوگی به توجه

فرمانداری  و استانداری در عملیاتی و راهبردی های برنامه پایش و تصویب ستاد (، تقویتMn7برنامه ) اجرای و تهیه

(Mn11.) 

(، Mn1برنامه) یاجرا و تصویب تدوین،ازللاظ  شهری مدیریت و ریزی برنامه تدوین سیستم نمودن پذیر انعطاف متغیرهای تاثیرپذیر

 (. Mn2عملیاتی ) یکپارچه و جامع برنامه ی  به بخشیدن تلقق

 های برنامه مشاوران بین هماهنگی (، ایجادMn6عملیاتی )-راهبردی برنامه کنترش تسهیل برای استانداردهایی تدوین متغیرهای مستقل

 (، تللیلMn9شهر ) توسعه بر مؤثر خارجی و داخلی عوامل (، ارزیابیMn8تفصیلی ) و جامع های طرح و راهبردی

ها  آن مستمر پایش و برنامه تصویب فرآیند در (، تسریعMn10آینده ) در مطلوب وضع و موجود وضع میان شکاف

(Mn12.) 

 - متغیرهای دووجهی

 (.Mn5شهری ) ملیط پویایی و وهیپو آینده استراتوی ، تفکر به توجه متغیرهای ریسک

 (،Mn1برنامه) یاجرا و تصویب تدوین،ازللاظ  شهری مدیریت و ریزی برنامه تدوین سیستم نمودن پذیر انعطاف متغیرهای هدف

 

های ( به توانMicmacگذارند توسط مدش معادالت ساختاری )ت  عوامل بر یکدیگر میمقدار تاثیری که ت 

 12دهد. در این راستا، با توجه به جموع آنها مقدار کمی تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری را تشکیل میمختلف رسیده است که م

 فرایند در اجرایی های دستگاه و شهری مدیران بیشتر نهادی، متغیرهای هماهنگی -برای عامل مدیریتی شده یبررسمتغیر 

 و قوانین تدوین و (، انطباق27شهری ) ملیط پویاییو  هیپوو آینده استراتوی ، تفکر به (،  توجه28برنامه) اجرای و تهیه

و دارای بیشترین  شده ملاسبه( به ترتیب باالترین ارزش ستونی 22شهر ) هر فضایی-مکانی های ویوگی به توجه با مقررات

ین و تأثیرگذاری ترین ویوگی این متغیرها، تأثیرپذیری پای اند. به عبارتی، مهم میزان تأثیرگذاری از دیگر متغیرها بوده
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و... رسانده و بر این  3، 8، 7، 2افزار این متغیرها را به توان های  باالست. در تأثیر غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر، نرم

عملیاتی  یکپارچه و جامع برنامه ی  به بخشیدن شود. در این میان متغیرهای تلقق اساس، اثرات مربوطه سنجیده می

 ریزی برنامه استقرار برای سازی (، فرهنگ16146شهری) ملیط پویایی و پووهی آینده استراتوی ، تفکر به (، توجه16623)

( به ترتیب دارای 18214ها ) آن مستمر پایش و برنامه تصویب فرآیند در (، تسریع13232آن ) اجرایی الزامات و استراتوی 

 اند. ری از دیگر متغیرها بودهو دارای بیشترین میزان تأثیرپذی شده ملاسبهبیشترین ارزش ستونی 

 

  
 سمت چپ( بین متغیرها)تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار  وی( bسمت راست( و غیرمستقیم) aنقشه روابط مستقیم) -4شکل 

 ها عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی برنامه اثربخشیافزایش نهادی  -عوامل مدیریتی

 

 مدیران بیشتر های هماهنگی توان گفت که شاخص رمستقیم، میبرحسب ماتریس تأثیرگذاری مستقیم و غی

شهری،  ملیط پویایی و پووهی آینده استراتوی ، تفکر به برنامه، توجه اجرای و تهیه فرایند در اجرایی های دستگاه و شهری

ش تا سوم تأثیرگذاری شهر به ترتیب در رتبه او هر فضایی-مکانی های ویوگی به توجه با مقررات و قوانین تدوین و انطباق

عملیاتی شهر و  -های راهبردی افزایش موفقیت برنامهمستقیم قرارگرفته اند و بیشترین سهم را در ارتباط با مسئله 

 شهری مدیران بیشتر ، متغیرهای هماهنگی3داشته اند. در قسمت سمت راست شکل  ها ساله برنامه 21ها در افق  شهرداری

 شهری، انطباق ملیط پویایی و پووهی آینده استراتوی ، تفکر به برنامه، توجه اجرای و تهیه ایندفر در اجرایی های دستگاه و

شهر به ترتیب در رتبه اوش تا سوم تأثیرگذاری  هر فضایی-مکانی های ویوگی به توجه با مقررات و قوانین تدوین و

 غیرمستقیم قرارگرفته اند.
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 یوابستگ زانیم اساس بر رهایمتغ یبند طبقه -6 شکل

 (راست)سمت میرمستقیغ و( چپ)سمت میمستق

طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان تاثیر مستقیم  -4شکل 

 )سمت چپ( و غیرمستقیم)سمت راست(

 

 برنامه ی  به بخشیدن های تلقق توان گفت که شاخص بر حسب ماتریس وابستگی مستقیم و غیرمستقیم می

 اجراء و تصویب تدوین، للاظ از شهری مدیریت و ریزی برنامه تدوین سیستم نمودن پذیر عملیاتی، انعطاف یکپارچه و جامع

شهری به ترتیب در رتبه اوش تا سوم وابستگی مستقیم  ملیط پویایی و و پووهی آینده استراتوی ، تفکر به برنامه ، توجه

ها در  عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی هافزایش موفقیت برنامقرارگرفته اند و بیشترین سهم را در ارتباط با مسئله 

 یکپارچه و جامع برنامه ی  به بخشیدن ، متغیرهای تلقق6داشته اند. در قسمت سمت راست شکل  ها ساله برنامه 21افق 

 به هبرنامه ، توج اجراء و تصویب تدوین، للاظ از شهری مدیریت و ریزی برنامه تدوین سیستم نمودن پذیر عملیاتی ، انعطاف

 شهری به ترتیب در رتبه اوش تا سوم وابستگی غیرمستقیم قرارگرفته اند. ملیط پویایی و و پووهی آینده استراتوی ، تفکر

 

 عملیاتی  -های راهبردی مؤثر در افزایش اثربخشی برنامه. عوامل ارتباطی 2. 4

تاثیرات غیرمستقیم شکل  سمت راست( و a) 3همانطور که در نقشه پراکندگی خروجی تاثیرات مستقیم شکل 

3 (b  )عملیاتی در افق -های راهبردی عامل کلیدی عوامل ارتباطی اثرگذار بر افزایش اثربخشی برنامه 11سمت چپ

عامل  4عامل کم تاثیر )مستقل(، ی  عامل وابسته و  7شود. در بررسی اثرات مستقیم غیرمستقیم ریزی دیده می برنامه

 دووجهی )ریس ( است.
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 اثربخشیافزایش عوامل ارتباطی سمت چپ(  b)میرمستقیسمت راست( و غ a)میمستق یاثرگذار تیوضع گارهن -6 لشک

 ها ساله برنامه 24ها در افق  عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی برنامه

 

  ها  برنامه اثربخشیافزایش عوامل  ارتباطی تحلیل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم  -4جدول 

 شاخص های مربوطه نوع متغیر

 - متغیرهای تاثیرگذار

 (E1اطالعات ) عصر و تکنولوژیکی شدید تغییرات به توجه متغیرهای تاثیرپذیر

 به بخشیدن سرعت جهت اداری بوروکراسی (، کاهشE3مللی ) سازی بومی و الگوسازی با فناوری ارتباطات بهبود متغیرهای مستقل

 (.E10المللی ) بین حتی و ملی و ای منطقه مللی، اقتصادی های مولفه بین شدید مل(، تعاE11امور ) پیشرفت

 - متغیرهای دووجهی

 شهرهای با ارتباط و رقابتی ملیط ی  گیری (، شکلE1) (نفعان ذی) شهروندان و شهری مدیران بین روابط ایجاد متغیرهای ریسک

 و ها سازمان ملوری (، داناییE5شهروندان ) خالقیت از یمند بهره برای الزم سازی زمینه (، ایجادE4رو ) پیش

(، E7انسانی ) منابع نگری آینده و زایی اشتغاش معیشت، به (، توجهE6انسانی ) منابع بر مبتنی اجرایی نهادهای

 و شهروندان بین فرهنگی ارتباطات (، بهبودE8آنان ) های خواسته به توجه و شهروندان انتخاب درجه افزایش

 (.E9ها ) نسازما

 (E1اطالعات ) عصر و تکنولوژیکی شدید تغییرات به توجه متغیرهای هدف

 
 و شهروندان بین فرهنگی ارتباطات متغیر برای عامل ارتباطی، متغیرهای بهبود 11با توجه به نتایج بررسی 

 و شهری مدیران بین روابط (، ایجاد14انسانی ) منابع بر مبتنی اجرایی نهادهای و ها سازمان ملوری (،  دانایی13ها ) سازمان
( به ترتیب باالترین ارزش ستونی ملاسبه شده و دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری از دیگر 13) (نفعان ذی) شهروندان

ترین ویوگی این متغیرها، تأثیرپذیری پایین و تأثیرگذاری باالست. در بررسی اثرات  اند. به عبارتی، مهم متغیرها بوده
شود که بیشترین توزیع و پراکندگی شاخص ها را متغیرهای مستقل تشکیل می  مشاهده می 14غیرمستقیم  پتانسیل

و... رسانده و بر این اساس،  3، 8، 7، 2افزار این متغیرها را به توان های  دهند. در تأثیر غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر، نرم
انسانی  منابع بر مبتنی اجرایی نهادهای و ها سازمان ملوری ای داناییشود. در این میان متغیره اثرات مربوطه سنجیده می
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 شهروندان و شهری مدیران بین روابط (، ایجاد3263شهروندان ) خالقیت از مندی بهره برای الزم سازی زمینه (، ایجاد3876)
رتیب دارای بیشترین ارزش ستونی ( به ت8333رو ) پیش شهرهای با ارتباط و رقابتی ملیط ی  گیری (، شکل8348) (نفعان ذی)

 اند. ملاسبه شده و دارای بیشترین میزان تأثیرپذیری از دیگر متغیرها بوده
 

  
 سمت چپ( بین متغیرها)تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار  وی( bسمت راست( و غیرمستقیم) aنگاره روابط مستقیم) -8شکل 

 ها عملیاتی شهر و شهرداری -یهای راهبرد برنامه اثربخشیافزایش عوامل ارتباطی 

 

 بین فرهنگی ارتباطات های بهبود توان گفت که شاخص برحسب ماتریس تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم می

 و شهری مدیران بین روابط انسانی، ایجاد منابع بر مبتنی اجرایی نهادهای و ها سازمان ملوری ها، دانایی سازمان و شهروندان

به ترتیب در رتبه اوش تا سوم تأثیرگذاری مستقیم قرارگرفته اند و بیشترین سهم را در ارتباط با  (نفعان ذی) شهروندان

اند. در قسمت  داشته ها ساله برنامه 21ها در افق  عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی افزایش موفقیت برنامهمسئله 

 نهادهای و ها سازمان ملوری ها، دانایی سازمان و انشهروند بین فرهنگی ارتباطات متغیرهای بهبود 3سمت راست شکل 

به ترتیب در رتبه اوش تا سوم  (نفعان ذی) شهروندان و شهری مدیران بین روابط انسانی، ایجاد منابع بر مبتنی اجرایی

 تأثیرگذاری غیرمستقیم قرارگرفته اند.
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 یوابستگ زانیم اساس بر رهایمتغ یبند طبقه -14 شکل

 (راست)سمت میرمستقیغ و( چپ )سمتمیمستق

طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان تاثیر مستقیم  -3شکل 

 )سمت چپ( و غیرمستقیم)سمت راست(

 
 شدید تغییرات به های توجه توان گفت که شاخص بر حسب ماتریس وابستگی مستقیم و غیرمستقیم می

 برای الزم سازی زمینه ایجاد ،(نفعان ذی) وندانشهر و شهری مدیران بین روابط اطالعات، ایجاد عصر و تکنولوژیکی
اند و بیشترین سهم را در ارتباط  شهروندان به ترتیب در رتبه اوش تا سوم وابستگی مستقیم قرارگرفته خالقیت از مندی بهره

اند. در قسمت  داشته ها ساله برنامه 21ها در افق  عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی افزایش موفقیت برنامهبا مسئله 
 و شهری مدیران بین روابط اطالعات، ایجاد عصر و تکنولوژیکی شدید تغییرات به ، متغیرهای توجه11سمت راست شکل 

شهروندان به ترتیب در رتبه اوش تا سوم وابستگی  خالقیت از مندی بهره برای الزم سازی زمینه ایجاد ،(نفعان ذی) شهروندان
 غیرمستقیم قرارگرفته اند.

 
 عملیاتی  -های راهبردی مؤثر در افزایش اثربخشی برنامهرفتاری  -. عوامل هنجاری3. 4

 11سمت راست( و تاثیرات غیرمستقیم شکل  a) 11برپایه نتایج نقشه پراکندگی خروجی تاثیرات مستقیم شکل 

(b  )عملیاتی در افق -راهبردیهای  رفتاری اثرگذار بر افزایش اثربخشی برنامه -عامل کلیدی عوامل هنجاری 11سمت چپ

عامل دووجهی  3عامل تأثیرگذار، دو عامل وابسته و  2شود. در بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم، ریزی دیده می برنامه

 )ریس ( است.
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افزایش رفتاری -عوامل هنجاریسمت چپ(  b)میرمستقیسمت راست( و غ a)میمستق یاثرگذار تیوضع گارهن -11 شکل

 ها ساله برنامه 24ها در افق  عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی نامهبر اثربخشی

 

 ها  برنامه اثربخشیافزایش رفتاری  -عوامل هنجاریتحلیل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم  -6جدول 

 شاخص های مربوطه نوع متغیر

 و استانداری شهری امور دفتر (، پشتیبانیR1برنامه ) بردهایراه و انداز چشم با متناسب سازمانی ساختار ایجاد متغیرهای تاثیرگذار

 (R11ها ) شهرداری عملکرد نلوه بر نظارت

 هماهنگی و کالن سطوح بین متقابل (، ارتباطR2پیرامون ) و شهر های توانمندی منابع، ها، مهارت سازی هماهنگ متغیرهای تاثیرپذیر

 (R9روز ) نیازهای و ها برنامه بین بیشتر

 - غیرهای مستقلمت

 - متغیرهای دووجهی

 و پاسخگویی شفافیت، (، ایجادR3شهر ) توان با متناسب سناریوسازی و سازی ظرفیت تغییر، فرهنگ سازی نهادینه متغیرهای ریسک

 قباش در ریزان برنامه و مدیران پذیری مسئولیت حس (، ارتقایR4شهری ) ریزی برنامه نظام اجرایی بدنه در کارایی

 فساد (، کاهشR6) (ها پروژه و ها فعالیت) عملیاتی برنامه عملکردی پایش و (، ارزیابیR5شهری ) توسعه های طرح

 نظام در سازی تصمیم و جمعی خرد تلقق (، R7کار ) پیشرفت اساس بر بودجه اختصاص برای سازی زمینه و اداری

 (.R10جمعی ) خواست ی  به ها برنامه شدن (، تبدیلR8ریزی ) برنامه

 - متغیرهای هدف

 

 استانداری شهری امور دفتر رفتاری، متغیرهای پشتیبانی -متغیر بررسی شده برای عامل هنجاری 11با توجه به 

شهری  ریزی برنامه نظام اجرایی بدنه در کارایی و پاسخگویی شفافیت، (،  ایجاد22ها ) شهرداری عملکرد نلوه بر نظارت و

( به ترتیب باالترین ارزش ستونی ملاسبه شده 21برنامه ) راهبردهای و انداز چشم با متناسب سازمانی ساختار (، ایجاد21)

ترین ویوگی این متغیرها، تأثیرپذیری پایین و  اند. به عبارتی، مهم و دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری از دیگر متغیرها بوده

شود که بیشترین توزیع و  مشاهده می b 12طابق شکل تأثیرگذاری باالست. در بررسی اثرات پتانسیل غیرمستقیم و م

افزار این  پراکندگی شاخص ها را متغیرهای دووجهی تشکیل می دهند. در تأثیر غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر، نرم
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های شود. در این میان متغیر و... رسانده و بر این اساس، اثرات مربوطه سنجیده می 3، 8، 7، 2متغیرها را به توان های 

 و پاسخگویی شفافیت، (، ایجاد3133کار ) پیشرفت اساس بر بودجه اختصاص برای سازی زمینه و اداری فساد کاهش

 (ها پروژه و ها فعالیت) عملیاتی برنامه عملکردی پایش و (، ارزیابی3186شهری ) ریزی برنامه نظام اجرایی بدنه در کارایی

( به ترتیب دارای بیشترین ارزش ستونی 6867پیرامون ) و شهر های نمندیتوا منابع، ها، مهارت سازی (، هماهنگ6648)

 اند  ملاسبه شده و دارای بیشترین میزان تأثیرپذیری از دیگر متغیرها بوده
 

  
 سمت چپ( بین متغیرها)تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار  وی( bسمت راست( و غیرمستقیم) aنگاره روابط مستقیم) -12شکل 

 ها عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی برنامه اثربخشیافزایش رفتاری -ریعوامل هنجا

 

 شهری امور دفتر های پشتیبانی توان گفت که شاخص برحسب ماتریس تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم می

 ریزی برنامه ظامن اجرایی بدنه در کارایی و پاسخگویی شفافیت، ها ، ایجاد شهرداری عملکرد نلوه بر نظارت و استانداری

برنامه به ترتیب در رتبه اوش تا سوم تأثیرگذاری مستقیم  راهبردهای و انداز چشم با متناسب سازمانی ساختار شهری، ایجاد

ها در  عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی افزایش موفقیت برنامهقرارگرفته اند و بیشترین سهم را در ارتباط با مسئله 

 و استانداری شهری امور دفتر متغیرهای های پشتیبانی17اند. در قسمت سمت راست شکل  داشته ها مهساله برنا 21افق 

 شهری، ایجاد ریزی برنامه نظام اجرایی بدنه در کارایی و پاسخگویی شفافیت، ها، ایجاد شهرداری عملکرد نلوه بر نظارت

رتیب در رتبه اوش تا سوم تأثیرگذاری غیرمستقیم برنامه به ت راهبردهای و انداز چشم با متناسب سازمانی ساختار

 اند. قرارگرفته
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 یوابستگ زانیم اساس بر رهایمتغ یبند طبقه14 شکل

 (راست)سمت میرمستقیغ و( چپ)سمت میمستق

طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان تاثیر مستقیم  13شکل 

 )سمت چپ( و غیرمستقیم)سمت راست(

 

 و پاسخگویی شفافیت، های ایجاد توان گفت که شاخص تقیم و غیرمستقیم میبر حسب ماتریس وابستگی مس

 پیشرفت اساس بر بودجه اختصاص برای سازی زمینه و اداری فساد شهری،  کاهش ریزی برنامه نظام اجرایی بدنه در کارایی

اوش تا سوم وابستگی مستقیم  به ترتیب در رتبه (ها پروژه و ها فعالیت) عملیاتی برنامه عملکردی پایش و کار، ارزیابی

ها در  عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی افزایش موفقیت برنامهقرارگرفته اند و بیشترین سهم را در ارتباط با مسئله 

 برای سازی زمینه و اداری فساد ، متغیرهای کاهش18داشته اند. در قسمت سمت راست شکل  ها ساله برنامه 21افق 

 شهری، ریزی برنامه نظام اجرایی بدنه در کارایی و پاسخگویی شفافیت، کار ، ایجاد پیشرفت اساس بر بودجه اختصاص

به ترتیب در رتبه اوش تا سوم وابستگی غیرمستقیم  (ها پروژه و ها فعالیت) عملیاتی برنامه عملکردی پایش و ارزیابی

 قرارگرفته اند.

 

 عملیاتی  -های راهبردی شی برنامهمؤثر در افزایش اثربخدانشی  -عوامل نگرشی -4-6-6

 13سمت راست( و تاثیرات غیرمستقیم شکل  a) 13برپایه نتایج نقشه پراکندگی خروجی تاثیرات مستقیم شکل 

(b  )عملیاتی در افق -های راهبردی دانشی اثرگذار بر افزایش اثربخشی برنامه -عامل کلیدی عوامل نگرشی 11سمت چپ

عامل دووجهی  3عامل تأثیرگذار، دو عامل وابسته و  2در بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم، شود. ریزی دیده می برنامه

 )ریس ( است.
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افزایش دانشی  -عوامل نگرشیسمت چپ(  b)میرمستقیسمت راست( و غ a)میمستق یاثرگذار تیوضع گارهن -14 شکل

 ها ساله برنامه 24 ها در افق عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی برنامه اثربخشی

 

 ها برنامه اثربخشیافزایش رفتاری  -عوامل هنجاریتحلیل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم -6جدول 

 شاخص های مربوطه نوع متغیر

 نسبت کارفرمایان و مجریان مدیران، (، نگرشH5شهری ) ریزی وبرنامه مدیریت با مرتبط های سازمان تغییر آمادگی متغیرهای تاثیرگذار

دانش ملور و سناریوسازی )شهر الکترونی ، شهر اکولوژی ، شهر  (،H6استراتوی  ) ریزی برنامه رویکرد تغییر به

 (H10) هوشمند و غیره(

 گیری بهره و امکانات و منابع بهتر (، شناختH2کارکردی ) اثربخشی و مالی پایداری منظور به هزینه مدیریت بهبود متغیرهای تاثیرپذیر

 (H3ها ) رصتف از

 ریزی برنامه الگوی از مشاوران (، استقباشH4عمومی ) امکانات از مردم عموم مندی بهره و مردمی مشارکت ارتقای متغیرهای مستقل

 (H8عملیاتی ) -راهبردی

 - متغیرهای دووجهی

پذیرش تغییر از نگرش (، H1) ها اصالح ساختارها و فرایندها جهت ارتقای سطح خدمات رسانی و ساماندهی کاربری متغیرهای ریسک

ویوه نخبگان و سرمایه گذاران و ... در  نفعان و به مشارکت ذی(، H7) ریزی به نگرش مشارکتی متمرکز در برنامه

 (H11) های راهبردی تلقق رویکرد حکمروایی خوب شهری در برنامه(، H9) های توسعه شهری ها و پروژه فعالیت

 - متغیرهای هدف

 

 کارفرمایان و مجریان مدیران، دانشی، متغیرهای نگرش -متغیر برای عامل نگرشی 11نتایج بررسی  با توجه به

 شهری و دانش ریزی وبرنامه مدیریت با مرتبط های سازمان تغییر استراتوی ، آمادگی ریزی برنامه رویکرد تغییر به نسبت

به ترتیب باالترین ارزش ستونی ملاسبه شده  (غیره و هوشمند شهر اکولوژی ، شهر الکترونی ، شهر) سناریوسازی و ملور

ترین ویوگی این متغیرها، تأثیرپذیری پایین و  اند. به عبارتی، مهم و دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری از دیگر متغیرها بوده

توزیع و  شود که بیشترین مشاهده می 16تأثیرگذاری باالست. در بررسی اثرات پتانسیل غیرمستقیم و مطابق شکل 

افزار این  پراکندگی شاخص ها را متغیرهای دووجهی تشکیل می دهند. در تأثیر غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر، نرم
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شود. در این میان متغیرهای  و... رسانده و بر این اساس، اثرات مربوطه سنجیده می 3، 8، 7، 2متغیرها را به توان های 

 و سازی ظرفیت تغییر، فرهنگ سازی (، نهادینه3867برنامه ) راهبردهای و انداز چشم با متناسب سازمانی ساختار ایجاد

(، 3736پیرامون) و شهر های توانمندی منابع، ها، مهارت سازی (، هماهنگ3731شهر ) توان با متناسب سناریوسازی

ب دارای بیشترین ارزش ( به ترتی3116ها ) شهرداری عملکرد نلوه بر نظارت و استانداری شهری امور دفتر پشتیبانی

 اند ستونی ملاسبه شده و دارای بیشترین میزان تأثیرپذیری از دیگر متغیرها بوده

 

  
 سمت چپ( بین متغیرها)تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار  وی( bسمت راست( و غیرمستقیم) aنگاره روابط مستقیم) -16شکل 

 ها عملیاتی شهر و شهرداری -ردیهای راهب برنامه اثربخشیافزایش دانشی  -عوامل نگرشی

 

 عملکردی پایش و های ارزیابی توان گفت که شاخص برحسب ماتریس تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم می

 کار، ارتباط پیشرفت اساس بر بودجه اختصاص برای سازی زمینه و اداری فساد ، کاهش(ها پروژه و ها فعالیت) عملیاتی برنامه

روز به ترتیب در رتبه اوش تا سوم تأثیرگذاری مستقیم  نیازهای و ها برنامه بین بیشتر هماهنگی و کالن سطوح بین متقابل

ها در  عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی افزایش موفقیت برنامهاند و بیشترین سهم را در ارتباط با مسئله  قرارگرفته

 عملیاتی برنامه عملکردی پایش و متغیرهای های ارزیابی 13اند. در قسمت سمت راست شکل  داشته ها ساله برنامه 21افق 

 بین متقابل کار، ارتباط پیشرفت اساس بر بودجه اختصاص برای سازی زمینه و اداری فساد ، کاهش(ها پروژه و ها فعالیت)

رمستقیم قرارگرفته روزبه ترتیب در رتبه اوش تا سوم تأثیرگذاری غی نیازهای و ها برنامه بین بیشتر هماهنگی و کالن سطوح

 اند.
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 یوابستگ زانیم اساس بر رهایمتغ یبند طبقه -18 شکل

 (راست)سمت میرمستقیغ و( چپ)سمت میمستق

طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان تاثیر مستقیم  16شکل 

 )سمت چپ( و غیرمستقیم)سمت راست(

 

 متناسب سازمانی ساختار های ایجاد صتوان گفت که شاخ بر حسب ماتریس وابستگی مستقیم و غیرمستقیم می

 فرهنگ سازی پیرامون، نهادینه و شهر های توانمندی منابع، ها، مهارت سازی برنامه، هماهنگ راهبردهای و انداز چشم با

شهر به ترتیب در رتبه اوش تا سوم وابستگی مستقیم قرارگرفته اند و  توان با متناسب سناریوسازی و سازی ظرفیت تغییر،

ساله  21ها در افق  عملیاتی شهر و شهرداری -های راهبردی افزایش موفقیت برنامهرین سهم را در ارتباط با مسئله بیشت

 راهبردهای و انداز چشم با متناسب سازمانی ساختار ، متغیرهای ایجاد14داشته اند. در قسمت سمت راست شکل  ها برنامه

 منابع، ها، مهارت سازی شهر، هماهنگ توان با متناسب سناریوسازی و یساز ظرفیت تغییر، فرهنگ سازی برنامه ، نهادینه

 پیرامون  به ترتیب در رتبه اوش تا سوم وابستگی غیرمستقیم قرارگرفته اند. و شهر های توانمندی

 

 و پیشنهادها نتیجه گیری. 4
یم( هر ی  از ها و استخراج عوامل کلیدی تأثیرگذار)مستقیم و غیرمستق در مجموع پس از بررسی یکای  شاخص

 -های راهبردی در افزایش اثربخشی برنامهتمامی عوامل کلیدی تأثیرگذار)مستقیم و غیرمستقیم(  3ها، درجدوش  آن

 دانشی ارایه شده است.  -رفتاری، نگرشی -نهادی، ارتباطی، هنجاری -در چهار شاخص: مدیریتی عملیاتی در افق برنامه

 و تهیه فرایند در اجرایی های دستگاه و شهری مدیران بیشتر نگیعوامل: هماه نهادی -مدیریتیدر مولفه 

 به توجه با مقررات و قوانین تدوین و شهری، انطباق ملیط پویایی و پووهی آینده استراتوی ، تفکر به برنامه، توجه اجرای

 های دستگاه و یشهر مدیران بیشتر شهردارای تأثیرگذاری مستقیم و عوامل: هماهنگی هر فضایی-مکانی های ویوگی

 تدوین و شهری، انطباق ملیط پویایی و پووهی آینده استراتوی ، تفکر به برنامه، توجه اجرای و تهیه فرایند در اجرایی

 باشند. شهر، دارای تأثیرگذاری غیرمستقیم می هر فضایی-مکانی های ویوگی به توجه با مقررات و قوانین

 و ها سازمان ملوری ها، دانایی سازمان و شهروندان بین فرهنگی اتارتباط ، عوامل: بهبودرتباطیدر مولفه ا

نفعان( دارای تأثیرگذاری مستقیم  ذی) شهروندان و شهری مدیران بین روابط انسانی، ایجاد منابع بر مبتنی اجرایی نهادهای
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 منابع بر مبتنی اجرایی هادهاین و ها سازمان ملوری ها، دانایی سازمان و شهروندان بین فرهنگی ارتباطات و عوامل: بهبود

 باشند. نفعان( دارای تأثیرگذاری غیرمستقیم می ذی) شهروندان و شهری مدیران بین روابط انسانی، ایجاد

 

 عملیاتی  -های راهبردی های کلیدی مؤثر بر افزایش اثربخشی برنامه ها و پیشران محرک -6جدول 

اثرگذاری  پیشران ردیف

 مستقیم

اثرگذاری 

 یمغیرمستق

 +1441 +3 برنامه اجرای و تهیه فرایند در اجرایی های دستگاه و شهری مدیران بیشتر هماهنگی 1
 -7132 +7 شهری ملیط پویایی و پووهی آینده استراتوی ، تفکر به توجه 2
 +311 +7 شهر هر فضایی-مکانی های ویوگی به توجه با مقررات و قوانین تدوین و انطباق 3
 +313 +2 ها  سازمان و شهروندان بین فرهنگی تارتباطا بهبود 4
 -836 -2 انسانی منابع بر مبتنی اجرایی نهادهای و ها سازمان ملوری دانایی 4
 -133 -2 نفعان( ذی) شهروندان و شهری مدیران بین روابط ایجاد 6
 +2384 +4 ها  شهرداری عملکرد نلوه بر نظارت و استانداری شهری امور دفتر پشتیبانی 6
 -24 1 شهری ریزی برنامه نظام اجرایی بدنه در کارایی و پاسخگویی شفافیت، ایجاد 8
 +1113 +7 برنامه راهبردهای و انداز چشم با متناسب سازمانی ساختار ایجاد 3
استراتوی  ریزی برنامه رویکرد تغییر به نسبت کارفرمایان و مجریان مدیران، نگرش 14  6+ 1331+ 
 +328 +2 مشارکتی نگرش به ریزی برنامه در متمرکز نگرش از تغییر پذیرش 11
 و ها فعالیت در...  و گذاران سرمایه و نخبگان ویوه به و نفعان ذی مشارکت 12

 شهری توسعه های پروژه

1+ 728+ 

 

 عملکرد نلوه بر نظارت و استانداری شهری امور دفتر ، عوامل: پشتیبانیرفتاری -هنجاریدر مولفه 

 متناسب سازمانی ساختار شهری، ایجاد ریزی برنامه نظام اجرایی بدنه در کارایی و پاسخگویی شفافیت، ها، ایجاد شهرداری

 بر نظارت و استانداری شهری امور دفتر برنامه دارای تأثیرگذاری مستقیم و عوامل: پشتیبانی راهبردهای و انداز چشم با

 ساختار شهری، ایجاد ریزی برنامه نظام اجرایی بدنه در کارایی و ییپاسخگو شفافیت، ها، ایجاد شهرداری عملکرد نلوه

 باشند. برنامه دارای تأثیرگذاری غیرمستقیم می راهبردهای و انداز چشم با متناسب سازمانی

 ریزی برنامه رویکرد تغییر به نسبت کارفرمایان و مجریان مدیران، ، عوامل: نگرشدانشی -نگرشیدر مولفه 

 و نخبگان ویوه به و نفعان ذی مشارکتی، مشارکت نگرش به ریزی برنامه در متمرکز نگرش از تغییر ذیرشاستراتوی ، پ

 مدیران، شهری دارای تأثیرگذاری مستقیم و عوامل: عوامل: نگرش توسعه های پروژه و ها فعالیت در...  و گذاران سرمایه

 به ریزی برنامه در متمرکز نگرش از تغییر ستراتوی ، پذیرشا ریزی برنامه رویکرد تغییر به نسبت کارفرمایان و مجریان

شهری دارای  توسعه های پروژه و ها فعالیت در...  و گذاران سرمایه و نخبگان ویوه به و نفعان ذی مشارکتی، مشارکت نگرش

 باشند.تأثیرگذاری غیرمستقیم می

های  های کلیدی برای افزایش اثربخشی برنامه ها و پیشران ترین ملرک نشان داد که مهم پووهشدر نهایت نتایج  

 اند از:  عملیاتی شهر و شهرداری عبارت -راهبردی

 های   ها در تدوین و اجرای برنامه شهرداری عملکرد نلوه بر نظارت و استانداری شهری امور دفتر پشتیبانی

 ؛ راهبردی
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 ؛ عملیاتی -های راهبردی برنامه اجرای و تهیه فرایند در اجرایی های دستگاه و شهری مدیران بیشتر هماهنگی 

 های توسعه شهری و  استراتوی  در حوزه ریزی برنامه به سوی کارفرمایان و مجریان مدیران، تغییر نگرش

 ای؛  منطقه

 ...و 

گلی و قدمی  ات حسینی سیاهپووهشحاضر با مطالعات گذشته به  می توان به نتایج   پووهشبه جهت مقایسه 

( 1731)رهنما و صادقی ( و 1733گلی ) ب(،  قدمی و حسینی سیاه -1733گلی و قدمی ) ینی سیاهالف(، حس -1733)

ریزی راهبردی در کشور تا حدودی همخانی دارد اما پووهش  اشاره نمود که در بلث شناسایی عوامل موثر بر اجرای برنامه

عملیاتی شهر و  -های راهبردی ه و اجرای برنامهحاضر به تللیل و تعیین پیشران های کلیدی موثر افزایش اثربخشی مطالع

تواند در افزایش اثربخشی این  دانشی می -مدیریتی و انگیزشی -ها می پردازد. در این شرایظ نقش عوامل نهادی شهرداری

 ای داشته باشد. کننده ها نقش تعیین ساله برنامه 21 ها در افق برنامه

 

 و مأخذ منابع

تللیلی بر (. »1733. )حسین ،طهماسبی مقدم. و تیموری، اصغر .،، حیدری، ملمدتقی.ملسن ،احدنواد

مطالعات «. ریزی استراتوی  )مطالعه موردی: شهر زنجان ( با رویکرد برنامهCDSهای استراتوی توسعه شهری ) شاخص

 .22-8: 3، ساش دوم، شماره عمران شهری

راهبردی در نظام برنامه ریزی شهری  -امکان سنجی استفاده از طرح های ساختاری (. »1742احمدیان، رضا. )

 .83-76: 18، ساش چهارم، شماره مجله مدیریت شهری«. ایران

«. انداز شهر ساوه ریزی راهبردی و تدوین چشم برنامه(. »1737اشرفی، یوسف. و جانبابانواد، ملمدحسین. )

 .112-47: 1، ساش ششم، شماره آمایش سرزمین

 یزیجهت برنامه ر یشهر ستهیشا ییحکمروا گاهیجا یبررس(. »1734ارغان، عباس. و بهروزی، حمزه. )

، ساش مجله علمی تخصصی شباک«. : شهر قائمشهری؛ نمونه موردSWOTمناسب با استفاده از مدش  یراهبرد

 81-23: 86پنج ، شماره 

سعه برنامه توبرنامه توسعه راهبردی )استراتژیک( شهری: (. 1744سرداری، ملمدرضا. )راتی، ناصر، و 

 .نوآوران دانشگاه پارسه تهران: )از تئوری تا عمل(. 1414 راهبردی شهر  زوین تا سال 

فصلنامه «. اندیشه جدید شهر پایدار توسعه راهبردی ریزی برنامه(. »1733پریزادی، طاهر. و بیگدلی، لیال. )

 .34-33: 1، ساش یکم، شماره شهر پایدار

 ریزی برنامه نظام در تغییر بر مؤثر عوامل بررسی»الف(.  -1733) گلی، مهناز و قدمی، مصطفی. حسینی سیاه

 .31-71: 31، ساش سیزدهم، شماره فصلنامه جغرافیایی سرزمین«. مبنایی استفاده ازنظریه با ایران شهری

تللیلی بر مولفه های گرایش به رویکرد استراتوی  »ب(.  -1733گلی، مهناز و قدمی، مصطفی. ) حسینی سیاه

  .33-41: 14، ساش ششم، شماره جغرافیا و پایداری محیط«. ریزی شهری در ایران یند برنامهدر فرا

شناساایی وسانجش بساترهای بایساته بارای الگاوی (. »1731رهنما، ملمدرحیم. و صادقی، مجتبی. )

-21: 3شماره ، ساش سوم، ریزی شهری پژوهش وبرنامه«. مدیریات اساتراتوی  شاهری برای مدیریت شاهری مشهد

78. 
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ریزی جامع به  گذار از برنامه(. »1731اهلل و سلیمی، ملمود. ) اهلل.، اسدی، روح رهنما، ملمدرحیم.، مافی، عزت

 .38-73: 4، ساش دوم، شماره مطالعات جغرافیایی مناطق خشک«. انه(نمونه موردی: شهر ب)ریزی استراتوی   برنامه

توساعه اساتراتوی  شاهرهای (. »1744. و سراسکانرود، ملمد. )فرد، ملمد رهنمایی، ملمدتقی.، شعبانی

: 1، ساش یکم، شماره آمایش سرزمین«. ای سوی توساعه منطقاه راهای به CDS میانای ایاران باا تأکید بار رویکارد

21-38. 

: 1اره ، ساش یکم، شممجازی«. ریزی و مدیریت شاهری سرشات اساتراتوی  برنامه(. »1742سعیدنیا، احمد. )

6-17 . 

 در (CDS) شهری توسعه استراتوی های شاخص ارزیابی(. »1733اکبری، اسماعیل. و کماسی، حسین. ) علی

 .211-137: 4، ساش پنجم، شماره مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری«. کرمانشاه کالنشهر

ی استان ها یهردارشهای راهبردی  ارائه مدل اثربخشی تدوین برنامه(. 1734اکبر. ) عنابستانی، علی

 ، مشهد: استانداری خراسان رضوی.خراسان رضوی

 .مرکز مطالعاتی و تلقیقاتی شهرسازی و معماری :تهران .روشهای شهرسازی(. 1748) .غمامی، مجید

 استراتوی  ریزی برنامه سازی پیاده بر مؤثر عوامل ارزیابی(. »1733گلی، مهناز. ) قدمی، مصطفی. و حسینی سیاه

 .111-48: 121. ساش سی و یکم، شماره ات جغرافیاییپژوهشفصلنامه «. ایران در

، شرکت پردازش .ریزی استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازی برنامه(. 1743. )مرادی مسیلی، واراز

 .ریزی شهری تهران برنامه

 .هریش ریزی برنامه و پردازش شرکت تهران: .شهری سیال های طرح مبانی(. 1741سهراب. ) مشهودی،

دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و (. 1738ها. ) معاونت امور شهرداری

ها و  تهران: انتشارات سازمان امور شهرداری عملیاتی شهر و شهرداری(. -عمران و اصالحات شهر )برنامه راهبردی

 های کشور. دهیاری

 و معماری شهری، ریزی برنامه به نظری رویکردهای در پووهی دهآین شناسی معرفت(. »1738مقیمی، ابوالفضل. )

 112-33: 74،  شماره مدیریت شهری«. ساختمان صنعت

 اخیر تجربیات شهری، توسعۀ راهبردی -ساختاری ریزی برنامه(. 1733مشاور فرنهاد. ) مهندسین

 و مسکن وزارت تهران: ایران. در هبردیرا -ساختاری ریزی برنامه چهارم: جایگاه جلد ،در ایران آن جایگاه و جهانی

 .شهرسازی

. ترجمه رشید ریزی و مدیریت استراتژیک رویکرد تفکرسیستمی به برنامه(. 1733هینز، استیون. )

 اصالنی، چاپ سوم، تهران: انتشارات آگاه.

 -اریریزی ساخت بررسی و امکان سنجی جایگزینی الگوی برنامه(. »1731زاده مقدم، نصرالدین. ) الیاس

مجله معماری و شهرسازی «. ای مقایسه -ریزی جامع شهری در ایران: مطالعه ای تطبیقی راهبردی باالگوی برنامه

 .84-73: 6ساش دوم، شماره  شهر، آرمان
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