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 چکیده

. استگذار ها اثررو بوده است که بر کیفیت برنامههبهای محلی همواره با موانعی روریزی استراتژیک در سازمانبرنامه
را  یینو تب یفدو هدف توص یمایشپژوهش پ این تواند بر توسعه جامعه اثرگذار باشد.ها میکار برای آنشناسایی و ارائه راه

استراتژیک مشخص سازد، از  ریزی¬برنامه های¬یبطرف درصدد است تا آس یکپژوهش حاضر از  لذا. کندیدنبال م
 یدادهارو یانارتباط م یینبه تب گردد،¬یم یلپژوهش بر اساس هدف پژوهش تحل یرهایمتغ یانچون رابطه م یگرطرف د

 33با روش تحلیل تم  و مطالعه متون مختلف ساختاریافتهنیمه با استفاده از مصاحبه پژوهش قسمت کیفی در. پردازدیم
برای  پژوهشی در قسمت کم   .بندی شدنددانشی و نهادی دسته ارتباطی، تاری،زیرمقوله مشخص و در چهار دسته رف

بر اساس مدل ارائه  درجه( استفاده شده است. سپس پرسشنامه 9)طیف  سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثیفازی
اسمیرنوف، با توجه به  -براساس نتایج آزمون کولموگروفنفر( توزیع شد.  99)نمونه  133شده تهیه و در جامعه آماری 

ها در دست آمده است، بنابراین توزیع دادهه( ب۴۲/۴تر از سطح خطا )اینکه مقدار معناداری حداقل یکی از متغیرها کوچک
افزار ، بهترین نرمsmart plsها نرم افزار فرض نرمال بودن دادهحساسیت به پیش فقدانتوجه به  با مجموع نرمال نبود.

بعد از آن  با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی آزمون شد. پژوهشمدل  ،استمعادالت ساختاری برای اجرای مدل 
برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراك و شاخص بررسی اعتبار 

توان گفت مدل از تر از صفر و میمثبت و بزرگ پژوهشهای برازش مدل شاخص شده است. ، استفادهاستافزونگی 
که شاخصی قوی و نشان از کیفیت باالی  است  GOF، 111/۴اخص مقدار شاست. قبولی برخوردارکیفیت و اعتبار قابل

 ریزیچهارگانه دانشی، رفتاری، ارتباطی و نهادی با برنامه هایآسیبثیر معنادار أبعد از آن چهار فرضیه ت کلی مدل دارد.
ای دیگر در جامعه در نهایت تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب با توزیع پرسشنامه رد نشد. 9۲/۴استراتژیک با احتمال

 .مورد نظر صورت گرفت،که باتوجه به نتایج بین وضع موجود و مطلوب عوامل چهارگانه شکاف معناداری وجود داشت
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 مقدمه .1

 پذیرش مـورد توسـعه حـال در هـایکشور توسعه و رشد تسریع جهت ابزارها، ترینضروری از ریزیبرنامه
 درگیر ریـزی،برنامـه وجـود بـدون کشـورها از دسته این مختلف دالیل بنابر که چرا. است نظرانصاحب اکثر
 شک بدون. بود خواهند هاقیمت سطح نوسانات باال، تورم ناقص، و پایین اشتغال سطح اقتصادی، رکود فقر،

 گفت باید اختصار به .است برخوردار دوچندانی اهمیت از کشور یک دهنده تشکیل مناطق در ریزیبرنامه اهمیت
 محلی هایسازمان سطح در پژوهش کمبود و توسعه نظر از شهرهاکالن سایر با کرمانشاه شهرکالن فاصله که

 از استان این شهرهای که دهدمی نشان کرمانشاه استان مطالعه .دهدمی افزایش را پژوهش این انجام ضرورت
 سایر به نسبت شیرین قصر. کنندمی تجربه را متفاوتی شرایط توسعه هایشاخص از برخورداری سطح نظر

 یازده( نیافته توسعه هایشهر) بعدی هایرده در و کرمانشاه آن بعد از گیردمی قرار اول رتبه در استان شهرهای
 و شهر این توسعه برای بلندمدت برنامه نبود به کرمانشاه شهر مسئوالن از بسیاری. گیرندمی قرار استان شهر
 برای تالش حال در مسئولین البته. است شهر این شهرداری و شهر شورای وظیفه امر این که دارند اذعان استان
 و کارآمدی باشد، داشته ویژگی دو باید محلی هایدولت. هستند شهر این برای اندازچشم تعیین و طراحی
 محلی هایسازمان در ویژگی دو این وجود فقدان بیانگر کرمانشاه در محلی هایسازمان مطالعه که ی؛اثربخش

 . است شهر این
 دوم و است برآمده وظایفش عهده از حد چه تا که دارد این به بستگی اول وهله در محلی دولت کارآمدی

 شورای سفانهمتأ. است داده ارائه هاآن رفع برای جدید هایحلراه و شناسایی را جدید نیازهای حد چه تا و اینکه
 باعث شهری مدیریت ضعف و است شده خارج خود اصلی مسیر از و شده  زدهسیاست شدتبه کرمانشاه در شهر
 فقر ناموزون، شهرنشینی و نشینیحاشیه شگرف توسعه مانند مسائلی آمدن بوجود و شهر این توسعه فقدان
 مشکالت از بخشی تنها که است، شده زیربنایی هایشبکه فقدان و مرکزی هایبافت ساختار تغییر شهری،

 کسی بر گذشته سالیان طی در کرمانشاه شهر شورای همیشگی هایحاشیه. است کرمانشاه شهر شهرسازی
 و وظایف ترینبنیادی و تریناصلی از کرمانشاه شهر شورای که دهدمی نشان ایپدیده چنین و نیست پوشیده
 استراتژیک هایبرنامه اجرای یا تدوین حال در شهری مدیریت شهرها، از بسیاری در. است شده دور خود اهداف
 ترینمهم از. دارد وجود اختالف و بحث ساله یک برنامه تدوین و تهیه ضرورت اصل در کرمانشاه در اما است،
 از صحیح درك و شناخت فقدان شهری، مدیریت آن تبع به و شهر شوراهای جدی هایآسیب و هاچالش
 و هاگیریتصمیم در عمرانی و سیاسی نگاه غلبه و شهر اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، متنوع ابعاد و هاواقعیت
 . است شهری گیرانتصمیم و مدیران اقدامات
 کهحالی در. بود خواهد شهری توسعه در تعادل عدم و نامتوازن رشد نوعی گیریشکل موجب نگاه نوع این
 داشتن نیازمند خود ذاتی هایپیچیدگی دلیلبه شهرها در کارآمد و مطلوب ریزیبرنامه و شهری مدیریت
 واگذار شهروندان خود به را شهرها حکومت ایران سیاسی سیستم. است جانبه همه دانشی و بینش تخصص،

 نظام ایران در. است گذاشته باز گذاردمی اثر زندگیشان در که هاییتصمیم بر مردم دخالت برای را عرصه و نموده
 هفتم، ششم، اصول در شوراها فعالیت بر و است گرفته قرار شهر شوراهای تشکیل قانون ذیل شهری امور تدبیر

 در کشور امور اداره و گیریتصمیم بر اصول این در و تأکید کشور اساسی قانون دیگر اصل شش و دوازدهم
( 1391 سال اصالحی و) 13۷۲ سال مصوب قوانین طبق بر. است شده تصریح شهری و استانی ملی، سطوح
 از رفاهی امور سایر و آموزشی فرهنگی، بهداشتی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، هایبرنامه سریع پیشبرد برای
 شورایی نظارت با استان یا شهر و بخش روستا، هر امور اداره محلی، مقتضیات به توجه با مردم همکاری طریق

 .گیردمی صورت استان یا شهر و بخش روستا، شورای نام به
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کشور مانند استان،  کیاز خاك  یدر قسمت عیوس یاراتیکه با اختاست  یعموم یسازمان ،یسازمان محل
وجود اداره امور محل آن قسمت به یبرا رهیمانند بخش، دهستان و غ یمحدودتر ینواح ایشهر و  ن،شهرستا

به  یعاد نیقوان ایو  یکه طبق قانون اساس یاراتیمردم هر محل به موجب اخت ،یمحل یها. در سازماندیآیم
امور محل خود را  ،نباشد یمملکت نیانبا قو ریجا که مغاتا آن دیمقررات جد میتنظتوانند با یم ،ها داده شده استآن

 ءاین استان جز ،شوند و با توجه به آمارریزی مدیریت میبدون برنامه ،شهرهای استان کرمانشاه .ندیاداره نما
مدت در ریزی بلند، نبود برنامهاین موضوعاز دالیل یکی  شود،محسوب می های توسعه نیافته کشوراستان

 است.  شهرهای این استان
رو همختلف به کندی صورت گرفته و با موانع بسیاری روبریزی در شهرهای استان کرمانشاه به دالیل برنامه
تر از نییکه پا یحکومت یهاتیتمام فعال ریزی بسیار ضروری است.شناسایی این موانع جهت برنامه شده است.

در جلسات . رندیتوانند قرار بگیم یمحل یهااند در حوزه اقتدار سازمانقرار گرفته یو مال یاسیمسائل س سطح
ریزی ختم ریزی استراتژیک، موانعی وجود دارد که باعث شده به توافق جهت برنامهنامهرشده برای ب برگزار

اند. در شهر کرمانشاه حتی بحث برون درك شده اما موانع برطرف نشده ریزی در شهرهانشوند. اهمیت برنامه
  سسات علمی واگذار گردد.ار شد از طریق مزایده به مؤقرریزی استراتزیک نیز مطرح و سپاری برنامه

 یهاکه شوراها و انجمن ییهانامهنیها وآئنامهبیتصو قیاز طر یمحل یهاسازمان یهاو قدرت اراتیاخت
وراها ایجاد ش هبا در نظر گرفتن فلسف[. 33] گرددیاعمال م یمحل انیمجر لهیوسبه ندینمایم بیتصو یمحل

امور هر محل توسط اهالی همان محل،  هامور محل خود و ادار هگیری و ادارمبنی بر نقش مردم در تصمیم
امور  تیریشامل مد یسازمان محل نیهمچن .[1۵] شوندشوراهای اسالمی نوعی پارلمان محلی محسوب می

از موارد  یاریاگرچه در بس یتیموجود نیمجلس است. چن ندگانیاز نما ییاجرا یتأیه لهیوسههر محله ب یعموم
معتقد است که سازمان  زیجان کالرك ن [.1] است یریگمیاقتدار تصم یدارا یاست ول یتابع حکومت مرکز

 یاهال یکه مربوط به اداره امور مال یکه عمدتاً با موضوعات ،التیا ایکشور  کیاز حکومت  یسمتق شامل یمحل
و مطلوب آن است که  کندیم نییآن تع یکه پارلمان برا یمحل است، سر و کار دارد، به عالوه موضوعات کی
 [.9] شود تیریمد ،یحکومت مرکز ادیتحت انق یافراد محل لهیوسهب

 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 چه و زمانی چه چگونه، چیزی، چه که است زمان از قبل گیریتصمیم برای عملی اصوالً توسعه ریزیبرنامه
 هایاستراتژی و هارویه اقدامات، برای جایگزینهای گزینه تعیینهمچنین  انجام بگیرد ویی هابرنامه و هاسیاست
 برای موجود امکانات بر بشر تسلط و توانایی به را توسعه اگر [39] سساتمؤ هدف به دستیابی برای نیاز مورد

 گسترش بر که اقتصادی رشد و نوسازی بر عالوه کنـیم، تعریـف معنـوی و مـادی حـوایج رفـع و بهتر زندگی
 در اساسی تغییرات متضمن است، مادی رفـاه و تولیـد و معیشتی اقتصاد بر مبتنی و دارد تأکید ابزاری هایتوانایی
 . اسـت عقیـدتی حتـی و فرهنگـی سیاسـی، اجتماعی، هایزمینه همه

 کـه است ارگانیکی پیوستگی نیازمند بلکه یکدیگر، از منفک صورتبه نه سیاسی و اقتصادی توسـعه وجـوه
 کشورهای در توسعه تجربه. یابدنمی سامان نهادمند و طبیعی ایگونه به نیز دیگر وجـه وجـوه، از یکـی بـدون

 زابحران و نامتوازن شکننده، فرهنگی، و سیاسی رشد بدون اقتصادی رشـد الگوی که است آن بیانگر مختلف،
 یـک مـردم آحـاد آمیزرقابت مشارکت با نیز آن که ،است سیاسـی ثبـات نیازمنـد اقتصـادی، رشـد تـداوم. اسـت
 مناطق و اجتماعی طبقات بین تبعیض کاهش با اقتصادی و سیاسـی توسـعه. شـودمـی محقـق ،کشـور

 و سیاسی هایشاخص جهت از کشوری اگـر حتـی واقـع، در. دارد مسـتقیم ارتباط کشور، یک جغرافیایی
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 توسعه مصداق کشوری چنین گـردد، ترژرف نیز تبعیض همزمان ولی باشد، قرارگرفته توسعه مدار در اقتصادی
 [.۵9] شودنمی محسوب پایدار
 و تصمیمات تغییر برای آمیـزمسـالمت روشـی تـأمین بـا دموکراسـی، نادرست، هایسیاست اتخاذ صورت در
 افزایش موجـب داده، کـاهش را نادرسـت هـایسیاسـت تصحیح اجتماعی و اقتصادی هزینه گیران،تصمیم
 عمودی و( مناطق میان قدرت شدن سرشکن)افقی دموکراسی واقع در. گرددمی اقتصاد بلندمدت ظرفیت

 سیسـتماتیک تصـحیح و تعـدیل برای هزینه کم و مؤثر سیستمی ،(تقنینی ـ اجرایی ارشد مقامات بودن منتخـب)
 [.13] سازد هماهنگ مردم مطالبات و هاخواست با را هاآن تا ،است دولـت هـایسیاسـت
 یشهر یریزبرنامه و مدیریت یگذاراستیس یابزارها ترینیاساس از یشهر جامع یهاطرح حاضر حال در

 این وجود این با اما. است گرفته قرار کیدتأ مورد ینفت یکشورها ویژههب سوم جهان یکشورها یشهرها اغلب در
 مطلوب، توسعه یسو و سمت به شهر هدایتی و شهر موجود وضع یسامانده در الزم جهینت اندنتوانسته هاطرح
 استاندارد رویه خالف بر یهاطرحاین  زیرا. باشد داشته رهیغ و یررسمیغ یهاسکونتگاه یسامانده اشتغال، ایجاد

 که عالوه شودمی تلقی مفید شهر برای طرحی اند.هشد هیته یشهر توسعه در مردم میمستق مشارکت فقدانبا  و
 [.۵3] گیردمی نظر درنیز  را محلی مشکالت از ایها، مجموعهاولویت و محلی بازیگران ابتکارهای آوریجمع بر

 شناختاز طریق  که ریزان و مدیران امروزی شهرها استبرنامهتوسعه در سطح محلی در اختیار  رسیدن به
ساالرانه و از مردم به شیوه بایدتوسعه شهر  محکوم به شکست است. ،به پایین دستورات از باالناپایدار و از طریق 

که در اکثر شهرهای کوچک و بزرگ ایران و بل کرمانشاهساخته شود. امری که نه تنها در شهر  به باال، پایین
با داشـتن که  ی کشـور استهای مـرزکرمانشاه از استان استان .جهان سوم به دست فراموشی سپرده شده است

بررسـی  اسـت. نمـوده ای را در کشور ایران ایفافرهنـگ و تـاریخ غنی از قدیم االیام، همـواره نقـش برجسـته
های در پژوهش ،گردشگری و زیرساختی اجتماعی،مـذهبی،-فرهنگی درمانی،-بهداشتی هـای متعددشـاخص
  ست.ن اوخامت اوضاع این استا هدهندنشانمختلف 

از روند  ای و محلی است و بایددر سطح ملی، منطقه ریزی کشوراصالح نظام برنامهالزمه حل این مسائل، 
در جهت ایجاد  ( تغییر نموده وپایین به باالریزی )برنامه به نظام غیرمتمرکز (پایین ریزی باال بهبرنامه) متمرکز

آشنائی مسئولین محلی و مردم با گام برداریم.  سازوکارهای مشارکت مردم، نهادهای محلی و متخصصان
دادن  اثربخش باشد. هادر تهیه و اجرای طرحتواند می ،هاها و اولویتها، توانمندیهای محیطی، نیازمندیویژگی

های محلی و ریزیدولت محلی در جهت برنامه منزلهبه هاو شهرداری اختیارات قانونی به شورای اسالمی شهر
-برنامه مسئولین و کـه مدیران رسید خواهد پایدار به توسعه شهری تواند بسیار مفید باشد.، میهاآننظارت بر 

 و هاتوانایی به توجه با را مـشکالت شهری و مسائل بتواند آگاهی و با سیاستگذاری، خالقیت شهری ریزی
 همان خاص که دارد وجود هاییحلراه شهری هر کـه برای بداننـد و حل نمایند دارند شهرها که هاییپتانسیل
له أکید بر این مسأسی جمهوری اسالمی ایران نیز با تقانون اسا اسـت. درونی ارتباطات برقراری مستلزم و مکان

گیری و مجریه و قضائیه رکن چهارم از ارکان تصمیم را در کنار سه رکن مقننه، ی شهرشوراها، در اصل هفتم
 .اداره امور کشور برشمرده است

 بحث پیشرفته، کشورهای شهری ریزیبرنامه در مهم مسائل از. شهری ریزیبرنامه در شوراها نقش
 جایگاهی دارای شهری ریزیبرنامه. است شهری ریزیبرنامه مختلف هایبخش همه در مردم پایدار مشارکت

 و قطع بطور ریزیبرنامه ساختار این در تغییر نوع هر اینکه یعنی. است جامعه کالن ریزیبرنامه تکنیک در مهم
 . گذاشت خواهد جامعه کل بر را خود فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، اثرات یقین،
 و توسعه و ایجاد موردنظر، هایهدف تحقق جهت ایمنطقه و محلی مدیریت در شده پذیرفته هایروش از
 تجربه البته و گیردمی قرار مطالعه مورد شهرسازی مبحث در نظریه یک که است محلی هایسازمان تقویت
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 چگونه محلی سازمان یک شورا نوپای نهال اینکه اما. است شده منتج آن از پیشرفته کشورهای در هم موفقی
 است کشور در موجود اداری ساختارهای در جدی تغییر مستلزم نماید باز ریزیبرنامه نظام در را خود جایگاه باید

 الگو یک منزلهبه پیشرفته کشورهای تجربه همچنین و ریزیبرنامه نظام در نوین علمی هایروش و هاتئوری.
 به بنا دولت چون. ستا هاشیوه سایر از ترمناسب مشارکت بستر بر ریزیبرنامه حرکت که دهدمی نشان

 اصول اینکه مگر رسندنمی توسعه به جوامع کلی، طوربه. ندارد را هابحران اینگونه با مقابله توان خاص مقتضیات
 در( 1NPM) نوینمدیریت دولتی  [.39] باشد حاکم آن در جانبه همه تمدیری و ریزیبرنامه منظم و دقیق

-سازمان در عملکرد بهبود برای خصوصی مدیریت ابزارهای از استفاده در پذیریانعطاف ایده خود اصلی طراحی

 برای مالی و بودجه مدیریت جدید اشکال و هاسازمان برای جدید رقابتی فضای یجادا [.۵1] دارد را عمومی های
 [.۵9] است شده ارائه عمومی مدیریت جدید رویکرد چنین هایویژگی از حمایت

 طبق متعهد دولت یک اصول و اهداف از. محلی هایحکومت سطح در ریزیبرنامه قانونی الزامات
 و هویت مردم به امر این. است هاآن بیشتر پیشرفت و خود امور اداره برای جوامع حق تشخیص اساسی، قانون
صادر  هاییهای محلی قوانین و دستوالعملگیری در سازماندر کشور ما در راستای تصمیم [.۵۵] بخشدمی قدرت

 شهرها حریم و محدوده در رسانیخدمت هایحوزه سایر در ریزیبرنامه نیز و شهرداری برنامه تدوین شده است.
 :است شده تدوین هاآن به استناد با حاضر دستورالعمل که است زیر قانونی مبانی دارای

   [۲۴] شهری عمران و نوسازی قانون 1۲ ماده .1

   [۲1] شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای اختیارات و وظایف تشکیالت، قانون ۷1 ماده ۵ بند .۵
 و کشور اسالمی شوراهای اختیارات و وظایف تشکیالت، قانون ۷1 ماده( 1/۷/139۵ الحاقی) 3۵ بند .3

 [۲1شهرداران ] انتخاب

 (1۵/۴4/1341 مصوب) هاشهرداری مالی نامه آیین ۵۲ ماده .4

 (1331مصوب)هاشهرداری مالی نامهآیین ۲1ماده .۲

 [4۴] شهر عملیاتی_ راهبردی برنامه پایش و اجرا تصویب، تدوین، دستورالعمل .1

 اجرای و تدوین شامل استراتژیک مدیریت. هایدر شهرها و شهردار کیاستراتژ یزریبرنامه
 باید ارشد مدیریت که معناست بدان این. دهد سوق باالترسطوح  به را هاسازمان تواندمی که است هاییاستراتژی
بخش به ارائه  نیا در[. ۵۷] بماند باقی مرتبط و آشفته محیط در تا باشد ترینمناسب که کند انتخاب را استراتژی

  [.3۷] شودیپرداخته م یدر قالب هفت گام اصل کیاستراتژ یزریمدل برنامه

 یشهر و شهردار تیمورأم یهاسرفصل نیو تدو یاول: بررس گام

و  گرددیمشخص م رمجموعهیز هایواحدها و سازمان یهاحوزه ت،یمامور هایبا معلوم نمودن سرفصل
شده در سطوح  نییتع هایخاص خود منطبق با سرفصل تیمورأم نیبه تدو رمجموعهیز واحدهای و هاسازمان
و اسناد  یهمچون الزامات قانون یاز منابع مختلف توانیم یتریموأم هایسرفصل نیتدو یبرا .پردازندیباال م

از  یرگیبهره ،یخارج نفعانیذ لیموفق جهان، تحل هاییشهرها و شهردار کیمصوب، برنامه استراتژ
گام در  نیانظرات خبرگان استفاده نمود. در  لیو تحل یشهر تیریمرتبط با مد یعلوم تخصص یودهارهنم

 .شودیم یزیآن مم نیب یرابطه منطق جادیها مشخص و با اتیمورأسرفصل م یشهر و شهردار یدوسطح اساس
 یشهر و شهردار یرونیو ب یدرون طیمح یابیدوم: شناخت و ارز گام

 دهندیم لیها را تشکنآ یداخل طیکه مح رانیکارکنان و مد زات،یطرف با انواع منابع، تجه کیاز  هاسازمان
امروزه در حال  هاطیمح نیمواجه هستند. همه ا یو عموم ایفهیوظ طیاز سازمان با مح رونیدر ب گریو از طرف د
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سازمان بزرگ  کیبر  یاریبس یاثرات مثبت و منف تواندیم راتییتغ نیبوده و هر کدام از ا عیسر یو دگرگون رییتغ
گسترده مانند شهرها و  هایگسترده مانند شهرها و سازمان یاست که ساختارها یدر حال نیداشته باشد. ا

باشند.  زین یرامونیپ یطمحیاز عوامل  یبعض ردهندهییخود تغ توانندیم هایبزرگ مانند شهردار هایسازمان
 عوامل از سازمانی هایسیاست و پاداش ساختار سازمانی، فرهنگ رهبری، سازمانی، ساختارعوامل همچون 

  [.۵] شوند گرفته نظر در هااستراتژی مؤثر اجرای برای باید که هستند اساسی
 یبررس قیدق یرا به صورت یطیتمام اجزا و عناصر مح دیبزرگ با هایسازمان هایستیاستراتژ ن،ینابراب
را معلوم نموده و در برنامه لحاظ کنند. در  یخارج یدهایو تهد هاو فرصت یداخل هایضعف و هاتا قوت ندینما
از  حیضمن شناخت و درك صح ،یزریبرنامه میت [.41] دشون نییمشخص و تع دیبا یطیمح یرهایراستا متغ نیا

و فرصت باشد.  دینقاط ضعف، قوت، تهد نییدر صدد تع ،یو خارج یداخل طیدر مح دیبا یشهر و شهردار طیمح
 یکیو تکنولوژ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسینظارت بر روندها و عوامل س قیاز طر توانیرا م دهایها و تهدفرصت

 اطنق نییتع یبرا [.1] همبستگی بین این عوامل بر روی انتخاب و کیفیت استراتژی اثرگذار باشد کشف نمود.
گام، در دو سطح شهر و  نیا در [.41] و عملکرد را مورد توجه قرار داد یجار یمنابع، استراتژ دیضعف و قوت، با

ارزش و وزن هر کدام  نفعانینموده و با استفاده از نظرات خبرگان، ذ طیمح یابیاقدام به شناخت و ارز یشهردار
 [.۵1] نمایدمیمشخص  زیرا ن

 ی)چارچوب انتخاب( در شهر و شهردار یمشخط نییو تع یسوم: بررس گام
مرحله  نیا دی. از جمله فواشودیم میترس یشهر و شهردار تیریو روند مطلوب جهت مد هیگام رو نیدر ا

 گرید هایگام هاینهیگز ی. محدود شدن منطقاست زانریو برنامه نفعانیذ یبرا کسانی کردیرو و دید جادیا
سازمان از  یمشتحقق خط نیو تضم یزریمراحل، کاهش زمان برنامه هایخروجی دارهدف یرگیمدل، جهت

و  تیریمد هیروند و رو یمرحله الزم است در دو سطح شهر و شهردار نی. در ااستگام  نیجمله اهداف ا
 دنبال مختلف عملکردهای به دستیابی برای هادارند، آن اساسی اهداف هاسازمان چارچوب آن مشخص شود.

 اثربخشی بر است مشروط اهداف چنین در موفقیت به دستیابی .اندکرده تعیین خود برای که معیارهایی، کنندمی
با استفاده از نظرات خبرگان به استفاده از  زانریاست برنامه ضروری .[۲3] استراتژیک هایبرنامه اجرای کارایی و

 .ندینمااقدام  یجهان اتیتجرب
 یشهردار کیاستراتژ هایشهر و حوزه کیمسائل استراتژ نییچهارم: تع گام

 هایدر سطح شهر و حوزه کیمسائل استراتژ بندیتیشناخت و اولو شامل: ندیگام از فرآ نیچهارم
موضوعات تمرکز  یبه عبارت ای هاحوزه نی. ااست هااز آن یانتخاب تعداد تاًیو نها یدر سطح شهردار کیاستراتژ
 توانیها مصورت توجه به آن رد و دارد اندازدر شناخت و تحقق چشم یقابل توجه تیوزن و اهم ک،یاستراتژ
و  گذاریهیسرما باید یشهر و شهردار تیریمد نیبنابرا نمود. میترس یشهر و شهردار یبرا مطلوبی اندازچشم

 [.۵4] خود داشته باشند هاییاستراتژ نیو تدو تیمورأم نتعیی در هاو حوزه مسائل نیبه ا ایژهیتوجه و
 شهرداری و شهر اندازچشم نییپنجم: تب گام

 باید نباشند، کاری چنین انجام به حاضر اگر حتی هاآن. شوندمی روهروب زیادی تصمیمات با روز هر مدیران
 زیرا است، ناپذیر اجتناب امری گیریتصمیم که داشتند اظهار( 1999) رابینسون و پیرس. بگیرند تصمیم

 تصمیمات مدیر مختلف تصمیمات بین در .است گیریتصمیم خود خودی به تصمیم از صریح تصمیم از جلوگیری
 فهیوظ نیهمانند گام دوم ا  [.3۴] کنندمی ایفا مهمی بسیار نقش سازمان هر در و هستند مهم بسیار استراتژیک

 یشهر تیریبا مشورت خبرگان علوم مرتبط با مد یارشد شهردار رانیشهر و مد یاز شورا یبر عهده گروه
با  یشهر و شهردار طهمچون ارتبا یمشتمل بر موارد شودیارائه م یبخش که در قالب سند نیا ی. خروجاست

رسالت  رینظ یمسائل یفتوصی صورت به اندازاست. چشم هیپا هایاستیاز س یانیو ب یعمده، اهداف کل نفعانیذ
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را  یرگیمیبا تصم ضوابط مهم و مرتبط یعملکرد، برخ یارهایآن، مع یاساس هاییاستراتژ ،یشهر و شهردار
 [.41] تبه آن اس دنیکه سازمان در جهت رس دنماییم میترس ندهیاز آ آلدهیا ینموده و چارچوب نییتب

 یشهر و شهردار یساختار مطلوب و ساختار کنون انیتفاوت م یششم: بررس گام
 تیو در نها و مصوب، انجام  یقانون تیتحقق مامور یساختار سازمان برا یاحتمال راتییتغ یگام بررس نیا در
 یاساس راتییتغ کردی. روشودیانتخاب م یکی ،ساختار یاصالح راتییتغو  یاساس راتییتغ ،نهیدو گز انیاز م
اثربخش آن به  یاجرا ایکرده  یتفاوت قابل توجه ییمطلوب از لحاظ محتوا تیمورأکه م شودیانتخاب م یزمان

همچون  هایییژگیاز و یو ساختار جار یاست. سازمانده یدر ساختار کنون یتحوالت اساس ازمندیزعم خبرگان ن
 ریبرخوردار است و منجر به عملکرد غ یو هماهنگ یموثر ارتباط هایزمیو فقدان مکان یمتداخل، مواز فیوظا
 .است دهیگرد یدر سطح اکثر واحدها و در مجموع عملکرد کالن شهر و شهردار ثربخشا

 آن یو واحدها یشهر و شهردار ازیمورد ن هاییاستراتژ نیهفتم: تدو گام
 ایخدمت خاص و  کیتمرکز بر  لیاز قب ،یمتفاوت شهر و شهردار یهایاستراتژ نیاز ب توانندیم رانیمد

است  یبه نحو شودیانتخاب که از سطح واحدها آغاز م نیتنوع در خدمات مختلف دست به انتخاب بزنند. ا جادیا
اهداف و  ت،یتحقق مامور ینشان دادن چگونگ یبرا ایژهیو یهایاستراتژ دیآن واحد، با یراهبر تهیکه کم
 ،یکالن شهر و شهردار هایاستیخود را در چارچوب س هاییاستراتژ دیکند. واحدها با طراحی اندازچشم

 شانتیمورأم وفقم تحقق هاییازمندیها و منابع و نمرتبط با خدمات آن یمنابع، مالحظات بخش تیمحدود
 تدوین اهداف، تعیین استراتژیک، اندازچشم گیریشکل شامل استراتژیک ریزیبرنامه یندفرآ [.41] کنند اظهار

 و استراتژی اهداف، انداز،چشم در اصالح هرگونه آغاز زمان گذشت با سپس و استراتژی کنترل و اجرا استراتژی،
 برای سازمان رویکرد و استراتژی اهداف، دیدگاه، که است معنی بدان این. (1)نمودارباشدمی مناسب اجرای
 استراتژیک برنامه کلی، طور به [.4۲] است انجام حال در روند یک بلکه نیست نهایی هرگز استراتژی اجرای
 [.۲۴]دهد می  قرار توجه مورد را  وی نفعانذی همه انتظارات و عالیق ها،اولویت سازمان
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 انداز، چشم اهداف تحقق برای .هستند خود شهرهای در ریزیبرنامه دنبال بهایران   در محلی هایسازمان
 ایفا شهری توسعه هایبرنامه در که ایکننده تعیین نقش لحاظ به ،(شهرداری -شهر شورای) محلی مدیریت

 و قوت نقاط داخلی، استراتژیک عوامل وتحلیلتجزیه با استراتژیک ریزیبرنامه .دارد کلیدی جایگاهی نماید،می
 به توجه با و تهدیدات و هافرصت جمله از سازمان کنترل از فراتر بیرونی عوامل و سازمان، به منتسب ضعف

قانون اساسی به صالحیت  دوازدهماصل  [31] کندمی تعیین سازمان برای را بلندمدت اهداف سازمان، مأموریت

ـ بررسی و تدوین 1
سرفصل های ماموریت

ـ شناخت و ارزیابی محیط ۵
داخلی و خارجی شهر

ـ بررسی و تعیین خط مشی3
شهر و شهرداری

ـ تعیین مسائل 4
استراتژیک شهر

هر ـ تبیین چشم انداز ش۲
و شهرداری

ار ـ بررسی تفاوت میان ساخت1
مطلوب و ساختار کنونی شهر

یاز ـ تدوین استراتژی های مورد ن۷
شهر و شهرداری
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( نیز به الزام مقامات کشوری به رعایت 1۴3گذاری محلی در حدود اختیارات شوراها اشاره دارد و اصل )مقررات
 در شهری مدیریت اصلی رکن دو شهر اسالمی شورای و شهرداری [،19] تصمیمات شوراها تصریح کرده است

 .است شهر امور تمشیت و ریزیبرنامه گذاری،سیاست هاآن قانونی اصلی و وظیفه که دو این جزهب .هستند ایران
 :نمود بندیدسته ذیل حوزه چهار در کلی طورهب توانمی را ایران در محلی مدیریت وظایف حاضر زمان در

 امور راهبری و هماهنگی شهری، امور گذاریسیاست و گیریتصمیم: شامل گذاری،سیاست وظایف .1
 شهری امور نظارت و شهری،کنترل ضوابط و حقوق ،شهری

 مالی و اقتصادی امور شهری، ریزی برنامه شهری، مطالعات :شامل ریزی؛برنامه وظایف .۵
ایمنی  خدمات شهری، خدمات شهری، تجهیزات و هازیرساخت شهری، عمران: شامل، اجرایی امور .3

 خدمات شهری، ،زیباسازی شهری سبز فضای شهر، عمومی نقل و حمل و ترافیکی خدمات شهری،
 اجتماعی و فرهنگی

 و حقوقی ،امور گوناگون هایپروانه صدور شهروندان، هایدرخواست به پاسخگویی: شامل ،اداری امور .4
 پرسنل رفاهی

-می صورت ارکان دو از یکی سوی از موضوع، به بسته مربوطه، مقررات و قوانین چارچوب در وظایف این

. دهند شکل را آینده و کرده استفاده فرصت از محلی هایدولت که است رسیده آن زمان حاضر حال در پذیرد.
 و رشد دررا  خود سهم هاآن شودباعث می امر این .باشد جانبههمه رشد برای انگیزه از سرشار که ایآینده

شود مینشین حاشیه جوامع و هااقلیت حقوق و منافع از محافظتباعث شناسند و ب رسمیتبه  خود شهر پیشرفت
 ایآینده [.34] است شده گرفته نادیده هاآن نیازهای کنندنمی احساسنفعان ذی زیرا شده، وحدت ایجاد باعث و

 صورت عدالت به آن اصلی صاحبان بین در شهر ثروت توزیع و باشد داشته شهر از حقی شهروند هر که پایدار
 نهادهای برای تواندمی شهرها، همچنین و سازمان در راهبردی سند تریناصلی استراتژیک ریزیبرنامه .گیرد

 نظارت و ارزیابی امکان کشور، هایدهیاری و هاشهرداری سازمان نیز و شهر اسالمی شوراهای جمله از نظارتی
امور کشورند  هگیری و ادار. شوراها از ارکان تصمیمنماید فراهم را هاشهرداری عملکرد تردقیق و بیشتر چه هر

       [49[،]19] (1۴۴اصل ) گیردامور هر محل با نظارت شوراها صورت می هو از سوی دیگر ادار (۷اصل )
 مطالعات پیشین

 هایافته پرداخته، تهران 1 منطقه شهرداریریزی برنامه در مؤثر عوامل شناسایی به( 1399) سال ترابی اصغر
 رهبری پشتیبانی و حمایت سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ شامل بررسی مورد عوامل متما که دهدنشان می
 پیشرفته اطالعاتی های سیستم و فناوری و کارکنان مشارکت و پذیرش ارشد، مدیریت آگاهی و آشنایی سازمان،

 [.۲۵] هستند تأثیرگذار استراتژیک های برنامه اجرای و تدوین بر
 شرکت در استراتژیک ریزیبرنامه موفقیت با را سازمانی عامل هشت ارتباط پژوهشی در (1399) رسولیان

 ریزیبرنامه اهمیت از ارشد مدیران آگاهی ارشد، مدیران مشارکت عامل پنج تأثیر و داد قرار بررسی مورد گاز ملی
 در استراتژیک ریزیبرنامه موفقیت در ،محیطی صحیح ارزیابی و تغییر مدیریت کارکنان، مشارکت استراتژیک،

 [.4۵] شدند رد هاداده پایگاه وجود و کارکنان پذیرش سازمانی، تعهد عوامل و تأیید ایران گاز شرکت
 ریزیبرنامه شروع فرآیند در موفقیت عوامل ترینمهم که رسید نتیجه این به پژوهشی در( 139۷) مبلغ

 از سازمان، استراتژیک اهداف با راستاییهم و است عالی مدیریت پشتیبانی اطالعاتی هایسیستم استراتژیک،
 تغییرات با مطابق برنامه تعدیل و استراتژیک ریزیبرنامه تدوین فرآیند در موفقیت حیاتی عوامل ترینمهم

 [.3۵] است اطالعاتی هایسیستم استراتژیک ریزیبرنامه اجرای در موفقیت حیاتی عوامل ترینمهم از محیطی،
 استراتژیک ریزیبرنامه ابعاد سازمانی، عوامل دسته سه به را ثرمؤ متغیرهای خود پژوهش در( 139۲) حاکی
 شامل سازمانی عوامل. است کرده تقسیم اطالعات فناوری استراتژیک ریزیبرنامه موفقیت و اطالعات فناوری
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 راستاییهم شامل هم استراتژیک ریزیبرنامه ابعاد و هستند تعاملی سازمانی عوامل و درونی سازمانی عوامل
 ارزیابی و سازمان وکارکسب استراتژیک برنامه با اطالعات فناوری استراتژیک ریزیبرنامه بین استراتژیک
-می و مؤثرند استراتژیک راستاییهم بر تعاملی سازمانی عوامل کلیه پژوهش، این نتایج مطابق. شودمی محیطی

 استراتژیک ریزیبرنامه موفقیت در کنندهتعیین عاملی استراتژیک، راستاییهم بر اثرگذاری واسطه به توانند
 [.11] باشند اطالعات فناوری

 در استراتژیک ریزیبرنامه ،هایحوزه سایر و شرکت استراتژی بین ارتباط بررسی» پژوهش در ۵۴11 التُرکی
 پرداخته نگهداری استراتژیک ریزیبرنامه توسعه جهت چارچوبی ارائه به «نگهداری سیستم با عملیاتی نگهداری

 ضروری و مهم عوامل از متعهد ارشد مدیریت عامل نفعان،ذی اجتماع در که دهدمی نشان پژوهش نتایج. است
 هر در تعهد تفاوت ،پژوهش در توجه قابل نکته. است هاسازمان در نگهداری استراتژی ریزیبرنامه موفقیت در

  [.۲] است سازمان در نفعانذی نوع و غیرملموس مزایای وجود علت به نفعانذی از یک
 که گرفته نتیجه چنین ریزیبرنامه موفقیت در کننده تعیین عوامل عنوان با پژوهشی در ۵۴۴9 سال در البانا

 ریزیبرنامه موفقیت و استراتژیک اخیر کارهای گسترش در استراتژیک ریزیبرنامه مشارکت و اجرا بین
 ریزیبرنامه موفقیت مهم عوامل» پژوهش در ۵۴۴9 سال در هریس [.13] دارد وجود معناداری ارتباط استراتژیک
 مشارکت شامل عوامل این که نموده اشاره استراتژیک ریزیبرنامه موفقیت مهم عامل ده به ،«استراتژیک
 امکانات پروژه، مراحل واقعی، انتظارات مناسب، ریزیبرنامه نیازها، شرح اجرایی، ارشد مدیر حمایت کارکنان،
 [.19] شودمی موارد این روی تمرکز و زیاد تالش روشن، اهداف و اندازچشم مناسب،

 و شناسایی نظیر مواردی بیان ضمن «ریزیبرنامه در موفقیت کلیدی عوامل» پژوهش در (۵۴۴۷) ریسک 
 جهت نیازها نمودن روشن بینانه،واقع اهداف کردن مشخص رایج اشتباه ده از جلوگیری چگونگی و استراتژیک

 زمینه این در رایج اشتباه ده به استراتژیک، برنامه اجرای جهت نیاز مورد کارکنان و زمان ایجاد اهداف، به رسیدن
 هایشرکت در استراتژیک ریزیبرنامه» پژوهش در( ۵۴۴1) سال در همکاران و ساشا [.43] است پرداخته
 کنترل سازی، رسمی زمانی، افق چون عواملی بین در که کندمی بحث چنین ،«جدید تجربی های یافته-کوچک
 [.49دارد ] را اهمیت بیشترین سازیرسمی عامل استراتژیک، وسایل و مستمر

 ریزیبرنامه موفقیت عوامل به «استراتژیک ریزیبرنامه در حیاتی عوامل» مقاله در( 1991) ملویل
 تعریف از پس پیگیری ها،داده پایگاه ایجاد بر تأکید مدیران، مشارکت شامل که کرده اشاره استراتژیک
 .باشندمی استراتژی اجرای در بودجه و ریزیبرنامه میان توازن ها،استراتژی

 
 شناسی پژوهشروش .3

 پیمایشی پژوهش است. هراکتشافی  -توصیفی هایپژوهش نوع از )آمیخته( و ی و کیفیکم  حاضر پژوهش

است تا  درصدد طرف یک از حاضر پژوهش که صورت بدین [.11] کندمی را دنبال تبیین و هدف توصیف دو
 اساس بر پژوهش میان متغیرهای رابطه چون دیگر طرف از سازد، مشخصاستراتژیک ریزی برنامه هایآسیب

 [.3۷] دپردازمی رویدادها میان ارتباط تبیین بهگردد، می تحلیل پژوهش هدف
 

 خبرگان جمعیتیمشخصات  .1جدول

 درصد فراوانی جمعیتیهای ویژگی

 جنسیت
 ۷۴ 14 مرد

 3۴ 1 زن

 ۵۲ ۲ سال 3۴کمتر از  سن
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 3۴ 1 سال 3۴-4۴

 4۲ 9 سال 4۴باالی 

 تحصیالت
 1۴ 1۵ کارشناسی ارشد

 4۴ 9 دکتری

 کاریسابقه
 ۵۴ 4 سال 1۲تا  ۲

 9۴ 11 سال 1۲باالی 

 
 1۴۴ ۵۴ کل

 

و از طریق تحلیل  خبرگان، با ساختاریافتهنیمه مصاحبه و موضوع پیشینه  بررسی با پژوهشدر قسمت کیفی 
 مطلع افراد از ساختارمند نیمه مصاحبه ابتدا شروع، . برایشدند شناسایی استراتژیکریزی برنامه هایآسیبتم، 
 به پاسخ در پژوهشگر که کرد پیدا ادامه زمانی تا االتسؤ و گردید انجام استراتژیک ریزیبرنامهدرزمینه حوزه
 با. گردید آغاز داده وتحلیلتجزیه کار ها،مصاحبه صوتی نوارهای کردن پیاده با سپس. رسید اشباع حد به االتسؤ

 شده انجام دستی صورت به پژوهش این در کدگذاری .رسدمی کدگذاری به نوبت ها،آن درك و هاداده مطالعه
له مقوزیر 3۵و  رفتاری و دانشی( نهادی، )ارتباطی، ر مقولههای در چهالفهها و مؤگاه ابعاد، شاخصآن .است

  ه شدند.شناسایی و در قالب یک مدل ارائ
خبرگان  ، تا دراختیارشودوارد پرسشنامه میکیفی دست آمده قسمت هعوامل ب ،پژوهشی این در قسمت کم 

 خبرگان دیدگاه سازیفازی برای. شد پرداخته پژوهش نهایی هایشاخص شناسایی و گریقرار گرفت و به غربال
 9 فازی طیف با هاشاخص از یک هر اهمیت پیرامون خبرگان دیدگاه. است شده استفاده مثلثی فازی اعداد از

های شناسایی شده چهارگانه مبتنی بر اثر آسیبفرضیه  4ها، بعد از شناسایی شاخص .است شده گردآوری درجه
برازش مدل نیز روش ای و همچنین برای تعیین اعتبار سازه تراتژیک مورد آزمون قرار گرفتند.ریزی اسبر برنامه

استفاده  SPSSافزار نرم از یدیتأی-روش تحلیل عاملی ییدی مورد استفاده قرار گرفت که برایتأ-تحلیل عاملی
 شده است.

 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

پس از طریق تحلیل تم های شناسایی گردیدند. سساختاریافته با خبرگان و مطالعه آسیببعد از مصاحبه نیمه
گروه،  4شاخص کشف و در قالب  33ه و عبارت استخراج گردید و از طریق کدگذاری در نهایت کلید واژ 1۷۴
 اند.ارائه شده ۵نمودارها در مدل بندی شد. این شاخصدسته
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 پژوهشمدل  .۵نمودار

 
 .استهای نهایی پژوهش گری و شناسایی شاخصغربال نیاز به ،پژوهشبعد از ارائه مدل در قسمت کیفی 

سنجش  یبرا رویکرد دلفی فازی استفاده شده است.های نهایی از ها و شناسایی شاخصبرای غربال شاخص
 ذهنی هایتوانایی و هاشایستگی از خبره افراد چه اگر خبرگان استفاده شده است. دگاهیها از دشاخص اهمیت
ی سازی دیدگاه سنتی کم  فرآیند که داشت توجه نکته این به باید اما نمایند،می مقایسات استفاده انجام برای خود
 ندارد.  کامل طورهب را انسانی تفکر سبک انعکاس مکانا افراد،
 دارد انسانی مبهم زبانی و بعضاً توضیحات با بیشتری سازگاری فازی، هایاز مجموعه استفاده بهتر، عبارت به

 و بینی بلندمدتپیش به فازی( اعداد کارگیریهفازی )ب هایمجموعه از استفاده با که است بهتر و بنابراین
سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی در این مطالعه نیز برای فازی.پرداخت واقعی دنیای در گیریتصمیم

درجه گردآوری شده  9ها با طیف فازی استفاده شده است. دیدگاه خبرگان پیرامون اهمیت هر یک از شاخص
 .اندگرفته قرار استفاده مورد شهر شوراها در استراتژیک ریزیبرنامه برای شاخص 33 اساس این بر است.
 

  

 ریزی و پاسخگوییشفاف بودن مسئولیت برنامه.1
 ریزی استراتژیکانگیزه برای برنامه.۵

 ثبات اعضای شورای شهر در شغل خود.3

 ریزی کوتاه مدت جامعهارجحیت برنامه.4
 ریزی استراتژیکنگرش مناسب درباره برنامه.۲

 فساد اداری .1

 تضاد منافع ذینفعان در سطح محلی.۷

 سازمانمشارکت درون .9

 رفتارهای سیاسی .9

 گیری عقالییگریز از تصمیم.1۴

 

 

 مهارت مذاکره جهت برقراری ارتباط.1

 های مناسب اطالعاتی و ارتباطیتکنولوژی.۵

 نفعان محلی غیررسمیماهیت و میزان ارتباط با ذی.3
 نگریبخشی.4

 روابط محوری تسلط رویکرد.۲
 استراتژیک ریزیبرنامه فرآیند در اعضا تیمی مشارکت.1

 ارتباط با عناصر برون سازمانی در سطح رسمی.۷

 تفکر سیستمی.9

 

 تولید و کشف دانش .1
 تجزیه و تحلیل و ارزیابی دانش .۵

 تسهیم و اشاعه اطالعات.3

 کاربرد دانش .4
 

 ریزی استراتژیکهای برنامهآسیب

 پیچیدگی قوانین و مقررات.1

 ریزیبودن قوانین در زمینه برنامه اثربخش.۵
 های ملیهای محلی با برنامههماهنگی برنامه .3

 سازماندهی مناسب.4

 مدیریت منابع انسانی.۲

 گیری کشورریزی و تصمیمتمرکزگرایی در سیستم برنامه.1

 های محلیدولت زدگی سازمان.۷

 گرایی در سازمانهای محلیواقع.9

 گیریهای فردی در سیاستهای کالن و استراتژیکتصمیم.9

 نگرتمایل به سبک مدیریت حال .1۴

 ضعف سازوکارهای نظارتی بر شوراها.11

 عوامل رفتاری

 عوامل نهادی عوامل ارتباطی

 عوامل دانشی
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 هاگری شاخصنتایج حاصل از غربال .۵جدول

 نتیجه قطعی میانگین فازی کیاستراتژ یزیرنظام برنامه یشناس بیعوامل آس

01C پذیرش 94/۴ (۷3/۴،  91/۴،  9۵۲/۴) تولید و کشف دانش در زمینه مدیریت استراتژیک 

02C پذیرش 91/۴ (1۷3/۴،  93۲/۴،  93/۴) اطالعاتوتحلیل و ارزیابی تجزیه 

03C پذیرش ۷1/۴ (۲9۲/۴،  ۷۷/۴،  9۴۲/۴) تسهیم و اشاعه اطالعات 

04C پذیرش ۷۲/۴ (1۴9/۴،  ۷۷۲/۴،  99/۴) ریزیکاربردی دانش نمودن دانش در برنامه 

05C پذیرش ۷4/۴ (1۴3/۴،  ۷1/۴،  91۲/۴) ریزی و پاسخگویی در زمینه آنشفاف بودن مسئولیت برنامه 

06C پذیرش ۷9/۴ (139/۴،  9/۴،  91۲/۴) ریزی استراتژیکانگیزه برای برنامه 

07C )پذیرش ۷9/۴ (14/۴،  9۴۲/۴،  919/۴) ثبات اعضای شورای شهر در شغل خود)امنیت شغلی 

08C پذیرش 91/۴ (1۷3/۴،  93/۴،  919/۴) ریزی کوتاه مدت جامعهارجحیت برنامه 

09C پذیرش ۷4/۴ (۲43/۴،  ۷13/۴،  91/۴) ریزی استراتژیکمناسب درباره برنامه نگرش 

10C پذیرش ۷4/۴ (۲93/۴،  ۷1/۴،  9۷/۴) فساد اداری موجود در سازمانهای محلی 

11C پذیرش 91/۴ (1۷3/۴،  993/۴،  91/۴) نفعان در سطح محلیتضاد منافع ذی 

12C پذیرش ۷۷/۴ (143/۴،  ۷9۲/۴،  99/۴) مشارکت درون سازمان 

13C پذیرش ۷9/۴ (13۲/۴،  ۷9۲/۴،  91۲/۴) رفتارهای سیاسی پیرو منافع فردی اعضای شوراها 

14C پذیرش ۷9/۴ (119/۴،  ۷9۲/۴،  93/۴) گیری عقالییتصمیم 

15C پذیرش ۷3/۴ (۲93/۴،  ۷4/۴،  9۲/۴) مهارت مذاکره جهت برقراری ارتباط 

16C  پذیرش ۷۷/۴ (1۵/۴،  ۷99/۴،  9۴۲/۴) ارتباطیتکنولوژیهای مناسب 

17C پذیرش ۷1/۴ (1۴3/۴،  ۷۷۲/۴،  9۴۲/۴) ماهیت و میزان ارتباط با ذینفعان محلی غیررسمی 

18C پذیرش 93/۴ (9۵۲/۴،  9۲/۴،  1) بخشی نگری 

19C پذیرش 94/۴ (۷1۲/۴،  9۲9/۴،  94۲/۴) هارویکرد تسلط محوری در انتخاب و گفتگو با افراد و سازمان 

20C پذیرش ۷3/۴ (۲19/۴،  ۷4/۴،  99/۴) ریزی استراتژیکمشارکت تیمی اعضا در فرآیند برنامه 

21C پذیرش 99/۴ (۷۲/۴،  9۴۲/۴،  9۷/۴) ارتباط با عناصر برون سازمانی و مدیریت محلی رسمی 

22C پذیرش 94/۴ (193/۴،  91/۴،  9۷/۴) تفکر سیستمی 

23C  پذیرش 9۵/۴ (۷۴3/۴،  94/۴،  9۵/۴) قوانین و مقرراتپیچیدگی 

24C پذیرش ۷1/۴ (۲9۲/۴،  ۷۷۲/۴،  99۲/۴) ریزیاثربخش بودن قوانین در زمینه برنامه 

25C پذیرش 94/۴ (۷3۲/۴،  9۷۲/۴،  94/۴) های ملیهای محلی با برنامههماهنگی برنامه 

26C پذیرش 9۴/۴ (19۲/۴،  9۵9/۴،  99۲/۴) سازماندهی نامناسب 

27C پذیرش 94/۴ (193/۴،  9۲/۴،  94۲/۴) مدیریت نامناسب منابع انسانی 

28C پذیرش 99/۴ (۷۷3/۴،  9۴۲/۴،  9۷۲/۴) گیری کشورریزی و تصمیمتمرکزگرایی در سیستم برنامه 

29C پذیرش 91/۴ (113/۴،  9۵۲/۴،  93/۴) های محلیدولت زدگی سازمان 

30C پذیرش ۷۷/۴ (1۵3/۴،  ۷93/۴،  9/۴) های محلیسازمانگرایی در واقع 

31C پذیرش 91/۴ (۷4/۴،  99۲/۴،  91۲/۴) های کالن و استراتژیکهای فردی در سیاستگیریتصمیم 

32C پذیرش 91/۴ (1۷۲/۴،  9۵۲/۴،  91۲/۴) نگرتمایل به سبک مدیریت حال 

33C پذیرش ۷9/۴ (1۷9/۴،  ۷9۲/۴،  91/۴) سازوکارهای نظارتی بر اعضای شورای شهر 

 
 اصلی هایبخش از. است شدهمطرح هایپرسش به دادن پاسخ جهت مندنظام کوشش یک علمی پژوهش

 انتخاب. است محقق توسط شدهبیان فرضیات آزمون جهت هاداده وتحلیلتجزیه و آوریجمع علمی، پژوهش هر
 کارگیریبه. رساندمی یاری اشتباهات بروز از پیشگیری در زیادی حد تا را پژوهشگر مناسب، پژوهش روش یک

 . گرددمی آمدهدستبه نتایج صحت و دقت از اطمینان حصول به منجر پژوهش روش با مناسب آماری هایآزمون
 شده، تبیین فرضیات رد یا دتأیی جهت مناسب آماری هایروش پژوهش، مسئله طرح از پس فصل این در لذا
 اصلی مدل و پژوهش متغیرهای روابط جزئی مجذورات حداقل رویکرد از استفاده با ادامه در [.9] شد خواهد ارائه
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 Smart افزارنرم و مناسب آماری هایتکنیک از استفاده با آماری جامعه هایداده. است شدهبررسی پژوهش

PLS(2) و SPSS(22) است شدهارائه اطالعات شکل به پردازش از پس و وتحلیلتجزیه مورد. 
 تعداد و کرمانشاه استان شهرهای شورای اعضای کشور وزارت سایت اطالعات به توجه با. جامعه آماری

 تعداد مورگان جدول از استفاده با. است نفر 133 هاآن کل جمع و بوده جدول طبق هاآن هایمعاونت و شهردارها
 .دارند را مهمی نقش شهرها ریزیبرنامه در که هستند کسانی افراد این .گردید تعیین نفر 99 نمونه حجم
 

 متغیرهای پژوهش یآمار توصیف .3 جدول

 واریانس معیار انحراف خطای استاندارد نیانگیم نهیشیب نهیکم راتییتغدامنه  تعداد متغیرها

 ۲44/۴ ۷3۷11/۴ ۴۷4۲1/۴ 4414/3 ۴۴/۲ ۵۲/1 ۷۲/3 99 یدانش

 4۲۲/۴ 1۷41۷/۴ ۴191۴/۴ ۲۴۲1/3 1۴/4 ۵۴/1 4۴/3 99 یرفتار

 ۲19/۴ ۷۲391/۴ ۴۷111/۴ ۵۴۲4/3 ۷۲/4 ۵۲/1 ۲۴/3 99 یارتباط

 1۲9/۴ 9111۴/۴ ۴9193/۴ 433۵/3 9۵/4 ۵۷/1 ۲۲/3 99 ینهاد

 4۴9/۴ 139۴9/۴ ۴14۲1/۴ 11۲9/3 ۲۴/4 ۷۲/1 ۷۲/۵ 99 کیاستراتژ یزریبرنامه

 
گردآوری  پژوهشداده صحیح پیرامون متغیرهای  99مشخص است  4-4های مندرج در جدول بر اساس داده

 یزیبرنامه ربوده است که در این میان متغیر  111/3تا  ۵۴۲/3شده است. میانگین نمرات متغیرها بین 
 ۵۲/1زیاد است و بین  بیشترین میانگین را دارد. میزان پراکندگی از لحاظ شاخص دامنه تغییرات نسبتاً کیاستراتژ

 ی دارای بیشترین پراکندگی است.تیریمد ینهاد را در برگرفته است. از نظر شاخص انحراف معیار متغیر ۴۴/۲تا 

ی حداقل یکی از مقدار معنادارآزمون ، با توجه به اینکه این اساس نتایج  بر. رنوفیاسم-آزمون کولموگروف
ها در مجموع نرمال ( است. بنابراین فرض صفر رد شده و توزیع داده۴۲/۴تر از سطح خطا )متغیرها کوچک

لذا در چنین  ها استنرمال بودن داده فرضشیبه پ حساسیت فقدان smart plsافزار نرم یهایژگیاز و. نیست
 .برای اجرای مدل است یمعادالت ساختارشرایطی، بهترین نرم افزار 

 
 اسمیرنوف(-ها )کولموگروفنرمال بودن دادهآزمون  .3 جدول

 یمعنادار کولموگروف اریمعف انحرا نیانگیم تعداد متغیر

 ۴۴/۴ ۵۴۵/۴ ۷39/۴ 441/3 99 یدانش

 11/۴ 1۴4/۴ 1۷4/۴ ۲۴۲/3 99 یرفتار

 ۴۵/۴ ۴1۴/۴ ۷۲9/۴ ۵۴۲/3 99 یارتباط

 ۴۵/۴ 119/۴ 911/۴ 433/3 99 یتیریمدی نهاد

 ۴۴/۴ 11۲/۴ 139/۴ 111/3 99 کیاستراتژ یزری برنامه

 
 حد چه تا گیریاندازه ابزار که دهدمی پاسخ سؤال این به( روایی) اعتبار مفهوم. گیریاندازه مدل روایی
 سنجش مورد مطلب و آزمون هایپرسش بین منطقی، ارتباط به روایی یا اعتبار. سنجدمی را نظر مورد خصیصه
 که را آنچه دقیق طوربه آزمون هایپرسش که است معنا این به دارد روایی آزمون، شودمی گفته وقتی. دارد اشاره
 . سنجدمی ،است نظر مورد

 دو هاگیریاندازه این بین همبستگی شوند گیریاندازه روش چند یا دو طریق از خصیصه چند یا یک هرگاه
 بررسی مورد پرسشنامه سنجی اعتبار جهت واگرا روایی و  همگرا روایی. سازدمی فراهم را اعتبار مهم شاخص

 .گیرندمی قرار
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 باشد، باال کندمی گیریاندازه را واحدی خصیصه که هاییآزمون نمرات بین همبستگی اگر. همگرا روایی
 سنجیده باید که را آنچه آزمون کهاین از اطمینان برای همبستگی این وجود. است همگرا اعتبار دارای پرسشنامه

( CR) مرکب پایایی و( AVE)  استخراج واریانس میانگین همگرا روایی برای. است ضروری سنجد،می شود
 روایی(. 1991 ، الرکر و فورنل) باشد تربزرگ ۲/۴ از AVE که دارد وجود زمانی همگرا روایی. شودمی محاسبه
 وجود صورت در. باشد تربزرگ AVE از باید CR همچنین. باشد تربزرگ ۷/۴ از CR که دارد وجود زمانی همگرا
 [.۲۵] داشت خواهد وجود همگرا روایی شرط سه این

 
 پژوهشروایی همگرای متغیرهای . 4جدول 

 AVE CR متغیرها

 9۵4/۴ ۲۲4/۴ رفتاری

 93۵/۴ ۲۲۷/۴ دانشی

 94۷/۴ 1۵۵/۴ نهادی مدیریتی

 9۴4/۴ ۲43/۴ ارتباطی

 9۵1/۴ ۲39/۴ برنامه ریزی استراتژیک

 

. است گردیده استفاده الرکر و فورنل معیار از گیری،اندازه مدل واگرای روایی بررسی جهت. واگرا روایی
 دارای هاآزمون باشد، پایین کندمی گیریاندازه را متفاوتی هایخصیصه که هاییآزمون بین همبستگی چنانچه
 هایسازه هایشاخص با سازه یک هایشاخص بین تفاوت میزان واگرا، روایی در. است واگرا یا تشخیصی اعتبار
 بین همبستگی ضرایب مقادیر با سازه هر AVE جذر مقایسه طریق از کار این. شودمی مقایسه مدل در دیگر
 ضرایب جذر ماتریس اصلی قطر مقادیر که داد تشکیل باید ماتریس یک کار این برای. گرددمی محاسبه هاسازه

AVE ماتریس این. است دیگر هایسازه با سازه هر بین همبستگی ضرایب اصلی، قطر پایین مقادیر و سازه هر 
 .است شده داده نشان ۲ جدول در

 
 پژوهش یرهایمتغ یگراوا ییروا .۲ جدول

 ریزیبرنامه ارتباطی نهادی دانشی رفتاری متغیر

 ۷44/۴ رفتاری
    

 ۷41/۴ ۲39/۴ دانشی
   

 ۷99/۴ ۵1۵/۴ ۲۴9/۴ نهادی مدیریتی
  

 ۷34/۴ ۲۲4/۴ ۲19/۴ 191/۴ ارتباطی
 

 ۷3۷/۴ ۲9۵/۴ 43۷/۴ 3۴9/۴ 14۵/۴ برنامه ریزی استراتژیک ارتباطی

 

 بررسی شاخص و اشتراك اعتبار بررسی شاخص شامل که اعتبار بررسی از مدل اعتبار یا کیفیت بررسی برای
 شاخص. سنجدمی را بلوك هر گیریاندازه مدل کیفیت اشتراك، شاخص. است شده استفاده ،است افزونگی اعتبار

 کیفیت گرنشان ها،شاخص این مثبت مقادیر گویند،می نیز( گیسر و استون شاخص) ۵Q آن به که افزونگی
 [.۵۴است ] ساختاری و گیریاندازه مدل قبولقابل و مناسب
 

  



 225  یمحل هایدر سازمان کیاستراتژ یزریبرنامه یشناسبیآس

 

 

 

 یو شاخص افزونگ های اشتراكشاخص .1 جدول

 (CV Red) یشاخص افزونگ (CV Com) اشتراك یهاشاخص متغیر

 ۵۲۵/۴ ۵۲۵/۴ رفتاری

 ۵۷3/۴ ۵۷3/۴ دانشی

 44۴/۴ 44۴/۴ نهادی مدیریتی

 34۴/۴ 34۴/۴ ارتباطی

 33۷/۴ 1۴4/۴ برنامه ریزی استراتژیک

 

 یک اساس بر پژوهش هایفرضیه از یک هر در بررسی مورد متغیرهای رابطه. پژوهش فرضیات آزمون

 ترسیم شکل در که پژوهش کلی مدل در. است شده آزمون PLS جزئی مربعات حداقل تکنیک با علی ساختار
 روابط) ساختاری مدل و( پنهان متغیر با مشاهدهقابل متغیرهای از هریک رابطه) گیریاندازه مدل است شده

 بوت تکنیک با تی آماره نیز روابط معناداری سنجش برای. است شده محاسبه( یکدیگر با پنهان متغیرهای
 Smart pls افزارنرم خروجی که مدل این در. است شده زیر ارائه شکل در که است شده محاسبه استراپینگ

. است شده ارائه پژوهش متغیرهای روابط معناداری و استاندارد عاملی بار معناداری به مربوط نتایج خالصه است
 .است شده آورده ۷ جدول در نیز هاآن معناداری و مسیر ضرایب
 

 ضرایب مسیر .۷ جدول

 آماره تی تأثیر جهت مسیر

 3۲9/۵ ۵۲9/۴ برنامه ریزی استراتژیک  رفتاری 

 ۲19/3 111/۴ برنامه ریزی استراتژیک  دانش

 ۷۵۷/9 491/۴ برنامه ریزی استراتژیک  نهادی

 944/4 41۵/۴ برنامه ریزی استراتژیک اط ارتب

 
 عامل اثر شدت گرددمی مشاهده ۷ جدول طبق .استراتژیک ریزیبرنامه بر دانشی عامل ثیرتأ بررسی

 آمده دستبه ۲19/3 نیز آزمون احتمال آماره و است شده محاسبه 111/۴ برابر استراتژیک ریزی برنامه بر دانشی
 مشاهده تأثیر دهدمی نشان و بوده 91/1 یعنی درصد ۲ خطای سطح در تی بحرانی مقدار از تربزرگ که است
 .دارد معناداری ثیرتأ استراتژیک ریزی برنامه بر دانشی عامل درصد 9۲ اطمینان با بنابراین. است معنادار شده

-برنامه بر رفتاری عامل اثر شدت ۷ جدول طبق. استراتژیک ریزیبرنامه بر رفتاری عامل ثیرتأ بررسی

 که است آمده دستبه 3۲9/۵ نیز آزمون احتمال آماره و است شده محاسبه ۵۲9/۴ برابر استراتژیک ریزی
 معنادار شده مشاهده تأثیر دهدمی نشان و بوده 91/1 یعنی  درصد ۲ خطای سطح در تی بحرانی مقدار از تربزرگ
 .دارد معناداری ثیرتأ استراتژیک ریزی برنامه بر رفتاری عامل درصد 9۲ اطمینان با بنابراین. است

 بر ارتباطی عامل اثر شدت ۷ جدول طبق استراتژیک ریزیبرنامه بر ارتباطی عامل ثیرتأ بررسی
 که است آمده دستبه 944/4 نیز آزمون احتمال آماره و است شده محاسبه 41۵/۴ برابر استراتژیک ریزیبرنامه
 معنادار شده مشاهده تأثیر دهدمی نشان و بوده 91/1 یعنی درصد ۲ خطای سطح در تی بحرانی مقدار از تربزرگ
 .دارد معناداری ثیرتأ استراتژیک ریزیبرنامه بر ارتباطی عامل درصد 9۲ اطمینان با بنابراین. است
-برنامه بر نهادی عامل اثر شدت استراتژیک ریزیبرنامه بر مدیریتی نهادی عامل ثیرتأ بررسیدر  

 که است آمده دستبه ۷۵۷/9 نیز آزمون احتمال آماره و است شده محاسبه 491/۴ برابر استراتژیک ریزی
 معنادار شده مشاهده تأثیر دهدمی نشان و بوده 91/1 یعنی درصد ۲ خطای سطح در تی بحرانی مقدار از تربزرگ
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 ۵)نموداردارد معناداری ثیرتأ استراتژیک ریزیبرنامه بر مدیریتی نهادی عامل درصد 9۲ اطمینان با بنابراین. است
 .(3و 

 

 
 یحداقل مربعات جزئ کیتکنبا پژوهش  یمدل کل. ۵موار 

 

 
 مدل کلی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ tآماره .  3نمودار
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 یرا برا (GOF) 1برازش ی( شاخص کل۵۴۴۲تنن هاوس و همکاران ). آزمون کلی کیفیت مدل ساختاری
 ریمقاد نیانگیم یهندس نیانگیتوان با محاسبه مبرازش را می یاند. مالك کلنموده یبرازش مدل معرف یبررس
 ف،یضع بیبه ترت 31/۴و  ۵۲/۴، ۴1/۴ ریمقادبرای این شاخص،  دست آورد.به (𝑅2ضریب تعیین ) و ۵ یاشتراک

 .(9)جدولشده است فیتوص یمتوسط و قو

 
 (𝑅2) و اشتراکی مقادیر .9 جدول

 (𝑹𝟐) یاشتراک ریمقاد متغیر

 --- 4۷۵/۴ رفتاری

 --- ۲13/۴ دانشی

 --- ۲99/۴ نهادی

 --- ۲۵1/۴ ارتباطی

 949/۴ ۲۵1/۴ ریزی استراتژیکبرنامه

 

 انجام از پس. هستند  (𝑅2) مقدار دارای زادرون متغیرهای فقط شود،می دیده 9 جدول در که طورهمان
 کیفیت از نشان و است قوی شاخصی که آیدمی دستبه 1۷۲/۴ برابر عددی GOF شاخص مقدار محاسبات،

 .دارد مدل کلی باالی
باعث  لیتحل نیمختلف ا یهایژگیاست. و تیریدر مد یدیمبحث کل کیشکاف  لیتحل. تحلیل شکاف

موضوع مورد  یبرا دیشکاف با لیبحث تحل . دراستفاده شود یحل مسائل متعدد یشکاف برا لیشده که از تحل
 :دارد تیعامل دو وضع هر .میکنیم ییرا شناسا ییهاعامل یبررس

و به آن عملکرد  شودیم نییموجود تع تیدهندگان از وضعموجود عامل براساس ادارکات پاسخ تیوضع .1
 .ندیگو

و به آن  شودیم نییمطلوب تع تیدهندگان از وضعمطلوب عامل براساس انتظارات پاسخ تیوضع .۵
 .ندیگو تیاهم

 
 یکاستراتژ یزیرثر بر برنامهؤعوامل م زوجیهای . اختالف میانگین نمونه9 جدول

 متغیر
اختالف 

 نیانگیم

 انحراف

 اریمع

خطای 

 استاندارد

 ٪59تفاوت از سطح اطمینان 
 tآماره 

 درجه

 آزادی
 معناداری

 باال پایین

 ۴۴۴/۴ 9۷ -9۵1/۲ -3۷3۵1/۴ -۷4919/۴ ۴94۷۴/۴ 93۷۲۵/۴ -۲111۵/۴ یدانش

 ۴۴۴/۴ 9۷ -۲1۵/9 -19۴4۴/۴ -۴۲449/1 ۴91۷۵/۴ 9۴9۴1/۴ -۲۷۵4۲/۴ یرفتار

 ۴۴۴/۴ 9۷ -11۴/۷ -4۷۵۴4/۴ -934۴9/۴ ۴91۵1/۴ 9۴۵91/۴ -1۲3۴1/۴ یارتباط

 ۴۴۴/۴ 9۷ -۵19/۷ -44439/۴ -۷۷9۵1/۴ ۴9411/۴ 93۵11/۴ -1113۵/۴ یتیریمدی نهاد

 یزری برنامه

 کیاستراتژ
194۲۴/۴- ۲1343/۴ ۴۲191/۴ 9۴۷41/۴- ۲91۲4/۴- ۵۴۵/1۵- 9۷ ۴۴۴/۴ 

 
-از تکمیل و جمع پس .دو گروه معنا ندارد دگاهیشکاف د لی. تحلدکن یگردآور یگروه ی دیحتما بارا  هاداده

دست آمد. برای تعیین خش وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بهها، اطالعات مورد نظر در دو بآوری پرسشنامه
به وضعیت موجود با وضعیت مطلوب، مورد مقایسه قرار گرفت. نمره حاصل در صورت  انیپاسخگو ازیشکاف؛ امت

                                                                                                                                                 
1 Goodness of fit 
۵ Communality 
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بوده است و در  انیاز انتظارات پاسخگو شتریب موجود تیوضع نیانگیم زانیمثبت بودن، بیانگر این است که م
را برآورده نکرده و شکاف وجود دارد.  انیموجود انتظارات پاسخگو تیکه وضع دهدیصورت منفی بودن نشان م

 لیتحل یوجود شکاف در نظر گرفته شده است. برا فقدانکه نمره حاصل برابر صفر باشد؛ به معنی درصورتی
 .(9)جدولشودیاستفاده م SPSSافزار و نرم( Paired t-test) یزوج-یت کیاز تکن شکاف معموالً

 

مطلوب وضعیت  وموجود وضعیت  که اختالف میانگین گرددمشاهده می 9 جدولوجی در مقایسه ز .1
دست آمده که هب ۴۴۴/۴ برابر ی. مقدار معناداربه دست آمده است -۲11۵۵/۴ی برابر دانشعوامل 
 زینه تی . مقدار آماراستمشاهده شده معنادار  نیانگیم نیاست بنابرا ۴۲/۴ یاز سطح خطا ترکوچک
یید و یافته فوق را تأ است تربزرگ 91/1 یبحراناز مقدار قدر مطلق آن دست آمده است که هب -9۵1/۲

 ییدتأآزمون  یو ادعابوده )منفی(  هم عالمت ،نانیفاصله اطم نییدو کران باال و پا نی. همچنمی کند
شکاف معناداری  یعوامل دانشبین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  گفت توانیم به عبارتی. شودی م

 وجود دارد.

-به -9۷۵4۲/۴ی برابر رفتارعوامل مطلوب وضعیت  وموجود وضعیت  اختالف میانگین 9 جدول طبق .۵

است  ۴۲/۴ یاز سطح خطا کوچکتردست آمده که هب ۴۴۴/۴ برابر ی. مقدار معناداردست آمده است
قدر دست آمده است که هب -۲1۵/9 زین ه تیآمار. مقدار استمشاهده شده معنادار  نیانگیم نیبنابرا

دو کران باال و  نی. همچنکندو یافته فوق را تأیید می است تربزرگ 91/1 یبحراناز مقدار مطلق آن 
 گفت توانیم به عبارتی. شودیم ییدتأآزمون  یو ادعابوده )منفی(  هم عالمت ،نانیفاصله اطم نییپا

 شکاف معناداری وجود دارد. یعوامل رفتاربین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 

ی برابر ارتباطعوامل مطلوب وضعیت  وموجود وضعیت  گردد که اختالف میانگینمشاهده می .3
 یاز سطح خطا ترکوچکدست آمده که هب ۴۴۴/۴ برابر ی. مقدار معناداردست آمده استبه -1۲3۴1/۴

دست آمده است هب -11۴/۷ زین ه تیآمار. مقدار استمشاهده شده معنادار  نیانگیم نیاست بنابرا ۴۲/۴
دو کران  نی. همچنکندو یافته فوق را تأیید می است تربزرگ 91/1 یبحراناز مقدار قدر مطلق آن که 

 توانیم به عبارتی. شودیم ییدتأآزمون  یو ادعابوده )منفی(  هم عالمت ،نانیفاصله اطم نییباال و پا
 وجود دارد. یادارمعنشکاف  یعوامل ارتباطبین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  گفت

ی برابر تیریمد ینهادعوامل مطلوب وضعیت  وموجود وضعیت  گردد که اختالف میانگینمشاهده می .4
 ۴۲/۴ یاز سطح خطا ترکوچکدست آمده که هب ۴۴1/۴ ی. مقدار معناداردست آمده استبه -1113۵/۴

قدر دست آمده است که هب -۵19/۷ زین ه تیآمار. مقدار استمشاهده شده معنادار  نیانگیم نیاست بنابرا
دو کران باال و  نی. همچنکندو یافته فوق را تأیید می است تربزرگ 91/1 یبحراناز مقدار مطلق آن 

 گفت توانیم به عبارتی. شودیم ییدتأآزمون  یو ادعابوده )منفی(  هم عالمت ،نانیفاصله اطم نییپا
 ی وجود دارد.معنادار ی شکافتیریمد یعوامل نهاد بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

مشاهده  دانشیشکاف در عوامل  نیو کمتر رفتاریشکاف در عوامل  نیشتریدست آمده ببه جیطبق نتا
 گردد.یم

. است -194۲۴/۴برابر  کیاستراتژ یزیربرنامهکلی مطلوب وضعیت  وموجود وضعیت  اختالف میانگین نهایتاً
مشاهده شده معنادار  نیانگیم نیاست بنابرا ۴۲/۴ یاز سطح خطا ترکوچککه  ۴۴۴/۴ برابر یمقدار معناداربا 

و  است تربزرگ 91/1 یبحراناز مقدار قدر مطلق آن دست آمده است که هب -۵۴۵/1۵ زین ه تیآمار. مقدار است
 یادعاو بوده )منفی(  هم عالمت ،نانیفاصله اطم نیدو کران باال و پائ نی. همچنکندیید میرا تأ یافته فوق
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 یمعنادارشکاف  کیاستراتژ یزیربرنامه یکلبین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  لذا . شودیم ییدتأآزمون 
 وجود دارد.

 
 پیشنهاد و گیرینتیجه .9

 به عامیانه نگاه. است مدیران و متخصصان شهروندان، مشترك تجربه ایران امروز شهرهاى از ناخشنودى
 تأثیر تحت که است بشر تمدن عالى محصول شهر، اما. گرددمی آن براى حلراه یک دنبالبه تنها موضوع این

 از غفلت نوعى حقیقت در زمینه، این در عامل یک حد از بیش تأثیر پذیرش و آیدمی پدید شمارىبی هاىمؤلفه
 مدیریت و تصویب تهیه، بر حاکم نظام ایران، شهرهاى ساخت بر تأثیرگذار مهم عوامل میان در .است مسئله

 به مدیران نگاه جامعه، در قدرت ساختار. دهدمی اختصاص خود به را توجهى قابل سهم شهرى توسعه طرحهاى
 از دیگرى هاىلفهمؤ و شهر به مربوط هاىنقش گیران،تصمیم و مردم منظر در شهر فضاى شهروندان، حقوق
 ریزیبرنامه بر ثرمؤ عوامل بررسی. دارد سزایىبه سهم ریزىبرنامه نظام چیستى و چگونگى تبیین در دست این

 شرایط این بهبود برای و خود مطلوب سطح از استراتژیک ریزیبرنامه نظام فاصله بیانگر کلی طوربه استراتژیک
 است.
 مطلوب شرایط به مرتبط هاسازمان طریق از پژوهش این در شده شناسایی هایآسیب اصالح با توانمی 
 در و است شده تشکیل عامل چهار از پژوهش این در شده هارائ مدل پژوهش نتایج به توجه با .یافت دست

 9 با ارتباطی شاخص، 1۴ با رفتاری شاخص، 4 با دانشی دسته چهار در که شدند شناسایی شاخص 33 مجموع
 مطلوب و موجود وضع وتحلیلتجزیه جهت مبنا الگوی مدل این و گرفتند قرار شاخص 11 با نهادی و شاخص

 این موجود وضع که چرا شدند شناسایی آسیب منزلهبه شاخص ۵1 شکاف تحلیل انجام از بعد .گرفت قرار
 عوامل سهم که. دارند فاصله مطلوب شرایط به نسبت و داشته معناداری فاصله مطلوب وضع به نسبت هاشاخص
 .هستند شاخص 9 نهادی عوامل و شاخص 1 ارتباطی عوامل شاخص،  9 رفتاری عوامل شاخص، 3 دانشی
 در هاآسیب شناسایی بر عالوه پژوهش این در گرفته انجام مطلوب و موجود وضع شکاف وتحلیلتجزیه در
 نیز چهارگانه عوامل در موجود هایآسیب 1۴ جدول در آسیب هر شکاف میزان به توجه با شده ارائه مدل

 .شوندمی ارائه زیر جدول در که اندشده بندیاولویت
 

  های شناسایی شدهبندی آسیباولویت .1۴ جدول 

 هابندی آسیباولویت

 دانشی ارتباطی نهادی رفتاری

نفعان در سطح تضاد منافع ذی .1
محلی)مشارکت برون 

 سازمانی(

فساد اداری در سازمانهای  .۵
 محلی

 شفاف و پاسخگویی .3

 رفتارهای سیاسی .4

 گیری عقالییتصمیم .۲

ریزی کوتاه ارجحیت برنامه .1
 مدت

 ریزیانگیزه برای برنامه .۷

 ثبات اعضای شورای شهر .9

 سازماندهی مناسب .1

 بودن قوانین اثربخش .۵

 ی فردیهایرگیتصمیم .3

 دولت زدگی سازمانهای محلی .4

 پیچیدگی قوانین و مقررات .۲

 گراسبک مدیریت حال .1

 سازوکارهای نظارتی .۷

 گراییواقع  .9

 تمرکزگرایی .9

 نگریبخشی .1

ارتباط با عناصر برون سازمانی  .۵
 سطح ملی و محلیدر 

 های مناسب ارتباطیتکنولوژی .3

 مهارت مذاکره و حل تعارض .4

 اعضا تیمی مشارکت .۲

 تفکرسیستمی .1

تجزیه و تحلیل و ارزیابی  .1
 دانش

 تولید و کشف دانش .۵

 کاربرد دانش .3
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 های مرتبطهای شناسایی شده و پیشنهاد برای سازمانآسیب .11 جدول

 پیشنهادها مرتبطهای سازمان های شناسایی شدهآسیب

 پیچیدگی قوانین و مقررات
فقدان اثربخشی قوانین و 

 مقررات
 نبود تولید و کشف دانش

 تمرکزگرایی
 های فردیگیریتصمیم
 زدگیدولت

 رفتارهای سیاسی
 فساد اداری

 ریزی کوتاه مدتارجحیت برنامه
 فقدان ثبات اعضای شورای شهر

 تکنولوژی نامناسب ارتباطی

 وزارت کشور

 های انتقالی جمعی برای شهرهای استان کرمانشاهبرای جذب هزینه تالش .1

-کننده از سازمانهای مرتبط، شفاف و اثربخش و حمایتارائه لوایح و طرح .۵

 ریزی استراتژیک از طرف قوه مقنه و مجریههای محلی در برنامه
ریزی استراتژیک در های مرتبط و تطبیقی در زمینه برنامهانجام پژوهش .3

 المللی جهت افزایش دانش در این زمینه در استان کرمانشاهنسطح بی
های محلی در گیری به سازمانواگذاری اختیارات بیشتر در تصمیم .4

 شهرهای استان کرمانشاه
ها و شوراهای شهر و تالش برای الزام به حمایت از تصمیمات شهرداری .۲

 های دولتیهای استراتژیک از طرف سازمانتأمین منابع جهت اجرای برنامه
های تولیدکننده این های ارتباطی با کمکی شرکتتولید یا تهیه تکنولوژی .1

 نوع محصوالت
های محلی توسط ارزیابی عملکرد گروهی و فردی اعضای سازمان .۷

ها در پایان ها و استفاده از بهتریناستانداری استان کرمانشاه و فرمانداری
 ها به صورت مشاورعضویت آن

 نامناسب دانش وتحلیلتجزیه
 ساختار آمرانه

 رفتارهای سیاسی
 فساد اداری

 ریزی کوتاه مدتارجحیت برنامه
ریزی کمبود انگیزه برای برنامه

 استراتژیک
 فقدان شفافیت و پاسخگویی

 گیری عقالییگریز از تصمیم
 فساد اداری

 های محلیزدگی سازماندولت

 هااستانداری

 های محلیف برای سازمانهای مختلف در سطوح مختلتهیه گزارش .1
سازی برای اعتمادسازی نسبت به تصمیمات ارائه اطالعات و شفاف .۵

 های محلی درسطح استانسازمان
ها توسط ها و مدیریت آنشناسایی رفتارهای سیاسی در سطح سازمان .3

 نهادهای نظارتی استان از طریق حضور نماینده استانداری در جلسات
ریزی استراتژیک از طریق فواید برنامهآموزش اعضا به  منظور درك  .4

 مؤسسات آموزشی موجود در استان کرمانشاه
های انگیزشی مالی و غیرمالی در راستای ایجاد انگیزه برای ایجاد سیستم .۲

 ریزی استراتژیکبرنامه

های مختلف جمعی و مجازی استانی برای پاسخگویی و استفاده از رسانه .1
 های محلیک سازمانریزی استراتژیشفافیت در برنامه

( در بیبن سازمانCOPS)  خبرگی هایانجمن پرورش و حمایت از توسعه .۷
 های محلی در شهرها

 دانش گذاریاشتراك به برای رسمی تقدیر و پاداش سیستم یک استقرار .9

 نظارت بر شوراها
 رفتارهای سیاسی

 فساد اداری
 ریزی کوتاه مدتارجحیت برنامه

 فقدان شفافیت و پاسخگویی
 مدیریت نامناسب منابع انسانی

نبود مهارت مذاکره و حل 
 تعارض

 وتحلیل دانشتولید و تجزیه

 هافرمانداری

-های محلی در فرمانداریدقت در تأیید داوطلبین برای عضویت در سازمان .1

 های شهرهای استان کرمانشاه و شورای نگهبان
و  های نظارتی محسوسشناخت رفتارهای سیاسی افراد توسط سیستم .۵

 ها از طریق حضور نمایندهنامحسوس و مدیریت آن
کنترل رفتارهای و شعارهای اعضای در زمان انتخابات از طریق بررسی  .3

 شعارها و متون سخنرانی اعضا
ریزی برگزاری جلسات مختلف برای اعضا و کسب اطالعات در مورد برنامه .4

 استراتژیک
 و حل تعارضهای مختلف جهت افزایش مهارت مذاکره ارائه آموزش .۲
 ریزیتهیه و استفاده از گزارشات ادارات در سطح محلی برای برنامه .1
 ریزیمنزله مشاور در برنامهها بهشناسایی افراد متخصص و استفاده از آن .۷

 و الگو مثابهبه خود و کرده ترویج را دانش اشتراك که افرادی کارگیریبه .9
 نمایند نقش ایفای نمونه کاردانش
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 پیشنهادها مرتبطهای سازمان های شناسایی شدهآسیب

 مذاکرهفقدان مهارت 
 رفتارهای سیاسی

 فساد اداری
 مدیریت نامناسب منابع انسانی

 شورای نگهبان
 ریزی استراتژیکدقت در امر تأیید صالحیت و توجه به تخصص برنامه .1
 های ارتباطی و حل تعارض افرادتوجه به مهارت .۵
 

 پیچیدگی قوانین و مقررات
 اثربخشی قوانین و مقررات

 تمرکزگرایی
 پاسخگوییفقدان شفافیت و 
 گیری عقالییگریز از تصمیم

 مدیریت نامناسب منابع انسانی

 مجلس شورای اسالمی

 ریزی استراتژیکهای مرتبط با امر برنامهپیشنهاد طرح .1
 ریزیتصویب قوانین اثرخش و کارا در امربرنامه .۵
 باز بینی قوانین مرتبط و اصالح با توجه به قانون اساسی .3
 گیریزدایی و تغییر ساختار تصمیمهایی برای تمرکز ارائه طرح .4
های محلی )با تمرکز بر شهرهای بدون ایجاد کمیسیونی مرتبط با سازمان .۲

 برنامه(
 های محلیتصویب قوانینی جهت افزایش پاسخگویی در سازمان .1
های انتقالی جمعی برای شهرهای دارای برنامه )عامل پیشنهاد هزینه .۷

 انگیزشی(

 مرکز کمک با محلی هایسازمان اعضای برای آموزشی دورهای برگزاری .9
 مجلس هایپژوهش

 وتحلیل نامناسب دانشتجزیه
 گراییفقدان واقع

 مشارکت اندك اعضا
 گیری غیرعقالییتصمیم

 شورای اسالمی استانها

 های محسوس و نامحسوسبررسی رفتارهای سیاسی و کنترل .9
 صحیح، اطالعات از محتوا )اطمینان استفاده از افرادی جهت مدیریت .1۴

 شده( بندیطبقه و مفید،

 هایسیستم شامل جستجو قابل سازی در منابعو یکسان ایجاد انسجام .11
 اینترنت حتی و داده هایپایگاه اسناد، مدیریت

 های نامشهود و مدیریت آنمنظور درك و ارزش داراییآموزش اعضا به .1۵

های ( در بیبن سازمانCOPs)  خبرگی هایانجمن پرورش و توسعه .13
 محلی در شهرها

 دانش اشتراك برای زمان صرف در افراد هایتالش شناختن رسمیت به .14
 ساالنه، عملکرد هایارزیابی در هاتالش این نمودن داخل طریق از ایده و

 دستمزد و شغلی ارتقاء

 تولید وکشف اندك دانش
 وتحلیل نامناسب دانشتجزیه

 فقدان کاربرد دانش
گیری غیر عقالیی تصمیم
 عقالیی

 تضاد منافع
 مدیریت نامناسب منابع انسانی

 تمایل به سبک حالگرا
 گیریهای فردیتصمیم

 گراییفقدان واقع گرایی واقع
ارتباط اندك با عناصر برون 

 سازمانی
 ریزی اکمبود انگیزه برای برنامه

 عدم توجه به منافع ذینفعان
نبود مهارت مذاکره و حل 

 تعارض

شوراهای شهر و 
 هاشهرداری

ها و ریزی استراتژیک از طریق برگزاری دورهبرنامهآموزش در زمینه  .1
 سمینارهای آموزشی

از طریق جلسات مستمر و  کار بردن چرخه مدیریت دانشتالش جهت به .۵
 هدفمند

نفعان از طرق مختلف)برگزاری سمینارها، جلسات، برقراری ارتباط با ذی .3
 های جمعی، فضای مجازی(رسانه

کاری( در پست شهرداری و متخصص )علمی و سابقه انتخاب افراد .4
 هامعاونت

های معتبر )در اهمیت شناخت وضع موجود توجه کامل و استناد به گزارش .۲
 شهرها(

 تالش جهت ایجاد مدیریت یکپارچه شهری .1
ریزی حل تعارضات جناحی و تعریف اهداف جناحی در قالب برنامه .۷

محلی )استانداری،فرمانداری و های حاکمیتی استراتژیک از طریق سازمان
 شورای اسالمی استان(

-ای راحت و جذاب مخصوص اشتراك گذاری دانش بین ذیایجاد سامانه .9

 نفعان و اعضا در سطح استان

 الکترونیکی محیط یا رسانه یک در دانشی هایدارایی ذخیره و سازماندهی .9
 و داشته دسترسی بدان سرعت به و مؤثر طور به افراد که ایگونه به

 .باشد بازیابی قابل اطالعات

 شغلی الزامات از یکی به دانش گذاریاشتراك به رفتار تبدیل .1۴
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 پیشنهادها مرتبطهای سازمان های شناسایی شدهآسیب

 کشف و تولید اندك دانش
 وتحلیل نامناسب دانشتجزیه

 فقدان تسهیم اطالعات
 گیری غیرعقالییتصمیم

 مدیریت نامناسب منابع انسانی
 سبک مدیریت حالگرا

 های فردیگیریتصمیم
 گراییواقعفقدان 

 ریزیکمبود انگیزه برای برنامه
 نفعانتضاد منافع ذی

نبود مهارت مذاکره و حل 
 تعارض

 پیچیدگی قوانین و مقررات
فقدان اثربخشی قوانین و 

 مقررات

 سازمان شهرداریها

 یه انتشار کتب و نشرریزی استراتژیک از طریق حرکت به سمت برنامه .1
های توسط سازمان مدیریت شهریهای در حوزهدر سطح استان  تخصصی 

 محلی

منظور ارتقای دانش های علمی و دوره های آموزشی بهبرگزاری همایش .۵
 های محلیاعضای سازمانشغلی مدیران و 

 هاها و دهیاریهای اطالعاتی تخصصی شهرداریایجاد بانک .3
ها و ضوابط مرتبط با بررسی و تنقیح قوانین و مقررات و تدوین دستورالعمل .4

 هار شهرداریامو
 هاساماندهی تشکیالت و نیروی انسانی شاغل در شهرداری .۲

استراتژیک هستند در سطح تدوین نظام پاداش برای شهرهای دارای برنامه  .1
 استان کرمانشاه

 و دانش مدیریت انجام جهت مناسب افزارنرم و افزارسخت شناسایی .۷
 فرآیندهای و انسانی ابعاد با را هماهنگی بیشترین که فناوری انتخاب
 .دارد دانش مدیریت سازمانی

 گسترده اینترانت طریق از که دانش مجازی پلتفرم یا دانش پرتال ساخت .9
 اشتراك به قادر چهره به چهره ارتباط بدون و بوده دسترس در سازمانی
 پست شامل تواندمی پرتال این در موجود ابزارهای. باشد ضمنی دانش

 تصویری یا صوتی هایکنفرانس و چت اتاق گفتگو، هایگروه الکترونیکی،
 .باشد

ایجاد زیرساخت مناسب فناوری که از لحاظ منابع دانشی و فرآیندها، مطابق  .9
 .باشد اعضای شورای شهرنیازهای 
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