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 (موردی: شهر سنقر ةمطالع) تحلیل راهبردی تعالی مدیریت شهری در شهرهای کوچک

 تهران تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورریزی شهری، مرکز دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه - *حسین کماسی

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور تهرانریزی شهری، مرکز غرافیا و برنامهدانشجوی دکتری ج - ئیمجتبی روستا

 

 33/22/2031 پذيرش: 03/30/2031 وصول:

 چکيده
شدن نيازهاي جديد شهروندان، مسئوویيت تنوّعشهري و م جمعيّتامروزه با افزايش چشمگير 

ذشته بئا ديئدي صئرفا  مانند گتوان بهديگر نمی به طوري کهمديران شهري دوچندان گرديده، 

بئا ايئ   حاضئر پژوهش. طلبدیمخدماتی به مديريت شهري نگريست و رويکردهاي جديدي را 

مديريت روي  و تهديدهاي پيش هافرصتو ضعف،  قوّتشناسايی و تحليل نقاط  در صددرويکرد 

حاظ از ی ،. اي  پژوهشبوده استمديريت شهري  بهبودشهري سنقر، جهت دستيابی به راهبردهاي 

ات اطاّلعها و آوري دادهتحليلی بوده و براي جمع - توصيفی آن هدف، کاربردي و روش تحقيق

گيري شده و در نهايت تجزيه اي و مطایعات ميدانی بهرهکتابخانه - هاي اسناديمورد نياز، از بررسی

 آماريجامعة شده است.  نجاما SWOT رويکرد تحليل عوامل استراتژيک باها و تحليل يافته

بئا  دهد کهشهرداري و شوراي شهر سنقر تشکيل می ناسانو کارش پژوهش را تمامی کارکنان

مديريت نتايج پژوهش بيانگر آن است که . ات اخذ گرديده استاطاّلع، شمارياز روش تمام استفاده

 01 در عي  حالو  قوّتعامل  09 همچني  نقاط ضعف وبه عنوان عامل  09شهري سنقر با داشت  

به اينکه امتياز  توجّهبا قرار گرفته و مطلوبی  وضعيّتعامل فرصت، در  3و عامل به عنوان تهديد 

به دست آمده و جمع امتياز نهايی ارزيابی  31/9نهايی ارزيابی عوامل داخلی مديريت شهري سنقر 

کئه  داد اویويّتبنابراي  بايد راهبردهايی را  ؛است 113/1سنقر عوامل خارجی مديريت شهري 

  رسوخ در راهبرد تمرکز را که متضمّ در عي  حالو  شوندیمسيستم  «اخترشد و س»موجب 

توان راهبردهاي مبتنی ، میبعد اویويّتدر به اجرا درآورد.  استمحصول  بازار، توسعة بازار و توسعة

ب تعایی بر يکپارچگی عمودي به باال، يکپارچگی عمودي به پايي  و يکپارچگی افقی را نيز که موج

همچون؛ تدوي  و  راهبردهايی اندآن جملهبه اجرا درآورد که از  ،گرددمیمديريت شهري سنقر 

 هايی به عنئوان نماينئدةيجاد مکانشهري، ا CDSي مانند طرح توسعة شهرهاي اجراي طرح

 و شهرداري مرکزي در نواحی مختلف شهر سنقر، ايجاد منابع درآمدي جديد براي مديريت شهري

 دادن شهروندان در تصميمات مديريت شهري.رکتمشا

 ، سنقر.SWOT، تعایی واژگان کليدي: مديريت، مديريت شهري، راهبرد
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 مهمقدّ
عوامل  و منلابب بلرای پاسلیگویی بله نیازهلای  دهندةسیستم سازمان ترینمهممدیریت شهری، به عنوان  امروزه

 )لطفی و همکاران، ین اشکال ممکن آبادی انسانترکام ان به عنوشهرها عمومی شهروندان مطرح است تا آنجا که 

 .(2: 2033زاده و همکلاران، گردنلد )عبلا سامان میبی بدون وجود نظام مدیریت شهری کارآمد، ،(230: 2033

شدن نیازهای جدید شهروندان، مسئولیت ملدیران شلهری را دوچنلدان تنوّعشهری و م جمعیّتافزایش چشمگیر 

گذشته، هم از لحاظ حجم کاری و هم از  با چند دهة 33مدیریت شهری در دهة وظایف  نحوی که نموده است، به

مانند گذشته با دیدی صرفاً خدماتی به مدیریت شلهری توان بهمقایسه نیست و دیگر نمی لحاظ نوع وظایف، قاب 

ة شهروندان، در قالب وزمرّاز آنجا که هدف مدیریت شهری، ارتقای شرایط زندگی ر (،2: 2032)کماسی،  نگریست

 مدیریت شلهریهای برنامه لذا(، 2033تقوایی و صفرآبادی، ) استاقتصادی  - های میتلف اجتماعیاقشار و گروه

تحقیقلات میتللف نشلان  .(1321، 2و همکاران لی) تدوین شوند شهروندان جدید نیازهای در راستای تأمینباید 

تلوان بله پراکنلدگی آن ملی ةاز جمللکله  روسلتهفراوانلی روبل هایچالشان با ایر در مدیریت شهری اند کهداده

 های شهری و ضعف در جذبنمودن سیستم تصوّر، بسته ها، عدم یکپارچگی، عدم هماهنگی بین بیشیمسئولیت

بحرانلی ماننلد  یمسلائلهای حاصلله از آن در پیاملدکله  (1321زملانی و علارفی، ) مشارکت مردمی اشاره نملود

علدم  و هافرصلتنامناسلب از  ، اسلتفادةهلاضلعف ها،قوّتنی، عدم خودکفایی اقتصادی، عدم شناخت نشیحاشیه

بله عنلوان یلک  ها،کالنشلهربله ماننلد  شهرهای کوچک نیز ،در این بین نماید.مدیریت صحیح تهدیدها بروز می

عناصر میتلف شهری را  فعّالیّت ها پرداخته وند که به تعیین اهداف و برنامهم، نیازمند مدیریتی کارآمد هستسیست

در مدیریت شهری شهرهای کوچک، شهرداری و  رگذاریتأثعوام   ترینمهم .(1: 2033نژاد، هماهنگ نماید )فاطمی

 آنهلاهلا تلأثیرات زیلادی بلر عملکلرد مواجه هستند و این چالش گوناگونی هایچالشند که با هستشورای شهر 

 اسلتو وسعت مطرح  جمعیّتشهرهای استان کرمانشاه از لحاظ  ترینمهماز شهر سنقر به عنوان یکی گذارد. می

هلای فراوانلی را در اختیلار قابلیّلتو طبیعی منحصر این شهر، امکانات و انسانی های ( ویژگی14: 2033)مؤیدی، 

 چنلانآنشهر شود، در این که مشاهده می گونهآنا ریزهای منطقی قرار داده است امّ، جهت برنامه1مدیران شهری

ها بله خلوبی قابلیّتنتوانسته است از این امکانات و  و مدیریت شهری آننشده  توجّهها باید و شاید به این ویژگی

روی و تهدیلدهای پلیش  هافرصلتو ضلعف،  قلوّتتا ضمن بیان نقاط  میبر آن ،در این پژوهشلذا  استفاده نماید،

 .بپردازیم بهبود مدیریت شهری این شهرهای اتژیراهبردها و استر ارائةمدیریت شهری سنقر، به 

 مورد بررسی معرّفی منطقة
دقیقه  23و درجه  14مربب، در شمال شرقی استان کرمانشاه بین کیلومتر 1111قر کلیایی با مساحت شهرستان سن

ده است. عرض شمالی واقب ش ةدقیق 1درجه و  04تا دقیقه  11درجه و  01طول شرقی و  دقیقة 44درجه و  14تا 

استان اسدآباد )قروه )استان کردستان(، از جنوب به بیش دینور، از شرق به  شهرستاناز شمال به  ،این شهرستان

متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بله  2433استان کردستان( محدود است. کامیاران ) شهرستانهمدان( و از غرب به 

نفر ساکن  11311تعداد  2034آمار  طبق(. 2)شک   استگردیده صورت دشتی وسیب با ارتفاعات میتلف احاطه 

م و مردم آن به دو زبان کردی و ترکی تکلّ است« سطر»نفر ساکن در روستا و شهر  41303تعداد در شهر سنقر و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Lei 

و  افتلهیمنظور از مدیریت شهری در ایلن مقالله مفهلوم املروزی آن یعنلی شلهرداری و شلورای شلهر اسلت کله در اغللب کشلورهای توسلعه -1

 .توسعه مورد توافق استدرحال
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 (.14: 2033)مؤیدی، دارند 

 
 شهرستان سنقر در استان کرمانشاه و ايران موقعيّت .0شکل 

 هاروشمواد و 
 جامعلة آملاری. استتحلیلی  - لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفیحاضر از  پژوهش

جامعلة بودن حجلم باشد که به خاطر کوچکهر سنقر میاز تمامی کارکنان شهرداری و شورای ش تشکّ تحقیق م

هلا و آوری دادهاند. جهت جمبآنان مورد مطالعه قرار گرفته ةیّشماری، کلّگیری تماماستفاده از روش نمونه با آماری

 پرسشلنامهاسنادی و میدانی بلا اسلتفاده از روش مصلاحبه و توزیلب  - ایات مورد نیاز، از مطالعات کتابیانهاطّالع

بر  مؤثّرهای مربوط به عوام  داخلی و خارجی هایی که حاوی گویهپرسشنامهکه  صورتنیبداستفاده گردیده است؛ 

های گویهشد و از آنان خواسته شد که به هریک از نمونه قرار داده  بود در اختیار جامعةیت شهری سنقر تعالی مدیر

ترین( بدهند، همچنین از آنان خواسته اهمّیّت( تا صفر )بیترینمهممربوط به عوام  داخلی و خارجی وزنی از یک )

 2)بسیار خوب( تا  1ای از خاص رتبهکنونی سیستم، به آن عام   موقعیّتو  اهمّیّتو بر اسا  شد که به هر عام  

 )بسیار ضعیف( بدهند. در نهایت با تداخ  عوام  داخلی و خارجی بر یکدیگر، به تدوین راهبردهای میتلف رقابتی/

هلای اجرایلی اولویّلتها و ( پرداخته شده و استراتژیWT( و تدافعی )WO(، بازنگری )ST) تنوّع(، SOتهاجمی )

 ری سنقر ارائه گردیده است.تعالی سیستم مدیریت شه
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 بحث نتايج و 

 ريزي استراتژيک سيستم مديريت شهري سنقر فرايند برنامه
و تهدیلدات  هافرصلتسیستمی با و ضعف درون قوّتستراتژیک تطابق نقاط ا یا ابزارها از یکی SWOT مدلاصوالً 

رین تطابق و انتیاب استراتژی که بهتسیستماتیکی را برای شناسایی عوام  تحلی  سیستمی است. این مدل برون

را به حداکثر  هافرصتو  هاقوّتیک استراتژی مناسب  ،از دیدگاه این مدل دهد.نماید، ارائه میمیان آنها را ایجاد می

و تهدیلدها در  هافرصلتو ضعف و  قوّتنقاط  ،رساند. برای این منظورو تهدیدها را به حداق  ممکن می هاضعفو 

شلوند. استراتژی از میان آنها انتیاب ملیهای شوند و گزینه، پیوند داده میSO ،WO ،ST ،WTی کلّچهار حالت 

 مرحله را طی کرد: 3باید  قوّت، نقاط ضعف و نقاط هافرصتبرای ساختن ماتریس تهدیدات، 

 ای که در محیط خارجی ناحیة مورد مطالعه وجود دارد؛عمده هایفرصتفهرستی از  تهیّة 

 ای که در محیط خارجی ناحیة مورد مطالعه وجود دارد؛فهرستی از تهدیدات عمده تهیّة 

 ای که در ناحیة مورد مطالعه وجود دارد؛داخلی عمده قوّتفهرستی از نقاط  تهیّة 

 ای که در ناحیة مورد مطالعه وجود دارد؛فهرستی از نقاط ضعف داخلی عمده تهیّة 

  های شود و نتیجه در گروه استراتژیایسه میخارجی مق هایفرصتداخلی و  قوّتنقاطSO گیرد؛قرار می 

  هلای موجود در خارج مقایسه نموده و نتیجله در گلروه اسلتراتژی هایفرصتنقاط ضعف داخلی باWO قلرار 

 گیرد؛می

  یهاداخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه نموده و نتیجه در گروه استراتژی قوّتنقاط ST گیرد؛ وقرار می 

 هلای قاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه نموده و نتیجه در گروه اسلتراتژینWT گیلرد رار ملیقل

 (. 2033، زادهمیابراه)

 بر مديريت شهري سنقر مؤثّرتجزيه و تحليل عوامل 

 نمودن چگلونگی تأثیرگلذاری آن بلر کارکردهلای مشیّصجدولی از عوام  درونی و بیرونی و  و ساخت تهیّهبرای 

 (: 2033زاده، زاده و آقاسیمراح  زیر را انجام داد )ابراهیممدیریت شهری و همچنین تحلی  آن باید 

های فراروی سیسلتم را نلام و تهدید هافرصتها، ها، ضعفقوّت ترینمهمدر ستون یک )عوام  خارجی و داخلی(، 

عامل  بله  3ه عنوان نقاط ضعف و همچنین عام  ب 21، قوّتعام  به عنوان نقاط  21در این پژوهش  ؛ کهبریممی

 اند. های فراروی مدیریت شهری سنقر شناسایی شدهعام  به عنوان تهدید 20و  هافرصتعنوان 

استراتژیک فعلی سیسلتم،  موقعیّتدر ستون دو )وزن(، به هر یک از این عوام  و بر اسا  اثر احتمالی آنها بر  

کنونی  موقعیّتترین( داده شده است. هرچقدر وزن بیشتر باشد، تأثیر بر مّیّتاه( تا صفر )بیترینمهموزنی از یک )

 ةگیلری از روش دلفلی و بله وسلیلمیزان وزن عوام  با بهره ،آن سیستم بیشتر خواهد بود. در این پژوهش و آیندة

به تعداد  هتوجّبدون  1مدیریت شهری )اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری(، تعیین شده است )جمب ستون 

 است(.  2عوام ، 

ای رتبه کنونی سیستم، به آن عام  خاصّ موقعیّتو  اهمّیّت(، به هر عام  و بر اسا  بندیرتبهدر ستون سه ) 

گیری شده اسلت. بندی نیز از روش دلفی بهره)بسیار ضعیف(، داده شده است، جهت رتبه 2)بسیار خوب( تا  1از 

 دهد.سیستم چگونه به هر یک از عوام  خارجی پاسخ می دهد کهبندی نشان میاین درجه

تیاز وزنلی آن بله دسلت هر عام  ضرب گردیده تا به این وسیله ام چهار )امتیاز وزنی(، وزن در درجة در ستون 

اند تا مجموع امتیاز نهایی عوامل  های وزنی عوام  خارجی و داخلی جداگانه جمب زده شدهامتیاز آید، سپس همة
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  برای عوام  خارجی. 1برای عوام  داخلی و جدول  2داخلی به دست آید جدول  خارجی و

 بر سيستم مديريت شهري سنقر مؤثّرماتريس عوامل داخلی  .0جدول 

 امتياز وزنی رتبه وزن (W( و نقاط ضعف )S) قوّت(: نقاط IFEعوامل داخلی )

0S140/3 00/0 34/3 (منطقی شهر )طرح جامع و تفصيلی ة راه جهت توسعة: داشت  نقش 

9S :344/3 43/1 30/3 بودن مکان شهرداري و شوراي شهر جهت ارتباط مستمر با شهروندان دسترس در 

1S234/3 14/0 30/3 : هماهنگی و عدم تنش بي  شوراي شهر و شهرداري 

1S 243/3 20/0 34/3 مشخّص: داشت  منبع درآمدي 

5S 304/3 14/1 30/3 بومی ةکردليتحص: داشت  ظرفيت در جذب نيروي جوان و 

6S 210/3 33/0 31/3 عملی باال ةباتجرباز کارکنانی  %51: وجود 

7S( امکان استفاده از تجهيزات مدرن در مديريت شهري از قبيل :ICT) 30/3 20/1 304/3 

8S221/3 43/1 31/3 مديران شهري  يب در يريانتقادپذ : داشت  روحية 

3S 311/3 33/1 31/3 خدمات سريع به آنها هري براي کمک به شهروندان و ارائةش: تمايل باالي مديريت 

01S ابيّت: زيبايی و  324/3 00/2 32/3 سازمان شهرداري امکانات فيزيکی از قبيل ساختمان، تجهيزات فيزيکی و... جذّ

00S: 323/3 32/2 32/3 آورندپديد میاطمينان را در شهروندان  اعتماد و خود حسّ وجود کارکنانی که با اخالق و رفتار 

09S: 313/3 33/1 31/3 بودن ساعات کار شهرداري و شوراي شهرمناسب و کافی 

0W 100/3 00/0 33/3 پرسنل مديريت شهري مرتبط ريغ: تحصيالت پايي  و 

9W320/3 01/2 32/3 مرتبط با نياز واقعی شهروندان : عدم تقسيم منطقی بودجة 

1W :333/3 13/1 31/3 در ارتباط با مديريت شهري سنقر يهاپژوهشبه  توجه نکردن 

1W :111/3 13/0 34/3 هاي شهريشهروندان در طرح مشارکت ندادن 

5W301/3 21/1 30/3 از پرسنل مديريت شهري %51تجربگی : بی 

6W 012/3 43/0 33/3 شهردار یدرپیپ: عدم ثبات در انتصاب شهردار و تعويض 

7W123/3 21/0 34/3 هاي اصلی از قبيل سمت شهردارگيري نيروي بومی در پست: عدم به کار 

8W: 302/3 31/1 30/3 يتوسعة شهر يهاطرحو  عدم حمايت از صاحبان ايده 

3W: 304/3 34/2 31/3 مديران اجرايی شهر توسّطي توسعة شهرهاي اعمال سليقه در طرح 

01W :202/3 01/1 34/3 هاي شهريها در طرحکّلتشنبودن جايگاه نهادهاي مردمی و مشخّص 

00W ت کمبود پژوهش به علّ مديريت شهري توسّط: عدم درک درست از نيازهاي واقعی شهروندان

 در اي  زمينه
31/3 32/1 220/3 

09Wهاي جديد از جمله تبديل از يک نهئاد صئرفا  : عدم تمايل مديريت شهري در گرفت  نقش

 اجتماعی - خدماتی به يک نهاد خدماتی
30/3 30/1 243/3 

 31/9 ---- 11/0 جمع

 داشلتن نقشلة راه جهلت توسلعةمدیریت شهری سنقر، عام   قوّتام  ع 21بیانگر آن است که از میان  2جدول 

و پلس از آن عوامل :  قلوّت نقطلة ترینمهمبه عنوان  140/3 یوزنمنطقی شهر )طرح جامب و تفصیلی(، با امتیاز 

با امتیاز  مشیّصو داشتن منبب درآمدی  234/3بین شورای شهر و شهرداری با امتیاز وزنی  هماهنگی و عدم تنش

عام  ضعف، عوام  عدم ثبلات در انتصلاب شلهردار و  21اند و همچنین از میان به ترتیب قرار گرفته 243/3وزنی 

مدیریت شهری با امتیاز وزنی پرسن   مرتبط ریغ، تحصیالت پایین و 012/3شهردار با امتیاز وزنی  درپیپیتعویض 

م ل تا سلوّبه ترتیب در جایگاه اوّ 111/3با امتیاز وزنی  «های شهریشهروندان در طرح مشارکت ندادن»و  100/3

ها( سیسلتم و تهدیلد هافرصلتنیز که به تحلی  عوام  خارجی ) 1اند. در جدول نقاط ضعف قرار گرفته ترینمهم
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بلا امتیلاز  «طبیعی فراوان در شلهر سلنقر یهاقابلیّتامکانات و » ست، عوام مدیریت شهری سنقر پرداخته شده ا

و  112/3با امتیاز وزنی  «های مرتبط با مدیریت شهری در شهردر رشته کرده یتحصوجود نیروی »، 023/3 یوزن

باال بودن »عوام  و  هافرصت ترینمهمبه ترتیب به عنوان  ،234/3با امتیاز وزنی  «قجو و خالّشهروندان مشارکت»

 کمبلود بودجلة»، 011/3با امتیاز وزنلی  «قشر باسواد انیدر م ویژهبهنرخ بیکاری در استان کرمانشاه و شهر سنقر 

بله ترتیلب بله  ،103/3با امتیاز وزنی « هاکمبود و ضعف در زیرساخت»و  143/3با امتیاز وزنی  «مدیریت شهری

 اند.دیریت شهری سنقر بیان شدهسیستم مروی تهدیدهای فرا ترینمهمعنوان 

 بر سيستم مديريت شهري سنقر مؤثّرماتريس عوامل خارجی  .9جدول 

 امتياز وزنی رتبه وزن (Tها )( و تهديدO) هافرصت(: EFEعوامل خارجی )

0O 023/3 34/0 33/3 طبيعی فراوان در شهر سنقر يهاقابليّت: امکانات و 

9Oّ310/3 20/1 31/3 شهري مراتبسلسلهستانی از یحاظ م ا: قرار داشت  در جايگاه سو 

1O 112/3 14/0 34/3 هاي مرتبط با مديريت شهري در شهر سنقردر رشته کردهتحصيل: وجود نيروي 

1O 200/3 00/1 34/3 ک شهرداريهاي کافی در تملّ: وجود زمي 

5O 231/3 13/0 30/3 خدمت در شهر سنقر تعصّب: وجود شهروندانی با 

6O234/3 13/0 30/3 قجو و خالّ: شهروندان مشارکت 

7O314/3 00/1 31/3 : رشد آگاهی عمومی در مورد مديريت شهري 

8O214/3 32/1 34/3 توريسم ورزشی ويژهبهگردشگري شهري  : پتانسيل فراوان در زمينة 

3O :314/3 14/1 31/3 گذاران بخش خصوصیباال در جذب سرمايه قابليّت 

0T 334/3 04/1 31/3 هاي شهر سنقرهماهنگی مديريت شهري با ساير ارگان: عدم 

9T 204/3 43/1 34/3 مديريت شهري وپاگير در زمينةقواني  سخت و دست: وجود 

1T300/3 13/1 30/3 مشارکت با مديريت شهري بخش خصوصی در زمينة : عدم انگيزه و تمايل در 

1T 331/3 13/1 31/3 : مهاجرت نيروي جوان 

5T 011/3 30/0 33/3 کردهتحصيلدر ميان قشر  ويژهبه: باال بودن نرخ بيکاري در استان کرمانشاه و شهر سنقر 

6T323/3 43/2 32/3 : عدم تمايل زنان به مشارکت با مديريت شهري 

7T143/3 04/0 33/3 مديريت شهري : کمبود بودجة 

8T :324/3 04/2 32/3 ترک( با نيازها و ساليق متفاوت قومی در شهر سنقر )وجود دو قوم کرد و تنوّع 

3T: 311/3 21/1 31/3 عدم آشنايی شهروندان به حقوق و تکایيف خود 

01T 313/3 31/1 31/3 مرکز شهر  ويژهبهتی در سطح شهر و و سنّ برنامهیب: زياد بودن بافت 

00T 231/3 13/0 30/3 بست بودن شهر سنقر : ب 

09T103/3 13/0 34/3 هادر زيرساخت : کمبود و ضعف 

01T :214/3 32/1 34/3 ی عمل کردن اقوام ساک  در شهر سنقر در انتخابات )شوراي شهر و مجلس(تعصّب 

 113/1 ---- 11/0 جمع

 0(SFAS)تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک 

عوامل   تلرینمهمترکیلب آنهلا، های تجزیه و تحلی  عوام  داخلی و خارجی و در این مرحله، با استفاده از جدول

هلای اسلتراتژیک را ریزانی که تصمیمگردد. در واقب، با تجزیه و تحلی  عوام  استراتژیک، برنامهاستراتژیک ارائه می

 نلدینماها را بله تعلداد کمتلری از عوامل ، محلدود و تهدید هافرصتو ضعف،  قوّتتوانند نقاط کنند، مییاذ میاتّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Strategic Factor Analysis Summary. 
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آملده  0عوام  استراتژیک سیستم مدیریت شلهری سلنقر در جلدول  ترینمهم (. خالصة43: 2033زاده، ابراهیم)

 .است

 بر مديريت شهري سنقر مؤثّر( عوامل SFASتجزيه و تحليل عوامل استراتژيک ) خالصة .1جدول 

 رتبه وزن (SFASتجزيه و تحليل عوامل استراتژيک ) خالصة
امتياز 

 وزنی

 ريزيبرنامه

 تمدّبلند تمدّميان تمدّکوتاه

0Sمنطقی شئهر )طئرح جئامع و  : داشت  نقشة راه جهت توسعة

 تفصيلی(
34/3 00/0 140/3  * * 

9S234/3 14/0 30/3 : هماهنگی و عدم تنش بي  شوراي شهر و شهرداري *   

1S 243/3 20/0 34/3 مشخّص: داشت  منبع درآمدي * * * 

1S 210/3 33/0 31/3 باال  عملی ةباتجرباز کارکنانی  %51: وجود  * * 

0W 030/3 43/0 33/3 شهردار درپیپی: عدم ثبات در انتصاب شهردار و تعويض * *  

9W 100/3 00/0 34/3 پرسنل مديريت شهري  غير مرتبط: تحصيالت پايي  و * *  

1W 231/3 13/0 30/3 هاي شهريدادن شهروندان در طرحن: مشارکت  * * 

1Wهاي اصئلی از قبيئل ي نيروي بومی در پست: عدم به کارگير

 سمت شهردار
34/3 21/0 240/3  * * 

0O 023/3 34/0 33/3 طبيعی فراوان در شهر سنقر يهاقابليّت: امکانات و * * * 

9O هاي مرتبط بئا مئديريت در رشته کردهتحصيل: وجود نيروي

 شهري در شهر 
34/3 14/0 112/3  * * 

1O234/3 13/0 30/3 قو خالّجو : شهروندان مشارکت * *  

1O 203/3 13/0 34/3 خدمت در شهر سنقر تعصّب: وجود شهروندانی با * *  

0T در ويژهبه: باال بودن نرخ بيکاري در استان کرمانشاه و شهر سنقر 

 قشر باسواد انيم
33/3 30/0 030/3  * * 

9T100/3 04/0 34/3 مديريت شهري : کمبود بودجة  * * 

1T234/3 13/0 30/3 هابود و ضعف در زيرساخت: کم  * * 

1T 203/3 13/0 34/3 بست بودن شهر سنقر : ب   * 

    19/1 --- 11/0 جمع

 ي تعایی مديريت شهريهاراهبردتدوي  
(، SOتهاجمی ) با تداخ  عوام  داخلی و خارجی بر یکدیگر، به تدوین راهبردهای میتلف رقابتی/ ،در این مرحله

 .(1جدول )پردازیم ( میWT( و تدافعی )WO(، بازنگری )ST) تنوّع

 ماتريس راهبردها و راهکارهاي تعایی مديريت شهري سنقر .1جدول 

 
 

 

 
 

 
 

 (Sنقاط قوّت )
2S: راه جهت توسعة منطقی شهر  ةنقش داشتن

 )طرح جامب و تفصیلی(

1S:  بودن مکان شهرداری و شورای  در دستر

 هروندانشهر جهت ارتباط مستمر با ش

0S: ی و عدم تنش بین شورای شلهر و هماهنگ

 شهرداری

 (Wنقاط ضعف )
2W: پایین و غیلر ملرتبط پرسلن   التیتحص

 مدیریت شهری

1W: تقسیم منطقی بودجة مرتبط با نیلاز  عدم

 واقعی شهروندان

0W: ی در ارتباط با هاپژوهشبها دادن به  عدم

 مدیریت شهری سنقر
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 ردها و راهکارهاي تعایی مديريت شهري سنقرماتريس راهب .1ادامة جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SWOTتحليل        

 
 
 
 
 

1S: منبب درآمدی مشیّص داشتن 

4S: ظرفیت در جذب نیلروی جلوان و  داشتن
 کردة بومیتحصی 

0S: ة عملی باالتجرب بااز کارکنانی  %43 وجود 

4S: اسللتفاده از تجهیللزات مللدرن در  امکللان
 (ICTمدیریت شهری از قبی  )

3S: مدیران  نیدر بی ریانتقادپذروحیة  داشتن
 شهری

3S: باالی مدیریت شهری برای کمک به   یتما
 شهروندان و ارائة خدمات سریب به آنها

23S: یی و جذّابیّت امکانات فیزیکی از قبی  بایز
سللاختمان، تجهیللزات فیزیکللی و... سللازمان 

 شهرداری

22S: خلود  کارکنانی که با اخالق و رفتار وجود
حسّ اعتماد و اطمینان را در شهروندان پدیلد 

 آورندمی

21S: و کافی بودن ساعات کار شهرداری  مناسب
 و شورای شهر

1W:  هلای دادن شلهروندان در طرحنمشارکت
 شهری

4W: از پرسن  مدیریت شهری %43تجربگی یب 

0W: ثبات در انتصاب شهردار و تعلویض  عدم
 درپی شهردارپی

4W: گیری نیللروی بللومی در بلله کللار عللدم
 های اصلی از قبی  سمت شهردارپست

3W: ی هلاطرححمایت از صاحبان ایده و  عدم
 توسعة شهری

3W: های توسعة شهری سلیقه در طرح اعمال
 توسّط مدیران اجرایی شهر

23W: نبودن جایگاه نهادهای مردمی و مشیّص
 های شهریها در طرحتشکّ 

22W: واقعللی  درک درسللت از نیازهللای عللدم
ط ملدیریت شلهری بله علّلت  شهروندان توسلّ

 کمبود پژوهش در این زمینه

21W: تمای  مدیریت شلهری در گلرفتن  عدم
های جدید از جمله تبلدی  از یلک نهلاد نقش

 اجتماعی -صرفاً خدماتی به یک نهاد خدماتی 

 (Oها )فرصت
2O: ی طبیعی در شهر هاقابلیّتو  امکانات

 سنقر

1O: م استانی از جایگاه سوّ داشتن در قرار
 شهری مراتبسلسلهلحاظ 

0O: کرده در نیللروی تحصللی  وجللود
های مرتبط با مدیریت شهری در شهر رشته
 سنقر

1O: ک های کلافی در تملّلزمین وجود
 شهرداری

4O: شهروندانی با تعصّب خدمت در  وجود
 شهر سنقر

0O: قجو و خالّمشارکت شهروندان 
4Oورد مدیریت : رشد آگاهی عمومی در م

 شهری
3O: فراوان در زمینة گردشگری   یپتانس

 ویژه توریسم ورزشیشهری به

3O: گذاران باال در جذب سرمایه قابلیّت
 بیش خصوصی

 (SO) تهاجمی راهبردهاي رقابتی/

2So: های توسعه مانند و اجرای طرح نیتدو
 شهری  CDSطرح 

(3-3-1-2)O:( /1-0-2)S: 
 *************** 

1So: هایی به عنوان نمایندةجاد مکانای 
شهرداری مرکزی در نواحی میتلف شهر 

 سنقر 
(4-1-0-1)O:( /23-3-1-2)S: 

*************** 

0So:  ایجاد منابب درآمدی جدید بلرای
 مدیریت شهری

(3-3-4-1-1-2)O:( /3-4- 4-0)S: 
 *************** 

1So:  مشلللارکت دادن شلللهروندان در
 تصمیمات مدیریت شهری

(4-0-1-0)O:( /3-4- 0-1)S: 
 

 

 (WO) راهبردهاي بازنگري

2Wo: ی پرسن  قدیمی با سطح نیگزیجا
کرده تحصیالت پایین با نیروی تحصی 

های مرتبط با ملدیریت جدید در رشته
 شهری 

(22-23-4-4-1-0-2)W: 
(4-0-4-0)O: 

 *************** 

1Wo: های میدانی به منظور پژوهش انجام
ی نیازهای ضروری بندویّتاولشناسایی و 

شهروندان جهت تیصیص منطقی اعتبارات 
 در این راستا

(21-22-23-3-3-4-1-0-1)W: 
(3-4-0-4-0)O: 

 (T) تهديدها

2T: هماهنگی مدیریت شهری با سایر  عدم
 های شهر سنقرارگان

1T: وپاگیر در قوانین سیت و دست وجود
 مدیریت شهری زمینة

0T: در بیش خصوصی انگیزه و تمای   عدم
 مشارکت با مدیریت شهری در زمینة

1T: نیروی جوان مهاجرت 

 (ST) راهبردهاي تنوّع

2ST: نهاد جدیلد کلارآفرینی در  جادیا
شهرداری جهت ایجاد اشتغال برای نیروی 

 ال فعّ
(22-4-4-1) T:( /4-0-1)S: 

 *************** 
1ST: های الزم جهت فراهم نمودن زمینه

 در مدیریت شهریجذب بیش خصوصی 

 (WT) راهبردهاي تدافعی

2WT: دولتلی  ی غیرهاسازمان  یتشک
(NGOجهت مشارکت دادن شهروندان ) 

(21-22-23-3-3-4-4-1-0)W: 
(20-21-3-3-0-1-0-1-2)T: 

*************** 
1WT: سطح  های فرسودةبافت یسامانده

 مرکز شهر بافت فرسودة ویژهشهر به

 

 داخلی

 جیخار
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 هبردها و راهکارهاي تعایی مديريت شهري سنقرماتريس را .1ادامة جدول 

4T: بودن نللرخ بیکللاری در اسللتان بلاال
ویژه در میان قشر کرمانشاه و شهر سنقر به

 کردهتحصی 

0T: مشارکت با مدیریت  زنان به  یتما عدم
 شهری

4T: بودجة مدیریت شهری کمبود 
3T: قومی در شهر سنقر )وجود دو  تنوّع

 ها و سالیق متفاوتقوم کرد و ترک( با نیاز
3T: و  شهروندان به حقوقآشنایی  عدم

 تکالیف خود

23T: و سنّتی در  برنامهیببودن بافت  ادیز
 ویژه مرکز شهرسطح شهر و به

22T: بست بودن شهر سنقر بن 
21T: هاو ضعف در زیرساخت کمبود 

20T: اقوام ساکن در  عم  کردنی تعصّب
و شهر سنقر در انتیابات )شورای شهر 

 مجلس(

 (21-22-3-3-0-4-0-1)S: 
  (21-22-4-0-4-1-0-1-2)T: 

*************** 

0ST: جللوان و یرویللنکللارگیری  بلله 
های میتلف کردة بومی در پستتحصی 

 مدیریت شهری
(3-4-0-4-0)S: 

  (22-3-0-4-1-0)T: 
 

(21-23-3-0-1-2) : T(/22-3-1-0-1)W:  

*************** 
0WT: آگاهی شهروندان در بردن سطح  باال

مورد حقوق و تکالیفشان از طریق برگزاری 
ای و تبلیغات گوناگون های منطقههمایش

 در سطح شهر
(20-3-3-0-0-1)T: (/22-23-4-1)W: 

*************** 

1WT: ی شهریهارساختیز تیتقو 
(21-4-1-1-2)T: (/22-3)W: 

*************** 
4WT: ح شورایارهای محلّی در سط جادیا

 شهر
 (21-22-23-3-3-0-4-1-1-2)W: 

(20-3-3-0-0-1-2)T: 

 (IE0) ماتريس ارزيابی نهايی عوامل داخلی و خارجی
قسمت جداگانه قرار  3مودار در های میتلف سیستم را به صورت نهای اجرایی، بیشاولویّتها و ماتریس استراتژی

 آورد کله تلأثیرات ملورد انتظلارانلاتی را بله وجلود ملیریس چنین امکمات تهیّةهای قب  و بعد از دهد. بررسیمی

های اجرایی بلر اسلا  اسلتقرار اولویّتها و بینی گردد. ماتریس استراتژیهای استراتژیک بر سیستم پیشصمیمت

 گیرد:ها در دو بعد اصلی شک  میداده

 شود؛ن داده مینشا ها Xجمب امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوام  داخلی که بر روی محور  الف:

زاده و شلود )ابلراهیمنوشلته ملی هلا Yجمب امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوام  خارجی کله بلر روی محلور  ب:

(. در این پژوهش نیز جمب امتیاز نهایی ارزیابی عوام  داخلی مدیریت شهری سلنقر کله 212: 2033،  زادهآقاسی

 303/0ارزیابی عوام  خلارجی ملدیریت شلهری سلنقر کله و جمب امتیاز نهایی  ها X، بر روی محور است 33/1

 .(1شک  ) استنوع راهبرد  ةکنندمشیّصتالقی آنها  نشان داده شده است که نقطة ها Yباشد بر روی محور می

 
 هاي اجرايی مديريت شهري سنقراویويّتها و ماتريس استراتژي .1شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Internal and External Factors 

http://www.ie-lobbying.info/wiki/index.php/SWOT_analysis#Internal_and_external_factors
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 IIدر خانة  ب امتیازهای نهایی عوام  داخلی و خارجی،تالقی جم ةنقط ،است مشیّص 1که در شک   طورهمان 

(. 31شلوند )هملان:  «رشلد و شلناخت»هایی را به اجرا درآورد کله موجلب بنابراین باید راهبرد ؛گرفته است قرار

بله اجلرا درآورد. در  اسلتمحصول  ن رسوخ در بازار، توسعة بازار و توسعةهمچنین باید راهبرد تمرکز را که متضمّ

توان راهبردهای مبتنی بر یکپارچگی عمودی به باال، یکپارچگی عمودی به پایین و یکپارچگی افقی ل، میعین حا

 را نیز به اجرا درآورد.

 (بندي راهبردهاي قابل قبولاویويّتاستراتژيک ) کمّیريزي برنامهجدول  تهيّة
در ایلن مرحلله،  ل شناسلایی گردیدنلد،های مورد قبوعوام  داخلی و خارجی، استراتژی ، با مقایسةدر مراح  قب 

هر استراتژی با استفاده از  جذّابیّتگیرد. های مذکور صورت میراهبردها یا استراتژی ترینمهم گیری دربارةتصمیم

های ملورد تأکیلد و باال به عنوان استراتژی جذّابیّتهای دارای شده و استراتژی مشیّص کمّیریزی ماتریس برنامه

 (.4جدول گردند )بهبود مدیریت شهری سنقر تعیین میدر دار اولویّت

 بندي راهبردهاي قابل قبول(اویويّتاستراتژيک ) کمّیريزي برنامه .5 جدول
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0S 140/3 3 3 2 140/3 3 3 3 3 2 140/3 2 140/3 3 3 1 421/3 

9S 344/3 1 033/3 1 033/3 3 3 0 102/3 0 102/3 3 3 0 102/3 2 344/3 

1S 234/3 1 03/3 3 3 2 234/3 1 03/3 2 234/3 3 3 2 234/3 2 234/3 

1S 243/3 2 243/3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 141/3 

5S 304/3 1 103/3 3 3 1 103/3 0 132/3 2 304/3 1 103/3 1 132/3 2 304/3 

6S 210/3 0 003/3 1 110/3 0 003/3 1 110/3 2 210/3 2 210/3 3 3 1 110/3 

7S 304/3 1 10/3 1 10/3 2 304/3 1 20/3 2 304/3 1 20/3 1 10/3 1 10/3 

8S 221/3 2 221/3 0 000/3 2 221/3 1 111/3 1 111/3 3 3 2 221/3 3 3 

3S 311/3 0 210/3 1 203/3 2 311/3 1 331/3 0 210/3 1 331/3 0 210/3 3 3 

01S 324/3 1 301/3 2 324/3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

00S 323/3 1 303/3 1 340/3 2 323/3 2 323/3 1 303/3 3 3 2 323/3 3 3 

09S 313/3 2 313/3 1 20/3 3 3 2 313/3 1 33/3 3 3 3 3 3 3 

0W 100/3 1 401/3 1 401/3 1 30/2 1 401/3 0 433/3 1 401/3 1 401/3 1 401/3 

9W 320/3 0 313/3 1 301/3 3 3 2 320/3 2 320/3 3 3 3 3 0 313/3 

1W 333/3 3 3 2 333/3 3 3 1 041/3 2 333/3 0 101/3 3 3 2 333/3 

1W 111/3 2 111/3 1 330/3 2 111/3 0 041/3 0 041/3 3 3 2 111/3 1 113/3 

5W 301/3 1 213/3 1 213/3 0 231/3 1 213/3 1 213/3 1 213/3 1 213/3 2 301/3 

6W 012/3 0 231/3 2 012/3 2 012/3 2 012/3 2 012/3 2 012/3 3 3 1 303/3 

7W 123/3 1 100/3 0 041/3 1 341/3 1 100/3 2 123/3 1 341/3 3 3 3 3 

8W 302/3 3 3 1 211/3 3 3 1 211/3 1 111/3 1 111/3 3 3 3 3 

3W 304/3 2 304/3 2 304/3 2 304/3 2 304/3 2 304/3 3 3 3 3 1 341/3 

01W 202/3 2 202/3 1 411/3 3 3 1 101/3 0 030/3 1 101/3 3 3 3 3 

00W 220/3 1 101/3 1 101/3 2 220/3 1 101/3 2 220/3 3 3 2 220/3 0 013/3 

09W 243/3 3 3 0 42/3 1 .03/3 1 01/3 1 01/3 1 01/3 2 243/3 3 3 

0O 023/3 1 11/2 3 3 3 3 3 3 1 01/3 3 3 3 3 1 11/3 

9O 310/3 0 213/3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 310/3 

1O 112/3 1 301/3 1 131/3 1 301/3 1 301/3 0 410/3 1 301/3 0 410/3 2 112/3 

1O 200/3 1 401/3 3 3 3 3 3 3 1 100/3 3 3 3 3 1 401/3 

5O 231/3 2 231/3 1 403/3 1 031/3 0 440/3 2 231/3 1 403/3 2 231/3 3 3 
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 بندي راهبردهاي قابل قبول(اویويّتاستراتژيک ) کمّیريزي برنامه .5 جدولادامة 

6O 234/3 1 031/3 1 433/3 0 432/3 1 031/3 2 234/3 0 432/3 1 433/3 1 031/3 

7O 314/3 0 212/3 1 233/3 1 331/3 1 331/3 2 314/3 1 331/3 1 233/3 2 314/3 

8O 214/3 2 214/3 3 3 3 3 3 3 0 104/3 3 3 3 3 0 104/3 

3O 314/3 0 204/3 2 314/3 3 3 3 3 1 23/3 3 3 3 3 0 204/3 

0T 334/3 1 03/3 2 334/3 2 334/3 1 23/3 1 03/3 3 3 2 334/3 1 03/3 

9T 204/3 0 134/3 1 14/3 2 204/3 1 14/3 1 41/3 0 134/3 2 204/3 0 134/3 

1T 300/3 1 201/3 2 300/3 3 3 2 300/3 1 101/3 0 233/3 1 201/3 0 233/3 

1T 331/3 1 231/3 2 331/3 1 231/3 2 331/3 1 231/3 0 140/3 3 3 2 331/3 

5T 011/3 2 011/3 2 011/3 3 3 3 3 0 301/2 1 033/3 3 3 2 011/3 

6T 323/3 1 300/3 0 341/3 1 300/3 2 323/3 1 300/3 1 300/3 1 300/3 1 300/3 

7T 143/3 1 33/2 2 143/3 0 32/3 0 32/3 1 33/2 1 41/3 0 32/3 1 33/2 

8T 324/3 1 301/3 0 342/3 2 324/3 3 3 3 3 0 342/3 3 3 3 3 

3T 311/3 2 311/3 1 331/3 2 311/3 2 311/3 3 3 2 311/3 1 203/3 1 331/3 

01T 313/3 0 21/3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 33/3 

00T 231/3 3 3 3 3 3 3 2 231/3 2 231/3 3 3 3 3 3 3 

09T 103/3 1 10/3 2 103/3 3 3 3 3 2 103/3 3 3 1 10/3 1 31/3 

01T 214/3 3 3 2 214/3 2 214/3 3 3 3 3 1 43/3 3 3 3 3 

 23/23 --- 31/0 --- 33/3 --- 03/22 --- 34/3 --- 33/3 --- 20/23 --- 30/22 --- --- جمع

های الزم جهت جذب بیش فراهم نمودن زمینه، 1STراهبرد منتیب، راهبرد  3دهد که از نشان می 4 نتایج جدول

هایی به عنلوان د مکانایجا، 1SOل، راهبرد اوّ اولویّت 03/22 جذّابیّتمجموع امتیاز با  خصوصی در مدیریت شهری

م و راهبلرد دوّ اولویّلتدر  30/22 ابیّتجذّبا مجموع امتیاز  شهرداری مرکزی در نواحی میتلف شهر سنقر نمایندة

1OW ، م قرار دارند و سایر راهبردهلا، سوّ اولویّتدر  23/23 جذّابیّتبا مجموع امتیاز  شهری یهارساختیزتقویت

1SO ،0ST ،1WO ،2WO  0وOW اندهای بعدی قرار گرفتهاولویّت، به ترتیب در. 

 گيرينتيجه
تصلمیمات آن  است کهشهر مطرح  ةکنندادارهنهاد  ترینمهمبه عنوان در تمامی شهرهای جهان، مدیریت شهری 

روی مدیریت های فراهمچنین موانب و محدودیت ها وقابلیّتشناسایی امکانات، دارد.  توسعة شهردر  ییبسزانقش 

هلای . نتلایج بررسلیاسلتمدیریت شهری  توسّطهای منطقی گیریگام در تصمیم ترینمهمشهری، نیستین و 

انسانی شلهر سلنقر شلرایط  - های طبیعیویژگیاسنادی و میدانی این پژوهش بیانگر آن است که  –ای ابیانهکت

 21 داخللی، عامل  11بلا  را و مدیریت شهری سنقر را برای مدیریت شهری این شهر فراهم ساخته است مطلوبی

فرصلت بلا  3عام  خارجی،  11مچنین و ه 43/3عام  ضعف با امتیاز وزنی  21و  12/3با امتیاز وزنی  قوّتعام  

 تلرینمهمبله ایلن شلرایط،  توجّلهکه با  رو ساخته استهروب، 44/3تهدید با امتیاز وزنی  20و  10/3امتیاز وزنی 

 ل، راهبردهلای رقلابتی/اوّ اولویّلتگلردد در شهری سلنقر ارائله ملیراهبردهایی که جهت تعالی سیستم مدیریت 

هلایی بله عنلوان شهری، ایجاد مکان CDSهای توسعه مانند طرح اجرای طرح ( که شام  تدوین وSOتهاجمی )

شهرداری مرکزی در نواحی میتلف شهر سلنقر، ایجلاد منلابب درآملدی جدیلد بلرای ملدیریت شلهری و  نمایندة

کله شلام ؛  (WOم راهبردهلای بلازنگری )دوّ اولویّلتمشارکت دادن شهروندان در تصمیمات ملدیریت شلهری، 

های مرتبط با ملدیریت کردة جدید در رشتهتحصی رسن  قدیمی با سطح تحصیالت پایین با نیروی جایگزینی پ

بندی نیازهای ضروری شهروندان جهلت تیصلیص اولویّتهای میدانی به منظور شناسایی و شهری، انجام پژوهش

نهلاد جدیلد کلارآفرینی در  ایجلاد( کله شلام ؛ ST) تنوّعم راهبردهای سوّ اولویّتمنطقی اعتبارات در این راستا، 

های الزم جهلت جلذب بیلش خصوصلی در ال، فراهم نمودن زمینهشهرداری جهت ایجاد اشتغال برای نیروی فعّ
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مدیریت شهری و در نهایلت  میتلف هایپست در بومی کردةتحصی و  جوان یروینکارگیری  مدیریت شهری و به

( جهت مشلارکت NGOدولتی )غیر یهاسازمان  یتشک که شام  است( WTچهارم راهبردهای تدافعی ) اولویّت

بردن سلطح آگلاهی بافت فرسودة مرکز شهر، بلاال ویژهبهسطح شهر  های فرسودةروندان، ساماندهی بافتدادن شه

ای و تبلیغات گوناگون در سطح شهر، های منطقهری همایشاز طریق برگزا فشانیتکالشهروندان در مورد حقوق و 

 . استدر سطح شهر  محلّی شهری و ایجاد شورایارهای یاهرساختیزتقویت 

 هلای ملرتبط بلا ملدیریت ص دارای تحصیالت دانشگاهی در رشلتهجذب نیروهای متیصّ فراهم نمودن زمینة

 المقدور بومی.حتّی شهری و

 ّبه  حتماً بومی و آشنا های مرتبط با مدیریت شهری،ص با تحصیالت دانشگاهی در رشتهانتیاب شهردار متیص

 های اجرایی.مسائ  و مشکالت شهر سنقر و داشتن تجربه در پست

 های مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و استفاده از نظرات آنان در تصمیمات مدیریت فراهم نمودن زمینه

 ریزی از پایین به باال.شهری در راستای عملی نمودن برنامه

 ؛ کالبدییهابیشبندی نیازهای شهروندان در ولویّتامدیریت شهری از طریق  منطقی بودجة بندیتقسیم - 

 .اقتصادی - فرهنگی و مالی - عمرانی، اجتماعی

 های موجود در شهر سنقر و در عین حال تلالش در جهلت یکپارچله همکاری با سایر نهادها و سازمان تقویت

 .نمودن مدیریت شهری سنقر

  باحث مدیریت شهری، برای کارکنان شهرداری و اعضلای صی آشنایی با مهای تیصّها و کارگاهبرگزاری کال

 شهر سنقر. یشورا

 رسانیخدمتشهرداری مرکزی در نواحی میتلف شهر سنقر جهت بهبود در  هایی به عنوان نمایندةایجاد مکان 

 در سطح شهر. محلّی ایجاد شورایارهای و به شهروندان

  ایجاد و گسترشICT یران شهری و شهروندان.در مدیریت شهری و آموزش آن به مد 

 منابع 
، چلا  اوّل، انتشلارات ريزي محيطی در جنوب شرق ايرانآمايش سرزمي  و برنامه( 2033زاده، عیسلی )ابراهیم

 اطاّلعات، تهران.

ه ( تحلی  عوام  مؤثّر بر گسترش گردشگری در ناحیة ساحلی چابهار با استفاد2033)زاده، عبداهلل زاده، عیسی؛ آقاسیابراهیم

 .234-213(، صص. 2) 2، ايهاي شهري و منطقهمجلّة مطایعات و پژوهش، swotاز مدل راهبردی 

( نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعة پایدار گردشگری شهری )مطالعة 2033تقوایی، مسعود؛ صفرآبادی، اعظم )

 .04-41(، صص. 1) 2، مطایعات جغرافيايی مناطق خشکموردی: شهر کرمانشاه(، 

راه ، چا  اول، ناشر هاي وابسته به شهرداريسازمان( 2033زاده، مهرداد )قربان، رضا؛ زادهزاده، عبدالرضا، عبا عبا 

 های کشور.ها و دهیارییشهرداردان، انتشارات سازمان 

ر ها، نمونة موردي: شهها و راهکاري کوچک، چایشبررسی مديريت شهري در شهرها( 2033نژاد، خدیجه )فاطمی

استاد راهنما: عیسی  ،ریزی شهرینامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه، پایانيونسی از شهرستان بجستان

 .دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زادهابراهیم

توسعة کارآفرينی شهري بر  تحليلی بر عملکرد مديريت شهري با تأکيد بر نقش آن در( 2032کماسی، حسین )

استاد راهنما: جغرافیا،  نامة کارشناسی ارشد، دانشکدةپایان، موردي: شهر سنقر()مطایعة  SWOTاساس مدل 



 30 تحليل راهبردي تعالی مديريت شهري در شهرهاي کوچک )مطالعة موردي: شهر سنقر(
 

 

 .دانشگاه سیستان و بلوچستان ،هدازعیسی ابراهیم

 ( مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقلوق2033بو )خواه، فرداد؛ میرزایی، مینو؛ وزیرپور، شبتلطفی، حیدر؛ عدال

 .232-223صص (، 2) 1، جغرافياي انسانیشهروندان، 

 ، انتشارات پرتو واقعه، تهران.کليايی زارگندمسنقر در ( 2033مؤیدی، کیومرث )
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