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چکیده

هدف این مقاله بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت و برنامهریزی گردشگری شهر سمنان است که به معنی تدوین

مگیری در خصوص سیاستهای توسعه گردشگری
و اتخاذ سیاستهای توسعه گردشگری برای آن ناحیه به منظور هدایت و تصمی 
ی شهررر س چ نانم ه یشقن  ایفا   
است .سؤال اصلی مقاله این است که حکمروایی خوب شهری در مدیریت و برنامهریزی گردشگری ی
کند؟ نتایج این مقاله نشان میدهد که حرکت به س یاورمکح تم ی ف یرهش بوخ  ر یا ن شم هرمث هک تسا ید ا تکر هس داهن

         

شهرداری ،دولت و جامعه مدنی است .در زمینه مدیریت و برنامهریزی شهری نیز جامعه جهانی ،امروزه به این نتیجه رس دیـ ههه اسـتتت
که مشکل عمده مدیریت شهری کـمبود مـنابع مالی یـا تـکنولوژی مـدرن و یا نیروی انسانی مـاهر نیست بلکه پیش و بیش از همه،،
مشکل اصلی در شیوه اداره این عوامل است .حکمروایی محصولی انسانی است و به همین خ طا ر تیلاعف  ی هک تسا 

ارب ییییی یییییی تعریففف

مگیری است که بر اجماع و خروجی آن که
روابط و اثرات متقابل دولت و جامعه مفید است .حکمروایی خوب یـک مـدل تصمی 
ن در تقابل با الگوهای اداره یک طرفه (از باال به پایین) شهرها و تعامالت ی اب تلود هیوس ک
مدعی مشارکتی بودن است .همچنی 

   

ش خصوص راد هجوت یندم هعماج و ی دد دد ددددد .در ایننن
ت محلییی ،بخش ش
شهروندان به کـنش مـتقابل میان سـه بازیگر اصلی شهر یعنی دول 
تحقیق یک ماتریس چهار در چهار برای بررسی میزان اهمیت نسبی هر یک از شاخصها حکمروایی خوب شهری طراحی گردید.
س از تکمیل ل
ل
این ماتریس برای دو نفر از افراد صاحب نظر که در موضوع حکمروایی خوب شهری مقاله داشتهههانددد ارساللل شددد .پس س

سها با استفاده از نرمافزار  eXpert choiceسنجیده شد.
سها توسط افراد مزبور سازگاری هر یک از ماتری 
ماتری 

واژگان کلیدی :حکمرانی خوب شهری سمنان ،گردشگری ،مشارکت مدنی ،توسعه زیرساختها.

 -1عباس ملک حسینی (نویسنده مسئول) Malekhoseini@yahoo.com
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 -1مقدمه
یتواند رهنمون الزم را برای توسعه  مهارف نآ  ن .دیام   
در کشورهایی که گردشگری رونق زیادی ندارد برنامهریزی م 
برای مناطقی که گردشگری دارند ،برنامهریزی اغلب برای حیات دوباره این بخش و حفظ صنعت در آن منطق مزال ه
تهاای
است .ابتدا گردشگری باید در سطوح منطقهای و ملی برنامهریزی گردد .در این س مانرب حوط هه هههری  یز سسسیاست ت
توسعه گردشگری ،طرحهای ساختاری ،استانداردهای تسهیالت ،عوامل سازمانی و عناصر دیگر الزم ب و هعسوت یار
یگیرد .سپس در چهارچوب برنامهری حم یز ل و ی
مدیریت گردشگری مدنظر قرار م 

حهاای
یت او ننن طرح ح
قطنم ههه ههههای م مم 

تفضیلی بیشتری برای جاذبههای گردشگری ،تفرجگاهها ،توسعه گردشگری شهری و روستایی و سایر اشکال توسعه
گردشگری تهیه نمود .برنامهریزی گردشگری ملی و منطقهای چندین فایده خاص و مه  دراد م ( ( jafari samimi and
.)khebreh, 2013: 17

نمودار شماره  -1فواید ملی و منطقهای گردشگری
(Source:)author

اکنون روش برنامهریزی شده برای توسعه گردشگری در سطوح منطقهای و مالی بهصورت یک اص زا یرایسب رد ل   
تهاا در برخ عض قطانم زا ی ی ا ف س زا یرایسب .ت   
نقاط پذیرفته شده است .گرچه هنوز اجرای طرحه  و ا سسسیاست ت

  

حهاایی را اتخ ذا
کشورها و مناطق آنها برنامه گردشگری در دست تهیه دارن .د رط نینچ نونکات هک ییاهروشک حححححح حححححح
یبایست در آیندهای نزدیک این مسئله را مدنظر خود قرار دهند.
نکردهاند .م 
یشدهاند؛ و شاید امروز قدیمی و منسوخ گردیده باش .دن مزال
در برخی از کشورها طرحها از مدتها پیش برنامهریز 
شها
است بر اساس شرایط کنونی و روند آتی کشور بازنگری شود .در حال حاضر بر اساس تجربه بهدستآمده رو 
یتوان گفت که اگر برنامهریزییی اجراا
و فنون برنامهریزی گردشگری به خوبی درک شده است .با اطمینان زیادی م 
گردد منافع زیادی برای هر منطقه به همراه خواهد آورد .برنامهریزی گردشگری بهعنوان یک نظام هماهنگ یک زا ی
مفاهیم اساسی برنامهریزی گردشگری این است که گردشگری باید بهعنوان یک نظام مرتبط با عوامل عرضه و تقا اض
یباشند ک بذاج ه هه هههه یا
در نظر گرفته شود .عوامل تقاضا بازارهای گردشگری داخلی و بینالمللی و ساکنین محلی م 
یکنند .عوامل عرضه فعالیتها و جاذبهههه تماقا لحم یرگشدرگ یا     
گردشگری ،تسهیالت و خدمات استفاده م 
دیگر تسهیالت و خدمات است (.)javan and Sahaghi, 2002: 13

و
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جاذبهها شامل هتلها ،متلها ،مهمانپذیرها و هر مکان دیگر اس رد نارگشدرگ هک ت
یگذرانند .مقول و تامدخ ه
م

زین یرگشدرگ تالیهست

 ار بش اجنآ ب  ه ا تحارتس        

ربرد گگگگگ گگگگگگیرندهه م تحایس روما نوچ یدراو ی ،یترفاسم و       

رستورانها ،خرید و امور بانکی ،ارز ،خدمات و امکانات پستی و پزشکی است .عوامل عر یرگشدرگ تادیلوت هض    
یشود.
نامیده م 
یگردد به منظ خ ندرک دانتسا لباق رو د  و تام ا ناکم ا أت و ت
عناصر دیگری نیز به عناصر عرضه مربوط م 

سسسسس سسسسسسسسیسات ت
ت

ت ه یاو ی ار ،ینیمز  ،هه هههآه ،ن
زیربنایی مورد نیاز است .تأسیسات زیربنایی گردشگری ب  هژیو روط ه ش أت :لما سسس سسسسسسیسات ت
دریایی ،آ 
برسانی ،برقرسانی ،فاضالب ،دفع فاضالب و زباله و مخابرات است (.)Talib and others, 2008: 42
جدول شماره  -1سیستم گردشگری
عوامل عرضه

عوامل تقاضا

جاذبهها و فعالیتها

ن ا ل ملل ی
بازارهای گردشگری بی 

محل اقامت

بازارهای گردشگری داخلی

دیگر خدمات و تسهیالت

استفاده ساکنین از جاذبهها

عناصر سازمانی

امکانات و خدمات گردشگری
(Source:)author

ییالاب   

ایجاد تأسیسات زیربنایی مناسب نیز برای حفاظت از محیطزیست حائز اهمیت است .این امر به حفظ س حط

ینماید که برای گردشگری نیازمند عناصر نهادی معین است .این عناصر عبارتاند از:
از کیفیت محیطی کمک م 
ی ماننددد
ش خصوصی ی
ی بهههویژهه بخش ش
ی و اتحادیههه گردش رگ ی ی
ی دولتی ی
 -1ساختارهای سازمانی بهویژه دف تا ررر گردش رگ ی ی
لها.
اتحادیه هت 
له ژآ و ا ان سس سسسهاای
 -2قوانین و مقررات مربوط به گردشگری از قبیل تعیین استانداردها و ص ته یارب زوجم رود لللل لللل
مسافرتی و سیاحتی.
 -3برنامههای آموزشی و کارآموزی و مؤسس تا

ت کاررر م ثؤ ر زورما رد    
ی آم دا ههسازززی اف ار د د جهت ت
ی ب ار ی ی
ک زومآرا ی ی

گردشگری و پرورش نیروی کار.
ت زیربن یا ی و یرگشدرگ 
 -4فراهم نمودن سرمایه به منظور توسعه جاذبهها ،تسهیالت ،خ أت و تامد سسسیسات ت

داجیا    

سازوکارهایی برای جلب سرمایهگذاری.
 -5تدوین برنامههای بازاریابی و تبلیغاتی جهت شناساندن کشور و منطقه به گردشگران و ترغیب آنهاا بههه بازیددد از
منطقه ایجاد تسهیالت و خدمات و اطالعرسانی گردشگری در مناطق مختلف گردشگری.
ی ورودی و خروجی ی
ی
ت ب ار ی ی
ت و امکانات ت
 -6ایجاد تسهیالت مسافرتی شامل اخذ ویزا گمرک و ارائههه دیگررر خ امد ت ت
گردشگری (.)Maleki et mavedat, 2014: 68
همچنین عناصر سازمان شامل نحوه باال بردن و تصمیم منافع اقتصادی گردشگری و اقداماتی برای حفاظت از م طیح
ی اس .ت
ق س تحای ی ی
زیست و کاهش مسائل اجتماعی زیانآور و حفظ و نگهداری میراث فرهنگی مردم در من طا ق ق

بههه

عنوان یک نظام مرتبط ،این امر حائز اهمیت که هدف برنامهریزی گردشگری توسعه کلی همه بخشهای نظ ما  ،،اع ممم
از عوامل عرضه و تقاضا و عناصر سازمانی است .اگر ا ین نظام در جهت توسعه هماهنگ همه بخشها برنامهههری یز
گردد عملکرد موازی خواهد داشت و منابع مطلوبی را به ارمغان خواهد آورد.
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تدوین و اتخاذ طرح و سیاستهای توسعه گردشگری برای یک ناحیه به منظور هدایت و تصمیمگیری در خص صو
فپذذذیر ش هتخان
سیاستهای توسعه گردشگری است .برنامهریزی گردشگری باید به عنوان یک روند دائمی و انعطاف ف
ط
شود .در چهارچوب سیاستها و پیشنهادها باید انعطافپذیری وجود داشته باشد .تا امکان سازش باا تغییررر ش یار ط ط
ت باا
ن است ت
ت باشددد .ممکن ن
ی تغیی ار ت ت
حاصل گردد یک برنامهریزی انعطافناپذیر اجازه نخواهد داد که توسعههه پ اریذ ی ی
پیشرفتهای فنآوری حملونقل تحولی بر اشکال جدید گردشگری تغییراتی در روند بازار رخ ده .د یتلاح نینچ    
اگر برنامه گردشگری انعطافپذیر باشد اهداف اساسی آن نباید از میان برود .ولی ممکن است الگوهای توسعه تغییر
یابند به هر حال توسعه پایدار باید کماکان حفظ گردد (.)Ibid, 2014:. 68
به طور کلی میتوان حکمروایی خوب شهری را هدایت و مدیریت صحیح و کارآمد جامعه در چهارچوب یک نظ ما
اداری پاسخگو ،قابل اعتماد ،شفاف و مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست؛ اما برای روشنتر شدن مفهوم این اص ،حالط
پیش از هر چیز الزم است به تفاوت دو واژه حکومت و حکمروای تسا یداهن عقاورد تموکح .مینک هراشا ی   

    

متشکل از مجموعهای از سازمانهای رسمی و حقوقی که با تکیه بر قدرت و اقت هب نوناق زا هدمآرب راد  هرادا ا روم      
یپردازد .درحالی که حکمروای تسا یدنیارف ی    
جامعه در حوزههای مختلف و برقراری نظم و تأمین امنیت در آن م 
له یا
مبتنی بر کنش متقابل و تعامل میان نهادهای رسمی مسئول اداره امور شهرها و سازمانهای غیردولت کشت و ی لل لل
جامعه مدنی ،به عبارت دیگر حکمروایی عرصه تعامل میان دولت و شهروندان است.
 -2رویکرد نظری
در سالهای اخیر گردشگری بهعنوان صنعت بدون دود ،منبع درآمد سرشار در تج و یناهج ترا

  

رد یمهم رصنع

بهبود و تنظیم موازنهی بازرگانی و تراز پرداختهای بسیاری از کشورها شده است .در عصر حاضر این صنعت ،یک
لتوجه و چشمگیر گردش نپ رد ،یرگ جج جججاه
صنعت منحصربهفرد اقتصادی تلقی شده و طرفداران بسیاری دارد .رشد قاب 
سال اخیر ،نشان دهندهی اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده اس .ت

م صلاخان دیلوت رد یرگشدرگ لی     

یس .دزا
نقش مهمی ایفا میکند ،تراز پرداختها که نشاندهندهی معامالت بینالمللی هر کش م نزاوتم ار تسا رو یییی یییی
یش دو
گردشگری بخش عمده اقتصاد جهانی را تشکیل میدهد و یکی از بزرگترین صنایع جهان است .پیشبینی می ی
که تا سال  2020میالدی ،گردشگری بینالمللی به تعداد  1/7میلیارد نفر برسد و گردش مالی ناش زا شیب نآ زا ی    2
تریلیون دالر در سراسر دنیا باشد .با توجه به جاذبههای فراوان گردشگری در ایران مسئله اساسی آن است که ایران با
کدام برنامه راهب عسوت یدر هههههای خواه قفوم رایسب رازاب نیا زا تسناوت د  و بسک ار یمهس ازدمآرد و ا نآ ز

     

بهرهبرداری نماید (.)Moussavi et al, 2013: 88
یداند ک اب موس ناهج ه .تسا وربور نآ یو   
لوئیس ترنر 1گردشگری را امید بخشترین و پیچیدهترین صنعتی م 

  

معتقد است گردشگری بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر ص راد ازدمآرد عیان دد ددد .توسعهههی گردش بجوم یرگ   
یشود ،همچنین ت ثأ یر به سزایی در افزایش درآمد و ک و یراکیب شها
رونق اقتصادی و کاهش فقر م 

ب هجیتنرد ه دوب     

گها
کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی دارد .عالوه بر آن گردشگری عاملی است برای گفتگوی بین فرهنگ گ
-Luis Turner

1
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ن ملل و دول را متعادلتر و نزدیکتر میسازد .افزون بر ای رد یرگشدرگ ن   
و تمدنها و ازنظر سیاسی نیز ،روابط بی 
سطوح باالی اقتصادی و اجتماعی باعث شکوفایی استعدادها و ارتقای آموزش در همهی زمینهه م ا یی یی
یشود د ( Sai et
.)al., 2010: 130
کشورهایی که در صنعت گردشگری فعال میشوند ،میلیونها گردشگر را جذب مینماین  تادیلوت رانک رد ،د ا هوبن     
یگردنددد .از
صنعتی کمارزش ،در زمینه تولیدات هنری با کیفیت عالی به مقدار کم ،ولی با ارزش زی م قفوم زین دا یییی یییی
سوی دیگر به دلیل زیرساختهای تکنولوژیکی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده در قرن بیس و ت
یکم ،پدیدهی گردشگری یک واقعیت اجتنابناپذیر در رفتار و عمل انسان برای ارضای روح کنجکاو او خواهد بود.
لگی دکهد یر هه هههی
گردشگری به دلیل ماهیت و توانایی در جهت اقتصاد عصر پا ساختاری ،موج کش رد عیرست ب للل للل
جهانی خواهد شد .گردشگری در روند رو به رشد خود حتی حکومتهای غیر دموکراتیک ،سنتی و درونگرا را نیز
مجبور خواهد کرد تا تسهیالتی در کلیهی زمینهها برای توسعهی آن ایجاد کنند.
در عصر کنونی با توجه به زندگی ماشینی حاکم در کشورها و شهرهای الکترونی اسنا ،ک نن نننه یاضف هب هتسباو یا     
مجازی بیتحرک شده و رنگ و بوی زندگی طبیعی از آنان گرفتهشده و بهجای آن زمان فراغت بیشتری را در اختیار
آنها نهاده است .در این راستا جهانگردی و در متن و بطن آن بهویژه طبیعتگ ب ،یدر هه هههعن هم یدرک یور ناو م و 
حیاتی ،از جایگاه منحصر به فردی نزد برنامه ریزان و تصمیم سازان صنعت گردشگری برخورداراست .به استناد آمار

ارائهشده توسط سازمان بینالمللی گردشگري 1حدود  13درصد مشاغل در دنيا ب يغ و ميقتسم روط ه رررر ررررر مس اب ميقت   
گردشگري در ارتباط هستند .اين رقم ،جايگاه اولين صنعت را در زمينه اشتغال به خود اختصاص داده بر این اس سا
یکند.
نالمللی شش فرصت شغلي ايجاد م 
ییابیم كه ورود هر گردشگر بی 
درم 
در ادبیات گردشگری نیز عناوین گوناگونی مانند صنعت نامریی ،واردات نامریی ،صادرات ن یرما ی نص  ،ع ای کاپ ت

   

تجارت زیبا و غیره ،برای صنعت گردشگری به کار میرود .امروزه حتی از توریسم به عنوان س رب مهم یراکوزا ااا اااای
یش .دو هک یروط هب
پیشرفت کشورهای در حال رشد ی م دا یی یی

ت 1979 (2م ممیالدی) آن را گذرنامهههی توسعه
راکد تتتتت تتتتت

برمیشمارد .شایان ذکر است که صنعت گردش گري امروزه در رد في
دارد و از هر ده الی پانزده نفر شاغل در سطح دنيا كي

صنعتهای پردرآمد ،پاك و کمهزینه دنيا قرار

نفر در اين بخش فعال میباشند .از طرفي صنعت گردش يرگ

دنيا ،ابعاد متنوعي هم چون :توريسم الكترون يكي  ،ا و يگنهرف ،يياتسور ،يشزرو ،ينامرد مسيروت ،مسيروت وك      
تاريخي يافته است (.)Heidari Sarban, 2015: 170
بنابراین با توجه به عدمکفایت درآمدهای ارزی غیرنفتی ،وابستگی ن  بولطما بب بببه درآم چوک مهس ،یتفن یاهد ک و    
قت یر
تپذیری کاالها و خدمات کشور در بازارهای جهانی ،میباید بادید عمیق ق
محدود صادرات غیر نفتی و عدم رقاب 
به مقولهی گردشگری توجه نمائی .م

1

-UNWTO
. René Descartes

2
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تمحیطی ،تاریخی ،میراث فرهنگی و غیره است،
یهای بالقوهی عظیمی در زمینههای زیس 
کشور ایران که دارای توانای 
نمیتواند و نباید به دلیل مسائل سیاسی و نگرانیهای فرهنگی – اجتماعی خود را از این جری هگنرود یداصتقا نا    
یتواند از جاذبههای ایران برای گردشگری چشمپوشی کند.
دارد .از سوی دیگر بازار بینالمللی گردشگری نیز نم 
نبود ابزار و وسایل بسیار ابتدایی و ساده که بخشی از بدیهیات و الزامات انکارناپذیر برای انواع گردشگری به هم هار
نارساییهای موجود در امکانات و زیرساختهایی که نیاز به تأسیساتی جدید و متناسب ب و یگدرتسگ ا
مراکز و مکانهای گردشگری در کشورمان دارد ،واقعیته ضو یا یع م و یلعف ت و یا رد دوج ر دروم نا

یگدنکارپ    
      مطال و هع

بررسی قرار گرفته است .با توجه به اين و يعض ت و با توجه به اینکه ايران طب مزاس رامآ ق ا ،يدرگناهج يناهج ن      
داراي رتبهی پنجم جاذبههای طب يعي و رتبهی دهم جاذبههای باستاني و تاريخي است و همچنین با توجه به جم يع ت
جوان رو به گسترش ،نرخ باالي بیکاری ،لزوم افزايش درآمدهای ارزي و سرمایهگذاری خارجي ،توجه بیشازپ شی
در حوزه گردشگري ،میتواند زمینهی رسيدن به اشتغال كامل ،افزايش درآمد ارزي ،معرفي تمدن و فرهنگ ايراني به
جهانيان باشد .یکی از موضوعات حیاتی در این راستا توسعه زیرساختها و امکانان سختافزاری بحث گردش یرگ
و گردشگری حالل است که از اهمیت بسیار باالیی در این رابطه برخوردار است (.)Ibid., 2015: 170
رشد اقتصادی بر توسعه گردشگری مؤثر است .رشد اقتصادی با توسعه تسهیالت و زیربناه هلمجزا یرگشدرگ یا    
توسعه حملونقل و راهها ،توسعه فناوری اطالعات و ارتباط شرتسگ ،تا   

ک ،توسعه قا نکاما  ا یتم    
پ ینورتکلا لو کک کک

رستورانها و هتلها و توسعه بهداشت عمومی و همچنین توسعه تس و یحیرفت تالیه

ببس ،یهافر روما دشر

صنعت گردشگری م 
گت و دشاب ر
یشود .هر اندازه اقتصاد ملی کشور میزبان گردشگری ب رز گ گ

    

رد تعنص نیا مهس   

شاف نص هدوز ع رد یرگشدرگ ت
قت زرا مهس ،یداصتقا ر ششش ششش
مجموع فعالیتهای اقتصادی کشور به تعبیر دقیق ق

  

دیلوت     

یدهد ،آنگاه درجه
ناخالص ملی قابل توجه باشد که به طور متعارف این امر در اقتصادهای کوچکتر خود را نشان م 
ت ثأ یرگذاری تحوالت در صنعت گردشگری ب یاهرفس .دوب دهاوخ رتشیب یلم داصتقا دشر ر اجت ر  یکی ،ی از        

  

مؤلفههای مهم مسافرتهای بینالمللی است .تجارت اغلب باعث تداوم مسافرت به کشور مورد نظر میگردد .جامعه
توسعهیافتهتر ،دارای زیرساختهای مناسبتری است .در چنین جامعهههای ص زا عیانص رگید اب یرگشدرگ تعن      
نرو درجه توسعهیافتگی کشور میزبان با میزان ت یثأ رررگ نص یراذ عت   
تعامل بیشتر و منطقیتری برخوردار است .از ای 
گردشگری بر رشد اقتصادی آن رابطه مستقیم دارد .ریشههای تقاضا برای بازدید از یک کشور در خارج از آن کش رو
شکل میگیرد ،یعنی اقتصاد کشور میزبان و درجه توفیق فعالیتهای گردشگری در آن تا ح بات یدایز دود ع دنور      
فعالیتهای اقتصادی در کشورهای مبدأ گردشگران است و کشور میزبان کنترل چندانی بر آن نخواهد داشت .صنعت
تها
گردشگری تلفیقی از فعالیتها ،خدمات و صنایع مختلف است و به دو دسته کلی منابع جهانگردی و زیرس خا ت ت
تقسیم میشود .منابع جهانگردی شامل منابع طبیعی ،منابع فرهنگی و منابع انسانساخت میباشند که خود ب یوحن ه   
اشکال مختلف جهانگردی را ایجاد مینمایند .زیرساخته تخاس یمامت هدنریگ رب رد ا       و س و ییانبریز یاهزا
ل و نقل
ی ،دستگاههای بهداشتی ،حمل ل
روبنایی یک کشور محسوب میشوند و بهطور عمده شامل دستگاههای ارتباط 
هوایی ،زمینی ،زیرزمینی ،دریایی و اجزای آن ،هتلها ،اقامتگاهها ،کمپینها ،رس اروت نننه ناخراک ،ا هه هههه و اذغ هیهت یا
نوشیدنیهای سالم ،مراکز خرید(بازارهای سنتی و مدرن) ،مراکز تفریحی(سالم و ناسالم) و  ...هستند .البته اهمیت ویژه
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یتواند به صورت مجزا به عنوان یکی از ارک نا
بخش حملونقل به حدی است که به اعتقاد بعضی کارشناسان خود م 
اصلی جهانگردی مطرح شود (.)Panahi and Khorvardizadeh, 2015: 18
و یا نبود بالها

زیر ساختهای گردشگری بهمثابه بالهای پرنده و جهانگردی خود پرنده است که در صورت فعض

هیچ پرندهای قادر به پرواز نخواهد بود .اتوبوس ،قطار ،راهآهن هوایی ،پایانههای زیرزمینی و خطوط بدون ترافی ،ک
فرودگاه بینالمللی باری و قایقهای مسافربری بر روی بندرها و رودخانهها حرکت کرده تعداد بیشماری از م و مدر
توریستها را جابهجا میکنند .سرمایه ملی توریسم هر کشوری همانا جاذبهه ،تسا روشک نآ یتسیروت یا      یعنی
لها و نواحی جالب باستانشناسی ،آثار و ابنی خیرات ه ی زوم  ،ههه ههههه ،دیدج گنهرف رهاظم ،ا     
جاذبههای فرهنگی (مح 
ی و فرهنگی ،مکانهای دینی و  ) ...سنتها(جشنوارههای ملی ،هنر و صنایعدستی ،موس نهرف ،یقی گگ گگ
گ
موسیات سیاس 
که تایح ،یلم یا    
ی طبی راپ ،یع کک کک
ب و رسوم بومی و  ) ...مناظر زیبا (دورنماهای چشمگیر و نواحی زیبای ی
عامه ،آدا 
وحش ،حیوانات و پرندگان ،سواحل دریا ،مراکز کوهستانی و  ) ...پذیرایی و تفریحات (مشارکت در ورزش و تماش ،ا
کهای سرگرمی و تفریح ،باغوحش و آبزیدانها ،سینما و ترتر ،زندگی شبانه ،طبخ و وس )...و تماقا لیا س ااا اااایر
پار 
ب معدنی ،جاذبههای خری و یصاصتخا و د
ب و هوا ،مراکز درمانی چون چشمههای آ 
جاذبهها ) آ 

ن
 ینازرا ووو وووو…این ن

جانب یا به صورت مهیا وجود دارند و یا این که مهیا نیستند و عرضه آنها مستلزم سرمایهگذاری است و ه روشک ر   
ی خ رد دو
با توجه به موقعیت جغرافیایی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی میتواند از جاذبههای توریستی مهیا و نامهیا 
هر یک از رشتههای گردشگری بهرهمن ب ریثأت .دوش د ر ب تاسیسأت هعسوت و یزاسهب یمومع هجدو ییانبریز

         

یکن .د همزال   
یسازد .گردشگری از زیربناهای موج م هدافتسا دو ییی ییی
بزرگترین فشار را بر بودجه عمومی کشور وارد م 
تأمین توقعات جهانگردان کشورهای صنعتی ،ارتقا کیفیت و استانداردهای ای أت ن س و تاسی

هب تازیهجت

حطس

نآ

  

کشورها است .توسعه این قبیل تأسیسات بسیار هزینهبر است ولی موجب آس و یگدنز حطس شیازفا ،مدرم شیا    
توقعات آنان م 
یشود (.)Ghasemi et al., 2016: 41
جدول شماره  -2زیرساختهای گردشگری
تهای نرمافزارانه
زیرساخ 

تهای سخت افزارانه
زیرساخ 

 -1اطالعرسانی و تبلیغات در سطح ملی و بینالمللی

 -7گسترش راهها و حمل و نقل

 -2مدیریت مناسب در بخشهای مختلف صنعت گردشگری

 -8سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی در جهت توسعه فرودگاهها ،هتلها،

-3ایجاد امنیت برای مردم و گردشگران

رستورانها و جادهها

 -4آموزش و فرهنگسازی به مردم

 -9بهبود اماکن تاریخی ،مراکز فرهنگ ،فراغتی و ورزشی

 -5بهداشت در صنعت گردشگری
 -6گردشگری الکترونیک
(Source: (Qasemi and others, 2016: 45

 -3حکمروایی خوب
یشود د و
ی پیگیری می ی
ی خاص 
دستیابی به توسعه و بـالندگی جـوامع در هر دوره زمانی از طریق نظریات و پارادایمها 
ی بههه آن
ی درصددد دس بایت ی ی
ی کلی ی
ک الگوی ی
ب یک ک
در هر دوره ،بـا مـفاهیم گـوناگونی هدفگذاری میگ در دد و در قالب ب
ع منابع یا الگ وـ ییی
ی) ،الگوی باز توزی 
ی رشد (دهه   ٥٠میالد 
ن الگوها عـبارت انـداز الگوهایی مانند الگو 
میباشند .ای 
سـاختارگرا (دهـه  ٦٠میالدی) ،الگوی تأمین نیازهای اساسی (دهه  ٧٠میالدی) ،الگوی توسعههه پای اد ررر (دهههه   ٨٠بههه
ی فوق ،آنچه که قابل تأکید است مرز میان الگ وـ ییی
ک از الگوها 
بعد) .جدای از تـمایزات مـفهومی و کـارکردی هر ی 
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ی گذشتههه اس .ت
جـدید و قدیم ،جایگزینی محوریت انسان در این الگوها به جای محوریت فناوری در دهههههای ی

دررر

بـرداشت جـدید از توسعه استدالل میشود که نه فقط رشد اقتصادی و تولید ثروت ،حـتی تـوزیع عادالنه ثروت نیز
ی انسانها و فراهم کننده توسعه در جـوامع بـشری نیس  ت ووو تنهاا باا
به تنهایی تأمین کـننده زمـینه رفـاه و خوشبخت 
ی کههه در زم نیـ ههه
تأکید بر افزایش راندمان و رشد اقتصادی ،نمیتوان تـوسعه هـمه جانبه را رقم زد .یـکی از م دراوـ ی ی
تـوسعه جـوامع مورد توجه قرار گرفت مقوله اداره جـوامع و ن حـ وه ارتباط اداره کنندگان (حاکمان ،دولت) باا م در ممم
ک جـهانی نـیز در مطالعات سال  ١٩٨٩میالدی دریافت که حکمرانی – شـیوه مدیریت و
بوده است .به طوری که بان 
ل
اداره کشور یا رابـطه شـهروندان با حکومت کنندگان  -موضوع م حـ وری تـوسعه است .آقای کوفی عناننن دبیررر کل ل
ی از ح وقـ ق ق
ق
ت و پش نابیت ی ی
ب ب ارـ ییی حفاظت ت
ی خ وـ ب ب
سابق سازمان ملل متحد نـیز یـک بار اعالم کردد کههه ح یاورمکـ ی ی
شـهروندان و پیشرفت اقتصادی و توسعه اجـتماعی ،حـیاتی است (.)Taghvaei and tajdarzadeh, 2009: 58

صهای حکمروایی خوب شهری از دیدگاه برنامه توسعه سازمان ملل
نمودار شماره  -2شاخ 
)Source: (pilehvary, 2015

ت کههه مشکللل عمدهه
ن نتیجههه رس دیـ هه اسـت ت
در زمینه مدیریت و برنامهریزی شهری نیز جامعه جهانی ،امروزه بههه این ن
ت .بلکههه ،پیششش و بیششش از
مدیریت شهری کـمبود مـنابع مالی یـا تـکنولوژی مـدرن و یا نیروی انسانی م هاـ ررر نیست ت
ی از
همه ،مشکل اصلی در شیوه اداره این عوامل است ( .)Ibid., 2009: 46با ایـن تـفسیرها بود که مفهوم حکمروایی ی
ی و اداره امر محلی شـد و داللت بـر موضوع یا محتوایی ق مید ی ی
ی
دهه  ١٩٨٠میالدی وارد مـتون جامعهشناسی سـیاس 
ح شدهه
ی طرح ح
درباره رابطه قدرت و جامعه داشت که ایدههای نظریآن به دوران ارسطو و افـالطون و اب عـ اد ف فسلـ ی ی
ب
ی تش یر ححح ن وح ه ه مناسب ب
ن واژه غالب ًاًاًاًا ب ار ی ی
ی بـر میگردد .امـا امـروزه این ن
توسط آنها در زمینه حکومت و شـهروند 
یباشددد .در
اعمال قدرت به منظور تحقق توسعه پایدار به کار برده میشود .سنگ بنای باز ساخت و توسعه پای اد ررر می ی
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واقع در هر جامعهای هنگام جست و جو برای راه حل توسعه پایدار ،همواره حکمروایی خوب به عن رازبا کی ناو    
یه رادیاپ هعسوت یا    
حیاتی برای پیشبرد توسعه پایدار مطرح میگردد و به صورت یک عـنصر حـیاتی در اس ژتارت ی ی
گنجانیده شده است.
ف رواب ثا و ط ر و تلود لباقتم تا   
ی تعری 
حکمروایی محصولی انسانی است و به همین خاطر فعالیتی است که برا 
جامعه مفید است .کارآمدی حکومت در ایـن رویـکرد تابعی از چگونگی ارتباط ش سا تموکح اب نادنوره

ت  .در
تتتت تتتت

ب ،رابط  یراذگاو و تردق عیزوت قیرط زا نادنورهش و تلود یلاعتم ه ا یتخ ار و تا        
ی خوب ب
رویکرد حکمروای 
مسئولیتها بـه بـازیگران محلی بازآفرینی میشود و رهـیافتی ساختارشکنانه به برنامهریزی توسعه شهری مدرن دارد
ت .در حکمروای رظندم تلود حالصا اهنت بوخ ی       
که بیشتر مبتنی بر مالکیت خصوصی و عقالنیت اب سا یراز تت تت
نـیست؛ بلکه ،شامل جامعه مـدنی و سـرمایه نیز م 
ف به یک حرکت و گذار از ساختارهای متمرکز
ن هد 
یباشد .در ای 
و سلسله مراتبی به طرف یک رویکرد مشارکتی ب امزاس ا نن نننه امتجا یا ع و ی

ی از جملههه بخش
تلودریغ نارگیزاب یییی یییی

خصوصی اشاره دارد (.)Movahed et al., 2014: 147
حکمروایی خوب یـک مـدل تصمیمگیری است که بر اجماع و خروجی آنکه مدعی مش تسا ندوب یتکرا  ،،،، ،،،تأکید
دارد .همچنین در تقابل با الگوهای اداره یک طرفه (از باال به پایین) شهرها و تعامالت یک سویه دولت با ش نادنوره
ش خصوصی و جامعه مدنی توجه دارد .در ایننن
ی ،بخ 
ت محل 
به کـنش مـتقابل میان سـه بازیگر اصلی شهر یعنی دول 
راستا بر رعـایت اصولی چون مشارکت ،شفافیت ،قانونمداری ،نظارت عدالت ،کارایی و اثر بخشی و  ...ت .دراد دیکأـ
ن وسیله بستری فراهم گردد که بازیگران مختلف شهری (دولت ،شهروندان و نهادهای غیردولتی) در تعامل ل
ل
تـا بـدی 
ی دم مموکرات ،اعتم یطباور اب و ازدا    
با هم به اداره و تـوسعهشـهرها بپردازند .تمام بازیگران عرصه شهر ،در فض یا ی ی
ش کرد که توسعه برای مردم بوده و تنها راه تحقق آن
انسانی در تـوسعه شـهر نـقش داشته باشند .چرا که نباید فرامو 
ت و ارزشی است که به افکار و عقاید آنها داده میشود .ت یراع ففف مختلف تفایـهر زا ی   
در شـرکت انسانها و اهمی 
ن رهیافت را ب هداس تروص ه    
حـکمروایی خوب توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده است .منتها اگر بخواهیم ای 
ی و خوب ،تقسیم نموده و معنای هر کدام از این مـفاهیم را
مورد تعریف قرار دهیم باید آن را به دو مفهوم حکمروای 
مورد تحلیل قرار دهیم (.)Ibid., 2014: 147
یت ناو
پیچیدگی مفهوم حکمروایی ،ارائه یک تعریف ساده از آن را دچار مشکل میسازد .منتها در یک بیان ساده می ی
گفت حکمروایی به چگونگی ارتب ادنورهش نیب طا ن موکح و 

ت اش را ه ه دارد .در ن یدمآراک ،ییاورمکـح هیرظـ    
تتتت تتتت

حکومت تابعی از چگونگی ارتباط شهروندان با حکومت است .همچنین مفهوم خوب بودن در این رهیاف دقتعم ،ت   
ی بس نیا نییبت یارب یرای     
ن شهروندان و حکومت میباسیتی شایسته و متعالی باشد .شاخصهای 
است این رابطه بی 
خوب بودن تدوین گشته که از مهمترین آنها میتوان به شفافیت ،پاسخگویی ،قانونم و یدمآراک ،یراد

تکراشم    

یشویم کـههه تم آ یما نننه رد یعس ا    قاعده همنددد نم دو ننن ارتب نیب طا   
اشاره نمود .با دقت در این شاخصها متوجه م 
ط بین آنها ،خوب ،شایسته و مت درگ یلاع ددددد و اداره
شهروندان و حکومت دارند .تا از بستر این قاعدهمند بودن ،ارتبا 
ی صورت گیرد .به عـبارت دیـگر هـدف حکمروایی خ بو
شهرها در سایه این خوب بـودن ،بـه خـوبی و شایستگ 
ن تنظیم محیطی فراهم گردد تا ش ،نادنوره
ی خصوصی و سیاسی است تا از ای 
تنظیم روابط اجتماعی در بین حوزهها 
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ی انـواع روابط اجتماعی (اقتصادی ،سیاسی و فرهنگ هکنآ نودـب ،هـنادازآ روط هب ار )ی      
امکان تـوافق و بـرقرار 
ق
حقوق دیگران را نقض کنند ( .)taghvaey and tajdar, 2009: 48با همدیگر و حکومت داشته باشند .تا از این طری 
تمام طرفها ،گروهها و سازمانهای درگیر و مردم محل با یکدیگر همراه گردند و همه بـه نحوی در برنامهههری و یز
ل شوند.
مدیریت شهر و جامعه دخی 

نمودار شماره  -3معیارهای حکمروایی خوب شهری
Source: Taghvy and tajdar, 2009: 48

 -3شاخصهاي حکمروا يي مطلوب شهري مورد استفاده در پژوهش
مشارکت 1منظور از مشارکت در حکمروا يي مطلوب شهري ،قدرت ت ثأ یرگذاران بر تص یم ممم گیریییهاا و س يه ممم شدننن
شهروندان در قدرت است.
شفافيت 2به نـظر پپنريو (  ١٩٩٥میالدی) ،اين م يع ار بر گردش آزاد اطالعات و آگاهي مستمر ش ادنوره ننن از رون اهد ييي
ت.
موجود استوار اس 
ت .ب ود ننن اس نثت اا
ت که ب ار ييي همههه س نمدو ددد و رورض ييي است ت
قانون مداري 3منظور از قانون مداري ،اجراي قوانيني اس 
ن ،م يـ ان هـريک از شهروندان.
گذاشت 
پاسخگو 
ل عموممم
ت در مقابل ل
ي 4اين و ژي گي ارتباط نزديکي با اصل قانون مداري دارد .به بيان ديگر اگر صاحبان ق رد ت ت
یکنند.
مردم پاسخگو باشند؛ مشروعيت پيدا م 
ع و مش کرا تتت اقشاررر م ورح ممم در اعالممم نظررر و
ت ت يصخـ صصص عادالنههه من با ع ع
عدالت 5منظور از عدالت ،تالش در جهت ت
تصمیمگیری است.
1

. participation
. Transparency
3
. Ruleflaw
4
. Accountability
5
. Equity
2
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ت :فراين هد اا و نهادها ،،نت جيا ييي بههه باررر
نچنین تعري ففف ک در ه ه است ت
ي 1سازمان ملل ،اثر بخشي را ای 
کارایی و اثر بخش 
ع بشود.
ن استفاده از مناب 
یآورند کـه ن يـ ازها را تأمین کرده و در عين حال بهتري 
م
اهداف کـالن حـکمروایی شـهری بـه شـرح زیـر تدوین شدهاند:
ی تقویت و اعتالی بیشتر سازمانها ،نهادها و جوامع محلی
ی برا 
 باز ساخت جامعه مدن یهای اجتماعی ،قومی و فرهنگی در شهرها
یگزین 
 کاهش فقر و جدای ی درون شهرها
ی سیاس 
 افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فـرایندها یکند:
حکمروایی شهری به طور خاصتر نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال م 
 کاهش فساد بهبود کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان حفظ دموکراسیی مـردم به منظور نشان دادن خواستهها و آمالشان در زندگی
 ایجاد فرصت و امکان بـرا  اعتالی امنیت ،برابری و پایدارییتوان شامل پنج حوزه زیر دانست:
حوزههای عملکرد و فعالیت نظام حکمروایی شهری را م 
ی مجدد د س مانرب شرتسگ و نامزا ههه ههههه یا
ت و س هدنامزا ی ی
 -1عملکردهای اداری :ظرفیت حرفهای ،نـوآوری ،ت یوقـ ت ت
آموزشی (.)Jafari and Zolfaghari, 2014: 70
ت بین س یاهراکوزاس یرارقرب و تلود فلتخم حوط      
 -2مدیریت مالی :استقرار یک نظام کارآمد و شفاف مبادال 
انگیزشی و تجهیز منابع مـالی م حـ لی
ی هم ترثؤم یگنها ر فلتخم حوطس نیب       
 -3ارائه خدمات عمومی :بهبود در ارائهـ کـارآمد خدمات ،نهادسازی برا 
یسازی
دولت و گزینههای جدید برای ارائه خدمات ،مانند تأمین منابع بیرونی و خصوص 
ی،
ی م حـ لی ی
ی ترویج و پرورش سرمایهگذاری خصوصی ی
 -4تشدید توسعه بخش خصوصی :اجرای تـرتیبات الزم بـرا 
ی مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری و خدمات در سطح محلی و مسئولیتپذیری بیشتر در قبال
ف عـ الساز 
نیازهای بخش خصوصی
یهای محلی و منطقهای :توسعههه گزینهههه تساوخ مالعا یا ههه ههههه حم یا لی  ،،، ،،برنامهههری یز
 -5مشارکتدر تصمیمساز 
مشارکتی و سازوکارهای مشورتی.
ت سازمانی و اجرایی زیر است:
یها در گرو اصالحا 
ی شدن ایـن ویژگ 
تحقق و عملیات 
ی
 -1استقرار شیوه نو و جدید در رهبر 
یتر در کارهای اجرایی
 -2بهکارگیری نیروهای حرفها 
 -3افزایش درآمد و مالیات
ت عمومی(.)Ibid., 2014: 70
 -4مشارکت قدرتمندتر در انتخابا 
1

. EFFiciency and EFFectiveness

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره سوم ،تابستان 6931
 12فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

 -4عناصر و کنشگران
ل بسیاری هستند که برخی به گون و یمسر ه
همانگونه که گفته شد شـهرها م حـ صول تعامل گروهها و عوام 

یخرب    

دیگر به گونهای غیررسمی بر آن اثرگذارند .اگر بـخواهیم این عناصر را برحسب منشأ قدرت آنها طبقهههبن مینک ید   
یتوان فـهرست کرد:
چهار دسته زیـر را مـ 
الف-عناصر حکومتی
 نهادهای حکومت مرکزی شهرداری شرکتهای توسعه و عمران دولتی و عمومی عوامل اجرایی حکومت مرکزی مـستقردر م حـ لیها
ی وابسته به دولت یا شهردار 
 مؤسسات عمومی و غیرانتفاع ب-عناصر بخش خصوصی
 بخش رسمی :مـلی /بینالمللی بخش رسمی :محلی بخش غیررسمیپ-تشکلهای غیردولتی
نالمللی باهم مرتبط هـستند
لهایی که در سطح بی 
 تش ک ی جامعه مدنی مانند اتحادیههای تجاری ،مذهبی و احزاب سیاسی
 سازمانهای رسم  سازمانهای مبتنی بـر اجتماعات محلیت-خانوارها و افـراد
ایـن دسته قابل تفکیک نیست ،خانوارها و افراد میتوانند برحسب

ی درآم ،ید
گ ور هههای ی

دستهههه ،یلغش یا    ن اژ دد،

ل سکونت و غیره باز هم جزئ 
ت ،مح 
موقعی 
یتر شوند (.)Ismail Zadeh and Hemmati, 2012: 115
 -5حکمرانی خوب شهری در ایران
بر اساس مطالعاتی که در زمینه حکمروایی خوب شهری و مطابقت آن در ش رهش طیار ه گ تروص نارـیا یا ر هتف      
تو
خده ب دو ننن ،مس یلوئ ت ت
ی و ک یارا ی دوب اریذپ  ،ننن نننن و پاسخ خ
ی چ ادنورهش تکراشم نوـ ن     ،اثربخشی ی
ت مـع یاهرای ی ی
اس 
ش راهب زکرمت و یدر ز یاد ی ب  ههه ههههعن یاهرایعم ناو   
ت ،بینش ش
تگیری توافقی ،ع لاد ت ت
پاسخگویی ،شفافیت ،قانونمندی ،جه 
ت کههه در
ت .هر یک از مـع درب مان یاهرای ههه هههه دارای مفه سا یمو تت تت
حکمروایی خوب شهری در ایران نام برده شده اس 
یدهد .در ادام ه ه رر ررر
نظامی یکپارچه در تعامل با یکدیگر نظام مدیریت شهری مبتنی بر حکمروایی خوب را تشکیل م 
یگردند.
ی ایران معرفی م 
ی مطلوب حکمروایی شـهری در شـهرها 
ک از معیارهای فوق به عنوان معیارها 
ی 
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یها و سهیم ش د نادنورهش ند رر ررر ق رد ت ت
ت
 مشارکت شهروندان :منظور از مشارکت قدرت ت ثأ یرگذاران بر تصمیمگیر یش ،دو بلکههه ف دنیآرـ ییی
ی آناننن م من دودح یی یی
است .مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیمگیران و تأیید سیاستها 
یشوند.
ت که در آن شهروندان و مسئوالن در تصمیمگیری شهری سهیم م 
اسـ 
ت ش ره ییی و
ن نیازهای ش ،نادنوره ارائههه خ امد ت ت
 اثربخشی و کارایی :این معیار بر استفاده از منابع موجود برای تأمی رضایت مردم استوار است (.)Ibid., 2012: 115
 -پذیرا بودن و پاسـخده بـودن :این معیار ،دو نکته مکمل را ه .دراد رب رد م

ی بای  مه د ن و اهزای
مس الوئ ننن ش ره ی ی

خ مناسب را از خود نشان دهند؛ بنابراین
ش و پاس 
ت به آن واکن 
خواستههای شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم نسب 
همسویی خواستههای شهروندان و اقـدام مـسئوالن ،ـض روری است.
س دادن مس الوئ ننن و
ب پس س
ن مـع ای ررر ب هب و ندوب لوئسـم رـ ،رتایوگ ترابع        حساب ب
ی :این ن
خگ یو ی ی
 مسئولیت و پاس خگویی مسئوالن ضروری اسـت.
تصمیمگیران در قبال شهروندان استوار است؛ بنابراین وجود سازوکارهایی برای پاس 
 شـفافیت :شـفافیت ،نقطه مقابل پنهانکاری در تصمیمگیری است .پنهانکاری ،امکان بـروز فـساد در تصمیمگی یررا افزایش میدهد ،حال آنکه شفافیت مانع از گسترش آن میشود .این معی  دازآ شدرگ رب را ا هس و تاعالط و تل      
ت.
دسترسی به آن ،وضوح اقـدامات و آگـاهی مـستمر شهروندان از روندهای موجود استوار اس 
به ههای
ی :منظور از قانونمندی در تصمیمگیری شـهری ،وجود قوانین کارآم ،د رعایتتت عادالن وچراچ ه بب بب
 قانونمند قانونی در تصمیمگیری و دور بودن دست افراد غیرمسئول از تصمیمگیریهاست .پایبندی به قوانین ،مستلزم آگ یهاـ
شـهروندان از قـانون و همچنین احترام مسئوالن به قانون است.
 -جهتگیری توافقی :شهر ،عرصه گـروهها و م و فلتخم عفانـ

رد هاگ .تسا رگیدکی اب زیتس لاح        

منظ ظظور از

ف اسـت .ایـن کار مستلزم وجود ارتباط و تالش مشترک
جهتگیری توافقی ،تعدیل و ایجاد توافق میان منافع مـختل 
میان سازمانهای دولتی ،شهروندان و سازمانهای غـیردولتی (نـماینده گـروههای مختلف) است.
ب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای و عـض یت رفـاهی خ ،دوـ
ی مناس 
تها 
 عدالت :منظور از عدالت ،ایجاد فرص تالش در جهت تخصیص عادالنه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعالم نظر و تصمیمگیری است.
 بینش راهـبردی :فرا رفتن از مسائل روزمره شهر و پرهیز از غرق شدن در آنها ،مستلزم وج سگ یشنیب دو تتت تتتترده ودرازمدت نـسبت بـه آیـنده یا داشتن بینش راهبردی در زمینه توسعه شهری است.
ی برنامه
 تمرکززدایی :طی مطالعات بانک جهانی ،بـیش از  06درصـد کشورهای در ح عسوت لا ههههه در ح ارجا لا یی ییی محل رب ی   
ال اهداهن تیح یی ی
تمرکززدایی هستند .این مفهوم بر واگـذاری اخـتیار بـه سازمانها و مراکز مختلف و صال ال
یکند .تمرکززدایی بر اصل تـفویض مـسئولیت به سط 
انجام وظایف تأکید م 
ح پایینتر 1استوار است ( rahnamai and
.)keshavarz, 2010: 23
ی ب دو هه و
ساختار تمرکزگرای کنونی حاکم بر کشور در تعارض با پیشرفت و توسعه پایدار منطقهای ،ناحیهای و محلی ی
ی
ت .ت اونع تح نن ننن الگوی ی
تحقق حکمروایی شایسته منوط به اجرای مدل تمرکززدایی به عنوان توسعه طرح شده است ت
1

. Subsidiarity
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حکمروایی خوب در ایران با چالشهای حقوقی ،سیاسی و فرهنگی بسیاری در سطوح کالن ،میانی و خردد روبهههرو
است .از مهمترین آنها میتوان به تمرکزگرایی دولتی ،فعض

جامعه مدنی و فقدان شهروندی در نظام برنامهریزییی و

مدیریت کشور اشاره کرد .قوانین و برنامه های توسعه شهری ایران با اصول حکمروایی شایسته شهری ارتباط دارند،،
اما به ندرت با آنها منطبق هستند و این قوانین و برنامهها بدون رویکرد حکمروایی و صرفًاًا با هدف استانداردس زا ییی
ت
ت م یرید ت ت
ی از مش الک ت ت
ی شدننن پارهای ی
فنی ،عملکردی و سازمان مدیریت شهری تدوین شدهاند .با وجود س راتخا ی ی
ت
ش س عر ت ت
ب ش ره ییی بههه اف یاز ش ش
ی خوب ب
ث حکمروایی ی
شهری ایران ،تبیین صحیح ،نهادینهسازی و نکاه راهبردی به بحث ث
ی کشوررر
شکلگیری مدیریت پایدار شهری کمک میکند .در امر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ی
ن
ی نهفتههه در همین ن
تهای ی
ی در اس دافت هه از قابلیت ت
ب ش ره ی ی
ی خوب ب
و توسعه اجتماع فقرزده در راستای اصول حکمروایی ی
سکونتگاههاست (.)rahnamai and keshavarz, 2010: 23
ی
ن ش خا صصصهای ی
ی از مه مممت یر ن ن
شاخصهای قانون مداری ،پاسخگویی ،مسئولیتپ یریذ  ،،مش کرا تتت و اجماععع م روح ی ی
ی ش ید ددد عناصررر
حکمروایی خوب هستند .الگوی مدیریتی کنونی شهری (مدل ش رو اا -م ید ررر شهررر) سبببب وابس گت ی ی
مدیریتی به ساختار کالن نادرست شده است.
مدل شورا  -شهردار قوی به عنوان الگوی مناسب پیشنهاد شده است تاا باا رویک در ییی جمععع گرایانههه مش یتکرا  ،،باا
ی و چند
کاهش نقش دولت مرکزی در سطوح محلی ،تقویت جایگاه و نقش مدیریت محلی ،حاکمیت چنددد س حط ی ی
عاملی را توجیه کند و سبب دستیابی به حکمروایی خوب شهری را فراهم سازد .بیشتر نهادها و تنش گران دخیل در
مدیریت تالن شهر تهران دولتی بوده و دایره اختیارات وسیعی را دارا هستند؛ درحالی که نهادهای مردم پایه حض رو ،،
مشاورت و قدرت سیاسی محدود و مشروطی را دارند.
ش
چارچوب مبتنی بر حکمروایی کالن شهری خوب باید چهار اصل هنجاری ارتقاع سطح رقابت پذیری شهری ،نقش ش
ی را در نظررر
آفرینی فعال در حوزه دیپلماسی شهری و حکمروایی جهانی ،ارتقا سطح زیست پذیری و عدالت فض یا ی ی
ق
داشته باشد .با ظهور و گسترش روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات در سالهای اخیر ،حرکت به سمتتت تحقیق ق
ت
حکمروایی الکترونیک به عنوان یکی از محورهای حوزه تعامل حکمروایی خوب و فناوریهای نوین ح ئا ززز اهمیت ت
است (.)Ibid., 2010: 23
ی ش ره ییی رابطههه
با وجود پایین بودن سطوح توسعه و حکمروایی در محالت شهر ،اما توسعه محلهههای باا حکمروایی ی
ی است؛؛ بههه
معناداری دارد .برای نیل به مدیریت مطلوب شهری رعایت سلسله مراتب مدیریتی از شهر تا محله الزامی ی
ب را
ی خ او ب ب
گونهای که سطح ناحیه بتواند ارتباط بین سطوح پایین و باالی شهری را بر قرار کند و نیل بههه حکمروایی ی
تسهیل تند .طرحهای ناحیه محوری نقش به سزایی در حکمروایی شهری دارد و افزایش مش کرا تتت ش ادنوره ننن را بههه
ت رویکردد
ی تقویت ت
ن نهادد در راس ات ی ی
ت توجههه بههه این ن
دنبال خواهد داشت .نتایج مثبت مدیریت محله م وح ررر رورض ت ت
یدارد.
اجتماعی را در شهر بیان م 
تحقق حکمروایی خوب شهر در قالب شبکه کنش گران امکانپذیر است ،به طوری که سازمانها و کنش گرانی کههه از
ش
ن و تغی هدرکیور ري اا ااا نقش ش
ح ق یناو ن ن
لحاظ قانونی براساس وظایف در مدیریت شهری مؤثر هس دنت  ،،در س یا ههه اصالح ح
پررنگی را به صورت شبکهای ایفا کنند.
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نتررر از
ی پ یا ین ن
ی س حط ی ی
ی مش کرا تتت و ک یارا ی ی
بررسی مؤلفههای مشارکت ،پاسخگویی و کارایی نشان میدهد مؤلفههای ی
ی بههه
ت درونس نامزا ی ی
ت م در ممم و اطالعات ت
میانگین دارد و مدیران و مسئوالن حوزه برنامهریزی ب ود ننن توجههه بههه نظ ار ت ت
برنامهریزی برای مردم (نه برنامهریزی با مردم) اقدام میکنند .از بعد ذهنی تمایل شهروندان شهر به مشارکت در امور
ی پی ور ییی
ی مش کرا تتت ش ادنوره ننن از سط ححح ح لقاد ی ی
مدیریت شهر باالست و بستر مناسبی وجود دارد ،اما در بعد عینی ی
یکند و با معیارهای حکمروایی خوب شهری فاصله دارد.
م
ن
تعیین موقعیت شهر از نظر شاخصهای حکمروایی خوب نشان داده است کههه شهررر در موقعیتتت ت عفاد ییی (ب یرتد ن ن
حالت) روبهرو بوده و در برابر عوامل درونی با فعض

ی
ی نیززز واک بسانم شن یی یی
ل خ جرا ی ی
مواجه بوده و در برابر عوامل ل

ن وضعیتتت و ع ،تلاد
بت یر ن ن
نشان نداده است .در میان شاخصهای حکمروایی مشارکت و تمایل به مشارکت مناسب ب
مسئولی 
تپذیری و پاسخگویی نامناسبترین و عض یت را داشتهاند (.)Siami et al., 2015: 299
وضع موجود شاخصهای حکمروایی به دلیل آماده نبودن بسترهای الزمه عقالنیت ارتباطی در قالب روابط دو س یو ههه
یو
ی (نه دا ی ی
شهروندان با شهرداری نامطلوب است .در میان عوامل سازنده عقالنیت ارتباطی ،متغیررر اعتمادد اجتم عا ی ی
ت .ش وي هه اداره شهررر باا
عمومی) دارای باالترین ارتباط و ت ثأ یرگذاری با کیفیت برقراری حکمروایی شایسته بوده است ت
خصوصیات دوران ماقبل مدرن و فضای ارتباطی با خصوصیات دوران م نرد  ،،موسوممم بههه مدرنیتههه یاا س یامر هههداری

متأخر (به زعم هابرماس )1انطباق دارد؛ در حالی که حکمروایی خوب محصول فرآیندهای دوران مدرن است و ایننن
انطباق نداشتن مانعی مهم در زمینه به کارگیری رهیافت حکمروایی خوب در شهر است (.)Ibid., 2015: 299
 -6شهر سمنان
شهر سمنان با جمعیتی بیش از  631218نفر طبق سرشماری  ،0931با  522گونه جاذبه گردشگری که  139م نآ درو
تاریخی فرهنگی است و واقع شدن در مسیر تاریخی راه ابریشم و محور ترانزیتی ریل ارهت ی نن ننن-مش رهش زا ،ده ه یا   

مهم تاریخی و گردشگری است.

نمودار شماره  -4استان سمنان و شهرستان سمنان به روایت آمار
)Source: (Ministry of the Interior

1

. Jürgen Habermas
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یشود:
درباره وجه تسميه نام سمنان عقايد و نظرات متفاوتی رايج و معمول است که مهمترین آنها آورده م 
ت دو نفررر از فرزن اد ننن نوح ح
ح
عدهای از اهالی سمنان عقيده دارند كه نام قد مي سمنان س مي الم بوده كه بنای آن به دست ت
پيغمبر به نامهای س مي النبی و الم النبی انجام گرفته كه مقبره آنان در کوههای شمال خاوری سمنان در محلی موسوممم
به پيغمبران واقع است .بر اين اساس كلمه س مي الم در اثر كثرت استعمال به مرور زمان به سمنان تبديل شده است.
برخی نيز بنای اوليه را به دو هزار سال قبل از ميالد مس حي به دستور تهمورث ديوبند نسبت دادهاند .در آن زمان شهررر
را به سمينا نامگذاری نمودهاند كه به مرور زمان به سمنان تغ يي ر يافته است.
برخی ديگر بر اين باورند كه سمنان در اصل «سكنان» منسوب به طوا في

یباشددد و ال ففف و نوننن آن نش نا ههه
سکهها می ی

یشود.
نسبت و مكان است كه در واژههای گيالن و غيره مشاهده م 
ب باا شهرس ات ننن س خر ههه و از
شهرستان سمنان از شمال با شهرستان مهدیشهر و از شرق با شهرستان دامغان و از غرب ب
جنوب با کویر و استان اصفهان همسایه است .این شهر در طول جغرافیایی  ۵۳درجه و  ۲۳دقیقه و عرض جغرافیایی
۲۱۶

 ۳۵درجه و  ۳۴دقیقه واقع شده و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  ۱۱۳۰متر است .همچنین فاصله آن ت نارهت ا   
کیلومتر است و به راه آهن سراسری تهران  -مشهد ،متصل میباشد .جمعیت شهر سمنان بر اساس نتایج سرش یرام
سال  5931خورشیدی ،برابر بر  06 23 07نفر بودهاست .نژاد مردم سمنان آری یا ی و تسا 

مس نابز هب ن خس ینا ن

    

میگویند .شهر سمنان  ۷محله معروف قدیمی دارد بهنامهای :اسفنجان ،لتیباررر ،ش جها ووو (جهادیههه) ،ناس را  ،،زاوغ نا ،،
کوشمغان و کدیور (.)Arghan, 2003: 166

نقشه شماره  -1موقعیت شهرستان سمنان در استان سمنان
)Source: (ftpmirror.your.org

یگوینددد کههه سههه
به مجموعه سه محله در سمنان که در مجاورت هم واقعاند ،محالت ثالث یا به اختصار محالت می ی
ی:
محله آن عبارتاند از :کوشمغان (به زبان محلی :کیشَمَمن) ،زاوغان (به زبان محلیُ :زُزو َوَون) و کدیور (به زباننن محلی ی
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ل محلهههای بههه ناممم
ک َوَور) .کوشمغان خود شامل محلهای به نام عمرانکو (به زبان محلیَ :اَارَمَمنکی) بوده و ک وید ررر ش ما ل ل
ملحی (به زبان محلیِ :مِملی) است (.)Arghan, 2003: 166
 -7تحلیل نتایج
ی هررر
برای چهار شاخص انتخاب شده در این تحقیقی یک ماتریس چهار در چهار برای بررسی می از ننن اهمیتتت نسبی ی
یک از شاخصها طراحی گردید .این ماتریسی برای  ۲نفر از افراد صاحب نظررر کههه در مو وض ععع حکمروای بوخ ی   
ک از م یرتا سسسهاا باا
ی هررر یک ک
شهری مقاله داشتهاند ارسال شد .پس از تکمیل ماتریسها توسط افراد مزبور .س راگزا ی ی
استفاده از نرمافزار  eXpert choiceسنجیده شد .الزم به ذکر است که سطح حداقل نرخ سازگاری  ۰.۱در نظر گرفتههه
ل
س از تحلیل ل
شد و ماتریسهایی که نرخ سازگاری کمتری داشتهههانددد در مراحللل بعددد در نظررر گرفتههه نشدههانددد .پس س
ل از
سازگاری ،میانگین هندسی هر یک از شاخصها محاسبه شد .ماتریس زیر میانگین هندسی کل شاخصها حاصل ل
س
نظرات افراد را نشان میدهد (الزم به ذکر است که اعداد نیمه پایینی ماتریس با معکوس کردن مقادیر باالیی م یرتا س س
به دست آمده است).
جدول شماره  -3میانگین هندسی وزنهای داده شده توسط محققان
اعتماد
اعتماد

مشارکت اجتماعی

1

همکاریهای مدنی

3/ 21

مشارکت اجتماعی

0/ 31

همکاریهای مدنی

0/ 21

0/ 46

صداقت

0/ 20

0/ 26

صداقت

4/ 73

1

5/ 01
3/8

2/ 14

1/ 54

1
1

0/ 65

Source: Research findings

با استفاده از ماتریس فوق و به کارگیری روش استانداردسازی ،وزن هر یک از شاخص در حکمروایی خوب ش ره ییی
یدهددد (الزم بههه ذکررر
به دست میآید .جدول زیر وزن هر یک از شاخصها را در حکمروایی خوب شهری نشان می ی
است که به دلیل رند کردن اعداد تا دو رقم اعشار مجموع وزنها برابر با  ۹۹درصد شده است).
صها در حکمرانی خوب شهری
جدول شماره  -4وزن هر یک از شاخ 
ردیف

شا خ ص

وزن

1

اعتماد

0/25

2

مشارکت اجتماعی

0/ 27

3

یهای مدنی
ه م کا ر 

0/ 12

4

صداقت

Source: Research findings

0/ 70

یو
ی م ند ی ی
یهای ی
ی اعتم دا  ،،مش کرا تتت اجتم یعا  ،،همک را ی ی
پس از بررسی و تحلیل پرسشنامهها به تفکیک ش خا صصصهای ی
س از استانداردس زا ییی و ارزشگ راذ ییی
ت کههه پس س
صداقت مقیاس کمی هر یک از شاخصها به دست آمد .بدینص رو ت ت
ت
ی س الاؤ ت ت
سؤاالت پرسشنامه ،سؤاالت مربوط به هر شاخص دسته بندی شده و عدد نهایی هر شاخص از پاسخهای ی
مربوطه استخراج شد .جدول زیر نشان دهنده مقدار کمی هر یک از چهار شاخص فوق به برای ش انمس ره ن سا  تتت تتت
ت
(الزم به ذکر است اعداد بر مبنای  ۱۰۰استاندارد سازی شدهاند).
صهای حکمرانی خوب شهری در شهر سمنان
جدول شماره  -5مقدار کمی هر یک از شاخ 
نام شهر
سمنان

اعتماد
74

مشارکت اجتماعی
66

یهای مدنی
ه م کا ر 
59

Source: Research findings

صداقت
71
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ی حکمروایی
همان طور که از جدول فوق مشخص میشود سمنان به ترتیب باالترین رتبههههاا از نظررر ش خا صصص کلی ی
ی دارد و می یگنا ننن
خوب شهری را دارد .به طور کلی حکمروایی خوب شهری در استانهای کشور سطح نس تب ًاًاًاًا پ یا ینی ی
ن و در  ۱۵اس ات ننن نیززز
آن در کشور  58 / 43میباشد .در  ۱۵استان کشور سطح حکمروایی خوب شهری باالی می یگنا ن ن
ی ای ار ننن از س حط
سطح حکمروایی خوب شهری پایینتر از میانگین میباشد .به طور کلی نواحی مرکزی ی

یاورمکح یی یی
ی

ی جدییی
خوب شهری باالتری برخوردار هستند و مناطق مرزی از این نظر نیاز به س یامر ههه گ راذ ییی و سیاستتت گ راز ی ی
دولت دارند .به ویژه دو استان کردستان و ایالم که به نظر میرسد دارای مشکالت ساختاری بیشتری باشنددد نیاززز بههه
توجه بیشتری دارند.
نتیجهگیری و راهبرد علمی و پژوهشی
ی شهررر س .تسا نانم
ی گردش رگ ی ی
هدف این مقاله بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت و برنامهههریزی ی
حرکت به سمت حکمروایی خوب شهری فرایندی است که ثمره مشارکت سه نهاد شهرداری ،دولت و جامعه م یند
است .طی یک دهه گذشته تالش شده است که خأل برنامهریزی مشترک و رابطه تعاملی میان این سه نه قیرط زا دا   
حهایی مانند ط نارمع و هعسوت عماج حر     
مشارکت دولت ،شورای شهر و شهرداری برطرف شود .در این راستا طر 
شهر تهران ،برنامه چشمانداز شهر تهران در افق  ، 1404برنامه عملیاتی میانمدت ش لاس زا نارهت یرادره      0931تا
 2931و برخی طر 
حهاا ب جو لیلد ه ود    
حهای مشابه دیگر تعریف و اجرا شدهاند؛ اما در حقیقت برخی از این طرح ح
آسیبها و فعض هایی چون؛ عدم مشارکت الزم درونسازمانی و علیالخصوص برونسازمانی ،عدم مشارکت مؤثر و
پایدار بخش خصوصی و جامعه مدنی و همکاریهای کم دامنه و ناپایدار شهرداری ،شورای شهر و دولت با شکست
یبرند.
تهایی مشابه رنج م 
حها هم کماکان از آف 
روبهرو شده و سایر طر 
حکمروایی خوب شهری ،ایدهای بدیع و نسبتًاًا جدید ،در حیطه اندیشگانی ناظر بر ام دیا .تسا یرهش رو هههه هههههای که
استنتاجهای ذهنی و نتایج عینی ،بیانگر س حط

بولطم فادها ققحت یارب تیفرظ زا ییالاب

اما ،تسا یرهش           

ت پیش نآ هب نی   
پیشفرضهای مهم دیگری از جمله یکپارچگی در مدیریت امور ش  هدنراگن هک( یره در ددای اش تتتت تتتت
پرداخت) و عدم تحقق آن را میتوان از دغدغههای مهم پیش روی تحقق ایده حکمروایی خوب شهری برش رم دد .از
این رو ،در شرایطی که انتظارات از مدیریت شهری نامحدود و اختیارات آن حداقلی است و از طرفی ،سایر نهاده یا
ته ،دنتسین لئاق دوخ یا     
«شهر مقیاس» ،الزامی به پاسخگویی ،شفافیت ،قانونمداری و اجماعگرای یلاعف یارب ی تتت تتت
حکمروایی خوب شهری ،صرفًاًا در قالب یک ایده خوب باقی خواهد ماند.
حکمروایی خوب شهری ،مفهومی است که با مسئولیت حاکمان و نیز ،تعهد شهروندان مرتبط است .فرآیندی ک رب ه   
اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیررس عماج یم ه ای یندم 
عرصه عمومی از طرف دیگر شکل میگیرد و در نتیجه ،میتواند به سازگاری من و نوگانوگ عفا

پ یرادیاپ ی تفرش     

شهری منجر شود .برای تحقق حکمروایی خوب شهری شاخصهای متعددی از ط و هدش حرطم نادنمشیدنا فر   
مورد آزمونهای فراوان کمی و کیفی قرارگرفته است که اهم آنها عبارتاند از:
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نمودار شماره  -5شاخصهای حکمرانی خوب شهری
)Source: (Kargrsamany et al., 2015: 147

چنانچه شاخصهای فوقالذکر نشان میدهد حکمروایی خوب نه مفهومی از باال به پایین و بخش مان هههای ک لصاح ه   
کنش آگاهانه حاکمان شهری و شهروندان و نهادهای مدنی است .مشارکت را میتوان کار ویژه شهروندان و نهادهای
مدنی در تحقق حکمروایی خوب شهری دانست .آنجا که کارایی و اثربخشی از طری ه ق مممممافزای امجا ،ی عععععگرای و ی
بینش راهبردی از طریق مراجعه به خرد جمعی ،پاسخگویی از طریق مطالبه و شفافیت و قانونمندی از طریق نظارت،
جامه عمل میپوشد .در مقابل نیز نهاد مسئول شهری ،منابع پایدار پیشرفت را نه در ردیفهای بودجه دولت رد هک ی   
مشارکت پایدار شهروندان و نهادهای مدنی خواهد جست .کار ویژه نهاد مذکور ،در تحقق حکمروایی خوب ،جلب
اعتماد ،رضایت و در نتیجه مشارکت شهروندان و نهادهای م قیرط زا ،یند    باالالال ب در ننن س حط

راک ا و یی

،یشخبرثا    

شفافیت و قانونمداری ،پاسخگویی صریح و صادقانه ،مسئولیتپذیری آگاهانه و مراجعه مستمر به خرد جمعی ،اعم
تهای نافذ شهری ،نهاد روحانیت و دانشگاه و  ...خواهد بود.
از آحاد شهروندان تا نخبگان و شخصی 
سمنان ،مرکز استان سمنان دارای  196هزار و  521نفر در  25هزار و  11خانوار است ،این شهر در جنوب رشته ک هو
البرز و شمال دشت کویر در مسیر اصلی تهران به خراسان قرار گرفته و آب و هوای آن خشک و نیمه خشک دارد و
نود و پنجمین شهرستان بزرگ ایران است .فاصله سمنان تا تهران  612کیلومتر است و همچنین این شهر به راه آهن
سراسری تهران -مشهد متصل و دارای فرودگاه است.
تان :زا د ح ،نانمس رهش یسایس میر     
به طور کلی مهمترین اولویتهای حکمرانی خوب ش انمس رد یره ن رابع  تتت تتت
آلودگی صنایع این شهر ،موضوع اشتغال ،بهکارگیری متخصصان ب سپ رد یمو تت تتته ریدم یا یتی ناتسرهش و ناتسا      
سمنان ،پیگیری مشکالت شهری از طریق نهادهای کشوری ،پیگیری ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری
در حوزه مشارکت مهمترین معضل حکمرانی خوب در سمنان فقدان روحیه مطالبهگری در مردم سمنان که مطالب تا
یکنند.
خود را به صورت شفاف با مسئوالن مطرح نم 
در حوزه کارایی و اثربخشی حکمرانی خوب شهری مهمتری معضالت شهر سمنان عبارتاند از :محل دفن زبالههای
استان سمنان به تفکیک هر شهرستان مطل تسین بو  .....حصارکش لحم هدودحم لماک ندشن ی دوبن ،هلابز نفد         
کریزی غیراستاندارد ،از جمله مشکالت شهر سمنان است.
گودالهای مناسب و خا 
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همچنین توزیع س داجیا ،هنالداع عیزوت و یگنهرف و یعامتجا بولطم هنار ا تازیهجت و تاناکم یدورو رد

و

     

خروجی شهر برای جذب گردشگر ،ایجاد مطالبه در بین شهروندان ،نظارت الزم بر شهرداری برای پیشبرد برنامهها و
یهای بومی نیز در این دسته جای میگیرند.
نگاه ویژه به برنامههای اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر ویژگ 
عالوه بر این کمبود آب ،توجه نکردن به باغهای شهری و ترافیک و ضرورت نگاه علمی به مدیریت ش زاین و یره   
ی توسعه
به آموزش جدی اعضا شورا به وظایف اصلی و فرعی شهرداری و سازمانهای دولتی یک زا ی اولویتتتهای ی
شهری در سمنان است.
همچنین توجه به زیرساختهای ضروری شهر و سرمایهگذاری درازمدت جهت کاهش هزینه بای تیریدم رظندم د    
شهری سمنان مدیریت صحیح هزینهها با افزایش بهرهوری از ظرفیتها و سرمایههای م م دیاب دوجوم دودح د رظن     
مدیران در بحث رفاه اجتماعی در شهر سمنان قرار گیرد.
سمنان در یک منطقه کویری قرار دارد و باید با رویکرد منسجم برای حفظ و احیا باغهای این شهر برنامهریزی ش دو
یروند و نباید با رویکرد اشتباه خسارت جبرانناپذیری به م مدر
زیرا این فضاهای سبز ریه تنفسی این شهر به شمار م 
این دیار وارد شود.
همچنین وجود مشاغل مزاحم در فضاهای شهری سمنان نیز در این حوزه قابل اشاره است .طرح جامع تفصیلی شهر
به معنی واقعی در سمنان اجرا نشده است و باید با برنامهریزی صحیح برای رفع مش حرط نیا ندشن ارجا تالک

    

اقدام کرد
اولویت اول اجرای برنامههای زیرساختی تأمین آب است و تا زمانی که فرآیند تأمین این منبع ارزشمند محقق نشود،
یماند.
حهای صنعتی ،عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی در سمنان عقیم م 
بسیاری از طر 
یشود به دلیل وزش باد مستقیم و ورود آالیندههای ج هب یو   
بسیاری از ساختوسازهایی که در شهر سمنان انجام م 
داخل از سمت مقابل ،در افزایش آلودگی محیطزیست ت ثأ یر شایانی دارد و باید نظارتهای دقیق و فشرده برای رفع
این چالش انجام شود.
باید برنامهریزی منسجم برای حفظ و احیا باغهای سمنان انجام شود و تبدیل گندمزارها به باغهای پر محصول حتی
یتواند در یک دوره زمانی کوتاهمدت ،مشکل بیکاری در این شهر را برطرف کرد.
م
برای اجرای هر طرح عمرانی و ساخت و ساز در شهر سمنان عالوه بر لحاظ کردن پیوس تسویپ دیاب یگنهرف ت     
یتوان شهری سالم را به آیندگان هدیه داد.
زیست محیطی نیز مدنظر قرار گیرد و با این رویکرد م 
در شهر سمنان چالش حاشیهنشینی وجود ندارد ،اما بخش قابل توجهی از افراد محروم در وسط و پایین شهر زندگی
ی اجتم م نیا رد زین یعا ن  قطا ا قافت      
میکنند که فاقد امکانات رفاهی هستند و بخش قابل توجهی از بزهکاریهای ی
یافتد.
م
در مورد حوزه اجماع گرایی و بینش راهبردی نیز بایستی گف هک ت    س شیب هنالا   

از  20میلی یاهروحم زا رفن نو    

مواصالتی استان سمنان از نقاط مختلف کشور عبور میکنند و اگر ورودی استاندارد و باکیفیتی برای شهر س هار نانم
اندازی شود ،میتوان شاهد اقامت بخش قابل توجه این مسافران در شهر سمنان باشی .م اگر تنها  2میلیون نف نیا زا ر   
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مسافران حرم رضوی (ع) در شهر سمنان اقامت کنند ،بخش قابل ت یا ناناوج یراکیب تالکشم زا یهجو ن رهش

    

یشود و استانداردسازی ورودی شهری در جذب گردشگر یکی از مهمترین مسائل است.
برطرف م 
ورودی شهرها یکی از عوامل مؤثر در جذب گردش و تسا رگ

ش یاروش یاضعا و یرادرهش نونکات ههههههه ههههههههر اق ماد

درخوری برای رفع این چالش در سمنان انجام ندادهاند که باید در ای یدجت هلئسم ن د وش رظن دددد ددددد .در مو یغت عوض یر   
کاربریها و ساخت و سازها در شهر سمنان باید رویکردها تغییر کند و بسیاری از س رد زاجمریغ یاهزاس و تخا   
یشود که این رویکرد برای افزایش درآمدهاست
شهر سمنان با اطالع شهرداری انجام م 
سدهی در ح و لمح هزو
شهای مهم در حوزه شهری در سمنان بحث تاکسیرانی و سروی 
یکی از چال 

 لقن ع یموم     

است و هنوز سازوکارهای مشخصی برای رفع این مشکل در سمنان انجام نشده است .نباید مردم برای س کی زا رف   
نقطه از شهر به نقطهای دیگر چندین دقیقه معطل تاکسیهای درون شهری باشند و شهرداری و اعضای شورای ش ره
میتوانند با یک رویکرد حکیمانه ،چال 
ی م ثؤ ر بذج یارب     
شهای از ای طرب ار تسد ن ر دننک ف  .........یک زا ی راههای ی
  

گردشگر در استان سمنان ،افزایش خدمات دهی مطلوب به مسافران است و بای درم ناگدنیامن لوا هلهو رد د م رد 
شوراهای اسالمی شهر سمنان در اتمام طرح ورودی این شهر اقدام منسجم و همه جانبه ای را اتخاذ نمایند.
حفظ و احیای پارکهای طبیعی باید در اولویت کاری نمایندگان منتخب مردم در شورای اسالمی شهر س دشاب نانم   
یتوان برای کاهش آالیندههای جوی گام برداشت.
و با این رویکرد م 
  

اکنون از مهمترین مشکالت شهر سمنان ،سرانه مطلوب اجتماعی ،فرهنگی و نحوه توزیع ایفارغج بسانتمان  ی نآ ی
در سطح شهر و محالت است.
رفع مشکل کمآبی باید در اولویت همه دستگاههای اجرای و دشاب ی

  

بنم نیا هک ینامز ات ع دنمشزرا و مهم  در       

ت ارائ درک ه  .....بررر
برنامهریزیها گنجانده نشود ،نمیتوان اطالعات دقیق از میزان افزایش رف امتجا ها ع رد ی    درازمدت ت
اساس معیارها ،اگر به ازای یک نفر کمتر از  150لیتر در متر مکعب در یک منطقه آب وجود داش لحم نآ ،دشاب هت    
ظرفیت توسعهای ندارد و برای زندگی نامتناسب است .اگر بین  150تا  250لیتر در متر مکعب به ازای ی بآ رفن ک   
در یک منطقه وجود داشته باشد ،به اصطالح این منطقه نسبتًاًا نامناسب برای زندگی است .اگر به ازای ی رفن ک   

250

لیتر و بیشتر در هر متر مکعب به ازای یک نفر آب در منطقه وجود داشته باشد ،ب یگدنز یارب دعاسم حالطصا ه      
است در حالی که سمنان ظرفیت این مقدار از حجم آب را ندارد و باید برای تأمین آب این منطقه توجه کرد.
بخواهیم به سمت توسعه شهری گام برداریم باید از منابع خدادادی در منطقه مورد نظر بهره گرفت و باید از ان یژر
خورشیدی که یکی از منابع ارزشمند برای تولید برق در سمنان است استفاده شود .بیش از  300روز از سال در شهررر
یهای نو در این منطقه از کش رو
سمنان باران نمیبارد و این معیار برای توسعه شهری و استفاده از انرژ 

م ظند ررر ق ار ررر

گیرد و با توجه به این چالش میتوان بخش قابل توجهی از مشکالت اقتصادی و بیکاری در سمنان را برطرف کرد.
ن ی عفر ا   
در نگاه اول اینطور به نظر میرسد که نمایندگان مردم در شوراهای اسالمی شهر و روستا نقش رد ی ت یمأ ن ن
یتوان
مشکل کم آبی در یک منطقه ندارند ،اما این افراد رابط بین مردم و مسئوالن هستند و با این رویکرد ارزشمند م 
برای رفع این معضل گام برداشت.
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نبود وجود یک نگاه کارشناسی ،متمرکز ،منسجم و علمی در بخشهای مختلف فرهنگی و اجتم لاچ زا یعا شش شششه یا
اساسی در شهر سمنان است .از وظایف اصلی و اساسی نمایندگان مردم در شوراهای اسالمی شهر و روس تراظن ات   
یتوان بخش مهمی از فساد اداری را برطرف کرد.
یها است و با این رویکرد م 
بر عملکرد شهردار 
گه و ددعتم یا
ترافیک شهری یکی از چالشهای اساسی شهر سمنان است و باید با ساخت پارکینگ گ

و هجوت لباق   

یتواند در کاهش ترافیک شهری س نانم
تشویق مردم به استفاده از دوچرخه و پیادهروی به جای استفاده از خودرو ،م 
ت ثأ یرگذار باشد.
از مشکالت اساسی شهر سمنان مسائل حمل و نقل و بهرهگیری از ماشینهای سنگین مسافربری اس اب دیاب هک ت    
حهای مختلف ،برای ایجاد ترافیک روان در سمنان اقدام شود
یهای مدون و با اجرای طر 
برنامهریز 
بر اساس ماده نخست قانون نوسازی و عمران شهری ،یکی از وظایف شهرداریها ،اصالح معابر و ایجاد پارکینگها
یهای اساسی ش اهره
و میدانهاست .در بسیاری از شهرهای ایران ،روند سریع توسعه شهری ،مجال گنجاندن نیازمند 
ته یا
در فهرست مؤلفههای شهری را از مدیران سلب کرده است؛ چنانکه معضل کمبود پارکینگ ب فاب رد هژیو ه تتت تتت
فرسوده و قدیمی شهرها ،مدیریت ترافیک را با مشکل مواجه کرده است .این مشکل در شهر س انم ننن نی هتشذگ زا ز   
وجود داشته و با گذشت زمان تشدید شده است.
ی
یهای ی
الف) -شریانهای اصلي شهر در مسيرهاي منتهي به بخش مركزي به علت مركزيت کاربریها بهوی هژ ک ربرا ی ی
جاذب سفر مانند تجاریها و بازار و عدم تناسب حجم تراف كي

با تسهيالت م زور تاعاس هيلك رد زاين درو

ياراد     

یباشد.
تردد زياد م 
ب) -خیابانهای سعدی -امام خمینی -طالقانی -قدس  -میرزای شیرازی -بلوار معلم -ولیعصر (عج) -بلوار ق ئا ممم
و انشعابات فرعي آنها ،معابري است كه در بيشتر ساعات روز داراي تراف كي

سنگين است.

د) -سد معبر وسايل نقليه اعم از مسافربرها ،تاكسي و موتورسيکلت در خیابانننهاا و در م دايپ لح هه هههروه هلمج زا ا   
لساز در رواني تراف كي
مسائل مشك 
ه) -تداخل تراف كي

يشود.
است ،كه موجب كندي و اختالل در حركت م 

سواره و پياده به خصوص در میدان سعدی -معلم -خیابان اماممم -از عوام داجيا رد راذگريثأت ل    

يباشد.
مشكالت تراف يكي آن منطقه م 
و) -ادامه صدور مجوز و فعالیت برای کاربریهای جدید به دلیل داشتن جذابيت در محدوده مرکزی که مج نداد زو
يزند.
به آموزشگاهها ،مراكز فرهنگي ،تفر يحي و  ...در مركز شهر به اين مشكل دامن م 
ز) -توزيع کاربریها در شهر سمنان و توسعه نامطلوب و همراه با برخی فعض ها در شهرسازي و عدم انطباق آن با
نيازهاي موجود ،موجب گره تراف يكي در مناطق با ترا مك جم يع ت باال و بهویژه در محدوده مركزي شده است.
ح) -معابر سوارهرو حدود  % 35مساحت شهري را شامل که به دلیل وسعت و وج ینایرش هکبش ،يفاک ياضف دو      
شهایی از شهر بهویژه بافت مرکزی را مختل میکند.
شهر شبکهای باز بوده که وجود بافت ناهماهنگ در بخ 
ی
ط) -کمبود پارکینگهای عمومی و عدم تناسب فضاهای قابل پارک و نیز محدودیت پارک حاشیهای در خیابانهای ی
منهی به محدوده مرکزی شهر بر مشکالت ترافیکی افزوده است.

23 ...بررسی نقش حکمروایی خوب شهری

يباشد بلکه عل و يراتفر ل
 ی) تمامي عوامل نابساماني و تراکم رفتوآمدها در شبکه معابر ناشي از ظرفيت آنها نم
.در ضمانتهاي اجرا يي قانون نيز نقش مؤثري در اين زمینهدار است

فعض

يش دنو
  بسياري از مردم اعم از عابرين يا راکبين به علت ناآشنا يي با فرهنگ ترافيک روزمره موجب تخلفاتي م- )ک
.یشود
 یشود و نظارتي از جهات تشکيالتي و اجراي دقیق قانون اعمال نم
 که موجب تشدید مشکالت ترافیکی م
نمض ًاًاًاًا مک نا

 سيستمهاي حمل و نقل همگاني شهر (اتوبوسراني و تاکسيراني) با حجم مسافرين متناسب نب هدو-)ل
.یباشد
 ايستگاهها نامناسب و مستلزم بازنگری در برنامهريزي م
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