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Aims This study aims to design a model for the factors influencing the improvement of the strategic 
position of the supreme council of the provinces in Iran’s national development. Physical aspects of the 
city and the country’s optimal future development are the studied fields in the current research.
Methodology This is a qualitative study in terms of the methodology according to the grounded theory. 
The statistical population includes the elites in the provinces’ supreme council that are selected using 
snowball sampling and continued until the theoretical saturation with 12 people.
Findings There are 59 codes discovered for the main category of the research (good urban governance), 
12 codes for the casual data condition, 36 codes for the contextual condition, 9 codes for the strategies, 
11 codes for the intervening factors, and 54 codes for the consequences. 181 codes were extracted from 
the research interviews.
Conclusion According to the research findings, some factors such as the art and science of management, 
national resources, and managerial attitude can form a good urban governing that highlights strategies 
such as creativity thinking (divergent thinking) and peaceful approaches as the provincial supreme 
council strategies. Such strategies may have some results for instance the development-oriented 
approaches and sustainable development.
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 مقدمه
هستند كه براساس اصل هفتم قانون  یو مستقل ینهاد مردم ،شوراها

را بر عهده دارند.  یامور محل هو ادار  یگير وظيفه تصميم یاساس
( با 1358انقالب ) ینخست پس از پيروز  یهاريزان سالبرنامه

به اين اهداف بودند:  یدستياب یدر پ یاسالم یتشكيل شوراها
و  یو اقتصاد یعمران ین كارهاسياست عدم تمركز، سپرد یاجرا
بخشيدن به جريان امور، رفع تبعيض، نظارت به مردم، سرعت یرفاه

 ی، هدايت و رهبر یدولت یها، تكميل كار دستگاهیاجتماع
مردم و باالبردن توان دولت  یساز ، آگاهیمحل یهابرنامه

[Musazadeh, 2014: 243]شوراها براساس ی. در ايران اسالم ،

با هدف توسعه كشور شكل گرفته و از اركان تصميم  یاد ديناعتق
. از اين رو، مديريت و استفاده از هستندو اداره امور كشور  یگير 

شهر و  یبر منطق بشريت است در شوراها یتنكه مب یخرد جمع
 چون مديريت محيط یكدام از وظايف شهر  است و هر یروستا متجل

 یو مسائل فن یمرانسبز شهرها، مديريت ع یو فضا یشهر  زيست
، مباحث ینقل شهر و، مديريت ترافيک و حملیوساز شهر تو ساخ
 یشهرها، حفاظت شهرها در مقابل حوادث و سوانح طبيع یاجتماع
به آن ، كه همان شوراها هستندی، با استفاده از خرد جمع یبايست

را  یزياد یهایخيرا شوراها در سطح كشور اميدوار پرداخته شود. ا
بخشد، یهويت مترديد آنچه كه به شوراها یاند. بآوردهبه وجود 

آنها متوجه  یای است كه خير جمعالمنفعهبودن امور عامی متول
توانند مشروعيت و یو شوراها از اين رهگذر است كه ممردم است 

 Sharif]به ثبت برسانند  یخود را در افكار عموم یكارآمد

Zadeh& Ghouli Pour, 2003: 95].  
اساس اصل یکصد و دوم قانون اساسی این ها بر استان عالیشورای

هایی تهیه و مستقیمًا یا از حق را دارد در حدود وظایف خود طرح
ماید، بنا به دالیلی طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد ن

به حقوق  نداهای اخیر، شوراها نتوانستهنامشهود در سال مشهود و یا
یابی دارد. همچنین که نیاز به ریشه ،دنی پیدا نمایمسلم خود دسترس

يند گذار با آ، آنها در فر یاسالم یصرف نظر از ميزان موفقيت شوراها
و  یقانون یها، چالشیپذير و موانع جامعه یفرهنگ یهاچالش

. به ندامواجه شده یفرامل یهاو چالش یموانع ساختار حكومت
 یگذرد ولیكه از عمر شوراها م با اينكه چندين سال است یعبارت

قضائيه، مجمع تشخيص ، مجلس، قوهیدولت یهنوز نهادها
شوراها يا  یبه جايگاه واقع یكشور  یمصلحت نظام و ديگر نهادها

 یبه نهادينه شدن اين نهاد مدن یاعتقاد ندارند و يا اينكه چندان ميل
در بیان اهمیت این تحقیق  .دهندیاز خود نشان نم یحاكميت

توان به این موضوع اشاره نمود که سلسله مراتب شوراها گزينه می
ساله  20ها و سند افق چشم انداز به سياست یبديل دستيابیب

ها به عنوان پارلمان استان عالیشورایخواهد بود. در اين ميان، 
 ی، كوچک ساز یدر آمايش سرزمين، توسعه مل ی، نقش اساسیمحل

و تبعيض  یامنطقه یهادم تعادلاز ع یاندازه دولت، جلوگير 
 ی، از اهداف اصلیدارد. با توجه به اينكه طبق قانون اساس یفضاي

از عدم  یرفع تبعيض و جلوگير  ،هااستان عالیشورایتشكيل 
آمايش سرزمين، در  یاست، اين نهاد نقش اصل یامنطقه یهاتعادل

و  یلدر سطوح مح یتوزيع متعادل و منصفانه منابع و امكانات مل
دارد. لذا هدف اصلی و اساسی از تدوین این مقاله ارائه  یامنطقه

 عالیشورایع از عوامل مؤثر بر ارتقاء جایگاه استراتژیک الگویی جام
گذاران مشیجهت خط که بتواند استها در توسعه ملی ایران استان

 مدلی عقالیی محسوب گردد.
 یمحققين و پژوهشگران جامعه شناس یپيش رو یهاياما پرسش 

و مكتب توسعه قرار دارد كه بايد به آنها پاسخ داد.  یشهر 
 یاداره امور در سطوح مل ینظير اين كه آيا نهادها یهايپرسش

فراهم كردن زيرساختارها  یبه اهداف خود برا یاند در دستيابتوانسته
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-Weber, 1996: 112]و عرضه خدمات موفقيت داشته باشند 

115] . 
رت و تأمين امنيت منافع همه ، نظایكاركرد عمده دولت هماهنگ

 یو هويت مل یاست كه در تحقق جامعه مدن ییها و نيروهاگروه
كالن  یدولت، حفاظت و اداره امنيت ینقش دارند. كاركرد بعد

عرصه سرزمين  یكل یامنيت یسياس یمملكت و تدوين راهبردها
سال پیش، که  20مفهوم توسعه پایدار از زمان ایجاد خود در  .است
که لنوان الگوی توسعه تعریف شده، نه تنها نیازهای نسل فعلی ببا ع

کند، در سراسر جهان های بعدی را نیز برآورده مینیازهای نسل
 ؛ هدف[WCED, 1987; UNESCO 1997] استشدهپذیرفته 

حمایت از  ظرفیت و محیطی انتقال ظرفیت حفظ پایدار توسعه
 [Yan et al., 2018: 67]. خدمات است

بوده  یمفهوم توسعه فراتر از انباشت ثروت و رشد درآمد ناخالص مل
افراد جامعه باشد. توسعه پايدار،  یو بايد بيشتر متوجه بهبود زندگ

صحيح و كارآمد  یبردار است كه هدف آن، اداره و بهره یجديد یالگو
 یبه الگو یدستياب ی، برایانسان یو نيرو ی، مالیاز منابع پايه، طبيع

و ساختار و  یامكانات فن یمصرف مطلوب است كه با بكارگير 
تشكيالت مناسب جهت رفع نياز نسل امروز و آينده به طور مستمر 

به  یدستياب. [Eftekhari, 2001: 26] و قابل رضايت همراه باشد
ل توسعه است. در حا یكشورها یاصل یهااز دغدغه یافتگتوسعه ي

 یبه توسعه از گفتمان استقالل طلب چنانچه مباحث مربوط
 یجهان سوم در دهه شصت وارد مناسبات بين الملل یكشورها

 یمشاركت در زندگ. در برداشت جديد از توسعه، امنيت، استشده
و توسعه با ، محيط زيست و عدالت گنجانده شده ی، اجتماعیسياس

 ,Mahdizadeh]پيوند خورده است  یحقوق بشر و دموكراس

2003: 105].  
ست که الگوهای توسعه که نیازهای ا توسعه شهری مستلزم این

های آینده ضرر نرسانند. برآورده کرده به نیازهای نسلنسل حاضر را 
توسعه پایدار نه تنها خواستار پایداری منابع طبیعی و محیط زیست 

کند. بلکه بر رفاه انسانی پایدار و خوشحالی ساکنین تاکید میاست، 
های محلی به آسانی بدست تواند در مقیاستوسعه پایدار شهری می

موجب انعکاس کارایی  (USDE)آید. کارایی توسعه پایدار شهری 
 Yan] .شودبع و ورود محیط به سیستم شهری میرفاه انسانی و منا

et al., 2018: 68] 
، باالترين سطح نظام یكشور  میاسال یقانون و قانون شوراها در اين
 ینقش آفرين یدر سطح مل یكه به عنوان پارلمان محل یشوراي

ها است. هدف از تشكيل اين شورا به عالی استانكند، شوراییم
است.  یدر سطح مل یعنوان پارلمان دوم كشور، اداره امور محل

از تبعيض و عدم  یمنظور جلوگير ها به عالی استانشورایهمچنين 
 یو رفاه یعمران یهادر تهيه برنامه یو نقش آفرين یاتعادل منطقه

 یامنطقه یشود. حال آنكه نابرابر یو بودجه ساالنه كشور تشكيل م
 یهایاز ويژگ یساس مطالعات گوناگون يك، برایاو درون منطقه

 .[Eftekhari, 2005: 26] در ايران است یو فضاي یعرصه سرزمين

 ینه چندان دور، تهديد هكه ادامه اين روند از ابعاد مختلف، در آيند

ها به عنوان استان عالیشورایآيد. یبه شمار م یامنيت مل یبرا
شأن  یدارا یاساس قانون اساسدر ايران بر  یترين سطح شورايیعال

آن در قوانين  یبه جايگاه قانون یتوجهیب یاست، ول یو جايگاه واالی
كه عرصه  استشدهو همچنين محدوديت وظايف آن، سبب  یفرع

 تضعيف گردد. یاين نهاد مدن یعملكرد یكاركرد
امانپور و پژوهش توان به در ادامه جهت ارائه پیشینه تحقیق می

نمود که در تحقیقی  اشاره [Amanpour et al., 2015] همکاران
نشان  یو تحليل عملكرد شوراها در مديريت شهر  یتحت عنوان بررس

وراها در مديريت شهر ايذه عملكرد ش ،پاسخگويان %61.3دادند که 
ملكرد شورا در ع ،پاسخگويان %53ضعيف و فقط كمتر از  یرا خيل

رده همچنين در زمينه خوب توصـيف ك یمديريت شهر را خيل
اركت را ميزان مش ،ناخگويپاس %62.8شهروندان  یگير مشاركت

ميزان مشاركت شوراها  ،پاسخگويان %0.6كم و تنها كمتر از  یخيل
 Rahnama] اند. همچنین كردهزياد توصيف  یبا شهروندان را خيل

& Asadi, 2014]تعيين وضعيت "تحت عنوان  یدر پژوهش
وضعيت  یبررس در مشهد" به یخوب شهر  یحكمرواي یهاشاخص
پرداختند. نتايج نشان داد در بين  یحكمرواي یهاشاخص
گانه لحاظ شده در پژوهش، از نظر شهروندان شاخص 9 یهاشاخص

مشاركت و عدالت به ترتيب بهترين و بدترين وضعيت را داشته و از 
 یگير وضعيت و جهت بهترين ینظر كارشناسان شاخص پاسخگوي

 گکيوشنهمچنین  .نيز بدترين وضعيت را دارا هستند یتوافق
[Kioe sheng, 2013] یشهر  در تحقیقی تحت عنوان حاکميت 

 درا، سيآ یجنوب شرق که کندیم بيان آسيا شرق جنوب در خوب
 از بيش امروزه. است یشهرنشين وی سريع اقتصاد رشد تجربه حال
عدم  یهاسياست کنند. بایم یزندگری شه مناطق در آنان 40%

 انتظار و منتقل شده یمحل دولت به یمل سطح از مسئوليت تمرکز،
 مناطق در مدآکار  افزايش عملکرد بر یهايتسياس چنين که رودمی
 ,Gostin]  .باشد موثر بيشتردی رشد اقتصا از حمايت وری شه

در تحقیقی تحت عنوان اهداف توسعه پایدار در تحقیق  نیز[2015
جامع به توسعه و  یهاخود نشان داد داشتن دغدغه، تبيين ديدگاه

ارچه را يكپ یو زيست محيط ی، اقتصادیسالمت، مالحظات اجتماع
از  کمشتر  یسازد. اين مالحظات در عين حال با اصول و روندهایم

 ی، اقدام بين گروهی، پايدار یو عدالت اجتماع یجمله تعهد به برابر 
 دهد.به يكديگر پيوند می یو مشاركت عموم

 
 شناسیروش

سنجی  روش تحقیق در ستفاده از نظر این پژوهش از نوع کیفی با ا
نفر از روســا و معاونین شــورای  12از خبرگان اســت. نمونه آماری، 

له برفی  نه گیری گلو به روش نمو که  ند  ها بوده ا تان  عالی اســــ
 انتخاب شده اند.

با توجه به اینکه روش پژوهش در این تحقیق کیفی و ابزار سنجش 
نفر  12پژوهشگر با  توسط مصاحبه جلسات ابتدامصاحبه می باشد 

از خبرگان حوزه ی شورای عالی استان ها از جمله ریاست شورای 
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های یزد، خراسان شمالی، ها، اعضای شورای عالی استانعالی استان
تهران، گیالن، کرمان، خراسان جنوبی، فارس که به روش نمونه 

و دامه یافت تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ا گیری گلوله برفی
ا و پیامدهای مربوط به نقش گرهعوامل، زمینه، راهبردها، مداخله

های کشور در توسعه ملی ایران از نظر مصاحبه عالی استانشورای

 هسه مرحل یكيف یهاتحليل داده یبراشوندگان استخراج شد. 
 & Strauss]انجام می شود  یو انتخاب یباز، محور  یكدگذار 

Corbin, 1998] . 
ها به کدگذاری اولیه یا استخراج کدهای باز از قسمتی از مصاحبه

 آمده است. (1) صورت جدول
 

 (بازکدگذاری ها )یه از مصاحبههای اولاستخراج برخی شاخص (1جدول 
 کدهای باز هاجدول کدگذاری باز مصاحبه ردیف

1 
امروزه با توجه به افزایش شهرنشینی و اینکه افراد جامعه بایستی از حداکثر حقوق شهروندی برخوردار باشند هر 

شهروندانکردن نیازهای لزوم برآورده شهر باید بتواند نیازهای شهروندان را برآورده کند.  

2 
های تواند منجر به رفاهی شود که برای همیشه و نسلظارت همراه آن را داشته باشیم میاگر ما تولید ملی با ن

 رفاه پایدار بعد ماندگار خواهد بود.

 میزان رفاه تواند میزان رفاه باشد.شاخص توسعه ملی می 3
 توسعه زنانرشد و  تعادل و برابری جنسیتی باید وجود داشته باشد. 4

 مدیریت کارآمد با پاسخگویی تواند به صورت درست و صحیح مدیریت شود که از نظام پاسخگویی مناسب برخوردار باشد.یک شهر زمانی می 5

دهیحساب پس .استدهی عالی استان پاسخگویی مناسب و حساب پسشورایمسئولیت  6  

7 
حتما باید به اطالع مردم به صورت شفاف  ودششوراها گرفته میبه نظرم قوانين و مقررات و تصمیماتی که در 

 د.برس
 شفافیت در قوانین و مقررات شوراها

 کاهش فاصله قدرت یابد.اگر تمرکززدایی صورت بگیرد فاصله قدرت کاهش می 8
 ساختار تغییر در شود.ها نیز تسهیل میگیریکه اگر ساختارها تغییر کند تصمیمالبته باید عنوان کنم  9
 تفویض اختیار به شوراها یعنی به سطوح پایین تر تفویض اختیار کند این است که دولت تفویض اختیار کند به شوراها مر منظو 10

12 
د. منظورم این است که دولت برخی از وظایف نشوگیرد دولت و مردم به هم نزدیک میاگر تمرکز زدایی صورت ب

 را به شوراها منتقل کند.
 شدن دولت به مردمنزدیک 

13 
هایی که به صورت مداوم عمل نظارت را انجام های نظارتی هم داشته باشیم سیستمحتما باید ما سیستم

 بدهند.
 های نظارتینهادینه شدن سیستم

های مصاحبه باز از داده کد اولیه در فرآیند کدگذاری 142تعداد 
محور شرایط علی، مقوله  6 در کدگذاری محوری، استخراج گردید.

باشد. و کد گر و پیامد میمحوری، راهبرد، زمینه، شرایط مداخله
ابزار مشخص که  4ر قالب گذاری انتخابی بعنوان آخرین مرحله د

: تحلیل محقق براساس کل فرآیند پژوهش، نظر خبرگان از اندعبارت
همپوشانی یا نزدیکی از طریق نرم و داوران بیرونی، تجزیه و تحلیل 

های جدید آماری براساس افزارهای تحلیل محتوا و روش
کرسول های کمکی در سئواالت مصاحبه. بنا به نظر مقیاس

[Creswell, 2005] تواند ارائه شود: به این نظریه به سه شیوه می
صورت نمودار، به شکل تشریحی و روایت یک داستان و یا به صورت 

 ها.ای از گزارهمجموعه
 طباطبایی و همکارانبه منظور اخذ روایی و پایایی تحقیق، به نقل از 

[Tabatabai et al., 2013:664-667] های اخذ اعتبار در روش
تحقیق کیفی شامل درگیری طوالنی مدت و مشاهده، بازبینی توسط 

جستجو برای شواهد همکار، بازبینی توسط مشارکت کنندگان، 
که در این تحقیق جهت اخذ روایی در  استمغایر، اعتبار پژوهشگر 

مرحله کیفی از درگیري طوالنی مدت و مشاهده مداوم و بازبینی 
اشتراس و زعم به توسط مشارکت کنندگان استفاده شده است. 

 توانیم یپاياي خصوص در [Strauss & Corbin, 2006] کوربین
 مشابه ینظر  نگرش گرفتن نظر در با بايد یديگر  محقق كه گفت
 و تجزيه و اطالعات یگردآور  یكل تعقيب وی قبل محقق همان
 پديده همان درباره باشد، قادر مشابه شرايط ساير هاضاف به تحليل

 برسد. يكسان ینظر  توضيحات به
با توجه به مطلب مذکور برای اخذ پایایی در مرحله کیفی از مشاوره 

آوری است و نظرات یکسان جمعشدهو کمک محقق دیگر استفاده 
است. با توجه به آنچه گفته شد پارادایم این تحقیق از نوع شده
 ها در این تحقیقداده جمع آوری . روشاستگرایی عمل

ای کتابخانه است. روش ساختارمند(ای )نیمه مصاحبه و ایکتابخانه
 برای ایروش مصاحبه و نظری چارچوب برای بخش معرفی

 روش مطابق است.استفاده شده موردنظر، چارچوب عملی کاربست
چارچوب تحلیل نقش استراتژیک  کردن عملیاتی برای ای،مصاحبه

و  حضوری ها در توسعه ملی کشور به صورتاستان عالیشورای
حوزه و ابعاد جدید اکتشافی اخذ گردید.  ی متخصصاننظرها عمقی،

مصاحبه نیمه ساختارمند از این جهت است که خبرگان و 
شوندگان با داشتن ذهنیت از تعاریف موضوع تحقیق مصاحبه

 بتوانند دانش و تجربه خود را در اختیار محقق قرار دهند. از آنجا



 141 ها در توسعه ملی ایرانعالی استانجایگاه استراتژیک شورایعوامل مؤثر بر ارتقاء ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                       Volume 36, Issue 2, Spring 2021 

 خواهد شفاهی به صورت و ایها مصاحبهداده جمع آوری روش که
با کیفی و  تحلیل در بخش مصاحبه به صورت تجزیه و روش بود،

های این حلیل دادهبرای ت است. استفاده از نظرسنجی خبرگان
ها، است که در آن مقولهافزار مکس کیودا استفاده شدهنرمپژوهش از 

 ابعاد و عوامل مشخص شد. 
 

  هایافته
ک نقش مناسب تحلیل استراتژیهای کیفی پژوهش، مدل بر مبنای یافته

ای کشور در توسعه ملی ایران براساس تفسیر هعالی استانشورای
است. به عبارت دیگر هر جمله در مصاحبه  آمده بدستهای مصاحبه داده

که دارای یک  . پس از آن چند کد بازاست شدهتبدیل به یک کد باز اولیه 
کیل یک دسته بزرگتری دادند در کنار یکدیگر قرار گرفتند و تش مفهوم است

به نام کدگذاری محوری و در نهایت کدگذاری انتخاب که ارتباط بین 
است که در ذیل به آن اشاره شکل گرفته ،دهدکدهای محوری را نشان می

 گردد. می
محور شــرایط علی، مقوله محوری، راهبرد، زمینه،  6ها شــامل یافته

 .استگر و پیامد شرایط مداخله
های عالی استانتحلیل استراتژیک نقش شورای یاصل ه( مقول1 -الف

 چيست؟کشور در توسعه ملی ایران 
ها به کرات در مقوله محوری، مقوله اصلی است که با سایر مقوله

است. یعنی بیشترین فراوانی و بیشترین تعداد ها ظاهر شدهداده
مقوله را دارد. مقوله محوری این تحقیق به نام حکمرانی خوب 

مقوله اصلی )محوری( تحلیل استراتژیک نقش  2 . جدولاستشهری 
 دهد.های کشور در توسعه ملی ایران را نشان میعالی استانشورای

های عالی استانتحلیل استراتژیک نقش شورای یشرايط عل (2 -الف
 کشور در توسعه ملی ایران چيست؟

شرایط علی شروطی الزم ولی ناکافی جهت دستیابی به پیامدهای 
 ست. ا حاصل از به کارگیری راهبردها

کنندگان در این پژوهش، به نتایج حاصل از مصاحبه با مشارکت
 .است شدهنشان داده  3صورت جدول 

عالی ( زمينه )بستر( تحلیل استراتژیک نقش شورای3 -الف
 های کشور در توسعه ملی ایران چيست؟استان

شوند. نامیده میزمینه گذارند، ها تأثیر میشرایط خاصی که بر راهبرد
باتوجه به این تعریف، برای اجرای استراتژی و راهبرد، شرایطی خاص 

وجود نداشته باشد، راهبردها آن  زمینهنیاز است. به دیگر معنا تا 
 رسند.طور که باید و شاید، به نتیجه نمی

 
 های کشور در توسعه ملی ایراناستان عالیشورایمقوله اصلی )محوری( تحلیل استراتژیک نقش  (2 جدول

 مقوله حکمروایی خوب شهری
 کدهای باز مفهوم

 شهروندمداری

 کردن نیازهای شهروندانبرآوردهلزوم 
 رفاه پایدار
 میزان رفاه

 رشد و توسعه زنان

 نظام اداری پاسخگو
 مدیریت کارآمد با پاسخگویی

 حساب پس دهی
 شفافیت در قوانین و مقررات شوراها

 شهروندمداری

 کردن نیازهای شهروندانلزوم برآورده
 رفاه پایدار
 میزان رفاه

 رشد و توسعه زنان

 اداری پاسخگونظام 
 مدیریت کارآمد با پاسخگویی

 حساب پس دهی
 شفافیت در قوانین و مقررات شوراها

 تمرکززدایی

 کاهش فاصله قدرت
 تغییر در ساختار

 تفویض اختیار به شوراها
 نزدیک شدن دولت به مردم

 های نظارتینهادینه شدن سیستم

 مدیریت شهری

 تامین نیازهای شهروندان
 بهداشتی و سالمت افرادرسیدگی به وضعیت 

 رعایت استانداردهای محیط زیست
 ایجاد امکانات تفریحی و اوقات فراغت سالم

 های اجتماعیکاهش تنش
 کنترل عملیات نوسازی به صورت سیستمی

 های جدیدخلق فرصت
 پویایی در شهرها
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 های کشور در توسعه ملی ایراناستان عالیشورایمقوله اصلی )محوری( تحلیل استراتژیک نقش  (2 جدولادامه 
 مقوله حکمروایی خوب شهری

 کدهای باز مفهوم

 شورا باوری

 جایگاه شورا و مشورت در نظام اسالمی
 جایگاه شورا و مشورت در قانون اساسی
 جایگاه شورا و مشورت به عنوان تکلیف

 ها در عمللزوم تحقق جایگاه شورای عالی استان
ها و عالی استانفاصله بین وضعیت موجود شوراهایلزوم از بین بردن 

 وضعیت مطلوب
 گیری شوراهای محلیعالی در شکلنقش تعیین کننده شورای

 عالی در انتخاب شهرداراننقش تعیین کننده شورای
 اجرای توسعه ملی به دو قسمت مدیریت محلی و کالن

 فعالیت مدیریت محلی براساس مقتضیات استان
 عالی در انتخاب شهردارانه شوراینقش تعیین کنند

 هاعالی استانظرفیت بالقوه شورای

 اجماع سازی

 هانقش شوراها در پیش برد برنامه
 عالی استان با یکدیگرهماهنگی شوراهای

 لزوم هماهنگی بین پارلمان ملی و محلی
 ها و پیشنهاد به دولت و مجلستهیه طرح

 ارائه الیحه و یا اصالحات به مجلس
 هاعالی استانها توسط شوراینامهم آیینتنظی

 تکلیف در حدود اختیارات به استانداران، فرمانداران، بخشداران
 ایایجاد تعادل و توازن منطقه

 نقش در چابک سازی دولت
 تقسیم قدرت و قانون گذاری بین کشور و استان

 لزوم تقسیم وظایف کالن و محلی و انجام توسعه در شرایط بهتر

 های کشور در توسعه ملی ایرانعالی استانشرایط علی تحلیل استراتژیک نقش شورای (3جدول 
 کدهای باز مفهوم مقوله علی

 مدیریت خالق

 یعلم و هنر مديريت منابع مل
 لزوم استفاده از بعد عملیاتی استراتژی

 استفاده بهينه از منابع قابل دسترس یبرا یو اكتساب یذات یهابر قابليت یمبتن یريز برنامه

 ینگرش مديريت

 نگرش مدیریتی اعضا شورا
 یند مدیریتآها در فر تداخل مسئولیت

 مشکالت اجرا
 یابی از سطوح مردمیمسئله

 لزوم برطرف کردن اشکاالت در تدوین و اجرای توسعه ملی
 افزايش نرخ تغيير

 یجامعه بدو یمدنجامعه 
 ارتباط انسان با محیط و هم نوعان

 یبه سطح اجتماع یاستراتژ  یارتقا

عالی گر تحلیل استراتژیک نقش شورای( شرايط مداخله4 -الف
 های کشور در توسعه ملی ایران چيست؟استان

عمومی است که بر راهبرد تأثیر  یازمینه گر، شرایطشرایط مداخله
گر تحلیل استراتژیک مداخله یطها و شرازمینه 4 جدول گذارد.می

ه ملی ایران را نشان های کشور در توسععالی استاننقش شورای
 دهد.می
های استان عالیشورایتحلیل استراتژیک نقش  یراهبردها (5 -الف

 کشور در توسعه ملی ایران چيست؟
شورایلیل تح ستراتژیک نقش  ستانعا سعه الی ا شور در تو های ک

ها با مقوله عالی اســتانملی، عملیاتی اســت که اعضــای شــورای
محوری )حکمرانی خوب شهری( به منظور دستیابی به هدف به کار 

 گیرد. می
های عالی استانتحلیل استراتژیک نقش شورای ی( پيامدها6 -الف

 کشور در توسعه ملی ایران چيست؟
اری ماحصل راهبردهای اتخاذ شده تحلیل ذگپیامدهای سیاست

 .تاسهای کشور در توسعه ملی عالی استاناستراتژیک نقش شورای
پیامدهای سیاستگذاری ماحصل راهبردهای اتخاذ شده تحلیل 

 . تاسهای کشور در توسعه ملی عالی استاناستراتژیک نقش شورای
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 های کشور در توسعه ملی ایراناستان عالیشورایگر تحلیل استراتژیک و نقش ا و شرایط مداخلههزمینه( 4جدول 
 کدهای باز مفهوم هامقوله زمینه

 مشارکت فراگیر

 مشارکت مردمی

 اهمیت مشارکت مردم در شوراها
 نفعانمشارکت افراد به عنوان ذی

 مشارکت افراد محروم
 همکاری و مشارکتاهمیت 

 تالش برای حفظ همکاری

 جلسات اثربخش

 های جلسه به اعضادر اختیار قرار دادن بحث
 ها در حلساتتدوین طرح

 درگیری و مشارکت مردم در جلسات
 مشارکت مردم در اجرای تصمیمات

 ایده پروری

 نظرخواهی از مردم
 های مردمتشکیل بانک اطالعات از ایده

 های مردمایدهحمایت از 
 ایجاد صندوق پيشنهادات

 تبلیغات هدفمند
انتشار از طریق رسانه 

 عمومی
 های شوراهالزوم نشر فعالیت

 هالزوم حضور رسانه

تعامل مطلوب شوراها با 
 مردم

 ارتباطات موثر

 ارتباط پایدار و مداوم شوراها با مردم
 تشکیل نهادهای داوطلبانه مردمی

 های مردمتوجه به گزارش
 های جامعه مدنیتعامل بین مسئولین اداره امور شهرها و تشکل

 ارزیابی جامع
 نظارت مستمر مردم بر عملكرد شورا

 جلب اعتماد دو سویه
 کدهای باز

 های مردمیپذيرش خواسته مفهوم هامقوله زمینه

تعامل مطلوب شوراها با 
 مردم

حضور شوراها در امور 
 فرهنگی و اجتماعی

 مردم با شوراهاگفتگوی آزاد 
 حمايت شورا از تشكيل نهادهای غیردولتی

 های اجتماعیحضور شوراها در مساجد و کانون
 ها عالی استانلزوم فراهم آوردن ابزارها و اختیارات الزم برای شورای

 لزوم شفافیت قانون
 ها با قانونعالی استانعدم مغایرت تصمیمات شورای

 دفاع از الیحه

 گرمداخله
 محیطی عوامل

 درک تاثیر محیط بر سازمان
 هاعالی استانخالء قانونی، مانع ایفای وظایف شورای

 لزوم از بین بردن رقابت نهادهای دولتی و شوراها
عالی ها، مانع ایفای وظایف شورایعدم استقالل مالی و اقتصادی شورای مالی استان

 هااستان
 عالی استاناستقالل شورای

 های رهبریگانه، حمایت لزوم حمایت قوای سه
 ها توسط مجلسعالی استانهای شورایلزوم موافقت طرح

 عالی استان در مجلستر شدن نماینده شورایلزوم پررنگ
 هامنبع نهايی ايجاد تمايز سازمان مزيت رقابتی

 
 های کشور در توسعه ملی ایراناستان عالیشورایتحلیل استراتژیک نقش ی راهبردها( 5 جدول

 کدهای باز مفهوم راهبردها

 تفکر استراتژیک )تفکر همراه با خالقیت( واگرا

 ریزی استراتژیکلزوم برنامه
 پیش بینی محیط

 ها و تهدیدات محیطیپیش بینی فرصت
 ریزیلزوم اجرای برنامه

 ریزیكيفيت برنامه
 محيط درك جامع از

نگریآینده  براي آينده یانداز چشم 
 صلح و توسعه استراتژی صلح رويكرد صلح محور
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 های کشور در توسعه ملی ایراناستان عالیشورایپیامدهای تحلیل استراتژیک نقش ( 6 جدول
 کدهای باز مفهوم پیامدها

 رويكرد توسعه محور

 رشد و توسعه

 گام برداشتن به سمت توسعه و رشد
 شدو رتوسعه بین تمایز 

 یندآیک فرم توسعه به مفهو
 اهمیت ابعاد توسعه ملی

 توسعهد قتصاا
 اقتصادیشد م رمفهومعنای توسعه به 

 خوشبختی بعنوان شاخص سطح زندگی

 ارتقای کیفیت زندگی

 مردم جامعهندگی د سطح زبهبو
 ندگیزمید به ا

 رفاه فردی
 رسمی افزایش اسکان غیر

 بررسی عقاید عمومی

 قابلیت زندگی
مندی از زندگی های همسان و یکسان برای شرکت و بهرهفرصت

 اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهر

 ارپاید هتوسع

 پایداری منابع طبیعی
 هیندی آهابه قابلیت نسلسعه بدون آسیب زدن رشد و تو

 استفاده اثربخش از منابع
 پتانسیل و جایگاه و ظرفیت هر استاناستفاده از 

 تخصيص عادالنه منابع

 تخصیص منابع به صورت مناسب
 های منابع طبیعیلزوم شناسایی دقیق داده

 حفاظت از محیط زیست
 یخیرپیشرفت تام توسعه به مفهو

 منابع طبیعیم استخراج از توسعه به مفهو
 آمایش سرزمین

 پایداری اقتصادی

 مد سرانهآشاخص در 
 مد پایداررآشاخص د

 باال بودن تولید ناخالص ملی
 ه نبودن به ذخایر نفتیبستوا

 پايدار یدرآمدها

 پایداری سیاسی

 رقابت کشورهای در حال توسعه با توسعه یافته
 پیشرفت سیاسیم توسعه به مفهو

 سیستم نامتمرکز
 مشارکت مردم در امور سیاسی

 توسعه سیاسی

 پایداری اجتماعی

 تنوع فرهنگی
 های بومیمدیریت فرهنگ

 رضایت از نیازهای اولیه
 عدالت اجتماعی

 های اداریپرورش تخصص
 ادسوی باالخ نر

 دککور کاوی نیرکاهش 
 زشیموت آمکانادن ابوباال 

 توسعه انسانی

 
ادامه در این تحقیق کدگذاری انتخابی براساس تشریح و روایت در 

بدین صورت که شرایطی همانند  یک داستان صورت گرفته است.
علم و هنر مدیریت منابع ملی نگرش مدیریتی و جامعه بدوی باعث 

شود که حکمرانی خوب شهری شکل گیرد. از طرفی دیگر این می
گذارد به عبارت تاثیر می هاها یا راهبردسیاستگذاری بر استراتژی

شود که راهبردهایی چون تفکر همراه با خالقیت دیگر باعث می
محور پژوهی به عنوان راهبردهای )تفکر واگرا( و رويكرد صلح

ها قطعا پیامدهایی ها تعریف گردد. این استراتژیعالی استانشورای
 ار را نامتوان رويكرد توسعه محور و توسعه پایددارد که از جمله می

مزیت -گرهایی چون عوامل محیطیبرد. در این میان نباید از مداخله
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مدل اکتشافی کیفی تحلیل استراتژیک  رقابتی چشم پوشی کرد.
آمده  1 کشور در توسعه ملی ایران در شکل هاینقش عالی استان

 است. 

های کدگذاری محوری تحلیل استراتژیک نقش مقوله 2شکل 
افزار های کشور در توسعه ملی ایران با نرمعالی استانشورای

Maxqda12 نشان داده شده است. 
 

 استراتژیک شوراهای عالی استان با رویکرد داده بنیاد های کدگذاری محوری نقشمقوله( 1شکل 
 

 
 های کدگذاری محوری نقش استراتژیک شوراهای عالی استان با رویکرد داده بنیادمقوله (2 شکل

 

 مداخله گرها
 مزیت رقابتی -عوامل محیطی

 شرایطی علی
علم و هنر مدیریت 

 منابع ملی
 نگرش مدیریتی
 جامعه اولیه

 زمینه ها
 تعامل مطلوب شوراها با مردم-تبلیغات هدفمند-مشارکت فراگیر

 مقوله محوری
)حکمرانی خوب 

 شهری(
 شهروند مداری

 نظام اداری پاسخگو
 تمرکززدایی
 شورا باوری
 اجماع سازی

 راهبردها
 

تفکر همراه با 
 تفکر واگرا() خالقیت

 رويكرد صلح محور

 پیامدها
 

 رويكرد توسعه محور
 توسعه پایدار
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 حثب
نظریه  ها و روشعالی استانهای موجود شورایاساس یافتهبر 

محوری تحقیق، حکمرانی خوب شهری  پردازی داده بنیاد، مقوله
توانند مولد جهانی شدن توان گفت شهرها میبدست آمد. لذا می

گردد. از آنجایی فرآیند جهانی شدن از شهرها شروع میباشند چرا که 
عواملی که  ،استهای جهانی شدن، متاثر از پویایی شهرها فرآیندکه 

های ار هستند همانند شورای شهرها و انجمنز ی تاثیرگدر این پویای
 ،جهانی شدن فرآیندها، در این عالی استانمحلی و در نهایت شورای

 کنند. هدف حکمرانی خوبشهرها نقش بسیار مهمی را ایفا می
ها عالی استانوری فرآیند نقش شورایاصلی و مح شهری که مقوله

 استهمسان  [Shah, 2006] شاهبا تحقیقات  در توسعه ملی است
چرا که محققان مذکور نشان دادند که حکمرانی خوب محلی نه تنها 
نگران ارائه خدمات محلی است بلکه درباره حفاظت از زندگی و آزادی 
ساکنان محلی، خلق فضا برای مشارکت دموکراتیک و گفتگوی 

و تسهیل  توسعه محلی، پایداری زیست محیطی مدنی، حمایت از
تر محلی را پربهره کردن پیامدهایی که کیفیت زندگی ساکنان

در  تمرکززدایی از مباحثی است که نیز دغدغه دارند. ،سازدمی
شود. البته در ایران نیز یافت می کشورهای در حال توسعه به وفور

است. از آنجایی که قانون تمرکززدایی در متمم قانون اساسی آمده
نون ، این قااستای معنای کاهش تمرکز در هر پدیدهبه تمرکززدایی 

عالی ها مربوط به تفویض اختیار به شورایعالی استاندر شورای
. لذا این تحقیق همسان با استها از مجلس شورای اسالمی استان

که در تحقیق خود  است [Kioe sheng, 2013] گکيوشنتحقیق 
 به ملي سطح از مسئوليت عدم تمرکز، یهاسياست نشان داد که با

 یهايچنين سياست که رودیم انتظار و منتقل شده یمحل دولت
رشد  از حمايت و یشهر  مناطق در کارامد افزايش عملکرد بر

همچنین نتایج تحقیق نشان داد که  باشد. موثر بيشتر یاقتصاد
، استسازی بدست آمده در حکمرانی خوب، اجماعهای یکی از مولفه

 Kargar] کارگر سامانی و همکاران نتایج تحقیق همسان باکه 

Samani et al., 2015] و[Haus et al., 2011]  در  . آنهااست
تحقیق خود نشان دادند حکمرانی شهری با مشارکت اجتماعی و 

های مختلف تعامل با نهادهای عمومی و خصوصی در عرصه
 ثر در حوزه شهری امکان پذیر است.اجتماعی و مدیریت مو

 بدست آمدههای تحقیق نشان داد که یکی از مولفه همچنین نتایج
، که همسان با نتایج استدر حکمرانی خوب، نظام اداری پاسخگو 

که  است [Soleimani et al., 2015] سلیمانی و همکارانتحقیق 
 یساز در گرو تصميم یخوب شهر  ینشان دادند که تحقق حکمرواي

 بسط و توسعه ،مناسب یگوياختيارات توأم با پاسخ یو واگذار 
با  یاصول شهروند توجه و تأكيد بر رعايت ی،مدن ینهادها

اجتماعی های تحقیق، پیمایش است. در یافتهفرهنگی  یبسترساز 
برخی  های تحقیق کشف شد که به اعتقادیابی از مصاحبهیا مسئله

ها و اطالعات ادهآوری دنظران پیمایش اجتماعی همان جمعصاحب
از جامعه است که به صورت واقعی صورت پذیرد و مسائل و 
معضالت جامعه منعکس گردد. نتایج تحقیق در این قسمت، 

 ] et al.,Shabani  شعبانی و همکارانهمسان با تحقیق 
بر  یابیمسئله که نشان دادند که آموزش مبتنی بر است2013[

 است. تاثیرگزارهای تفکر خالق به صورت کلی مولفه
 بدست آمدههای همچنین نتایج تحقیق نشان داد که یکی از مولفه

، که همسان با استها یا راهبردها، تفکر استراتژیک در استراتژی
که  است [Hajinejad et al., 2016] حاجی نژاد و همکاراننتایج 

و اجماع مديران  یکتفكر استراتژ در تحقیق خود نشان دادند تمركز بر
همچنین  ضرورت دارد. یشهر  مديريت يكپارچه یبر اجرا یمحل

آمده در پیامدها،  بدستهای نتایج تحقیق نشان داد که یکی از مولفه
 سلطانی پور و دماری، که همسان با نتایج استتوسعه پایدار 

[Soltanipour & Damari, 2016] که نشان دادند وضع  است
مرگ كودكان  یكم یهاكشور ایران از منظر شاخص در توسعه پايدار

 ، بهبود داشته است.یو مادران، شاخص توسعه انسان
 

 گیرینتیجه
صول ششم، هفتم، )اشوراهای اسالمی طبق اصول هشت گانه 

حلقه اتصال بدنه حاکمیت  ،قانون اساسیششم( ویکصدم تا یکصد
قانون از ق اصل هفتم مردم هستند شوراهای شهر و روستا که طب

 عالیشورایگیری و اداره امور کشورند خصوصا ارکان تصمیم
ها در تدوین، ارزیابی و نظارت برنامه توسعه ملی نقش استان

 نماید. چشمگیری را ایفا می
وراهای اسالمی شهر و روستا در چارچوب اصل یکصدم قانون ش

های اجتماعی، "شوراها برای پیشبرد برنامه دارد اساسی اشاره
 امور رفاهی کشور و اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و سایر

های توسعه را دنبال ا روند اجرائی طرحهآن و اند"شکل گرفته غیره
د واکنش نتوانای مشاهده شود مینمایند و اگر خللی یا وقفهمی

 مناسبی ارائه نمایند که نشان از پویایی و حیات شوراها دارد.
ها برخاسته از بدنه ملت و امت به عالی استانز آنجایی که شورایا

عنوان مزیت رقابتی و اشراف کامل به مفهوم آمایش سرزمین 
کند که طبق گذارد و پیامدهایی را خلق میرسالتی را به نمایش می

مدل طراحی شده بیانگر استحکام و استقرار برنامه توسعه ملی است. 
ند نتوالی و شهری مییا همان شوراهای مح و یشهر  یدنم ینهادها

ولت در د و از دغدغه دنمشارکت مردم و شهروندان را ساختار ده
د. مشارکت فراگیر افراد نها بکاهخصوص اداره شهرها و استان

ها یا راهبردهای سازد تا استراتژیای را فراهم میجامعه، زمینه
د قتصاتوسعه، اچون رشد و  یها به پیامدهایعالی استانشورای
، ارتقای کیفیت زندگی، پایداری منابع طبیعی، تخصيص توسعه

پایداری  و پایداری اقتصادی، پایداری سیاسی عادالنه منابع،
 نجامد.ااجتماعی بی

 
از کلیه دست اندر کارانی که در تهیه این مقاله : تشکر و قدردانی

 اند سپاسگزاری می شود.همکاری کرده
این مقاله پژوهشی صرفا جهت انجام وظایف اخالقی:  تاییدیه

دانشگاهی و در راستای پایان نامه دکتری است و قانونا و اخالقا 
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گردد که کار پژوهشی بوده و استفاده از مطالب دیگران تعهد می
 .استصرفا در مسیر مقررات علمی، پژوهشی و با ذکر نام 
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)نویسنده  محمد اجزاء شکوهی(، %35) بحث و پژوهشگر کمکی
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