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بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری
) شهر بابلسر:(نمونه مورد مطالعه
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Investigation of the performance of the Municipality in the
:framework of good municipal rule
a case study of Babolsar City

O

ne-sided and subject-focus look will bring about many problems for
a city; the only ways to meet these problems are public supervision (accountability) and cooperative action; these two ways can increase the level
of efficiency. This study aimed at providing a comprehensive definition
and analysis of the good municipal rule.Furthermore, this study was an attempt to present a set of indexes for developing good municipal rule in Iran,
and to investigate these indexes in the municipal management of Bobolsar city. When it came to the Research method and data collection tools
of the study.descriptive survey method, analytic method and questionnaire
were used. Hypothesizes of the study were based on the fact that three
factors,cooperation, accountability and efficiency, were in an inappropriate level in Babolsar City , and there was a significant difference between
the educated people and other citizens of this city in terms of cooperation.
Investigating thesehypothesizes, average level of cooperation and efficiency
were -0.024 and -0.025 respectively.These numbers showed that the level of
cooperation and efficiency werein a low level in Babolsar City. However,
educated citizens showed more interest in cooperating with the municipality: the average level of cooperation was 0.05.As far as the accountability
of the municipality was concerned, the citizens believed it was in an average
level:the average level of accountability was 0.094.Our analysis showed
that the main hypothesis of the study and also the secondary hypothesizes of the study, except the hypothesis which considered the factor of accountability in a lower level, could be supported.To investigate the above
mentioned hypothesizes , ANOVA and LSD were used.65 percent of the
population of the study were men and the rest(35 percent) were women;all
these participants were above the 18 years old and the average level of age
was 38.8.Furthermore,an average of the participants had a degree higher
than the diploma.Generally speaking, these participants were classified as
follows: the educated people who lived in Babolsar, those who consulted
to the Babolsar’s municipality, and businessmen of Babolsar city. These
participants were selected through simple random sampling and then were
..investigated
Keywords:Population explosion, good municipal rule, public supervision,
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چکیده

نگاه یکسونگر و سوژه انگار به شهر مشکالت زیادی را به بار خواهد آورد
 نظارت عموم (پاسخگویی) و عمل مشارکتی و،که تنها راه برای رفع آن
، هدف این تحقیق. باال بردن سطح کارایی است،با تکیه بر این دو مؤلفه
تعریف و تحلیلی جامع از حکمرانی خوب شهری و همچنین ارائه مجموعه
ای از شاخصها برای توسعه حکمرانی خوب شهری در ایران و بررسی
 روش تحقیق و. شهر بابلسر است،این شاخصها در مدیریت شهری
. مبتنی بر پرسشنامه است، تحلیلی، توصیفی، پیمایشی،گردآوری مطالب
،فرضیات تحقیق مبتنی بر این است که به نظر میرسد سه مؤلفه مشارکت
پاسخگویی و کارایی در شهر بابلسر در سطح مناسبی نباشد و بین نظرات
افراد تحصیل کرده و سایر شهروندان خصوص ًا در رابطه با مشارکت
 مشارکت با، که با بررسی فرضیات.تفاوت معناداری وجود داشته باشد
) ارزیابیx=-0.025( ) و همچنین کارایی با میانگینx=-0.024 ( میانگین
 این اعداد بیانگر این هستند که مشارکت و کارایی شهرداری.شدهاند
 اما شهروندان تحصیل کرده با میانگین.بابلسر در سطحی پایین قرار دارند
) نسبت به سایر گروهها از رغبت بیشتری نسبت به همکاریx=0.05(
 اما میزان پاسخگویی شهرداری بابلسر با.با شهرداری برخوردار هستند
( در سطحی متوسط توسط شهروندان ارزیابی شدهx=0.094) میانگین
 با توجه به بررسیهای صورت گرفته صحت فرضیه اصلی و فرضیه.است
های فرعی ما جز فرضیه دوم که پاسخگویی را نیز در سطح نامناسبی بیان
.داشته بود (که با توجه میانگینها در سطحی متوسط است) تایید میشود
)ANOVA( برای بررسی فرضیات باال از آزمونهای سطح معنی داری
 کل جامعه.) استفاده شده استLSD( و همچنین روش آمار استنباطی
 سال به18  درصد زن با طیف سنی35 ، درصد مرد65 آماری متشکل از
 و میانگین سواد تقریبی باالتر از دیپلم تشکیل38.8  میانگین سنی،باال
 مراجعه.2 ، افراد تحصیلکرده مقیم بابلسر.1 :شده است که به سه گروه
 تقسیم و به صورت، کسبه مقیم بابلسر.3 ،کنندگان به شهرداری بابلسر
.نمونه گیری ساده انتخاب و بررسی شدهاند
، نظارت عموم، حکمرانی خوب شهری، انفجار جمعیت:واژگان كليدي
. کارایی و اثربخشی،عمل مشارکتی
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مقدمه
امروزه ،جمعیت مردمی که در مناطق شهری زندگی
میکنند از تمام ادوار تاریخ انسان بیشتر است .روند
شهرنشینی غیر قابل بازگشت است .تخمین زده شده
است که جمعیت شهری دنیا تا سال  2025دو برابر شده و
به بیش از  5میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از  %90این
رشد در کشورهای در حال توسعه خواهد بود (UN-HA-
 .)BITAT,2003اما اینها تنها عدد هستند؛ شهرها به
عنوان موتورهای رشد و توسعه اجتماعی دارای پتانسیلی
باورنکردنی هستند که بی شک باید مورد توجه قرار گیرند
( .)2005.50,Lewis and miochمدیریت شهری
در آینده به طور اعم و در قرن بیست و یکم به طور
اخص مواجه با چالش خواهد بود؛ چالشی که خود برآمده
از تغییر و تحوالت فناورانه ،جمعیتی ،اقتصادی و سیاسی
و بینالمللی است .امروزه در دنیا پذیرفته شده است که
توسعه پایدار شهرها در صورتی تحقق مییابد که اهداف
مردم ساالری ،برابری در خدمات رسانی و حفظ محیط
زیست با شکل گیری مدیریت واحد شهری و با رعایت
اصول علوم روز شهرسازی ،حمل و نقل شهری و تقسیم
عادالنه منابع و درآمد شهری توأمان دنبال شود (صالحی،
 ،1381ص .)51بی عدالتیهای درونی شهرها بسیار
شگرف است .بسیاری از شهرهای کنونی با واقعیتهای
ویرانگری روبرو هستند ،که در میان آنها :بیکاری،
خشونت ،آلودگی ،ناامنی ،شرایط زندگی زیر استاندارد ،و
آسیب پذیری در برابر اثرات انسانی مشهود است Lewis
 .))2005.50,and miochجامعه جهانی نیز به این
نتیجه رسیده است که مشکل عمده مدیریت شهری
کمبود منابع مالی یا تکنولوژی مدرن و یا نیروی انسانی
ماهر نیست ،بلکه مشکل اصلی در شیوه اداره این عوامل
است .با توجه به اینکه شهرها به عنوان نیروی محرک
رشد اقتصادی و نیز کانون کار و فعالیت و موقعیتهای
اجتماعی ،کشورهای جهان محسوب میشوند ،در وضعیت
موجود مدیریت شهری بایستی دارای مؤلفه هایی چون
شفافیت ،پاسخگویی ،مشارکت طلبی ،قانون مداری،
کارآمدی ،اجماع گرایی باشد (ترابی ،1383 ،ص.)6
زنان به عنوان یکی از گروهها و نیروهای رشد اصلی

و تأثیر گذاری اجتماعی در حیات مدنی شهرها ،امروزه
دارای نقشی پررنگ در مقوله های مرتبط با اداره شهرها
هستند .هیچ جامعه ای نمیتواند توسعه یافته تلقی شود
مگر آن که در آن ،مشارکت همه جانبه و خودآموزی
اجتماعی و مدنی کامل انجام پذیرد (خلیلی ،1386 ،ص
 .)7این نگاه همه جانبه به توسعهیافتگی اجتماع ،بیش از
پیش ضرورت توجه به مشارکت و نقش پذیری مردم در
اداره امور شهرها و از طرفی دیگر پاسخگو بودن مدیریت
شهری در قبال نیازهای آنها در شهرها را ،دو چندان
میکند .از سویی دیگر با مطرح شدن رویکرد «حکمروایی
خوب شهری» در مدیریت شهری طی دهه اخیر ،اثر
گذاری همه ارکان تأثیر گذار شهری بر مدیریت شهر ،با
تمام سازوکارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان
حرکت کنند ،به طور جدی مورد تاکید قرار گرفته
است (شهیدی ،1386 ،ص  .)46محوریت این رویکرد
در مدیریت شهری بر مبنای توسعه ای مردم ساالر و
برابر خواهانه ،برای تأثیر گذاری تمامی نیروهای زینفع
و ذینفوذ در اداره امور شهرها و همچنین پاسخگویی
به تمامی نیازهای این گروها است (اکبری ،1386 ،ص
 .)5طی یک فرآیند طوالنی ولی رضایت بخش ،اجماع
گسترده ای هم از طرف نهادهای بینالمللی و هم از طرف
اقتصاددانان در مورد باز تعریف وظایف حاکمیتی دولت
شکل گرفت .مجموعه این تالشها به این نتیجه منجر
شد که برای آنکه یک دولت مشخص بتواند وظایف اصلی
خود را در زمینه اصالح نواقص بازار و حذف موارد شکست
آن ،افزایش رقابت پذیری ،اصالحات نهادی ،دستیابی به
بازارهای آزاد و بهبود سرمایه اجتماعی به درستی انجام
دهد باید از چندین ویژگی برخوردار باشد که در قالب
حکمرانی خوب تعریف میشود (نقیبی منفرد ،1389 ،ص
.)107
برای گریز از مشکالت اداره مناطق شهری نیاز به درک
معنای عبارت حکمرانی خوب و توسعه مکانیسمهای مرتبط
با آن برای ارزیابی میباشیم (.)2009.755,lockwood
اصطالح «حکمرانی» و «حکمرانی خوب» به نحو
گسترده ای در ادبیات توسعه رواج پیدا کرده و حکمرانی
بد به عنوان یکی از علل اساسی ناکامی جوامع امروزی در

دستیابی به توسعه معرفی شده است .این در حالی است
که نهادهای مالی بینالمللی و کمک کنندگان جهانی
نیز وامها و کمکهای مالی خود را معطوف به شرایطی
کردهاند که متضمن اجرای مؤلفه های حکمرانی خوب
است .از لحاظ تاریخی مفهوم حکمرانی به اندازه تمدن
بشری قدمت دارد و بسته به سطح آن (ملی ،منطقه ای و
محلی) مجموعه ای از بازیگران رسمی و غیررسمی را که
بر جریان تصمیم گیری تأثیر گذار هستند را در بر میگیرد.
آن دسته از ویژگیها و مشخصههایی که دولت به واسطه
برخورداری از آنها به عملکردهای اقتصادی مطلوبی
دست یافته است بر حسب مطالعات مختلف با تغییراتی
همراه بودهاند اما این تغییرات به هیچ وجه منافی همدیگر
نیستند بلکه بعضی از مطالعات نسبت به بعضی دیگر
کاملترند .یک مبنای اساسی برای ویژگیهای حکمرانی
خوب ،شاخصهای هشتگانه ای است که توسط برنامه
توسعه سازمان ملل 1و بانک جهانی مطرح شدهاند .این
شاخصها به ترتیب عبارتند از :مشارکت ، 2حاکمیت
قانون ، 3شفافیت ، 4مسوولیت پذیری ، 5اجماع
سازی ، 6عدالت و انصاف ، 7پاسخگویی، 8
کارایی و اثربخشی.9
مواد و روشها
روش تحقیق و گردآوری مطالب اسنادی ،پیمایشی،
توصیفی ،تحلیلی ،مبتنی بر پرسشنامه است؛ بدین معنی
که با بررسی اسناد و مدارک و نوشته های صاحبنظران
مختلف ،سعی شده است که مفهوم صحیح حکمرانی
خوب شهری عرضه شود و با استفاده از شاخص سازی
برای مؤلفه های حکمرانی خوب شهری ارتباط منطقی
بین این نوع مدیریت جدید جهانی و مدیریت شهرهای
ایران برقرار شود .و همچنین شهر بابلسر به عنوان نمونه
مورد مطالعه قرار گرفته شده است که تا چه حد مؤلفه
های حکمرانی خوب شهری در مدیریت شهری شهر
بابلسر در سطح قابل قبولی است.
بدین منظور کل جامعه آماری به سه گروه متفاوت شامل،
افراد تحصیلکرده ساکن بابلسر (باالتر از لیسانس)،
مراجعه کنندگان به شهرداری و کسبه ساکن بابلسر
7-fairness
8-Accountability
9-Resposiveness

تقسیم شده است .در این تحقیق از روش نمونه گیری
تصادفی طبقه بندی شده با حجم نمونه  100نفر با
ترکیبی از افراد زن و مرد در طیف سنی  18سال و بیشتر
استفاده شده است .پرسشنامه به  4دسته سؤاالت تقسیم
شده است که شامل:
-1ویژگیهای اجتماعی -جمعیتی افراد (سن ،جنس،
شغل ،تحصیالت و غیره)؛  -2نگرش افراد به همکاری و
همچنین نحوه و میزان مشارکت با شهرداری و شورای
شهر در سال گذشته؛  -3پاسخگویی مدیران و کارکنان
شهرداری و نحوه رفتار آنها با مراجعه کنندگان؛ -4
میزان کارایی و اثر بخشی شهرداری و شورای شهر در
اداره شهر بابلسر می باشد.
کل جامعه آماری این تحقیق شامل  65درصد مرد35 ،
درصد زن ،با طیف سنی  18سال به باال ،میانگین سن
 38و میانگین سواد باالتر از دیپلم میباشد .با توجه به
توضیحات باال در این فصل برای هر یک از مؤلفهها،
معرف سازی شده است و در ادامه به سنجش هر یک از
این معرفهها در قالب طیف لیکرت ( = -2کام ً
ال نامطلوب،
 = -1نامطلوب =0 ،بی نظر = 1 ،مطلوب = 2 ،کام ً
ال
مطلوب) در شهر بابلسر پرداخت شده است .در مرحله بعد
با جمع بندی این معرفهها به میزان برقراری مؤلفه اصلی
یعنی عملکرد شهرداری بابلسر در چهارچوب حکمرانی
خوب شهری رسیدهایم و در آخر با توجه به ارزیابی
آنوای یک طرفه و تست  LSDفرضیات خود را بررسی
کردهایم.
بیان مسئله
تحوالت دوران حاضر ،خصوص ًا نیم قرن اخیر شکل
جدیدی به جامعه شناسی شهری و همچنین روابط
بین آن داده است .جامعه نوین شهری با ویژگیهایی
چون ناهمگونی جمعیتی ،تحرک اجتماعی باال ،تفکیک
و قشربندی گسترده و سازمان دهی اجتماعی و سیاسی
جدید به همراه مطالبات گوناگون و پراکنده سیاسی
اجتماعی و مدنی شهروندان زمینه شکل گیری روابط
جدید میان آنان و حکومتهای محلی (دولتهای شهری)
شده است (اکبری ،1386 ،ص  .)2این تحوالت به طبع
4-Transparency
5-Responsibility
6-conensusization

1-UNDP
2- participation
3-the rule of low
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زمینه را برای دیدگاهی جدید در مدیریت (خصوص ًا
مدیریت شهری) باز کرده است .بر اساس این دیدگاه
جدید ،حکمرانی فرایندی است که مشکالت و معضالت
جامعه (جامعه شهری و شهر) با تالش و تکاپوی جمعی
و با اتکا به قدرت عمومی و به کارگیری آن حل میشود
و سامان مییابد و هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی
بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید کند ،مفهوم
حکمرانی خوب 1مطرح میشود (اکبری ،1386 ،ص
.)14
این واژه شاید برای اولین بار در سال  1979توسط ویلیام
سون 2در ادبیات اقتصادی بکار گرفته شد و در سال
 1980به بعد کاربرد این واژه بیشتر گردید و هنگامی که
بانک جهانی 3در سال  1989گزارش ساالنه خود را به
حکمرانی خوب اختصاص داد ،هیچکس تصور نمیکرد
که حکمرانی خوب جایگاه خود را بدین شکل در ادبیات
توسعه گسترش دهد (ستوده ،1387 ،ص  .)2با پاگرفتن
این تئوری و همچنین افزایش چشم گیر جمعیت شهری
و باال رفتن میزان مطالبات شهروندان ،دولتهای مختلف
که بازخورد سیاستهای خود را در شهر میدیدند ،عمیق ًا
حکمرانی خوب را مورد مطالعه قرار دادند (اکبری،1386 ،
ص  )22که نتیجه آن تعریفی بود از کمیته اسکان سازمان
ملل متحد .4از نظر این کمیته :حکمرانی خوب شهری
مجموعه ای از افراد ،نهادها ،بخش عمومی و خصوصی
است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره مینماید.
در واقع فرایندی مستمر از تطبیق و همسوسازی منافع
متضاد و متفاوت افراد و گروههاست .این فرایند شامل
نهادهای رسمی و غیر رسمی و نیز سرمایه اجتماعی
شهروندان است .حکمرانی شهری پیوند نا گسستنی
با رفاه شهروندان دارد .حکمرانی خوب شهری باید
شهروندان را در دسترسی به مزایای شهروندی یاری
رساند .رشد شهرنشيني در ايران طي دهههاي اخير
رشد شتاباني داشته است كه باعث بروز مشكالتي چون
تمركز جمعيت ،آلودگی ،حاشيهنشيني ،كمبود مسكن،
مهاجرت روستاييان و مشكالتي از اين قبيل شده است،
این مشکالت وجود یک سیستم مدیریتی جدید شهری
را طلب مینماید که فرایند تدوین و اجرای خط مشیهای
5-participation
6-Accountability
7-Resposiveness

عمومی در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی را با مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و رعایت
7
اصول مشارکت ، 5پاسخگویی 6و اثربخشی
صورت دهد (رومیانی ،1382 ،ص.)30
شهرهای ایران خصوص ًا در سالهای اخیر رشد شتابان و
ناموزونی را تجربه کردهاند .با توجه به این رشد شتابان
شهرنشینی و همچنین عدم وجود سیستم مدیریتی کارآمد
چه در گذشته و چه در حال به نظر میرسد وجود سیستم
مدیریتی جدید که نگرشی پویاتر به شهر و شهروندان
داشته باشد ،الزم است.
شهر بابلسر ،شهری با سابقه در مدیریت شهری است
که تبلور نمادهای شهری در آن به پهلوی اول میرسد.
با توجه به اینکه مدیریت شهرهای ایران در سطح پایینی
است به نظر میرسد که شهر بابلسر نیز از این قاعده
مستثنی نیست و نیازمند سیستم مدیریتی جدید و پویا
تری می باشد تا بتواند میزان اثر گذاری خود را در شهر
افزایش دهد .در این مقاله سعی شده است ،شاخصه های
مهم حکمرانی خوب شهری را که حال جایگاه آن در
توسعه و مدیریت شهری مورد تایید همگان قرار گرفته
است ،را مورد مطالعه قرار دهیم و با استفاده از معرفه
سازی از مؤلفه های کالن حکمرانی خوب شهری ،میزان
رعایت اصول حکمرانی خوب شهری را در شهرداری
بابلسر ،بررسی کنیم .با توجه به مطالعات انجام شده
بر اساس رویکرد حکمرانی خوب شهری سه پارامتر
مشارکت ،پاسخگویی و اثر بخشی مهمترین شاخصهای
این مدیریت هستند که در این مقاله سعی شده است به
طور اخص مورد مطالعه قرار گیرند .که تا چه حد این
پارامترها در مدیریت شهری بابلسر رعایت و به کار گرفته
میشوند.
اهداف
بحث پیرامون حکمرانی خوب شهری طی چند دهه اخیر
در جهان خصوص ًا توسط برنامه توسعه سازمان ملل و
همچنین توسط بانک جهانی مطرح شده است .در کشور
ما مدت زیادی نیست که این موضوع وارد ادبیات مدیرتی
شده است و بیشتر بررسیها در زمینه ترجمه متون مختلف
1-good governance
2-wiliam soon
3-STOWE
)4-UNPD(UN-HA-BITAT,2003

صورت گرفته است که به مبانی نظری حکمرانی خوب  .4به نظر میرسد بین نگرش افراد تحصیل کرده و سایر
پرداخته شده است .هدف این مقاله ضمن بررسی مبانی شهروندان در زمینه مختلف ،خصوص ًا همکاری و مشارکت
نظری حکمرانی خوب ،خصوص ًا حکمرانی خوب شهری با شهرداری تفاوت معنادار وجود داشته باشد.
سعی شده است که برای این مؤلفهها ،معرفه سازی بومی
صورت گیرد و همچنین شهر بابلسر را به عنوان نمونه پیشینه تحقیق
مورد بررسی قرار دهد تا الگویی باشد برای مطالعه سایر در زمینه حکمرانی خوب ،خصوص ًا حکمرانی خوب شهری
شهرهای ایران.
آنچنان تحقیقات و پایان نامههایی صورت نگرفته است و
در مورد عملیاتی کردن این نوع مدیریت جدید بررسیهای
سؤاالت تحقیق
الزم انجام نگرفته است .شاید مقاله دکتر غضنفر اکبری
سوال اصلی:
با عنوان سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری بررسی
 .1آیا عملکرد شهرداری بابلسر در چهارچوب رویکرد مناسبی باشد نسبت به سایر متون که در آن دیدگاهای
حکمرانی خوب شهری مناسب بوده است؟
نظری حاکم بر حکمرانی شهری تشریح و نشان داده شده
سؤاالت فرعی
است و تاکید کردهاند که مبانی نظری حکمرانی شهری را
 .1آیا مشارکت و همکاری میان شهروندان و شهرداری باید نزد نظریهپردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه
در امور مختلف شهری (بابلسر) وجود دارد؟
اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمرانی است .به عبارت
 .2میزان این مشارکت و همکاری در چه سطحی است؟ دیگر شکل گیری حکمرانی شهری مبتنی بر سرمایه
 .3میزان پاسخگویی مدیران شهری به مردم در چه اجتماعی است و ائتالف رژیمهای سیاسی در جهت
سطحی است؟
حکمرانی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود
 .4میزان کارایی و اثر بخشی شهرداری و همچنین شورای سرمایه اجتماعی است .مقاالت دیگری در جستارهای
شهر در چه سطحی است؟
شهر سازی در سالهای  86شماره  19و  20و همچنین
 .5میزان رضایتمندی مردم از مدیران شهری در چه شماره  24و  25در سال  87به موضوع حکمرانی خوب،
سطحی است؟
خصوص ًا حکمرانی خوب شهری 1پرداخته شده است و
 .6آیا بین افراد تحصیلکرده و سایر شهروندان در زمینه تحقق حکمرانی خوب شهری را در گرو تبیین کاربردی
جایگاه زنان به عنوان نیمی از شهروندان میداند .مقاالت
های مختلف شهرداری تفاوت نظر وجود دارد؟
دیگری نیز در این زمینه کار شده است که بیشتر به
تعاریف حکمرانی خوب شهری پرداختهاند و در واقع دایره
فرضیات
اشتراک بین آنها زیاد است؛ در نتیجه مهمترینآنها را
فرضیه اصلی
 .1به نظر میرسد عملکرد شهرداری بابلسر در چهار چوب بیان میداریم :برک پور ،حکمرانی شهری و نظام اداره
شهرها در ایران ،شهیدی محمد حسین ،شهرسازی و
حکمرانی خوب شهری مناسب نباشد.
حکمرانی خوب شهری ،ترابی علیرضا ،مدیریت پایدار
فرضیات فرعی
 .1به نظر میرسد مشارکت و همکاری بین شهروندان و شهری در گرو حکمرانی خوب شهری ،صالحی اسماعیل،
اجالس سال  2002کشورها در ژوهانسبورگ 2و اهمیت
شهرداری در سطح پایینی باشد.
 .2به نظر میرسد میزان پاسخگویی مدیران شهری در آن در مدیریت شهری 81 ،و همچنین سه کتاب؛ .1
حکمرانی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی با
سطح مناسبی نباشد.
 .3به نظر میرسد میزان کارای و اثر بخشی شهرداری نویسندگی دکتر مجتبی رفیعیان و سید علی حسین پور؛
 .2حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت با نویسندگی
بابلسر در سطح مناسبی نباشد.
2-johannesbarg

1-urban good governance
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رحمت اهلل قلی پور؛  .3مدیریت و حکمروایی شهری
به تألیف دکتر ناصر برک پور و همچنین دکتر ایرج
اسدی نگاشته شده است که در این سه کتاب پس از
مرور چالشهای مدیریت شهری ،مفهوم شناسی مدیریت
شهری در قالب عناوینی چون زمینه ها و دالیل پیدایش
مفهوم مدیریت شهری ،ماهیت مدیریت شهری و ارتباط
آن با رویکرد یکپارچه نگر ارائه می شود .و پس از آن
مدلهای مدیریت شهری مرور شده به تحقیقات صورت
گرفته و همچنین از مدیریت شهری به حکمرانی شهری
پرداخته می شود.

1
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مفهوم و معیارهای حکمروایی خوب شهری
هر چه ماهیت اتفاقات در شهرها پیچیده تر می
شود ،باید مشی مدیریت آنها نیز پیچیده تر شود
 .))2005.51,miochحکمرانی مفهوم جدیدی نیست
بلکه پیشینه آن به آغاز شکل گیری تمدن بشری میرسد،
به بیانی ساده مفهوم حکمرانی فرآیندی از تصمیم سازی
است که تصمیمها در آن به اجرا در میآیند (فرزین پاک،
 ،1383ص  .)68از این رو میتوان آن را به قدمت تمدن
بشری دانست .به طور خاص یکی از نخستین مطالعات در
حوزه مسائل شهری و مرتبط به این موضوع را برایان مک
اللین 2در اوایل دهه  1970انجام داده است .او حکمرانی
را نوعی فرآیند می داندکه متضمن نظام به هم پیوسته
ای است که هم «حکومت» و هم «اجتماع» را در بر
میگیرد .افرادی دیگری چون مک کینلی و اتکینسن نیز
پس از او این بحث را مطرح کردهاند (برک پور ،1390 ،ص
 .)291بانک جهانی 3در مطالعات سال  1989دریافت که
حکمرانی ،شیوه مدیریت اداره کشور یا رابطه شهروندان با
حکومت کنندگان با موضوع محوری توسعه است .پس از
آن سازمان ملل در دومین کنفرانس مربوط به سکونتگاه
انسانی( 4هابیتات  )2در سال  1996در استانبول تاکید
کرد که دولتها در جهت استقرار حکمرانی شهری در
شهرهای جهان قدم بردارند و شعار خود را «فعالیت
جهانی برای حکمرانی شهری پسندیده» قرار دهند
(همان .)500 ،پس از آن مفهوم جدید حکمرانی خوب در
سمینارها و همایشهای متعددی مورد بررسی قرار گرفت
3. STOWE
4.habitat

و از سال  2000بانک جهانی هر ساله گزارشی در مورد
فعالیتها و همکاریهای این بانک با کشورهای مختلف
با عنوان «اصالح نهادهای عمومی و تقویت حکمرانی»
منتشر کرده است (عربشاهی ،1383 ،ص  .)12این حوزه
عمدت ًا تازه مطرح شده است و تقاضاهای جدیدی از
موسسهها و سیاستهای حکومتی را مطرح میکند .در
این بستر ،استقرار و برقرار ماندن یک شیوه اداره خوب
تدابیر (قراردادها) گوناگون مسوولیت و مالکیت ،برای
تأثیر گذاری آینده و قابلیت پذیرفته شدن مناطق حفاظت
شده را ضروری میداند( .) 2009.755,lockwoodدر
مقام تعریف ،حکمرانی شهری نوعی فرایند و ارتباط میان
حکومت شهری و شهروندان است که هم حکومت شهری
و هم جامعه مدنی را در بر می گیرد و بر حقانیت و تقویت
عرصه عمومی تاکید دارد (برک پور ،1390 ،ص .)182
بنا بر نظریه اکثر صاحبنظران حکمرانی شهری یعنی اثر
گذاری همه ارکان تأثیر گذار شهری بر مدیریت شهر با
تمام سازوکارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان
حرکت کنند ،نه اینکه عرصه های عمومی و خصوصی
کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیار دار آن
دو باشد .به عبارتی دیگر منشأ قدرت و مشروعیت در
حکمرانی شهری ،تمام شهروندان و حضور آنها در همه
صحنهها و ارکان جامعه مدنی است (شهیدی،1386 ،
ص  .)42حکمرانی در واقع فرآیندی است که دولت آن را
هدایت میکند ولی با همکاری بخش خصوصی و جامعه
مدنی به پیش میرود (برآبادی ،1383 ،ص  .)45در
حکمرانی خوب قواعد حکومتی که به وسیله آنها میتوان
کارکردهای سنتی حکومت را هدایت کرد به خوبی مستقر
و درک شدهاند ()2009.755 ,Lockwood؛ به طور
کلی از برآیند نظرات مختلف حکمرانی خوب میبایست
 8ویژگی عمده داشته باشد .بر این اساس حکمرانی
شهری باید مشارکت گرا ،اجماع گرا ،پاسخگو ،شفاف،
کارا و کارآمد ،در برگیرنده و پیرو قانون باشد (فرزین پاک،
 ،1383ص  .)70اینگونه تصور میشود که الزمه مدیریت
شهری اکنون وجود شاخصهای حکمرانی خوب است .و
یک همبستگی مثبت با توسعه را دارا میباشد .در نتیجه
با در نظر گرفتن همکاریهای سیاسی ،چهارچوبهای
1-good governance
2.mack lalin

پاسخگویی و مشارکت شهروندان برای ادعای مطالبات،
به عنوان ارکان کلیدی حکمرانی خوب معرفی میشوند
 .))2007,677,royبر اساس مطالعاتی که در زمینهی
حکمرانی خوب شهری و مطابقت آن با شرایط شهرهای
ایران صورت گرفته است .معیارهایی چون مشارکت
شهروندان ،اثر بخشی و کارایی ،پذیرا بودن و پاسخده
بودن ،مسئولیت و پاسخ گویی ،شفافیت ،قانونمندی ،جهت
گیری توافقی ،عدالت ،بینش راهبردی و تمرکززدایی را نام
بردهاند که منظور از هر یک از معیارهای فوق به عنوان
معیارهای حکمرانی خوب شهری در شهرهای ایران به
شرح زیر معرفی میگردند
• مشارکت شهروندان :منظور از مشارکت ،قدرت
تأثیر گذاران بر تصمیم گیریها و سهیم شدن شهروندان
در قدرت است.
• کارایی :این معیار بر استفاده از منابع موجود برای
تأمین نیازهای شهروندان ،ارائه خدمات شهری و رضایت
مردم استوار است.
• پاسخده بودن :مسئوالن شهری باید خواسته های
شهروندان را دریابند و بپذیرند و نسبت به آن واکنش
مناسب را ارائه دهند.
• مسئولیت و پاسخ گویی :این معیار بر مسئول بودن
و حساب پس دادن مسئوالن و تصمیم گیران در قبال
شهروندان استوار است.
• شفافیت :شفافیت ،نقطه مقابل پنهان کاری در
تصمیم گیری است .پنهان کاری ،امکان بروز فساد را
افزایش میدهد.
• قانونمندی :منظور ،مراعات چارچوبهای قانونی
در تصمیم گیری و دور بودن دست افراد غیر مسئول از
تصمیم گیریها است.
• جهت گیری توافقی :منظور از جهت گیری توافقی،
تعدیل و ایجاد توافق میان منافع مختلف است.
• عدالت :منظور از عدالت ،ایجاد فرصتهای مناسب برای
همه شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت رفاهی است.
• بینش راهبردی :فرا رفتن از مسائل روزمره شهر و
پرهیز از غرق شدن در آنها مستلزم بینشی آینده نگر
است.

• تمرکز زدایی :این مفهوم بر واگذاری اختیار به
سازمانها و مراکز مختلف و صالحیت نهادهای محلی بر
انجام وظایف تاکید میکند .تمرکز زدایی بر اصل تقویت
مسئولیت به سطح پایینتر 1استوار است (رفیعیان،1390 ،
ص  95و .)96
عوامل پیدایش نظریه حکمرانی خوب
 )1افزایش بحرانهای مالی
حذف مداخالت دولت در بازارهای مختلف از جمله بازار
مالی یکی از توصیه های دولت حداقل بود و از اواخر دهه
 1970آزادسازی بازارهای مالی در درون کشورها و بین
کشورها آغاز شد و در کشورهای مختلف تعیین نرخ بهره
و سهم بخشهای اقتصادی که پس از رکود بزرگ در
دست دولتها بود ،به عهده نظام بازار گذاشته شد.این
تغییرات با افزایش شدید بحرانهای مالی و پولی در
جهان همراه شد .از سال  1970تا  1980به طور متوسط
هر ساله یک بحران بانکی و  2/6بحران ارزی در جهان
رخ میداد؛ اما از سال  1981تا  1997هر ساله  6/1بحران
ارزی و  4/5بحران بانکی به وقوع پیوست .به عبارت
دیگر آزاد سازی مالی و مداخله کمتر دولت در نظام پولی
و ارزی از دهه  1980موجب گسترش شدید بحرانهای
مالی شد .این بحرانها نشان داد که حذف مداخله دولت
نه تنها لزوم ًا مثبت نخواهد بود بلکه میتواند هزینه های
جبران ناپذیری بر اقتصاد تحمیل کند (میدری،1383 ،
ص .)270
)2تحول عملکرد اقتصاد جهانی
انتظار میرفت با پذیرش الگوی دولت حداقل در اقتصاد
جهانی عملکرد کشورها بهبود یابد اما مطالعات مختلف
حکایت از عملکرد ضعیف اقتصاد جهانی در دوره 1980
به بعد (الگوی سیاست گذاری ،به سوی دولت حداقل
تغییر یافت) دارد .مقایسه این دوره با دوره پس از جنگ
جهانی دوم تا سال  1980میتواند تأثیر این سیاست بر
اقتصاد جهانی را روشن سازد .نگاهی اجمالی به وضعیت
اقتصادی این دو دوره نشان میدهد که عملکرد دوره دوم
بدتر از دوره نخست بوده و نرخ رشد در اکثر کشور های
جهان کاهش یافته است و نابرابری افزایش یافته است
1. subsidiary
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(همان ،ص .)273
 )3دیدگاه تکثرگرایی سیاسی و رشد :جامعه
مدنی و توزیع قدرت
اندیشه تکثرگرایی ،تاریخی طوالنی و پربار در اندیشه
سیاسی امریکا دارد و ریشه های آن را میتوان در
نظریهها و نوشته های رابرت دال جامعه شناس سیاسی
آمریکا مالحظه کرد .دال تکثرگرایی را از یک پارادایم
کلی به سوی یک نظریه پخته در عرصه سیاستهای
شهری هدایت کرد (اکبری ،1386 ،ص  .)136دال نظریه
خود را به آزمون می گذارد و کمابیش نظریه وی تایید
می گردد .او به این نتیجه می رسد که قدرت به طور
گسترده میان عموم پراکنده است .احزاب و گروه های
سیاسی با گرایشهای مختلف با یکدیگر رقابت دارند
و قدرتمندترین و با نفوذترین شخصیت شهردار است.
تعدادی از مطالعات بسیاری در دهه  1960به طور کلی
نظریه دال را تایید میکنند .این تجربه در امریکا سایر
کشورها خصوص ًا بانک جهانی و سازمان ملل را به این
راه رهنمون کرد که تکثر گرایی یکی از پیش شرطهای
توسعه است؛ زیرا از تمرکزگرایی و اعمال قدرت مستقیم
و یک جانبه از طرف عده ای اقلیت جلوگیری میکند
(همان ،ص .)138
)4عملکرد اقتصادی کشورهای در حال گذر
پس از فروپاشی بلوک شرق ،الگوی اقتصادی این
کشورها از برنامه ریزی متمرکز به اقتصاد بازار تغییر
یافت .در این کشورها به سرعت شرکتهای دولتی به
بخش عمومی واگذار شد و مداخله دولت در قیمتها و
سایر امور اقتصادی به شدت کاهش یافت .هر چند انتظار
میرفت گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار با مشکالتی
روبه رو باشد ،اما آنچه در حوزه اقتصاد در این کشورها به
وقوع پیوست به معنای واقعی کلمه یک فاجعه اقتصادی
بود.آمار و مستندات نشان میدهد تولید ناخالص داخلی
این کشورها در سال  1999به سال  1989کاهش چشم
گیری را نشان میدهد .تحقیقات صندوق بینالمللی پول
نیز افزایش فقر و نابرابری در کشورهای در حال گذر را
در این دوره تایید میکند (میدری ،1383 ،ص .)275

الزامات حكمراني خوب
در ابتدا و در تعريف حكمراني به اين نكته اشاره شد كه
حكمراني الگويي از تعامل و شراكت سه بخش دولتی،
بخش خصوصي و نهاد هاي مدني ارائه میکند كه با
همكاري شراكتي اين سه حوزه حكمراني تحقق مییابد.
در واقع فعاليت تعاملي اين سه بخش نقش پيش برندگي
در حكمراني و تسهيل كننده آن را خواهند داشت و بستر
الزم براي تحقق حكمراني را فراهم میسازند .در اين جا
به نقش هر یک از بخشهای خصوصي ،جامعه مدني و
دولت در تحقق حكمراني خوب به اجمال سخن خواهيم
گفت (قلی پور ،1387 ،ص .)110
)1نقش بخش خصوصي
رشد عادالنه ،تعادل در جنسيت ،حفاظت محيطي،
توسعه بخش خصوصي ،مشاركت اثربخش و مسئوالنه
در تجارت جهاني به وسيله بازار به تنهايي دست يافتني
نيست .از اين رو دولت بايد در توسعه پايدار همراه با بخش
خصوصي از طريق راه هاي مناسب مشاركت كند.با توجه
به نقش تنظيم كنندگي دولت ،بخش خصوصي نیز در
فرايند همكاري ،نقش مؤثري در تعامالت اجتماعي بر
عهده خواهد داشت (همان ،ص .)111
)2نقش جامعه مدني
جامعه مدني نقش مدافع حقوق شهروندان را بر عهده
دارد .همان طور كه بخش دولتي و خصوصي در عصر
حاضر تغيير شكل و نقش دادهاند ،در روشهای عملی
جامعه مدني نيز تغيير ايجاد شده است ،جامعه مدني افراد
را با قلمرو عمومي مرتبطمیسازد ،سازمانهای جامعه
مدني مشاركت مردمي را در فعالیتهای اقتصادي و
اجتماعي سوق میدهند و آنها را در گروه هاي قدرتمند
به منظور تأثير گذاري بر سیاستگذاریهای عمومي
براي منافع اقشار آسيب پذير سازماندهي میکنند
(.)UNDP،1997
)3نقش دولت
دولتها در رويكردهاي متفاوت ،نقشهای مختلفي بر

ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮﻕ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ 
شكل
سبب
ﭘﺬﻳﺮرويكرد
دارند.
گيري( .دولتهایی برخي متغیر هاي خرد چون ارزشها ،هنجارها و نگرشها
UNDP
،1997
امنيتﻛﻨﻨﺪ )
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
ﻣﻲ
عهدهﺁﺳﻴﺐ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺸﺎﺭ
شده كه توجه اوليه و اساسي آنها به ايفاي نقش امنيتي و از آنها به عنوان خزانه سرمايه انساني ياد میکند كه
(3ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻟﺖ
برقراري امنيت بوده است .رويكرد توسعه اقتصادي سبب
اعتماد بين شهروندان مي گردد .عالوه بر
افزايش
سبب
ﻧﻘﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻳﻲ
ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ  ،

شكل گيري دولتهایی شده كه توجه و تأكيد آنها بر اینها بر وجود نهادها و تشکلهای عمومي و وجود روابط
ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ 
ایفای نقش اقتصادي و اجتماعي بوده است .دولتهایی افقی و عمودي ميان آنها و نهادهاي دولتي تاكيد دارد
ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ 
مانند دولت رفاه در اين دسته قرار میگیرند كه تالش كه از هم افزايي توان آنها زمينه توسعه پايدار فراهم مي
ﺁﻥﻫﺎ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻼﺵ 
ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻱﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ 

آنها ،ايجاد رفاه اجتماعي و تقويت درآمد سرانه بوده است گردد .متغيرهاي ديدگاه و نظريه سرمايه اجتماعي هم
ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ
سطح ﻛﻨﺪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ديگرﺛﺒﺎﺕ ﻭ
ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ
.)114ﺑﻪ بهﻋﺒﺎﺭﺕ
ص .(114
 ،1387ﺹ
(قلی)ﻗﻠﻲ
ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
بايد ثبات
عبارت
پور،ﭘﻮﺭ،1387،
هم سطح كالن مطرح هستند (اکبری،
خرد و
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ وﺩﺭ در
ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ
مناسب ،ﺛﺒﺎﺕ ﻭ
قانونيﻭﺿﻊ ﻛﻨﺪ
ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖكند،ﺑﺨﺶ
جامعهﺑﺮﺍﻱ
پايداريﻭ درﺍﺛﺮﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭهای
چارچوب
ايجاد
ﻣﻨﺠﺮ حكمراني شهري بر خالف مديريت
صﺑﺎﺯﺍﺭ.)151
،1386
ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻭ
شهري ﻱ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻡ
عموميﻭ وﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ
بخشﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
فعاليتﻋﻤﻮﻣﻲ
برايﺩﺭ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
ﻧﺸﻮﺩ  ،ﻧﻘﺶ
خصوصيﺍﺭﺍﺋﻪوضع
اثربخش
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و
مديريتي است كه به ايجاد و حفظ زير
فرآيندي
،1997
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
عدالت در
ثبات و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ كند،
.(UNDPبازار منجر به تغيير نشود ،نقش بناها و خدمات شهري میپردازد ،حكمراني شهري فرايند
ميانجي در مصالح عمومي داشته باشد و در نهايت در کام ً
ال سياسي است (شريفيان ثاني ،به نقل از اکبری،
داشته؛ ﻭباشد
ص .)49.97در حكمراني خوب نيز سه نوع رژيم يعني
،1380ﺹ
ﺭﻓﻴﻌﻴﺎﻥ،1390 ،
پاسخگوييﺹ 116
اثربخشي وﻗﻠﻲ ﭘﻮﺭ،1387 ،
عموميﺧﻮﺏ؛ ﻣﺎﺧﺬ:
خدمات ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ
ارائه .1ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
(.)UNDP،1997
دولت ،جامعه مدني و بخش خصوصي با يكديگر همكاري
میکنند .شكل گيري تفاهم ،همكاري بين اين نوع رژیمها
و انجام ائتالف ،بستگي به وجود سرمايه اجتماعي دارد.
چارچوب مفهومي ارتباط ميان متغيرهاي كالن مطروحه
توسط نظريه رژيم شهري و حكمراني شهري و سرمايه
اجتماعي را میتوان به صورت زير ترسيم نمود.

منطقه مورد مطالعه
قلمرو مکانی این تحقیق شهر بابلسر در استان مازندران
است که در  52درجه و  39دقیقه طول شرقی و 36
نمودار  .1الزامات حکمرانی خوب؛ ماخذ :قلی پور،
درجه و  43دقیقه عرض شمالی واقع شده است .این
 ،1387ص 116؛ و رفیعیان ،1390 ،ص .97
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺏ ﺷﻬﺮﻱ منطقه از شمال به دريای مازندران ،از شمال خاور به
بررسی دیدگاه های نظری سیاست شهری و جويبار ،از جنوب به بابل ،از جنوب باختری به آمل و از
ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﻭ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻬﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
حکمرانی خوب شهری
شمال باختری به فریدونکنار محدود میشود (آقامیری
ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ -ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺍﻛﺒﺮﻱ ،1386 ،ﺹ .(151
بنا بر تحليل نظریهپردازان شهري در اداره امور شهر و یزدانیان ،1388 ،ص  .)155از نظر توپوگرافی ارتفاع
ﺭژﻳﻢﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﺠﻤﻮ ﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ
ﺭژﻳﻢﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻼﺭﻧﺲ ﺍﺳﺘﻮﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ  .ﺍﻭ 
ﻧﻈﺮﻳﻪ 
گروهها و ذينفعان مختلف سهم دارند و بازيگران متعددي شهر هفت متر باالتر از سطح دریای مازندران و  21متر
ﺯﻳﺎﺭﻱ ﻭ
ﺭﺳﺎﻧﺪ )
ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻭ ﺑﻪ
نهادهايﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺭﺍ
بازيگرانﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ
شهرﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭ
ﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ
دولتي -غير
هستند ،اين
ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻲ در
سطح آ
بهای آزاد قرار دارد .سطح شهر بابلسر
ﻣﻲ از
دولتيﺍﻧﺠﺎﻡ پایینتر
ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ،فراﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻱ
(اکبری،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ
هستندﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ
خصوصيﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
بخش .(169ﻧﻈﺮﻳﻪ
 ،1388ﺹ
ﺑﺮﺧﻲ ص
،1386
ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ،و
گرفتهﻭ است و جز ناحیه ساحلی و اراضی
ﭼﻮﻥدشت
.)151ﺧﺮﺩ را
ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
شد.ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻴﻦ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍ
ﻣﻲﻛﻨﺪ
توسطﻳﺎﺩ 
شهری ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺁﻥﻫﺎ
ﻧﮕﺮﺵﻫﺎ ﺍﺯ 

نظریهﺑﻪرژیم
ﺳﺒﺐ ارائه
کالرنس ﻛﻪاستون
ﻋﻨﻮﺍﻥهای
بابل .رود سایر اراضی منطقه مورد مطالعه
رودخانه
مجاور
غیر ﻣﻴﺎﻥ 
ﺁﻥ
هایﻋﻤﻮﺩﻱ
ﺍﻓﻘﻲ ﻭ
ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺗﺸﻜﻞﻫﺎﻱ
شهری را 
هایﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ
رژیمﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻳﻦاوﻫﺎ ﺑﺮ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ 
مدیریت
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭای از
مجموعه
ﺩﻭﻟﺘﻲ 3درصد است (آقامیری و میرافضل،
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ 1تا
دارایﻫﺎ ﻭشیب
تصمیمات و
ﺍﻓﺰﺍﻳﻲداند
ﻫﻢ می
رسمی
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪشهر بابلسر در مدار معتدل و گرم قرار
ﻧﻈﺮﻳﻪ.)18
،1388ﻭ ص
مقاماتﻳﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ
مربوطﻣﻲبهﮔﺮﺩﺩ .ﻣﺘﻎ
کارهایﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ
ﺁﻥﻫﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻮﺍﻥکه 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ
(زیاری و
رساند
ﻛﻼﻥ می
ﺳﻄﺢانجام
احاطهﻫﻢو به
حکومتی را
ضريب اعتدال اين شهر بسيار معتدل است.
گرفته و
روشﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮ
ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ
همکاران،ﺹ .(151
ﺍﻛﺒﺮﻱ،1386 ،
ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﻣﻄﺮﺡ
ﺧﺮﺩ ﻭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ
 ،1388ص  .)169نظريه سرمايه اجتماعي با تاكيد بر اما بر اساس طبقه بندي دومارتن اقليم آن مرطوب و یا
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ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺭژﻳﻢ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺡ ﻛﻤﺮﺍﻧﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ .
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .2ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﻛﻼﻥ ﻭ ﺧﺮﺩ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﺍﻛﺒﺮﻱ ،1386 ،ﺹ .152

نمودار  .2ارتباط میان متغیر های سطوح کالن و خرد؛ ماخذ :اکبری ،1386 ،ص .152
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ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآمبرژه ،اقليم آن معتدل و مرطوب میباشند (آقامیری و یزدانیان ،1388 ،ص .)87
طبقه بندی
ﻣﻨﻄﻘﻪاساس
بر
ﺩﺭﺟﻪ ﻭ  39ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﻭ 36
ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
اعتقاد ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻗﻠﻤﺮﻭبهﻣﻜﺎﻧﻲ
جمعيتي52بابلسر
تحوالت
ﺍﺳﺘﺎﻥمرطوب
نيمه ﺩﺭبحري و
ﺷﻬﺮ آن
گورزينسكي ،اقليم
و
نیافتگی و
النفسه علت
علتﺍﻳﻦرشد
بابلسر به
(همان ،ص
43میباشد
مالیم
ﺩ و
ﺧﺎﻭﺭ ﺑﻪ
توسعﺍﺯهﺷﻤﺎﻝ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ،
اگرچه ﺑﻪفيﺩﺭﻳﺎﻱ
جمعيتﺷﻤﺎﻝ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ
ﺍﺳﺖ .
شهرﺷﺪﻩ
ﺷﻤﺎﻟﻲ.)7ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮﺽ
ﺭﺟﻪ ﻭ
ﻛﻨﺎﺭیشود،
تلقي نم
ﺷﻤﺎﻝبودن
جلگه ﺍﺯ پايين
ﺟﻨﻮﺏموقعيت
ساحليﺍﺯ خزر و
برخورداري از
جامعهﺁﻗﺎﻣﻴﺮﻱ ﻭ
ﻣﺤﺪﻭﺩليكنﻣﻲ اگرﺷﻮﺩ )
سطحﺑﻪزندگي 
ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ
ﺑﺎﺧﺘﺮﻱ
ﺑﺎﺧﺘﺮﻱویژهﺑﻪیﺁﻣﻞ ﻭ
اقليم ﺑﺎﺑﻞ،
ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ
ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ ،ﺍﺯ
اي داراي بارش ساالنهی زياد است .توزيع زماني بارش ای قادر به اجابت و پاسخ گویی به نیازهای
اساسی و  21ﻣﺘﺮ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ
ﻳﺰﺩﺍﻧﻴﺎﻥ ،1388 ،ﺹ  .(155ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﭘﻮ ﮔﺮﺍﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺷﻬﺮ ﻫﻔﺖ  ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﻳﺎﻱ
نشان میدهد كه در تمام ماه هاي سال مقداري باران ،هر تجهیز منابع مادی و انسانی و تأمین نیازهای اساسی،
ﺁﺏﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ  .ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺭﺍ ﺩﺷﺖ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻲ
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ 

چند اندك در منطقه فرو میبارد و به اين ترتيب فصل يا همچنین ایجاد زمینه های مشارکت فعال و سازنده
خواهدﻳﺮﺍﻓﻀﻞ،
ﺁﻗﺎﻣﻴﺮﻱ ﻭ ﻡ
ﺷﻴﺐ  1ﺗﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﺎﻳﺮ
معنايﺭﻭﺩ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪبه ﺑﺎﺑﻞ
ﺍﺳﺖ )به وجود
ﺩﺭﺻﺪ ای را
مشکالت 3عدیده
ﺩﺍﺭﺍﻱنباشد،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪجمعیت
ﻣﻮﺭﺩ اين
ندارد ،با
ﺍﺭﺍﺿﻲوجود
در بابلسر
واقعي
ﻣﺠﺎﻭﺭ خشك
ماه
ﺑﺴﻴﺎﺭ راﻣﻌﺘﺪﻝ
اعظمﺍﻳﻦ
قسمتﺍﻋﺘﺪﺍﻝ
ﺿﺮﻳﺐ
افزایشﺭﻭﺵ
آورد.ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ
ﮔﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻭ
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
تغييراتﺷﻬﺮ
روند .(18
حال ﺹ
،1388
ﺷﻬﺮ جامعه
امکانات
جمعیت
خزري مهر
ﻣﺪﺍﺭیهای
آغاز ﺩﺭبارندگ
ماهانه
ﺁﻣﺒﺮژﻩرا ،برای
مالحظه ای
است ،در
ﺍﺳﺎﺱ ماه
بارانترین
ماه پر
سرمایهﻣﻌﺘﺪﻝ ﻭ
ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺁﻥ
قابل ﺑﻨﺪﻱ
اقتصادیﻃﺒﻘﻪ
مازاد ﺍﺳﺎﺱ
بلعیدهﻭ وﻳﺎ ﺑﺮ
خردادﺁﻥماه وﻣﺮﻃﻮﺏ
مقابل ﺍﻗﻠﻴﻢ
ﺩﻭﻣﺎﺭﺗﻦ
ﻃﺒﻘﻪسالﺑﻨﺪﻱ
ﺍﻣﺎ ﺑﺮ
ﺍﺳﺖ.
زندگی )باقی
افزایش
ﺑﺤﺮﻱ ﻭگذاری و
ﻧﻴﻤﻪخزر ي
ناحیهی
ترین ماه
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩماه كم باران
ارديبهشت
تقریب
واقعﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ
گذارد .(.درﺷﻬﺮ
ﻫﻤﺎﻥ،نمیﺹ 7
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
سطح 
ﻣﻼﻳﻢ
ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ
ﺍﻗﻠﻴﻢدر ﺁﻥ
ﮔﻮﺭﺯﻳﻨﺴﻜﻲ ،
ﻣﺮﻃﻮﺏ ًا ﻭ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰﺭ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩﻱ ﺟﻠﮕﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ  .ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺭﺍﻥ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻧﺪﻙ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻭ ﻣﻲﺑﺎﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺭﺵ ﻧﺸﺎﻥ 
 ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺁﻏﺎﺯ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺼﻞ ﻳﺎ ﻣﺎﻩ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

نقشه  .1موقعیت شهر ستان بابلسر در استان مازندران؛ مأخذ :آقامیری و همکاران.1386 ،

فشار جمعیتی مسئلهی سرمایه گذاری جمعیتی را پیش
میکشد ،به این معنا که در برابر افراد تازه وارد چنانچه
قرار باشد همین سطح زندگی و شرایط کار موجود حفظ
شود ،الزم است برای تأمین مسکن ،تهیه وسایل ،ساخت
تجهیزات زیربنایی ،بندر راه ،مدرسه ،بیمارستان و سایر
کاالی مورد نیاز آنان سرمایه گذاری گردد؛ چنانچه
این حالت ،حالت انفجاری جمعیت باشد ،قسمت اعظم
درآمد ملی را در جهت تأمین مایحتاج مصرفی میبلعد
و پس انداز برای سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی
واجتماعی باقی نمیگذارد .بدینسان افزایش بی رویه
جمعیت مانعی در برابر کوششهایی است که برای باال
بردن سطح زندگی به اجرا در می آید .بر اساس آمار سال
 ،1385از کل جمعیت  49089نفری شهر بابلسر 24303
نفر مرد و  24786نفر زن میباشد .جمعیت شهر در طی
زمان همواره افزایش یافته است .با این تفاوت که شدت
افزایش آن در سالهای اخیر سیر نزولی را نشان میدهد.
در سالهای  1375تا  1345نرخ رشد جمعیت شهر بابلسر
برابر  1.23درصد بوده است (آقامیری و یزدانیان،1388 ،
ص  .)55جدول شماره  1شمار و نرخ رشد جمعیت شهر
بابلسر را در سالهای  1375-1345نشان میدهد.
جدول  .1نرخ رشد جمعیت شهر بابلسر را در
سالهای 1385 -1345؛ مأخذ :آقامیری و همکاران،
مطالعات  GISشهر بابلسر سال.1386
سال

شمار ( نفر)

دوره

نرخ رشد (درصد)

1345

12016

1335-45

1.87

1355

18810

1345-55

1.56

1365

30200

1355-65

1.6

محدود نمیشود ،بلکه فرایندی است که در آن شهروندان
و مسئوالن در تصمیم گیری شهری سهیم میشوند.
 -1-2شاخص سازی و تعیین معرفهها:
برای میزان سنجش مشارکت و تعیین سطح آنها باید در
انتخاب معرفه دقت نظر داشت؛ زیرا این مؤلفه (مشارکت)
باید  4معنای مختلف را مد نظر داشته باشد تا میزان
مشارکت با توجه به تعریف باال اندازه گیری و مشخص
شود (رومیانی ،1382 ،ص  .)12همکاری در زمینه های
خاص با شهرداری ،آگاهی دادن به شهروندان از روند
طرحها و تصمیمات در شهرداری ،استفاده بالقوه افراد به
همکاری و همکاریهای عام با شهرداری مانند :پاک نگه
داشتن شهر خود و نظافت عمومی .همان طور که در باال
توضیح داده شد ،مشارکت از مقوله های مهم حکمرانی
خوب شهری است و برای سنجش این مؤلفه باید دقت
نظر فراوان داشت .در این کار تحقیقی برای ارزیابی این
مؤلفه از معرفه های زیر استفاده شده است:
 -1-2-1میزان مشارکت و همکاری با شهرداری؛
 -1-2-2رضایت از این همکاری و مشارکت؛
 -1-2-3حاضر به همکاری در زمینه کمک مالی؛
 -1-2-4حاضر به همکاری در زمینه صرف وقت و زمان
برای شهرداری؛
 -1-2-5آگاهی از روند تصویب طرحها و تصمیمات در
شهرداری؛
 -1-2-6مشارکت در پاک نگه داشتن فضای سبز
شهری؛
 -1-2-7حاضر به همکاری کلی با شهرداری.

تجزیه و تحلیل
1.34
1365-75
40630
1375
با تعاریفی که از مشارکت ارائه شده است و معناهایی که
1.23
1375-85
49089
1385
در آن وجود دارد ،تحلیل نگارندگان با توجه به تعریف
معرفهها اینگونه است:
 .1مشارکت
بررسیهای انجام شده با توجه به جدول پاسخها و
 -1-1تعریف مؤلفه
میانگین آنها مربوط به سؤاالت مشارکت که با طیف
منظور از مشارکت قدرت تأثیرگذاران بر تصمیم گیریها لیکرت کد گذاری شده و سنجش شدهاند ،مشارکت با
و سهیم شدن شهروندان در قدرت است .مشارکت فقط به شهرداری در سال گذشته ( )x =-1.93که بسیار پایین
حمایت مردم از تصمیم گیران و تایید سیاستهای آنان ارزیابی شده است ولی در معرفه های دیگر مشاهده
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سؤاالت مربوط به مشارکت

میانگین پاسخهای جامعه
آماری مراجعین به
شهرداری

میانگین پاسخهای
جامعه آماری افراد
تحصیلکرده

میانگین
پاسخهای جامعه
آماری کسبه

میانگین پاسخهای
کل جامعه آماری

انحراف معیار
پاسخهای کل
جامعه آماری

سابقه همکاری با شهرداری

-1.92

-2

-1.90

-1.93

0.498

رضایت از همکاری با
شهرداری

0.03

0

0.03

0.03

0.223

تمایل به کمک مالی به
شهرداری

-0.8

-0.37

-0.57

-0.6

0.876

تمایل به صرف وقت و زمان
برای شهرداری

0.6

0.47

0

0.38

0.885

آگاهی از روند
طرحهاتصمیمها شهرداری

0.6

0.17

-0.7

0.08

1.203

مشارکت در پاک نگه
داشتن فضای سبز شهری

1.20

1.57

1.23

1.32

0.469

در کل حاضر به همکاری با
شهرداری

0.6

0.57

0.47

0.55

0.716

میانگین کل گروه

0.048

0.05

-0.20

-0.024

_

میشود که حضور بالقوه مردم و افراد برای همکاری با
شهرداری در صرف وقت و زمان با میانگین ()=3.38x
در سطحی خوب و باالتر از متوسط قرار دارد ولی در
مورد همکاری مالی با شهرداری ( )=x-0.60افراد تمایل
مثبتی ندارند که دلیل این امر میتواند عدم اعتماد به
استفاده صحیح از این همکاریهای مالی باشد .آگاهی
از روند طرحها و تصمیمات نیز در سطح باالتر از متوسط
( )=0.08xقرار دارد که میتواند نشانگر این باشد
شهرداری در ترویج قوانین شهروندی و روند اجرای
طرحها در شهرداری تا حدودی موفق عمل کرده است.
در معرفه احساس مسئولیت در برابر فضای سبز و امکانات
شهرداری که بیانگر همکاری و مشارکت عام و دو سویه
بین شهرداری و شهروندان است ( )=1.32xبین خوب تا

کام ً
ال خوب ارزیابی شده است .در معرفه آخر نیز افراد
حضور به همکاری با شهرداری را با میانگین ()=0.55x
اعالم داشتهاند که نشانگر آن است ،این توان بالقوه برای
همکاری با شهرداری وجود دارد و مدیران شهری برای
رسیدن به شهری سالم و توسعه پایدار بدون شک به
این توان نیازمندند .در مجموع میانگین مؤلفه مشارکت
( )=x– 0.024است که در دامنه  0تا  -1و در سطح
نامطلوب ارزیابی شده است.
آزمون فرضیه آنوای یک طرفه مؤلفه مشارکت
با توجه به اینکه جامعه آماری ما متشکل از  3گروه است،
برای سنجش وجود تفاوت معنادار در نگرش گروهها از
ارزیابی آنوای یکطرفه استفاده شده است .در ارزیابی آنوای
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کام ً
ال خوب
 2تا 1

نسبتاً خوب
 1تا 0

مشارکت در
حفظ فضای
سبز

رضایت از همکاری با شهرداری
تمایل به صرف وقت و زمان برای شهرداری
آگاهی از روند تصمیمات و طرحهای شهری
در کل حاضر به همکاری با شهرداری

متوسط
0

نسب تا ضعیف
 0تا -1
تمایل به کمک
مالی با شهرداری

کام ً
ال ضعیف
 -1تا -2
سابقه همکاری با
شهرداری

ﻣﻌﺮﻑ ﻫﺎﻱ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ،ﺳﺎﻝ .1389
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻩ
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2

ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗﻣﺎﻳﻝ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﻳﺕ ﺍﺯ
ﺗﻣﺎﻳﻝ ﺑﻪ
ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ
ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ
ﺩﺭ ﮐﻝ
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﺑﺎ
ﺻﺭﻑ
ﺭﻭﻧﺩ
ﺣﺎﺿﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺣﻔﻁ ﻭ
ﺷﻬﺭﺩﺍﺭی ﺷﻬﺭﺩﺍﺭی
ﺑﻪ
ﻭﻗﺕ ﻭ
ﻁﺭﺣﻬﺎ
ﭘﺎک ﻧﮕﻪ
ﻫﻣﮑﺎﺭی
ﻭﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﺷﻬﺭﺩﺍﺭی
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺑﺎﺷﻬﺭﺩﺍﺭی
ﻓﺿﺎی ﺳﺑﺯ ﺷﻬﺭﺩﺍﺭی ﺷﻬﺭﺩﺍﺭی
 -1.93ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ
0.03
-0.6
0.38
0.08
1.32
0.55
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ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺁﻧﻮﺍﻱ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺍﺯ
میانگین 
ﻧﮕﺮﺵ
ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ
ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﺳﻨﺠﺶ
باالتر ﺍﺳﺖ،
میزانﺍﺯآن 3ﮔﺮﻭﻩ
ﺁﻣﺎﺭﻱوﻣﺎاگرﻣﺘﺸﻜﻞ
طرفهﺗﻮﺟﻪ
یک ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪیگیرد
ﺍﻳﻨﻜﻪقرار م
sigﺑﻪمعیار
معرفه
توجه به
است .با
ﻭﺟﻮﺩشده
استفاده
ﺑﺮﺍﻱLSD
تست
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ
ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ
جدول 
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﻃﺮﻓﻪ gis
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻮﺍﻱ
وجود  .ﺩﺭ
ها ﺍﺳﺖ
ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
تفاوتﻳﻚﻃﺮﻓﻪ
باشدﺁﻧﻮﺍﻱ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ندارد ولی
گروه
معنادار بین
از ()0.05
جامع
شماره ﻭ4ﺍﮔﺮنظرات
مشارکت در
های،ﻳﻚمؤلفه
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ) (0.05ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻔﺎﻭﺕ

ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ) (0.05ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ
اگر میزان آن کمتر از ( )0.05باشد ،تفاوت معنادار بین آماری مورد مطالعه در یک راستا بودهاند که میانگین کل
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻮﺍﻱ ﻳﻚﻃﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ  3ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺴﺒﻪ ،ﺍﻓﺮﺍﺩ

ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ
گروهها در پاسخ به سؤاالت وجود دارد .با توجه به ارزیابی معرفه های مؤلفه مشارکت ( ) =x– 0.024حاکی از آن
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ،ﺗﻔﺎﻭﺕ

 gisﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﻴﻦ
ﺗﺤﺺﻳﻞﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آنوای یکطرفه در نظر  3گروه کسبه ،افراد تحصیلکرده و است مشارکت شهرداری با شهروندان در یک سطح نا
ﺁﻥﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﺍﺕ 
برداشت آزاد از شهرداری در رابطه با مشارکت با توجه به مطلوبی است؛ ولی همانطوری که مشاهده میشود بین
ﺟﺪﻭﻝ  .4ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻮﺍﻱ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ،ﺳﺎﻝ .1389
 sigمشارکت بین گروهها ،تفاوت معناداری بین نظرات نظرات افراد تحصیلکرده و کسبه تفاوت معناداری وجود
Sum
of
df
Mean
F
Sig.
آنها وجود دارد.
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖبه مراتب
دارد .این بدین معناست که ،افراد تحصیلکرده
Squares
Square
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ
ﺑﻴﻦ 
68.4439
2
34.222
3.53
0.004
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Sig.

F

0.004

3.53

Mean
9.687 Square

97df

9.687

9997

34.222

2

99

Sum
of Squares
39.667

68.4439
1008.107
39.667

مشارکت
Within
Groups
ها
بین گروه

Total
Within
Groups

1008.107
ﺑﺎﻣﻌﺮﻑ ﻩ
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ) (0.033ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ

 gisﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﻴﻦ
Total
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺗﺴﺖ

ﻫﺎﻱ ،ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ

 sigمشارکت بین گروهها ( )0.033است که نشانگر
تفاوت معناداری بین نظرات افراد مختلف در رابطه
بامعرفه های ،مؤلفه مشارکت است.با این حال برای
سنجش دقیق تفاوت معناداری بین گروههای مختلف از

توان بالقوه بیشتری برای همکاری با شهرداری دارند.
ولی میان دانشجویان و برداشت آزاد از شهرداری تفاوت
معناداری وجود ندارد و هر دو گروه آمادگی مشارکت با
شهرداری را دارند .بین  2گروه برداشت آزاد از شهرداری
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و کسبه نیز تفاوت معناداری وجود دارد ،بدین صورت که
افراد برداشت آزاد تمایل بیشتری به مشارکت با شهرداری
دارند در حالی که کسبه نظری دیگری در رابطه مشارکت
با شهرداری دارند و در واقع تمایل کمتری به همکاری با
شهرداری دارند.
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.2پاسخگویی
-2-1تعریف مؤلفه
این معیار بر مسئول بودن و به عبارتی بر حساب پس
دادن مسئوالن و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار
است.
-2-2شاخص سازی و تعیین معرفهها
با توجه به تعریف باال از پاسخگویی برای تعیین معرفه
های آن باید رابطه و رفتار شهروندان با مسئوالن سنجیده
شود و تعیین معرفهها در رابطه با رفتار کارکنان و ارتباط
با شهردار و مدیران رده باالی شهری و همچنین اعتقاد و
اعتماد به آنها صورت پذیرد .برای سنجش این مؤلفه از
مجموع مؤلفه های حکمرانی خوب شهری از معرفه های
به شرح زیر استفاده شده است:

 -2-2-1تعداد مراجعه به شهرداری در یک سال اخیر؛
 -2-2-2رضایت از برخورد مسئولین؛
 -2-2-3رسیدن به نتیجه مطلوب در مراجعه به
شهرداری؛
 -2-2-4اعتماد به فعالیتهای مدیران شهری؛
 -2-2-5ارتباط با شهردار و مدیران شهری و در دسترس
بودن آنها؛
 -2-2-6رفتار کارکنان جزء شهرداری با مراجعه
کنندگان؛
 -2-2-7نقش شوراها و تالش در رفع مشکالت
شهروندان؛
 -2-2-8در کل سنجش میزان پاسخگویی متولیان
شهری.
تجزیه و تحلیل
با توجه به میزان مراجعه جامعه آماری مورد مطالعه به
شهرداری در سال گذشته ( )x=2.19به اهمیت شهرداری
به عنوان یک ارگان مهم و موثر در شهر پی خواهیم
برد .در بررسیهای انجام شده میانگین رضایت از برخورد
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Confdence
Interval

%95

Upper
Bound

Lower
Bound

Sig.

Std.
Error

Mean
Diference
)(I-J

سایر گروهها

3.4283

0.2384

0.025

0.80363

*1.83333

کسبه

1.5420

1.4420-

0.947

0.75173

0.05000

برداشت آزاد از
مراجعین به شهرداری

0.2384-

3.4283-

0.025

0.80363

*1.83333-

افراد تحصیل کرده

0.2914-

3.2753-

0.020

0.75173

*1.78333-

برداشت آزاد از
مراجعین به شهرداری

1.4420

1.5420-

0.947

0.75173

0.05000-

افراد تحصیل کرده

3.2753

0.2914

0.020

0.75173

*1.78333

کسبه

گروه مشخص

افراد تحصیل
کرده
کسبه

برداشت آزاد
از مراجعین
به شهرداری

جدول  .6ارزیابی میانگین معرفه های مؤلفه پاسخگویی با توجه به طیف لیکرت؛ ماخذ :تحقیقات نگارنده ،سال
.1389
سؤاالت مربوط به
پاسخگویی

میانگین پاسخهای
جامعه آماری
مراجعین به
شهرداری

میانگین پاسخهای
جامعه آماری افراد
تحصیلکرده

میانگین پاسخهای
جامعه آماری
کسبه

میانگین
پاسخهای کل
جامعه آماری

انحراف
معیارپاسخهای کل
جامعه آماری

رضایت از برخورد
مسئولین شهرداری

0.3

0.7

-0.33

0.04

0.920

رسیدن به نتیجه مطلوب
در هنگام مراجعه به
شهرداری

-0.2

-0.23

-0.43

-0.28

0.975

میزان اعتماد به
مسئولین شهری

0.6

-0.33

-0.07

0.12

0.924

راحتی ارتباط با مدیران
ارشد شهری

0.62

0.33

-0.07

0.33

0.853

رفتار مناسب کارکنان
شهرداری

0.3

-0.17

-0.07

0.05

0.880

رضایت از شورای شهر

0.1

-0.10

-0.07

-0.01

0.541

در کل میزان پاسخگویی
متولیان شهری

0.3

0.10

-0.33

0.05

0.875

میانگین کل گروه

0.34

0.042

-0.19

0.094

_
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مسئولین و متولیان شهری ( )x=0.04بوده است که با
توجه به طیف اندازه گیری لیکرت باالتر از متوسط قرار
میگیرد .در نتیجه افراد از برخورد مسئولین و متولیان
شهری تا حدودی رضایت دارند .اما در معرفه رسیدن
به نتیجه مطلوب در مراجعه به شهرداری () x=-0.28
در سطحی نامناسب ارزیابی شده است و این امر بیانگر
این است .افراد در مراجعه به شهرداری و رسیدن به
نتیجه مطلوب دچار مشکل هستند .در معرفه اعتماد به
مسئولین شهرداری و فعالیتهایشان ( )x=0.12افراد تا
حدودی به مسئولین و فعالیتهایشان اعتماد دارند و با
توجه به طیف لیکرت این عدد در رده متوسط تا خوب
قرار میگیرد .در رابطه با راحتی ارتباط با مدیران ارشد
شهری ( )x=0.33افراد جامعه آماری معتقد هستند که
میزان ارتباط با مدیران ارشد شهری تا حدودی مناسب و
در حد متوسط رو به باال قرار دارد.معرفه رضایت از فعالیت
شورای شهر میانگین ( )x = -0.01دارد و با توجه به
طیف لیکرت در رده نامناسب ارزیابی میشود .با توجه به

بررسیهای نگارنده،جامعه نسبت به فعالیتهای شورای
شهر هنوز توجیه نشده است و از تاثیر و نقش شورای
شهر در مدیریت و نظارت شهر بی اطالع است که به
نظر میرسد مدیران باید برای توجیه فعالیتهای شورای
شهر نزد مردم ،دست به اقدامی بزنند .معرفه در کل میزان
پاسخگویی متولیان شهری را چگونه میبینید ()x=0.05
در سطحی متوسط ارزیابی شده است ،ولی با توجه به
این عدد و ارزیابیهای نگارنده ،این مقدار پاسخگوی در
سطح حداقل قابل قبول است و نمیتواند پشتوانه مناسبی
برای اتکا به آن وجود داشته باشد .با توجه به بررسیهای
نگارنده و معرفه های باال ،میانگین مؤلفه پاسخگویی
( ) x =0.094با توجه به طیف لیکرت باالتر از  0و کمتر
از  1ارزیابی شده است .این امر بیانگر آن است افراد جامعه
آماری میزان پاسخگویی را در سطحی متوسط مد نظر
داشتهاند .این ارزیابیهایی که با طیف لیکرت انجام شده
است را میتوان به صورت نمودار  2به نمایش گذاشت:
(صفحه بعد).
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ﻣﻌﺮﻑ ﻫﺎﻱ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ،ﺳﺎﻝ .1389
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻩ

ﺩﺭ ﻛﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ
ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ

ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ

ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ

ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ

ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻡ

ﺷﻬﺮﻱ

ﺭﺍﺣﺘﻲ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ

ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ

ﺷﻬﺮﻱ

ﺷﻬﺮﻱ ﻭ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﺸﺎﻥ

0.05

-0.01

0.05

ﻫﻨﮕﺎﻡ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ

ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ

0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3

0.33

0.12

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ
-0.28

0.04

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

نمودار  .2میانگین معرفه های مؤلفه پاسخگویی؛ ماخذ :تحقیقات نگارنده ،سال .1389
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ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺁﻧﻮﺍﻱ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
 3ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺴﺒﻪ ،ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ
جدول  .7ارزیابی معرفه های مؤلفه پاسخگویی با استفاده از طیف لیکرت؛ ماخذ :تحقیقات نگارنده ،سال
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻮﺍﻱ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ

.1389ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ
ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ
ضعیفﺍﺯ )(0.05کام ًﺑﺎﺷﺪ
ﺁﻥتاﺑﺎﻻﺗﺮ
متوسطﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ
 gisﻣﻌﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ 
خوبﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻮﺍﻱ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
ﺍﺳﺖً .ال ﺩﺭ
ال ضعیف
نسب
نسبتاً خوب
کام
 -1تا -2
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻔﺎﻭﺕ  0تا
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ )0 (0.05
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ 1تا 0
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺩﺭ

ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ -1ﺑﻴﻦ
ﺑﻴﻦ 2تا  1
نتیجه
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ
رسیدن به 
ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ  3ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺴﺒﻪ ،ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻮﺍﻱ ﻳﻚ
رضایت از برخورد مسئولین
مطلوب در هنگام
مسئولین
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ اعتماد به
میزان
شهرداریﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
مراجعه بهﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ  3ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ
ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ
راحتی ارتباط با مدیران
ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ؛ ﻣﺎﺧﺬ  :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ،ﺳﺎﻝ .1389
ﺟﺪﻭﻝ  .8ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻮﺍﻱ ﻳﻚ
رفتار مناسب کارکنان
در کل میزان پاسخگویی

Mean
F
Sig.
Square
3.947طرفه مؤلفه 107.196
0.022
پاسخگویی
فرضیه آنوای یک
آزمون
با توجه به اینکه جامعه آماری ما متشکل از  3گروه کسبه،
27.161لکرده
برداشت آزاد از مراجعین به شهرداری و افراد تحصی
است ،برای سنجش وجود تفاوت معنادار در نگرش
گروهها از ارزیابی آنوای یک طرفه استفاده شده است.
در ارزیابی آنوای یک طرفه  sigمعیار قرار میگیرد و
اگر میزان آن باالتر از ( )0.05باشد تفاوت معنادار بین
گروهها وجود ندارد ولی اگر میزان آن کمتر از ()0.05
باشد ،تفاوت معنادار بین گروهها در پاسخ به سؤاالت وجود
دارد .با توجه به ارزیابی آنوای یک طرفه بین  3گروه
کسبه ،افراد تحصیلکرده و برداشت آزاد از شهرداری در

رضایت از شورای
شهر

of
Df
 Sumﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
Squares
معناداری بین
شهرداری تفاوت
رابطه با میزان پاسخگویی
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ
ﺑﻴﻦ 
214.392
2
 3گروه پاسخ دهنده در جامعه آماری وجود دارد.
Within
گروههای
2634.608طرفه sig ،بین
توجه به ارزیابی آنوای یک
با 97
Groupsولی با
پاسخ دهنده در مؤلفه پاسخگویی ( )0.022است
یک طرفه به صورت کلی
توجه به اینکه ارزیابی آنوای
2849.000
99
Total
است و جمع  3گروه را نشان میدهد برای دقت بیشتر از
تست  LSDاستفاده شده است.
با توجه به تست LSDبین نظرات افراد  2گروه
تحصیلکرده و کسبه تفاوت معناداری وجود ندارد
و همچنین بین افراد تحصیلکرده و برداشت آزاد از
مراجعین به شهرداری همانند  2گروه باال تفاوت معناداری

جدول  .8ارزیابی آنوای یک طرفه مؤلفه پاسخگویی؛ ماخذ :تحقیقات نگارنده ،سال .1389
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

مشارکت

0.022

3.947

107.196

2

214.392

بین گروهها

27.161

97

2634.608

Within
Groups

99

2849.000

Total

جدول  .9ارزیابی تست  LSDمؤلفه پاسخگویی؛ ماخذ :تحقیقات نگارنده ،سال .1389

Confdence
Interval

%95

Upper
Bound

Lower
Bound

Sig.

Std.
Error

Mean
Diference
)(I-J

سایر گروهها

3.7040

1.6374-

.444

1.34563

1.03333

کسبه

.1399

4.8566-

.064

1.25872

2.35833-

برداشت آزاد از
مراجعین به شهرداری

1.6374

3.7040-

.444

1.34563

1.03333-

افراد تحصیل کرده

-.8934

5.8899-

.008

1.25872

*3.39167-

برداشت آزاد از
مراجعین به شهرداری

4.8566

-.1399

.064

1.25872

2.35833

افراد تحصیل کرده

5.8899

.8934

.008

1.25872

*3.39167

کسبه

وجود ندارد .به این معنا که افراد این گروهها نظرات
همانند هم و در یک راستا داشتهاند ولی میان کسبه و
برداشت آزاد از مراجعین به شهرداری تفاوت معنادار وجود
دارد ،به این معنا که افراد گروه برداشت آزاد از مراجعین
به شهرداری معتقدند که شهرداری از میزان پاسخگویی
بیشتری برخوردار است ولی گروه کسبه میزان پاسخگویی
را در سطحی پایینتری ارزیابی کردهاند .در کل میانگین
پاسخگویی ( )x =0.094است ،که نشانگر آن است میزان
این مؤلفه باالتر از متوسط است.
.3کارایی و اثر بخشی
-3-1تعریف مؤلفه
این معیار بر استفاده از منابع موجود برای تأمین نیاز های
شهروندان ،ارائه خدمات شهری و رضایت مردم استوار

گروه مشخص

افراد تحصیل
کرده
کسبه
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برداشت آزاد
از مراجعین
به شهرداری

است.
-3-2شاخص سازی و تعیین معرفهها
برای میزان سنجش کارایی و اثربخشی و تعیین سطح
آن باید در انتخاب معرفهها دقت نظر کافی داشته باشیم
تا بتوانیم از معرفههایی استفاده کنیم که میزان کارایی
شهرداری و مدیران شهری در شهر بابلسر را در بهترین
حالت سنجیده و به نمایش بگذارد .معرفههایی که در
سنجش مؤلفه کارایی مدنظر داشتهایم بدین شرح آند:
-3-2-1رضایت از ارائه خدمات مختلف توسط شهرداری
-3-2-2دریافت به اندازه عوارض و مصرف بهینه آن در شهر
-3-2-3یکسان عمل کردن خدمات شهرداری در مناطق
مختلف شهر
-3-2-4موفق بودن شهرداری در پروژه های عمرانی
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-3-2-5موفق بودن شهرداری در امر دفع زباله و نظافت
شهر
-3-2-6میزان رضایت از احداث پارکها ،فضای سبز و
زیبایی شهر
-3-2-7اجرای قوانین و مقررات و یکسان نگه داشتن
آن برای همه
-3-2-8رضایت از حمل و نقل و شبکه معابر
-3-2-9رضایت از عملکرد کل شهرداری و شورای شهر
بابل
تجزیه و تحلیل
با توجه به بررسیهای انجام شده و جدول فوق ،میزان
رضایت افراد از مقدار دریافت عوارض ( ) x =-0.42است

باعث میشود افراد پرداخت عوارض را به شهرداری امری
بیهوده تلقی کرده و حتی از پرداخت آن سر باز زنند.
در معرفه بعدی عدالت دسترسی به خدمات افراد جامعه
آماری باالترین میزان نامناسب بودن و نارضایتی را به
خود اختصاص داده است ( ) x =-1.2که از دالیل این
امر میتوان توجه شهرداری به محالتی دانست که از
نظر درآمدی و پایگاه اجتماعی در سطح باالتری نسبت
به سایر محالت شهر قرار دارند .این امر باعث شده است
دسترسی به خدمات به سایر محالت شهر ناعادالنه
صورت گیرد .در نتیجه میزان نارضایتی در سایر محالت
مشهود باشد.در معرفه موفق بودن در پروژه های عمرانی،
افراد جامعه آماری مورد مطالعه این نظر را داشتهاند که
شهرداری در اجرای پروژه های عمرانی تا حدودی موفق

جدول  .10ارزیابی میانگین معرفه های مؤلفه کارایی و اثر بخشی با توجه به طیف لیکرت؛ ماخذ :تحقیقات نگارنده،
سال .1389
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سؤاالت مربوط به کارایی

میانگین پاسخهای
جامعه آماری
مراجعین به
شهرداری

میانگین پاسخهای
جامعه آماری افراد
تحصیلکرده

میانگین
پاسخهای
جامعه آماری
کسبه

میانگین
پاسخهای
کل جامعه
آماری

انحراف معیار
پاسخهای کل
جامعه آماری

رضایت از ارائه خدمات

0.48

0.43

0.63

0.51

0.904

رضایت از مقدار دریافت عوارض

-0.3

-0.60

-0.4

-0.42

0.923

عدالت در دسترسی به خدمات

-1

-1.07

-1.07

-1.04

0.764

میزان موفقیت شهرداری در پروژه
های عمرانی

0.7

0.9

0.4

0.67

0.766

رضایت از دفع زباله و نظافت شهر

0.9

0.93

0.97

0.93

0.868

رضایت از احداث پارکها،فضای
سبز و زیبایی شهر

1.17

0.47

0.67

0.81

0.929

اجرای قوانین و یکسان نگه داشتن
آن توسط شهرداری

-0.8

-0.67

-0.77

-0.75

0.914

رضایت از شبکه معابر و کیفیت آن

-0.73

-1

-1

-0.89

0.680

رضایت از میزان عملکرد متولیان
شهری

0.10

-0.33

0.03

-0.05

1.086

میانگین کل گروه

0.057

-0.104

-0.06

-0.025

_

که بیانگر این امر است افراد جامعه آماری مورد مطالعه از
میزان دریافت عوارض رضایت مناسب را دارا نمی باشند.
از مهمترین دالیل این نارضایتی،میتوان به عدم استفاده
مناسب از این عوارض در عمران و آبادانی شهر دانست که

عمل کرده است ( .)x=0.67در امر دفع زباله و نظافت
شهر افراد باالترین میزان رضایتمندی از مؤلفه کارایی
و اثر بخشی را با میانگین ( )x=0.93ابراز داشتهاند.این
امر بیانگر سطح متوسط رو به باال بودن و تا حدودی

رضایتمندی افراد جامعه آماری مورد مطالعه از نظافت به زد و بندهای اداری اشاره کرد که اغلب در مدیریت
و امر دفع زباله ،توسط شهرداری است .میزان رضایت از شهری ایران دیده میشود و شهرداری بابلسر نیز با توجه
احداث پارک و فضای سبز با توجه به نظر جامعه آماری به بررسیهای به عمل آمده از این قاعده مستثنی نبوده
در سطح باالتر ازمتوسط ارزیابی شده است ( .)x=0.81از است.در مورد معرفه رضایت از شبکه معابر و حمل و نقل
جمله دالیل این امر میتوانبه توریستی بودن شهر بابلسر شهری ،جامعه آماری نظر مثبتی ندارند و معتقدند که
اشاره کرد که فضای سبز در امر جذب توریست موثر واقع شبکه معابر و کیفیت آن از سطح مناسبی برخوردار نیست
شده است.
و نظر خود را با میانگین ( )x =-0.89بیان داشتهاند .که
ﻣﻌﺮﻑ ﻫﺎﻱ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ،ﺳﺎﻝ .1389
ﺟﺪﻭﻝ  .11ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻩ
معرفه اجرای قوانین و یکسان نگه داشتن آن برای همه با توجه به طیف لیکرت در رده ای نامناسب و پایینتر از
در سطحی نامناسب و در رده ای پایینتر از متوسط متوسط ارزیابی شده است .از جمله دلیل این امر شیب
دریاﺿﻌﻴﻒ
پایین بودن آن از سطحﻛﺎﻣﻼً
همچنینﺿﻌﻴﻒ
ﻣﺘﻮﺳﻂ معابر بابلسر و ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻛﺎﻣﻼً ﺧﻮﺏارزیابی شده است ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺏ
( .)x=-0.75از دالیل این امر میتوان

2

0

1
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ
کام ً
نسبتاً خوب
ال خوب
ﭘﺮﻭژﻩ
ﻣﻴﺰﺍﻥ2ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ 1
ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ
ﻧﻈﺎﻓﺖ ازﺷﻬﺮ
ارائه خدمات
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺩﻓﻊ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻭ رضایت
موفقیت شهرداری در پروژه های
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙمیزان
ﭘﺎﺭﻙﻫﺎ
عمرانی
ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ
ﺷﻬﺮاز دفع زباله و نظافت شهر
رضایت

-1
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ
کام ً
ال ضعیف
نسبتا ضعیف
متوسط
ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ -2ﺁﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ -1
0
رضایت از
مقدار ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻥ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ
دریافت عوارض
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ
اجرای قوانین و
ﺷﻬﺮﻱ یکسان نگه داشتن
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آن
رضایت از شبکه
معابر و کیفیت آن
رضایت از میزان
عملکرد متولیان
شهری

رضایت از احداث پارکها
فضای سبز و زیبایی شهر

-2
ﺩﺭ
ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ

عدالت در دسترسی
به خدمات
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ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻩ

ﺭﺿﺎﻳﺕ
ﺍﺯ ﻣﻳﺯﺍﻥ
ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ
ﻣﺗﻭﻟﻳﺎﻥ
ﺷﻬﺭی

ﺭﺿﺎﻳﺕ
ﺍﺯ ﺷﺑﮑﻪ
ﻣﻌﺎﺑﺭ ﻭ
ﮐﻳﻔﻳﺕ ﺁﻥ

-0.05

-0.89

ﺍﺟﺭﺍی
ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭ
ﻳﮑﺳﺎﻥ
ﻧﮕﻪ
ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺁﻥ
ﺗﻭﺳﻁ
ﺷﻬﺭﺩﺍﺭ
ی
-0.75

ﺭﺿﺎﻳﺕ ﺭﺿﺎﻳﺕ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﻋﺩﺍﻟﺕ ﺭﺿﺎﻳﺕ ﺭﺿﺎﻳﺕ
ﺍﺯ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺩﺭ
ﺍﺯ ﺍﺣﺩﺍﺙ ﺍﺯ ﺩﻓﻊ ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ
ﭘﺎﺭﮐﻬﺎ،ﻓ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻭ ﺷﻬﺭﺩﺍﺭ ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ی ﺩﺭ
ﺿﺎی
ﻋﻭﺍﺭﺽ
ﺑﻪ
ﻧﻅﺎﻓﺕ
ﭘﺭﻭژﻩ
ﻭ
ﺳﺑﺯ
ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺷﻬﺭ
ﻫﺎی
ﺯﻳﺑﺎﻳﯽ
ﻋﻣﺭﺍﻧﯽ
ﺷﻬﺭ
0.81

0.93

0.67

-1.04

-0.42
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1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2

ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ

نمودار  .3میانگین معرفه های مؤلفه کارایی و اثربخشی؛ ماخذ :تحقیقات نگارنده ،سال .1389

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺁﻧﻮﺍﻱ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ  3ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺴﺒﻪ ،ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﻡ ﺭﺍﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺍﻱ
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻮﺍﻱ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﻮﺍﻱ

ﺳﻨﺠﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ
ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  gisﻣﻌﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ gis .ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ) (0.598ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ
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است که نیازمند توجه دقیق به زیر ساختهای مناسب در رابطه با مؤلفه کارایی و اثر بخشی جامع آماری مورد
شهرسازی دارد که با توجه به بررسیهای به عمل آمده مطالعه ،نظراتی کام ً
ال در راستای هم داشتهاند.در نتیجه
در شهر بابلسر رعایت نشده است.
کارایی و اثر بخشی در شهرداری بابلسر را مطلوب ارزیابی
میانگین مؤلفه کارایی و اثر بخشی ( )x =-0.025با توجه نکردهاند.
به طیف لیکرت بین  0تا  -1ارزیابی میشود .این امر
بیانگر آن است میزان کارایی و اثر بخشی شهر داری نتیجه گیری و جمعبندی
بابلسر در سطحی مطلوب و مناسب ارزیابی نمیشود .با طی چند دهه اخیر حکمرانی خوب شهری به عنوان
توجه به معرفه های باال و توضیحات ارائه شده ،میزان اثربخشترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت نظام
رضایت کلی افراد از کارایی و اثربخشی شهرداری بابلسر پیچیده و چندسطحی امروزه شهرها مطرح شده است.
با توجه به طیف لیکرت در رده ای پایینتر از متوسط محوریت این رویکرد در مدیریت شهری ،بر مبنای
( )x =-0.025ارزیابی میشود.
توسعه مردم ساالری و برابر خواهانه برای تأثیرگذاری
تمامی نیروهای دارای نفع و نفوذ در اداره امور شهرها و
آزمون فرضیه آنوای یک طرفه مؤلفه کارایی و همچنین پاسخگویی به تمامی نیازهای این گروهها است.
اثربخشی
بر اساس مطالعاتی که در زمینه حکمرانی خوب شهری
جامعه آماری ما متشکل از  3گروه کسبه ،برداشت آزاد از صورت گرفته است ،معیارهایی چون مشارکت شهروندان،
مراجعین به شهرداری و افراد تحصیلکرده است ،برای پاسخگویی ،اثربخشی و کارایی ،پذیرا بودن ،مسئولیت
سنجش وجود تفاوت معنادار در نگرش گروهها از ارزیابی پذیری ،شفافیت ،قانونمندی ،جهت گیری توافقی ،عدالت،
آنوای یک طرفه استفاده شده است .در ارزیابی آنوای یک بینش راهبردی و تمرکز زدایی را مطرح کردهاند .با توجه
طرفه  sigمعیار قرار میگیرد sig .مؤلفه کارایی و اثر به مدل بهبود حکمرانی و عبارات باال 3 ،مؤلفه مشارکت
بخشی با توجه به جدول زیر ( )0.598است که نشان شهروندان ،پاسخگویی ،اثربخشی و کارایی از تأثیرگذاری
دهنده عدم تفاوت معناداری بین گروههای جامعه آماری بیشتری در شهر برخوردارند که سعی شده است در این
است .برای ارزیابی بین گروهی مؤلفه کارایی ،تست تحقیق این مؤلفهها بررسی شده و میزان اجرای آن توسط
 LSDنیز مورد بررسی قرار گرفته شده است.
شهرداری به عنوان مهمترین متولی شهر و همچنین
تست  LSDکه در صفحه قبل ارائه شده است ،بیانگر شهروندان بررسی شود .شهر بابلسر در چند سال اخیر
این است در بین گروههای پاسخ دهنده هیچ تفاوت پیشرفت قابل مالحظه ای در زمینه های شهری کرده
معناداری مشاهده نمیشود.این امر بیانگر این است که است که با توجه به نظر شهروندان ،دلیل عمده آن شهردار
جدول .12ارزیابی آنوای یک طرفه مؤلفه کارایی؛ ماخذ :تحقیقات نگارنده ،سال .1389
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

مشارکت

0.598

0.517

20.201

2

40.402

بین گروهها

39.106

97

3793.308

Within
Groups

99

3833.710

Total

جدول  .13ارزیابی تست  LSDمؤلفه کارایی و اثر بخشی؛ ماخذ :تحقیقات نگارنده ،سال .1389

Confdence
Interval

%95

Upper
Bound

Lower
Bound

Sig.

Std.
Error

Mean
Diference
)(I-J

سایر گروهها

2.8046

3.6046-

.805

1.61465

-.40000

کسبه

1.5393

4.4560-

.337

1.51036

1.45833-

برداشت آزاد از
مراجعین به شهرداری

3.6046

2.8046-

.805

1.61465

.40000

افراد تحصیل کرده

1.9393

4.0560-

.485

1.51036

1.05833-

برداشت آزاد از
مراجعین به شهرداری

4.4560

1.5393-

.337

1.51036

1.45833

افراد تحصیل کرده

4.0560

1.9393-

.485

1.51036

1.05833

کسبه

جدیدی است که با پشتوانه شورای شهر و همکاری مردم
توانسته است اثرگذاری خود را بر مدیریت شهر افزایش
دهد و کیفیت شهر را تا حد قابل قبولی باال ببرد .این شهر
به علت موقعیت توریستی آن و وجود رودخانهی بابلرود
که شهر را به دونیم تقسیم میکند ،دارای موقعیت خاصی
است که اگر این موقعیت بیشتر مورد توجه و مطالعه قرار
گیرد ،میتواند کیفیت شهررا چه از لحاظ جذب توریسم
و چه از لحاظ شهر سالم باال ببرد.با توجه به بررسیهای
انجام شده در این تحقیق که موضوع اصلی آن بررسی
عملکرد حکمرانی خوب شهری در شهر بابلسر است،
 3مؤلفه مشارکت ،پاسخگویی ،اثربخشی و کارایی در
شهرداری بابلسر مورد مطالعه قرار گرفت .برای باال بردن
میزان دقت از سه گروه مختلف در شهر نظرسنجی به
عمل آمد که این سه گروه عبارتند از:
 .1افراد تحصیلکرده مقیم بابلسر :افراد باالتر از لیسانس
که ساکن بابلسر هستند.
 .2مراجعه کنندگان به شهرداری :به معنای افرادی که
روزانه به شهرداری مراجعه کردهاند.
 .3کسبه مقیم بابلسر :افراد که در شهر بابلسر کسبه
هستند.

گروه مشخص

افراد تحصیل
کرده
کسبه

برداشت آزاد
از مراجعین
به شهرداری

بررسی و نتیجه گیری مؤلفه های سنجیده شده
در این مقاله سه مؤلفه زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
الف) مشارکت :منظور از مشارکت قدرت تأثیرگذاران
بر تصمیم گیریها و سهیم شدن شهروندان در قدرت
است.
ب) پاسخگویی :این مؤلفه بر مسئول بودن و به
عبارت گویاتر حساب پس دادن مسئوالن و تصمیم گیران
در قبال شهروندان استوار است.
ج) کارایی و اثربخشی :این معیار بر استفاده از منابع
موجود برای تأمین نیازهای شهروندان و رضایت مردم
استوار است.
در کل با توجه به  3مؤلفه مشارکت ،پاسخگویی ،کارایی
و اثربخشی نتیجه کار اینگونه بود:
مشارکت با میانگین ( )x = -0.024در سطحی پایینتر
از متوسط قرار دارد و این بیانگر آن است مشارکت در
شهر بابلسر در سطحی پایین است ولی در این مؤلفه رشد
چشم گیری نسبت به سالهای قبل مشاهده میشود.
در این مؤلفه عالوه بر میزان مشارکت ،میل افراد به
مشارکت در شهرداری سنجیده شد ،که مشاهده شد در
افراد تحصیلکرده ،میل و رغبت بیشتری برای مشارکت
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با شهرداری در زمینه های مختلف وجود دارد و این بیانگر
آن است ،اگر شهرداری نظر خود را معطوف به همکاری با
شهروندان خصوص ًا افراد تحصیل کرده سوق دهد به نتایج
مطلوبی خواهد رسید .در نهایت آن گونه که مشاهده شد،
فرضیه  1و  4تایید میشود و مشارکت در سطح بسیار
پایینی ارزیابی شد.
مؤلفه پاسخگویی با میانگین ( )x=0.094در سطحی
باالتر از متوسط قرار دارد .با توجه به مؤلفه های حکمرانی
خوب شهری ،پاسخگویی یکی از شاخصهای مهم است
که اگر در سطحی مناسبی باشد ،بدون شک بسیاری از
شاخصهای دیگر راهی جز بهبود ندارند .البته این نکته
را باید مورد توجه قرار داد که هرچه پاسخگویی در سطح
مناسبی باشد ،باز این توان را دارد که سطح آن ارتقاء
یابد .این میانگین نشانگر آن است افراد از پاسخگویی
کارکنان شهرداری و همچنین رفتار آنها تا حدودی
رضایت دارند .همانطوری که مشاهده شد فرضیه  2که
مبتنی بود بر پایین بودن سطح پاسخگویی در شهرداری
تایید نمیشود و مؤلفه پاسخگویی در شهرداری بابلسر،
در سطحی متوسط ارزیابی شده است.کارایی با میانگین
( )x =-0.025در سطحی پایینتر از متوسط قرار میگیرد.
کارایی و اثربخشی یکی از مهمترینشاخصهای حکمرانی
خوب شهری است ،در شهر بابلسر آن گونه که مشاهده
میشود در سطحی پایین قرار دارد.البته در معرفه های
مختلف نظرات متفاوتی ارائه شده است،به طور نمونه
در امر دفع زباله و نظافت شهر و همچنین پروژه های
عمرانی جامعه آماری مورد مطالعه نظر مثبتی داشتهاند
و معتقد بودهاند که این معرفهها در شهر بابلسر در سطح
مناسبی هستند ولی در معرفه های دیگر مانند رعایت
قوانین و مقررات ،عدالت دسترسی به خدمات ،میزان
دریافت عوارض و کیفیت شبکه ارتباطی،گروهها نظر
مثبتی نداشتهاند و آن گونه که مشاهده شد با اینکه
شهرداری و شورای شهر تمام سعی خود را برای ارتقای
این معرفههاخصوص ًا در سالهای اخیر انجام دادهاند ،ولی
نتوانستهاند که این معرفهها را تا سطحی مناسب ارتقا
دهند.بنابراین فرضیه سوم که مبتنی بود بر سطح پایین
کارایی و اثر بخشی نیز تایید میشود .با توجه به بررسی

 3مؤلفه باال صحت فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی ما
جز فرضیه دوم که پاسخگویی را نیز در سطح نامناسبی
بیان داشته بود (که با توجه به توضیحات داده شده در
سطحی متوسط است) تایید میشود.
پیشنهادها
برای ارتقای این سه مؤلفه مورد نظر ،با توجه به مطالعات
انجام شده ،نگارنده پیشنهاداتی برای ارتقای آنها دارد
که امیدوار است با انجام این پیشنهادات سه مؤلفه،
پاسخگویی ،کارایی و اثربخشی به سطح مناسب و
قابل قبول برسند .پیشنهادات در سه دسته ،مشارکت،
پاسخگویی و کارایی بیان میشوند که عبارتند از:
.1مشارکت
 -1-1استفاده از نظرات شهروندان مختلف خصوص ًا افراد
تحصیلکرده و دانشگاهی.
 -1-2دعوت به همکاری و مشارکت از شهروندان در
زمینه های رفع مشکالت شهر ،خصوص ًا دانشجویان و
افراد تحصیلکرده.
 -1-3ایجاد برنامه های همگانی مانند نظافت ساحل و
جنگل و پارکها.
 -1-4وجود سامانه ای اینترنتی برای شناخت و درک
قوانین شهری توسط شهروندان.
 -1-5وجود بروشورهایی برای توجیه قوانین و حقوق
شهری برای شهروندان کمتر تحصیل کرده و کسبه.
 -1-6نظر خواهی از شهروندان در مورد احداث پروژه
های عمرانی در شهر (با تاکید بیشتر بر افراد تحصیلکرده
همان محله)
.2پاسخگویی:
-2-1وجود سامانه ای ارتباطی که شهروندان بتوانند به
راحتی با مدیران شهری ارتباط برقرار کنند.
 -2-2ایجاد بخش خاصی در شهرداری که شهروندان
کارهای کوچک خود را از طریق ارتباط تلفنی گزارش
دهند.
 -2-3گزارش ساالنه شهرداری به شهروندان و ارائه
کارهایی که سال قبل صورت گرفته است.
 -2-4تدوین برنامه های آینده(پروژه های عمرانی) و
ارائه آن در سطح شهر.

 -2-5در دسترس قرار دادن طرحهای تفضیلی و جامع
در مرکز محالت شهر.
 -2-6تشکیل جلسات ماهانه توسط شهرداری و دعوت از
صنفها و ارگانهای مختلف شهر برای هماهنگی بیشتر.
.3کارایی و اثربخشی
 -3-1مصرف بهینه عوارض به طوری که شهروندان
صرف شدن آن را برای محله و شهر خود متوجه شوند.
-3-2نظارت از سوی شورای شهر در امر اجرای قوانین و
مقررات در شهرداری (وجود یک نمایندهی ناظر از طرف
شورای اسالمی شهر به صورت تمام وقت در شهرداری).
 -3-3توجه بیشتر به یکسان عمل کردن مقررات و ارائه
خدمات یکسان برای همه محالت.
-3-4ساخت استراحت گاههای مرکزی و همچنین
خدمات توریستی خصوص ًا در سواحل برای کسب درآمد
و همچنین جذب توریسم.
-3-5استاندارد سازی شبکه معابر،خصوص ًا در محالتی که
شیب مناسب وجود ندارد.
-3-6مکانیزه کردن دفع زباله در تمام محالت شهر.
-3-7ایجاد پارک و فضای سبز محله ای.
-3-8همکاری با سایر اصناف و ارگانهای شهری برای
باال بردن کارایی پروژه های عمرانی.
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