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 چکیده

محلهه پراکنهده در شاشهیه     22جرای امور ریزی، اداره و اکه شهرداری منطقه مهر بجنورد مدیریت، برنامه یاز آنجای

شههرداری  عملکرد پژوهش شاضر با هدف ارزیابی ای اسکان غیررسمی را بر عهده دارد. هها و شاخصشهر با ویژگی

مجموعه مهککور، بها در نظهر    برای های ارزیابی عملکرد تنظیم ابعاد، معیارها و شاخص هرد بویژه منطقه مهر شهر بجنو

و تجهار  جههانی و    طالعها  ول و بایهدهای تحقهم مهدیریت موفهم منهاژم ویهژه شههری در م       داشتن و دقت در اص

گیهری از روشهی   بها بههره   و ،در بجنورد در چهار محله مشخص ؛های مواجه با اسکان غیررسمیهای سکونتگاهویژگی

، در چههار بعهد   (BSCروش ارزیابی کارت امتیاز متوااز    های جهان، یعنهی  متداول در ارزیابی عملکرد شهرداری

نفعان و تحقهم پایهداری   های مدیریت، تحقم منابع مدیریت مالی، افزایش رضایت ذیها و مکانیزماستقرار روشاصلی 

آوری اژالعها  و  کارگرفته شده جهت جمعابزارهای به شاخص پرداخته شده است. 64معیار و  13محال ، به همراه 

 پرسشنامه با سااالت بواز و بتوته  ، دو سری های شهریاسناد و آمار و طرحای، مطالعات کتابخانهها، عالوه بر داده

بها بخهش    مصوابهه ن مایندگان ساکنان و متخصصان، همچنهی برای دو نمونه آماری ن های تعیین شدهبراساس شاخص

از  ههای آمهاری  پهردازش اژالعها  و داده  بهه منظهور    باشهد. مالی شهرداری منطقه مهر و شهرداری مرکزی بجنورد می

، ایهن نتیجهه   مقادیر کمیاستفاده شده است. در پایان بخش تحلیل و ارزیابی عملکرد با  Exel , SPSS افزارهاینرم

های مدیریت، تحقم منهابع مهدیریت   ها و مکانیزماستقرار روششاصل شد که شهرداری منطقه مهر بجنورد در سه بعد 

بها اخهتالف چنهد صهدم     نفعهان  و در بعد افهزایش رضهایت ذی   اندبه موفقیت نسبی دست یافتهمالی و تحقم پایداری 

در مرز موفقیت قرار گرفته است. در بررسی شرط دوم کار  امتیاز متهوازن کهه شفهع تعهادل عملکهردی بهه       درصدی 

صور  مجزا میان هر دو بعد با درنظر داشتن عدم تجاوز از شد شکاف در شهرداری منطقهه مههر بهه لحهاف موفقیهت      

دسهت آمهده بهه    ها و نتایج بهدر خاتمه با توجه به دادهبه موفقیت قابل قبولی دست یافته است.  صدیدر 44عملکردی 

راهبرد به تفکیک کنشگران با استفاده 23تعیین نقاط ضعف، قو ، تهدید و فرصت به تفکیک ابعاد و در نهایت به ارائه 

 پرداخته شده است. SWOTهای از جدول و تحلیل
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 رویپیش متئله .1

آنچه در این پژوهش به چالشی ذهنی برای مطالعه و بررسی مبدل شده است، چرایی و چگهونگی  

محلهه پراکنهده    22مدیریتی هماهنگ و تا شد امکان یکپارچه در قالب مدیریتی نوین و متفاو  برای 

های منهاژم  شهر بجنورد است و اینکه چرا مدیریت این محال  به مثابه شهرداری در شاشیه و سطح

انهد و  بندی دو منطقهه شههری دیگهر بجنهورد جهای نگرفتهه      در سایر شهرهای کشور در قالب تقسیم

ای مجزا برای شواشی شهر با نام شهرداری ویژه منطقه مهر تشکیل شده است. بهه بیهانی دیگهر    منطقه

محلهه   22رگزیدن مدیریتی متفاو  در چارچو  شههرداری منطقهه مههر بهرای ایهن      علل و مزایای ب

 .پراکنده چه بوده است

های بلندمد  و کوتاه مد  و عملکرد شههرداری  از سوی دیگر با دقت و تمرکز بر اهداف، برنامه

و  گیهری، اسهتمرار  روی این محال  شهکل ترین چالش پیشمنطقه مهر، با توجه به این مهم که اصلی

ههزار نفهر یبهیش از یهک سهوم       07هایی در قالب اسکان غیررسمی با جمعیتی بالغ بر رشد سکونتگاه

چگونگی مدیریت و عملکهرد شههرداری یهک منطقهه بهر      بعدی  مسئلهجمعیت شهر بجنورد( است؛ 

دستیابی به اهداف ویژه توانمندسازی ساکنان و محال  تحت مدیریت خود عالوه بر انجهام وظهایف   

 میهزان  ارزیابی با است کوشش که در این پژوهش ها در کل کشور است.و متداول شهرداریمرسوم 

 مهدیریت  سهاختار  در سهازی در ظرفیهت  تاکنون بجنورد مهر منطقه مدیریت شده اجرا ژرح موفقیت

 نهادههای موفهم   تشهکیل  و غیررسهمی  ههای سهکونتگاه  توانمندسهازی  در پیشهرفت  شهدود  شهری،

 .شودپرداخته  ، شهروندمدار
 

 پیشینه تحقیق .2

ترین روش مواجههه بها چهالش    ترین و موفماز آنجایی که شهرداری منطقه مهر بجنورد از مطلو 

اسکان غیررسمی که همان توانمندسازی است در مقیاس محال  با مدیریتی محلی و تها شهد امکهان    

تا به مهرور تجربیها     ها و اختیارا  خاص بهره گرفته است، نیاز دانسته شدبندییکپارچه با اولویت

جهان در مورد رویکردهای جهانی مواجهه با اسکان غیررسمی و همچنین شیوه نوین مدیریت مناژم 

روزترین محال  شهر و آشنایی با به های موفم مدیریتهایی خاص، بازخوانی شیوهشهری با ویژگی

 های مواجهه با پدیده اسکان غیررسمی پرداخته شود.و کارآمدترین روش

 
 



 

  شهری 1منطقه ویژهباب در جها  و ایرا   تجارب. 2-1

شهری در جهان و عمر کوتاه آن، به سهولت  مناژم ویژه باتوجه به نوظهور بودن رویکردِ مدیریت

المللی یافت که مفاهیم، خصوصیا  توان در مطالعا  جهانی به ژور رسمی و علمی مرجعی بیننمی

تمام مناژم ویژه درون شهری منتشر کهرده باشهند. زیهرا ایهن      هایی ثابت و مشخص را برایو ویژگی

رویکرد غالبا به شکل یک راهکار مدیریت محلی در قوانین و راهنماههای مهدیریتی و اجرایهی بهرای     

ویژه شهری در با جستجو در تجربیا  جهانی مدیریت مناژم .اندمدیران محلی تعریف و تشریح شده

کهه عهالوه بهر تشهریح     های مدونی در این زمینهه شاصهل شهد،    و ای گوناگون امریکا چارچهایالت

های رویکرد مککور به تشریح تجربیا  موفم در این زمینه نیز پرداخته شده مفاهیم، الزاما  و ویژگی

مهدیریت  ، در این قوانین ایهالتی . است 2717در سال  2کالیفرنیاراهنمای شهروندان  از آن جملهاست. 

اسهاس  بر امهور شههری   از دولت برای اجرای محلهی  عنوان بخش یا سازمانی شهری را بهویژه منطقه

این قوانین در تعریفی جامع بیان داشهته  کند. قوانین اختصاصی در داخل مرزهای محدوده تعریف می

و مستقل، با قهدر  و دامنهه اختیهارا  و وظهایف      سازمان محلی جداویژه یک منطقهمدیریت ، است

شهرای   کهه تعهداد محهدود و خاصهی از خهدما  عمهومی بهه لحهاف         ، ستا در محدوده شهر ویژه،

کردن شهکافی  هدف پرکه با شود. در آن منطقه ارائه می ، اقتصادی، فرهنگیجغرافیاییمحیطی، زیست

گویی به شهروندان ایجاد شده است، تنها به ارائهه خهدما  ویهژه کهه در     که در ارائه خدما  و پاسخ

 پردازند. در عهین شهال  می ای خاص و محدودبه جامعه ن مناژم آمده استقوانین تعیین شده برای ای

پاسخگو هستند و مقاما  دولتی بهر عملکهرد آنهها نظهار      نیز نهادهای مستقلی هستند که به دولت 

های مالی ساالنه خهود را بهه دولهت بفرسهتند و از     ویژه باید گزارشمناژممدیریت  تاجایی کهدارند. 

 Senate Local Government)مالیا  خاص، جلسا  عمومی تبعیهت کننهد   قوانین دولتی برای

Committee, 2010) . 
ایالو   اساسهنامه تهدوین شهده بهرای     توان بهه  در تشریح سایر تجربیا  جهانی در این مبحث می

اساسهنامه کنتهاکی    منطقهه ویهژه را تحهت اصهول     1377در این ایالت شدود پرداخت.  امریکا کنتاکی

 از جملهه خهدما ،   انواع از مناژم هستند که بسیار مختلفی هایاینها شامل گونه .انددهسازماندهی کر

ها، مهدیریت  فاضال  بهداشتی، خدما  بهداشتی و درمانی، فرودگاهشفاظت از آتش، آ ، ، خدما 

در ایهن  . دهنهد ارائه میرا سرگرمی خدما  تفریح و  ،زیرزمینی، شفاظت خاک، مسکن، پارکهایآ 

 Department for شده است برشمردهدالیل به وجود آمدن مناژم ویژه عنوان  بهوارد زیر مجلد م

Local Government, 2009)): 
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 .جدیدو خدما   یک عملکرد ارائهبه  موجود هایدولت دم تمایلع •

 یا و عملکرد خواهان که خوردگکاران ساکنین، مدیران محلی، سرمایه توس  مستقل ایمنطقهایجاد به  تمایل •

 باشند.می خارج از سیاست عمومی شکومت مرکزی، خاصی در منطقه سکونت خود خدما 

 خدما  اساسی، نیازهای خاص و منحصر به این مناژمیابی به دست غیررسمی به مناژم ساکنان تمایل •

  منطقهمدیریت منطقه و ویژگی و نیاز شاکم بر  خدما  یا و عملکرد، متناسب با خاص مالیا  اعمال نیاز به •

ههر سهاله افهزایش    آن تعهداد  و  شهکل گرفهت  ایال  فلاریدا اولین منطقه ویژه در  1462در سال 

وجود داشت ه  فلوریدادر  ویژهمنطقه 1277قریب به ، ژبم نشست قانونی، 2770قبل از سال  یابند.می

شد  2774ل سند مکتو  بررسی منطقه ویژه مجلس نمایندگاه فلوریدا در سادرنهایت منجر به تدوین 

به تشریح تاریخچه، اهداف، روند ایجاد و خالصه پیشرفت عملکرد مناژم ویهژه شههرهای    که در آن

 (.Florida House of Representatives, 2008یاین ایالت پرداخته شده است. 

تعهدادی منهاژم قهانونی مشهخص     همچنین و تگزاس  کلرادو های امریکا نیز ماننددر سایر ایالت

طقه ویژه توسعه س  قوه مقننه ایالت ژبم قانون برای مناژم ویژه ایجاد شده است. شامل مندارد که تو

ای، منطقه بهداشهت و سهالمت سهه رودخانهه، منطقهه کنتهرل جریهان        و نقل منطقهتونل، منطقه شمل

و  1فاضال  شهری، منطقه تجهیزا  فرهنگی و علمی، منطقه استادیوم بیسبال لیگ بزرگ شهری دنور

 .(Senate Local Government Committee, 2010). .استادیوم فوتبال مرکزی منطقه

مطالعها  دانشهگاهی جهامعی تهاکنون      مناطق ویژه شهری در ایورا  شاید بتوان گفت در مبحث 

صور  نگرفته است و دامنه این مطالعا  در شد مناژم آزاد و ویژه اقتصادی تجهاری محهدود شهده    

مطالعهه تجریبها  عملهی     در تجربیها  ایرانهی بها   وهش شاضر است. که خارج از مطالعا  پژاست، 

باشند تنها  که دارای موفقیت نسبی مدیریتی و عملکردیهایی خاص شهری با ویژگی مدیریت مناژم

ژرح نوسهازی و بهسهازی   اشاره داشت که در قالب نطقه ویژه ثامن مشهد م مدیریت توان به نمونهمی

هکتهار یمحهدوده    344ای به وسهعت تقریبهی   یع( در محدوده رضا بافت پیرامون شرم مطهر شضر 

ی گیرد و جمعیهت تقریبه  هکتار( در چهار قطاع بزرگ که بافت مرکزی شهر را دربرمی 46شریم شرم 

سازان ثامن بهه کهارگزاری از   مدیریت اجرایی شرکت عمران و مسکنبه  1306، در سال هزار نفر 32

فعالیهت   و شهرسهازی  راههسازی شههری وابسهته بهه وزار     شرکت مادر تخصصی عمران و بژرف 

در  .، اشهاره داشهت  (1362رسمی خود را آغاز نمود یسایت رسمی شههرداری منطقهه ثهامن مشههد،     

مهکهبی   -برجسته کردن نقهش فرهنگهی  توان مواردی چون: راهبردهای تعیین شده برای این ژرح می

یافته میان برقراری ارتباط سازمانی جهان اسالم، هامطهر شضر  رضا یع( به مثابه یکی از قطبشرم

                                                      
1 Denver 



 

دههی جدیهد شهوزه شههری     دهی و سامانسازمانو بافت شهری مشهد و  مجموعه زیارتی شرم مطهر

درآمهد(، مسهافران و   رفاهی زائران یبهه ویهژه زائهران کهم    -مورد نظر به منظور تامین نیازهای خدماتی

هها، مسهائل و نیازههای    با توجه به خهاص بهودن ویژگهی    شد . همانطور که بیان، را نام بردشهروندان

یع( شهرداری مشهد با نگاهی خاص اقدام به برپایی مهدیریت  محدوده محال  اژراف شرم امام رضا

تواند به عنوان یک الگوی است که می داشتهای برای این محدوده با عنوان شهرداری ثامن شهری ویژه

های خاص باشد. اما آنچه در مطالعهه ایهن   ی مناژقی با ویژگیعمل مدیریتی برای سایر شهرهای دارا

شهری منطقه ثامن است که بها توجهه   خورد ساختار سازمانی کامال یکسان مدیریتنمونه به چشم می

 به خاص بود شرای  این منطقه به نظر جای تامل و بررسی دارد.
 

 در مااجهه با اسکا  غیررسمیو ایرا  . تجارب جهانی 3-2

باشهد و ایهن مهدیریت ویهژه     جایی که ویژگی منطقه مهر بجنورد پدیده اسکان غیررسمی مهی از آن

پهردازد نیهاز   شهری در راستای مواجهه، اقدام و توانمندسازی این محال  تشکیل و بهه فعالیهت مهی   

 دانسته شد تا نگاهی هرچند اجمالی به تجربیا  جهانی در مواجهه با این پدیده دوقرن اخیر، شود.

هی گکرا به تجار  جهانی در رویارویی با اسکان غیررسهمی و پاسهخگویی بهه نیهاز سهرپناه      نگا 

گکاری دولتی در بخش میالدی، سرمایه 47ای که تا پیش از دهه گونهتهیدستان بسیار آموزنده است. به

شهد، بها   شد و از آنجا که این بخش غیراقتصهادی تلقهی مهی   مسکن غالبا ضروری تشخیص داده نمی

درآمدها بهه  رفت که مسئله مسکن کماجتماعی انتظار می -های اقتصادیگکاری در دیگر بخشایهسرم

به بعد، استمرار و تشدید مسئله مسکن موجب توجه  47خودی خود از ژریم بازار شل شود. از دهه 

و  درآمدها و البته با مشهاغل رسهمی همچهون کارمنهدان    ویژه به آن شد و با ایجاد موسساتی ویژه کم

سیاست بسهیاری از کشهورها شهد. در ایهن سیاسهت، تولیهد صهنعتی         1سازی اجتماعیها، خانهنظامی

بهه نقهل از    1341سازی و در نتیجه ارزان شدن ساخت مهورد تاکیهد بهود یصهرافی،     بلندمرتبه و انبوه

 (.پورجواهری

بنهدی  لی دسهته توان در هفت عنوان و ساختار کها را میهای اجتماعی دولتبه ژور کلی سیاست

غیررسمی در اوایل سده بیسهت مهیالدی   کرد. البته اولین سیاست با عنوان نادیده گرفتن مسئله اسکان

ناپکیر و امها گهکرا   اقتصادی لیبرالی با فرض بر اینکه پدیده مککور اجتنا  -برگرفته از دیدگاه سیاسی

را بهه خهود اختصهاص داد.     ریزی و شتهی زمهان پهرداختن بهه مسهئله     است، کمترین دخالت و برنامه

رویکردهای بعدی به ترتیب شکف و تخلیه اجباری، خودیهاری، مکهان و خهدما ، ارتقها بخشهی و      

                                                      
1 Public Housing 



 

به اجمال به بیهان رویکردههای غالهب شهاکم بهر       1-2باشند. که در ادامه در جدول توانمندسازی می

 .های مختلف در مواجهه با اسکان غیررسمی پرداخته شده استدولت

های غیررسمی در شهرهای بزرگ ایهران بهه پهیش از دوران    های سکونتگاهگیری گونهلسابقه شک

ههای غیررسهمی بهه مفههوم امهروزی، در      گردد. شاید بتوان گفهت نخسهتین سهکونتگاه   پهلوی باز می

ههای آجرپهزی متهروک    ههای برجهای مانهده از کهوره    در جنو  تهران و ویرانه 22تا  1327های سال

ههای  گکاری(. با شروع توسعه برونزای کشور در ایران از ژریم سرمایه1341فی، یوسگرفت یشاجپای

ها و مراکز اداری کشور شکل گرفت. با های توسعه برونزا در مراکز استانشاصل از درآمد نفت، قطب

در ایران نیز تسل  شهرنشینی به مصهابه الگهوی    تمرکز امکانا ، درآمد و اشتغال در این نقاط محدود

داری را در مقابل الگوی زندگی عشایری و روستایی به همهراه  و درواقع الگوی مورد نیاز سرمایه برتر

کار جههانی بهه همهراه بهه     داشت. بر این اساس، پیوستن ایران به اقتصاد جهانی و قرارگیری در تقسیم

ههای  گهی ای به ایجاد یک نظام ژبقاتی اجتماعی جدید منتهی شهد. از ویژ وجودآمدن صنعت کارخانه

های اجتمهاعی بهود. چنهین امهری     گزینی و به شاشیه رانده شدن برخی گروهاین نظام ژبقاتی، جدایی

ههای غیررسهمی را دربهر داشهت     هها و تشهکیل سهکونتگاه   گزینهی زمینه تاریخی بسهیاری از جهدایی  

 (.1346یایراندوست، 

های اجرایی توان سیاستهای غیررسمی شهری در ایران نیز میدر بررسی تجار  برخورد با بافت

مد  روال براین های کوتاهمد  و بلندمد  تفکیک نمود. در ارتباط با سیاسترا به دو صور  کوتاه

نشهینان،  ههای رایهج شاشهیه   گکران زندگی، فرهنگ و سهنت  بوده است که دولت بدون توجه به شیوه

هیچگونهه مشهارکت از جانهب    رواب  عمومی و خانوادگی، بعد خانوار و مساشت مورد نیاز و بهدون  

های قبلهی و فرسهتادن آنهها بهه     هایی را ساخته و سپس آنها را وادار به خروج از خانهخودشان، خانه

قیمت ساخته و تعدادی محل جدید نمود که در تهران، مسکن و شهرسازی، ساالنه تعدادی خانه ارزان

 (.1347ند یزاهدانی، داددرآمد، کارگران یا ... قرار میرا در اختیار افراد کم
جهای آن  ههای غیررسهمی در سهطح جههان کهامال مطهرود شهده و بهه        تخریب سهکونتگاه  باتوجه به اینکه سیاست

های مداراگرایانه و اصالح تدریجی مانند راهبردهای توانمندسازی و بهسازی بر پایه بسیج دورنی سهاکنین ایهن   شلراه

گهکاری  بها ههدف سیاسهت    1342وزار  راه و شهرسازی در بهمن ماه  گرفت، در ایران نیز به ژور رسمیمناژم شکل

ها ینگاهی منطقی به این مناژم شهری خاص(، سندی تحت عنوان کالن در امر توانمندسازی و بهسازی این سکونتگاه

در  های اخیر نیهز های غیررسمی تهیه و به تصویب هیئت دولت رساند. در سالسند توانمندسازی و بهسازی سکونتگاه

یابی به اهداف کالن این سند شرکت عمران و بهسازی شهری در شهرهای مختلف ایهران اقهدام بهه امهر     راستای دست

  های غیررسمی نموده است.توانمندسازی سکونتگاه



 

 راه شلها در مواجهه با اسکان غیررسمیرویکردهای مختلف دولت، 1-2جدول 

 
 دوره

 زمانی
 پیامدها هدف مالفه ها رویکرد در اکثر ماارد(انتقادات  علل ناکامی  هاویژگی

ی
ف و تخلیه اجبار

شک
1
 

1647
- 

1647
 

رایج در کشورهایی با -

و  متمرکز سیاسی نظام

 دیکتاتور

بی اعتنایی به تامین شم -

 سکونت

 توجیه رویکرد

 خاص زیباسازی و بهسازی شهری در مناسبت-

 رفع مشکال  بهداشتی-

 خیزیرفع مشکال  اجتماعی و جرم -

 ها و عدم رعایت استانداردرفع ناایمنی-

شکف 

های سکونتگاه

رسمی به  غیر

شیوه بولدزری یا 

 پدرساالرانه دولت

 تخریب-

 اخراج-

گشودن فضا برای -

و ساز در ساخت

 های با ارزشزمین

جدایی ژبقاتی ثروتمند -

 از فقیر

تخلیه اجباری و 

میلیون نفر  0/4راندن

 1644های ژی سال

 ر جهاند 2772تا 

ی
خودیار

2
 

1647
- 

1647
 

گیری از نیروی کار، بهره

ها استعدادهای مهار 

سازمانی و توان مدیریت 

خانوار در ساخت و 

 بهسازی واشد مسکونی

 نیاز به خودیاری سازماندهی دولتییهزینه ونیروبر(-

 ادامه نیافتن همکاری چند وجهی دولت مانند قیم-

ها به نتگاهعدم سرمایه گکاری توس  ساکنین سکو-

 دلیل عدم تعلم شقوقی زمین به آنها

فقدان سرمایه ساکنین برای ساخت مسکن و -

 رعایت استاندارهای اولیه

دولت در کنار و 

همراه توان و 

مهار  مدیریت 

برای شل  مردم

 مسئله مسکن

 تامین وام-

 ارتقا مسکن-

ارتقا و بهسازی -

 های غیررسمیسکونتگاه

و های مکانژرح-

 خدما 

های مسکن هسته، رحژ-

 سازی عمومیخانه-

تنها در چند مورد 

پرو، امریکای جتوبی 

 موفمو لیما 

مسکن عمومی
3
 

1627
- 

1647
تامین مسکن با یارانه - 

 دولتی یاتکا به دولت(

 کپی برداری ژرح از شرای  و فرهنگ اروپا-

 عدم تطبیم شرای  کشورهای هدف با استاندارها-

 یارانه کشورهای هدف عدم توان تامین اعتبار و-

 یابی نامطلو مکان-

 عدم توانایی پرداخت اقساط توس  خانوارها-

مداخله مستقیم و 

کامل دولت با 

خانه سازی و یا 

 ارائه یارانه و وام

دولت و -

 منابع دولتی

های یارانه-

دار هدف

 مسکن

شکف کامل مشکل -

 درآمدهامسکن کم

های  ارتقا سکونتگاه-

 غیررسمی

 لی ناموفمبه ژور ک

سنگاپور، کاراکاس 

 یموفم(

 
مکان و خدما
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1607
- 
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  شمایت بانک جهانی-

ارائه قطعاتی با -

ها و خدما  و زیرساخت

 تسهیال  محلی.

 موقعیت نامناسب زمین ارزان-

 ایکمبود منابع در ارائه تسهیال  محله-

 سختی در یافتن خانوارهای نیازمند-

 ربتعیین استانداردهای هزینه-

 مشکال  اداری و نیروی کار ماهر وارزان-

های  ها از اقوام و هم نژادیسختی انتقال خانواده-

 خود و ایجاد اجتماعی مختل 

مداخله دولت در 

ارائه زمین دارای 

زیرساخت و 

تسهیال  

ای، به همراه محله

 خودیاری ساکنان

ارائه زمین -

دارای 

 زیرساخت

یشمایت 

دولتی و بانک 

 جهانی(

 ا سطح اسکان غیرارتق

رسمی با ارائه زمین به 

 اقشار نیازمند

در مقایسه با مسکن 

عمومی و خودیاری 

 تر بودموفم

ی(
ارتقا بخشی یبهساز

 

1647
 

تاکنون
 

شمایت بانک جهانی و -

 هبیتت

پکیرش پدیده اسکان -

 غیررسمی

به رسمیت شناختن شم -

 شهروندی

 اجرای آرام و ضعیف-

 ناکافی بودن مشارکت محلی-

 استانداردها، قوانین و مقررا  ناکافی-

--های کالن ضعف در تامین و بازگشت هزینه-

 ارتقا بخشی

ریزی و اجرایی متمرکز و یا بخشی و نظام برنامه-

 بربروکراسی زمان

ارتقابخشی در 

های قالب ژرح

توسعه یکپارچه 

 با یارانه دولتی

 شم تامین-

سکونت و 

 هازیرساخت 

م به رسمیت شناختن ش

زندگی و شهروندی فقرا 

 در شهر از ژریم:

 تامین خدما  پایه

 دیساماندهی کالب

 تامین امنیت

در مقایسه با مسکن 

عمومی, خودیاری و 

مکان و خدما  

تر تر و موفممنطقی

 بوده

ی
توانمندساز

 

1667
 

تاکنون
 

شمایت بانک جهانی و -

 سازمان ملل

گیری از ظرفیت بهره -

 عمومی در توانمندسازی

 

گر ولت تسهیلد

و توانمند کننده 

به جای تامین 

 کننده

گیری از بهره-

ظرفیت 

عمومی در 

 توانمندسازی

درنظر داشتن رواب  

نگر میان توسعه کلی

پایدار اقتصادی شهری، 

 محیطی و اجتماعی

ایجاد تحوال  مثبت 

ریزی، در برنامه

مدیریت شهر و 

های بهبود سکونتگاه

 فقیر نشین

 تنظیم: منابع گوناگون

                                                      
1 Force Eviction 

2 Self-Helping 
3 Public Housing 
4 Site and Service 

 



 

 طالعهحدوده مارد مم .3

کیلومتر مربع مرکز استان خراسان شمالی از شمال با  10262با وسعتی در شدود  شهرستان بجنورد

کیلومتر مرز مشترک دارد که بخشی از آن مرز آبی رودخانه اتهرک مهی باشهد.     147کشور ترکمنستان 

شهر  از   شود. شهر بجنورد از سهمت محدود می استانی هایرشته کوه و جنو  با این شهر از شمال

های استان ژریم جاده اصلی به مشهد از غر  به تهران و از جنو  به شهرستان اسفراین از شهرستان

 دارد.  ارتباط زمینی

 های غیررسمی تکامل تاریخی شهر بجنارد و روند گتترش سکانتگاه. 3-1

الهب جهدول   شهر بجنورد در قهای غیررسمی رشد و توسعه شهر بجنورد و به دنبال آن سکونتگاه

 شده است.ح یشرتزمانی  هایدورهبه تفکیک  3-1
 های رشد اسکان غیررسمی در شهربجنورد، دوره1-3جدول 

 نتایج عامل رشد اسکا  غیررسمی بازه زمانی ورهد

 توسعه کالبدی شهر و پیوستن برخی روستاهای اژراف به شهر افزایش ارزش شهرنشینی 1361-1332 اول

 اجرای اصالشا  ارضی پس از 1326-1363 دوم
 به شهر به دنبال کار افزایش مهاجر  روستاییان

 گسترش کالبدی بیش از دوبرابری شهر

 اسالمی پس از انقال  1344-1326 سام

های نظارتی و کنترلی الزم فقدان ابزار و سیاست ادامه رشد کالبدی در پی

 جهت اسکان مطلو  جمعیت

 الستیک ن وکارخانه سیما ،مجتمع پتروشیمی اشداث

های تحت نظار  اختصاص اراضی قابل توجهی توس  نهادها و ارگان

 دولت به امر مسکن

 تاکنون 1344 چهارم
با  پس از تشکیل شهرداری مهر

 شمایت ستادتوانمندسازی کشور
 های غیررسمیعدم اجازه و امکان رشد سکونتگاه

 

 تصویر کشیده شده است سال به 27روند توسعه ادواری رشد شهر بجنورد در ژی در نقشه زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، توسعه ادواری شهر بجنورد1-3نقشه 

 

 ماخک: منابع گوناگون



 

  محالت مارد مطالعه. 3-2

محله  22خانه از میان آ  و دباغ خانه، پشت تصفیه2بربرقلعه، باقرخان در این بررسی چهار محله

بودنهد بهه   یررسمی که در زمان شروع به کار شهرداری منطقه ویژه مهر شهناخته شهده   دارای اسکان غ

خانه به دلیل الزم به ذکر است محله دباغاند؛ های مورد مطالعه برای ارزیابی برگزیده شدهعنوان محله

 انهد. به عنوان یک محله درنظر گرفته شهده خانه، هر دو کوچک بودن و نزدیکی به محله پشت تصفیه 

ور این چهار محله را به عنوان محال  هدف بهه منظه   1344از آنجایی که ستاد توانمندسازی در سال 

اقدام تا نیل به اهداف سند توانمندسازی برگزیدند و این محال  بهه عنهوان پهایلو  اجهرای اصهول      

های غیررسمی انتخا  شدند، در این پژوهش نیز میزان موفقیهت عملکهردی   توانمندسازی سکونتگاه

 شهرداری مککور در این محال  مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های غیررسمی و موقعیت محال  هدفگانه، سکونتگاه. بجنورد به تفکیک مناژم سه2-3نقشه 
 

 انتخابی روش ارزیابی عملکرد .4-1

ههای  ها، عوامل، فرایندها، مزایا و اهداف ارزیهابی عملکهرد شهیوه   در بررسی سیر تاریخی، دیدگاه

اند، ه غنی در ارزیابی عملکرد بودههایی که دارای تجربها و بعدها شهرداریها، شرکتمختلف سازمان

های اخیر بسیار مورد توجه در سال (BSc  ارزیابی کارت امتیاز متااز توان بیان داشت که نظام می

شهرکت بهزرگ    277بیش از  2777تا  1662های بین سالو استفاده قرار گرفته است. به عنوان نمونه 

روش  ،نورتهون و کاپالن  هایهاز مشاور توروال و ...مانند زیراکس، اریکسون، مو و اروپایی آمریکایی

 بکار بستند.های خود ها و شرکتبه منظور ارزیابی سازمان را ارزیابی متوازن

 

 

 راهنما

 محله11یک:منطقه

محله  11دو:منطقه

 محله22مهر:منطقه

ماخک: کاوش 

 1340معماری، 



 

 های جهانارزیابی عملکرد شهرداریهای های استفاده از روش، نمونه1-6جدول

 پورتوریا فنالند ترالیااس انگلستان فیلیپین اسپانیا سیاتل امریکا شارلو  انتاریو هاهرداریش

الگای ارزیابی 

 عملکرد
Bench 

marking BSC BSC TQM& 

EFQM 

مدل 

 منطقی
BSC BSC BSC BSC 

 

 

از این روش نه تنهها بهه عنهوان سیسهتمی بهرای ارزیهابی       ها و شهرداری هاشرکتها، این سازمان

ابهزاری  همچنهین  انهد.  بهرده هها بهرعملکرد، بلکه به عنوان ابزاری جهت کنترل نحوه اجرای استراتژی

باشد. از سازی راهبردها در تمامی سطوح آن میبرای جاری هامناسب و کاربردی در سراسر شهرداری

ها شفع انسجام، یکپارچگی و بهاالبردن کهارایی در جامعهه و نظهام     آنجا که فلسفه وجودی شهرداری

ی در این مدل بکار گرفته شوند که شهری و همچنین رضایتمندی شهروندان است، لکا بایستی مفاهیم

در جدول زیر به مقایسه  (.1344زاده، قادر باشند به این مهم دست یافته و آن را سنجش نمایند یشیخ

 های مختلف ارزیابی پرداخته شده است.ابعاد گوناگون روش
 های ارزیابی مختلف،مقایسه ابعاد مورد توجه در روش2-6جدول 

 

سهری  بایهد از یهک   کند کهه بهه منظهور ارزیهابی عملکهرد ههر سهازمانی مهی        این مدل پیشنهاد می

های متوازن استفاده کرد تا از این ژریم مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم شاخص

 و کسهب  داخلهی  جنبه،مشتریان جنبه ،مالی هجنب.مختلف شامل:  هایجنبه این .سازمانی داشته باشند

و  کننهد چهار وجه اهداف خود را تعیهین مهی   این درسپس  باشد.می نوآوری و یادگیری جنبه و  کار

اههداف کمهی ههر یهک از ایهن      و  هایی را انتخا  کهرده شاخصبرای تحقم این اهداف در هر وجه، 

. پس از آن اقداما  اجرایی را جهت تحقم کنندیهای ارزیابی مورد نظر تعیین مها را برای دورهنماگر

ها و سهازمان مهدیریت و   گکارند یشرکت مهندسی سیستمریزی کرده و به اجرا میاین اهداف، برنامه

 (1340ریزی کشور، برنامه

 جامعه کارکنا  پذیریانعطاف رقابتی بازار استراتژی مشتری کیفی  وریبهره ناآوری مالی بعادا

  *     * * * * سینک و تاتل

 *  * *  *   * * ماتریس عملکرد

   *  * * * * * * هرم عملکرد

   * * *  * * * * ها و نتایجکنندهتعیین

 * * *  * * * * * * ارزیابی متوازن

 * *  * * * * * * * سود استراتژیک

          * کاهش هزینه

 منابع گوناگونماخک: 

 

 1340ریزی کشور ، یت و برنامهها و مدیریت سازمان مدیرمهندسی سیستمماخک: 

 



 

 انجام پژوهش وندر .4-2

بنهدی  تهوان نتیجهه گرفهت کهه در دسهته     مقدمه و مسئله پژوهش بیهان شهد، مهی   بنابر آنچه که در 

ر ارزیهابی عملکهرد   بهه منظهو  اسهت.  « کواربردی »برمهنای هدف، پژوهش باضر از ناع ها پژوهش

اجرایی و متناسب با تمام کنشگران شههر، بهرای برژهرف نمهودن     هایی مجموعه هدف و ارائه راهکار

های روی مدیریت شهری در مناژم ویژه شهری به ژور عام و موانع و چالشهای پیشموانع و ضعف

 -تاصویفی »ترکیهوی  ، به ژهور خهاص، در ایهن تحقیهم از روش     داری ویژه منطقه مهر بجنورد شهر

مطالعه توصیفی  ،پیمایش میدانیدر گام بعد به کمک . استفاده شده است «تطهیقی»و روش « تحلیلی

روش اسناد، آمار و مدارک معتبر محدوده مورد بررسی و برگزیهدن   بررسی و تاریخی از ژریم روش

آوری شده پرداخته شد کهه  ژالعا  جمعبه تحلیل و ارزیابی ا ارزیابی عملکرد کارت امتیاز متااز 

شاخص و تعدادی نماگر به منظور ارزیابی عملکرد شههرداری منطقهه    64معیار،  13بعد،  6در نهایت 

دو  یبها کارشناسهان بخهش مهالی شههرداری مههر و مرکهزی( و        ابزار مصوابهه مهر تدوین شد که با 

سوال باز( مجزا برای نمونه آمهاری   3تایی لیکر  و 2یدارای سواال  بسته براساس ژیف  پرسشنامه

نفهر   37آماری متخصصهین بهه تعهداد    پرسش و نمونه 34نفر که شامل  26نمایندگان ساکنان به تعداد 

ههای  ادهآوری اژالعا  چهار محله مورد بررسی پرداخته شد. اژالعا  و دپرسش؛ به جمع 41شامل 

پردازش شدند. الزم بهه   SPSSافزار نرمهای آماری با استفاده از ها از ژریم آزمونشاصل از پرسشنامه

بها   در مرشلهه آخهر   انهد. تعیهین شهده   جدول مارگا ذکر است تعداد نمونه آماری مورد نظر برمبنای 

و تهدیهدهای   نقاط قو ، ضعف، فرصهت ، (SWOT) سنجش و تحلیل استراتژیک محیطیاستفاده از 

های تحلیل پرسشتحقم اهداف مدیریتی و اجرایی شهرداری منطقه مهر بجنورد را برمبنای  رویپیش

تحقم اهداف مدیریت این منطقهه  کاهش موانع ه منظور ب، باز پرسشنامه و نتایج کارت امتیاز متااز 

ی ژراشهان و برنامهه   هها ها و برنامهبستری برای تحقم ژرحنیز در جهت فراهم آوردن  ویژه شهری و

 SWOTهوای  راهکار مدیری  شهری برمهنوای اسوتراتژی   26ریزان، در هر بعد به تفکیک کنشگران 

 شده است.
 

نفعا  و ارزیابی عملکرد و میزا  مافقی  شهرداری منطقه مهر در سه بعد  افزایش رضای  ذی .4-3-1

  های مدیری ها و مکانیزمو استقرار روش تحقق پایداری محالت

هها را  نرمال بودن داده SPSSافزار با بهره گرفتن از نره  اسمیرناف-آزما  کالماگروفدر ابتدا 

 63ی هها رغم نرمال بهودن توزیهع اکثهر شهاخص    ها علیمورد آزمایش قرار دادیم، که در بررسی پاسخ

ز عدم دست آمد که نشان ابه %2کمتر از  P-valueشاخص مقدار  62از نظر چولگی اما در  (شاخص



 

های دارد. لکا در ادامه مسیر ملزم به استفاده از روش ها به هر سوال پرسشنامهپاسخنرمال بودن توزیع 

  ناپارامتریک به منظور مقایسه دو گروه شدیم.

ما  ویتنی -آزما  یااز ژریم در ادامه مسیر با هدف تعیین وجود و یا عدم وجود تفاو  معنادار 

(Mann Whitney U Test) یان نظرا  گروه نمایندگان ساکنان محال  با تصورا  گروه متخصصین، که م

میزان رضایت ساکنین از عملکرد شهرداری منطقه مهر در محلهه  "هر یک به صور  مجزا پرسشنامه 

داده شهد. نتهایج شاصهله    ها مورد بررسی قرار به تفکیک شاخص اند،را پرکرده "سکونت خود تاکنون

شاخص بررسی شده توس  دو گروه نمایندگان سهاکنین و   23های در میان پاسخمبین این موارد بود. 

ههای معنهاداری   ها دارای تفاو پاسخ %13/36( شاخص شدود بیش از 6ها در نه یمتخصصین، پاسخ

 باشهند. ها دارای تفاو  فاششی نمیها در میانگین رتبهشاخص %40/47باشند و باقی نسبت به هم می

، این مسئله مشهود است که از میان نه میان دو گروههای دارای تفاو  معنادار شاخصدر نگاه اول به 

نفعان و تحقم پایداری محال  است، تنها سهه  شاخص مککور که مربوط به ابعاد افزایش رضایت ذی

نفان است و باقی هفت شاخص در بعهد تحقهم پایهداری    شاخص مربوط به بعد افزایش رضایت ذی

. که از آن میان پنج شاخص، مربوط به معیار پایداری اجتماعی است و دو شاخص محال  جایی دارد

یج شاصهل از ایهن   انته باقی مانده هر یک به معیار پایداری اقتصادی و پایداری محیطی مرتب  اسهت.  

 شرح داده شده است. نظرا جهت اختالف به تفکیک  3-6جدولو  1-6نمودار آزمون در 

 

 
 های دارای اختالف معنادار برمبنای جهت اختالف امتیازا بندی شاخص، تقسیم3-6جدول

 ج کلیینتا نظراتجه  اختالف  رگا  ماظفا

ساکنین محالت 

 هاو شارایاری

باالتر بودن میانگین 

 امتیازا  نمایندگان ساکنان 
 هایی که مرتب  با سنجش میزان فعالیت، همکاری و هماهنگی.رضایت نمایندگان ساکنین از شاخص1

 کنین محال  استسا

 هایی که مرتب  با عملکرد شهرداری مهر است.رضایت نسبی بیشتر متخصصین از شاخص2

 . رضایت بیشتر نمایندگان ساکنان از افزایش شس تعلم به محال  و بهبود رواب  همسایگی3

 ال .انتظار بیشتر نمایندگان ساکنین از شهرداری مهر در تحقم اهداف پایداری و توانمندسازی مح6

شهرداری منطقه 

 مهر

باالتر بودن میانگین 

 امتیازا  متخصصین

 متغییر هاسایر ارگا 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

یکی از سه آزمون تهی اسهت کهه بهه منظهور مقایسهه        (One Sample Test) ایتک نمانهآزما  تی

بها عهدد انتخهابی     شود. تا میزان اخهتالف معنهادار متغییرهها   میانگین یک متغیر با یک عدد استفاده می

مشخص شود. در این بررسی هدف سنجش میزان موفقیت عملکرد شهرداری منطقه مههر بها بررسهی    

نفعان، تحقم پایداری محال  و تهامین منهابع مهدیریت مهالی، از ژریهم      سه بعد افزایش رضایت ذی

ایی لیکهر  و  ته بندی پرسشنامه ژراشی شده با ژیف پنجای است. باتوجه به ژبقهنمونهتکآزمون تی

استنادا  آماری قابل استفاده، در این آزمون عدد مقدار مورد آزمون یشاخص مبنای مقایسهه( را سهه   

برابهر و یها    هها شهاخص  اگر مقدار عهددی تست آزمون تیدر ( درنظر گرفتیم. به این مفهوم که x=3ی

اسهت، درنظهر   فتهه باشد آن پرسش به عنوان شاخصی که به مقبولیت عملکردی دست یا 3تر از بزرگ

 .شودمیگرفته 

شهاخص تعریهف شهده دو بعهد افهزایش رضهایت        23ازاین نیز اشاره کهردیم،   همانطور که پیش

میوزا  رضوای  سواکنین از عملکورد     "نفعان و تحقم پایداری محال  تحهت عنهوان سهنجش    ذی

ینهدگان  نمادر قالهب پرسشهنامه بهه دو گهروه      "شهرداری منطقه مهر در محله سکان  خاد تاکنا 

ساکنان محال  و متخصصین ارائه شده بود، لکا در این مرشلهه بهه منظهور سهنجش میهزان موفقیهت       

ای، بهه میهانگین نظهرا  دو گهروه در ههر      تک نمونهعملکرد شهرداری منطقه مهر از ژریم آزمون تی

ی مدیریت هاها و مکانیزمشاخص بعد استقرار روش27های مرتب  به شاخص پرداختیم. در ادامه داده

هوا و  نظرسنجی از مدیرا ، کارشناسا  شهرداری مهر و صوابهنظرا  از روش "را نیز از پرسشنامه 

 مورد آزمون قرار دادیم. "های مدیری  و عملکرد در شهرداری منطقه مهرمکانیزم

پرسشنامه سنجش میزان رضایت نمایندگان ساکنان و متخصصین از گروه دو نظر  و جهت اختالفمیزان تعیین  1-6نمودار

  تحقم پایداری محال  و رضایت ذی نفعان بعد دودر  ساکنان از عملکرد شهرداری



 

زیهر   نمهودار به صور  مجمل در  SPSSای انجام شده در نمونهتک های آزمون تیخروجی داده

شاخص، از شاخص مبنهای   22در بازخوانی اژالعا  شاصله از آزمون نتیجه عددی . ده استارائه ش

بزرگتر و یا برابر با آن هستند. به این مفهوم که در ارزیابی عملکرد، شهرداری منطقه مههر بجنهورد در   

 ، چهار معیار مربوطشاخص 22دست یافته است. از میان این  شاخص به موفقیت قابل قبولی 22این 

های مدیریت، معیار پایداری اجتماعی از بعد تحقم پایداری محال  ها و مکانیزمبه بعد استقرار روش

 باشند.نفعان منطقه مینفعان از بعد رضایت ذیو در نهایت معیار افزایش رضایت ذی

وان ته اند را نمهی کسب کرده 3ها مقدار عددی کمتر از شاخصی که در پاسخ به پرسشنامه 23باقی 

از بعد تحقم پایداری محهی ، کهل شهش     در ارزیابی عملکردی موفم خواند. در این میان نه شاخص

نفعان منطقه و در نهایهت هشهت شهاخص از    شاخص معیار توانمندسازی محال  از بعد رضایت ذی

ههای ههر بعهد را    در خاتمه میهانگین شهاخص  . باشندهای مدیریت میها و مکانیزمبعد استقرار روش

 ده تا درصد تحقم بعد مشخص شود.اسبه کرمح

 

 

 
 

 

  

تحقم پایداری محال ، رضایت ذی نفعان و  در سه بعدای، تک نمونهژریم آزمون تی ارزیابی عملکرد از 2-6نمودار

 هااستقرار روش



 

 -T)ای نمونهنسبت به مبنای مقایسه ارزیابی عملکرد در آزمون تی تک ، نتایج موفقیت و عدم موفقیت معیارها6-6جدول 

Test) 

 معیاردرصد تحقق هدف  T- Test مقدار معیارها بعادا

رضای  

نفعا  ذی

منطقه 

مهر 

 بجنارد

 200/67 7134/2 وانمندسازیت

 027/46 644/3 نفعانفزایش رضایت ذیا

 361/66 هامیانگین بعد براساس میانگین شاخص

 تحقم پایداری محال 

 262/26 642/2 پایداری اجتماعی

 36 0/1 پایداری اقتصادی

 22/64 312/2 پایداری زیست محیطی

 623/21 هامیانگین بعد براساس میانگین شاخص

ها و استقرار روش

 های مدیریتیزممکان

 113/60 324/2 استقالل مدیریتی و عملکردی

 442/62 433/6 دیریت هماهنگ و یکپارچه در سطوح افقیم

 66/62 422/6 دیریت هماهنگ در سطوح عمودیم

 662/40 426/3 فزایش کیفیت منابع انسانی کارکنانا

 223/60 304/2 رایندهای کاریف

 11/41 722/3 فزایش انگیزش کارکنانا

 707/46 هایانگین بعد براساس میانگین شاخصم
 

 . ارزیابی عملکرد و میزا  مافقی  شهرداری منطقه مهر از منظر بعد تامین منابع مدیری  مالی 4-3-2

، از آنجایی که امکان ارزیهابی بها ابهزار پرسشهنامه     در این بعدبه منظور ارزیابی عملکرد شهرداری 

و رجوع بهه اسهناد، مهدارک و آمهار شههرداری      مرکزی امور مالی شهرداری  از مصاشبه با ممکن نبود

ها نسبت به سال تاسیس شهرداری منطقه مهر بهره گرفته شده منطقه مهر با مقایسه کرد تغییرا  هزینه

. کرد مورد مطالعه در قالب چندین سوال مورد بررسی قهرار گرفهت  است. موارد درصد تغییرا  هزینه

شاخص مورد سوال منطقهه مههر بها مهوارد مشهابه در شههرداری مرکهزی         11مقایسه  بهدر این مسیر 

ها را به تفکیهک و تجمیهع دارد پرداختهه شهد.     بجنورد که آمار و اسناد ساالنه هر سه منطقه شهرداری

همچنین به منظور مقایسه جز با کل، مقایسه عملکرد بخهش مهالی شههرداری منطقهه مههر یجهز( بها        

کرد و درآمهد شههرداری مههر و    ل( انتخا  شد. پس از محاسبه تغییر نرخ هزینهشهرداری مرکزی یک

کرد شهرداری مهر با شهرداری مرکزی و عدم وجود مبنای مقایسه در نهایت اختالف در مقادیر هزینه

مهر که به تفکیک در بخش امور مالی  در این بخش از نتایج مکتو  میزان پیشرفت عملکرد شهرداری

 رداری مرکزی موجود است بهره گرفته شد.و اداری شه



 

 بعد تامین منابع مدیریت مالی ، میانگین موفقیت2-6جدول 

 معیاردرصد تحقق هدف  معیارها بعادا

تامین منابع 

 مدیریت مالی

 3/23 افزایش درآمد شهرداری 

 2/25 های شهری با شفع کیفیت خدما غییر هزینه عملیا ، خدما  و زیرساختت

 77/20 هان بعد براساس میانگین شاخصمیانگی

 

ها افزایشی بوده؛ در نگاه اول عدم ایجاد توان گفت در تغییر نرخ هزینه، مینتایجبا دقت در جدول 

باشد، اما با بررسی علل ها با آنچه مطلو  متصور است مغایر میو رشد درآمد پایدار و افزایش هزینه

شود که دلیل افهزایش رونهد   مجموعه، این نتیجه شاصل می این افزایش نرخ، در ژول عمر کاری این

کردهها  های عمرانی، خدماتی، زیرساختی و شتی جاری، و در نهایت غالب روند افزایشی هزینههزینه

آن است که تا پیش از شروع به کار شهرداری مهر توجهی هرچند در شد معمول سایر محال  درون 

ه و در عمل به شال خود واگکار شهده بودنهد. همچنهین بها     شدشهری، به این محال  غیررسمی نمی

باشد و قابل توجیه. کردها نامانوس نمیرویه نرخ تورم در چندسال اخیر، این افزایش هزینهافزایش بی

لکا در ژول این شش سال کاری شهرداری مهر به ناچار هزینه امورا  شهرداری منطقه کاهش نیافتهه  

ابل قبولی از امکانا  و خدما  شهری دست یابند و این منطقهه نیهز در   تا این محال  نیز به سطح ق

های مناژم شههر بجنهورد برسهاند. همچنهین نتهایج      تمام امور شهری بتواند خود را به سایر شهرداری

شاصله از جدول میانگین موفقیت بعد تهامین منهابع مهدیریت مهالی کهه براسهاس مسهتندا  آمهاری         

درصد، شهرداری منطقهه مههر    20توان گفت با درصد میانگین نهایی شهرداری مرکزی یکل( است می

 موفم بوده است.نسبتا درصد  27کردها، کمی بیش از های منابع مالی و هزینهدر برآوردن مطلوبیت
 

 . ارزیابی عملکرد شهرداری برمهنای مدل کارت امتیاز متااز 4-3-3

 27درصد تحقم اههداف ابعهاد بهیش از     -1ت بایسبراساس اصول ارزیابی کار  امتیاز متوازن می

بین درصد تحقم اهداف به منظهور شفهع تعهادل در چههار بعهد       اختالف -2درصد باشد و همچنین 

 معنادار نباشد. 

بعهد افهزایش   درصد تحقم به ههدف در  در میان چهار بعد مورد بررسی تنها در بررسی شرط اول 

مشهروط  درصهدی   27درصدی از میانگین مطلو   41/7با اختالف بسیار کممنطقه نفعان رضایت ذی

 کار  ارزیابی نیز سایر ابعاد یابی به موفقیت درنظر گرفت.آن را در مرز دستتوان می کمتر است که

تهوان عملکهرد   کهه مهی  انهد،  یابی بهه ههدف کسهب کهرده    درصد در دست 27هرسه مقادیری بیش از 

بهه   موفم خواند.نسبتا به ژور کلی در این سه بعد شهرداری منطقه مهر را در دستیابی به اهداف خود 



 

ههای  هها و مکهانیزم  لحاف میزان موفقیت از میان چهار بعد کار  امتیهاز متهوازن، بعهد اسهتقرار روش    

ها و آمهار و مسهتندا ، موفقیهت    ای پرسشنامهنمونهمدیریت بر اساس نتایج شاصل از آزمون تی تک

ههای پهس از ایهن در    ساز موفقیتتواند زمینهکه این خود میبیشتری در ارزیابی عملکرد داشته است 

توان بیان داشت که موفقیت در سایر ابعاد در گهرو موفقیهت عملکهردی    سایر ابعاد باشد، همچنین می

بهه   4-6نتایج ذکر شده در جدول های مدیریت است. ها و مکانیزمشهرداری متطقه در استقرار روش

 اجمال ارائه شده است. 
 ، میانگین درصد تحقم هدف ابعاد کار  متوازن و نتیجه نهایی عملکرد4-6جدول 

 نتیجه نهایی عملکرد میانگین درصد تحقق هدف بعد دیفر

 در مرز موفقیت 361/66 نفعانافزایش رضایت ذی 1

 موفمنسبتا  623/21 تحقم پایداری محال  2

 موفم نسبتا 77/20 تامین منابع مدیریت مالی 3

 موفم نسبتا  707/46 های مدیریتها و مکانیزمروش استقرار 6

کهه   در این بخش شرط دوم اصول ارزیابی کار  متوازن مهورد بررسهی قهرار گرفتهه شهه اسهت.      

محاسبه شکاف معنادار بین نتایج درصد تحقم اهداف به منظور شفع تعهادل در چههار بعهد بهه ایهن      

درصهد    22  متوازن به تفکیک بیش از صور  است که محاسبه تجاوز شکاف در هر دو بعد کار

 نباشد. با بررسی شفع تعادل نتایج زیر شاصل شده است.
 

 ، نتایج شاصل از مقایسه دو به دوی ابعاد در شفع تعادل کار  امتیاز متوازن در دستیابی به اهداف0-6جدول 

 نتیجه باصله درصد اختالف  میزا  اختالف و بعد مارد مقایتهد

های ا و مکانیزمهاستقرار روش

 نفعانمدیریت و افزایش رضایت ذی
364/7 67 % 

شکاف بین دو بعد بیش از شد تعادل کار  ارزیابی متوازن 

 و عدم رعایت تعادل در میزان پیشرفت در دو بعد

های ها و مکانیزماستقرار روش

 مدیریت و تحقم پایداری محال 
326/7 33 % 

ار  ارزیابی متوازن شکاف بین دو بعد بیش از شد تعادل ک

 و عدم رعایت تعادل در میزان پیشرفت در دو بعد

های ها و مکانیزماستقرار روش

 مدیریت و تامین منابع مدیریت مالی
212/7 21 % 

و  تعادل کار  ارزیابی متوازن درمحدودهشکاف بین دو بعد 

 پیشرفت متعادل دو بعد در کنار هم

تامین منابع مدیریت مالی و تحقم 

 یداری محال پا
760/7 17 % 

 شکاف بین دو بعد بیش از شد تعادل کار  ارزیابی متوازن

 و پیشرفت متعادل دو بعد در کنار هم

تامین منابع مدیریت مالی و افزایش 

 نفعانرضایت ذی
126/7 12 % 

 شکاف بین دو بعد بیش از شد تعادل کار  ارزیابی متوازن

 و پیشرفت متعادل دو بعد در کنار هم

تحقم پایداری محال  و افزایش 

 نفعانرضایت ذی
722/7 2 % 

 شکاف بین دو بعد بیش از شد تعادل کار  ارزیابی متوازن

 و پیشرفت متعادل دو بعد در کنار هم
 



 

توان بیان داشت تعادل مطلو  کار  ارزیابی متوازن در مقایسهه بعهد   در بررسی نتایج شاصله می

ک از سه بعد دیگر به تفکیک شاصل شده اسهت. بهدین مفههوم کهه     تامین منابع مدیریت مالی با هری

شهرداری منطقه مهر توانسته است متناسب با منابع درآمدی کسب شده و مدیریت بهیه منابع مهالی و  

 کرد در هر سه بعد دیگر متناسب و با اختالفی قابل قبول به فعالیت و موفقیت دست یابد.هزینه

هها و  اسهتقرار روش مطلهو  کهار  ارزیهابی متهوازن در بعهد      در مقایسه چگونگی شفع تعهادل  

 67، درصد شکاف نفعان و تحقم پایداری محال افزایش رضایت ذیبا دو بعد  های مدیریتمکانیزم

به آن مفهوم که شههرداری منطقهه مههر توانهایی بیشهتری در کسهب        د.شودرصدی مشاهده می 33و 

هایی همچهون همهاهنگی در سهطوح افقهی و     موفقیتهای این بعد داشته است، های شاخصموفقیت

بهرد موفقیهت   عمودی، افزایش کیفیت منابع انسانی و انگیزش کارکنان. که این موارد در تحقم و پیش

 ای بسیار شائز اهمیت است.هر مجموعه

کهه   نفعان و تحقم پایداری محال افزایش رضایت ذیدر نهایت با مقایسه میزان اختالف دو بعد 

توان بیان داشت که باشند، میدرصد می 27درصد و  22در مرزهای موفقیت با مقادیر شدودی هر دو 

رغم کم بودن مقدار درصدی آنهها دارای بیشهترین شهد تعهادل در     در این دو بعد میزان موفقیت علی

 باشند.دستیابی به اهداف کار  امتیاز متوازن می

متوازن که منتج به شش مورد مقایسه شهد، تنهها   دوی چهار بعد کار  ژور کلی در سنجش دوبهبه

و  نفعهان افهزایش رضهایت ذی  بعد های مدیریت با ها و مکانیزماستقرار روشدر دو مورد مقایسه بعد 

عهدم شفهع تعهادل     های مدیریت با تحقم پایداری محال ها و مکانیزمبعد استقرار روش مقایسه دو

 یی بعدی تعادل مطلو  کار  متوازن شفع شده است. دوبهشود و در چهار مقایسه دومشاهده می
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، نتایج میزان اختالف مقایسه دوبه دویی ابعاد به تفکیک و مقایسه با شد مجاز قبول و رد تعادل3-6نمودار

 



 

 های کنشگرا  دخیل  پیشنهادات(. ارائه راههردهایی به تفکیک گروه2

 -شامل راهبردههای توسهعه   SWOTدهای منتج از تحلیل در این مرشله از پژوهش به ارائه راهبر

 و راهبردههای تهدافعی  WO بهازنگری  -، راهبردههای ترمیمهی  ST، راهبردهای ادغهام  SO تهاجمی

WT.پرداخته شده است 

روی، بندی کنشگران دخیل در بهبود روند زندگی در محال  مورد ارزیابی پژوهش پیشدر تقسیم

 توان به چهار گروه زیر به تفکیک اشاره داشت:نها میبر شسب ماهیت و منشا سازمانی آ

 کنشگران دولتی: اداره راه و شهرسازی استان، فرمانداری،استانداری، ستاد توانمندسازی استانی.

 کنشگران عمومی: شهرداری، شورای شهر

 کنشگران خصوصی: مهندسین مشاور، پیمانکاران

  نان محال کنشگران مردمی: شورایاری محال ، معتمدین، ساک



 

 

 به تفکیک کنشگران دخیل SWOT، راهبردهای شاصل از تحلیل جدول 1-2جدول 

های روهگ

 کنشگرا 

  Threatsنقاط تهدید  Opportunitiesنقاط فرص   

کنشگرا  

 بخش عمامی

ت 
نقاط قا

S
tr

en
g

th
s

 

های مدیریت برد اصول و روشتالش در پیش. 1

ی و در سطوح خرد و کالن مدیریتمناژم ویژه 

 عملکردی

های بیشتر و مستمر با . تالش در جلب همکاری2

آ  و فاضال  به جهت تسریع در ساماندهی  سازمان

سیستم دفع و جک  فاضال  محال  و اتصال آن به 

 آوری فاضال  شهریشبکه جمع

گیری از همراهی و مشارکت اعضای شورایاری و نمایندگان ساکنان هبهر. 1

می، جوان و پیمانکاران محلی به صور  قراردادی و محال ، نیروی کار بو

پیمانی به منظور مرتفع ساختن مسائل شاکم بر محال  با هدف کاهش نرخ 

یابی به پایداری اجتماعی و بیکاری و توانمندسازی ساکنان محال  و دست

 یاهداف منطقه ویژه( محیطیزیست

   در معرض خطرسازی شریم مسیل در محال. تخصیص منابع به منظور ایمن2

کنشگرا  

 مردمی

های دولتی و شهرداری در پیگیری مجدانه از سازمان. 1

جلسا  رسمی شهرداری با شضور اعضای شورایاری 

محال  به منظور شمایت از مشاغل خرد موجود در 

ای خاص گیری از ساکنین دارای شرفهمحال  و بهره

 در مشاغل مرتب 

افزایش  رن محال  دپیگیری مستمر مطالبا  ساکنا. 2

ها رسانی و توسعه زیرساختسرعت و کیفیت خدما 

 در محال 

اندازی و رونم تشویم نیروی جوان و بومی توس  شورایاری محال  به راه. 1

های کوچک متناسب با خرفه ساکنین و البته با شمایت دولتی با هدف کارگاه

 کاهش نرخ بیکاری در محال 

های مردمی تحت اندازی تشکلساکنین به منظور راهتالش در متقاعد ساختن . 2

 شمایت نیروی انتظامی با هدف ایجاد و افزایش امنیت در محال 

کنشگرا  

 دولتی

.توجه بیشتر ستاد توانمندسازی کل کشور، اداره راه و 1

شهرسازی استان، استانداری و فرمانداری به شهرداری 

ند اداری و موفم منطقه مهر بجنورد از ژریم تسهیل رو

بروکراتیک در انجام امور به جهت پیشبرد اهداف 

 مجموعه شهرداری و منطقه ویژه

ای به های بلندمد  چند مرشلههای دولتی از ژریم اعطای وام.شمایت1

 شهرداری منطقه براساس میزان پیشرفت عملکردی شهرداری در پیشبرد اهداف

کنشکرا  

 خصاصی

انجام مطالعا  در  های مشاوره.شضور شرکت1

 های مصو  محله پروژه

های قرض االحسنه با اعطای اندازی صندو . راه2

 های ساخت مسکنهای کارآفرینی و یا واموام

های عمرانی توس  پیمانکاران داری پروژه. عهده3

 بخش خصوصی در محال  

 

کنشگرا  

 عمامی

ف 
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نقاط 
W

ea
k

n
esses

های و یکپارچگی هاگیری از هماهنگیتالش در بهره.1 

ایجاد شده در سطوح عمودی و افقی به جهت افزایش 

ریزی، تغییر ساختار استقالل در تصمیم گیری، برنامه

سازمانی و روند مدیریتی و عملکردی شهرداری منطقه 

 مهر

.تغییر در ساختار مدیریتی و سازمانی متناسب با 2

نیازهای تخصصی و تجربی با هدف سهولت در 

 های توانمندسازی محال رچو رسیدن به چا

پیگیری در جهت برقراری ارتباط مجدد با ستاد توانمندسازی کل کشور به . 1

اداره راه و شهرسازی های مالی دولت، های مالی و کمکنظور شمایت

همچنین تالش در یافتن منابع درآمدی مستمر به منظور شل مسائل استان.

 حال توانمندسازی و تحقم پایداری م رویپیش

. بازنویسی وظایف تدوین شده برای شهرداری منطقه براساس اصول جهانی و 2

 ها و امکانا  مجموعهنیازهای واقعی و خاص منطقه با در نظر داشتن توانایی



 

های روهگ

 کنشگرا 

  Threatsنقاط تهدید  Opportunitiesنقاط فرص   

کنشگرا  

 مردمی

گیری از فضاهای موجود مانند مساجد و یا هره. ب1

جسینه محله با هدف اختصاص مکانی ثابت به عنوان 

ای شورایاری کیل جلسا  منظمو دورهدفتر تش

های آموزشی و فرهنگی محال . و برگزاری کالس

 برای ساکنین محال 

تالش، تاکید و پیگیری مسنمر اعضای شورایاری و . 2

ساکنان محال  بر ایجاد فضاهای فرهنگی، اجتماعی و 

 ورزشی در محال 

یال  ساکنان تالش در باالبردن سطح فرهنگی، اخال  اجتماعی، سطح تحص. 1

 هامحال  با همکاری نهادهای رسمی مسئول و شهرداری

کنشگرا  

 دولتی

.برقراری امکان استقالل عملکردی، مدیریتی و 1

ساختار سازمانی، همچنین ارائه اختیارا  مشروع در 

ها با هدف چارچو  قانون تشکیل و وظایف شهرداری

 تسریع در روند موفقیت بیشتر تا تحقم کامل اهداف

گکاری برای این . ترغیب و شمایت کنشگران بخش خصوص در سرمایه1

های ورودی شهرقرار دارند از ژریم محال  باتوجه به اینکه سه محله در دروازه

های صنعتی، خدماتی و به کارگیری صاشبان شرف و نیروی کار اندازی کارگاهراه

 جوان با آموزش دادن به آنها 

گیری از در محال  توس  نیروی انتظامی با بهره . برقراری امنیت اجتماعی2

 نیروی جوان بومی و آموزش دادن به آنها

کنشکرا  

 خصاصی
 

های دولتی با هدف شروع .شمایت از بخش خصوصی توس  سازمان1

 گکاری در مناژم ویژه شهریسرمایه

 

  



 

 منابع

 . 1361اسناد، گزارشا  و آمار مکتو  شهرداری منطقه مهربجنورد. ه

نشینی. تهران. نشر سازمان فناوری های شاشیههای غیررسمی و اسطوره(. سکونتگاه1346اندوست، کیومرث. یایر ه

 اژالعا  و ارتباژا  شهرداری تهران

درآمد شهری. فصلنامه هفت شهر. های ناپایدار اقشار کم(. سکونتگاه1341پور، مهرداد و داورپناه، بابک. یجواهری ه

 4سال سوم. شماره 

شهر. (. شاشیه نشینی شهری و فرایند تحول آنیقبل از انقال  اسالمی(. فصلنامه هفت1341اکبر. یوسفی، علییشاج ه

 . 4سال سوم. شماره 

 نشینی. شیراز. نشر دانشگاه شیراز. چاپ دوم(. شاشیه1347زاهد زاهدانی، سید سعید. ی ه

 (1362ی .سایت رسمی شهرداری منطقه ثامن مشهد ه

ریزی شهرداری ، مرکز مطالعا  و برنامهریزی کشورها و مدیریت سازمان مدیریت و برنامهشرکت مهندسی سیستم ه

بر اساس  (. پروژه ژراشی سیستم ارزیابی عملکرد شهرداری مناژم و سازمان های وابسته به شهرداری1340. یتهران

  1340 مدل

ریزی شهر تهران. مرکز مطالعا  و برنامهریزی کشور، ها و مدیریت سازمان مدیریت و برنامهشرکت مهندسی سیستم ه

نامه ها یمبانی نظری و مطالعا  تصبیقی(. تهران. ویژههای نظار  و ارزیابی عملکرد در شهرداری(. نظام1340ی

 3. شماره دوفصلنامه مدیریت شهری مدیریت استراتژیک شهری

افزایی در سازمان. فصلنامه علمی اد همدر ایج  BSC & EFQM(. نقش راهبردی تلفیم 1344علی. یزاده، رجبشیخ ه

 16کاربردی بیتا. مرکز مطالعا  بازرسی و کنترل. شماره 

(. مهاجر  داخلی و مسئله مدیریت شهری با تاکید بر شرای  ایران. فصلنامه مدیریت شهری. 1341صرافی، مظفر. ی ه

 . سال سوم.17شماره 

 ردبجنو هرهش میهسر رهغی یاهه هکونتگاهس ساماندهی امهبرن تهیه حژر(. 1344. یورمشا مهندسین ری،معما کاوش ه

 زیشهرساو مسکن وزار  ی.شهر بهسازی بر تأکید با هاآن  جتماعاا زینمندسااتو  مااقدو ا

 کنهمس وزار  رد،وهبجن هرهش( جامعی انعمر و توسعه حژر(. 6134. یورمشا مهندسین رس،پا نجها نقش ه
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