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 شهری یارشد جفرافیا و برنامه ریز یسکارشنا دانش آموخته رشته -1

 عمرانمهندسی ارشد   یکارشناس دانش آموخته رشته -2

 



 

 

ت، توام با گسترش يع جمعيش سريافته، بواسطه افزايامروزه شهرها، بخصوص شهرهاي کمتر توسعه  

ب ها يل و آسينه هاي گوناگون رنج می برند که اين مسايبهاي جديد در زمينی از مشکالت و آسيشهرنش

ت يرين مدت بوجود آمده و بخاطر نسبت کم آن با توسعه و فقداين امکانات و جمعيبعلت عدم تعادل ب

ن مشکالت عمدتاً از عدم تطابق يان روشن تر، اي(. به ب38: 8811ابند)محسنی،ي د میين شهري، تشدينو

ت هاي شهري در يريی حکومت هاي ملی و مديت شهري روزافزون با توانايازهاي مشترک جمعين

 (.83: 8811)برک پور و اسدي، ی به آنها ناشی شده استيپاسخگو

ري از فضا و خدمت رسانی به يبهره گ، «خوب شهريحکمروايی »حال در صورت استقرار مدل 

ن تعامل يند ايرد و برآيشهروندان بر مبناي تعامل و تعادل نيروهاي دولتی، خصوصی و مردمی انجام  می گ

 شود. دار می يت شهري و حرکت در راستاي توسعه پايريزي و مديی در برنامه ريباعث تعادل و همگرا

ن يژه اي را در ايدار است و حکومت محلی نقش ويش شرطی براي توسعه پايی شهري پيحکمروا

(. در مقابل آن، حکومت شهري مطرح می شود که 38: 8811ان ثانی،يفيحکمروايی بر عهده دارد. )شر

ت يريمدکرد سنتی به اداره و ين رويمجموعه اي از نهادهاي رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است و مب

شتر به مناسبات حکومت مرکزي و شهرداري و سازمان هاي رسمی و حکومتی می پردازد يشهري است و ب

 .(13: 8811د دارد)الله پور،ين آنها تاکيو بر روابط عمومی ب

حکمروايی در لغت به معناي اداره و تنظيم امور است و به رابطه ميان شهروندان و حکومت کنندگان  

 (.18: 8811ف می کند)الله پور،يرا توص« دستگاه»و نه « رابطه»ر واقع اين اصطالح اطالق می شود. د

زي فراتر از کتاب قانون به منظور قانون مند کردن رفتار حکومت است. تالشی يی خوب چيحکمروا

دار، که آن را حکومت محلی، گروههاي جامعه مدنی و بخش خصوصی، يجمعی است براي توسعه پا

گر يل به اهداف عمومی. دينی است براي نينها، کار آفريگر انجام می دهند؛ و افزون بر ايکديهماهنگ با 

 (.331: 8811ازهاي محلی با استفاده از منابع محلی)هال و فايفر،ينکه، پاسخ خالقانه اي است به نيا

عمومی  امور اداره شيوه به نسبت ديدگاهها بنيادي تغيير خوب حکمروايی تحقق شرط پيش مهمترين

و  مديران هم و بلندپايه مسئوالن و کارگزاران در ديدگاههاي هم همزمان طور به بايد تغيير است. اين جامعه

 جمعی دسته اعتقاد را خوب حکمروايی براي ضروري نياز پيش پذيرد. مارتين صورت محلی کارگزاران

 (.  53: 8811ديگران،مشترک می داند)پاداش و  اخالقی ارزشهاي به اجتماعی و سياسی کنشگران

ايران با توجه به عناصر مورد نظر  شهري مديريت بر حاکم وضعيت از بخواهيم حال اگر

ن گفت که يم، می توان چنيک تصور کلی داشته باشيی)دولت،جامعه مدنی و بخش خصوصی(، يحکمروا

 :می باشد 8مطابق شکل  ،ز ارتباط آنها با شهريران و نين عناصر در ايت ايوضع



 

 

  خوب ییحکمرواار های یمع -1شکل 

 پررفت ازی کهاي شهري در مرکز شهر مشهد واقع شده و ي ، در يکی از مهمترين گرهشهدا دانيم

 دست از را خودی خيتار وي شهر تيهو رفته رفته کهيی جا تابشمار می آيد.  شهراين  نياديم نيوآمدتر

. طرح بزرگ ميدان شهدا در ابتدا با هدف است داده شکل رييتغ شهری کيتراف مهمي ها گره ازی کي به و داده

تسهيل در ترافيک سواره، تامين امنيت تردد پياده، بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ساماندهی 

پروژه در حال اجراست.  35هکتار،  81منظرهاي شهري، شکل گرفت و در حال حاضر اين طرح در وسعت

ت نداشتن برنامه ريزي منسجم و نبود نگرش جامع و همه جانبه به مرکز شهر مشهد، اين بنابراين در صور

بخش با چالش هاي اساسی مواجه شده و منجر به ناکارآمدي آن می شود. اين امر مستلزم نگرش هاي واقع 

انائی ها و بينانه برنامه ريزي و مديريتی و ارائه طرح هاي مبتنی بر خواست ها و ديدگاههاي ساکنان و تو

قابليت هاي آن است. بنظر می رسد الگوي حکمروايی خوب شهري به عنوان رويکردي کارآمد در نظام 

تصميم گيري و اداره امور شهري و همچنين هدايت و توسعه شهري، می تواند الگويی مناسب جهت تهيه و 

 برنامه و تيريمد که شودی م مطرح مسئله نيا ريتفاس نيا با حال اجراي طرح ميدان شهداي مشهد باشد.

 بحث اساساً و ؛يیحکمروا اي است حکومتي الگو اساس بر مشهدي شهدا دانيم طرح دري شهري زير

 توسط اجرا تاي زير برنامه نديفرا در شهدا، دانيم طرح و مشهد شهري شهر تيريمد در خوبيی حکمروا

 .داردی گاهيجا چهی مردم وی خصوص ،یدولت بخش سه



 

 

سنجش ميزان اعمال شاخص هاي حکمروايی خوب در فرايند برنامه ريزي و اجراي طرح  اين تحقيق با

ميدان شهداي مشهد، از زواياي مختلف دريچه اي را به روي اين مهم باز می کند که اوالً اعمال اين شاخص 

نامه اينکه شهروندان و بخش خصوصی می توانند در فرايند بر آیا ها از ضروريات توسعه پايدار است و

بعبارتی ديگر؛ . ريزي و اجراي برنامه نقش بسيار مهمی ايفا نمايند و راه رسيدن به اهداف را تسهيل نمايند

دولت بجاي آنکه به تنهايی مسئوليت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده بگيرد و به تعبير ديگر، 

بعنوان يکی از نهادها يا عوامل مسئول  حکومت کند، بايد در کنار شهروندان، بخش خصوصی و مردمی،

 .اداره جامعه محسوب شود

 

 نمای از طرح عظیم میدان شهدا مشهد، مأخذ: )سازمان همکاری ره طرح(  2شکل 

 

8-  

 هاي  بررسی مبانی حکمروايی خوب شهري و تعيين وضعيت طرح ميدان شهداي مشهد از نظر شاخص – 8

مدنی و بخش خصوصی به عنوان اضالع حاکميت در فرايند برنامه ريزي و اجراي بررسی نقش جامعه  - 3

 طرح ميدان شهداي مشهد

 

گمان می رود در طرح ميدان شهداي مشهد، شاخص هاي حکمروايی خوب شهري جايگاه شايسته اي   -8

 دارد.



 

 

 در سطح مناسبی نيست.رسد نقش بخش خصوصی، در طرح ميدان شهداي مشهد  به نظر می -3

 .رسد جامعه مدنی و مردم در فرايند تهيه و اجراي طرح ميدان شهدا مشارکت داشته اند به نظر می -8

 

(. 1: 8811و از آفريقا آغاز شد)کاظميان، 8811کاربرد مفهوم حکمروايی خوب شهري از اواخر دهه 

 سال دری گزارش در که استی جهان بانک نموده، مطرح رای مباحث نهيزم نيا در کهي معتبر مرجع نياول

 نموده فيتعر پاسخگوي ادار نظام و اعتماد قابليی قضا نظام کارآمد،ی عموم خدمات ارائه بعنوان آنرا 8818

 شهير .است مفهوم نيا دهنده توسعه و(  Governance) يیحکمروا واژه کننده ابداع ،یجهان بانک. است

. گرددی م بر اند داده انجام انگلستان در 8ينال مک انيبرا مثلي افراد کهيی کارها به موضوع نياي نظري ها

  (88: 8811. )برک پور،کرد مطرح رايی حکمروا مفهوم که بودي افراد نياول جزو نيال مک

بررسی عملکرد شهرداري در چارچوب حکمرانی خوب شهري؛ مصطفی قدمی، مريم حاجی زاده و 

آدينه وند؛ که ميزان رعايت سه شاخص مشارکت، پاسخگويی و اثربخشی را در شهرداري بابلسر علی اصغر 

بررسی نموده اند و نشان می دهند که در کشورهاي تمرکزگرا نگاه يک سويه به شهر مشکالت زيادي را به 

دو، باال بردن سطح بار خواهد آورد که تنها راه براي رفع آن، پاسخ گويی و عمل مشارکتی و با تکيه بر اين 

 (.33-8: 8881کارايی و اثربخشی است)قدمی و ديگران، 

تحليل جايگاه حکمروايی خوب »همچنين روح اهلل اسدي، در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان 

، ايشان بعد از تعيين نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد «SWOTشهري در مشهد، با استفاده از روش

تحليل جايگاه شاخص هاي حکمروايی در مديريت اين شهر پرداخته اند و به اين  مديريت شهري مشهد به

 نتيجه رسيده اند که ميانگين حکمروايی شهري در مشهد در سطح پايينی قرار دارد.

اي از منابع مربوطه داخلی و خارجی، شامل پايان نامه ها،  در مرحله مطالعات اسنادي و کتابخانه

مقاالت و سايتهاي مرتبط، جهت تکميل فصول نظري تحقيق استفاده می گردد و در مرحله ميدانی نيز با 

تدوين پرسشنامه و انجام مصاحبه از شهروندان به عنوان عرصه خصوصی، اعضاي شوراي اسالمی شهر 

                                                           
1 - Brian Mc Laughlin 



 

 

 عرصه عمومی و نيز مديريت اجرايی طرح ميدان شهدا و مسئوالن طرح مشهد به عنوان نمونه اي از

 به عنوان اعضاي يک نهاد رسمی اطالعات مورد نظر به دست آمده است. 8)مهندسان مشاور ره طرح(

ک از منطقه سه و جامعه آماري تحقيق را جمعيت چهار ناحيه )سه از منطقه يک، يک از منطقه دو، ي

نفر تشکيل می دهد که به علت گسترده بودن جامعه، با استفاده از  833511يک از منطقه هشت( با جمعيت 

 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. 818روش نمونه گيري کوکران تعداد 
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نسبت  Pمی باشد.  81/8سطح اطمينان مورد پذيرش در علوم انسانی می باشد که برابر tدر اين فرمول 

بيانگر عدم موفقيت )عدم رابطه بين متغيرها( است که با استفاده از   qموفقيت )وجود رابطه بين متغيرها( و

 در نظر گرفته  3/1که مقدار آنها مشخص نباشد مقدار آنها برابر روش احتياطی بازرگان و همکاران، وقتی 

 (. 811: 8818شود )بازرگان و ديگران،می

نفر از کارشناسان شهرداري و شوراي شهر مشهد به عنوان نمونه  31درحوزه عمومی و رسمی نيز تعداد 

.انتخاب شدند و نظرات آنها در انجام اين تحقيق مورد استفاده قرارگرفت

 بررسی مورد تحليلی -توصيفی روش از استفاده با آمده بدست اطالعات نظري چارچوب بخش در

از طريق تکميل پرسشنامه از مردم و مسئوالن به سنجش هريک از  نيز ميدانی بخش درگرفته است. قرار

، 8=، نظري ندارم3=، موافقم3=کامالً موافقم)طيفی ليکرت  3 شاخص هاي مورد مطالعه با استفاده از الگوي

 واردو  کدبندياز پرسشنامه  آمده بدست اطالعاتسپس  .پرداخته شده است (8=، کامالً مخالفم3=مخالفم

SPSS آزمون  از استفاده با و شدهT-TEST به منظور  .شده است پرداخته اطالعاتتحليل  و بررسی به

سنجش روايی پرسشنامه، پرسشنامه اوليه در اختيار تعدادي از اساتيد گروه جغرافيا قرار گرفت که آنها بعد 

از مطالعه، با اعمال نظر در سوالها و برطرف کردن اشکاالت، در نهايت پرسشنامه مربوط را تاييد کردند. 

استفاده شد  SPSSش آلفاي کرونباخ در محيط همچنين جهت سنجش پايايی )تعيين اعتماد( پرسشنامه از رو

                                                           

 عامل چهارم طرح ميدان شهداي مشهد-



 

 

بدست آمد. ضمن  %51و پرسشنامه شهروندان با ضريب پايايی  %13که پرسشنامه مسئولين با ضريب پايايی 

 در ها پرسشنامه از شده استخراج اطالعات کنار در و شده بندي جمع نيز گرفته صورت هايمصاحبهاينکه 

 . سته اقرارگرفت استفاده مورد پژوهش،

 

 ی شهرییارهای حکمروایژگی ها و معیو - 1-7

 ( Participation)مشارکت

منظور از مشارکت، قدرت تاثير گذاردن بر تصميم گيري ها و سهيم شدن شهروندان در قدرت است. 

فرايندي است مشارکت فقط به حمايت مردم از تصميم گيران و تأييد سياست آنها محدود نمی شود، بلکه 

 (.318: 8813که در آن شهروندان و مسئوالن در تصميم گيري شهري سهيم می شوند)برک پور،

 ( effectiveness and efficiencyاثر بخشی و کارايی)

اثر بخشی عبارت است از: استفاده بهينه از منابعی که براي تامين نيازهاي شهروندان، ارائه خدمات 

(. در واقع اثربخشی ناظر بر 318: 8813يار مسئوالن قرار دارد)برک پور،شهري و رضايت مردم در اخت

فرايندها و نهادهايی است که ضمن استفاده مناسب از منابع و امکانات، نيازمندي هاي شهروندان را نيز 

. کارايی نيز به استفاده پايدار از منابع طبيعی و حفظ محيط زيست (,3111Sadashiva: 5برطرف می کند)

 (.318: 8813ره دارد)برک پور،اشا

 (Responsiveness) بودن پاسخده و بودن پذيرا

 شهروندان هاي خواسته و نيازها بايد هم شهري مسئوالن گيرد برمی در را هم مکمل نکته دو معيار اين

 .(318: 8813برک پور،)دهند نشان خود از را مناسب پاسخ و واکنش آن به نسبت هم و بپذيرند و يابند در را

 (Transparency)شفافيت

شفافيت به اين مفهوم است که تصميمات گرفته شده و اعمال آنها با پيروي مقررات قانونی صورت 

پذيرد. به ديگر مفهوم، اطالعات به طور آزادانه و مستقيم در دسترس افرادي باشد که تحت تاثير آن 

 (.    38: 8811تصميمات و اجراي آن قرار خواهند گرفت)شريفيان ثانی،

 (accountability)گويی پاسخ و مسئوليت

 شده واگذار آنان به عملی انجام که مسئوليت گروه يک يا فرد يک از که است معنی به اين پاسخگويی

 چگونه و چرا که دهند توضيح و باشند پاسخگو آن منفی مثبت و پيامدهاي قبال در که رود می انتظار است،

 (. 888: 8818)فرهنگی و ديگران،.است افتاده اتفاق پيامدها اين

 ( rule of lowقانونمندي)



 

 

قانونمداري مبتنی بر تدوين قوانين و مقرراتی است که وظايف و تکاليف دوسويه شهروندان و مديريت 

شهري را روشن می نمايد و هدف آن سامان بخشی به زندگی شهري و فعاليت هاي مديريت شهري 

 (. 888: 8815است)صرافی و عبدالهی،

 (Consensus)توافقی گيري جهت

 توافقی، گيري جهت از منظور شهر، عرصه گروهها و منافع مختلف و گاه در حال ستيز با يکديگر است

 ميان مشترک تالش و ارتباط وجود مستلزم کار اين. است مختلف منافع ميان توافق ايجاد و تعديل

 (. 313: 8813)برک پور،است غيردولتی هاي سازمان و شهروندان دولتی، سازمانهاي

 (Equity)عدالت

 خود، رفاهی وضعيت ارتقاي زمينه در شهروندان همه براي مناسب هاي فرصت ايجاد عدالت، از منظور

)برک است گيري تصميم و نظر اعالم در محروم اقشار مشارکت و منابع عادالنه تخصيص جهت در تالش

 (. 313: 8813پور،

  (Strategic Vision)راهبردي بينش

 درازمدت و گسترده بينشی وجود مستلزم آنها، در شدن غرق از پرهيز و شهر روزمره مسائل از رفتن فرا

 (.313: 8813)برک پور،است شهري توسعه زمينه در راهبردي بينشی داشتن يا آينده به نسبت

از پرسشنامه هاي ارائه به شهروندان اطالعات زير حاصل گرديده است که تحت نمودار هاي زير به 

 . نمايش آمده است

 ویژگی های سنی پاسخگویان )شهروندان( -4ویژگی های جنسی پاسخگویان )شهروندان(               شکل  -3شکل 



 

 

 وضعیت سواد پاسخگویان )شهروندان( -5شکل 

طيف بوده که داده هاي بدست آمده از آنها، ابتدا کدبندي شده و سپس  3ئه شده داراي اپرسشنامه ار

 گرديد. کدبندي داده ها به صورت زير بوده است: SPSSوارد نرم افزار 

 8=،  کامالً مخالفم  3=،  مخالفم  8=،  نظري ندارم  3=،  موافقم  3=کامالً موافقم

برابر ميانگين  8گزينه اي ليکرت استفاده شده است بنابراين، عدد  3از طيف  از آنجا که در پرسشنامه،

( به طوريکه در تعيين وضعيت معيارهاي حکمروايی خوب شهري،  = 8Test valueاين طيف خواهد بود)

به عنوان حد متوسط می باشد. اگر ميانگين معيارها از آن کمتر باشد، نقطه ضعف، و اگر بيشتر باشد،  8عدد 

  .نقطه قوتی براي مديريت شهري طرح ميدان شهدا خواهد شد

در مرحله بعد امتياز هر کدام از شاخصهاي مربوط به هر معيار جمع شده و ميانگين کل آنها بدست آمد؛ 

 معيار انتخابی( بدست آمد. 8ميانگين براي  8بطوريکه در نهايت براي هر کدام از معيارها يک ميانگين)

هاي حکمروايی خوب شهري در طرح ميدان شهداي مشهد ، از ميزان رعايت معيار جداولیدر ادامه در 

در سطح  13/1و خطاي  88با درجه آزادي ، شهروندان مشهدي  و نظر مسئوالن شهرداري و شوراي شهر

 .شده استبه لحاظ آماري معنی دار  sig( P‹50/5)و سطح معناداري  %83اطمينان 

 
2  

مورد  حکمروايی جايگاه تبيين براي معيار 8 تعداد تحقيق اين در نظر مورد اهداف پيگيري راستاي در

پاسخده  و پذيرا شفافيت، قانونمندي، مشارکت، می باشند: ترتيب بدين معيارها اين است، گرفته قرار استفاده

 راهبردي. بينش گويی و پاسخ و مسئوليت کارايی، و اثربخشی عدالت، توافقی، گيري جهت بودن،

  و معيارها اين 8جدول  ه،گرديد انتخاب شاخص هايی معيارها نيز از کدام هر سنجش براي همچنين 

 .را نشان می دهد شاخص ها

 



 

 

 ی خوبیارهای وشاخص های حکمروایمع -1دولج

ها
ار

معی
 شاخص ها 

 شهروندان کارشناسان

ت
رک

شا
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 انجمن هاي مدنیحمايت از تشکل هاي غير دولتی و  -8

( در NGOsوجود تعداد قابل قبول سازمانهاي غير دولتی) -3

 رابطه با مسائل شهري

وجود سازوکارهاي الزم براي مداخله شهروندان در تهيه و  -8

 اجراي طرح

تشکلهاي غيردولتی در برنامه ريزي و اجراي دخالت مردم در قالب  -

 طرح

 وندان در تهيه وجود سازوکارهاي الزم براي مداخله شهر -

تمايل به کمک به مسئوالن، به تهيه و اجراي طرح در صورت فراهم  -

 بودن شرايط الزم

خش
ثرب

ا
ی  یی

ارا
وک

 دوره هاي آموزشی ارتقاء صالحيت کارکنان شهرداري -8 

 رضايت شهروندان از تنوع خدمات ارائه شده توسط شهرداري -3

 ها NGOواگذاري امور به بخش خصوصی و يا  -8

 تناسب طرح با خواست شهروندان و پاسخگوي نيازهاي آنها -8

 حفاظت از محيط زيست و استفاده پايداراز منابع -3

 کاهش ترافيک مرکز شهر مشهد -8

ت
افی

شف
 

 اطالع رسانی طرح ها و برنامه هاي توسعه ميدان شهدا  -8

گردش آزاد اطالعات در مورد طرحهاي توسعه شهري و  -3

 دسترسی به آنها

 شفاف بودن مسئوليتها، نظارتها، قراردادها و مناقصه ها -8

 روشن و شفاف بودن مسئوليتها، نظارتها، قراردادها و مناقصه ها  -8

 اطالع رسانی جزئيات و هزينه هاي طرح به مردم -3
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دی
من

نون
 قا

 با مسائل کنونی طرحپاسخگويی قوانين شهري موجود،  -8

 احترام مسئوالن به قانون و رعايت آن -3

دخالت افراد غير مسئول و خارج از حوزه شهرداري در تصميم  -8

 گيري هاي طرح

 تناسب قوانين شهري موجود، با مسائل کنونی طرح -8

 آگاهی از قوانين موجود در حوزه عمل شهرداري و رعايت آنها -3
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ت
ولی

سئ
م

 
و 

وی
خگ

اس
پ

ی
 تسهيالت جهت رسيدگی به پيشنهادات و شکايات شهروندان  -8 

 برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با مردم توسط شهرداري -3

 رسيدگی به پيشنهادات و شکايات شهروندان -8

 شهرداريبرگزاري جلسات پرسش و پاسخ با مردم از طريق  -3

و 
ن 

ود
را ب

ذی
پ

دن
 بو

ده
سخ

 پا
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 شهروندان

 پاسخ مناسب مسئوالن شهرداري به نيازها و خواسته هاي مردم -3

پيگيري چگونگی تحقق طرح ها و پروژه هاي ميدان شهدا  -8

 توسط شوراي شهر

نيازهاي شهروندان توسط مسئوالن پذيرا بودن خواسته ها و  -8

 شهرداري

 پاسخ مناسب مسئوالن شهرداري به نيازها و خواسته هاي مردم -3
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 وجود هماهنگی بين سازمانهاي رسمی و غير رسمی -8

وجود سازوکارهاي الزم جهت مشورت بين سازمانهاي رسمی  -3

 شهر و شهروندان

دولتی و غيردولتی تهيه کننده و وجود تفاهم ميان سازمانهاي  -8

 اجرا کننده طرح

همکاري شهرداري و نهادهاي دولتی با بخش خصوصی و  -8

 تشکلهاي مردمی

وجود تفاهم ميان سازمانهاي دولتی و غيردولتی تهيه کننده و اجرا  -3

 کننده طرح
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دال

 توجه به نظر گروههاي محروم توسط شهرداري -8 ع

 ريد و تملک امالک توسط شهرداريرعايت عدالت در زمينه خ -3

 توجه به نظر گروههاي محروم توسط شهرداري -8
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طرح ها و برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت مناسب  -8 را

 شهرداري شوراي شهر 

 پيگيري برنامه هاي بلندمدت توسط  شهرداري و شوراي شهر  -3

 طرح ها و برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت مناسب -8

 در نظر گرفتن مشکالت موجود و آينده در طرح -3



 

 

 نظر از حکمروايی، نه گانه معيارهاي ميان در که می دهد نشان آمده بدست ميانگين هاي بررسی

 به در شاخص هاي مربوط دقت با است. ( داشته13/8راهبردي ) بينش عامل را ميانگين شهروندان بيشترين

 :برد پی زير نکات به می توان معيارها اين

 اين آنها .دارند شهر در مشارکت به فراوانی اشتياق الزم، شرايط شدن فراهم صورت در شهروندان

 نشان« شهري توسعه هاي طرح اجراي و تهيه در مسئوالن به کمک به تمايل» شاخص سنجش را در تمايل

 باالي نسبتاً تمايل از نشان و داشته را امتياز باالترين که است 13/3با  برابر آن ميانگين امتياز که دادند

 .می دانند مسئول طرح ها اجراي و تهيه در را خود فرصت بخشی، صورت دارد و در مشارکت به شهروندان

نمی  نظرخواهی آنان از طرح ها اجراي و تهيه فرايند در که است بوده اين انتقاد شهروندان يکی از بزرگترين

 58/8با  شفافيت و 13/8 ميانگين با عدالت معيار را وضعيت بدترين شهروندان، نظر از ديگر سوي از .شود

انتقاد عدم رعايت عدالت در خريد و تملک امالک می باشد. طبق يافته  مهمترين عدالت مورد در .اند داشته

ارسال  مالکان، با برخورد در طرح اجرايی مديريت معمول هاي حاصل از مصاحبه با مسئولين، رويه

 است شان ينزم واگذاري به مالکان واداشتن منظور دادگستري به هاي اخطاريه و متعدد هاي احضاريه

طبق يافته هاي تحقيق، طرح حاضر با مسئله عدم شفافيت روبرو می باشد. اظهار نظرهاي شهروندان، 

به خوبی بيانگر عدم آگاهی آنها از قوانين و مقررات، حقوق خود و حتی شرح وظايف شهرداري است. ديد 

ترسی شهروندان به اطالعات منفی غالب نسبت به شهرداري، يکی از پيامدهاي مشخص نبود شفافيت و دس

 .می باشد

 نمودار مقایسه معیارها در طرح میدان شهدا از نظر شهروندان -6شکل 

 



 

 

بهترين وضعيت را نشان می دهد.  13/3ميانگين  با بودن پاسخده و پذيرابودن معيار ديد مسئوالن از

 و حکمروايی در طرح ميدان شهدا، نظرمسئوالن معيارهاي مورد اکثر در که است اين تأمل قابل نکته

 وضعيت مناسبی دارد ولی مسئوالن نظر از معيارها اين که چرا می گيرد؛ قرار هم مقابل در کامالً شهروندان

عملکرد  اين معيارها، در که باشد دليل اين نوعی به می تواند که .دارد را وضعيت بدترين شهروندان نظر از

در  نيز را شهروندان نظر بايد نکته اين صحت مورد در که .است گرديده ارزيابی آنان خود توسط کارشناسان

  .گرفت نظر

 

 مسئولیننمودار مقایسه معیارها در طرح میدان شهدا از نظر  -7شکل 

 

 آزمون فرضیات -

 روش با است، بوده آن دنبال به تحقيق اين که فرضياتی رد يا اثبات که است اين هدف مرحله دراين

 .می شود پرداخته فرضيات بررسی به شده جمع آوري اطالعات به توجه با بنابراين .گردد علمی دنبال

فرضيه اول: گمان می رود در طرح ميدان شهداي مشهد، شاخص هاي حکمروايی خوب شهري جايگاه 

 شايسته اي دارد.

می باشد،  13/1ه کمتر از به دست آمده ک sigدر پاسخ به اين فرضيه می توان گفت که با توجه به 

مبنی بر جايگاه شايسته شاخص هاي حکمروايی خوب شهري در طرح ميدان شهداي  0Hبنابراين فرضيه 

مبنی بر عدم جايگاه شايسته حکمروايی خوب شهري در طرح ميدان شهداي  1Hمشهد، رد شده و فرضيه 

 مشهد مورد تأييد قرار می گيرد.



 

 

بخش خصوصی، در طرح ميدان شهداي مشهد در سطح مناسبی فرضيه دوم: به نظر می رسد نقش 

 نيست.

می باشد،  13/1به دست آمده که کمتر از  sigدر پاسخ به اين فرضيه نيز می توان گفت که با توجه به 

 1Hمبنی بر عدم نقش بخش خصوصی در طرح ميدان شهداي مشهد، رد شده و فرضيه  0Hبنابراين فرضيه 

 مبنی بر وجود نقش بخش خصوصی در طرح ميدان شهداي مشهد مورد تأييد قرار می گيرد.

فرضيه سوم: بنظر می رسد جامعه مدنی و مردم در فرايند تهيه و اجراي طرح ميدان شهدا مشارکت 

 داشته اند.

می باشد،  13/1به دست آمده که کمتر از  sigدر پاسخ به اين فرضيه نيز می توان گفت که با توجه به 

مبنی بر عدم  1Hمبنی بر مشارکت مردم در طرح ميدان شهداي مشهد، رد شده و فرضيه  0Hبنابراين فرضيه 

 .مشارکت مردم در طرح ميدان شهداي مشهد مورد تأييد قرار می گيرد

 

پرسشنامه( نشان می دهد که در طرح نتايج حاصل شده از بررسی هاي به عمل آمده ميدانی )مصاحبه و 

مربوطه، اصول حکمروايی خوب، آن گونه که بايد رعايت می شد، رعايت نشده است. اتکاي مسئوالن در 

برنامه ريزي و اجراي طرح، بيشتر به کارشناسان، متخصصان، مشاوران و پيمانکاران بوده است و مردم 

 وان نظاره گر، ايفاي نقش می کردند.جايگاه خاصی در اين طرح نداشتند و بيشتر به عن

بنظر می رسد عدم رعايت اصول حکمروايی خوب در اين طرح، ناشی از دو دليل عمده باشد: اوالً 

سياست برنامه ريزي در ابن طرح به مانند اکثر طرح هاي اجرا شده در کشور، ديوان ساالرانه و از باال به 

که در سيستم برنامه ريزي ما ريشه تاريخی دارد. ثانياً اين امر به پايين بوده است و اين ناشی از عادتی است 

ريزان و ي که به دليل شيفتگی علمی برنامه خاطر نگاهی است که مسئوالن به مردم دارند. عدم اعتماد

مالکين پاسخگو داراي مشاغل  اکثر که در طرح ميدان شهدابطوري مسئوالن، نسبت به مردم وجود دارد،

اما بعد از اجراي طرح، با تصرف ملک شان توسط  ؛در محل اشتغالشان زندگی می کردند عموالًاند که مآزاد

شهرداري، عالوه بر از دست دادن مسکن، شغل شان را نيز از دست داده اند  و يا تغيير شغل داده اند. در 

قطع وابستگی به همچنين نتيجه مالک قادر نيست ملکی با ارزش ملک قبلی خود در مرکز شهر داشته باشد. 

محله، از بين بردن خاطرات گذشته، دوري از اقوام و همسايگان و از همه مهمتر دوري از حرم مطهر 

حضرت رضا)ع(، از مهمترين اثرات اجتماعی طرح بر مالکان می باشد که حافظه تاريخی آنها را متأثر کرده 

ان نيست. بر اين اساس، الزم است سازوکارهاي است و با معيارهاي رايج مادي قابل اندازه گيري و جبر

 گردد.مشارکت مطلوب شهروندي در اداره امور شهرها عرضه 



 

 

رسد کشور ما براي حل مشکالت مديريتی و دستيابی به توسعه منطقه اي، ناگزير به  لذا به نظر می

طرح ها از مشارکت استفاده از الگوي حکمروايی خوب است و الزم است که در برنامه ريزي ها و اجراي 

مردمی سود ببرند زيرا که تنها از اين طريق می توانند مشکالت عديده شهري و منطقه اي را کاهش دهند و 

 به يک الگوي بهينه مديريتی دست يابد.

 

طرح  ه و اجراييند تهيشنهاد می شود در فرايزي، پيت فراوان مشارکت در برنامه ريبا توجه به اهم 

 رد:يدان شهدا، مشارکت در چهار سطح صورت گيم

 مشارکت در تصميم گيري و مديريت -8

به اين معنا که تمام دست اندر کاران را در سطح تصميم سازي براي تعيين نحوه برخورد با پروژه 

 شرکت دهيم.

 مشارکت در تأمين مالی هزينه انجام طرح -3

ي در کشورهاي توسعه يافته، تأمين هزينه هاي آنها از يکی از داليل موفقيت طرح هاي توسعه شهر

بخش خصوصی و مردم است. با توجه به اينکه اکثر ساکنين محدوده ميدان شهدا، شغل هاي آزاد و خدماتی 

دارند؛ بنابراين شرکت دادن مردم در تأمين هزينه مالی و درآمد ناشی از سود آن از بيکاري و رکود درآمدي 

 کند. ساکنين ممانعت می

 مشارکت در تأمين نيروي انسانی -8

از اين جهت که بتوان از نيروهاي بيکار و جوياي کار در محل براي اجراي پروژه کمک گرفت. به 

عنوان نمونه در طراحی و ساخت مجسمه هاي وسط ميدان، شهرداري می توانست از طريق فراخوان، 

 مسابقه، طرح نمونه انتخاب و به اجرا در می آمد.  طراحان و معماران را دعوت به همکاري نمايد و در يک
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