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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :روند سريع گسترش شهرهاي ايران بدون پيشبيني و استقرار ترتيبات نهادي و قانوني الزم
براي کنترل و هدايت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکالت و چالشهاي محتوايي متعدد،
همچون گسترش سکونتگاههاي غير رسمي ،تخريب محيط زيست و ...شده است .در چنين شرايطي گذار از حكومت
شهري به صورت متمركز و سلسلهمراتبي ،به سوي حكمروايي مطلوب ،غيرمتمركز و مردمساالر امري اجتنا ناپذير است.
لذا بكارگيري رويكرد حكمروايي خوب و متناسب با بافت فرهنگي ،سياسي و اقتصادي كشورمان ،به عنوان رويكردي كه
كشور را بيش از پيش در مسير توسعه ي پايدار هدايت خواهد كرد ،ضرورتي بسيار پيدا كرده است .در اين راستا هدف
پژوهش حاضر ،تحليل و بررسي ميزان تحقق پذيري حکمروايي خوب شهري در مديريت شهري شهر اروميه ميباشد.
روش پژوهش :روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي بکارگرفته شده در اين پژوهش از نوع کاربردي ميباشد .جامعه آماري
پژوهش ،مناطق چهارگانه شهر اروميه بوده و  384نفر به عنوان حجمنمونه و با استفاده از مدل كوكران انتخاب شدهاند
شاخصهاي کارآيي ،مشارکت ،پاسخگويي ،شفافيت ،قانونمندي ،اطالعرساني وعدالت از طريق مشاهدات ميداني و
پرسشنامه گردآوري شده و جهت پردازش اطالعات از نرم افزار  SPSSو مدل  SWOTاستفاده شده است.
يافتهها :از ميان مؤلفههاي تاثيرگذار ،شاخص اثربخشي و کارآيي داراي بيشترين و شاخص اطالعرساني کمترين تاثير
را در تحقق حکمراني خوب شهري در اروميه داشته است .و در بين گويههاي شاخص کارآيي ،پايين بودن سطح
کيفيت معابر شهري داراي باالترين رتبه ميباشد ميانگين رتبهي عوامل دروني (نقاط قوت و ضعف)  2/25بوده و
ميانگين رتبهي عوامل بيروني (نقاط فرصت و تهديد)  2/55ميباشد و بنا به ماتريس عوامل داخلي و خارجي (،)IE
راهبردهاي اقتضايي براي محدوده پيشنهاد گرديد.
نتيجهگيري :نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد که تحقق حکمروايي خوب شهري در اروميه در گرو تمركززدايي،
تصميم سازي و واگذاري اختيارات توأم با پاسخ گويي مناسب؛ بسط و توسعهي نهادهاي مدني و ايجاد زمينه جهت
مشاركتهاي مردمي؛ توجه و تأكيد بر رعايت اصول شهروندي با بسترسازي فرهنگي و  ...ميباشد
واژگان كليدي :حکمراني خوب شهري ،مديريت شهري ،مشارکت ،شهر اروميه
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از اوايل هزارهي جديد براي اولين بار در تاريخ بشر
بيش از  51درصد جمعيت جهان در شهرها زندگي مي-
كنند .اين در حالي است كه بسياري از آنها در فقر و
فالكت به سر ميبرند و اغلب از نيازهاي اساسي وحقوق
اوليه محرومند با اين وجود امروزه شهرها باز هم با
تقاضاهاي روز افزون شهروندان رو به رو هستند و دولتها
نيز به واسطه تمركز امور ،در طوالني مدت به واسطهي
ناتواني در برآوردن خواستههاي شهروندان ،بيش از پيش
با بحران مشروعيت مواجه خواهند شد (ابراهيمزاده و
اسديان  .)08 ،0312بي عدالتيهاي دروني شهرها بسيار
شگرف است بسياري از شهرهاي کنوني با واقعيت هاي
ويرانگري روبرو هستند ،که در ميان آنها  :بيکاري،
خشونت ،آلودگي ،ناامني ،شرايط زندگي زير استاندارد ،و
آسيبپذيري در برابر اثرات انساني مشهود است ( Lewis
 .)and moich 2005, 50جامعه جهاني نيز به اين
نتيجه رسيده است که مشکل عمده مديريت شهري
کمبود منابع مالي يا تکنولوژي مدرن و يا نيروي انساني
ماهر نيست ،بلکه مشکل اصلي در شيوه اداره اين عوامل
است .با توجه به اينکه شهرها به عنوان نيروي محرک
رشد اقتصادي و نيز کانون کار و فعاليت و موقعيت هاي
اجتماعي ،کشورهاي جهان محسوب مي شوند ،در
وضعيت موجود مديريت شهري بايستي داراي مؤلفه
هايي چون شفافيت ،پاسخگويي ،مشارکت طلبي ،قانون
مداري ،کارآمدي ،اجماع گرايي باشد(ترابي  .)3،0383در
سيستم مديريت شهري نوين براي رفع اين مشکالت و
چالشهاي در زندگي شهري ،الگوهاي متعددي ارائه شده
است .يکي از اين الگوها که مدل غالب در مديريت شهري
محسوب مي شود ،الگوي حکمراني شهري است(زياري و
همکاران  .)51 ،0311حکمراني موضوعي است که بر
نحوه تعامل دولتها و ساير سازمانهاي اجتماعي با
يکديگر ،نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصميمات
در جهاني پيچيده تمرکز داشته و فرايندي است که از
طريق جوامع و سازمانها تصميمات خود را اتخاذ و
بواسطه آن ،مشخص ميکنند که چه کساني در اين
فرايند درگير و چگونه وظيفه خود را به انجام
برسانند(نوبري و همکاران  .)3 ،0381محيط شهري
پيجيده پويا و متنوع ،مستلزم ظرفيت باالي مديريت
است که حکمراني خوب شهري قابليت فراهم کردن آن را
دارد (صالحي  .)45 ،0312ساختار مديريتي يک شهر
نمودي است از وضعيت کل حاکميت کشور ،وجود
اختالط در نحوه مديريت و همچنين در نظر نگرفتن ساير

گروههاي تاثيرگذار بر شهر موجب ميشود سيستم،
مديريتي مناسب و تاثيرگذار نداشته باشد .بخشهاي
مختلف يک ساختار نيازمند اين هستند که رابطهاي
متقابل با همديگر داشته باشند .عدم اين ارتباط موجب
ميشود که توافق روشني درباره مسئوليت ها صورت
نگيرد  .به منظور رفع اين وضعيت همهي بخشها بايد
توافق روشني براي انتخاب مسير و همچنين پذيرفتن
مسئوليت را عهده دار شوند ( Dekker and kempen
.)2002, 114
شهرهاي ايران خصوصاً در سال هاي اخير رشد
شتابان و ناموزوني را تجربه کرده اند .با توجه به اين رشد
شتابان شهرنشيني و همچنين عدم وجود سيستم
مديريتي کارآمد چه در گذشته و چه در حال به نظر مي
رسد وجود سيستم مديريتي جديد که نگرشي پوياتر به
شهر و شهروندان داشته باشد ،الزم است .شهر اروميه به
عنوان پايتخت اداري ـ سياسي استان آذربايجانغربي ،با
داشتن جمعيتي بالغ بر  335411نفر (مرکز آمار ايران،
سالنامه آمار  .)0311از اين قاعده مستثني نيست و
نيازمند سيستم مديريتي جديد و پوياتري ميباشد تا
بتواند ميزان اثرگذاري خود را در شهر افزايش دهد .در
اين پژوهش سعي شده است ،شاخصهاي مهم حکمراني
خوب شهري را که حال جايگاه آن در توسعه و مديريت
شهري مورد تاييد همگان قرار گرفته است ،را مورد
مطالعه قرار دهيم و با استفاده از معرفسازي از مؤلفههاي
کالن حکمراني خوب شهري ،ميزان رعايت اصول
حکمراني خوب شهري را در شهرداري اروميه ،بررسي
کنيم.
هدف پژوهش
نقش شهرداري اروميه از يکسو به عنوان يکي از
عناصر کليدي در استقرار حکمروايي خوب شهري و از
سوي ديگر در استمرار نظام سنجش و ارزيابي وضعيت
کالنشهر اروميه حائز اهميت مي باشد .از اينرو هدف
اصلي اين پژوهش ضمن توجه به مباني نظري حکمراني
خوب شهري ،بررسي تحققپذيري حکمراني خوب شهري
در شهر اروميه ميباشد.
مباني نظري پژوهش
مفهوم حكمراني ،مفهوم جديدي نيست و قدمت آن
به قدمت تاريخ تمدن بشري برميگردد .اين اصطالح از
لغت يوناني  Kybernetesو  Kybernanگرفته شده
است و معني آن هدايت كردن ( )to sleerو راهنمايي
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كردن ( )to pilotو به معني چيزها را در كنار هم نگه
داشتن است .در واقع لغت و مفهوم حكمراني ،اشاره به
پاسخگو بودن هم در سياستگذاري و هم در اجرا ،دارد .با
اين وجود بنا به گستردگي مفهوم حكمراني ،موجب
تفسيرها و تعبيرهاي مختلف از آن شده است .تعريفهاي
گوناگون ارايه شده از حكمروايي و مقايسه آنها ،ميتواند
ما را در دستيابي به مباني مشتركي كمك نمايد تا از
طريق آن ،تعريفي نسبتأ كامل ارائه نمود''.مكارني و
همكاران " حكمراني را رابطه بين جامعه مدني و دولت،
بين حكمرانان و حكمراني شوندگان ،حكومت و حكومت
شوندگان مي دانند (.)Mc Carney etal 1995, 5
"كارليك "در اين ارتباط ميگويد؛ حكمراني خوب،
مديريت كارآمد امور عمومي از ر اه برپا كردن يك
حكومت و قواعد مشروع و قانوني در راستاي پيشبرد
ارزشهاي اجتماعي افراد و گروهها است ( Plumptre
 )and Graham 1992, 2در اين تعريف به بعد هنجاري
حكمروايي توجه شده ،ولي بعد سياسي (پايبندي
حكومت به مصالح همگاني) و بعد فني ـ اداري
(توانمندي بوروكراتيک) آن ،ازنظر دور مانده است .زيرا
حكمروايي نه تنها نهادهاي حكومتي را دربرمي گيرد ،
بلكه مكانيسم هاي غيررسمي و غيرحكومتي را نيز شامل
ميشود؛ مكانيسمهايي كه اشخاص و سازمانها از طريق
آنها نيازهايشان را تأمين ميكنند و خواسته هايشان را
برآورده ميسازند( /)Atkinson 1998, 3بانك جهاني نيز

شاخصهايي چون حق اظهارنظر و پاسخگويي ،ثبات
سياسي و فقدان آشوب ،اثربخشي دولت ،كيفيت مقررات،
حاكميت قانون ،كنترل فساد و انتخابات آزاد و منصفانه را
براي سنجش حكمراني خوب در كشورها استفاده كرده
است (.)Kaufmann & other 2007, 11
بنا بر تحليل نظريهپردازان شهري در اداره امور
شهرگروهها و ذينفعان مختلف سهم دارند و بازيگران
متعددي در شهر هستند ،اين بازيگران نهادهاي دولتي -
غير دولتي و بخش خصوصي هستند (آدينهوند و
همکاران  .)41 ،0312نظريه رژيمهاي شهري توسط
کالرنس استون ارائه شد .او رژيمهاي شهري را مجموعه-
اي از مديريتهاي غيررسمي ميداند که تصميمات و
کارهاي مربوط به مقامات حکومتي را احاطه و به انجام
ميرساند (زياري و همکاران  .)031 ،0388نظريه سرمايه
اجتماعي با تاکيد بر برخي متغيرهاي خرد چون ارزشها،
هنجارها و نگرشها از آنها به عنوان خزانه سرمايه انساني
ياد ميکند كه سبب افزايش اعتماد بين شهروندان مي-
گردد .عالوه بر اينها بر وجود نهادها و تشکلهاي عمومي
و وجود روابط افقي و عمودي ميان آ نها و نهادهاي
دولتي تاکيد دارد كه از همافزايي توان آنها زمينه توسعه
پايدار فراهم مي گردد .متغيرهاي ديدگاه و نظريه سرمايه
اجتماعي هم در سطح خرد و هم سطح كالن مطرح
هستند) اکبري .)050 ،0383
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حكمراني شهري بر خالف مديريت شهري فرآيندي
مديريتي است كه به ايجاد و حفظ زير بناها و خدمات
شهري ميپردازد (شريفيان ثاني  .)45 ،0381در واقع،
حکمراني شهري نوعي فرايند و ارتباط ميان حکومت
شهري و شهروندان است که هم حکومت شهري و هم
جامعه مدني را در بر ميگيرد و بر حقانيت و تقويت
عرصه عمومي تاکيد دارد (برکپور و اسدي ،0311
 .)082بنا بر نظريه اکثر صاحبنظران حکمراني شهري
يعني اثرگذاري همه ارکان تأثير گذار شهري بر مديريت
شهر با تمام سازوکارهايي که به سوي تعالي شهر و
شهروندان حرکت کنند ،نه اينکه عرصه هاي عمومي و
خصوصي کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتي
اختيار دار آن دو باشد .به عبارتي ديگر منشأ قدرت و
مشروعيت در حکمراني شهري ،تمام شهروندان و حضور آ
نها در همه صحنهها و ارکان جامعه مدني است (شهيدي
.)42 ،0383
اين مفهوم بر اين اصل بنيادين استوار است كه،
دولت ها به جاي آنكه به تنهايي مسؤوليت كامل اداره
جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گيرند ،بايد در كنار
شهروندان ،بخش خصوصي و مردمي به عنوان يكي از
نهادها يا عوامل مس ؤول اداره جامعه محسوب شوند .با
اين تعبير ،حكومت نقش تسهيل كننده و زمينه ساز
توسعه جامعه را در سطوح ملي ،محلي و شهري ايفا مي
كند .با ورود شهروندان و به مفهوم سازمان يافته تر آن،
جامعه مدني ،به عرصه تصميم گيري و سياستگذاري،
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جريان اداره كشور از يك نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرايند
مردم ساالر و مشاركتي تبديل خواهد شد(رهنمايي و
کشاورز .)42،0381
يكي از اهداف اصلي رويكرد حكمروايي اين است كه
ساكنان شهرها از يك شهروند انفعالي به يك شهروند
فعال و مسؤوليتپذير تبديل شوند .در اين نگرش،
شهروندان اشياء بيجان نيستند بلكه عامالني فعال هستند
و دولت بايد آنها را فعاالنه در تمامي مراحل سياستگذاري
دخالت دهند .در واقع با فراهم كردن فضاي رقابتي ،از
شهروندان انتظار ميرود كه در مديريت و اداره امور خود
مسؤوليت پذير بوده و اقدامات ضروري جهت بهبود امور
خويش را به انجام رسانند .در اين زمينه مفهوم
"توانمندسازي " مطرح ميشود .در واقع حكمروايي
شهري با خالقيت فراوان،سياست از پايين به باال ،شبكه
هاي خودسازماني را توسعه داده و رويكردهاي سنتي
سلسله مراتبي و سياست از باال به پايين و ديوانساالري
را كمرنگ و ناكارآمد كرده است ( Dekker and
 .)kempen 2000, 12بر اين اساس ،حكمراني خوب را؛
راهبري و مديريت جامعه به صورت سنجيده ،درست و
كارآمد و در چارچوب حاكميت قانون ،تصميمگيري
منطقي و عادالنه همراه با پاسخگويي و مسؤوليت پذيري،
مشاركت عمومي و راهبردهايي از اين دست كه در گرو
تعامل درست شهروندان و نيروهاي سياسي -اجتماعي
جامعه مدني با دولت است ،بايد دانست(ابراهيم زاده و
اسديان .)4،0312

شکل ( :)2الزامات حکمراني خوب
(ماخذ :قلي پور 003 ،0385؛ و رفيعيان )15 ،0311
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سازمان ملل در چارچوب فعاليتهاي خود به
منظور استقرار حكمروايي شهري در شهرهاي جهان و در
قالب برنامه ابتكار عمل حكمروايي شهري 1در بيانهاي كه
ميتوان آن را منشور حكمروايي شهري ناميد ،اصول نه
گانهي زير را به عنوان معيارها و ويژگيهاي حكمروايي
خوب برشمرده اس  ،كه اين شاخصها به ترتيب عبارتند
از:
 -1مشاركت شهروندان؛ منظور از مشاركت ،قدرت
تأثيرگذاردن بر تصميمگيريها و سهيم شدن
شهروندان در قدرت است.
 -2قانونمندي :منظور از قانونمندي در تصميمگيري
شهري ،وجود قوانين كارآمد ،رعايت عادالنهي
چارچوبهاي قانوني در تصميمگيري و دور بودن
دست افراد غيرمسؤول از تصميمگيري هاست.
پايبندي به قانون ،مستلزم آگاهي شهروندان از قانون
و همچنين احترام مسؤوالن به قانون است.
 -3شفافيت :نقطه مقابل پنهانكاري در تصميمگيري
است .پنهانكاري ،امكان بروز فساد در تصميمگيري
را افزايش ميدهد ،حال آنكه شفافيت مانع از
گسترش آن ميشود .اين معيار بر گردش آزاد
اطالعات و سهولت دسترسي به آن ،وضوح اقدامات
وآگاهي مستمرشهروندان از روندهاي موجود استوار
است.
 -4مسؤوليت و پاسخگويي :اين معيار بر مسؤول بودن
بودن و به عبارت گوياتر ،حساب پسدادن مسؤوالن
و تصميمگيران در قبال شهروندان استوار است.
 -5جهتگيري توافقي :شهر عرصه گروهها و منافع
مختلف و گاه در حال ستيز با يكديگر است .منظور
از اجماعسازي ،تعديل و ايجاد توافق منافع مختلف
است .اين كار مستلزم وجود ارتباط و تالش مشترك
ميان سازمانهاي دولتي ،شهروندان و سازمانهاي
غيردولتي است.
 -6عدالت و انصاف :منظور از عدالت ،ايجاد فرصتهاي
مناسب براي همهي شهروندان در زمينهي ارتقاي
وضعيت رفاهي خود ،تالش در جهت تخصيص
عادالنه منابع و مشاركت اقشار محروم در اعالم نظر
و تصميمگيري است.
 -7كارآيي و اثربخشي :اين معيار بر استفاده مناسب از
منابع موجود براي تأمين نيازهاي شهروندان ،ارائه
خدمات شهري و رضايت مردم استوار است.
 -8پذيرا بودن و پاسخ ده بودن :اين معيار دو نكته
مكمل را در بر دارد .مسؤوالن شهري بايد هم نيازها

و خواسته شهروندان را دريابند و بپذيرند و هم
نسبت به آن واكنش و پاسخ مناسب را از خود نشان
دهند .بنابراين همسويي خواستههاي شهروندان و
اقدام مسؤوالن ،ضروري است.
 -9بينش راهبردي؛ فرا رفتن از مسائل روزمره شهر و
پرهيز از غرق شدن در آنها ،مستلزم وجود
بينشيگسترده و درازمدت نسبت به آينده يا داشتن
بينش راهبردي در زمينهي توسعهي شهري است
( )Undp 2000,1با توجه به شاخص هاي ياد شده،
چنين مينمايد كه حكمراني خوب ،ويژگي برجسته
حكومتهاي دموكراتيك است و بيدموكراسي،
حكمراني خوب تحقق نمييابد .امروزه شاخصهاي
نرم 2مانند پاسخگويي ،كارآمدي ،مسؤوليتپذيري،
به دست آوردن رضايت عمومي ،كيفيت زندگي،
كسب اطالعات در ارتباط با حكمراني خوب ،مورد
تأكيد است .حكمراني خوب به افزايش اعتماد
شهروندان به دولت و رضايت عمومي ميانجامد
(.)Boucaret & Dewalle 2003, 329
پيشينه پژوهش
در هر پژوهش علمي مطالعه و بررسي تحقيقات و
پژوهشهايي که در ارتباط با موضوع انجام شده ،الزم و
ضروري است ،چرا که بدون دستيابي به نتايج پژوهشي
ديگران و توسعه و تکامل آنها ،امکان رسيدن به پاسخ
مناسب و تجزيه وتحليل بهتر ميسر نيست .در زمينه
حکمروايي خوب شهري تا کنون تحقيقات زيادي در
داخل و خارج از کشور انجام شده است که در زير به چند
مورد از مهمترين آنها اشاره مي کنيم.
کيو شنگ )2103( 3در مقاله تحت عنوان
"حاکميت شهري خوب در جنوب شرق آسيا" بيان مي-
کند که جنوبشرقي اسياي در حال تجربه رشد سريع
اقتصادي و شهرنشيني است .امروزه بيش از  41درصد ان
در مناطق شهري زندگي مي کنند .با سياستهاي عدم
تمرکز ،مسئوليت از سطح ملي به دولت محلي منتقل
شده و انتظار مي رود که چنين سياست هايي بر افزايش
عملکرد کارامد در مناطق شهري و حمايت از رشد
اقتصادي بيشتر موثر باشد .هاوس و کلوزن )2103( 4در
مقاله تحت عنوان" رهبري خوب شهري و مشارکت
جامعه مواد الزم براي حکمروايي خوب "نشان دادند که
چگونه رهبري سياسي و مشارکت در جامعه با هم مي-
تواند به تصميم موثر قانوني و سياسي در ايجاد زمينه
حکمراني خوب شهري کمک کنند .شيام سينگ
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 )2103(5در مقاله تحت عنوان" مشارکت شهروندان در
امور شهري و تالش براي شفافيت وپاسخگويي" بيان
ميکند که شهرنشيني در حال رشد که نه تنها اقتصاد
کشور هند را تحت تاثير قرار داد بلکه چالشهاي حکومت
را پيچيده کرد .يکي از راهحلها غيرمتمرکز کردن
حکومت است که در آن شهروندان بايد سهم عمدهاي در
تصميمگيري در مورد اين که چگونه بايد شهرستانها
مديريت شوند دارند.
نصيري ( )0314به بررسي وضعيت مديريت ناحيه
محوري منطقه  4شهرداري تهران از لحاظ شاخصهاي
پنجگانه حکمروايي مطلوب شهري ميپردازدنتايج حاصل
از اين پژوهش نشان ميدهد که طرح ناحيهمحوري نقش
بسزايي درحکمروايي شهري دارد .بدين ترتيب توجه به
مديريت ناحيهمحوري موجود در محالت موجب افزايش
ميزان مشارکت شهروندان در برنامههاي شهري خواهد
شد .در تحقيقي ديگر که با عنوان" حکمراني خوب در
شهرداري مشهد "(حمزهاي  )0312،انجام شده است،
اصول حکمروائي خوب ،با اقدامات انجام شده در
شهرداري مشهد در راستاي دستيابي به حاکميت مطلوب
تطبيق داده شده است .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان
ميدهد که اقدامات صورت گرفته در  83/3درصد موارد با
اصول حکمراني خوب (شفاف سازي ،پاسخگويي،
اثربخشي نقشها و وظايف ،نتيجه گرايي و ظرفيت سازي)
تطبيق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزشها در اين اقدامات
ديده نميشود .کمان رودي و جنگجو ( )0310در مقاله
هايي با عنوان بسترهاي مديريتي الزم براي تحقق
حکمروايي خوب شهري در ضمن معرفي اصول و
شاخصهاي مديريتي در شهر تهران «کارآيي» و
«برابري» «حسابرسي» تحقق حکمروايي خوب شهري در
سه بخش به بررسي و آسيب شناسي اقدامات شهرداري
پرداخته است .آدينهوند ( )0310در پايان نامه خود با
عنوان ارزيابي عملکرد شهرداري هاي هشتگانه شهر اهواز
در چهارچوب حکمراني خوب شهري به اين موضوع
پرداخته است .نتيجه اين تحقيق نشان داده ،شهرداري-
هاي مناطق هشتگانه شهر اهواز داراي عملکرد مناسبي
در چهارچوب حکمراني خوب شهري نميباشند ،و عدم
درك مناسب از وضعيت شهر و همچنين برنامهريزي
نامناسب جهت بهبود آن از داليل ضعف شهرداريهاي
مناطق هشتگانه شهر اهواز است.
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 -9روش تحقيق
بدين ترتيب بر اساس ديدگاههاي فوقالذکر ،نوع
تحقيق کاربردي و رويکرد حاکم بر فضاي تحقيق
توصيفي ،پيمايشي و تحليلي ميباشد .به منظور
پاسخگويي به سواالت تحقيق در محدوده مورد مطالعه،
به دو صورت اسنادي (دادههاي ثانويه) و پيمايشي (داده-
هاي اوليه) و ابزار مورد استفاده در روش پيمايشي
پرسشنامه و مصاحبه بوده است جامعه آماري مناطق
چهارگانه شهر اروميه؛ بر مبناي آخرين تقسيمات اداري
ـ سياسي ميباشد .از تعداد كل جامعه آماري 335411
نفر (براساس سرشماري نفوس و مسکن 384 ،)0311
نفر به عنوان حجمنمونه و با استفاده از مدل كوكران
انتخاب گرديدهاند؛ روايي صوري 6پرسشنامه توسط پانل
متخصصان 7مورد تاييد قرار گرفت .مطالعه راهنما با
تعداد  31پرسشنامه صورت گرفت و با دادههاي کسب
شده و استفاده از فرمول ويژه کرونباخ آلفا در نرم افزار
 ،SPSSپايايي پرسشنامه تحقيق  1/50بدست آمد .الزم
به ذکر است که توزيع پرسشنامه در هريک از مناطق
شهر ،متناسب با جمعيت هر منطقه صورت گرفته است.
در اين ميان عمليات آماري و دادهپردازي ،آزمونهاي با
استفاده از بسته نرمافزاري  SPSSو براي ارائه استراتژي-
هاي مناسب از مدل  SWOTاستفاده شده است.
مدل  : SWOTاين مدل با ايجاد شرايط و رويكرد
سيستمي ،شرايط تطابق نقاط قوت و ضعف درون
سيستمي با فرصتها و تهديدات برون سيستمي را فراهم
ميسازد( )Srivastava et al 2005اطالعات جمع آوري
شده درطول فرايندارزيابي اغلب منجر به شناسايي مسائل
استراتژيک مي گردد ( .)Bryson 2004پيام اصلي
تحليل استراتژيک دروني و بيروني ،پيشرفت و حرکت رو
به جلو براساس قوتها ،به حداقل رساندن ضعفها و
فراهم کردن زمينه هاي قابل بهبود ،غنيمت شمردن
فرصتها و خنثي کردن تهديدها ميباشد بنابرين رايج-
ترين کاربرد آن فراهم کردن چارچوپ منطقي براي
هدايت نظامند بحثهاي سيستم ،راهبردهاي مختلف و
در نهايت انتخاب راهبرد است .شكل شماره به صورت
شماتيک چهارچوپ روش سوات را نشان ميدهد.
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شکل ( :)3ماتريس  SWOTو نحوه تعيين استراتژيها (منبع :مافي و سقايي .)0388
شاخصهاي مورد مطالعه
بر اساس مطالعاتي که در زمينهي حکمراني خوب
شهري و مطابقت آن با شرايط شهرهاي ايران صورت
گرفته است .معيارهايي چون مشارکت شهروندان،
اثربخشي و کارايي ،پذيرا بودن و پاسخده بودن ،مسئوليت
و پاسخگويي ،شفافيت ،قانونمندي ،جهتگيري توافقي،
عدالت ،بينش راهبردي و تمرکززدايي را نام بردهاند .در
اين پژوهش نيز براي ارزيابي عملکرد شهرداري اروميه در
چارچوب حکراني خوب شهري از اين شاخصها استفاده
شده است
•مشارکت شهروندان :منظور از مشارکت ،قدرت
تأثيرگذاران بر تصميم گيريها و سهيم شدن
شهروندان در قدرت است.
•کارايي :اين معيار بر استفاده از منابع موجود براي
تأمين نيازهاي شهروندان ،ارائه خدمات شهري و
رضايت مردم استوار است.
•مسئوليت و پاسخ گويي :اين معيار بر مسئول بودن و
حساب پس دادن مسئوالن و تصميمگيران در قبال
شهروندان استوار است.
•اطالع رساني :اين معيار بر گردش آزاد اطالعات و
سهولت دسترسي به آن ،وضوح اقدامات و آگاهي
مستمر شهروندان از روندهاي موجود استوار است.
•شفافيت :شفافيت ،نقطه مقابل پنهان کاري در تصميم-
گيري است .پنهان کاري ،امکان بروز فساد را افزايش
ميدهد.

•قانونمندي :منظور ،مراعات چارچوبهاي قانوني در
تصميمگيري و دور بودن دست افراد غير مسئول از
تصميمگيريها است.
•عدالت :منظور از عدالت ،ايجاد فرصتهاي مناسب براي
همه شهروندان در زمينه ارتقاي وضعيت رفاهي است
(شماعي و همکاران .)5 ،0310
شناخت منطقه مورد مطالعه
شهر اروميه به عنوان يکي از کالنشهرهاي ايران،
به عنوان مرکز اداري ـ سياسي استان آذربايجانغربي و
شهرستان اروميه در شمال غربي ايران واقع شده است.
اين شهر ،در جلگهاي به طول 77و عرض  37كيلومتر
دركنار درياچه اي به همين نام و در  37درجه و 33
دقيقه عرض شمالي و  45درجه و  4دقيقه طول شرقي
واقع شده است .ارتفاع اين شهر از سطح دريا  1313متر
و فاصله زميني اروميه تا تهران حدود  150كيلومتر است
و بر پايهي آخرين سرشماري نفوس و مسکن ،در سال
 ،0311تعداد جمعيت ساکن شهر اروميه بالغ بر
 335٬411نفر ،دهمين شهر پرجمعيت ايران و دومين
شهر پرجمعيت منطقه شمالغرب ايران بهشمار ميآيد (
سرشماري عمومي نفوس و مسکن .)0311 ،اروميه با
بيش از  3هزار سال قدمت قديميترين شهر در منطقه
شمالغرب ايران بهشمار ميآيد که هنوز پابرجا است.
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شکل ( :)4محدوده مورد مطالعه (رهنما و آفتاب .)055 ،0313
يافتههاي پژوهش
همان طور که توضيح داده شد سنجش براي
سنجش ميران عملکرد شهرداري اروميه مولفههايي چون
مشارکت شهروندان ،اثر بخشي و کارايي ،پذيرا بودن و
پاسخده بودن ،مسئوليت و پاسخ گويي ،شفافيت،
قانونمندي ،عدالت سنجيده شده است .نتايج حاصل از
سنجش هر يک اين مولفهها به شرح زير است:
شاخص کارآيي :اين معيار بر استفاده از منابع
موجود براي تامين نيازهاي شهروندان ،ارائه خدمات
شهري و رضايت مردم استوار است .جدول شماره يک

نتايج به دست آمده از پرسشنامههاي توزيع شده و
آزمون فريدمن ميباشد ،شاخص کارآيي با ميانگين رتبه-
اي  6/77داراي باالترين رتبه بين ساير شاخصها مي-
باشد .در بين گويههاي شاخص کارآيي ،پايين بودن
سطح کيفيت معابر شهري با امتياز وزني  8967داراي
باالترين رتبه و همخواني داشتن طرحهاي اجرا شده يا
در حال اجرا با نيازها و کمبودهاي شهر با امتياز وزني
 5478/7داراي پايينترين رتبه بين ساير گويهها مي
باشد.

جدول ( :)1نتايج آزمون فريدمن شاخص کارايي
شاخص

کارآيي

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931

67

گويه

امتياز

وزن

امتياز
وزني

 -1همخواني داشتن طرح هاي اجرا شده يا در حال اجرا با نيازها
و کمبودهاي شهر

333

04/1

5418/5

 -2باال بودن ميزان موفقيت شهرداري در پروژه هاي عمراني

381

21/8

5114

 -3رضايت داشتن شهروندان از ميزان احداث پارک ها و فضاهاي
سبز شهري

335

24/2

8880/4

 -4پايين بودن سطح کيفيت معابر شهري

214

31/5

8135

 -5پايين بودن ميزان اطالع رساني شهرداري در ارتباط با جرايم
253
ساختماني

25/5

3130/5

230

25/3

5103/3

 -6پايين بودن ميزان اطالع رساني شهرداري در ارتباط با اجراي
طرح ها

منبع :يافتههاي پژوهش

درجه کاي
ميانگين سطح
رتبه اي معناداري آزادي اسکوار

3

1/423

3

3/11

تحليل و ارزيابي ميزان تحققپذيري حکمراني خوب شهري در اروميه

جدول ( :)2نتايج آزمون فريدمن شاخص شفافيت
وزن

امتياز

امتياز
وزني

 -0پايين بودن ميزان شفافيت دفتر فني و روابط عمومي
شهرداري با مردم

250

25/3

5318/3

 -2پايين بودن ميزان شفافيت حقوق شهروندي و وظايف
متقابل مردم و شهرداري

284

23/5

3531/8

 -3پايين بودن ميزان شفافيت براي شهروندان در مورد
شفافيت
داشتن شرايط برابر در تصميم گيري ها

283

23/5

3535/8

 -4امکان بهره گيري از پيشنهادات و انتقادات و نظرات
مردم با نصب صندوق در سطح شهر توسط شهرداري

335

00151/5 31/3

گويه

شاخص

ميانگين سطح درجه کاي
رتبه اي معناداري آزادي اسکوار

3/11

3

1/423

3/11

منبع :يافتههاي پژوهش
شفافيت :شفافيت ،نقطه مقابل پنهانکاري در
تصميمگيري است جدول شماره دو نتايج به دست آمده
از پرسشنامههاي توزيع شده و آزمون فريدمن ميباشد،
شاخص شفافيت با ميانگين رتبهاي  3/77در بين
شاخصها مورد بررسي قرار دارد .در بين گويههاي
شاخص شفافيت ،پايين بودن ميزان شفافيت حقوق
شهروندي و وظايف متقابل مردم و شهرداري با امتياز
وزني  6737/8داراي پايينترين رتبه و امکان بهرهگيري
از پيشنهادات و انتقادات و نظرات مردم با نصب صندوق
در سطح شهر توسط شهرداري با امتياز وزني11759/5.
داراي باالترين رتبه بين ساير گويهها ميباشد.
عدالت :منظور از عدالت ،ايجاد فرصت هاي هاي
مناسب براي همه ي شهروندان در زمينهي ارتقاي
وضعيت رفاهي خود ،تالش در جهت تخصيص عادالنه
منابع و مشاركت اقشار محروم در اعالم نظر و تصميم-
گيري است .شاخص عدالت با ميانگين رتبه اي 5/57

دومين رتبه را بين ساير شاخصها دارا مي باشد .در بين
گويههاي شاخص عدالت ،رعايت عدالت در تخصيص
امکانات زيرساختي در تمامي مناطق شهري توسط
شهرداري با امتياز وزني  6364/8داراي پايينترين رتبه و
رعايت نشدن عدالت در بخشودگي جرايم تخلفات
ساختماني در تمامي مناطق شهري با امتياز وزني
 8555/6داراي باالترين رتبه بين ساير گويهها ميباشد.
قانونمندي :منظور مراعات چارچوبهاي قانوني در
تصميمگيري و دور بودن دست افراد غيرمسئول از
تصميمگيريها است .شاخص قانونمندي با ميانگين رتبه
اي  4/77چهارمين رتبه را در بين ساير شاخصها دارا
مي باشد.در بين گويههاي شاخص قانونمندي :واضح،
روشن و بدون ابهام بودن قوانين شهري با امتياز وزني
 7362/8داراي پايينترين رتبه ،بيطرفانه عمل نکردن
کارکنان شهرداري در اجراي قوانين با امتياز وزني 8662
داراي باالترين رتبه بين ساير گويهها مي باشد.

جدول ( :)3نتايج آزمون فريدمن شاخص عدالت
شاخص

عدالت

وزن

امتياز

امتياز
وزني

 -1رعايت عدالت در نظافت تمامي مناطق
شهري توسط شهرداري

335

20/5

5133/1

گويه

 -2رعايت عدالت در تخصيص امکانات
زيرساختي در تمامي مناطق شهري توسط
شهرداري

302

21/4

3334/8

 -3بي طرفانه و يکسان نبودن تقسيم درآمد و
امکانات در محالت مختلف شهري توسط
شهرداري

210

21/4

8555/4

 -4رعايت نشدن عدالت در بخشودگي جرايم
تخلفات ساختماني در تمامي مناطق شهري

213

21/2

8555/3

ميانگين
رتبه اي

5/51

منبع :يافتههاي پژوهش

سطح
معناداري

1/423

درجه
آزادي

3

کاي
اسکوار

3/11

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931

67
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جدول ( :)4نتايج آزمون فريدمن شاخص قانونمندي
شاخص

قانونمندي

گويه

درجه
ميانگين سطح
امتياز وزني
رتبه اي معناداري آزادي

وزن

امتياز

-1واضح،روشن و بدون ابهام بودن قوانين
شهري

303

23/3

5332/8

 -2بي طرفانه عمل نکردن کارکنان
شهرداري در اجراي قوانين

284

31/5

8332

4/11

1/423

3

کاي
اسکوار

3/11

منبع :يافتههاي پژوهش
اطالعرساني :اين معيار بر گردش آزاد اطالعات و

وزني  7558/9داراي باالترين رتبه بين ساير گويهها
ميباشد (جدول شماره پنج).

سهولت دسترسي به آن ،وضوح اقدامات و آگاهي مستمر
شهروندان از روندهاي موجود استوار است .شاخص
اطالعرساني با ميانگين رتبه اي  2/33داراي پايينترين
رتبه بين ساير شاخصها ميباشد .در بين گويههاي
شاخص اطالعرساني :در دسترس نبودن اهداف ،طرحها،
قراردادهاي مالي (اطالعات و خروجيهاي شهرداري) به
صورت گزارش ساليانه با امتياز وزني  5972داراي
پايينترين رتبه و پايين بودن سطح اطالع رساني از
تهيه و اجرا و هزينهي طرحها توسط شهرداري با امتياز

پاسخگويي :اين معيار بر مسئول بودن و حساب
پس دادن مسئوالن و تصميمگيران در قبال شهروندان
استوار است .شاخص پاسخگويي با ميانگين رتبهاي 2/5
ششمين رتبه را بين ساير شاخصها دارا ميباشد.در بين
گويههاي شاخص پاسخگويي ،قابل قبول بودن ميزان
کارکرد شوراي شهر  5648/8داراي پايينترين رتبه،
پايين بودن سطح رسيدن به نتيجه مطلوب شهروندان به
هنگام مراجعه به شهرداري با امتياز وزني  8788/4داراي
باالترين رتبه بين ساير گويهها ميباشد.

جدول ( :)5نتايج آزمون فريدمن شاخص اطالعرساني
شاخص

گويه

وزن

 -1پايين بودن سطح اطـالع رسـاني از تهيـه و
اجرا و هزينه ي طرح ها توسط شهرداري

231

اطالع رساني  -2در دســــترس نبــــودن اهــــداف ،طــــرح
ها،قراردادهاي مالي (اطالعات و خروجـي هـاي 225
شهرداري) به صورت گزارش ساليانه
 -3آگاه نکردن شهروندان با آمـوزش هـاي الزم
از طريق رسانه ها از حقوق و وظايف شهروندي

224

ميانگين
امتياز امتياز وزني
رتبه اي
28/0

سطح
معناداري

درجه
آزادي

کاي
اسکوار

5558/1

23

5112

21/0

3508/4

2/33

1/423

3/11

3

منبع :يافتههاي پژوهش
جدول ( :)6نتايج آزمون فريدمن شاخص پاسخگويي
شاخص

پاسخگويي

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931

67

وزن

گويه
 -1قابل قبول بودن ميزان کارکرد شوراي شهر

315

سطح
ميانگين
امتياز امتياز وزني
رتبه اي معناداري
08/4

5348/8

 -2پايين بودن ميزان همکاري کارکنان شهرداري
به هنگام مراجعه شهروندان به شهرداري

233

21/1

3133/5

 -3پايين بودن سطح رسيدن به نتيجه مطلوب
شهروندان به هنگام مراجعه به شهرداري

255

21/2

8188/4

 -4پايين بودن ميزان اعتماد شهروندان به
مسئولين شهرداري

253

31/1

5805/5

 -5پايين بودن ميزان ارتباط شهروندان با مديران
ارشد شهري

201

30/0

3530

منبع :يافتههاي پژوهش

درجه
آزادي

کاي
اسکوار

2/51

1/423

3

3/11

تحليل و ارزيابي ميزان تحققپذيري حکمراني خوب شهري در اروميه

جدول ( :)7نتايج آزمون فريدمن شاخص مشارکت
شاخص

مشارکت

ميانگين
وزن امتياز امتياز وزني
رتبه اي

گويه
 -1نقش داشتن شهروندان در انتخاب شوراي شهر خود

8530/8 23/0 358

 -2پايين بودن ميزان اطالع رساني شهرداري در ارتباط
با جرايم ساختماني

25/5 253

3130/5

 -3تمايل داشتن شهروندان به مشارکت در زمينه هاي
اصالح بهتر شهر

02531/5 25/3 451

 -4تمايل داشتن شهروندان به صرف وقت و زمان براي
شهرداري

21/8 310

 -5تمايل داشتن شهروندان به مشارکت در پاک نگه
داشتن فضاهاي سبز شهري

04551/0 21/0 510

 -6دعوت نکردن از شهروندان براي استفاده از نظرات
آنان در زمينه اداره بهتر محله و شهر

8313/5 30/0 235

 -7مايل نبودن شهروندان به مشارکت داشتن در کمک
هاي مالي به شهرداري

25/1 235

32318

5/11

سطح
معناداري

1/423

درجه
آزادي

3

کاي
اسکوار

3/11

5103/3

منبع :يافتههاي پژوهش
مشارکت :منظور از مشارکت ،قدرت تاثيرگذاران بر
تصميمگيريها و سهيم شدن شهروندان در قدرت است.
شاخص مشارکت با ميانگين رتبهاي  5/77داراي سومين
رتبه را بين ساير شاخصها دارا مي باشد .در بين گويه-
هاي شاخص مشارکت ،مايل نبودن شهروندان به
مشارکت داشتن در کمکهاي مالي به شهرداري
 5913/6داراي پايينترين رتبه تمايل داشتن شهروندان
به مشارکت در پاک نگه داشتن فضاهاي سبز شهري با
امتياز وزني  14579/1داراي باالترين رتبه بين ساير
گويهها ميباشد.
تحليل و ارزيابي ميزان موفقيت و مطلوبيت اجراي
طرح جامع بر اساس مدل swotو آزمون فريدمن

8

بر اساس مطالعات محاسبات آماري صورت گرفته با
مدل فريدمن از طريق نرم افزار SPSSموارد نقاط قوت
وضعف وفرصت وتهديد ،هرکدام از اين شاخص هاي را
جداگانه با اين آزمون مورد بررسي قرار داده تا موارد
استخراج شده ،رتبهبندي شود.

بررسي عملكرد شهرداري اروميه در چارچوب
حكمراني خوب شهري بر اساس مدل swot

تحليل عوامل داخلي
براي سازماندهي و طبقه بندي عوامل داخلي در دو
مقوله نقاط قوت و ضعف ،به منظور ارزيابي روش مديريت
و واكنش سيستم به اين عوامل خاص ،با توجه به اهميت
مورد انتظار در بررسي عملکرد شهرداري اروميه در
چارچوب حکمراني خوب شهري ،بررسي و ضرايب تأثير
آنها به تفكيك جداول زير تعيين گرديد.
از ديدگاه پرسش شوندگان مهمترين نقاط قوتي كه
شهرداري اروميه در زمينه حکمراني خوب شهري از آن
برخوردار است ،عبارتند از :باال بودن ميزان موفقيت
شهرداري در پروژه هاي عمراني در رده اول ،نقش داشتن
شهروندان در انتخاب شوراي شهر خود در رده دوم،
رعايت عدالت در نظافت تمامي مناطق شهري و رضايت
شهروندان از ميزان احداث پارک ها و فضاهاي سبز
شهري توسط شهرداري در رده سوم قرار دارند .همچنين
ميتوان گفت از نظر پرسش شوندگان پايين بودن سطح
کيفيت معابر شهري در رده اول ،رعايت نشدن عدالت در
بخشودگي جرايم تخلفات ساختماني در تمامي مناطق
شهري به عنوان مهمترين نقاط ضعف شناخته شدهاند
يکسان نبودن تقسيم درآمد و امکانات در محالت مختلف
شهري توسط شهرداري در رده بعدي نقاط ضعف قرار
دارند.

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931
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جدول ( :)8نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي د()IFAS
قوتها

9

امتياز ميانگين وزني امتياز وزني

رعايت عدالت در نظافت تمامي مناطق شهري توسط شهرداري

335

20/5

5133/1

رعايت عدالت در تخصيص امکانات زيرساختي در تمامي مناطق شهري توسط شهرداري

302

21/4

3334/8

واضح،روشن و بدون ابهام بودن قوانين شهري

303

23/3

5332/8

نقش داشتن شهروندان در انتخاب شوراي شهر خود

385

23/0

8530/8

همخواني داشتن طرح هاي اجرا شده يا در حال اجرا با نيازها و کمبودهاي شهر

333

04/1

5418/5

باال بودن ميزان موفقيت شهرداري در پروژه هاي عمراني

381

21/8

5114

رضايت داشتن شهروندان از ميزان احداث پارک ها و فضاهاي سبز شهري

335

24/2

8880/4

قابل قبول بودن ميزان کارکرد شوراي شهر

315

08/4

5348/8

پايين بودن ميزان شفافيت روايط عمومي و دفتر فني شهرداري با مردم

250

25/3

5318/3

ضعفها
پايين بودن ميزان شفافيت حقوق شهروندي و وظايف متقابل مردم و شهرداري

284

23/5

3531/8

بي طرفانه و يکسان نبودن تقسيم درآمد و امکانات در محالت مختلف شهري توسط شهرداري

210

21/4

8555/4

رعايت نشدن عدالت در بخشودگي جرايم تخلفات ساختماني در تمامي مناطق شهري

213

21/2

8555/3

پايين بودن سطح اطالع رساني از تهيه و اجرا و هزينه ي طرح ها توسط شهرداري

231

28/0

5558/1

23

5112

در دسترس نبودن اهداف،طرح ها،قراردادهاي مالي)اطالعات و خروجي هاي شهرداري (به صورت گزارش 225
بي طرفانه عمل نکردن کارکنان شهرداري در اجراي قوانين

284

31/5

5332

پايين بودن ميزان اطالع رساني شهرداري در ارتباط با جرايم ساختماني

253

25/5

3130/5

پايين بودن سطح کيفيت معابر شهري

214

31/5

8135

پايين بودن ميزان همکاري کارکنان شهرداري به هنگام مراجعه شهروندان به شهرداري

233

21/1

3133/5

پايين بودن سطح رسيدن به نتيجه مطلوب شهروندان به هنگام مراجعه به شهرداري

255

21/2

8188/4

منبع :يافتههاي پژوهش
عوامل خارجي
براي سازماندهي عوامل خارجي در قالب مقولههاي
فرصتها و تهديدهاي فراروي سيستم ،با استفاده از
عوامل درجه بندي و با توجه به اهميت هر يك از فرصت-

ها و تهديدها و با توجه به ميزان تأثيرگذاري هر يك از
آنها بر عملکرد شهرداري اروميه در چارچوب حکمراني
خوب شهري ،،محاسبه و به شرح جدول ذيل تعيين
گرديد:

جدول ( :)9نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي ()EFE
فرصتها

17

امتياز ميانگين وزني

امتياز وزني

امکان بهره گيري از پيشنهادات و نظرات مردم با نصب صندوق در سطح شهر توسط شهرداري

335

31/3

00151/5

تمايل داشتن شهروندان به مشارکت در زمينه هاي اصالح بهتر شهر

451

25/3

02531/5

تمايل داشتن شهروندان به صرف وقت و زمان براي شهرداري

310

21/8

32318

تمايل داشتن شهروندان به مشارکت در پاک نگه داشتن فضاهاي سبز شهري

510

21/0

04551/0

نقاط تهديدها
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آگاه نکردن شهروندان با آموزش هاي الزم از طريق رسانه ها از حقوق و وظايف شهروندي

224

21/0

3508/4

دعوت نکردن از شهروندان براي استفاده از نظرات آنان در زمينه اداره بهتر محله و شهر

235

30/0

8313/5

مايل نبودن شهروندان به مشارکت داشتن در کمک هاي مالي به شهرداري

235

25/1

5103/3

پايين بودن ميزان اطالع رساني شهرداري در ارتباط با اجراي طرح ها

230

25/3

5103/3

پايين بودن ميزان اعتماد شهروندان به مسئولين شهرداري

253

31/1

5805/5

پايين بودن ميزان ارتباط شهروندان با مديران ارشد شهري

201

30/0

3530

منبع :يافتههاي پژوهش
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با توجه به جدول شماره  9مهمترين فرصتهايي كه
شهرداري اروميه در زمينه حکمراني خوب شهري از
ديدگاه پرسش شوندگان با آن رو به روست :تمايل
داشتن شهروندان به مشارکت در پاک نگه داشتن
فضاهاي سبز شهر اروميه مي باشد که به عنوان اولين
فرصت شناخته شده است ،تمايل داشتن شهروندان به
مشارکت در زمينه هاي اصالح بهتر شهر به عنوان دومين
فرصت پيشرو قرار دارد .در عين حال ،مولفههاي عدم
دعوت از شهروندان براي استفاده از نظرات آنان در زمينه
اداره بهتر محله و شهر به عنوان مهمترين تهديد ،پايين
بودن ميزان اعتماد شهروندان به مسئولين شهرداري به
عنوان دومين عامل تهديد روبهروي شهرداري اروميه در
مقوله حکمراني خوب شهري ميباشد است.

با توجه به جدول  ،17رتبهي نقاط قوت ،2/25
رتبهي نقاط ضعف  ،2/25رتبهي نقاط فرصت  4و رتبهي
نقاط تهديد  1/5ميباشند که اين رتبهها بيانگر نشان
ميدهد که از ميان نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد،
نقاط فرصت داراي رتبهي بيشتر و در نتيجه اهميت
بيشتري ميباشند .درجهي آزادي آزمون  ،3کاياسکوار
آزمون  3/77و سطح معناداري آزمون  7/44ميباشد که
بيانگر معناداري آزمون است .با توجه به اين نتايج،
ميانگين رتبهي عوامل دروني (نقاط قوت و ضعف) 2/25
بوده و ميانگين رتبهي عوامل بيروني (نقاط فرصت و
تهديد)  2/75ميباشد و بنا به ماتريس عوامل داخلي و
خارجي ( ،)IEراهبردهاي اقتضايي براي محدوده
پيشنهاد گرديد.

جدول ( :)17نتايج آزمون فريدمن ،رتبه بندي پارامترهاي جدول  SWOTعوامل دروني
(نقاط قوت و ضعف)-عوامل بيروني( فرصت و تهديد)
عوامل داخلي و خارجي

ميانگين رتبهاي

نقاط قوت

2/25

نقاط ضعف

2/25

نقاط فرصت

4

نقاط تهديد

0/51

درجه آزادي

کاي اسکوار

سطح معناداري

رتبه
3

3

8/011

1/44

2
0
4

منبع :يافتههاي پژوهش
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os

st

wt
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شهرها بهعنوان بزرگترين اجتماع مدني دنيا ،امروزه
به عنوان کانون تمدنهاي بشري از جايگاه پراهميتي
برخوردارند .اين جايگاه در کنار رو به رويي با انبوه
مشکالت جمعيتي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،کالبدي
و فضايي ،مديريت شهرها را بيش از هر زمان ديگري
پيچيده و دشوار کرده است .از اين رو مراکز علمي و
تحقيقاتي و سازمانهاي بينالمللي توسعه در طي چند
دهه اخير ،با تشديد مسائل حوزه مديريت شهري و در
پي تحقق پايداري در مديريت شهري به چاره چويي
پرداخته و در نهايت در زمان حاضر رويکرد «حکمروايي
خوب شهري» به عنوان اثربخشترين،کمهزينهترين و
پايدارترين شيوه اعمال مديريت نظام پيچيده و
چندسطحي امروزه شهرها مطرح شده است .محوريت اين
رويکرد در مديريت شهري ،بر مبناي توسعه مردمساالري
و برابر خواهانه براي تأثيرگذاري تمامي نيروهاي داراي
نفع و نفوذ در اداره امور شهرها و همچنين پاسخگويي به
تمامي نيازهاي اين گروهها است .در اين پژوهش براي
سنجش ميزان تحققپذيري حکمراني خوب شهري در
اروميه مولفههايي چون مشارکت شهروندان ،اثر بخشي و
کارايي ،اطالعرساني ،مسئوليت و پاسخگويي ،شفافيت،
قانونمندي ،عدالت مورد بررسي قرار گرفتند نتايج حاصل
از آزمون فريدمن نشان ميدهد که از ميان مؤلفههاي
تاثيرگذار ،شاخص اثربخشي و کارآيي داراي بيشترين و
شاخص اطالعرساني کمترين تاثير را در تحقق حکمراني
خوب شهري در اروميه داشته است .و در بين گويههاي
شاخص کارآيي ،پايين بودن سطح کيفيت معابر شهري با
امتياز وزني  8967داراي باالترين رتبه ميباشد .رتبه
ساير شاخصها به ترتيب عدالت ،مشارکت شهروندان،
قانونمندي ،شفافيت ،مسوليت و پاسخگويي ميباشد.
نتايج حاصل از کاربرد مدل  SWOTنشان دهنده بهره-
گرفتن از قوتهاي سيستم براي مقابله با تهديدات آن
مي باشد و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط قوت و به
حداقل رساندن تهديدات است .در واقع براي افزايش
مطلوبيت در عملکرد شهرداري اروميه ،بايستي با توجه
به شکل شماره چهار ،از استراتژيهاي اقتضايي استفاده
شود .با توجه به نتايج حاصل از پژوهش و استراتژي مورد
نظر راهکارهاي به شرح ذيل ارائه ميگردد:
 استفاده از نظرات شهروندان مختلف خصوصاً افرادتحصيلکرده و دانشگاهي.

-

-

-

-

-

-

-

-

دعوت به همکاري و مشارکت از شهروندان درزمينه-
هاي رفع مشکالت شهر ،خصوصاً دانشجويان و افراد
تحصيل کرده.
ايجاد برنامههاي همگاني مانند نظافت پارک ها و
فضاهاي سبز.
وجود سامانهاي اينترنتي براي شناخت و درک
قوانين شهري توسط شهروندان.
وجود بروشورهايي براي توجيه قوانين و حقوق
شهري براي شهروندان کمتر تحصيل کرده و کسبه.
نظرخواهي از شهروندان در مورد احداث پروژههاي
عمراني در شهر (با تاکيد بيشتر بر افراد تحصيل-
کرده همان محله).
وجود سامانهاي ارتباطي که شهروندان بتوانند به
راحتي با مديران شهري ارتباط برقرار کنند.
ايجاد بخش خاصي در شهرداري که شهروندان
کارهاي کوچک خود را از طريق ارتباط تلفني
گزارش دهند.
گزارش ساالنه شهرداري به شهروندان و ارائه
کارهايي که سال قبل صورت گرفته است.
تدوين برنامه هاي آينده(پروژه هاي عمراني) و ارائه
آن در سطح شهر.
در دسترس قرار دادن طرح هاي تفضيلي و جامع در
مرکز محالت شهر.
تشکيل جلسات ماهانه توسط شهرداري و دعوت از
صنفها و ارگانهاي مختلف شهر براي هماهنگي
بيشتر.
نظارت از سوي شوراي شهر در امر اجراي قوانين و
مقررات در شهرداري (وجود يک نمايندهي ناظر از
طرف شوراي اسالمي شهر به صورت تمام وقت در
شهرداري)
مصرف بهينه عوارض به طوري که شهروندان صرف
شدن آن را براي محله و شهر خود متوجه شوند.
نظارت بيشتر شهرداري در کارهاي عمراني
مؤسسات مختلف که مدت طوالني معابر و محالت
در تصرف کارهاي عمراني آن ها نباشد و باعث ايجاد
نارضايتي در شهروندان نشود.
تالش در راستاي بسط و توسعه نهادهاي مدني و
ايجاد زمينه جهت مشاركتهاي هر چه بيشتر
مردمي؛
آن گروه از فعاليتهاي مديريت و ادارهي امور
شهرها كه قابل واگذاري به امور محلي است ،بايد از
انحصار شهرداري خارج شده و در راستاي
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تمركززدايي به سطوح پايينتر مديريتي واگذار
گردد.
همچنين بايستي تمهيداتي انديشيده شود تا بتوان
تا افق سند چشمانداز  ،0414به سطح قابل قبولي از
حكمروايي خوب شهري دست يابيم .بديهي است كه در
صورت تحقق اين مهم ،به تبع آن ،ارتقا به سطح
مطلوبتر از مشروعيتيابي حاكميتي كه هدف بنيادين
دولتها از ترويج حكمروايي شهري و واگذاري وظايف
دولتي به نهادهاي مردمي است ،بيش از پيش و با شتاب
بيشري ،محقق خواهد شد.
منابع و مآخذ
آدينهوند ،علياصغر ،حاجيزاده ،مريم؛ قدمي ،مصطفي.

 .0312بررسي عملکرد شهرداري در چهارچوب
حکمراني خوب شهري (نمونه مورد مطالعه :شهر
بابلسر) .مديريت شهري .شماره  .20صص .40 – 33
ابراهيم زاده ،عيسي و مرتضي اسديان .0312 .تحليل و
ارزيابي ميزان تحققپذيري حکمروايي خوب شهري در
ايران(کاشمر) .نشريه جغرافيا و آمايش شهري-منطقه
اي .شماره .3
اکبري ،غضنفر .0383 .سرمايه اجتماعي و حکمراني
شهري ،فصلنامه جستارهاي شهرسازي .شماره .25-2
برک پور ،ناصر ،اسدي ،ايرج .)0311( .مديريت و
حکمروايي شهري .انتشارات دانشگاه هنر.
ترابي ،عليرضا .0383 .مديريت پايدار شهري در گرو
حکمراني خوب .فصلنامه شهرداريها .شماره .31
حمزه ئي ،مجيد .0312 .حکمراني خوب در شهرداري
مشهد .پنجمين کنفرانس برنامه ريزي و مديريت–
شهري .مشهد
رهنما ،محمدرحيم؛ آفتاب ،احمد .0313 .مکانيابي
ايستگاه هاي آتش نشاني شهر اروميه با استفاده از
 GISو  . AHPجغرافيا و توسعه .شماره  .35صص
.053 – 033
رهنمايي ،محمدتقي؛ مهناز كشاورز .0381 .بررسي
الگوي حكمروايي خوب و نقش دولت در مديريت و
اداره امور شهرها در ايران .دو فصلنامه جغرافيا و
برنامهريزي منطقهاي .سال اول .شماره اول.
رفعيان ،مجتبي؛ حسين پور ،علي .)0311( .حکمراني
خوب شهري از منظر نظريات شهرسازي .تهران:
انتشارات طحان.
زياري ،کرامتاهلل ،نيکپي ،وحيد ،حسيني ،علي.0310 .
سنجش ميزان مشارکت شهروندان در مديريت شهري

بر اساس الگوي حکمراني خوب شهري(مطالعه
موردي :شهر ياسوج) .فصلنامه مسکن و محيط روستا.
شماره  .040صص .31 – 83
شريفيان ثاني ،مريم .0381 .مشاركت شهروندي،
حكمراني شهري و مديريت شهري .فصلنامه مديريت
شهري .شماره  8تهران :انتشارات سازمان شهر
داريهاي كشور.
شماعي ،علي؛ آدينهوند ،علياصغر؛ حاجيزاده ،مريم.
 .0310ارزيابي عملکرد شهرداري در چهارچوب
حکمراني خوب شهري (مطالعهي موردي :شهر
ياسوج) .فصلنامه مطالعات مديريت شهري .سال
چهارم .شماره .00
شهيدي ،محمد حسين  ،0383شهر سازي ،حمل ونقل
وحکمروايي شهري ،جستارهاي شهرسازي ،شماره-01
21
صالحي ،رضا .0312 .سنجش و تحليل رابطه بين سرمايه
اجتماعي شهري و حکمروايي شهري ،مطالعه موردي:
شهر نسيم شهر .پايان نامه کارشناسي ارشد .دانشکده
علوم زمين دانشگاه شهيد چمران.
قلي پور ،رحمت اهلل .)0385( .حکمراني خوب و الگوي
مناسب دولت .معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي
دفتر گسترش توليد علم.
مافي ،عزت اهلل؛ سقايي ،مهدي  ،0388كاربرد مدل
 MS‐ SWOTدر تحليل مديريت گردشگري مطالعه
موردي :كالنشهر مشهد ،مجله جغرافيا و توسعه.
شماره .04
نصيري ،اسماعيل .0314 .ارزيابي عملکرد مديريت
ناحيه محوري بر کارامدي حکمروايي مطلوب شهري
(مطالعه موردي :منطقه  4شهرداري تهران) .مجله
پژوهش و برنامهريزي شهري .سال ششم .شماره .20
صص .031 – 053
نوبري ،نازك؛ رحيمي ،محمد .0381 .حکمراني خوبي
شهري يک ضرورت ترديد ناپذير .مرکز مطالعات و
برنامه ريزي شهر تهران .دانش شهر .شماره .00
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