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:چكيده
در سال . يافته رو به افزايش استجمعيت شهري به مرحله انفجار رسيده است و با سرعت زيادي، خصوصاً در كشورهاي كمتر توسعه

ميليـارد نفـر   8.2سال اين جمعيت شهري بـه  200اند اما در كمتر از كردهميليون نفر در شهرها زندگي مي29ميالدي، معادل 1800
تر شود و جالبالي است كه روز به روز سهم كشورهاي كمتر توسعه يافته از اين جمعيت شهري بيشتر و بيشتر مياين درح. رسيده است

ي اين فقط يك آمار نيست، بلكـه نشـان دهنـده   . سال اخير رخ داده است50و حتي100آن كه انفجار شهري در اين كشورها دركمتر از
.كندهاي جديد و تغييرات بنيادي در ساختار مديريتي را طلب مييتهاي جديد، هوتغييرات زيادي است كه ساختار

سونگر و سوژه انگار به شهر مشكالت زيادي را به بار خواهد آورد كه تنهـا  تجربه كشورهاي تمركز گرا نشان داده است كه كه نگاه يك
هـدف ايـن تحقيـق   . دو مؤلفه، باال بردن سطح كارايي استو عمل مشاركتي و با تكيه بر اين ) گوييپاسخ(راه براي رفع آن، نظارت عموم

ي حكمراني خوب شهري در ايران ها براي توسعهاي از شاخصتعريف و تحليلي جامع از حكمراني خوب شهري و همچنين ارائه مجموعه،
.ها در مديريت شهري،شهر بابلسر استو بررسي اين شاخص

مؤلفه 3فرضيات تحقيق مبتني بر اين است؛ . توصيفي، تحليلي، مبتني بر پرسشنامه استروش تحقيق و گردآوري مطالب، پيمايشي، 
مشاركت، پاسخگويي و كارايي در شهر بابلسر در سطح مناسبي قرار ندارد  و بين نظرات افراد تحصيل كرده و ساير شهروندان خصوصا در 

و همچنـين روش  (ANOVA)ات باال از آزمون هاي سطح معني داري براي بررسي فرضي. داري وجود داردرابطه با مشاركت تفاوت معني
سـال بـه بـاال، ميـانگين     18درصد زن با طيف سني 35درصد مرد، 65كل جامعه آماري متشكل از .استفاده شدLSD)(آمار استنباطي

مراجعـه كننـدگان بـه    .2كـرده مقـيم بابلسـر   تحصيلافراد .1و ميانگين سواد تقريبي باالتر از ديپلم بود كه در قالب سه گروه 38.8سني 
.كسبه مقيم بابلسر تقسيم و به صورت نمونه گيري ساده انتخاب و بررسي شدند.3شهرداري بابلسر

.و اثر بخشيكارآيي-عمل مشاركتي-نظارت عموم-حكمراني خوب شهري-ساختار مديريتي-انفجار جمعيت: هاكليدواژه

ريزي شهري دانشگاه مازندرانعضو هيئت علمي گروه جغرافيا و برنامه1
كارشناس جغرافيا و برنامه ريزي شهري2
دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري3



مقدمه
روند شهرنشيني غير قابل بازگشت . كنند از تمام ادوار تاريخ انسان بيشتر استمردمي كه در مناطق شهري زندگي ميامروزه، جمعيت

% 90ميليارد خواهد رسيد، كه بيش از 5دوبرابر شده و به بيش از 2025تخمين زده شده است كه جمعيت شهري دنيا تا سال . است
عنوان موتورهاي رشدهها تنها عدد هستند؛ شهرها باما اين). ٢٠٠٣,UN-HA-BITAT(بود توسعه خواهد اين رشد در كشورهاي درحال

مديريت )(٢٠٠٥.٥٠,lewis and mioch.شك بايد مورد توجه قرار گيرندو توسعه اجتماعي داراي پتانسيلي باورنكردني هستند،كه بي
با چالش خواهد بود؛ چالشي كه خود برآمده از تغيير و تحوالت يكم به طور اخص مواجهوشهري در آينده به طوراعم و در قرن بيست

امروزه در دنيا پذيرفته شده است كه توسعه پايدار شهرها در صورتي تحقق .فناورانه، جمعيتي، اقتصادي و سياسي و بين المللي است
مديريت واحد شهري و با رعايت اصول گيريرساني و حفظ محيط زيست با شكليابد كه اهداف مردم ساالري، برابري در خدماتمي

هاي عدالتيبي)51:1381صالحي،.(نقل شهري و تقسيم عادالنه منابع و درآمد شهري توامان دنبال شودوعلوم روز شهرسازي، حمل
كاري، خشونت، بي: هاهاي ويرانگري روبرو هستند، كه در ميان آنبسياري از شهرهاي كنوني با واقعيت. دروني شهرها بسيار شگرف است

)(٢٠٠٥.٥٠,lewis and mioch.آلودگي، ناامني، شرايط زندگي زير استاندارد، و آسيب پذيري دربرابر اثرات انساني مشهود است

جامعه جهاني نيز به اين نتيجه رسيده است كه مشكل عمده مديريت شهري كمبود منابع مالي يا تكنولوژي مدرن و يا نيروي انساني 
كه شهرها به عنوان نيروي محرك رشد اقتصادي و نيز با توجه به اين. ه مشكل اصلي در شيوه اداره اين عوامل استماهر نيست بلك

شوند، در وضعيت موجود شهرنشيني چند سطحي، مديريت هاي اجتماعي، كشورهاي جهان محسوب ميكانون كار و فعاليت و موقعيت
باشد تا از فزاينده ... گرايي و مداري، كارآمدي، اجماعگويي، مشاركت طلبي، قانوناسخهايي چون شفافيت، پهلفؤمشهري بايستي داراي 

مدني گذاري اجتماعي در حياتها و نيروهاي رشد اصلي و تاثيرزنان به عنوان يكي از گروه)6:1383ترابي،. (گيردشهرنشيني بهره
تواند توسعه يافته تلقي شود مگر آن اي نميهيچ جامعه. اداره شهرها هستندهاي مرتبط با شهرها، امروزه داراي نقشي پررنگ در مقوله

بر اين تاكيد شده است كه توسعه، و)7:1386خليلي،. (جانبه و خودآموزي اجتماعي و مدني كامل انجام پذيردكه در آن، مشاركت همه
اين نگاه همه جانبه به توسعه يافتگي . ين حد ممكن افزايش دهندهاي خود را تا بيشتراي قادر سازد كه تواناييبايد همه افراد را بگونه

گو بودن مديريت شهري پذيري مردم در اداره امور شهرها و از طرفي ديگر پاسخاجتماع، بيش از پيش ضرورت توجه به مشاركت و نقش
در مديريت » حكمروايي خوب شهري«كرد از سويي ديگر با مطرح شدن روي.كندها در شهرها را، دو چندان ميدر قبال نيازهاي آن
گذار شهري بر مديريت شهر، با تمام سازوكارهايي كه به سوي تعالي شهر و اخير، اثر گذاري همه اركان تاثيريشهري طي دهه

ر شهري بمحوريت اين رويكرد در مديريت)46:1386شهيدي، . (شهروندان حركت كنند، به طور جدي مورد تاكيد قرار گرفته است
نفوذ در اداره امور شهرها و همچنين نفغ و ذيگذاري تمامي نيروهاي ذياي مردم ساالر و برابر خواهانه، براي تاثيرمبناي توسعه

مباحث تجربي و مالحظات نظري در مورد نقش دولت در اقتصاد، اصالحات اقتصادي و .ستاپاسخگويي به تمامي نيازهاي اين گروها
د، نتايج ارزشمندي را در مورد كيفيت و چگونگي دخالت دولت و سياستگذاري اقتصادي دولت در اقتصاد و آزادسازي در دوران جدي

اي هم از طرف بخش، اجماع گستردهطي يك فرآيند طوالني ولي رضايت) 5:1386اكبري،.(روي ما قرار داده استحتي جامعه پيش
مجموعه اين تالش ها به اين . بازتعريف وظايف حاكميتي دولت شكل گرفتالمللي و هم از طرف اقتصاددانان در مورد نهادهاي بين

كه يك دولت مشخص بتواند وظايف اصلي خود را در زمينه اصالح نواقص بازار و حذف موارد شكست آن، نتيجه منجر شد كه براي آن
اجتماعي به درستي انجام دهد بايد از چندين ويژگي افزايش رقابت پذيري، اصالحات نهادي، دستيابي به بازارهاي آزاد و بهبود سرمايه 

)107:1389نقيبي منفرد،.(شودبرخوردار باشد كه در قالب حكمراني خوب تعريف مي
هاي مرتبط با آن براي ارزيابي براي گريز از مشكالت اداره مناطق شهري نياز به درك معناي عبارت حكمراني خوب و توسعه مكانيسم

به نحو » حكمراني خوب«و » حكمراني«اصطالح ).٢٠٠٩.٧٥٥,lockwood(.باشدبراي بهبود مي) ايزمينه(ايي كارآيي و ارائه مبن
اي در ادبيات توسعه رواج پيدا كرده و حكمراني بد به عنوان يكي از علل اساسي ناكامي جوامع امروزي در دستيابي به توسعه گسترده

هاي مالي خود را معطوف ها و كمكالمللي و كمك كنندگان جهاني نيز واممالي بيناين در حالي است كه نهادهاي . معرفي شده است
از لحاظ تاريخي مفهوم حكمراني به اندازه تمدن بشري قدمت .هاي حكمراني خوب استهلفؤماند كه متضمن اجراي به شرايطي كرده



گذار رسمي و غيررسمي را كه بر جريان تصميم گيري تاثيرمجموعه اي از بازيگران) ملي، منطقه اي و محلي(دارد و بسته به سطح آن 
هايي كه دولت به واسطه برخورداري از آنها به عملكردهاي اقتصادي مطلوبي ها و مشخصهآن دسته از ويژگي. گيردميبرهستند در

وجه منافي همديگر نيستند بلكه بعضي از اند اما اين تغييرات به هيچ دست يافته است برحسب مطالعات مختلف با تغييراتي همراه بوده
اي است كه هاي هشت گانههاي حكمراني خوب، شاخصيك مبناي اساسي براي ويژگي. ترندمطالعات نسبت به بعضي ديگر كامل

: ها به ترتيب عبارتند ازاين شاخص. اندجهاني مطرح شدهو بانك4مللتوسط برنامه توسعه سازمان
12كارايي و اثربخشي، 11گوييپاسخ،10عدالت و انصاف،9سازياجماع، 8پذيريمسووليت،7شفافيت، 6نحاكميت قانو، 5مشاركت

هألبيان مس
جامعـه نـوين   .همچنين روابط بين آن داده اسـت شناسي شهري وشكل جديدي به جامعهنيم قرن اخيرتحوالت دوران حاضر،خصوصاً

سياسـي  دهـي اجتمـاعي و  سـازمان ، بندي گسـترده قشرتفكيك وتحرك اجتماعي باال،هايي چون ناهمگوني جمعيتي،شهري با ويژگي
گيـري روابـط جديـد ميـان آنـان و     شـكل يت گوناگون و پراكنده سياسي اجتمـاعي و مـدني شـهروندان زمينـه    اجديد به همراه مطالب

را بـراي ديـدگاهي جديـد در    ينـه ايـن تحـوالت بـه طبـع زمي    . )2:1386ري،اكبـ (شـده اسـت  ) شـهري هـاي دولت(محليهايحكومت
حكمراني فرايندي اسـت كـه مشـكالت ومعضـالت جامعـه     هاي جديد،هبر اساس اين ديدگا.باز نمود)مديريت شهريخصوصاً(مديريت

هرگـاه يابـد و شـود و سـامان مـي   گيري آن حل مـي به كاربا اتكا به قدرت عمومي وتكاپوي جمعي وبا تالش و)شهرجامعه شهري و(
)14:1386اكبـري، . (شودمطرح مي13مفهوم حكمراني خوبچنين مفهومي از حكمراني بر كيفيت و نحوه انجام وظايف آن تاكيد كند،

بـه بعـد كـاربرد    1980در سـال  در ادبيات اقتصادي بكار گرفته شد و14توسط ويليام سون1979اين واژه شايد براي اولين بار در سال 
هـيچكس  گزارش ساالنه خود را به حكمرانـي خـوب اختصـاص داد،   1989در سال 15نگامي كه بانك جهانيو هاين واژه بيشتر گرديد

با پا گرفتن اين تئوري و )2:1387ستوده،.(كرد كه حكمراني خوب جايگاه خود را بدين شكل در ادبيات توسعه گسترش دهدتصور نمي
هاي خـود را در  هاي مختلف كه بازخورد سياستلبات شهروندان،دولتگير جمعيت شهري و باال رفتن ميزان مطاهمچنين افزايش چشم

ملـل  كه نتيجه آن تعريفي بود از كميته اسكان سـازمان )86،22اكبري،(حكمراني خوب را مورد مطالعه قرار دادندعميقاًديدند،شهر مي
16.متحد

1-UNDP

2- participation

3-the rule of low

4-Transparency

5-Responsibility

6-conensusization

7-fairness

8-Accountability

9-Resposiveness

10-good governance

11-wiliam soon

12-STOWE

13-UNPD(UN-HA-BITAT,2003)



ريزي كرده ونامهعمومي و خصوصي است كه امور شهر را بربخش نهادها،اي از افراد،حكمراني خوب شهري مجموعه«:كميتهاز نظر اين
يند شامل نهادهاي رااين ف.هاستدر واقع فرايندي مستمر از تطبيق و همسو سازي منافع متضاد و متفاوت افراد و گروه. نمايداداره مي

حكمراني خوب .با رفاه شهروندان داردگسستني حكمراني شهري پيوند نا.نيز سرمايه اجتماعي شهروندان استرسمي ورسمي و غير
شتاباني شدهاي اخير ررشد شهرنشيني در ايران طي دهه. »در دسترسي به مزاياي شهروندي ياري رساندراشهري بايد شهروندان

از اين بود مسكن، مهاجرت روستاييان و مشكالتي منشيني، كحاشيهآلودگي،داشته است كه باعث بروز مشكالتي چون تمركز جمعيت،
هاي نمايد كه فرايند تدوين و اجراي خط مشياين مشكالت وجود يك سيستم مديريتي جديد شهري را طلب مي،قبيل شده است

، 17مشاركتمدني و رعايت اصول هاي جامعهو فرهنگي را با مشاركت سازمانسياسياجتماعي،هاي اقتصادي،در زمينهعمومي
هاي اخير رشد شتابان و ناموزوني را در سالشهرهاي ايران خصوصاً)30:1382رومياني،.(صورت دهد19و اثربخشي18گوييپاسخ

نشيني و همچنين عدم وجود سيستم مديريتي كارآمد چه در گذشته و چه در حال به با توجه به اين رشد شتابان شهر. اندتجربه كرده
.به شهر و شهروندان داشته باشد الزم استرسد وجود سيستم مديريتي جديد كه نگرشي پوياترنظر مي

با توجه به اينكه مديريت .رسدكه تبلور نمادهاي شهري در آن به پهلوي اول ميشهري با سابقه در مديريت شهري است،شهر بابلسر،
ند سيستم مديريتي جديد و نيازمرسد كه شهر بابلسر نيز از اين قاعده مستثني نيست،شهرهاي ايران در سطح پاييني است به نظر مي

هاي مهم حكمراني خوب شاخصهدر اين مقاله سعي شده است،.تري است تا بتواند ميزان اثر گذاري خود را در شهر افزايش دهدو پويا
توسعه را تنها راه ا آنهتا جايي كه بعضي(شهري را كه حال جايگاه آن در توسعه و مديريت شهري مورد تاييد همگان قرار گرفته است 

هاي كالن حكمراني خوب شهري ، ميزان رعايت اصول هلفؤسازي از مبا استفاده معرفرا مورد مطالعه قرار دهيم، و) ورندآبه شمار مي
با توجه به مطالعات انجام شده بر اساس رويكرد حكمراني خوب شهري  .حكمراني خوب شهري را در شهرداري بابلسر، بررسي كنيم

سعي شده است به طور اخص مقالههاي اين مديريت هستند كه در اين ترين شاخصمهمگويي و اثر بخشيت، پاسخسه پارامتر مشارك
.شوندكه تا چه حد اين پارامترها در مديريت شهري بابلسر رعايت و به كار گرفته مي. مورد مطالعه قرار گيرند

ف ااهد
توسط برنامه توسعه سازمان ملل و همچنين توسط بانك اخير در جهان خصوصاًيبحث پيرامون حكمراني خوب شهري طي چند دهه

ها در زمينه و بيشتر بررسي.در كشور ما مدت زيادي نيست كه اين موضوع وارد ادبيات مديرتي شده است.جهاني مطرح شده است
هدف اين مقاله ضمن بررسي مباني .ستترجمه متون مختلف صورت گرفته است كه به مباني نظري حكمراني خوب پرداخته شده ا

سازي بومي صورت گيرد ، معرفهايمؤلفهحكمراني خوب شهري سعي شده است كه براي اين خصوصاًنظري حكمراني خوب،
.باشدوهمچنين شهر بابلسر را به عنوان نمونه مورد بررسي قرار دهد تا الگويي براي مطالعه ساير شهرهاي ايران

االت تحقيقؤس
:اصليالؤس
آيا عملكرد شهرداري بابلسر در چهارچوب رويكرد حكمراني خوب شهري مناسب بوده است؟.1
االت فرعيؤس
وجود دارد؟) بابلسر(آيا  مشاركت و همكاري ميان شهروندان و شهرداري در امور مختلف شهري.1
ميزان اين مشاركت و همكاري در چه سطحي است؟.2
به مردم در چه سطحي است؟گويي مديران شهريميزان پاسخ.3

14-participation

15-Accountability

16-Resposiveness



شهر در چه سطحي است؟اسالميايريي و اثر بخشي شهرداري و همچنين شوآميزان كار.4
ميزان رضايت مندي مردم از مديران شهري در چه سطحي است؟.5
هاي مختلف شهرداري تفاوت نظر وجود دارد؟كرده و ساير شهروندان در زمينهآيا بين افراد تحصيل.6

فرضيات
فرضيه اصلي

.چوب حكمراني خوب شهري مناسب نيسترسد عملكرد شهرداري بابلسر در چهار به نظر مي.1
فرضيات فرعي

.استرسد مشاركت و همكاري بين شهروندان و شهرداري در سطح پاييني به نظر مي.1
.نيستگويي مديران شهري در سطح مناسبي رسد ميزان پاسخبه نظر مي.2
.نيستبخشي شهرداري بابلسر در سطح مناسبيرسد ميزان كارائي و ا ثربه نظر مي. 4
همكاري و مشاركت با شهرداري مختلف ، خصوصاًهايكرده و ساير شهروندان در زمينهرسد بين نگرش افراد تحصيلبه نظر مي.5

.تفاوت معنادراي وجود دارد

پيشينه تحقيق
اي،مقاله نامهگونه پايانو هيچ.كار نشده استزياديهايينامهپايانحكمراني خوب شهري تحقيقات ودر زمينه حكمراني خوب،خصوصاً

اي كه كار شده است كـه در مبـاني نظـري    شايد مهمترين مقاله.وكتابي در مورد عملياتي كردن اين نوع مديريت جديد كار نشده است
در ايـن مقالـه   .سرمايه اجتمـاعي وحكمرانـي شـهري   مقاله دكتر غضنفر اكبري است با عنوان نيز از آن استفاده شده است،تحقيقاين 
پـردازان  هاي نظري حاكم بر حكمراني شهري تشريح و نشان داده شده است كه مباني نظري حكمراني شهري را بايد نزد نظريـه هديدگا

گيري حكمراني شهري  مبتني به عبارت ديگر شكل.حكمراني استعلوم سياسي جستجو كرد و سرمايه اجتماعي نيز عامل قوام و تداوم 
هاي سياسي در جهت حكمراني خوب شهري و نيل به توسعه منوط به وجود سرمايه اجتمـاعي  بر سرمايه اجتماعي است و ائتالف رژيم

بـه موضـوع   87ر سـال  د25و24و همچنـين شـماره   20و 19شـماره  86هاي سازي در سالمقاالت ديگري در جستارهاي شهر.است
و تحقق حكمراني خوب شهري را در گرو تببـين كـاربردي جايگـاه    . حكمراني خوي شهري پرداخته شده استحكمراني خوب،خصوصاً

مقاالت ديگري نيز در اين زمينه كـار شـده اسـت كـه بيشـتر بـه تعـاريف حكمرانـي خـوب          .زنان به عنوان نيمي از شهروندان مي داند
پـور  بـرك : پيـام هـر يـك را بيـان ميـداريم     نتـري هـا زيـاد اسـت در نتيجـه مهـم     و در واقع دايره اشتراك بين آناندپرداخته20شهري
ترابـي عليرضـا،  ،»سازي وحكمرانـي خـوب شـهري   شهر«حسين،شهيدي محمد،»حكمراني شهري و نظام اداره شهرها در ايران«ناصر،

و اهميـت آن   21كشورها در ژوهانسبورگ2002اجالس سال ،صالحي اسماعيل،»مديريت پايدار شهري در گرو حكمراني خوب شهري«
اسـدي ايـرج،  -پـور ناصـر  بـرك و همچنين دو كتاب قلي پور رحمت اهللا،حكمراني خوب والگوي مناسب دولت،81در مديريت شهري ،

مديريت شهري در قالب عنـاويني  هاي مديريت شهري، مفهوم شناسيمرور چالشپس ازكتاباين دو در .22مديريت وحكمراني شهري
و پـس  .شـود نگر ارائه مييكپارچهداليل پيدايش مفهوم مديريت شهري، ماهيت مديريت شهري و ارتباط آن با رويكردها وچون زمينه

.شده استمدلهاي مديريت شهري مرور از آن 

17-urban good governance

18-johannesbarg

19-good governance



خوب شهريحكمرانيمفهوم و معيارهاي 
)٢٠٠٥.٥١,lewis and) miochتـر شـود  ها نيز نيـز پيچيـده  تر ميشود، بايد مشي مديريت آنچه ماهيت اتفاقات در شهرها پيچيدههر

رسد به بياني ساده مفهوم حكمراني فرآينـدي از  گيري تمدن بشري ميآن به آغاز شكليحكمراني مفهوم جديدي نيست بلكه پيشينه
تـوان آن را بـه قـدمت    رو مـي از اين) 83، 68فرزين پاك، (آيندميها در آن به اجرا در روندي است كه تصميميسازي، پيشينهتصميم

23مسائل شهري و مرتبط به اين موضوع را برايـان مـك اللـين   يبه طور خاص يكي از نخستين مطالعات در حوزه. تمدن بشري دانست

» حكومـت «هم  اي است كه به هم پيوستهكه متضمن نظام . دانداو حكمراني را نوعي فرآيند مي. انجام داده است1970در اوايل دهه 
پـور،  بـرك . (انـد اتكينسن نيز پـس از او ايـن بحـث را مطـرح كـرده     . افرادي ديگري چون مك كينلي. گيردرا در بر مي» اجتماع«و هم 

حكومـت  شيوه مديريت اداره كشور يا رابطـه شـهروندان بـا   -دريافت كه حكمراني1989در مطالعات سال 24بانك جهاني) 491:1385
در سـال  ) 2هابيتـات (25پس از آن سازمان ملل در دومين كنفرانس مربوط به سكونتگاه انساني. موضوع محوري توسعه است-كنندگان
فعاليت جهاني براي «در استانبول تاكيد كرد كه در جهت استقرار حكمراني شهري در شهرهاي جهان قدم بردارد و شعار خود را 1996

هاي متعـددي مـورد   پس از آن مفهوم جديد حكمراني خوب در سمينارها و همايش) 500همان، . (قرار داد» هحكمراني شهري پسنديد
هاي اين بانـك بـا كشـورهاي مختلـف بـا      ها و همكاريساله گزارشي در مورد فعاليتبانك جهاني هر2000بررسي قرار گرفت و از سال 

اين حوزه عمدتاً تازه مطرح شـده اسـت و   )12:1383عربشاهي، . (شر كرده استمنت» اصالح نهادهاي عمومي و تقويت حكمراني«عنوان 
اداره خـوبِ  يدر اين بستر، استقرار و برقرار ماندن يك شـيوه . كندهاي حكومتي را مطرح ميسسات و سياستؤتقاضاهاي جديدي از م

.داندليت پذيرفته شدن مناطق حفاظت شده را ضروري ميگذاري آينده و قابوليت و مالكيت، براي تأثيرؤگوناگون مس) قراردادها(تدابير
lockwood,يند و ارتباط ميـان حكومـت شـهري و شـهروندان اسـت كـه هـم        آدر مقام تعريف، حكمراني شهري نوعي فر)(٢٠٠٩.٧٥٥

بنـابر نظريـه   ) 498:1385پور،برك.(گيرد و بر حقانيت و تقويت عرصه عمومي تاكيد داردحكومت شهري و هم جامعه مدني را در بر مي
گذار شهري بر مديريت شهر، با تمام سازوكارهايي كه به سوي تعالي گذاري همه اركان تاثيراكثر صاحبنظران حكمراني شهري يعني اثر

هاي عمومي و خصوصي كنار گذاشته شـوند و فقـط عرصـه حكـومتي اختيـار دار آن دو      شهر و شهروندان حركت كنند، نه اينكه عرصه
ها و اركـان جامعـه   صحنهيها در همهبه عبارتي ديگر منشاء قدرت و مشروعيت درحكمراني شهري، تمام شهروندان و حضور آن. باشد

كند ولـي بـا همكـاري بخـش خصوصـي و      را هدايت ميحكمراني در واقع فرآيندي است كه دولت آن) 42:1386شهيدي،. (مدني است
تـوان كاركردهـاي سـنتي    هـا مـي  وسيله آنهدر حكمراني خوب قواعد حكومتي كه ب).45:1383ي، برآباد. (رودجامعه مدني به پيش مي

طور كلي از برآيند نظرات مختلـف حكمرانـي خـوب    به)(٢٠٠٩.٧٥٥,lockwood.اندحكومت را هدايت كرد بخوبي مستقر و درك شده
گـرا، پاسـخگو، شـفاف، كـارا و كارآمـد،در      گـرا، اجمـاع  مشـاركت بر اين اساس حكمراني شهري . ويژگي عمده داشته باشد8مي بايست 

هـاي  مـديريت شـهري اكنـون وجـود شـاخص     يشود كه الزمـه گونه تصور مياين)70:1383فرزين پاك،. (برگيرنده و پيرو قانون است
هـاي  هاي سياسي، چهارچوبنظر گرفتن همكاريدر نتيجه با در.باشدو يك همبستگي مثبت با توسعه را دارا مي. حكمراني خوب است

) (٢٠٠٧,٦٧٧,roy.شـوند عنوان اركان كليدي حكمراني خـوب معرفـي مـي   هگويي و مشاركت شهروندان براي ادعاي مطالباتشان، بپاسخ

معيارهـايي چـون   . ي حكمراني خوب شهري و مطابقت آن با شرايط شهرهاي ايران صورت گرفته اسـت براساس مطالعاتي كه در زمينه
گيري تـوافقي،  گويي، شفافيت، قانونمندي، جهتده بودن، مسئوليت و پاسخمشاركت شهروندان، اثر بخشي و كارآيي، پذيرا بودن و پاسخ

كه منظور از هر يك از معيارهاي فوق به عنوان معيارهاي حكمراني خـوب شـهري   . اندعدالت، بينش راهبردي و تمركززدايي را نام برده
)501:1385پور، برك. (گردنده شرح زير معرفي ميدر شهرهاي ايران ب

.ها و سهيم شدن شهروندان در قدرت استگيريگذاران بر تصميممنظور از مشاركت، قدرت تاثير:مشاركت شهروندان

20.mack lalin

21. STOWE

22. habitat



.ر استاين معيار بر استفاده از منابع موجود براي تامين نيازهاي شهروندان، ارائه خدمات شهري و رضايت مردم استوا:كارآيي
. واكنش مناسب را ارائه دهندهاهاي شهروندان را دريابند و بپذيرند و نسبت به آنمسئوالن شهري بايد خواسته:ده بودنپاسخ

.گيران در قبال شهروندان استوار استدادن مسئوالن و تصميماين معيار بر مسئول بودن و  حساب پس:گوييمسئوليت و پاسخ
. دهدكاري، امكان بروز فساد را افزايش ميپنهان. گيري استكاري در تصميمشفافيت، نقطه مقابل پنهان:شفافيت

.هاستگيري و دور بودن دست افراد غير مسئول از تصميم گيريهاي قانوني در تصميممراعات چارچوبمنظور،:منديقانون
.ايجاد توافق ميان منافع مختلف استگيري توافقي، تعديل و منظور از جهت:گيري توافقيجهت

.شهروندان در زمينه ارتقاي وضعيت رفاهي استيهاي مناسب براي همهمنظور از عدالت، ايجاد فرصت:عدالت
.نگر استها مستلزم بينشي آيندهفرارفتن از مسائل روزمره شهر و پرهيز از غرق شدن در آن:بينش راهبردي

. توسـعه در حـال اجـراي برنامـه تمركـز زدايـي هسـتند       حالدرصد كشورهاي در60بانك جهاني، بيش از طي مطالعات :زداييتمركز
ها و مراكز مختلف و صالحيت نهادهـاي محلـي بـر انجـام وظـايف تاكيـد       اين مفهوم بر واگذاري اختيار به سازمان) 47:1381شفيعي، (

.  استوار است26ترتمركز زدايي بر اصل تقويت مسئوليت به سطح پايين . كندمي

حكمراني خوبيعوامل پيدايش نظريه
هاي مالي  افزايش بحران)1

آزادسازي 1970يهاي دولت حداقل بود و از اواخر دههحذف مداخالت دولت در بازارهاي مختلف از جمله بازار مالي يكي از توصيه
هاي اقتصادي كه پس از بازارهاي مالي در درون كشورها و بين كشورها آغاز شد و در كشورهاي مختلف تعيين نرخ بهره و سهم بخش

هاي مالي و پولي در جهان همراه يش شديد بحرانااين تغييرات با افز.ها بود به عهده نظام بازار گذاشته شدركود بزرگ در دست دولت
تا 1981داد اما از سال بحران ارزي در جهان رخ مي6/2به طور متوسط هر ساله يك بحران بانكي و 1980تا 1970از سال . شد

سازي مالي و مداخله كمتر دولت در نظام پولي به عبارت ديگر آزاد. بحران بانكي به وقوع پيوست5/4بحران ارزي و 1/6سالههر1997
مثبت ها نشان داد كه حذف مداخله دولت نه تنها لزوماًاين بحران.هاي مالي شدگسترش شديد بحرانموجب 1980و ارزي از دهه 

)270:1383ميدري،.(هاي جبران ناپذيري بر اقتصاد تحميل كندتواند هزينهنخواهد بود بلكه مي
تحول عملكرد اقتصاد جهاني )2

هاني عملكرد كشورها بهبود يابد اما مطالعات مختلف حكايت از عملكرد رفت با پذيرش الگوي دولت حداقل در اقتصاد جانتظار مي
مقايسه اين دوره با . دارد) گذاري ، به سوي دولت حداقل تغيير يافتالگوي سياست(به بعد 1980يضعيف اقتصاد جهاني در دوره

نگاهي اجمالي به وضعيت . ي را روشن سازدتواند تاثير اين سياست بر اقتصاد جهانمي1980دوره پس از جنگ جهاني دوم تا سال 
هاي جهان كاهش و دوم بدتر از دوره نخست بوده، نرخ رشد در اكثر كشوريدهد كه عملكرد دورهنشان ميياقتصادي اين دو دوره

)273همان،.(نابرابري افزايش يافته است
جامعه مدني و توزيع قدرت: ديدگاه تكثرگرايي سياسي و رشد) 3

هاي رابرت ها و نوشتهتوان در نظريهرا ميهاي آنگرايي، تاريخي طوالني و پربار در انديشه سياسي امريكا دارد و ريشهتكثريانديشه
هاي دال تكثرگرايي را از يك پارادايم كلي به سوي يك نظريه پخته در عرصه سياست. شناس سياسي آمريكا مالحظه كرددال جامعه

قدرت به طور گسترده : دال نظريه خود را به آزمون گذارد و كمابيش نظريه وي تاييد گرديد).136:1386اكبري،(كردشهري هدايت 
هاي مختلف با يكديگر رقابت داشتند و قدرتمندترين و با نفوذترين هاي سياسي با گرايشميان عموم پراكنده بود احزاب و گروه

ساير و اين تجربه در امريكا .كنندبه طور كلي نظريه دال را تاييد مي1960ياري در دهه تعدادي از مطالعات بس. شخصيت شهردار بود

23. subsidiarity



هاي توسعه است زيرا از تمركز شرطگرايي يكي از پيشبانك جهاني و سازمان ملل را به اين راه رهنمون كرد كه تكثركشورها خصوصاً
)138همان،. (كندليت جلوگيري مياي اقگرايي و اعمال قدرت مستقيم و يك جانبه از طرف عده

عملكرد اقتصادي كشورهاي در حال گذر )4
در اين كشورها به سرعت . ريزي متمركز به اقتصاد بازار تغيير يافتپس از فروپاشي بلوك شرق، الگوي اقتصادي اين كشورها از برنامه

هر چند انتظار . ساير امور اقتصادي به شدت كاهش يافتها و هاي دولتي به بخش عمومي واگذار شد و مداخله دولت در قيمتشركت
رو باشد، اما آنچه در حوزه اقتصاد در اين كشورها به وقوع پيوست به رفت گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار با مشكالتي روبهمي

به سال 1999خلي اين كشورها در سال دهد توليد ناخالص داآمار و مستندات نشان مي.اقتصادي بوديمعناي واقعي كلمه يك فاجعه
المللي پول نيز افزايش فقر و نابرابري در كشورهاي در حال گذر را تحقيقات صندوق بين.دهدگيري را نشان ميكاهش چشم1989

)275:1383ميدري،.(كندتاييد مي

الزامات حكمراني خوب
اني الگويي از تعامل و شراكت سه بخش دولت ، بخش خصوصي و در ابتدا و در تعريف حكمراني به اين نكته اشاره شد كه حكمر

در واقع فعاليت تعاملي اين سه بخش نقش . يابدكند ، كه با همكاري شراكتي اين سه حوزه حكمراني تحقق ميهاي مدني ارائه مينهاد
در اين جا به نقش . سازد را فراهم ميآن خواهد داشت و بستر الزم براي تحقق حكمراني يپيش برندگي در حكمراني و تسهيل كننده

)110:1387قلي پور ،.(مدني و دولت در تحقق حكمراني خوب به اجمال سخن خواهيم گفتهاي خصوصي ، جامعههريك از بخش
نقش بخش خصوصي)1

بخش خصوصي ، مشاركت اثربخش و مسئوالنه در تجارت جهاني به يرشد عادالنه ، تعادل در جنسيت، حفاظت محيطي، توسعه
با .هاي ذيل مشاركت كندوسيله بازار به تنهايي دست يافتني نيست ، از اين رو دولت بايد در توسعه پايدار بخش خصوصي از طريق راه

اجتماعي برعهده خواهد يند همكاري، نقش مؤثري در تعامالت آكنندگي فوق، بخش خصوصي در فرنقش تنظيمبهتوجه
)111همان،.(داشت

نقش جامعه مدني )2
طور كه بخش دولتي و خصوصي در عصر حاضر تغيير شكل و نقش همان. جامعه مدني نقش مدافع حقوق شهروندان رابر عهده دارد 

هاي سازمان. سازد ط ميبعمومي مرتجامعه مدني افراد را با قلمرو. هاي عمل جامعه مدني نيز تغيير ايجاد شده است اند ، در روشداده
هاي قدرتمند به منظور تأثير ها را در گروهدهند و آنهاي اقتصادي و اجتماعي سوق ميجامعه مدني مشاركت مردمي را در فعاليت

).UNDP،١٩٩٧(كنندپذير ، سازماندهي ميهاي عمومي براي منافع اقشار آسيبگذاري بر سياستگذاري

نقش دولت )3
هايي شده كه توجه اوليه و گيري دولترويكرد امنيت سبب شكل. هاي مختلفي برعهده دارندها در رويكردهاي متفاوت ، نقشدولت

هايي شده كه توجه و گيري دولترويكرد توسعه اقتصادي سبب شكل. ها به ايفاي نقش امنيتي و برقراري امنيت بوده است اساسي آن
ها ، گيرند كه تالش آنهايي مانند دولت رفاه در اين دسته قرار ميدولت. ادي و اجتماعي بوده است ها برايفاي نقش اقتصتأكيد آن

به عبارت ديگر بايد ثبات و پايداري در جامعه ايجاد كند ، ). 114:1387قلي پور،(ايجاد رفاه اجتماعي و تقويت درآمد سرانه بوده است
اليت بخش عمومي و خصوصي وضع كند ، ثبات و عدالت در بازار منجر به تغيير نشود ، هاي قانوني مناسب و اثربخش براي فعچارچوب

)UNDP،١٩٩٧(گويي داشته باشدنقش ميانجي در مصالح عمومي داشته باشد و در نهايت در ارائه خدمات عمومي اثربخشي و پاسخ

)116:1387قلي پور،(الزامات حكمراني خوب ،1مدل شماره 



هاي نظري سياست شهري و حكمراني خوب شهري بررسي ديدگاه
متعددي در شهر هستند، اين بنابر تحليل نظريه پردازان شهري در اداره امور شهر گروهها و ذينفعان مختلف سهم دارند و بازيگران 

هاي شهري توسط كالرنس استون رژيمينظريه)151:1386اكبري،.(غير دولتي و بخش خصوصي هستند- بازيگران نهادهاي دولتي
داند كه تصميمات و كارهاي مربوط به مقامات حكومتي را رسمي ميهاي غيراي از مديريتهاي شهري را مجموعهاو رژيم.ارائه شد
ها، هاي خرد چون ارزشنظريه سرمايه اجتماعي با تاكيد بر برخي متغيير)169:1388زياري و همكاران،.(رساندو به انجام مياحاطه 
ها عالوه بر اين. گرددكند كه سبب افزايش اعتماد بين شهروندان ميعنوان خزانه سرمايه انساني ياد ميها بهها از آنها و نگرشهنجار

ها ها و نهادهاي دولتي تاكيد دارد كه از هم افزايي توان آنهاي عمومي و وجود روابط افقي و عمودي ميان آنتشكلبر وجود نهادها و
اجتماعي هم در سطح خرد و هم سطح كالن مطرح يمتغييرهاي ديدگاه و نظريه سرمايه. گرددپايدار فراهم مييزمينه توسعه

خالف مديريت شهري فرآيندي مديريتي است كه به ايجاد و حفظ زير بناها و خدمات حكمراني شهري بر )151:1386اكبري،.(هستند
در حكمراني خوب نيز سه نوع ).1380،49ثاني،به نقل از اكبري،شريفيان(پردازد، حكمراني شهري فرايند كامال ً سياسي استشهري مي

شكل گيري تفاهم، همكاري بين اين نوع رژيم ها و انجام .رژيم يعني دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي با يكديگر همكاري مي كنند
رژيم شهري و يهاي كالن مطروحه توسط نظريهچارچوب مفهومي ارتباط ميان متغير. ائتالف، بستگي به وجود سرمايه اجتماعي دارد

.كردتوان به صورت زير ترسيم حكمراني شهري سرمايه اجتماعي را مي

)152:1386اكبري،(ارتباط ميان متغير هاي سطوح كالن وخرد،2مدل شماره 

شناسي تحقيقروش
منطقه مورد مطالعه

دقيقه عرض 43درجه و36دقيقه طول شرقي و 39درجه و 52قلمرو مكاني اين تحقيق شهر بابلسر در استان مازندران است كه  در 
به آمل و غربياز جنوب ، بابل از جنوب به، به جويبار شرقياز شمال به درياي مازندران، از شمال اين منطقه .شمالي واقع شده است

از سطح متر باالترگرافي ارتفاع شهر هفتاز نظر توپو)53: 1388آقاميري و يزدانيان ،( .شودمحدود ميكنارفريدونبه غربياز شمال 
جز ناحيه ساحلي و هسطح شهر بابلسر را دشت فرا گرفته است و ب. متر پايين تر از سطح درياهاي آزاد قرار دارد21درياي مازندران و 

شهر)18: 1388آقاميري و ميرافضل،(.درصد است3تا1داراي شيبمنطقه مورد مطالعه مجاوررودخانه بابلرود ساير اراضياراضي
بندي دومارتن ، اقليم آن  گرم قرار گرفته و روش ضريب اعتدال اين شهر بسيار معتدل است  اما بر اساس طبقهر معتدلبابلسر در مدا
مرطوب و به اعتقاد گورزينسكي اقليم آن نيمه بحري ومرطوب وماليم وبندي آمبرژه اقليم آن معتدلبراساس طبقهمرطوب و يا

اي داراي بارش ي جلگهبه علت برخورداري از اقليم ساحلي خزر و موقعيت ويژهشهر بابلسر)1388:7آقاميري و ميرافضل ، (.باشدمي
بارد و به هر چند اندك در منطقه فرو ميهاي سال مقداري باران،دهد كه در تمام ماهتوزيع زماني بارش نشان مي.ي زياد استساالنه

ماه هاي خزري مهربا اين حال روند تغييرات ماهانه آغاز بارندگي،بابلسر وجود ندارداين ترتيب فصل يا ماه خشك به معناي واقعي در 



آقاميري و ( باشندي ميي خزرترين ماه در ناحيهبارانارديبهشت ماه كمترين ماه سال است، در مقابل خرداد ماه و تقريباًبارانپر
)87: 1388يزدانيان ، 

موقعيت شهر ستان بابلسر در استان مازندران،1نقشه 

تحوالت جمعيتي بابلسر
اي قـادر بـه اجابـت و    شود ، ليكن اگـر جامعـه  النفسه علت توسعه نيافتگي وپايين بودن سطح زندگي تلقي نميرشد جمعيت اگرچه في

هاي مشاركت فعـال وسـازنده   همچنين ايجاد زمينهگويي به نيازهاي اساسي وتجهيز منابع مادي وانساني وتأمين نيازهاي اساسي ،پاسخ
افزايش جمعيت قسمت اعظم امكانـات جامعـه را بلعيـده و مـازاد اقتصـادي      .اي را به وجود خواهد آوردجمعيت نباشد، مشكالت عديده

گذاري جمعيتي را ي سرمايهلهاواقع فشار جمعيتي مسدر.گذارد افزايش سطح زندگي باقي نميگذاري واي را براي سرمايهمالحظهقابل
به اين معنا كه در برابر افراد تازه وارد چنانچه قرار باشد همين سطح زندگي وشرايط كار موجود حفظ شـود ،الزم اسـت   كشد،پيش مي

گذاري سرمايهوساير كاالي مورد نياز آنان...بيمارستان مدرسه،راه،،بندربنايي،ساخت تجهيزات زيري وسايل،تهيهبراي تأمين مسكن،
بلعـد و  قسمت اعظـم درآمـد ملـي را در جهـت تـامين مايحتـاج مصـرفي مـي        چنانچه اين حالت ، حالت انفجاري جمعيت باشد،.گردد
رويـه جمعيـت مـانعي در برابـر     بـدين سـان افـزايش بـي    �گذاردهاي توليدي واجتماعي باقي نميگذاري در زمينهانداز براي سرمايهپس

.آيدبراي باال بردن سطح زندگي به اجرا درميهايي است كهكوشش

:شمار جمعيت شهر بابلسر
جمعيت شهر در طـي  .باشدنفر زن مي24786نفر مرد و 24303نفري شهر بابلسر ،49089، ازكل جمعيت 1385براساس آمار سال 

-1345هاي در سال. دهد سير نزولي را نشان ميهاي اخيرزمان همواره افزايش يافته است  با اين تفاوت كه شدت افزايش آن در سال
شـمار و نـرخ رشـد    1جـدول شـماره   ).88، 155آقاميري و يزدانيان ، ( درصد بوده است 1.23نرخ رشد جمعيت شهر بابلسر برابر 75

.دهد نشان مي1375-1345هاي جمعيت شهر بابلسر را در سال
1375-1345ر سال هاي نرخ رشد جمعيت شهر بابلسر را د،1جدول شماره 

)درصد (نرخ رشد  دوره )نفر ( شمار سال

1.87 45-1335 12016 1345

1.56 55-1345 18810 1355

1.6 65-1355 30200 1365

1.34 75-1365 40630 1375

1.23 85-1375 49089 1385

1386شهر بابلسر سال GISآقاميري و همكاران ،مطالعات :ماخذ



روش پژوهش
مدارك بدين معني كه با بررسي اسناد و.مبتني بر پرسشنامه استپيمايشي،توصيفي،تحليلي،اسنادي،وري مطالب آتحقيق و گردروش 

سـازي  هاي صاحبنظران مختلف، سعي شده است كه مفهوم صحيح حكمراني خوب شهري عرضه شود و با اسـتفاده از شـاخص  و نوشته
و .منطقي بين اين نوع مديريت جديـد جهـاني و مـديريت شـهرهاي ايـران برقـرار شـود       هاي حكمراني خوب شهري ارتباطهلفؤبراي م

حكمرانـي خـوب شـهري در مـديريت     هـاي  مؤلفهعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته شده است كه تا چه حد همچنين شهر بابلسر به
.شهري شهر بابلسر در سطح قابل قبولي است

جامعه آماري
كننـدگان بـه   مراجعـه ،)بـاالتر از ليسـانس  (كرده ساكن بابلسـر متفاوت شامل،افراد تحصيلآماري به سه گروهيبدين منظور كل جامعه

نفـر بـا تركيبـي از    100بندي شده با حجم نمونـه  گيري تصادفي طبقهاز روش نمونه.شهرداري و كسبه ساكن بابلسر تقسيم شده است
-ويژگي هاي اجتمـاعي -1شد كهدسته سواالت تقسيم مي4پرسشنامه به .فاده شدسال و بيشتر است18افراد زن ومرد در طيف سني 

و ميزان مشاركت با شهرداري و شـوراي  ينگرش افراد به همكاري و همچنين نحوه-2...)تحصيالت وشغل،جنس،سن،(جمعيتي افراد
يي و اثـر بخشـي   آميـزان كـار  -4با مراجعه كنندگانها پاسخگويي مديران و كاركنان شهرداري و نحوه رفتار آن-3شهر در سال گذشته

سال به 18با طيف سني درصد زن،35درصد مرد،65كل جامعه آماري اين تحقيق شامل .شهرداري و شوراي شهر در ادره شهر بابلسر
سـازي شـده   معـرف ،هـا مؤلفهاز با توجه به توضيحات باال براي هر يك ..باشدو ميانگين سواد باالتر از ديپلم مي8.38باال،ميانگين سن

كامال =2مطلوب،=1بي نظر،=0نامطلوب،=-1كامال نامطلوب،=-2(ها در قالب طيف ليكرتو در ادامه به سنجش هر يك از اين معرف.است
اصلي در شهر بابلسر هايمؤلفهها به ميزان برقراري ودر مرحله بعد با جمع بندي اين معرف. در شهر بابلسر پرداخت شده است) مطلوب

.ايمفرضيات خود را بررسي كردهLSDمورد بررسي گرفته شده است و در آخر با توجه به ارزيابي آنواي يك طرفه و تست 

مشاركت.1
:لفهؤتعريف م- 1- 1

مردم از مشاركت فقط به حمايت.ها و سهيم شدن شهروندان در قدرت استگيريمنظور از مشاركت قدرت تاثيرگذاران بر تصميم
گيري شهري بلكه فرايندي است كه در آن شهروندان و مسئوالن در تصميمشود،هاي آنان محدود نميگيران و تاييد سياستتصميم

.شوندسهيم مي

:هاتعيين معرفسازي وشاخص- 2-1
معناي مختلف 4بايد )مشاركت(لفؤها بايد در انتخاب معرف دقت نظر داشت؛زيرا اين مبراي ميزان سنجش مشاركت و تعيين سطح آن

هاي همكاري در زمينه)12:1382رومياني،.(گيري و مشخص شودرا  مد نظر  داشته باشد تا ميزان مشاركت با توجه به تعريف باال اندازه
هاي ي،همكارياستفاده  بالقوه افراد به همكارها و تصميمات در شهرداري،دادن  به شهروندان از روند طرحخاص با شهرداري ، آگاهي

هاي مهم حكمرانيطور كه در باال توضيح داده شد،مشاركت از مقولههمانداشتن شهر خود و نظافتپاك نگه: مانند. عام با شهرداري
هاي زير لف از معرفن كار تحقيقي براي ارزيابي اين مؤدر اي.لف بايد دقت نظر فراوان داشتخوب شهري است و براي سنجش اين مؤ

:شده استاستفاده 
ميزان مشاركت و همكاري با شهرداري-1- 1-2
رضايت از اين همكاري ومشاركت با شهرداري-1- 2-2
حاضر به همكاري در زمينه كمك مالي-1- 3-2
حاضر به همكاري در زمينه صرف وقت و زمان براي شهرداري-1- 4-2



ها و تصميمات در شهرداريآگاهي از روند تصويب طرح-1- 5-2
در پاك نگه داشتن فضاي سبز شهريمشاركت-2-1- 6
حاضر به همكاري كلي با شهرداري-1- 7-2

مشاركت با توجه به طيف ليكرتهايلفههاي مؤ، ارزيابي ميانگين  معر ف2جدول شماره

سواالت مربوط به مشاركت

ميانگين پاسخ 
هاي جامعه 

آماري مراجعين 
به شهرداري

ميانگين پاسخ هاي 
جامعه آماري افراد 

تحصيلكرده

ميانگين پاسخ هاي 
جامعه آماري كسبه

ميانگين پاسخ هاي  كل 
جامعه آماري

انحراف معيارپاسخ هاي  
كل جامعه آماري

0.498-1.93-1.90-2-1.92سابقه همكاري با شهرداري

0.0300.030.030.223رضايت از همكاري با شهرداري

0.876-0.6-0.57-0.37-0.8تمايل به كمك مالي به شهرداري

تمايل به صرف وقت و زمان براي 
شهرداري

0.60.4700.380.885

ها وتصميمات آگاهي از روند طرح
شهرداري

0.60.170.7-0.081.203

داشتن مشاركت  در پاك نگه
فضاي سبز شهري

1.201.571.231.320.469

در كل حاضر به همكاري 
باشهرداري

0.60.570.470.550.716

_-0.024-0.0480.050.20ميانگين كل گروه
)1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

:تجزيه و تحليل
هـا اينگونـه   با تعاريفي كه از مشاركت ارائه شده است و معناهـايي كـه در آن وجـود دارد،تحليـل نگارنـده بـا توجـه بـه تعريـف معـرف          

گـذاري شـده و   ها مربوط به سواالت مشاركت كه با طيف ليكرت كدها و ميانگين آنبه جدول پاسخهاي انجام شده با توجه بررسي:است
هاي ديگر مشـاهده  ولي در معرف.كه بسيار پايين ارزيابي شده است)=x-1.93( همكاري با شهرداري در سال گذشتهسنجش شده اند،

ي در ارائه وقت و زمان گذاشتن براي كارهايي كـه برايشـان صـرف وقـت     شود كه حضور بالقوه مردم و افراد براي همكاري با شهردارمي
،افـراد تمايـل   )=x-0.60(ولي در مورد همكـاري مـالي بـا شـهرداري    .در سطحي خوب و باالتر از متوسط قرار دارد) =3.38x(نياز است

هـا و  آگـاهي از رونـد طـرح   .هـاي مـالي باشـد   مثبتي ندارند كه دليل اين امر مي تواند عدم اعتماد به استفاده صـحيح از ايـن همكـاري   
تواند نشانگر اين باشد شهرداري در ترويج قوانين شهروندي و رونـد  قرار دارد كه مي)  =0.08x(تصميمات نيز در سطح باالتر از متوسط

انات شهرداري كـه  در معرف احساس مسئوليت در برابر فضاي سبز و امك.ها در شهرداري تا حدودي موفق عمل كرده استاجراي طرح
در معرف .خوب ارزيابي شده استبين خوب تا كامالً) =1.32x(بيانگر همكاري ومشاركت عام و دوسويه بين شهرداري وشهروندان است

اند كه نشانگر آن است اين توان بالقوه براي همكاري بـا  اعالم داشته)=0.55x(آخر نيز افراد حضور به همكاري با شهرداري را با ميانگين
در مجمـوع  .و مديران شهري براي رسيدن به شهري سالم و توسعه پايـدار بـدون شـك بـه ايـن تـوان نيازمندنـد       . شهرداري وجود دارد

.و در سطح نامطلوب ارزيابي شده است-1تا 0است كه در دامنه ) =x–0.024(لفه مشاركت ؤميانگين م



هاي مولفه مشاركت با استفاده از طيف ليكرتارزيابي معرف،3جدول شماره 

)1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

، ميانگين معرف هاي مولفه مشاركت1نمودار شماره 

)1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

لفه مشاركتؤآنواي يك طرفه مآزمون فرضيه 
ها از ارزيابي آنواي يك گروه است،براي سنجش وجود تفاوت معنادار در نگرش گروه3با توجه به اينكه جامعه آماري ما متشكل از 

معنادار بين باشد تفاوت)0.05(گيرد و اگر ميزان آن باالتر از معيار قرار ميsigدر ارزيابي آنواي يك طرفه،.طرفه استفاده شده است
توجه به ا بها در پاسخ به سواالت وجود داردتفاوت معنادار بين گروهباشد،) 0.05(ميزان آن كمتر از ها وجود ندارد ولي اگرگروه

sigكرده و برداشت آزاد از شهرداري در رابطه با مشاركت با توجه به گروه كسبه،افراد تحصيل3ارزيابي آنواي يك طرفه در نظر 
.ها وجود داردها ،تفاوت معناداري بين نظرات آنكت بين گروهمشار

كامال ضعيف
-2تا   -1

نسبتا ضعيف
-1تا 0

متوسط
0

نسبتا خوب
0تا 1

كامال خوب
1تا2

سابقه همكاري با شهرداري تمايل به كمك مالي با 
شهرداري

رضايت از همكاري با 
شهرداري

تمايل به صر وقت وزمان 
براي شهرداري

آگاهي از روند تصميمات و 
طرحهاي شهري

در كل حاضر به همكاري با 
شهرداري

مشاركت در حفظ فضاي سبز



ارزيابي آنواي يك طرفه مولفه مشاركت، 4جدول شماره 

)       1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

sigلفـه مشـاركت   ؤهـاي، م است كه نشانگر تفاوت معناداري بين نظرات افراد مختلف در رابطه بـامعرف ) 0.033( هامشاركت بين گروه
بـه ميـانگين   بـا توجـه  .استفاده شده اسـت LSDهاي مختلف از تست با اين حال براي سنجش دقيق تفاوت معناداري بين گروه.است
لفـه  ؤهاي مكه ميانگين كل معرف.اندنظرات جامع آماري مورد مطالعه در يك راستا بوده4لف مشاركت در جدول شماره ؤهاي، ممعرف

.مطلوبي استحاكي از آن است مشاركت شهرداري با شهروندان در سطح نا)  =x–0.024(مشاركت 

مولف مشاركتLSD،ارزيابي تست 5جدول شماره 

)1389قات نگارنده،سال تحقي:منبع(

اين بدين معناست كه، . كرده و كسبه تفاوت معناداري وجود داردشود بين نظرات افراد تحصيلطوري كه مشاهده ميولي همان
ولي ميان دانشجويان و برداشت آزاد از شهرداري تفاوت .توان بالقوه بيشتري براي همكاري با شهرداري  دارنددانشجويان به مراتب

گروه برداشت آزاد از شهرداري و كسبه نيز تفاوت 2بين .معناداري وجود ندارد و هر دو گروه آمادگي مشاركت با شهرداري را دارند
بدين صورت كه افراد برداشت آزاد تمايل بيشتري به مشاركت با شهرداري دارند در حالي كه كسبه نظري ديگري معناداري وجود دارد،
.در واقع تمايل كمتري به همكاري با شهرداري دارندشهرداري دارند ودر رابطه مشاركت با 

: گوييپاسخ.2
:لفهؤتعريف م-1-2

مشاركت Sum of Squares df Mean Square F Sig.
بين گروهها

Within Groups

Total

68.4439

39.667

1008.110

2

97

99

34.222

9.687

3.53 0.033

گروه مشخص ساير گروهها
Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

افراد تحصيل كرده كسبه 1.83333* .80363 .025 .2384 3.4283

برداشت آزاد از مراجعين به 
شهرداري

.05000 .75173 .947 -1.4420 1.5420

كسبه افراد تحصيل كرده -1.83333* .80363 .025 -3.4283 -.2384

برداشت آزاد از مراجعين به 
شهرداري

-1.78333* .75173 .020 -3.2753 -.2914

آزاد از مراجعين به شهرداريبرداشت  افراد تحصيل كرده -.05000 .75173 .947 -1.5420 1.4420

كسبه 1.78333* .75173 .020 .2914 3.2753



بنابراين وجود .گيران در قبال شهروندان استوار استاين معيار بر مسئول بودن و به عبارت گوياتر حساب پس دادن مسئوالن و تصميم
.ضروري استگويي مسئوالن سازوكارهايي براي پاسخ

:ها سازي وتعيين معرفشاخص-2-2
ها هاي آن بايد رابطه و رفتار شهروندان با مسئوالن سنجيده شود و تعيين معرفگويي براي تعيين معرفبا توجه به تعريف باال از پاسخ

.ها صورت پذيرداعتماد به آندر رابطه با رفتار كاركنان و ارتباط با شهردار و مديران رده باالي شهري و همچنين اعتقاد و 
:هاي به شرح زير استفاده شده استفهاي حكمراني خوب شهري از معرلف از مجموع مولفؤبراي سنجش اين م

تعداد مراجعه به شهرداري در يك سال اخير-2-2- 1
رضايت از برخورد مسئولين-2- 2-2
رسيدن به نتيجه مطلوب در مراجعه به شهرداري-2- 3-2
هاي مديران  شهريماد به فعاليتاعت-2- 4-2
هاارتباط با شهردار و مديران شهري و در دسترس بودن آن-2- 5-2
كنندگانرفتار كاركنان جزء شهرداري با مراجعه-2-2- 6
رفع مشكالت شهروندان نقش شوراها و تالش در-2- 7-2
گويي متوليان شهريدر كل سنجش ميزان پاسخ-2-2- 8

با توجه به طيف ليكرتگوييلفه پاسخؤهاي مميانگين معرف،ارزيابي6جدول شمار

)1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

سواالت مربوط به 
گوييپاسخ

ميانگين پاسخ هاي 
جامعه آماري مراجعين 

به شهرداري

ميانگين پاسخ هاي 
جامعه آماري افراد 

تحصيلكرده

ميانگين پاسخ هاي 
جامعه آماري كسبه

كل ميانگين پاسخ هاي
جامعه آماري

پاسخ انحراف معيار
هاي كل جامعه 

آماري
رضايت از برخورد 
مسئولين شهرداري

0.30.70.33-0.040.920

رسيدن به نتيجه مطلوب 
در هنگام مراجعه به 

شهرداري

0.2-0.23-0.43-0.28-0.975

ميزان اعتماد به 
مسئولين شهري و 

هايشانفعاليت

0.60.33-0.07-0.120.924

راحتي ارتباط با مديران
شهريارشد

0.620.330.07-0.330.853

رفتار مناسب كاركنان 
شهرداري در هنگام 
مراجعه به شهرداري

0.30.17-0.07-0.050.880

0.541-0.01-0.07-0.10.10رضايت از شوراي شهر

گويي در كل ميزان پاسخ
متوليان شهري

0.30.100.33-0.050.875

_0.094-0.340.0420.19ميانگين كل گروه



تجزيه و تحليل 
به اهميت شهرداري به عنـوان يـك ارگـان    ) =2.19x(با توجه به ميزان مراجعه جامعه آماري مورد مطالعه به شهرداري در سال گذشته

بـوده  ) =0.04x( رضايت از برخورد مسئولين و متوليان شـهري هاي انجام شده ميانگين در بررسي.خواهيم بردثر در شهر  پيؤمهم و م
در نتيجه افراد از از برخورد مسئولين و متوليـان شـهري تـا    .گيردگيري ليكرت باالتر از متوسط قرار مياست كه با توجه به طيف اندازه

در سطحي نامناسـب ارزيـابي شـده    )  =x-0.28( اما در معرف رسيدن به نتيجه مطلوب در مراجعه به شهرداري. حدودي رضايت دارند
در معـرف اعتمـاد بـه    .افراد در مراجعه به شهرداري و رسيدن به نتيجه مطلوب دچـار مشـكل هسـتند   .است و اين امر بيانگر اين است
طيـف ليكـرت   هايشان اعتماد دارند و با توجه بـه  افراد تا حدودي به مسئولين و فعاليت)=0.12x( هايشانمسئولين شهرداري و فعاليت

افـراد جامعـه آمـاري معتقـد     ) =0.33x(شـهري در رابطه با راحتي ارتباط با مديران ارشد.گيرداين عدد در رده متوسط تا خوب قرار مي
معرف رضايت از فعاليت شوراي .هستند كه ميزان ارتباط با مديران ارشد شهري تا حدودي مناسب و در حد متوسط رو به باال قرار دارد

هاي نگارنده،جامعـه نسـبت   با توجه به بررسي.شوددارد و با توجه به طيف ليكرت در رده نامناسب ارزيابي مي)=x-0.01( گينشهر ميان
كـه بـه نظـر    . اطالع استهاي شوراي شهر هنوز توجيه نشده است و از تاثير و نقش شوراي شهر در مديريت ونظارت شهر بيبه فعاليت

معـرف دركـل ميـزان پاسـخگويي متوليـان      .هاي شوراي شهر نزد مردم دست به اقدامي بزننـد ه فعاليترسد مديران بايد براي توجيمي
هـاي نگارنـده،اين مقـدار    ولي با توجه به اين عدد و ارزيـابي در سطحي متوسط ارزيابي شده است،) =0.05x(بينيدشهري را چگونه مي

هـاي  بـا توجـه بـه بررسـي    .نه مناسبي براي اتكا به آن وجود داشته باشـد تواند پشتواگوي در سطح حداقل قابل قبول است و نميپاسخ
است ارزيابي شده است 1و كمتر از 0با توجه به طيف ليكرت باالتر از  =x)0.094(گويي لف پاسخؤهاي باال، ميانگين منگارنده و معرف

هايي كه با طيـف ليكـرت    اين ارزيابي.توسط مد نظر داشته اندگويي را در سطحي ماين امر بيانگر آن است افراد جامعه آماري ميزان پاسخ.
: توان به صورت نمودار زير به نمايش گذاشتانجام شده است را مي

گويي با استفاده از طيف ليكرتلفه پاسخؤارزيابي معرف هاي م،7جدول شماره 

)1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

ضعيفكامالً
-2تا   -1

ضعيفنسبتاً
-1تا  0

متوسط
0

خوبنسبتاً
0تا 1

خوبكامالً
1تا 2

رسيدن به نتيجه مطلوب در 
هنگام مراجعه به شهرداري

رضايت از شوراي شهر

رضايت از برخورد مسئولين
ميزان اعتماد به مسئولين 

هايشانشهري و فعاليت
راحتي ارتباط با مديران ارشد 

شهري
رفتار مناسب كاركنان در 
هنگام مراجعه به شهردار ي

گويي پاسخدر كل ميزان 



گوييلفه پاسخؤهاي م، ميانگين معرف2نمودار شماره

)1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

گوييلفه پاسخؤطرفه مآزمون فرضيه آنواي يك
براي است،كردهبرداشت آزاد از مراجعين به شهرداري و افراد تحصيلكسبه،گروه3با توجه به اينكه جامعه آماري ما متشكل از 
معيار قرار sigدر ارزيابي آنواي يك طرفه،.ها از ارزيابي آنواي يك طرفه استفاده شده استسنجش وجود تفاوت معنادار در نگرش گروه

باشد،تفاوت ) 0.05(ها وجود ندارد ولي اگر ميزان آن كمتر از روهباشد تفاوت معنادار بين گ) 0.05( گيرد و اگر ميزان آن باالتر ازمي
كرده و برداشت گروه كسبه، افراد تحصيل3با توجه به ارزيابي آنواي يك طرفه بين .ها در پاسخ به سواالت وجود داردمعنادار بين گروه

.گروه پاسخ دهنده در جامعه آماري وجود دارد3گويي شهرداري تفاوت معناداري بينآزاد از شهرداري در رابطه با ميزان پاسخ

گوييلفه پاسخؤارزيابي آنواي يك طرفه م،8جدول شماره

)1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

ولي با توجه به اينكه ارزيابي آنواي . است)0.022(گوييلفه پاسخؤدهنده در مهاي پاسخبين گروهsigطرفه ،با توجه به ارزيابي آنواي يك
.استفاده شده استLSDدهد براي دقت بيشتر از تستگروه را نشان مي3يك طرفه به صورت كلي است و جمع 

گوييپاسخ Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

بين گروهها

Within Groups

Total

214.392

2634.608

2849.000

2

97

99

107.196

27.161
3.947 .022



گوييلفه پاسخؤمLSDارزيابي تست ،9جدول شماره 

گروه مشخص هاساير گروه Mean Differenc 
(I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

تحصيل كردهافراد

كسبه 1.03333 1.34563 .444 -1.6374 3.7040

برداشت آزاد از مراجعين به 
شهرداري

-2.35833 1.25872 .064 -4.8566 .1399

كسبه

افراد تحصيل كرده -1.03333 1.34563 .444 -3.7040 1.6374

برداشت آزاد از مراجعين به 
شهرداري

-3.39167* 1.25872 .008 -5.8899 -.8934

برداشت آزاد از مراجعين به شهرداري
كردهافراد تحصيل 2.35833 1.25872 .064 -.1399 4.8566

كسبه 3.39167* 1.25872 .008 .8934 5.8899

)1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

ندارد وهمچنين بين دانشجوو برداشت آزاد كرده وكسبه تفاوت معناداري وجود گروه تحصيل2بين نظرات افراد LSDبا توجه به تست
ها نظرات همانند هم و در يك به اين معنا كه افراد اين گروهگروه باال تفاوت معناداري وجود ندارد،2از مراجعين به شهرداري همانند 

ه اين معنا كه افراد گروه برداشت بولي ميان كسبه و برداشت آزاد از مراجعين به شهرداري تفاوت معنادار وجود دارد،.راستا داشته اند
گويي را گويي بيشتري برخوردار است ولي گروه كسبه ميزان پاسخآزاد از مراجعين به شهرداري معتقدند كه شهرداري از ميزان پاسخ

التر از متوسط لف باؤاست كه نشانگرآن است ميزان اين م =x)0.094(گوييدر كل ميانگين پاسخ.انديابي كردهتر ارزدر سطحي پايين
. است

بخشييي و اثرآكار.3
:تعريف معرفه- 3- 1

.ارائه خدمات شهري و رضايت مردم استوار استهاي شهروندان،اين معيار بر استفاده از منابع موجود براي تامين نياز
:هاسازي وتعيين معرفشاخص- 2-3

هايي ها دقت نظر كافي داشته باشيم تا بتوانيم از معرفانتخاب معرفيي و اثربخشي و تعيين سطح آن بايد در آبراي ميزان سنجش كار
. استفاده كنيم كه ميزان كارايي شهرداري و مديران شهري در شهر بابلسر را در بهترين حالت سنجيده و به نمايش بگذارد

:انديي مدنظر داشتيم بدين شرحآلفه كارؤهايي كه در سنجش ممعرف
.خدمات مختلف و امور مختلف شهرداريرضايت از ارائه -3- 1-2
.دريافت به اندازه عوارض و مصرف بهينه آن در شهر-3- 2-2
.يكسان عمل كردن خدمات شهرداري در مناطق مختلف شهر-3- 3-2
.هاي عمرانيموفق بودن شهرداري در پروژه-3- 4-2
.موفق بودن شهرداري در امر دفع زباله و نظافت شهر-3- 5-2
.فضاي سبز و زيبايي شهر ها،رضايت از احداث پاركميزان -2-3- 6
.داشتن آن براي همهاجراي قوانين و مقررات و يكسان نگه-3- 7-2
.رضايت از حمل و نقل و شبكه معابر-3- 8-2
.رضايت از عملكرد كل شهرداري و شوراي شهر بابلسر-3- 9-2



ر بخشي با توجه به طيف ليكرت، ارزيابي ميانگين معر ف هاي مولفه كارايي و اث10جدول شمار

)1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

تجزيه و تحليل 
است كه بيانگر اين امر است ) =x-0.42( هاي انجام شده و جدول فوق ، ميزان رضايت افراد از مقدار دريافت عوارضبا توجه به بررسي

توان به عدم استفاده ترين داليل آن مياز مهم.يي را  نامناسب ارزيابي كرده اندآلف كارؤمافراد جامعه آماري مورد مطالعه،اين معرف،
كرده و بيهوده تلقيشود افراد پرداخت عوارض را به شهرداري امري صحيح اين عوارض در عمران و آباداني شهر دانست كه باعث مي

در معرف بعدي عدالت دسترسي به خدمات افراد جامعه آماري باالترين ميزان نامناسب بودن و .باز زنندحتي از پرداخت آن سر
توان توجه شهرداري به محالتي دانست كه از نظر درآمدي از داليل اين امر مي =x)-1.2.(اندنارضايتي نظر خود را به آن اختصاص داده

اين امر باعث شده است دسترسي به خدمات به ساير محالت . پايگاه اجتماعي درسطح باالتري نسبت به ساير محالت شهر قرار دارندو 
در معرف موفق بودن در پروژه هاي عمراني، افراد .شهر ناعادالنه صورت گيرد در نتيجه ميزان نارضايتي در ساير محالت مشهود باشد

ه اين نظر را داشته اند كه شهرداري در اجراي پروژه هاي عمراني تا حدودي موفق عمل كرده جامعه آماري مورد مطالع
) =0.93x(لف كارايي و اثر بخشي را با ميانگينؤزباله و نظافت شهر افراد باالترين ميزان رضايت مندي از مدر امر دفع).=0.67x(است

مندي افراد جامعه آماري مورد مطالعه از نظافت و امر بودن و تا حدودي رضايتاين امر بيانگر سطح متوسط رو به باال .ابراز داشته اند
فضاي سبز با توجه به نظر جامعه آماري در سطح باالتر ازمتوسط وميزان رضايت از احداث پارك.زباله، توسط شهرداري استدفع

ميانگين پاسخ هاي سواالت مربوط به كارايي
جامعه آماري مراجعين 

به شهرداري

ميانگين پاسخ هاي 
جامعه آماري افراد 

تحصيلكرده

ميانگين پاسخ هاي 
جامعه آماري كسبه

ميانگين پاسخ هاي  كل 
جامعه آماري

انحراف معيارپاسخ هاي  
كل جامعه آماري

0.480.430.630.510.904از ارائه خدماترضايت 

رضايت از مقدار دريافت 
عوارض

0.3-0.60-0.4-0.42-0.923

عدالت در دسترسي به 
خدمات

1-1.07-1.07-1.04-0.764

ميزان موفقيت شهرداري 
در پروژه هاي عمراني

0.70.90.40.670.766

رضايت از دفع زباله و 
نظافت شهر

0.90.930.970.930.868

رضايت از احداث 
پاركها،فضاي سبز و 

زيبايي شهر

1.170.470.670.810.929

اجراي قوانين و يكسان 
نگه داشتن آن توسط 

شهرداري

0.8-0.67-0.77-0.75-0.914

رضايت از شبكه معابر و 
كيفيت آن

0.73-1-1-0.89-0.680

رضايت از ميزان عملكرد 
شهريمتوليان

0.100.33-0.030.05-1.086

_-0.025-0.06-0.0570.104ميانگين كل گروه



ن شهر بابلسر اشاره كرد كه فضاي سبز در امر جذب توان  به توريستي بوداز جمله داليل اين امر مي).=0.81x(ارزيابي شده است
تر از متوسط اي پايينداشتن آن براي همه در سطح نامناسب و در ردهدر مورد معرف اجراي قوانين و يكسان نگه.توريست موثر است
مديريت شهري ايران ديده توان به زدوبندهاي اداري  اشاره كرد كه اغلب درازداليل اين امر مي). =x-0.75( ارزيابي شده است

در مورد معرف رضايت از شبكه معابر .هاي به عمل آمده از اين قاعده مستثني نبوده استشود و شهرداري بابلسر با توجه به بررسيمي
نظر خود ندارند و معتقدند كه شبكه معابر و كيفيت آن از سطح مناسبي برخوردار نيست وشهري جامعه آماري نظر مثبتينقلوو حمل

از جمله .اي نامناسب و پايين تر از متوسط ارزيابي شده استاند كه با توجه به طيف ليكرت در ردهبيان داشته) =x-0.89(را با ميانگين 
اين امر نياز به زير ساخت هاي مناسب شهرسازي دارد . دليل اين امر شيب معابر بابلسر و همچنين پايين بودن آن از سطح دريا است

با توجه به ) =x-0.025(يي و اثر بخشي آلف كارؤميانگين م. هاي به عمل آمده در  شهر بابلسر رعايت نشده استبا توجه به بررسيكه 
يي و اثر بخشي شهر داري بابلسر در سطحي مطلوب و آاين امر بيانگر آن است ميزان كار.شودارزيابي مي1- تا 0طيف ليكرت بين 

يي و اثربخشي شهرداري آهاي باال و توضيحات ارائه شده،ميزان رضايت كلي افراد از كاربا توجه به معرف..مناسب ارزيابي نمي شود
.شودارزيابي مي) =x-0.025(اي پايين تر از متوسط بابلسر با توجه به طيف ليكرت در رده

ييآلفه كارؤارزيابي معرف هاي م،11جدول شماره 

)1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

،ميانگين معرف هاي مولفه كارايي و اثربخشي3نمودار شماره 

)1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

كامال ضعيف
2-

نسبتا ضعيف
1-

متوسط
0

نسبتا خوب
1

كامال خوب
2

عدالت در دسترسي به خدمات رضايت از مقدار دريافت عوارض
اجراي قوانين و يكسان نگه 

داشتن  آن
رضايت از شبكه معابر و كيفيت 

آن
رضايت از ميزان عملكرد متوليان 

شهري

رضايت از ارائه خدمات
ميزان موفقيت شهرداري در 

پروژه هاي عمراني
دفع زباله و نظافت رضايت از 

شهر
رضايت از احداث پاركها
فضاي سبز  و زيبايي شهر



يي و اثربخشيآلفه كارؤآنواي يك طرفه ميآزمون فرضيه
براي كرده است،برداشت آزاد از مراجعين به شهرداري و افراد تحصيلگروه كسبه،3با توجه به اينكه جامعه آماري ما متشكل از 
معيار قرار sigدر ارزيابي آنواي يك طرفه،.ها از ارزيابي آنواي يك طرفه استفاده شده استسنجش وجود تفاوت معنادار در نگرش گروه

باشد،تفاوت معنادار ) 0.05(كمتر از sigها وجود ندارد ولي اگر باشد تفاوت معنادار بين گروه) 0.05(زان آن باالتر از گيرد و اگر ميمي
هاي مختلف با توجه به ارزيابي آنواي يك طرفه گروه.يي وجود داردآگويي و كارمولفه مشاركت،پاسخ3ها در پاسخ به سواالت بين گروه

.ها تفاوت معناداري وجود ندارداند و بين آنيي و اثربخشي نظرات يكسان داشتهآزاد از شهرداري در امر كارآرداشت كسبه،دانشجو و ب

ييآلفه كارؤارزيابي آنواي يك طرفه م،12جدول شماره

)1389تحقيقات نگارنده،سال :منبع(

sigهاي جامعه آماري است كه نشان دهنده عدم تفاوت معناداري بين گروه) 0.598(بخشي با توجه به جدول باال يي و اثرآلفه كارؤم
نيز مورد  بررسي قرار گرفته LSDيي ،تست آلفه كارؤگروهي مارزيابي بينبراي بودن ارزيابي آنواي يك طرفه،با توجه به كلي.است

.شده است

)1389يقات نگارنده،سال تحق:منبع(

اين بيانگر .شوددهنده هيچ تفاوت معناداري مشاهده نميهاي پاسخكه در باال ارائه شده است بيانگر اين است در بين گروهLSDتست 
يي و آكاريجهدر نت.انددر راستاي هم داشتهبخشي جامع آماري مورد مطالعه، نظراتي كامالًريي و اثآلف كارؤاين است كه در رابطه با م

.اندبخشي در شهرداري بابلسر را مطلوب ارزيابي نكردهاثر

كارايي و اثر بخشي Sum of Squares df Mean Square F Sig.
بين گروهها

Within Groups

Total

40.402

3793.308

3833.710

2

97

99

20.201

39.106

.517 .598

يي و اثر بخشيآلف كارؤمLSDارزيابي تست،13جدول شماره 

گروه مشخص ساير گروهها
Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

افراد تحصيل كرده كسبه -.40000 1.61465 .805 -3.6046 2.8046

برداشت آزاد از مراجعين به 
شهرداري

-1.45833 1.51036 .337 -4.4560 1.5393

كسبه افراد تحصيل كرده .40000 1.61465 .805 -2.8046 3.6046

برداشت آزاد از مراجعين به 
شهرداري

-1.05833 1.51036 .485 -4.0560 1.9393

برداشت آزاد ازمراجعين به شهرداري افراد تحصيل كرده 1.45833 1.51036 .337 -1.5393 4.4560

كسبه 1.05833 1.51036 .485 -1.9393 4.0560



گيرينتيجه
ي خوب شهري به عنوان اثربخش ترين و پايدارترين شيوه اعمال مديريت نظام پيچيده و چندسطحي ناخير حكمرايطي چند دهه

هاي مردم ساالري و برابر خواهانه براي مبناي توسعهبر امروزه شهرها مطرح شده است كه محوريت اين رويكرد در مديريت شهري،
بر اساس . ها استگويي به تمامي نيازهاي اين گروهتاثيرگذاري تمامي نيروهاي داراي نفع و نفوذ در اداره امور شهرها و همچنين پاسخ

اثربخشي و گويي،،پاسخمعيارهايي چون مشاركت شهروندان كه در زمينه حكمراني خوب شهري صورت گرفته است،مطالعاتي
. اندزدايي را مطرح كردهراهبردي و تمركزبينش،عدالت،گيري توافقيقانونمندي ،جهتيي،پذيرا بودن ،مسئوليت پذيري ،شفافيت ،آكار
مقالهر اين گذاري بيشتري در شهر برخوردارند كه سعي شده است ديي از تاثيرآ،اثربخشي و كارگوييلفه مشاركت شهروندان ،پاسخؤم3

شهر .  متولي شهر و همچنين شهروندان بررسي شودتريناصليها بررسي شده و ميزان اجراي آن توسط شهرداري به عنوان لفؤاين م
هاي شهري كرده است كه با توجه به نظر شهروندان اين شهر ،دليل عمده اي در زمينهبابلسر در چند سال اخير پيشرفت قابل مالحظه

شهر و همكاري مردم توانسته است اثرگذاري خود را بر مديريت شهر افزايش دهد و جديدي است كه با پشتوانه شورايآن شهردار 
نيم تقسيم 2ي بابلرود كه شهر را به اين شهر به علت موقعيت توريستي آن و وجود رودخانه.كيفيت شهر را تا حد قابل قبولي باال ببرد

را چه از  لحاظ تواند كيفيت شهركه اگر اين موقعيت بيشتر مورد توجه و مطالعه قرار گيرد ، ميكند، داراي موقعيت خاصي استمي
كه موضوع اصلي آن  بررسي عملكرد مقالههاي انجام شده در اين با توجه به بررسي.توريسم و چه از لحاظ شهر سالم باال ببرد
يي در شهرداري بابلسر مورد مطالعه قرار آگويي ،اثربخشي و كارپاسخلف مشاركت ،ؤم3حكمراني خوب شهري در شهر بابلسر است ،

:گروه عبارتند از 3گروه مختلف در شهر نظرسنجي به عمل آمد كه اين 3براي باال بردن ميزان دقت از . گرفت
.افراد باالتر از ليسانس كه ساكن بابلسر هستند: كرده مقيم بابلسرافراد تحصيل-1
.اندبه معناي افرادي كه روزانه به شهرداري مراجعه كرده: به شهرداريكنندگانمراجعه-2
.افراد كه در شهر بابلسر كسبه هستند:كسبه مقيم بابلسر-3

هاي سنجيده شدههلفؤگيري مبررسي و نتيجه
:لفه زير مورد بررسي قرار گرفتندؤم3مقالهدر اين 

.ها و سهيم شدن شهروندان در قدرت استگيريتاثيرگذاران بر تصميممنظور از مشاركت قدرت : مشاركت) الف
گيران در قبال شهروندان استوار دادن مسئوالن و تصميمبر مسئول بودن و به عبارت گوياتر حساب پسمؤلفهاين:گوييپاسخ) ب

.است
.هاي شهروندان و رضايت مردم استوار استاين معيار بر استفاده از منابع موجود براي تامين نياز:يي و اثربخشيآكار) ج

:گونه بوديي و اثربخشي نتيجه كار اينآگويي ،كارلفه مشاركت، پاسخؤم3در كل با توجه به 
تر از متوسط قرار دارد و اين بيانگر آن است مشاركت در شهر بابلسر در سطحي در سطحي پايين)=x- 0.024(مشاركت با ميانگين 
ميل افراد ،ميزان مشاركتبرلف عالوهؤدر اين م.شودهاي قبل مشاهده ميگيري نسبت به سالين مولف رشد چشمپايين است ولي در ا

براي مشاركت با شهرداري در كرده ميل و رغبت بيشتريبه مشاركت در شهرداري سنجيده شد كه مشاهده شد در در افراد تحصيل
افراد است اگر شهرداري نظر خود را معطوف به همكاري با شهروندان خصوصاًهاي مختلف وجود دارد و اين بيانگر آن زمينه

شود و تاييد مي4و 1گونه كه مشاهده شد فرضيه ولي در مجموع آن.تري خواهد رسيددهد به نتايج مطلوبكرده سوقتحصيل
ها ميال رغبت خود نسبت به ساير گروه) =0.05X( كرده با ميانگيناما شهروندان تحصيل.مشاركت در سطح بسيار پاييني ارزيابي شد

هاي لفؤبا توجه به م.در سطحي باالتر از متوسط قرار دارد =x)0.094(گويي با ميانگين لف پاسخؤم. اندرا به همكاري بيانگر شده
هاي ي از شاخصهاي مهم است كه اگر در سطحي مناسبي باشد، بدون شك بسيارگويي يكي از شاخصحكمراني خوب شهري، پاسخ

گويي در سطح مناسبي باشد، باز اين توان را دارد ديگر راهي جز بهبود ندارند، البته اين نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه هرچه پاسخ
ي رضايت ها تا حدودگويي كاركنان شهرداري و همچنين رفتار آناين ميانگين نشانگر آن است افراد تا از پاسخ.كه سطح آن ارتقاء يابد



شود و معرف گويي در شهرداري تاييد نميكه مبتني بود بر پايين بودن سطح پاسخ2همانطوري كه مشاهده شد فرضيه .دارند
در سطحي پايين تر از متوسط قرار ) =x-0.025(كارايي با ميانگين .پاسخگويي در شهرداري در سطحي متوسط ارزيابي شده است

شود در گونه كه مشاهده ميهاي حكمراني خوب شهري است، در شهر بابلسر آنترين شاخصي از مهميي و اثربخشي يكآكار.گيردمي
به طور نمونه در امر دفع زباله و نظافت شهر و هاي مختلف نظرات متفاوتي ارائه شده است،البته در معرف.سطحي پايين قرار دارد

ها در شهر بابلسر در سطح اند كه اين معرفهاند و معتقد بودهنظر مثبتي داشتهجامعه آماري مورد مطالعه هاي عمرانيهمچنين پروژه
عدالت دسترسي به خدمات ،ميزان  عوارض ،كيفيت شبكه هاي ديگر مانند رعايت قوانين و مقررات،ولي در معرفه.مناسبي هستند
هرداري و شوراي شهر تمام سعي خود را براي ارتقاي اين گونه كه مشاهده شد با اينكه شاند و آنها نظر مثبتي نداشتهارتباطي،گروه

نابراين فرضيه ب.ها را تا سطحي مناسب ارتقا دهنداند ولي نتوانسته اند كه اين معرفههاي اخير انجام دادهدر سالها خصوصاًمعرف
اصلي و فرضيه يلفه باال صحت فرضيهؤم3با توجه به بررسي.شوديي و اثر بخشي نيز تاييد ميآسوم كه مبتني بود بر سطح پايين كار

كه با توجه به توضيحات داده شده در سطحي (گويي را نيز در سطح نامناسبي بيان داشته بوددوم كه پاسخيهاي فرعي ما جز فرضيه
.تاييد مي شود) متوسط است
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