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 چکیده 
ریزی کالسیک با محوریت طرح جامع ریزی و مدیریت شهری ایران متأثر از مکتب برنامهرویکرد عمده برنامه 

در آن ابعاد توسعه فیزیکی، آرایش و انتظام کالبدی شهر، بر ابعاد اجتماعی شهروندی تقدم دارد.  غالباًاست که 

نه  عمالًشوند اما سازی رشد کالبدی موزون شهرها تدوین میهای جامع در ایران با هدف زمینهبا اینکه طرح

ها ای از اهداف آنه اغلب بخش عمدهکنند، بلکهای بسیاری را بر اقتصاد شهری تحمیل میتنها انرژی و هزینه

ها و توان به عدم توجه و کاربرد روشگیری روند حاضر میشود. از دالیل اصلی شکلهرگز محقق نمی

 که ییآن چااز اشاره کرد.  CDSریزی شهری نظیر راهبرد توسعه شهری های جدید در حوزه برنامهنگرش

، این باشدیم CDSهای توسعه شهری یاستراتژاخص یکی از چهار ش عنوان بهحکمروایی خوب شهری 

، مشارکت، پذیرییتمسئول ،یرساناطالع ،)پاسخگویی، شفافیت ییحکمروابه تحلیل شش معیار پژوهش 

راهبرد توسعه هدف پژوهش، بررسی  است. CDSیکردرو( در راستای اثربخشی –مداری و نهایتاً کارایی قانون

از طریق بررسی میدانی و تکمیل  ازیمورد ناست. اطالعات های حکمروایی شهر بیرجند با تأکید بر شاخص

از طیف لیکرت،  یریگبا بهره یرهامتغی گذارو ارزش  Spssافزار و با استفاده از نرم شده یآورجمعپرسشنامه 

گر آن بیان ،T_testپس از انجام آزمون  قرارگرفته است. نتایج حاصل از این پژوهشو تحلیل یه مورد تجز

ها ی است و در بقیه شاخصنامطلوبهای فوق فقط شاخص مشارکت در وضعیت از میان شاخص است که

 وضعیت نسبتاً مطلوبی داردند.حکمروایی خوب شهری 
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 مقدمه -1

های مربوط به توسعه و هدف انتظام بخشیدن به تمام فعالیت یل قرن بیستم باریزی شهری در اوابرنامه

های ریزی تحت عنوان کلی طرحآمد این نوع برنامه وجود عمران شهری تحت نظارت بخش عمومی به

ریزی شهری در های جامع الگوی غالب برنامهالگوی طرح 1591جامع کاربرد جهانی پیدا کرد و تا سال 

های جامع و طرف به دلیل ماهیت پیچیده شهرها و نیز حالت ایستایی طرحبه این 1591اما از دهه  جهان بود؛

های راهبردی با طرح نظر روش تهیه، نظر مبانی نظری و چه از ها چه ازالبته مشکالت دیگر این طرح

 (51, 1331 اشرفی)های جامع را گرفترویکرد سیستمی جای طرح

با محوریت طرح  ریزی کالسیکی و مدیریت شهری ایران متأثر از مکتب برنامهریزرویکرد عمده برنامه

بر ابعاد اجتماعی شهروندی  آرایش و انتظام کالبدی شهر، ن ابعاد توسعه فیزیکی،آ در جامع است که غالباً

شوند یسازی رشد کالبدی موزون شهرها تدوین مزمینه هدف های جامع در ایران باطرح اینکه با تقدم دارد.

ای از کنند بلکه اغلب بخش عمدههای بسیاری را بر اقتصاد شهری تحمیل میتنها انرژی و هزینه نه اما عمالً

توان به عدم توجه و کاربرد گیری روند حاضر میدالیل اصلی شکل از شودها هرگز محقق نمیاهداف آن

حسین زاده ) برد توسعه شهری اشاره کردریزی شهری نظیر راههای جدید در حوزه برنامهها و نگرشروش

 ندهیآ از بلندمدت دگاهید کی سازیآماده پروسه 1(CDS) ای یشهر توسعه راهبرد (1351 دلیر و همکاران

 قدرتمندی روی شهر توسعه شود،راهبردجمعمی ک،ینزد دهی طراح مدتکوتاه عملکرد کی با که است شهر

 تحت زین رای مال هایجنبه نیهمچن وی ساختارشهر طی،محیزیست فقر کاهش ،یاقتصاد رقابت کردن

 .(CDS in China a Manual,211902)دهدقرارمی پوشش

 حکمروایی خوب شهری، اند از0شامل چهار شاخص است که عبارت (CDS) راهبرد توسعه شهری با

 پذیری شهری و بانکی بودن شهر.رقابت زیست پذیری شهری،

گیرد به نظر م توسعه صورت نمیلاز عهده جامعه سالم برمیاید و در جامعه ناسا با توجه به اینکه توسعه فقط

بایست در چارچوب های شهری را قبل از هر چیز میطرح یپیشنهادهای پذیرعلت اصلی تحقق رسدمی

 پذیرد.که این شرط برقرار نباشد هیچ امری تحقق نمی صورتی در وجو کرد. سالمت حاکمیت شهری جست

 کمبود شهری مدیریت عمده مشکل که است رسیده نتیجه این به امروزه جهانی، جامعه (1331،29  نیاسعید)

 در اصلی مشکل همه، از بیش و پیش بلکه نیست ماهر انسانی نیروی یا و مدرن تکنولوژی یا مالی منابع

 (.069 1333تقوایی و تاجدار، ) است عوامل این اداره شیوه

                                                           
1.City Development Strategy 



 

مدیریت شهری، حکمروایی خوب شهری از  یشده در عرصه گون مطرحرویکردهای گونادر میان

و محافل کارشناسی تنها راه خروج  المللیینرویکردهاست. این الگو در زمان حاضر در مجامع ب ینترمطرح

جز اجرای آن ندارد، زیرا  یاشود و مدیریت شهری چارهشهرها تلقی می یافتگین بست فقر و توسعهازبن

در همین راستا با  (.09 1333و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت است)ترابی،  ترینینههز، کمینتراثربخش

در  ، ماسایر شهرها مانند بهیدنظر شدن آن تجداهداف طرح جامع شهر بیرجند و  پذیریتوجه به عدم تحقق

تحلیل مورد  CDSهاییکی از شاخص عنوانبهتا سالمت حاکمیت شهر بیرجند را  است آنبراین پژوهش 

 قرار دهد.

 
 مبانی نظری2-

 :CDS شهر توسعهراهبرد.2-1

 تدوین و فیتعری راهبرد ریزیبرنامه اتیادب دری کامل طوربه آن میمفاه که استی عبارت شهر توسعه راهبرد

 بر کهی راهبرد تیماه با استی کردیرو شهر توسعه راهبرد که کرد انیب گونهاین ،رواین از و است شده

 مشارکت وی ساز اندازچشم هیپا بر آن نیتدو و داشته تأکید شهر توسعه راهبرد سند اجرای و هیته

 نیا اما ،استی شهر توسعه راهبردی برا الزم شرط ،ذکرشده موارد اگرچه .است گرفته صورت شهروندان

ی برای کاف شرط کهی شهریی حکمروا وی شهر هایحکومت ،یمحل هایحکومت وجود بدون شروط

 (.96-1333،21گران،ید ویی رهنما)ستینی عمل باشد،می ریزیبرنامه از گونهاین
 
 مفاهیم حکمروایی شهری و الزامات آن .2-2

 اما گردیده، عنوان مباحثی خوب شهر و خوب حکومت مفهوم ذیل ارسطو و افالطون عهد از گرچه

. است بوده درآمیخته حورم -دموکراسی رویکردی با و نو مفاهیمی با جدید عصر در آن ظهور

عنوان پاسخی به فساد مدنی در حمایت از عنوان حاکمیت خوب از اواخر قرن نوزدهم به (.1333،21،یاسد)

های ملی با هوشمندی از افزایش ظرفیت حکمروایی های سیاسی به وجود آمد. جنبشکارفرمایان و دستگاه

( Cave, 2119،313)ندگی شهری، پشتیبانی کردندمرج ز و عنوان پادزهری برای هرجو اخالق مدنی، به

 .(Sheng, 2111: 136)ط میان حکومت و شهروندان استبتعریف ساده حکمروایی شهری کیفیت روا

 1 :2113)بانک جهانی اصطالح حکمروایی خوب شهری را اولین بار وارد گفتمان توسعه کرد

Sadashiva, )صندوق 1559مانند بانک توسعه آسیا در سال المللی توسعه، هو سپس از طریق نهادهای بین ،

به جریان عادی ادبیات موجود تبدیل  1551و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال  1559المللی پول بین

(. سازمان ملل حکمروایی مطلوب را مشارکت برابر همه شهروندان در roberts and others, 2111: 511شد )



    
 

تنها شامل دولت بلکه همچنین شامل جامعه مدنی و بازار است که نهایتاً به ایجاد داند که نهمی گیریتصمیم

حکمروایی خوب شهری در این معنی حاوی معنایی دوگانه  .کندشرایط قانونمندی و کنش جمعی کمک می

ترتیب که در یک سمت این مفهوم به تجلیات تجربی انطباق دولت با محیط بیرونی و از طرف ایناست. به

دیگر بر الگوی مفهومی یا نظری همیاری نظامات اجتماعی و نقش دولت در این فرآیند مربوط است 

(Bhuiyan, 2111: 129حکمروایی در بسترهای مختلف به.)شودکه حکمروایی یکپارچه، کاربردهمی

همیاری  حال براند و درعینالمللی، حکمروایی ملی و حکمروایی محلی )شهری( از آن جملهحکمروایی بین

(. این مفهوم بر این اصل بنیادین 0191 1339دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی مبتنی است )اکبری، 

تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده جای آنکه بههابهاستوار است کهدولت

ادها یا عوامل مسئول اداره عنوان یکی از نهگیرند، باید در کنار شهروندان، بخش خصوصی و مردمی به

ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، کننده و زمینهجامعه محسوب شوند. با این تعبیر، حکومت نقش تسهیل

تر آن، جامعه مدنی، به عرصه یافتهکند. با ورود شهروندان و به مفهوم سازمانمحلی و شهری ایفا می

ساالر و از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرآیند مردمگذاری، جریان اداره کشور گیری و سیاستتصمیم

 (.1335062مشارکتی تبدیل خواهد شد )رهنمایی و کشاورز، 

ز تعامل و شراکت سه بخش دولت، بخش خصوصی و نهادهای است حاصال حکمروایی الگویی

لی این سه بخش یابد. درواقع فعالیت تعاممدنیکه با همکاری شراکتی این سه حوزه حکمروایی تحقق می

نقش پیش برندگی در حکمروایی و تسهیل آن خواهد داشت و بستر الزم برای تحقق حکمروایی را فراهم 

در حکمروایی دولت یکی از کنشگران است و سایر عوامل دخیل در حکمروایی بسته به سطح . سازدمی

 (.0111 1331اند)قلی پور، موردبحث، گوناگون
 

 
 (.8: 1931قدمی و همکاران، ) یشهرحکمروایی خوب  الزامات – 1شکل شماره 

 
 



 

 و معیارهای حکمروایی خوب هاشاخص. 2-3

-صاحب و نویسندگان طرف از گوناگون هایتعریف تعبیرها و با آن، مفهوم مانند حکمروایی هایشاخص

 0باشدمی زیر موارد دربرگیرنده هاآن ترینمهم که است، بوده همراه مختلف نظران

و کار  مسؤولیت نمایندگی، مشروعیت، درجه مواردی همچون اداری، علوم المللیبین مؤسسه حقیقت گروه

کافمن و   .(Srinivas, 1559: 1) .است برشمرده ارزیابی حکمروایی برای نمونه معیارهای عنوانبه را آیی

بات سیاسی، همکارانش در بانک جهانی برای بیان حکمروایی شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، ث

0 1333، یوندحاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت بروکراسی و اثربخشی دولت را بیان کردند )مبارک و آذر پ

139.) 

، یریپذ0 پاسخگویی و محاسبهشماردیاشترن معیارهای سنجش حکمروایی خوب را به این شرح برم

های نهادی و قانونی برای پشتیبانی و شفافیت، قانونمندی انتخاب رهبران سیاسی و سرانجام وجود ساختار

 (.039 1333محافظت شهروندان در مقابل اقدامات استبدادی )کاظمیان، 

های خاصی را برای حکمروایی خوب در شود که محققان و مراکز علمی مختلف هرکدامویژگیمشاهده می

وی آن اجماع بیشتری وجود ها، آنچه اکنون عمومیت بیشتری داشته و راند، اما در مورد شاخصنظر گرفته

 شده است0تفصیل در زیر بیانها را معرفی نموده که بههایی است که سازمان ملل آندارد؛ شاخص
 مشارکت

شده است. عنوان یکی از ابعاد اساسی حکمروایی مطلوب شهری پذیرفتهایبهصورتگستردهاین شاخص به

داند؛ بنابراین و با عطف ت از طریق تغییر اجتماعی میآمارتیاسن آن را توانایی مردم برای دگرگونی واقعی

توان گفت که مشارکت ی اجتماعی و فاعلیت مندی غیراقتصادی کنشگران شهری میتوجه به مفاهیم سرمایه

ها، حلمنظور تعریف و تحلیل مسائل، تنظیم کردن و طرح راهعبارت است از فرآیند توانایی مستمر و باثباتبه

ها در همه سطوح نیازهای توسعه مردم تا کنشگران بتوانند بر فرآیندهایی که کارگیریآنبهتحرک منابع و 

 (.063 1351کند نظارت و کنترل داشته باشند )پورمحمدی و دیگران، ها را متأثرمیزندگی آن
 ییکارااثربخشی و 

 را جامعه که نیازهای کنند ارائه را نتایجی مؤسسات، و فرآیندها که است مفهوم آن به خوب حکمروایی

 حیطه حکمروایی در کارآمدی مفهوم. کنند یبرداربهره منابع از شکل بهترین به آن کنار در و سازند برآورده

0 1333تقوایی و تاجدار، بردارد ) در نیز را زیستیطمحاز  حمایت و طبیعی منابع از پایدار استفاده خوب

93) 
 

 



    
 

 شفافیت

گیری را کاری امکان بروز فساد در تصمیمگیری است. پنهانی در تصمیمسازشفافیت، نقطه مقابل پنهان

شود. این معیار برگردش آزاد اطالعات و سهولت آنکه شفافیت مانع گسترش آن میدهد، حالافزایش می

دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از روندهای موجود استوار است )برک پور، 

1339 0911). 

 
 قانونمندی

بازیگران اجتماعی در سطوح مختلف نیازمند تسهیم منافع حاصل از مصرف منابع است. در جوامع  یهاکنش

خصوص قوانین حقوق انسانی نیاز است. طرفبههای قانونی مطلوب و بیبزرگِ شهری شده، با چهارچوب

 .یی مطلوب شهری نیازمند استی برقراری حکومت قانون در متن روابط بازیگران، حکمرواهمچنین الزمه

(Sadashiva, 211301 

 
 مسئولیت و پاسخگویی

توجه به دو ارزش اساسی، یعنی هرگونه برنامه اصالحی برای به سازی کیفیت حکومت نیازمند بذل

و به  (Http://web.worldbank.org)هاستگویی حکومت به آنحساب آوردن شمول مردم و پاسخبه

 & Gore)کندشود، اشاره میها که توسط نهادهای مدیریت شهری اجرا میچگونگی عملکرد واقعی برنامه

Wells,2115: 191). هایشان در برابر بخش سیاست دیگر این نهادها باید در ارتباط با تأثیرگذاری عبارت به

 .(Batterburand & Fernando, 2119: 1393پذیر باشند)اعظم جامعه مسئولیت

 
 پذیرا بودن و پاسخنده بودن

های شهروندان را این معیار دو نکته مکمل هم را دربرمی گیرد. مسئوالن شهری باید هم نیازها و خواسته

دریابند و بپذیرند و هم نسبت به آن واکنش و پاسخ مناسب را از خود نشان دهند؛ بنابراین هم سویی 

 و اقدام مسئوالن ضروری است. های شهروندانخواسته

 
 توافقی گیریجهت

 و تعدیل ازاجماع سازی، منظور. است یکدیگر با ستیز حال در گاه و منافع مختلف و هاگروه عرصه شهر

 دولتی، میان سازمانهای مشترک تالش و ارتباط وجود مستلزم کار این .است مختلف منافع توافق ایجاد

 (.0911 1339ی است )برک پور، غیردولت سازمانهای و شهروندان

http://web.worldbank.org/


 

 عدالت

شان، ی ارتقای وضعیت رفاهی ٔدر حکمروایی خوب، ایجاد فرصتهای مناسب برای تمامی مردم درزمینه

ی منابع و مشارکت تمامی مردم حتی اقشار محروم و فقیر در اعالم نظر و تالش در جهت تخصیص عادالنه

 (.09 1351و همکاران،  شود)افتخاریگیری نوعی عدالت محسوب میتصمیم

 
 بینش راهبردی

عنوان نتیجه کارآمدی نهادهای یک اجتماع به نظر آید. اگر نهادها مناسب و مؤثر تواند بهحکمروایی می

 یادشده، هایشاخص به توجه با (.Gani & Duncan, 2111: 395)حکمروایی باید خوب باشد یجهباشند، نت

دموکراسی،  بی و است دموکراتیک یهاحکومتبرجسته  گیویژ خوب، حکمروایی که نمایدیم چنین

 به کارآمدی، مسؤولیت پذیری، پاسخگویی، نرم مانند هایشاخص امروزه. یابدینم تحقق خوب حکمروایی

 تأکید مورد حکمروایی خوب، با ارتباط در اطالعات کسب زندگی، عمومی، کیفیت رضایت آوردن دست

 & Boucaret)انجامد یم عمومی رضایت و دولت به شهروندان مادافزایش اعت به خوب حکمرانی. است

Dewalle, 2113: 325.) 

 
 موردمطالعهمعرفی محدوده  -3

یژه پسس از  وبههای اخیر که طی سال استاستان خراسان جنوبی  ، مرکزنفر جمعیت 136961با  شهر بیرجند

اسسا  نتسایج سرشسماری     بسر  اسست.  تهاز شکل سنتی خود فاصله گرف اندک اندکجدید  مرکزیت در استان

یک درصد  جمعیت بیرجند در این سال حدود 1351استان خراسان جنوبی در سال  عمومی نفو  و مسکن

معسادل   1339- 1351هسای  رشد جمعیست بیرجنسد طسی سسال     نرخ .بوده ودرصد(  1,96از جمعیت کشور )

)سسالنامه آمساری   یشستر است صسد( ب در 1,25متوسط نرخ رشد جمعیت کشسور )  درصد بوده است که از1,96

رسسد. و از آثسار تساریخی    یمس به نظر برخی از مورخین ، سابقه تاریخی این شهر به زمان ساسسانیان   (.1351

شود که بیرجند از دهات خیلی قدیمی بوده که اسامی خاص فارسی یممانده از قرون اوّل اسالم استنباط یباق

نفر بوده  3111ی قبل از اسالم با جمعیتی حدود هادورهاین شهر در پردامنه آن بیانگر وجود  فرهنگ مردمو 

جهت است که بیرجند توانسسته اسست در یسک    ینبد. اندبودهاست و مردم آن دارای زندگی ساده کشاورزی 

 .کیلومتر با حاشیه کویر فاصله ندارد به حیات خود ادامه دهد 91محیط جغرافیایی نامساعد که بیش از

 (329-326 ص،1339 ) توان پور، 

 



    
 

 ینی در بیرجندشهرنشتاریخچه رشد .1شماره جدول                                  

قصبه کوچکی بنام قهستان بوده است صورتبهبه استناد آثار و شواهد بیرجند  مقارن ظهور اسالم  

یرنشین قائنات انتخاب گردیدام عنوانبهبیرجند  اواخر دوران صفویه  

ه.ش 13 اواخر قرن شد در منطقهارتباط تجاری غرب با هندوستان از طریق بیرجند باعث رونق تجارت    

ه.ش 16اوایل قرن   

 وقوع جنگ جهانی و رکورد وضعیت اقتصادی

یران و مرکزیت تهراندر اداری یهسرمانفوذ  و گسترش   

(در بیرجند) آغاز انحطاط بیرجند هاخانهتجارتیلی و تعط وکارکسبرکورد   

ه.ش 16نیمه قرن  1361رشد بیرجند به تبعیت از رشد شهرنشینی از دهه   

 

شمال  طرف بهی پراکنده هالکه صورت بهتنها به سمت جنوب بلکه  رویه شهر بیرجند نهیبگسترش 

رویه شمال و جنوب شهردارای خصوصیات کالبدی یبچند گسترش شتابان و  صورت گرفته است هر

، تمرکز اقشار کم درامد اجتماعی ی شمالی شهر به لحاظهاتپهزم به ذکر است که ال ، امانامطلوب است

تا با این پژوهش بر آن است  لذا  ی گلی در حال تشدید است.سازخانهروستاییان به شهرو  روزه هر هجوم

با این رویکرد  توسعه شهر بیرجند راCDSهایعنوان یکی از شاخص تحلیل حکمروایی شهر بیرجند به

 د.کنی تحلیل

 
 . موقعیت شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی و کشور2شکل شماره 

 (1314نگارندگان، طرح تفصیلی بیرجند و )منبع: 



 

 روش تحقیق -4

، کاربردی بوده و به لحاظ روش، رویکرد حاکم بر این پژوهش یبررس با توجه به ماهیت موضوع مورد

صورت پیمایشی بوده و با استفاده از تنظیم و تکمیل  به یازن مورد یهاذ دادهتحلیلی است. اخ _توصیفی 

منظور تقویت گرفته است. عالوه بر این، به در بین شهروندان انجام یکرتلی در قالب طیف اپرسشنامه

 مورد ینظری و دقت در گردآوری اطالعات از مطالعات اسنادی نیز بهره گرفته شد. محدوده هاییهپا

نفر )بر اسا  سرشماری عمومی نفو  و  136961آماری پژوهش  یاست. جامعه بیرجندپژوهش شهر 

نفر است.  332(0191 1335( ساکنان شهر و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران )حافظ نیا،1351مسکن، 

گرفته و  قرار یدنظران موضوع مورد تائروایی محتوی پرسشنامه به روش دلفی با نظرخواهی از صاحب

آمده  دست به  39شده  که مقدار محاسبه شدهیپایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررس

انسجام درونی پرسشنامه است. در پژوهش حاضر در بررسی مفهوم حکمروایی  یدهندهاست که نشان

اخص؛ اثربخشی و کارایی، ششش برای حکمروایی شهری،  شده یفتعر یارهایاز معبیرجند شهری در شهر

سنجش و آزمون  مورد مداری، مشارکت، عدالت و قانونیرسانمسئولیت و پاسخگویی، شفافیت و اطالع

بودن و  یراگیری توافقی، بینش راهبردی، تمرکززدایی، پذقرار گرفتند؛ ولی معیارهای دیگر یعنی جهت

تند، نبود امکان ترکیب و مقایسه اطالعات و ده بودن به دالیلی همچون کمبود اطالعات مکتوب و مسپاسخ

عمالً این معیارها بیش از  ها فراهم نگردید؛ وعام تحقیق، امکان بررسی و سنجش آن هاییتسایر محدود

 دهندیدارند و چگونگی حکمروایی خوب شهری را پوشش م یریگدرصد کارکردهایی که امکان اندازه 51

 سازد.مستغنی می یارهاعمالً ما را از سنجش سایر مع هاش این شاخصلذا بررسی و سنج .را دربرمی گیرند

 مورد آزمون قرارگرفته است.T_testصورت کمی و با استفاده از آزمون حاصله نیز به یهاتحلیل داده

 

 فرضیه اساسی تحقیق:

کت مردم ین ضعف حکمروایی خوب در شهر بیرجند به تبعیت از کل کشور عدم مشارترمهم رسدیمبه نظر 

 .استهای توسعه شهری در تهیه و اجرای طرح

 

 

 

 

 



    
 

 ی حکمرواییهاشاخص تحلیل و تجزیه -5

 شاخص پاسخگویی

حساب پس دادن مسئوالن و تصمیم گیران در قبال  یاین معیار بر مسئول بودن و به عبارت گویاتر، چگونگ

ی مسئوالن به مردم ضروری است. برای گویوجود سازوکارهایی باری پاسخ ینشهروندان استوار است؛ بنابرا

 شده است0 سنجش این معیار از سه شاخص زیر استفاده

رضایتمندی شهروندان از  پاسخگو بودن اعضای شورای شهر در خصوص تصمیماتشان در مقابل شهروندان؛

 شده به مردم.دادهیهاعمل کردن اعضای شورای شهر به وعده برخورد اعضای شورای شهر؛ ینحوه

تایج آن به شرح شده است که ناستفادهT_testرای سنجش میزان پاسخگویی اعضای شورای شهر از آزمون ب

 .باشدجدول ذیل می
 گوییشاخص پاسخ . میزان2جدول شماره 

One-Sample Test 

 Test Value = 9 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

359 Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 201111 101111 2011812 111. 971 250111 ییپاسخگو

 1314: نتایج حاصل از تحلیل آزمون فرض توسط نگارندگان مأخذ

 

حکایت از  باشد؛ کهمی19/1تر از کوچک Sig، مقدارگرددیم مالحظه 2شماره گونه که در جدول همان

پذیرفته  3ذا فرض صفر مبنی بر برابری میانگین با عدد ل در صد دارد 59با اطمینان  آزمون یمعنادار

است یا کوچک تز آن، به مقدار  3شود. برای پاسخگویی به این سؤال که میانگین جامعه بزرگتر از نمی

به اینکه میانگین واقعی از میانگین فرض شده بیشتر است و اختالف  ، با توجهکنیمیاختالف میانگین نگاه م

 توان نتیجه گرفت که شاخص پاسخگویی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.است می دو میانگین مثبت
 

 

 یرساناطالعشاخص شفافیت و 

این معیار برگردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از 

 است0 شدهروند موجود استوار است. برای سنجش این معیار از سه شاخص زیر استفاده

 ها و تصمیمات شورای شهر؛آگاهی شهروندان از مفاد برنامه -

 آگاهی شهروندان از زمان تشکیل جلسات شورای شهر؛ -



 

 درآمدی و هزینه مدیریت شهری. هاییاستس یسازشفاف -

تایج آن به شرح شده است که ناستفادهT_testاز آزمون  رسانیشاخص شفافیت و اطالعبرای سنجش میزان

 باشدذیل میجدول 
 رسانیاطالعشفافیت و شاخص . میزان3شماره جدول 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 9 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

359 Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 101111 101111 1011111 111. 971 150111 شفافیت
 

 1934از تحلیل آزمون فرض توسط نگارندگان : نتایج حاصل مأخذ

حکایت از  باشد؛ کهمی19/1تر از کوچک Sig، مقدارگرددیم مالحظه3شماره گونه که در جدول همان

پذیرفته  3لذا فرض صفر مبنی بر برابری میانگین با عدد  در صد دارد 59ی ازمون با اطمینان معنادار

دو میانگین  اختالف گین واقعی از میانگین فرض شده بیشتر است وینکه مقدار میانابا توجه به  شود.نمی

توان نتیجه این ازمون را مبنی بر مطلوب بودن شاخص شفافیت در حکمروایی شهر بیرجند مثبت است می

 تائید کرد.

 
 مداریقانونشاخص 

گیری و دور تصمیمهای قانونی در مداری، وجود قوانین کارآمد، رعایت عادالنه چهارچوبمنظور از قانون

. پایبندی به قانون، مستلزم آگاهی شهروندان از قانون و هاستگیرییمبودن دست افراد غیرمسئول از تصم

 شده است.استفادهیرهمچنین اقدام و عمل مسئوالن به قانون است. برای سنجش این معیار از دو شاخص ز

 فع نزدیکان و بستگان؛میزان استفاده اعضای شورای شهر از اختیارات خود به ن -

 میزان کاغذبازی و تشریفات اداری بعد از روی کارآمدن شورای شهر. -

شده است که نتایج آن به شرح جدول  استفادهT_testاز آزمون  مداریشاخص قانون برای سنجش میزان

 باشد0ذیل می



    
 

 مداریشاخص قانون. میزان 4شماره جدول 

One-Sample Test 

 Test Value = 9 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

359 Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 201111 101111 2017128 111. 981 220111 قانونمندی

 1313مأخذ: نتایج حاصل از تحلیل آزمون فرض توسط نگارندگان 

 

حکایت از  باشد؛ کهمی19/1کوچکتر از Sig، مقدارگرددیم مالحظه 6شماره در جدول همانطور که 

پذیرفته  3لذا فرض صفر مبنی بر برابری میانگین با عدد  در صد دارد 59با اطمینان  آزمون یمعنادار

اختالف دو میانگین  ینکه مقدار میانگین واقعی از میانگین فرض شده بیشتر است واتوجه به  شود. بانمی

زمون را مبنی بر مطلوب بودن شاخص شفافیت در آوان نتیجه این تدرصد می 59مثبت است با اطمینان 

 .حکمروایی شهر بیرجند تائید کرد

 

 اثربخشی -شاخص کارایی 

اعضای شورای شهر از منابع در دستر   یبرای سنجش این معیار در این تحقیق از شاخص  میزان استفاده

از آزمون  یاثربخششاخص کارایی و جش برای سن شده است.استفاده«خود جهت بهبود زندگی شهروندان

T_testباشد0می شده است که نتایج آن به شرح جدول ذیلاستفاده 

 
 

 اثربخشی -کارایی شاخص . میزان5شماره جدول 

One-Sample Test 

 Test Value = 9 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

359 Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 201111 201111 2011111 111. 981 910111 کارایی

 1314مأخذ: نتایج حاصل از تحلیل آزمون فرض توسط نگارندگان 

 



 

 یمعنادارحکایت از  باشد؛ کهمی19/1کوچکتر از  Sig، مقدارگرددیم مالحظه 9شماره در جدول  همانطور

با توجه  شود.پذیرفته نمی 3بر برابری میانگین با عدد  لذا فرض صفر مبنی در صد دارد 59با اطمینان  آزمون

اختالف دو میانگین مثبت است با اطمینان  ینکه مقدار میانگین واقعی از میانگین فرض شده بیشتر است وابه 

اثربخشی در حکمروایی شهر  -را مبنی بر مطلوب بودن شاخص کارایی  آزمونتوان نتیجه این درصد می 59

 کرد.بیرجند تائید 
 

 شاخص مشارکت

و نوستالژی دموکراسی آتنی از آن روی همچنان در  ی اساسی دموکراسی استهاستونمشارکت یکی از 

به آگورا بوده  ، مشهوریناو برابر مردم در میدان عمومی  آزادمانده است که یادآور مشارکت یباقاذهان 

گیری ها و سهیم شدن شهر وندان در قدرت تاثیر گذاردن بر تصمیم ، قدرتمشارکت منظور از درواقع است.

فرایندی  بلکه شود.ینمها محدود است. مشارکت فقط به حمایت مردماز تصمیم گیران و تائید سیاستهای آن

 شوند.یمهای شهری سهیم گیرییمتصماست که دران شهروندان و مسئوالن در 
 

 مشارکت شاخص . میزان6شماره جدول 

One-Sample Test 

 Test Value = 9 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

359 Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 101111- 101111- 1011111- 111. 981 410111- مشارکت

 1314مأخذ: نتایج حاصل از تحلیل آزمون فرض توسط نگارندگان 

ی معنادارحکایت از  باشد؛ کهمی19/1کوچکتر از  Sigمقدار، گرددیم مالحظه9شماره در جدول  همانطور

با توجه  .شود.پذیرفته نمی 3انگین با عدد لذا فرض صفر مبنی بر برابری می صد دارددر 59آزمون با اطمینان 

اختالف دو میانگین منفی است با اطمینان  ینکه مقدار میانگین واقعی از میانگین فرض شده کمتر است وابه 

را مبنی بر عدم مطلوب بودن شاخص مشارکت در حکمروایی شهر  آزمونتوان نتیجه این د میدرص 59

 بیرجند تائید کرد.

 

 

 



    
 

 پذیریمسئولیت

ی دقیق یک ، طراحین منابع عمومیتأم الزمه پذیری است.ی حکمرانی خوب مسئولیتهاشالودهیکی از 

وندان اطمینان حاصل کنند که نهایت تالش پذیری است تا بدین ترتیب شهرساختار پاسخگویی و مسئولیت

 .است آمدهعملکنند به ها اقدام میاز طرف کسانی که به نام آن

 یپذیرمسئولیت شاخص . میزان7شماره جدول 

One-Sample Test 

 Test Value = 9 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

359 Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 1111. 1111. 11111. 111. 981 50111 یتمسئول

 1314مأخذ: نتایج حاصل از تحلیل آزمون فرض توسط نگارندگان 

 یمعنادارحکایت از  است؛ که19/1کوچکتر از  Sig، مقدارگرددیم مالحظه1شماره در جدول  همانطور

با توجه  شود..پذیرفته نمی 3ری میانگین با عدد لذا فرض صفر مبنی بر براب در صد دارد 59با اطمینان  آزمون

اختالف دو میانگین صفر است با اطمینان  ینکه مقدار میانگین واقعی از میانگین فرض شده کمتر است وابه 

پذیری در حکمروایی شهر را مبنی بر نرمال بودن شاخص مسئولیت آزمونتوان نتیجه این درصد می 59

 .بیرجند تائید کرد



 

 جه گیرینتی _6

های توسعه یاستراتژعنوان یکی از چهار شاخص این تحقیق به دنبال سنجش حکمروایی خوب شهری به

یزی باید هر چپیشنهادهای شهری را قبل از  پذیریکه علت اصلی تحققییآنجا ازو می باشد  CDSشهری 

 ییحکمروا ردر این پژوهش به تحلیل شش معیا، وجو کرددر چارچوب سالمت حاکمیت شهری جست

( در اثربخشی –مداری و نهایتاً کارایی ، مشارکت، قانونپاسخگوییرسانی،)پاسخگویی، شفافیت و اطالع

 هایگونه که ذکر گردید، با شاخصهمچنین این معیارها همان ته شده است.پرداخ CDSراستای اجرای

نشان داد که در  هایافتهد و نتایج مطالعه سنجیده ش متناسب با شرایط ایران و شهر مورد یشده سازییبوم

در یی و اثربخشی و قانونمندی ، کارایت، شفافپذیرییتپاسخگویی، مسئول حکمروایی0 هایشاخص سنجش

( بیشتر 3شده )از میانگین فرض  هاشاخصکدام از این  میزان میانگین هر قرار دارد؛ چراکه مطلوبیسطح 

و با  ( است3شده )( کمتر از میانگین فرض 1آن )گین میان ، مقداری در مورد شاخص مشارکتولاست 

های توسعه فرضیه تحقیق را مبنی بر ضعیف بودن مشارکت مردم را در تهیه و اجرای طرح متونتوجه به آن 

ای برای دستیابی به اهداف مشارکت، وسیله ینکهابا توجه به   درصد اطمینان تائید کرد. 59شهری را با 

در اجرای هر طرح که  ؛ وآیدحساب میی جوامع شهری بهرزش مستقل در توسعهتوسعه انسانی و یک ا

توان گفت می یجهنت درو  شودمردم در مراحلی از آن مشارکت فعاالنه داشته باشند؛ غالباً موفقیت حاصل می

 CDSی حکمروایی خوب شهری در بیرجند و به دنبال آن برای توسعه این شهر بر اسا  رویکرد برا

های توسعه شهری تی مسئوالن و مدیران شهری شرایطی را فراهم کنند تا در فرایند تهیه و اجرای طرحبایس

شرکت دانش محلی در فرایند  ، متضمنی ذینفعهاواردکردنگروهاز مشارکت حداکثری مردم استفاده شودو با 

 ها باشند.یب و اجرای طرح، تصوتهیه
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