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چکیده: 
مدیریت شهری در کشور ما همچنان در پارادایم های مدیریت سنتی و مدیریت دولتی 
غالب  پارادایم  کالنشهرها  در  ویژه  به  جهانی  سطح  در  آنکه  حال  می کند  سیر  نوین 
حکمروایی خوب شهری است. در این پژوهش با بررسی پیشینه پژوهش از الگوهای 
موفق حکمروایی خوب شهری در جهان بهره برداری شد و سپس اقدام به بومی سازی 
و متناسب سازی آن با شرایط کشور و شهر مشهد )مورد مطالعه( گردید. هفت گروه 
اصلی ذینفع در مشهد شناسایی شد و به روش نمونه گیری انتخابی غیراحتمالی و گلوله 
برفی 42 نفر از افراد تاثیر گذار در آنها انتخاب شدند و در فرایند پنل دلفی به منظور 
تعیین شاخص ها و ابعاد بومی حکمروایی خوب شهری مشارکت نمودند. سپس با 15 
نفر از صاحب نظران و افراد موثر از گروه های فوق مصاحبه عمیق انجام شد تا فرایند و 
راهکارهای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به دست آید و پس از اشباع 
نظری مصاحبه ها اقدام به تحلیل محتوای مضامین مصاحبه ها شد و راهکارهای نهایی 
استخراج و دسته بندی شد. سپس در دو جلسه فوکوس گروپ راهکارهای احصاء شده 
به مطلوب حکمروایی  از وضعیت موجود  نهایی حرکت  فرایند  به شور گذاشته شد و 

خوب شهری در مشهد به دست آمد.

کلمات کلیدی: حکمروایی خوب، حکمروایی خوب شهری، حکمرانی خوب، مدیریت 
شهری، کالنشهر، مشهد

Processes and Solutions for the Establishment of Good Urban Governance 
in Iranian Metropolises (Case Study: Mashhad)

Ehsan Barar, Gholamreza Kazemian, Fattah Sharif Zadeh,
Vajhollah Ghorbanizadeh 

Urban management in our country continues to grow in the paradigms of traditional 
management and modern government management, while globally, especially in me-
tropolises, is the dominant paradigm of good urban governance. In this research, by 
studying the history of the research, success stories of successful urban governance 
in the world were exploited and then localization was made and its adaptation to the 
conditions of the country and the city of Mashhad (studied). Seven main beneficiary 
groups were identified in Mashhad and selected by inhomogeneous and snowball se-
lective sampling of 42 influential people and participated in the Delphi Panel process 
to determine the indices and dimensions of good urban governance. Then, with 15 
experts and effective people from the above groups, a deep interview was conducted 
to determine the process and methods of moving from the present to the desired 
situation, and after the saturation of the interviews, the content of the content of the 
interviews was analyzed and the final solutions Extracted and categorized. Then, in 
two focus group sessions, strategies were identified and the final process of moving 
from the present to the desirable good city rule was achieved in Mashhad.

Keywords: Good governance, good urban governance, urban governance, urban 
management, metropolis, Mashhad

* نویسنده مسئول: غالمرضا کاظمیان  kazemian@atu.ac.ir،  شماره تماس: 09123093160



36

شماره 56 پاییز 98
No.56 Autumn 2019

1. مقدمه 
شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه 
شهرهای کوچک و بزرگ، ویژگی عصر حاضر می باشد و 
شهرنشینی، پدیده غالب در همه کشورهای در حال توسعه 
است. جمعیت شهری جهان، از 0.7 میلیارد نفر در سال 
1950، به 3.9 میلیارد نفر در سال 2014 رسید و طبق 
میلیارد  به 6.3  تا سال 2050،  ملل،  سازمان  پیش بینی 
نفر خواهد رسید. در سال 1950 از بین 233 کشور، 15 
درصد آنها، جمعیت شهرنشین باالی 60 درصد و تنها 6 
درصد آنها، شهرنشینی باالی ۸0 درصد داشته اند؛ اما در 
سال 2014، نیمی از کشورهای جهان، باالی 60 درصد، 
جمعیت شهرنشین داشته اند و 25 درصد کشورهای جهان، 
شهرنشینی باالی ۸0 درصد را دارا بوده اند. این ارقام، برای 
سال 2050 به این صورت خواهد بود که نزدیک به 70 
درصد کشورهای جهان، جمعیت شهری باالی 60 درصد 
را تجربه خواهند کرد و 3۸ درصد آنهاء شهرنشینی باالی 

.)2014 ,United Nation( ۸0 درصد را خواهند داشت
در عصر حاضر، تحوالت سریع اجتماعی و اقتصادی، نظام 
سکونتگاه های انسانی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و 
در فضای لجام گسیخته و بی برنامه و تا اندازه ای نشأت گرفته 
از مهاجرت شدید و بی برنامه روستایی، مدیریت شهری را در 
ارائه خدمات عمومی، با مشکل روبه رو ساخته است. رشد 
سریع جمعیت شهرنشین جهان و نارسایی مدیریت شهری 
در پاسخ گویی به نیاز شهروندان از سوی دیگر، کاهش عدالت 
شهری را در پی داشته است. افزایش سریع جمعیت، توأم با 
گسترش شهرنشینی جهان، مشکالت فراوانی در کشورهای 
مختلف، به ویژه کشورهای جهان سوم ایجاد نموده است. 
این مشکالت عمدتا از عدم تطابق نیازهای گسترده جمعیت 
شهری با توانایی حکومت های محلی و مدیریت های شهری 

در پاسخ گویی به آنها ناشی شده است.
مواجه  مناسبی  شرایط  با  نیز  ما  کشور  شهرهای  کالن 
کرده  احاطه  را  شهرها  کالن  متعدد  مشکالت  نیستند. 
است و روند چندین ساله اخیر نشان دهنده این است که 
با استمرار وضعیت فعلی چندان امیدی به برون رفت از 

این وضعیت نابسامان نیز نمی رود. 
آنچه در حال حاضر به عنوان نظریه و مدل اصلی مدیریت 
شهری در جهان مورد اتفاق است مدل حکمروایی خوب 

شهری است. طبق نظریه حکمروایی خوب شهری، مدیریت 
شهر باید نه به صورت باال به پایین و حاکمیت صرف دولتی 
با مشارکت مردم، نهادهای مردمی،  یا شبه دولتی، بلکه 
این  و  شود  انجام  اقتصادی  فعاالن  و  خصوصی  بخش 
و حرکت های  شعار  در  تنها  نه  عمومی  عزم  و  مشارکت 
نمایشی و یا فقط هر چهار سال یکبار در پای صندوق های 
رای، بلکه باید در عمل و اجرا و تصمیم گیری های روزمره 

اتفاق بیفتد.
مساله اصلی این پژوهش این است که راهکارهای حرکت 
از وضعیت موجود مدیریت شهری در کالنشهرهای کشور 
و  چیست  شهری  خوب  حکمروایی  مطلوب  وضعیت  به 
انجام شود؟  باید  این جهت  اقداماتی در  و  فرایندها  چه 
برای این کار ابتدا توسط بررسی ادبیات موضوع و پیشینه 
پژوهش و سپس روش دلفی وضعیت موجود و مطلوب 
مدیریت شهری و حکمروایی خوب شهری احصاء شد و 
محتوا  تحلیل  و  نخبگانی  مصاحبه  از  استفاده  با  سپس 
از  و روش گروه متمرکز1 راهکارها و فرایندهای حرکت 

وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ترسیم شد.
2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش

سیر تحول رویکردهای مدیریت شهری
به پیروی از نظریه های کالن در حوزه علوم مدیریت، در 
حوزه مدیریت امور شهری نیز سه رویکرد به ترتیب تقدم 
تاریخی قابل تشخیص است که در زیر تشریح شده است:

رویکرد اداره شهر:
ریشه در نظریه و روش مدیریت علمی اوایل قرن بیستم 
دارد. شهر را به مثابه یک بنگاه عمومی تلقی میکند که به 
وسیله اداره کنندگان متخصص در مدیریت علمی شهر 
محلی  حکومت  داخلی  استقالل  اگرچه  می شود.  اداره 
اداری  این استقالل بیشتر جنبه  اما  پذیرفته شده است 
مالی داشته و همه امور بر اساس قوانین از پیش تعیین 
رعایت  در  و وظیفه مدیریت شهری  اداره می شود  شده 

دقیق و کارآمد قوانین و مقررات خالصه می شود.
اصول اساسی: انتصاب بر اساس شایستگی؛ بوروکراسی 
رسمی؛ جدایی سیاست از اداره؛ حرفه ای گری؛ بی طرفی؛ 

استانداردهای اخالقی باال؛ جلوگیری از فساد.
رویکرد مدیریت شهری:

در واکنش به انتقادات علمی و عملی وارد بر الوی سنتی 

1.  Focus Group
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امور  مدیریت  برای  نوین  دولتی  مدیریت  رویکرد  اداره، 
عمومی مطرح شد.

جای  به  مدیریت  استراتژیک؛  رویکرد  اساسی:  اصول 
اداره؛ تمرکز بر نتایج؛ بهبود مدیریت امور مالی؛ انعطاف 
بیشتر در سازمان؛  انعطاف  بیشتر در مدیریت کارکنان؛ 
چرخش به سوی افزایش رقابت؛ محیط سیاسی مساعد 
عمومی  و  دولتی  بخش  در  رهبرانی  وجود  خصوصا  و 
به  دولتی  بخش  نقش  ایفای  و  شهر  توسعه  ایده  به  که 
در  که  عمومی  مشارکت  باشند؛  معتقد  کاتالیزور  عنوان 
تصمیم گیری  فرایند  در  فعال  به صورت  آن شهروندان 
حضور داشته باشند؛ تمرکز زدایی قدرت تصمیم گیری 
حکومت  تقویت  منظور  به  مرکزی  حکومت  از  منابع  و 
شهری؛ خصوصی سازی ارائه خدمات عمومی؛ توجه کامل 

به موارد مدیریت نظیر کارایی، اثربخشی، پاسخگویی؛ 
رویکرد حکمروایی شهری:

حکومت مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت 
قانونی است. اما حکمروایی نوعی فرایند است. این فرایند 
متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم حکومت و هم 
اجتماع را در بر می گیرد. حکمروایی شهری در پی آن است 
تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین 
محدود کند و از دخالت مستقیم وی در تصمیم گیری ها، 
اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره مردم بکاهد. 
بازار  دولت،  بین  اختالفات  شفاف سازی  به  حکمروایی 

برای  فرایندهایی  و  سازوکارها  ایجاد  و  مدنی  جامعه  و 
ایجاد  به  نیز  و  اجرا  و  راهبردی، تصیم گیری  برنامه ریزی 
اشاره  کارها  انجام  در  مسئولیت پذیری  برای  ترتیباتی 
دارد. در واقع حکمروایی »رابطه« را توصیف می کند و نه 
»دستگاه« را. بر خالف حکومت، ایده حکمروایی بخش های 

عمومی، خصوصی و داوطلبانه را در بر می گیرد.
و  تقویت  برای  مدنی  جامعه  بازساخت  اساسی:  اصول 
و جوامع محلی؛ کاهش  نهادها  بیشتر سازمان ها،  اعتالی 
در  فرهنگی  و  قومی  اجتماعی،  و جدایی گزینی های  فقر 
شهرها؛ افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع 
در فرایندهای سیاسی درون شهرها؛ کاهش فساد؛ بهبود 
کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان ؛ 
حفظ دموکراسی؛ ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور 
اعتالی  زندگی؛  در  آرزوهایشان  و  خواسته ها  دادن  نشان 

امنیت، برابری و پایداری )کاظمیان و همکاران، 1393(.
بازیگران عرصه حکمروایی خوب شهری

حکمروایی  فرایند  در  مختلفی  گروه های  و  بازیگران 
افراد  الگوی   ،1 شکل  در  می کنند.  نقش  ایفای  شهری 
و نهادهای ذینفع در حکمروایی شهری با جزئیات باالتر 

بررسی شده است.
همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، کنش گران، 
احزاب و عالیق را می توان به گروه های زیر تقسیم نمود:

  DEVAS 1999جدول 1  : بازیگران، گروه ها و عالیق مختلف درگیر در حکمروایی شهری. منبع : بر مبنای

حکومتی: 
دولت مرکزی ●
شهرداری ●
نهادهای توسعه و برنامه ریزی ●
ارگان های دولتی محلی )خارج از شهرداری( ●
نهادهای سنتی ●
نهادهای عمومی وابسته به حاکمیت ●

تجاری و بخش خصوصی: 
بخش خصوصی در سطح ملی و بین المللی ●
بخش خصوصی در سطح محلی ●
بخش خصوصی غیر رسمی ●

NGO ها، CBOها، CSOها:

NGOهای با ارتباطات بین المللی ●
تشکل های مردمی رسمی )مانند مساجد، هیئات، احزاب و ... ( ●

شهروندان و مردم عادی:
با توجه به اینکه شهروندان عادی نیز هم به عنوان مشارکت کننده  ●

و هم رای دهنده دارای نقش هستند در مدل آورده شده اند.
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(DEVAS 2004) شکل  1: بازیگران عرصه حکمروایی شهری

به عالوه، این گروه ها توسط بافت1 آن ها و روابط غالب 
در   .)DEVAS, 1999( می شوند  تعیین  یکدیگر  با  خود 
موارد  شامل  می تواند  محدودیت ها  و  بافت ها  که  حالی 
فرهنگی،  سنت های  نظارتی؛  و  قانونی  محیط  شود:  زیر 
بودن  قانونی  و  اعتماد  میزان  نگرش؛  رفتار،  هم پیمانان، 
موسسات )دولتی و در جامعه مدنی(؛ دسترسی به منابع؛ 

دسترسی به اطالعات.
می تواند  ذینفع  نهادهای  و  افراد  میان  غالب  روابط 
تحریف ها  )مانند  بازاری  روابط  باشد:  زیر  موارد  شامل 
قانون گذاری،  )تخصیص،  اختیاری  روابط  نابرابری ها(؛  و 
غیر  و  )رسمی  سیاسی  روابط  استخدام(؛  مالیات،  وضع 
آرا...(؛  خرید  و  پشتیبانی  حامی گرایی،  شامل  رسمی، 
روابط قدرت )اثرگذاری، تحمیل گری، خشونت، ارعاب(؛ 
تصمیم گیری )رسمی و غیررسمی، شامل قاعده بازی که 

این فرایندهای تصمیم گیری را اداره می کند(.
روابط متداول بین بازیگران نیز ممکن است شامل موارد 
نابرابری ها(؛  و  ناآرامی ها  )نظیر  بازاری  روابط  باشد:  زیر 
روابط سازمانی )شامل اعتبارات، مقررات، مالیات ها و امور 
غیر  و  رسمی  )سازمان های  سیاسی  روابط  استخدامی(؛ 
خرید  پشتیبانی،  نظام  رجوع،  ارباب  نظام  شامل  رسمی 
رأی و ...(؛ روابط قدرت )نظیر اعتبار، نفوذ، فشار و ارعاب(؛ 
و روابط تصمیم گیری )رسمی و غیررسمی شامل قوانین 

می کنند(.  تعیین  را  تصمیم گیری  فرایندهای  که  بازی 
)2009,Lange(

پیشینه پژوهش 
حکمروایی  بحث  هفتاد شمسی  دهه  اواسط  از  ایران  در 
خوب کم و بیش مطرح شد و به تدریج توجه به این مفهوم 
بیشتر شده و مقاالت و تالیفات بیشتری حول این موضوع 
حکمروایی  موضوع  ادبیات  بررسی  برای  گردید.  منتشر 
این زمینه منتشر  شهری کلیه مقاالتی که در کشور در 

شده اند مطالعه شده و مورد بررسی قرار گرفت. 
آنچه در مورد پژوهش های انجام شده در حوزه حکمروایی 
شهری قابل توجه است این است که اکثر آنها از نوع تحقیقات 
توسعه ای بوده اند و یا به بحث ترویج ایده حکمروایی شهری 
پرداخته اند و یا کاربرد این ایده را و یا سنجش آن را برای 
یک شهر خاص و یا منطقه یا پروژه خاص بررسی کرده اند و 
همگی از مبانی و الگوی سازمان ملل در حکمروایی شهری 
جدید  نظریه  ارائه  به  منجر  هیچیک  و  کرده اند  استفاده 
نشده است. در واقع بیشتر مقاالت نوعی نظریه آزمایی بوده 
و کمتر به نظریه سازی اقدام شده است. همچنین تدوین 
با شرایط  متناسب  بومی حکمروایی شهری  الگوهای های 
تحقیقات  بیشتر  و  است  نشده  انجام  کالنشهرهای کشور 
مبتنی بر شاخص های ارائه شده توسط سازمان ملل متحد 
و برای سنجش وضعیت حکمروایی شهری با توجه به این 

شاخص ها بوده است.
با وجود مدل ها و شاخص های مختلف  اینکه  نکته دیگر 
حکمروایی شهری در جهان که توسط نهادهای مختلف در 
منطقه های مختلف به کارگیری شده اند اما در هیچیک از 
متون و مقاالت به این الگوها اشاره نشده است و تنها اکتفا 

به الگوی سازمان ملل یا بانک جهانی شده است.
شده  یاد  مقاالت  و  تحقیقات  نتایج  مهمترین  از  برخی 

عبارتند از:
کاظمیان در رساله دکترای خود با عنوان تبیین رابطه ساختار 
حاکمیت و قدرت شهری با سازمان یابی فضا، تالش برای 
طراحی مدل )نمونه منطقه کالنشهری تهران(، به بررسی 
رابطه بین ساختار قدرت و سازمان سیاسی و حکومتی منتج 
از آن پرداخته و تاثیر ساختار قدرت و حکمروایی شهری 
است  بررسی کرده  را  مناطق کالنشهری  یابی  بر سازمان 

)کاظمیان، 13۸2(.

1.  context
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در  آن  ضرورت  و  شهری  حکمروایی  رویکرد  مقاله  در 
مفهوم حکمروایی  تهران،  کالن شهری  منطقه  مدیریت 
توضیح داده شده و خواستگاه نظری آن مورد تاکید قرار 
این منظر تشریح شده است  از  تهران  گرفته و وضعیت 

)پرهیزکار و کاظمیان، 13۸4(.
حکومت  از  گذار  عنوان  با  پور  برک  دکترای  رساله  در 
نام  با  آن  مقاله  همچنین  و  حاکمیت شهری  به  شهری 
حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در ایران ، دو شهر 
همدان و اسالم شهر به عنوان نمونه انتخاب شده و در 
شهر،  شورای  زاویه  سه  از  مصاحبه  و  پرسشنامه  قالب 
شهرداری و مردم میزان اِعمال حکمروایی خوب شهری 

اندازه گیری شده است )برک پور، 13۸7(.
تقوایی و تاجدار )13۸۸( به حکمروایی خوب شهری در 
تفسیر  و  تبیین  بر  عالوه  و  پرداخته  تحلیلی  رویکردی 
مفهوم حکمروایی خوب شهری در ایران برخی پیشنهادات 

ساختاری جهت اجرایی شدن آن را پیشنهاد دادند.
قوانین و برنامه های توسعه شهری ایران با اصول حکمروایی 
منطبق  آنها  با  ندیرت  به  اما  دارند  ارتباط  شهری  خوب 
هستند و این قوانین و برنامه ها بدون رویکرد حکمروایی 
و صرفا با هدف استانداردسازی فنی، عملکردی و سازمان 
بیگدلی،  )کمانرودی،  شده اند  تدوین  شهری  مدیریت 

.)1393
با ظهور و گسترش روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات 
حکمروایی  تحقق  سمت  به  حرکت  اخیر،  سال های  در 
تعامل  حوزه  محورهای  از  یکی  عنوان  به  الکترونیک 
حکمروایی خوب و فناوری های نوین حائز اهمیت است 

)بصیرت، 1391(.
رضایی و شمشیری )1391( به بررسی و ارزیابی جایگاه 
نظام حکمروایی خوب شهری در ساختار مدیریتی شهر 
ارزیابی  منظور  به   swot ماتریس  و  پرداخته اند  شیراز 
خوب  حکمروایی  استقرار  برای  رو  پیش  استراتژی های 
نقاط  از جمله  شهری در شهر شیراز استخراج کرده اند. 
افزایش  از  عبارتند  تحقیق  این  در  آمده  دست  به  قوت 
به  شهروندان  عالقه  شهروندان،  آگاهی  و  سواد  سطح 
شیراز.  در  متخصصان  وجود  محوری،  ناحیه  مشارکت، 
کاری  موازی  شهروندان،  مشارکت  عدم  ضعف:  نقاط  و 
قوانین  نبودن  متناسب  سازمان ها،  هماهنگی  عدم  و 
برای  دولت  راهبرد  فرصت ها:  جدید.  نیازهای  با  شهری 

تمرکز زدایی  الکترونیک،  کوچک سازی، گسترش دولت 
و خصوصی سازی، استفاده از فناوری اطالعات. تهدیدها: 
اداره  در  مربوط  غیر  های  دستگاه  و  افراد  نفوذ  اعمال 
شهر، باند بازی سیاسی، مدیریت جزئی نگر و عدم توجه 
نبودن  فراهم  مدت،  بلند  و  استراتژیک  های  برنامه  به 
زمینه های مشارکت مردم ، عدم شایسته ساالری در به 

کارگیری مدیران و متخصصان.
موحد و همکاران )1394( در تحقیق خود به این نتیجه 
رسیده اند که در تهران وضعیت حکمروایی شهری نامناسب 
است، بین حکمروایی و توسعه محله ای رابطه معنادار قوی 
و مثبت وجود دارد، شاخص های قانون مداری، پاسخگویی، 
مسئولیت پذیری، مشارکت و اجماع محوری نسبت به سایر 
شاخص های حکمروایی بیشترین تأثیر را بر متغیر توسعه 

محله ای داشته است.
مشکینی و همکاران )1392( نیز به این نتیجه رسیده اند 
که در تهران کارکرد شاخص های اثربخشی و پاسخگویی 

در حکمروایی شهری بیشتر از بقیه شاخص ها است.
محوری  ناحیه  طرح   )1394( نصیری  تحقیق  طبق 
شهرداری تهران در جهت تجمیع منابع و نیروی محالت و 
همچنین بهبود مشارکت شهروندی از مؤلفه های کلیدی 
بر کارآمدی و اثربخشی حکمروایی شهری است، و برای 
و  پاسخگویی  شاخص های  شهری  حکمروایی  استقرار 

مسئولیت پذیری مهمتر از بقیه شاخص ها است.
نتایج  نیز   )13۸9( اسدی  مافی،  رهنما،  تحقیق  طبق 
اند: از منظر شاخص های حکمروایی  زیر به دست آمده 
شهری، شهر مشهد در موقعیت تدافعی که بدترین حالت 
است قرار دارد، به این معنی که در برابر عوامل درونی با 
ضعف مواجه بوده و در برابر عوامل خارجی نیز واکنش 
آمده  دست  به  نتایج  مهمترین  است.  نداشته  مناسبی 
شهروندان  تمایل  قوت:  از:  است  عبارت  ایشان  توسط 
از قوانین حوزه شهرداری و رعایت  به مشارکت، آگاهی 
مسئوالن.  توسط  شهری  زیست  محیط  به  توجه  آنها، 
در  غیرمسئول  افراد  دخالت  و  نفوذ  اعمال  ضعف:  نقاط 
تصمیم گیری های شهری، نبود نظرخواهی از شهروندان 
و عدم مشارکت مطلوب آنها در تهیه و اجرای طرح ها، 
کاری،  موازی  و  نهادهای شهری  بین  هماهنگی ضعیف 
نبود دیدگاه راهبردی در مسئوالن و نبود راهکار مناسب 
برای آینده شهر، عدم تحقق مدیریت واحد شهری، نبود 
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درامدهای پایدار. فرصت : امکان هماهنگی و همکاری با 
بستر  وجود  شهر،  خدماتی سطح  و  دولتی  دستگاه های 
امور  واگذاری  و  شهرداری  کوچک سازی  جهت  مناسب 
به بخش خصوصی، استفاده از فناوری اطالعات. تهدید: 
تداوم حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی، دخالت 
نبود  ذینفوذ،  مختلف  گروه های  و  سیاسی  جناح های 
در  شایسته ساالری  نبود  بلندمدت،  برنامه های  به  توجه 

به کارگیری مدیران و متخصصین.
در تحقیق دیگری رهنما و اسدی )1393( به این نتیجه 
رسیدند که در شهر مشهد شاخص های مشارکت و تمایل 
به مشارکت از بهترین وضعیت برخوردار بوده و شاخص های 
عدالت و مسئولیت پذیری و پاسخگویی بدترین وضعیت را 
داشته اند. نتایج پیمایش شاخص های حکمروایی در شهر 
از مقادیر میانگین مورد قبول پایین تر بوده و شاخص های 

حکمروایی شهری را نابسامان توصیف کرده اند.
بررسی میزان توجه و اجرای مؤلفه های حکمروایی توسط 
شهرداری ها، به عنوان اصلی ترین متولی شهر در ایران، 
به ویژه شهر یاسوج، علی رغم پیشرفت هایی در سال های 

اخیر، مناسب نیست )شماعی و همکاران، 1391(. 
کارآمدی  رغم  علی  که  شد  مشخص  کاشمر  شهر  در 
اعضای شورای شهر در رابطه با شاخص پاسخ گویی، از 
منظر شاخص شفافیت و اطالع رسانی، کارایی، اثربخشی 
و قانونمندی کارکرد آنها نسبت به میانگین های مقبول 
اسدیان،  و  زاده  )ابراهیم  دارد  فاصله  حکمروایی  الگوی 

.)1392
نتایج پژوهش در شهر بابلسر نیز نشان می دهد که مشارکت 
اما  نامطلوبی قرار دارد،  با شهروندان در سطح  شهرداری 
توجه به قشرها و طبقات اجتماعی در طول پیمایش در 
شهر نشان داد که به نسبت افراد تحصیل کرده مشارکت 

باالتری را دارند )آدینه وند و همکاران، 1392(.
شاخص های  می دهد  نشان  نتایج  ترکمن  بندر  شهر  در 
مسئولیت پذیری  و  شفافیت  قانون مندی،  مشارکت، 
این  نبودن  بخش  رضایت  ندارد.  مناسبی  وضعیت 
سبب  به  هابرماس  ارتباطی  کنش  منظر  از  شاخص ها 
ارتباطی  تقویت عقالنیت  پایه های الزم در جهت  ضعف 
اعتماد اجتماعی )عمومی -  به صورتی که متغیر  است؛ 
نهادی( در رابطه با حکمروایی شهری بیشترین تأثیر را 
داشته و در رده های بعدی متغیرهای کنش غیر ایزاری و 

نگرش انتقادی، به ترتیب بر حکمروایی و پایین بودن آن 
در شهر بندر ترکمن تأثیر گذار بوده است )اجزاشکوهی 

و ایستگلدی، 1392(.
به  تحقیقی  در   )1394( کار  و صدق  آفتاب  و  سلیمانی 
پذیری حکمروایی خوب  میزان تحقق  ارزیابی  و  تحلیل 
شهری در ارومیه پرداخته و نقاط قوت و ضعف و فرصت 
مهمترین  احصاء کردند که  این خصوص  در  تهدیدی  و 
و  نظافت  در  عدالت  رعایت  قوت:  نقاط  از:  عبارتند  آنها 
شهری  مناطق  تمام  در  زیرساختی  امکانات  تخصیص 
شهری،  قوانین  بودن  روشن  و  واضح  شهرداری،  توسط 
نقش داشتن شهروندان در انتخاب اعضای شورای شهر. 
شهرداری  شفافیت  میزان  بودن  پایین  ضعف:  نقاط 
در  امکانات  و  درامد  تقسیم  نبودن  یکسان  مردم،  برای 
بخشودگی  در  عدالت  نشدن  رعایت  مختلف،  محالت 
بهره گیری  امکان  فرصت:  ساختمانی.  تخلفات  جرایم 
توسط  شهر  در  صندوق  نصب  با  مردمی  پیشنهادات  از 
تمایل  مشارکت،  به  شهروندان  باالی  تمایل  شهرداری، 
آگاه  تهدید:  نگه داشتن فضای سبز.  پاک  به  شهروندان 
عدم  شهروندی،  حقوق  و  وظایف  از  شهروندان  نبودن 
استفاده از نظرات مردمی برای اداره محله و شهر، پایین 

بودن اطالع رسانی شهرداری ها در مورد اقدامات خود.
جهانی  سطح  در  حکمروایی  موضوع  ادبیات  مطالعه  با 
نیز مشاهده می شود که ارگان ها و نهادهای مختلفی در 
انتشار  به  اقدام  سطوح مختلف جهانی و منطقه ای ملی 
لذا  نموده اند،  خوب  حکمروایی  مولفه های  و  شاخصه ها 
تعیین یک مقیاس واحد و قطعی برای سنجش حکمروایی 
خوب تا حدودی مشکل است. با مراجعه به منابع بحث 
برای سنجش حکمروایی  ابزارهای متعددی  حکمروایی، 
خوب در جهان یافت می شود که دارای تفاوت های بیش 

.)UNDP, 2007( و کم با یکدیگر هستند
از لحاظ مقیاس سنجش حکمروایی خوب نیز این ابزارها 
به  شاخص ها  این  اکثر  هستند.  متفاوت  شاخص ها  و 
سنجش حکمروایی خوب در مقیاس ملی می پردازند که 
به عنوانی ابزاری برای نهادهای بین المللی برای مقایسه 
وضعیت حکمروایی بین کشورهای دیگر استفاده می شود. 
از بررسی مدل های مختلف حکمروایی  در مجموع پس 
شهری در کشورها و شهرها و منطقه های مختلف جهان، 
نه مدل به عنوان مدل هایی که دارای ابعاد و شاخص های 
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تدوین  محلی  سطح  برای  و  هستند  مدون  و  مشخص 
شد،  گفته  باال  در  که  همانطور  شد.  شناسایی  شده اند 
در  خوب  حکمروایی  مدل های  و  شاخص ها  از  بسیاری 
و  دارند  وجود  ایالتی  استانی/  یا  ملی  منطقه ای،  سطح 
به طور خاص مدل های در سطح  این تحقیق  لیکن در 

محلی و شهری مورد نظر بوده و لذا دامنه تحقیق محدود 
به این نوع مدل ها شده است.

مشخصات این نه مدل برای حکمروایی شهری به شرح 
جدول زیر می باشد: 

جدول 2:  لیست مدل های جهانی حکمروایی خوب شهری

تعداد نهاد توسعه دهنده مدلنام مدلردیف
ابعاد

تعداد 
شاخص ها

نمایه حکمروایی شهری1
Urban Governance Index

برنامه اسکان بشر ملل متحد
(UN-HABITAT)425

شاخص حکمروایی محلی2
Local Governance Barometer

اتحاد »IMPACT« )شامل PACT؛ 
IDASA – نهاد مسئول دموکراسی 

در آفریقای جنوبی و SNV – سازمان 
توسعه  هلند(

522

حکمروایی خوب برای توسعه  محلی3
Good Governance for Local Development

اداره ی مستقِل حکمروایی محلی 
افغانستان

 Independent Directorate for Local
Governance

725

4
دستورالعمل های روش شناسی برای تحلیل حکمروایی محلی

 Methodological Guidelines for Local
Governance Analysis

UNDP615

5
اندازه گیری عملکرد شهری

 Measuring Municipal Performance
(MIDAMOS)

 Centro de Información y
 Recursos para el Desarrollo

(paraguay)
531

6

رصدخانه  دموکراسی در آمریکای مرکزی: سیستم 
شاخص های حکمروایی قانونی و نهادی در آمریکای مرکزی
 Observatory of Democracy in Central America:
 System of Legal and Institutional Governance

Indicators for Central America

شبکه ای از 9 موسسه پژوهشی در 5 
3۸کشور آمریکای مرکزی

7
راهنمای اتحادیه اروپا برای توسعه  خوش بختی/شاخص 

رشد شهروندان
Council of Europe’s Guide to Developing Well-

Being / Progress Indicators with Citizens

-5اتحادیه اروپا

۸
نمایه حکمروایی بر توسعه  محلی

 Governance for Local Development Index
(GOFORDEV)

 Philippines Center for Policy
Studies310

9
سیستم مدیریت عملکرِد حکمروایی محلی

 Local Governance Performance Management
System (LGPMS)

 philippines Department of the
Interior and Local Government517

  (UN HABITAT: 2002; UN HABITAT, 2004 ؛ PACT/ Impact Alliance, 2006 ; Bloom, Sunseri,
 Leonard; 2007 ; Dufils, 2010 ; Memela, Mautjane, Nzo & Van Hoof, 2008 ؛ da Cruz & Marques, 2017

 ; Batchelor & Fleming , 2014 ; Komorowska , 2016 ؛ undp, 2004 ; shafiei , 2011 ؛ German Federal
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هر کدام از این مدل ها دارای ابعاد و شاخص های متعدد 
هستند که بعضا دارای همپوشانی و مشابهت با یکدیگر 

نیز می باشند.
3. روش شناسی

بسیاری از کشورها و شهرها و مجامع جهانی دیگر اقدام 
خود  شرایط  با  تر  متناسب  و  بومی  الگوهای  تدوین  به 
نموده اند. بنابراین الگوی جهانی واحدی برای حکمروایی 
خوب شهری وجود ندارد که بر مبنای آن یک فرمول بندی 

و فرایند واحد برای شهرهای مختلف ارائه شود.
خوب  حکمروایی  برای  مبنا  عنوان  به  میتواند  آنچه 
مفهوم  بر  حاکم  اصلی  روح  و  عناصر  شود  واقع  شهری 
حکمروایی خوب شهری است که در تمامی شاخص ها و 
مدل های مختلف جهانی مورد پذیرش بوده و بر مبنای 
پارادایمی حکمروایی خوب شهری  پذیرفته شده  اصول 
زمینه  در  مختلف  مراجع  و  متون  در  آنچه  می باشد. 
است  این  است  شده  توصیه  شهری  خوب  حکمروایی 
با  اساسی حکمروایی خوب شهری،  بر مبنای اصول  که 
یا  یا کشور  بومی هر شهر  و شرایط  به مقتضیات  توجه 
بومی  تدوین شاخص های  برای  فراگیر  فرایندی  منطقه، 
حکمروایی خوب شهری تعریف شود تا با طی آن بتوان 
به شاخص ها و مولفه های حکمروایی خوب شهری ویژه 
آن شهر دست یافته و بر مبنای این شاخص ها و مولفه ها 
فرایندهای  و  راهکارها  آنها  اولویت  و  اهمیت  ضرایب  و 
اجرایی به منظور دستیابی به نقطه مطلوب با توجه به آن 

شاخص ها تدوین گردد. 
به عنوان مثال برنامه اسکان سازمان ملل گام های زیر را 
برای بومی سازی و متناسب سازی شاخص های حکمروایی 
خوب شهری پیشنهاد داده است. مرحله اول: حساس کردن 
رهبران محلي در مورد اهمیت سنجش پیشرفت در بهبود 
وضعیت حکمراني شهري. مرحله دوم: توسعه شاخص هاي 
انتخابي،  معیارهاي  به صورت محلي؛ مشخصات،  مناسب 
توجه به رابطه میان شاخص ها و پیوستگي آنها. مرحله سوم: 
تعریف اهداف. مرحله چهارم: تعیین چگونگي امتیازبندي و 
وزندهي شاخص ها و زیرشاخص ها و پیشنهاد فرمول هایي 
براي سازگاري محلي شاخص هاي حکمراني. مرحله پنجم: 
بررسي میداني در شهرها. مرحله ششم: جمع آوري اطالعات 
بر اساس یک دوره متناوب. مرحله هفتم: جمع بندي یافته ها 

.)UN-HABITAT,2003( .در توسعه سیاست شهري

بر  مروری  ابتدا  نیز  حاضر  تحقیق  در  سبب  همین  به 
در  شهری  خوب  حکمروایی  سنجش  مختلف  ابزارهای 
جهان انجام شده و شاخص ها و مولفه های هریک از آنها 
احصاء شده است و سپس با تجمیع مولفه ها و شاخص های 
مولفه های  و  شاخص ها  عمومی  چارچوب  یک  مشابه 
حکمروایی خوب شهری به دست آمد. سپس با استفاده 
مختلف  طیف های  ذینفوذان  و  نظران  صاحب  نظرات  از 
فکری با نفوذ در شهر مشهد اقدام به پاالیش، بومی سازی، 
شاخص سازی های جدید و پس از آن اولویت بندی و وزن 
دهی به این شاخص ها و مولفه ها شد. به این ترتیب در 
حکمروایی  مبنایی  اصول  به  توجه  با  فراگیر  فرایند  یک 
خوب شهری و تجربیات جهانی در این حوزه و بر مبنای 
نظرات متخصصان و ذینفوذان شهر مشهد اقدام به تدوین 
شاخص ها و مولفه های بومی حکمروایی خوب شهری برای 
مشهد گردید. جامعه این پژوهش به عنوان نمونه موردی 
شهر مشهد انتخاب شده است که بعد از تهران بزرگترین 
کالن شهر کشور بوده و با توجه به اینکه قوانین مربوط به 
شهر تهران در زمینه شهرداری ها و امور شهری متفاوت با 
دیگر کالن شهرها است، استفاده از مدل به دست آمده 
برای شهر مشهد، برای دیگر کالن شهرهای کشور آسان تر 

قابل استفاده خواهد بود.
در گام بعد با توجه به وضعیت کنونی شهر مشهد و وضعیت 
مطلوب مشهد در حوزه حکمروایی خوب شهری )ابعاد و 
شاخص های بومی به دست آمده(، فرایندها و راهکارهایی 
مناسب و بومی با توجه به شرایط شهر مشهد برای گذر از 

وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب ترسیم شد.
برای این منظور ابتدا از طریق مصاحبه با نخبگان مختلف 
متناسب با بحث حکمروایی شهری، با توجه به نقاط قوت و 
ضعف و نیز ابعاد و شاخص های احصاء شده متناسب برای 
مشهد، اقدام به دریافت فرایندها و راهکارهای پیشنهادی 
ایشان شد و سپس با دسته بندی و مرتب سازی و احصاء 
مضامین مشترک، چندین فرایند و راهکار مناسب برای 
در  که  زمانی  تا  مصاحبه  فرایند  شد.  استخراج  امر  این 
به  و  نشود  اضافه  جدیدی  نظرات  راهکارها  ارائه  زمینه 

عبارتی به اشباع برسد ادامه یافت.
راهکارهای  و  بندی مضامین  از جمع بندی و دسته  پس 
مشترک و مشابه و استخراج چندین راهکار پیشنهادی، 
جلسات فوکوس گروپ با متخصصین صاحب نظر در زمینه 
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مدیریت شهری و حکمروایی شهری برگزار شده و جمع 
بندی راهکارهای استخراج شده از مصاحبه ها در جلسات 
فوکوس گروپ به شور گذاشته شد و تا زمان حصول به 
اشباع در نظرات و راهکارها این جلسات ادامه یافت. در 
گرفته  شکل  جمعی  خرد  و  نهایی  جمع بندی  با  نهایت 
و  ابعاد  و  پیشین  تحقیقات  پایه  بر  و  گروپ  فوکوس  در 
شاخص های بومی حکمروایی و مصاحبه های انجام شده 
قبلی، راه حل ها و فرایندها و راهکارهای نهایی برای مدل 
متناسب حکمروایی خوب شهری برای مشهد احصاء شد. 

بر  حاضر  پژوهش  الذکر،  فوق  تحقیق  روش  به  توجه  با 
بر مبنای  بنیادی تجربی،  از نوع تحقیقات  مبنای هدف 
یا  زمینه یاب  توصیفی  تحقیق  نوع  از  روش  و  ماهیت 
تحلیل  همچنین  و  دلفی  روش  با  )پیمایشی(  پهنانگر 
محتوا بوده و از منظر رویکرد نیز دارای رویکرد تلفیقی 
مفروضات  اساس  بر  و  کیفی(  و  کّمی  رویکرد  )تلفیق 

تئوری حکمروایی می باشد. 
روش های گردآوری اطالعات در این پژوهش عبارتند از: 
روش های کتابخانه ای، مصاحبه نامنظم، گفتگو و تعامل 

گروهی و روش گروه کانونی.
کیفی  نوع  از  تحقیق  این  در  آمده  دست  به  داده های 
می باشد و در مرحله اول از طریق روش دلفی به دست 
می آید که طی آن ابعاد و شاخص های حکمروایی خوب 
شهری متناسب برای شهر مشهد به دست می آیند. پس از 
انجام دلفی و در مصاحبه ها نیز با توجه به فراوانی و تشابه 
انداز  به سمت چشم  برای حرکت  ارائه شده  راهکارهای 
مشهد،  برای  متناسب  شهری  خوب  حکمروایی  مطلوب 
سناریوهای مختلف تدوین می گردد و در مرحله نهایی نیز 
با اجرای چند دور گروه کانونی )Focus Group( به اجماع 

در مورد سناریوی نهایی دست یافته خواهد شد.
روایی و پایایی

مانند  نیز  کیفي  پژوهش  روش هاي  ارزیابي  در  اگرچه 
روش هاي کمي، به ابزارهایي خاص، نظیر اعتبار و پایایي 
نیاز است؛ اما در پژوهش هاي کیفي اعتبار و پایایي مانند 
روش هاي کمي، بر اصول مشخصي استوار نیست؛ البته، 
جنبه ي  و  کیفي  پژوهش  دروني  منطق  و  زیربنا  به  این 
تفسیري و تأویلي آن بر مي گردد؛ چنانکه حتي عده اي از 
محققان کیفي احراز اعتبار و پایایي را براي پژوهش کیفي 
به دلیل برداشت هاي متفاوت رفتارها و گفتارها از سوي 

مشاهده گران بي فایده مي دانند، اما در مقابل، عده اي دیگر 
متفاوت  و  متمایز  ویژگي  به  توجه  با  هم  پژوهشگران  از 
پژوهش کیفي از کمي به جاي اعتبار و پایایي، به ابداع 
مفاهیمي نو همچون تاییدپذیري و انتقال پذیري و ... اقدام 

نموده اند )عباس زاده، 1391(.
داشته اند  عنوان  کیفي  محققان  از  بعضي  که  هرچند 
در  اما  ندارد،  کاربردي  کیفي  تحقیقات  در  اعتبار  که 
نهایت استفاده از مقیاسي را براي تحقیقاتشان و کنترل 
صالحیت آن، الزم دیده اند . براي مثال، کرسول و میلر 
)2000( معتقدند اعتبار  تحت تأثیر این قرار مي گیرد که 
یک محقق، چه مفروضات پارادایمي را در مطالعه خود 
محققان  از  کدام  هر  این،  وجود  با  است.  نموده  انتخاب 
از منظر دیدگاه خودي به موضوع اعتبار نگریسته و در 
و  دقت  کیفیت،  نظیر  متعددي،  مفاهیم  از  آن  کاربرد 
.)Golafshani, 2003( قابلیت اعتماد استفاده کرده است

در پژوهش حاضر به منظور افزایش روایی تحقیق سعی شد 
تا: از مشارکت کنندگانی استفاده شود که در حوزه مربوط 
صاحب تخصص و از انگیزه و تمایل کافی برخوردار باشند 
)افرادی که با حوزه مدیریت شهری و همچنین نظریات 
ایشان  بتوان  همچنین  و  باشند  داشته  آشنایی  مدیریت 
مشهد  شهر  مختلف  ذینفعان  فکری  جریان  نماینده  را 
پرسشنامه های  اجرای  در  متعددی  دورهای  از  دانست(؛ 

دلفی استفاده شود.
به منظور حفظ پایایی تحقیق نیز موارد ذیل مورد توجه 
انتخاب  مرتبط  با تخصص های  پاسخگویانی  قرارگرفت: 
شدند؛ پاسخ های به دست آمده از انجام هر دور دلفی به 
پاسخگویان بازخورد داده شد. همچنین جمع بندی نتایج 
مصاحبه ها نیز به اعضای مصاحبه شده دوباره برگشت 
داده شد تا در صورت نیاز به اصالحات اعمال گردد؛ در 
انتها نیز صحت نتایج از طریق تایید در جلسات فوکوس 

گروپ با خبرگان منتخب تایید شد.
4. تحلیل داده ها و یافته ها

بین المللی  و شاخص های  ابعاد  به  توجه  با  اول  قدم  در 
حکمروایی خوب شهری که از بین نه مدل بین المللی 
استخراج و دسته بندی شده بود فرم پنل دلفی تهیه شده 
طیف های  از  خبرگان  به  وزن دهی  و  نمره دهی  برای  و 

مختلف ذینفعان و ذی نفوذان شهر مشهد ارائه شد.
این ذینفعان و ذینفوذان در هفت دسته اصلی به شرح زیر 
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دسته بندی شدند : 1- استانداری خراسان رضوی 2-شورای 
شهر مشهد 3- شهرداری مشهد 4- آستان قدس رضوی 
اقتصادی  6- تشکل های  فعاالن  و  5- بخش خصوصی 
اساتید   -7 مردمی   نهادهای  سایر  و  NGOها  مردمی، 
دانشگاه و صاحب نظران و خبرگان مستقل در این حوزه

به این ترتیب اوال ترکیب فوق پایبند به دسته بندی اصلی 
حوزه های  ستون  سه  دارای  که  است  شهری  حکمروایی 
همچنین  و  است  خصوصی  بخش  و  مردمی  حکومتی، 
تقریبا تمام طیف های مختلف فکری از ذینفعان و ذینفوذان 

مختلف شهر مشهد در این دسته بندی لحاظ شده اند. 

در ابتدا از میان هفت دسته بندی فوق، تعداد ۸1 نفر به 
نمایندگی از این حوزه ها انتخاب شدند و کار با ایشان در 
میان گذاشته شد و اهمیت و ضرورت و هدف از این کار 
برای ایشان تشریح شد و از ایشان دعوت به تکمیل این فرم 
برای مشارکت در پنل دلفی گردید. از میان این تعداد، در 
نهایت 42 نفر در پنل اولیه دلفی شرکت کرده و اقدام به 
نمره دهی به ابعاد و شاخص های حکمروایی خوب شهری 

که متناسب با ویژگی های شهر مشهد هستند نمودند.
جدول فراوانی افراد شرکت کننده در پنل دلفی با توجه 

به گروه و دسته بندی یاد شده به شرح زیر می باشد: 
جدول 3 : دسته بندی خبرگان شرکت کننده در پنل دلفی

تعداد افرادی که به نمایندگی از هر دسته بندی
دسته بندی در طرح مشارکت داشته اند

6اعضای شورای شهر مشهد

شایان ذکر است که برخی 
افراد در بیش از یک دسته 
حضور دارند و هم پوشانی 

وجود دارد اما در نهایت تعداد 
کل افراد واقعی که مشارکت 

داشته اند 42 نفر می باشد.

11مدیران ارشد شهرداری مشهد

8مدیران ارشد آستانقدس رضوی

4مدیران ارشد استانداری خراسان رضوی

9تشکل های مردمی، NGOها و دیگر نهادهای مردمی

5بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی

اساتید دانشگاه و صاحب نظران و خبرگان مستقل در 
8این حوزه

پس از انجام فرایند دلفی و جمع بندی و مرتب کردن ابعاد و شاخص های نهایی شده در فرایند دلفی، ابعاد و شاخص های 
بومی حکمروایی خوب شهری متناسب برای شهر مشهد به شرح زیر به دست آمد: 

جدول 4 : ابعاد و شاخص های حکمروایی خوب شهری متناسب برای شهر مشهد

شاخص هاابعادمفاهیم

مدیریت و 
سازماندهی شهر

اثربخشی و بهره وری سیستم مدیریت 
شهری و سازماندهی منابع شهری

خالقیت و نوآوری در اداره امور شهری

کارآمدی مقامات شهری

مدیریت و توسعه منابع انسانی

مدیریت یکپارچه شهری

اندازه گیری عملکرد مدیریت شهری

امنیت و توسعه  اقتصادی 

کیفیت و کمیت خدمات و اماکن رفاهی و گردشگری

مشوق های کسب و کارهای غیر رسمی

احساس امنیت در شهر )به خصوص برای گردشگران و سرمایه گذاران(

چشم انداز راهبردی و برنامه
برنامه ریزی توسعه

وجود چشم اندازی شفاف و برنامه های راهبردی/عملیاتی

مدیریت محیط زیستی
مدیریت منابع طبیعی

مدیریت پسماند و کنترل آلودگی های شهری
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پاسخگویی 
عمومی

شفافیت و حاکمیت قانون

شفافیت در قبال اجتماع

انتشار رسمی قراردادها، مناقصه ها، بودجه، حساب ها، درآمدها و دارایی ها

موجود و در دسترس بودن اطالعات

مسئولیت پذیری

وجود ساز و کارهای مسئولیت پذیری، اطالعات شهری و شکایات شهروندی

پردازش و انتشار گزارش های مالی

حسابرسی منظم و مستقل

شهروند محوری

عدالت و خدمات اجتماعی

تامین انسجام و همبستگی اجتماعی

فعال کردن ظرفیت های اجتماعی

استفاده بهینه از سرمایه های نمادین

برقراری اهداف در توسعه  انسانی

فرصت برابر برای دریافت خدمات اولیه و اقدامات مثبت برای فقرا

مشارکت هنرمندان و بکارگیری هنر و ظرفیت های آن در تلطیف محیط شهر

دانایی و تخصص گرایی

نسبت نخبگان به جمعیت شهر

استفاده بهینه از ظرفیت های انسانی بومی

میزان سفر و ماندگاری دانشمندان به جمعیت گردشگر و زائر شهر

مشارکت و دیالوگ مدنی

مشارکت شهروندی در تصمیم های شهری

وجود شورای شهر منتخب

وجود باشگاه شهروندان )نرم افزارهای مشارکت شهروندان(

به این ترتیب ابعاد و شاخص های بومی حکمروایی خوب 
شهری متناسب با ویژگی های شهر مشهد احصاء شد. در 
گام بعد الزم بود تا با توجه به وضعیت کنونی شهر مشهد 
و وضعیت مطلوب مشهد در حوزه حکمروایی خوب شهری 
و  فرایندها  آمده(،  دست  به  بومی  های  و شاخص  )ابعاد 
راهکارهایی مناسب و بومی با توجه به شرایط شهر مشهد 
برای گذر از وصعیت فعلی به وضعیت مطلوب ترسیم شود.

برای این منظور ابتدا از طریق مصاحبه با نخبگان مختلف 
متناسب با بحث حکمروایی شهری ، با توجه به نقاط قوت 
و ضعف و نیز ابعاد و شاخصهای احصاء شده متناسب برای 
مشهد، اقدام به دریافت فرایندها و راهکارهای پیشنهادی 
ایشان شد و سپس با دسته بندی و مرتب سازی و احصاء 
مضامین مشترک، چندین فرایند و راهکار مناسب برای 
در  که  زمانی  تا  مصاحبه  فرایند  شد.  استخراج  امر  این 
به  و  نشود  اضافه  جدیدی  نظرات  راهکارها  ارائه  زمینه 

عبارتی به اشباع برسد ادامه داشت.
راهکارهای  و  مضامین  دسته بندی  و  جمع بندی  از  پس 
مشترک و مشابه و استخراج چندین راهکار پیشنهادی، 

جلسات فوکوس گروپ با متخصصین صاحب نظر در زمینه 
مدیریت شهری و حکمروایی شهری برگزار شده و جمع 
بندی راهکارهای استخراج شده از مصاحبه ها در جلسات 
فوکوس گروپ به شور گذاشته شد و تا زمان حصول به 
اشباع در نظرات و راهکارها این جلسات ادامه یافت. در 
گرفته  و خرد جمعی شکل  نهایی  بندی  با جمع  نهایت 
و  ابعاد  و  پیشین  تحقیقات  پایه  بر  و  گروپ  فوکوس  در 
انجام شده  بومی حکمروایی و مصاحبه های  شاخصهای 
قبلی، راه حل ها و فرایندها و راهکارهای نهایی برای مدل 

متناسب حکمروایی خوب شهری برای مشهد احصاء شد.
برای انجام مصاحبه از متخصصانی که در حوزه مدیریت 
شهری فعالیت جدی و در سطوح باال داشته اند و یا صاحب 
نظر در حوزه های مربوط به مدیریت شهری و حکمروایی 
شهری هستند و یا افراد بلند پایه و صاحب نفوذ در ذینفعان 
و ذینفوذان هفت گانه شهر مشهد )شورای شهر، شهرداری، 
استانداری، آستانقدس، نهادهای مردمی، بخش خصوصی، 
افراد  ترکیب  اساتید و صاحب نظران( کمک گرفته شد. 

مصاحبه شونده در جدول زیر نشان داده شده است.
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جدول 5 : دسته بندی افراد مصاحبه شده برای دریافت راهکارهای حکمروایی خوب شهری برای مشهد

تعداد افراددسته بندی افراد مصاحبه شده

2اعضای شورای شهر مشهد

2مدیران ارشد آستانقدس رضوی

3مدیران ارشد شهرداری مشهد

1مدیران ارشد استانداری خراسان رضوی

3فعاالن بخش خصوصی

2تشکل های مردم نهاد

2اساتید دانشگاه و صاحب نظران

15جمع 

نهایی  نتایج  ابتدا  در  انجام شد،  باز  به صورت  مصاحبه ها 
ابعاد و شاخص های احصاء شده حکمروایی شهری متناسب 
همچنین  و  شد  ارائه  شوندگان  مصاحبه  به  مشهد  برای 
نتایج نظرات در خصوص نقاط قوت و ضعف مشهد در این 
خصوص. سپس با توجه به تجربه کاری و علمی مصاحبه 
به سمت  برای حرکت  که  شد  سوال  ایشان  از  شوندگان 
به  رسیدن  و  در مشهد  استقرار حکمروایی خوب شهری 
نقاط مطلوبی که در ابعاد و شاخص ها مشخص شده اند چه 

پیشنهادها و راه حل هایی ارائه می کنند.
تحلیل محتوای مصاحبه ها

با توجه به اینکه مصاحبه ها به صورت باز و غیرساختار 
یافته انجام شد، تحلیل مضامین مصاحبه ها بر مبنای هم 
و  ایشان  توسط  بیان شده  کلمات  و  مفاهیم  و  مضامین 
هم مضامین پنهان و غیر آشکارتر سخنان ایشان احصاء 
روش  مصاحبه ها  درون  از  مفاهیم  احصاء  روش  گردید. 
است  الزم  منظور  این  به  است.  کیفی  محتوای  تحلیل 
ابتدا واحد تحلیل مشخص شود. در یک دسته بندی پنج 
واحد اصلی تحلیل به صورت شاخص مربوط به کلمه ها 
و واژه ها، شاخص مرتبط با موضوع ها، شاخص مرتبط با 
قهرمان ها، شاخص مرتبط با ماده ها و شاخص مرتبط با 

فضا و زمان تقسیم بندی شده است )کرلینجر، 1393(.
 با توجه به اینکه در این تحقیق باید راهکارهای دستیابی 

به  توجه  با  مشهد  شهر  در  شهری  خوب  حکمروایی  به 
باید  لذا  احصاء شود  وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 
واحد تحلیل مربوط به کلمه ها و مضمون ها انتخاب شود. 
بنابراین برای استخراج راهکارها از واحد تحلیل یا همان 
عبارات  و  جمالت  مصاحبه ها،  در  رفته  کار  به  کلمات 

استفاده شود.
از دل مصاحبه ها  باید در استخراج راهکارها  از آنجا که 
در  باید  لذا  شود  موضوعی سنجیده  نگرشی،  مقوله های 
انتخاب واحد تحلیل به سراغ فرد رفت. بنابراین در اینجا 
یا  کلمه  هر  اساس  بر  باید  اما  است  تحلیل  واحد  فرد 
جمله مقوله های فوق مشخص شود که کلمات و جمالت 
این  به  می گیرد.  خود  به  مشاهده  واحد  نقش  اینجا  در 
ترتیب در این پژوهش واحد مشاهده و تحلیل با همدیگر 
متناسب و منطبق می شوند و در نتیجه کلمات، جمالت 

و عبارات نقش واحد تحلیل را می یابند.
محتوای  دسته  دو  به  محتوا  تحقیق  این  در  همچنین 
آشکار و محتوای پنهان تقسیم بندی شده است. محتوای 
آشکار با استفاده از اصل صراحت، یعنی تعیین محتوای 
پنهان  محتوای  تعیین  برای  می شود.  مشخص  ظاهری 
یک باید معنای نامشهود آن کدگذاری شود. ارزیابی کلی 
محتوای  تعیین  اکتشافی،  مصاحبه های  از  کدام  هر  از 
پنهان خواهد بود و چون به تکرار کلمات وابسته نیست، 

لذا ارزیابی خوب و دارای اعتباری می باشد.
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جدول 6 : فراوانی واحدهای ثبت و کلمات در تحلیل محتوای مصاحبه ها

درصدفراوانی کلماتواحدهای ثبت یا کلمات

1415.2اهمیت باالی شفافیت برای استقرار حکمروایی خوب شهری

1314.1نقش مهم و موثر شوراهای محالت در اجرایی شدن حکمروایی خوب شهری

1112.0مدیریت واحد شهری از الزامات حکمروایی خوب شهری

1010.9لزوم ایجاد شوراهای منطقه ای به عنوان الیه واسط بین شوراهای محالت و شورای شهر

99.۸اعضای شورای شهر باید به صورت پلکانی از شوراهای محالت و مناطق باال بیایند

۸۸.7اهمیت فناوری اطالعات برای شکل گیری حکمروایی خوب شهری

۸۸.7لزوم اصالح قوانین مربوط به مدیریت شهری در راستای حکمروایی خوب شهری

77.6 تفویض اختیارات حداکثری دولت مرکزی به مدیریت شهری

66.5اهمیت وجود چشم انداز و برنامه های بلندمدت برای شهر و پرهیز از انجام کارهای صرفا کوتاه یا میان مدت

66.5توجه به منابع انسانی در مدیریت شهری برای تحقق برنامه ها

92100.0مجموع

محتوای پنهان مصاحبه ها
نیست  ارزشمندی  چندان  پیام  ظاهری  محتوای  صرف 
به  نیز  را  قضاوت خود  و  استنباط  باید  پژوهشگر  و یک 
کار ببرد و محتوای پنهان یک پیام ارتباطی را توصیف 
پنهان  محتوای  آوردن  دست  به  برای  کند.  تفسیر  و 
آنها  بر  مصاحبه ها  در  که  جمالتی  به  ابتدا  مصاحبه ها 
پیام  نهایت  در  و  می شود  پرداخته  است،  شده  تاکید 
ویژه ای که جمالت دارند، احصاء می شود. به این ترتیب 
شده  استخراج  مصاحبه های  متن  تحلیل  از  استفاده  با 
مضمون هایی که نشان دهنده راهکارها و کلیدواژه های 
مطلوب حکمروایی  به سمت  موجود  از وضعیت  حرکت 

خوب شهری در مشهد هستند احصاء میشوند. 
پنهان  محتوای  تحلیل  طریق  از  شده  احصاء  مضامین 
بین  گفتگو  محالت،  شوراهای  از:  عبارتند  مصاحبه ها 
شهر  شورای  ساختار  اصالح  شهر،  در  مختلف  گروه های 
در سطح  کاری  عدم سیاسی  با شهردار،  آن  مناسبات  و 
بلندمدت  برنامه ریزی  شهری،  مدیریت  و  شهر  شورای 
توسط شورای شهر و پرهیز از کارهای کوتاه مدت، مدیریت 
مدیریت  در  انسانی درست  منابع  مدیریت  واحد شهری، 
مدیریت  قوانین  اصالح  مهم،  عاملی  عنوان  به  شهری 
شهری، آگاه سازی مردم از حقوقشان در مدیریت شهری،  
مردمی کردن مدیریت شهر، تفویض امور توسط حکومت 

مرکزی به مدیریت شهری، شهرداری به عنوان تسهیل گر 
حکمروایی خوب شهری، حکمروایی هوشمند، شفافیت. 

پس از انجام مصاحبه ها و رسیدن به اشباع در راهکارهای 
ارائه شده، برنامه ریزی برای جلسات فوکوس گروپ انجام 
از  گزارشی  ابتدا  در  گروپ  فوکوس  اول  جلسه  در  شد. 
روند تحقیق از ابتدا داده شد و سپس ابعاد و شاخص های 
آن  از  بعد  و  مشهد  برای  متناسب  شهری  حکمروایی 
خصوص  در  مصاحبه ها  از  شده  استخراج  گزاره های 
راهکارهای رسیدن از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب 
مدیریت شهری ارائه شد. در ادامه اعضای فوکوس گروپ 
به ارائه نظرات خود در خصوص راهکارها پرداختند. پس 
از انجام دو جلسه فوکوس گروپ اجماع بین اعضای گروه 

در خصوص راهکارهای نهایی ارائه شده حاصل گردید. 
5. نتیجه گیری و پیشنهادها

در نمودار شماره 1 مدل فرایندی نهایی راهکارهای ارائه 
مطلوب  وضعیت  به  فعلی  وضعیت  از  حرکت  برای  شده 
است.  شده  ترسیم  مشهد  در  شهری  خوب  حکمروایی 
برای بیان تقدم و تاخر فرایندی هر یک از اقدامات از درج 
شماره بر روی هر اقدام در نمودار فوق استفاده شده است. 
است،  مشخص  تصویری  فرایندی  مدل  از  که  همانگونه 
جمع بندی راهکارها به صورت دو برنامه کوتاه مدت و میان 
مدت است. در برنامه کوتاه مدت که با نگاه انجام اقدامات 



48

شماره 56 پاییز 98
No.56 Autumn 2019

به صورت سریع و چابک تدوین شده است اقدام کننده 
اصلی شهرداری مشهد می باشد که با توجه به بضاعت ها 
سریع  اقداماتی  طریق  از  دارد  اختیار  در  که  امکاناتی  و 
می تواند گام هایی موثر بردارد. در برنامه میان مدت هدف 
ایجاد اجماع میان ذینفعان مختلف مشهد بوده و با انجام 

فرایندی که نسبت به حالت قبل زمان بر می باشد، فرایندی 
پایدار و پیوسته برای ایجاد راهکارهای پایدارتر و قوی تر 
است.  ترسیم شده  برای حکمروایی خوب شهری مشهد 

این برنامه ها در ادامه تشریح شده اند.

نمودار 1 : فرایند و راهکارهای حرکت از وضعیت موجود مدیریت شهری به سمت حکمروایی خوب شهری 

الف( برنامه کوتاه مدت: 
ترکیب 1.  و  ساختار  اصالح  به  اقدام  مشهد  شهرداری   

اعضای شوراهای محالت کرده و آن را به سمت مردمی 
اعضای شوراهای  انتخاب  نحوه  و  ببرد  تر شدن پیش 
محالت را نیز به نحوی برنامه ریزی کند که تا حدود 
از نظر مردم همان محالت باشد و از  زیادی برگرفته 
این  به  نیز  وسیعی  و  مناسب  اختیارات  دیگر  طرف 

شوراها اعطا کند تا جایگاه و اهمیت ویژه پیدا کنند.
سطح . 2 در  تنها  نه  مشهد  شهرداری  بعدی  قدم  در 

محالت بلکه در سطح مناطق و در سطح شهری نیز 
محالت  شوراهای  مشابه  شوراهایی  ایجاد  به  اقدام 
نموده و اختیارات فرایندهایی مشابه شوراهای محالت 
در سطوح منطقه ای و شهری به آنها اعطاء کند. به این 
شوراهای  ایجاد  به  اقدام  ای  منطقه  در سطح  ترتیب 

منطقه ای نماید که متشکل از نمایندگان و منتخبان 
شوراهای محالت آن منطقه هستند و بتوانند در مورد 
مشاوره  ارائه  و  گیری  تصمیم  منطقه ای  سطح  امور 
شهری  سطح  در  همچنین  نمایند.  مشارکت  و  کرده 
نیز اقدام به ایجاد کمیسیون های تخصصی داوطلبانه 
موضوعات  با  متناسب  و  نماید  مرتبط  متخصصان  از 
مختلف مسائل شهری کمیسیون هایی تخصصی ایجاد 
کند که علی الخصوص با استفاده از فناوری اطالعات و 
گروه ها و بسترهای مجازی اقدام به نظردهی و مشورت 
و رای دهی در مورد مسائل شهری نمایند. در مرحله 
و  منطقه ای  شوراهای  بحث  بودن  نو  به  توجه  با  اول 
به صورت  است  کمیسیون های تخصصی شهری الزم 

محدود به صورت پایلوت برخی موارد اجرا شود.
قبلی . 3 اقدامات  از  ناشی  بازخوردهای  گرفتن  از  پس 
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شوراهای  و  محالت  شوراهای  توانمندسازی  بر  مبنی 
این  در  شهری،  تخصصی  کمیسیون های  و  منطقه ای 
اصالحی  نکات  اعمال  جهت  الزم  اقدامات  مرحله 
بازخوردها انجام شده و با اصالح موارد الزم ، اقدام به 
فراگیر کردن این شوراها و کمیسیون ها می شود و به 

صورت وسیع و کامل اجرا می شوند.
این . 4 به  حداکثری  اختیارات  تفویض  مرحله  این  در 

شوراهای محله ای و منطقه ای و کمیسیون های تخصصی 
رایزنی های  همچنین  می شود.  انجام  شهرداری  توسط 
در  آنها  همکاری  برای  ارگان ها  و  نهادها  دیگر  با  الزم 
شورای محالت و مناطق و کمیسیون های شهری انجام 
شده و مشارکت سایر ارگان های دخیل در امور مختلف 
مدیریت شهری کسب می شود. به طور مثال ارگان هایی 
مراکز  کالنتری،  دادگستری،  پرورش،  و  آموزش  مانند 
بهداشت و ... از نهادهایی هستند که می توانند در این 

امر شرکت کنند.
ب( برنامه میان مدت: 

در حالت قبل مجری و بازیگر اصلی شهرداری مشهد و 
شورای شهر مشهد بود اما در این حالت بازیگران دیگر 
عرصه مدیریت شهری نیز به میان آمده و با یک حرکت 
جمعی و اجماعی بین ذینفعان مختلف مشهد در صدد 
برنامه ریزی های  برای  قوی  و  پایدار  ساختاری  ایجاد 
بلندمدت برای حکمروایی خوب شهری می شود. مراحل 

به شرح زیر می باشند: 
به . 1 مشهد  ذینفعان  کلیه  است  الزم  اینکه  به  توجه  با 

حکمروایی  راهکارهای  خصوص  در  واحد  اجماع  یک 
اقدام  فرادستی  نهادی  برسند الزم است  خوب شهری 
به فراخوانی این ذینفعان کرده و محوریت این امر را بر 
عهده داشته باشد. این نهاد فرادست می تواند از طرفی 
شورای اسالمی شهر باشد که منتخب مردم شهر است و 
در واقع شورای کل شهر است و می تواند نقشی فرادست 
دیگر  از طرف  باشد.  داشته  مردم  نماینده  عنوان  به  و 
فرمانداری شهرستان مشهد نیز می تواند چنین نقشی 
را ایفا کند چون طبق قانون نقش نظارتی و هماهنگ 
کنندگی در مورد امور مختلف شهر مشهد دارد. به هر 
ترتیب این نهاد فرادست باید اقدام به حساس سازی و 
آگاه سازی نهادها و ارگان ها و ذینفعان شهر مشهد در 
اقدامات  با  و  کرده  اهداف حکمروایی شهری  خصوص 

مختلف اقدام به آگاه سازی آنها نموده و از ایشان دعوت 
به برگزاری جلسات در این خصوص نماید.

در این مرحله پس از ایجاد حساسیت و آگاهی اولیه، . 2
اقدام به برگزاری نشست ها و جلسات متعدد با حضور 
در  اینکه  تا  می شود  ذینفعان  و  نهادها  ارشد  مدیران 
خصوص کلیات بحث و نحوه ایجاد اجماع و فرایندها و 

راهبردهای اصلی به نتیجه برسد.
در این مرحله الزم است با توجه به توافقات صورت گرفته . 3

ذینفعان  فیمابین  جمعی  صورت  به  کار  خصوص  در 
مختلف مشهد، در خصوص تشکیل یک شورای راهبردی 
اجرایی  دبیرخانه  یک  نیز  و  شهری  خوب  حکمروایی 
نظارتی تصمیم گیری شود. شورای راهبردی متشکل از 
مدیران ارشد و ذینفعان اصلی شهر مشهد است که در 
خصوص تصمیم گیری های کالن و راهبردی این حوزه 
فعالیت می کند و دبیرخانه اجرایی نظارتی نیز ذیل این 
شورای راهبردی اقدام به فعالیت کرده و اقدامات الزم 
جهت اجرایی شدن و عملیاتی سازی برنامه های شورای 
راهبردی را انجام می دهد وگزارش های دوره ای از نحوه 

اجرای برنامه ها ارائه می دهد.
به تصمیم گیری های مرحله . 4 با توجه  این مرحله  در 

قبل ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات شورای راهبردی 
حکمروایی شهری مشخص شده و این شورا شروع به 

کار می نماید.
شهری . 5 خوب  حکمروایی  نظارتی  اجرایی  دبیرخانه 

تشکیل شده و به صورت یک واحد اجرایی و نظارتی 
دبیرخانه  این  می شود.  تشکیل  دائمی  صورت  به  و 
می تواند زیر نظر شورای شهر و یا فرمانداری شهرستان 
مشهد تشکیل شود و دارای کادر نیروهای الزم جهت 

انجام وظایف مشخص شده می باشد.
و  به صورت موازی  بعد چند خط سیر  به  این مرحله  از 
مستقل از هم دنبال می شوند که ذیال به آنها اشاره می شود:

الف(
بیان شد که  برنامه کوتاه مدت  اینکه در  به  با توجه   .6
شهرداری مشهد راساً اقدام به توانمندسازی شوراهای 
و  راهبردی  شورای  ایجاد  زمان  تا  و  نماید  محالت 
شهری  خوب  حکمروایی  نظارتی  اجرایی  دبیرخانه 
اقداماتی در این زمینه انجام یافته است، یکی از اقدامات 
این شورای راهبردی این است که وضعیت شوراهای 
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محله ای، منطقه ای و کمیسیون های تخصصی شهری 
بازخورد  گرفتن  با  و  نماید  نظارت  و  کرده  بررسی  را 
در  الزم  اصالحات  به  اقدام  شده  انجام  فعالیتهای  از 
این خصوص نماید و راهبردهای آتی در این زمینه را 

مشخص نماید.
انجام  اقدامات  به  بازخوردهای مربوط  این مرحله  7. در 
و  منطقه ای  و  محله ای  شوراهای  خصوص  در  شده 
اقدام  کمیسیون های تخصصی شهری دریافت شده و 
این  ترکیب  و  ساختار  در خصوص  الزم  اصالحات  به 

شوراها و اختیارات آنها و نحوه انتخاب افراد می شود.
و  منطقه ای  و  محله ای  شوراهای  مرحله  این  در   .۸
کمیسیون های تخصصی به صورت کامل مستقر شده و 
کلیه نهادهای دخیل در مدیریت شهری اقدام به تفویض 

اختیارهای گسترده به این شوراها می نمایند.
شوراهای  فعالیت  نحوه  از  بازخورد  ارائه  با  بازخورد:   .9
محله ای و منطقه ای و کمیسیون های تخصصی شهری، 
نحوه  تشکیالت،  و  ساختار  خصوص  در  الزم  اصالحات 
انتخاب اعضا، اختیارات و دیگر موارد مربوط به آن اعمال 

می شود.
ب( 

6. الزم است شورای راهبردی حکمروایی خوب شهری 
اقدام به ایجاد سند چشم انداز حکمروایی خوب شهری 
برای مشهد نموده و مفاهیم، ابعاد و شاخص های بومی 
ویژه مشهد را تدوین کرده و وزن دهی کرده و با احصاء 
جهت  راه  نقشه  یک  ترسیم  به  اقدام  فعلی  وضعیت 
زمینه  این  در  مطلوب  به  موجود  وضعیت  از  حرکت 
حکمروایی  برای  بومی  مدلی  ترتیب  این  به  و  نماید 

خوب شهری مشهد ایجاد کند.
7. پس از تهیه مدل بومی و متناسب حکمروایی خوب 
از  حرکت  راه  نقشه  است  الزم  مشهد،  برای  شهری 
و  شود  ترسیم  مطلوب  وضعیت  به  موجود  وضعیت 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای 

آن تنظیم شود.
۸. پس از اجرای برنامه های تدوین شده در مرحله قبل 
خوب  حکمروایی  شاخص های  ساالنه  گزارش  باید 
شهری در مشهد و نقاط قوت و ضعف در زمینه حرکت 
به سمت حکمروایی خوب شهری تدوین شود. در هر 
سال با توجه به این گزارش ها، مدل تدوین شده و ابعاد 

بازنگری قرار  و شاخص ها و نقاط قوت و ضعف مورد 
گرفته و در صورت نیاز اقدام به اصالح در آنها می شود.

9.  بازخورد: در صورتی که گزارش های ساالنه ارائه شده 
در خصوص اجرای برنامه های حرکت به سمت وضعیت 
وجود  دهنده  نشان  شهری  خوب  حکمروایی  مطلوب 
ایرادات در ابعاد و شاخص ها و مدل بومی اولیه بود بر 
یا  و  اولیه  مدل  اصالح  به  اقدام  بازخوردها  این  مبنای 
مقادیر و متغیرهای آن می شود و یا ابعاد و شاخص ها 
حذف و اضافه می شوند. تشخیص این موارد بنابر گزارش 
راهبردی  شورای  عهده  بر  نظارتی  اجرایی  دبیرخانه 

حکمروایی خوب شهری می باشد.
پ(

6. از جمله وظایف مهم دیگر این شورای راهبردی تنظیم 
الیحه یا طرحی برای ارائه در مجلس شورای اسالمی 
در خصوص اصالح قوانین کشوری در زمینه مدیریت 
شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری است. البته 
دیگر  با  الزم  رایزنی های  است  الزم  خصوص  این  در 

کالن شهرهای کشور نیز انجام شود.
7. بازخورد: پس از انجام رایزنی با دیگر کالن شهرها و 
بازیگران کشوری دخیل در تصویب این قانون اقدامات 
انجام  پیشنهادی  قوانین  اصالح  خصوص  در  الزم 

می شود.
ت( 

مردمی  نهادهای  ورود  تسهیل  برای  راهکارهایی  تدوین   .6
صنایع،  انجمن  اصناف،  اتاق  قبیل  از  خصوصی  بخش  یا 
سازمانهای مردم نهاد )NGO(، هیئات مذهبی، تشکل های 
مردمی و ... از دیگر وظایف اصلی شورای راهبردی میباشد 
تا عالوه بر نهادها و ارگانهای قدرتمند دولتی و شبه دولتی 
که در شورای راهبردی حضور دارند دیگر ذینفعان مشهد از 
بخش های خصوصی و مردمی نیز توانمند شده و با ایجاد 
فضای گفتمانی بین سالیق و عالیق مختلف تضارب آرای 

مناسب بین این گروه های مختلف ایجاد شود.
طرف های  بین  گفتگو  منظور  به  منظم  برنامه های   .7
یا  و  مشهد  مختلف  ذینفعان  و  ذینفوذان  و  مختلف 
نحله های فکری موثر تنظیم می شود تا با تضارب آراء 
ایجاد شده فضای گفتگو حاکم شده و درکی مشترک 
گروه های  و  دسته ها  بحث  مورد  موارد  از  مناسب  و 

مختلف به وجود آید.
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خانه  است  الزم  اولیه  گفتمانی  فضای  ایجاد  از  پس   .۸
گفتگوی شهری مشهد ایجاد شود تا به صورت ساختار 
و روالی دائمی برای توسعه فضای گفتگوی شهری در 
سطوح مختلف درآمده و فضای کالنشهری را با فرمول 
از عالیق  و درک همه جانبه  توسعه  به سمت  گفتگو 

ذینفعان متعدد سوق دهد.
ث(

6. ایجاد زیرساخت های الزم برای حکمروایی هوشمند و 
شهر هوشمند از دیگر اقدامات شورای راهبردی می باشد. 
ابعاد مختلف حکمروایی  از  اینکه شفافیت  به  توجه  با 
راهبردی  شورای  هماهنگی  با  می باشد  شهری  خوب 
ملزم  حکمروایی خوب شهری کلیه ذینفعان مشهدی 
به شفاف سازی حداکثری کلیه مستندات خود شده و 
راهکارهای ایجاد مشارکت مردمی با استفاده از ابزارهای 
حداکثری  شفافیت  ایجاد  نیز  و  اطالعات  فناوری 

پیش بینی می شود.
مستقیم  غیر  و  مستقیم  نتایج  به  توجه  با  بازخورد:   .7
ناشی از انتشار وسیع اطالعات غیرمحرمانه و شفافیت 
حداکثری و پاسخگویی همه جانبه نهادهای ذینفوذ در 
مدیریت شهری، اصالحات الزم در خصوص راهبردها و 

برنامه ها در این زمینه انجام می شود.
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