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چکیده
امروزه مدیریت شهری یک ضرورت در ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در نظام شهری است .از الزامات مدیریت شهری
کارآمد و اثربخش حرکت در راستای حکمروایی خوب شهری است که این امر ،بدون توجهه بهه سهه مهلفهه شهفافیت،
پاسخگویی و مشارکت امکانپذیر نخواهد بود .یکی از راهکارهایی که برای افزایش اعتمهاد عمهومی و تعامهی بیشهتر بها
شهروندان برای نهادهای مدیریت شهری و بهطهور ویه ه شههرداری و شهورای اسهلامی شههر پیشهنهاد مهیشهود ،اراههه
دستورالعملی برای شفاف سازی عملکرد سیستم مدیریت شهری است .بهعبارت دیگر شفاف سازی یک عنصر سهازنده
برای افزایش اعتماد به نهادها قلمداد شده که قادر به بر طرف کردن شکاف بین مسئولین مهدیریت شههری و شههروندان
خواهد بود .در این دستورالعمی دستهبندی اطلاعات برای انتشار شامی :اطلاعات اقتصادی ،شهروندی ،قوانین و مقهررات،
نظارت و کنترل ،منابع انسانی و شهرسازی است .پ وهش حاضر از حیث هدف یک تحقیق کهاربردی و رو

انجهام آن

پیمایشی است .برای انجام این تحقیق پس از مطالعه منابع و اسهناد کتابخانههای ،بهرای جمهعآوری دادههها ،مصهاحبه بها
متخصصین و اساتید حوزه مدیریت شهری صورت گرفته است ،همچنین رو

تحلیی دادههها تفسهیری اسهت و بهرای

تحلیی دادهها از نرمافزار  MAXQDAاستفاده شده است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که میزان شفافیت در سیستم
مدیریت شهری کشور و شهر مشهد نامناسب است و به نظر میرسد تدوین دستورالعمی جهامع شهفاف سهازی یکهی از
تدابیر اولیه برای شفاف سازی است .در نهایت دستورالعمی نهایی با انجام مصاحبهها ،تحلیی دادههای حاصی از مصاحبه و
بررسی اسناد ،قوانین و مقررات ،برای کاربرد در نظام مدیریت شهری مشهد مناسب سازی شده است.
کلید واژهها :دستورالعمی ،شفافسازی ،مدیریتشهری ،مشهد.
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مقالۀ پژوهشی -مطالعه موردی

تدوین دستورالعمل شفافسازی عملکرد مدیریت شهری ،موردپژوهی :شهر مشهد
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شمارۀ اول

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

شفافیت به عنوان اصی اساسی حکمرانهی خهوب

 .1مقدمه
 .1. 1طرح مسئله

شناخته میشود .برنامه توسعه سازمانملی مطرش کهرده

مههدیریت شهههری مبحث هی اسههت کههه بهها هههور

است ،شفافیت به معنی به اشترا گذاشهتن اطلاعهات

شهرهای نوین و افزایش پیچیدگیهای زندگی شهری

و عمی بهه شهیوهای بهاز اسهت .سیسهتمهای شهفاف

شکی جدیدی به خود گرفته اسهت .یکهی از مباحهث

دستورالعمیهای روشنی برای تصمیمگیری عمهومی و

مهم و درعینحال جدید کهه در چنهد دههه اخیهر در

ارتبههاب بههین ذینفعههان و مقامههات دارنههد .همچنههین

متون مدیریت شههری مطهرش شهده اسهت ،موضهو

دسترسهی آزاد بهه اطلاعهات نقهش مهمهی در ارتقهای

پاسخگویی و شفافیت است ،این موضو بهخصهو

شفافیت ایفا میکند با اینحال ،اطلاعات بایهد بههموقع،

در کشورهای درحهال توسهعه در راسهتای اسهتقرار و

مناسب ،دقیق و کامی باشهد تها بهه طهور مههثر مهورد
2

نهادینه سازی جامعه مدنی ،خهود را نشهان مهیدههد.

اسههتفاده قههرار گی هرد (سههازمان اسههکان بشههر ،1112 ،

سیاستهای شفاف سازی بها سهرعت روز افهزون در

 .)7.این در حالی است که جامعه شهری ایهران بهه

سراسر جهان درحال توسعه و پخش اسهت .در سهال

درجهای از پیچیدگی رسیده است که بدون حاکمیهت

 1111فقط  1کشهور از قهوانین آزادی اطلاعهات بههره

شایسته یا نهاد سهازی بهرای چنهین حهاکمیتی امکهان

مند بودند که این تعداد در سال  1111به  91کشهور و

توسعه نخواهد داشت .یکی از شرایط مههم و اساسهی

در سال  1112بهه  111کشهور رسهید (اوزتهوپرا 1و

دموکراسی دراین حاکمیت ،عملکرد صهحی دسهتیابی

 .)692.بههریمن ( )1112مطههرش

به اطلاعات است .شهروندان مطلع ،بهتر میتواننهد بهه

رویجههر،1112 ،1

میکند که شفافیت بهعنوان یک مسئله بینالمللی ،پس

فرآیندهای دموکراتیک کمک کنند ،بهتر قهادر بهه در

از جنگ جهانی اول در مهذاکرات پهس از جنهگ ،بهه

و پههذیر

شهرت رسید.

مهیگذارنههد (رویجههر  ،گریملیخویجسههن و میجههر ،

زمان قابیتوجهی برای بسیاری از کشهورها طهول
کشید تا شفافیت را دنبال کنند .در اواسط دههه ،1111
تنها  11کشور از قوانین اطلاعاتی برخوردار بودنهد ،امها
در پایان سال  61 ،1112کشور آن را در اختیار داشهتند
(برتوت ، 9جاجر 2و گریمز، 1111 ،6

.)122.

تصههمیماتی هسههتند کههه بههر آنههها تهه ثیر
7

،1117

1

1

.)1.

تیم تحقیقاتی پروژۀ عدالت جهانی گزارشهی را در
سال  1111تحت عنوان "گزار

شهاخ

حکومهت

باز" منتشر کرده است ،این بررسی بر پایة چههار بعهد

حکومههت بههاز صههورت گرفتههه اسههت .1 :قههوانین و
اطلاعات حکومتی منتشرشهده .1 ،حهق دسترسهی بهه
اطلاعههات .9 ،مشههارکت مههدنی و  .2مکانیسههمهای

1. Oztoprak
2. Ruijer
3. Bertot
4. Jaeger
5. Grimes

6. UN-HABITAT
7. Ruijer
8. Grimmelikhuijsen
9. Meijer

سال هفتم
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دادخههواهی 112 .کشههور بههر اسهها

ایههن بررسههی

111

عملکرد سیستم مدیریت شهری و به طور ویه ه بهرای

امتیازدهی و رتبهبندی شهده انهد .یافتهههای ایهن تهیم

شهر مشهد است .این در حالی اسهت کهه ،بهر اسها

نشان میدهد که از  112کشور بررسهی شهده از نظهر

سر شهماری سهال  1916جمعیهت مشههد بهالر بهر

 ،کشورهای دانمهار  ،نهروژ و فنلانهد بها

 9111112نفر بوده که پس از تهران پرجمعیهتتهرین

این شاخ

 ،رتبههههای اول تها

شهر ایران محسهوب میشهود و از سهال  1117دارای

دادهاند و در این رتبههبنهدی

شهرداری بوده است .ایهن دسهتورالعمی باعهث ارتقها

ایران در رتبهه  111قرارگرفتهه اسهت (پهروژه عهدالت

شهههفافیت و افهههزایش اعتمهههاد و آگهههاهی عمهههومی

 .)11.شههفافیت گرچههه مفهههومی

شهروندان این شهر میشود و قادر به بر طهرف کهردن

ساده است اما کاربست آن تنها منوب به شناخت دقیهق

شههکاف بههین مسههئولین نهادهههای مههدیریت شهههری و

و تسلط بر تنو مصادیق آن اسهت .از طرفهی وجهود

شهروندان در مشهد خواهد بود.

کسب بهترین امتیازههای شهاخ
سوم را به خود اختصا
جهههانی،1111 ،1

یک دستورالعمی شفافسازی برای کاربسهت صهحی

 .0 .1پیشنه پژوهش و مبانی نظری

و مناسب شفافیت در ابعاد مختلف از الزامات اساسهی

 .1. 0. 1پیشنه پژوهش

ارگانها ،سازمانها و ادارات اسهت .ایهن در شهرایطی

حق دسترسی به اطلاعات از مقولاتی اسهت کهه از

است که ،ایجاد سازمانی به نام شههرداری کهه یکهی از

چند دهه قبی به آن توجه گردیده و همواره رویکردی

نهادهای اصهلی سیسهتم مهدیریت شههری محسهوب

کههه بههه آن وجههود داشههته بههه آزادی بیههان مطبوعههات

میشود ،عالیترین تدبیری بهوده اسهت کهه از طهرف

پرداخته و کمتر دربهاره حهق دسترسهی بهه اطلاعهات

دنی های مههدرن بههرای پاسههخگویی بههه نیازمنههدیههها و

سخن گفته است.

توقعات بیشمار سهاکنان شههرها بهه کهار بهرده شهده
است ،اما این سازمان وقتی در تعامی با مهردم تهوفیقی

برنامه اسکان بشر ملی متحد و شفافیت بینالمللهی
( )1112در گزارشههی بهها عنههوان "ابزارهههایی بههرای

به دست نیاورد ،نهتنها قادر نخواهد بهود ،مشهکلات را

حمایت از شفافیت در حکومت محلی" پهن راهبهرد

به طور کامی و جامع مرتفع نماید ،بلکه خود به مهانعی

برای ارتقها شهفافیت از طریهق رویکهرد مهدیریتی در

برای رفع مشکلات تبدیی خواههد شهد (صهابری فهر،

سط محلی اراهه میدهد که شامی؛ ارزیابی و نظارت،

 .)111 .یکههی از راهکارهههایی کههه بههرای

دسترسی به اطلاعات ،اخلاق و یکپارچگی ،اصهلاحات

افزایش اعتماد عمومی و تعامهی بیشهتر بها شههروندان

اسههت

،1911

برای نهادههای مهدیریت شههری و بهه طهور خها

سههازمانی و هدفگههذاری موضههوعات خهها
(سازمان اسکان بشر،1112 ،

.)11.

شهرداری و شورای اسلامی شههر در کشهور پیشهنهاد

اداره جوامههع و حکومتهههای محلههی ( )1112در

میشههود ،اراهههه دسههتورالعملی بههرای شههفاف سههازی

گزارشههی بههه اراهههه دسههتورالعمی شههفافسههازی در
حکومتهههای محلههی انگلسههتان مههیپههردازد .ایههن

1. World Justice Project

دستورالعمی شامی قوانینی است برای برآوردن تمایهی
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دولت به قرار دادن قدرت بیشتر به دسهت شههروندان
برای افهزایش پاسهخگویی دموکراتیهک و تسههیی آن

شمارۀ اول

جورنا )1116( 2در پ وهشی با عنوان "پذیرا بودن

حاکمیت شهری :چگونگی شهفافیت دولهت محلهی"

برای مردم محلی جهت کمک به رونهد تصهمیمگیری

که روی دولتهای محلی اروپا انجام داده است ،تهاثیر

محلی و کمک بهه شهکی دادن بهه خهدمات عمهومی،

دولت آزاد را بهوسیله افزایش شفافیت در فعالیتههای

صادر شدهاست (دپارتمان جوامهع و دولهت محلهی،1

سنتی محلی در یکی از شهرهای هلنهد مهورد بررسهی

 .)2.سه اصی باعث تهیه ایهن دسهتورالعمی

قرار میدههد کهه بههعنوان یهک پیشهتاز در مشهارکت

شدهاست :تقاضا ،بازکردن و به موقع بودن( .دپارتمهان

شهههروندان در اداره شهههر شههناخته میشههود (جورنهها،

،1112

جوامع و دولت محلی،1119 ،

.)11.

،1116

.)121-111 .

اوزتوپرا  1و رویجهر 9در پ وهشهی بها عنهوان "

همانطهور کهه در جهدول  1مشهاهده مهیشهود،

انهههوا شفافسهههازی :تحلیهههی دسهههتورالعمیهای

ارزیههابی شههفافیت ماهیههت گسههتردهای دارد کههه در

شفافسازی حکومت محلی انگلستان در سهال 1116

پ وهشههای داخلهی انجهام شهده بیشهتر بهر همهین

" بیان میکنند :این دستورالعمی بر اکثهر قهدرتههای

موضو تاکید شدهاست .ایهنگونهه مطالعهات عمومها

محلی به جز بعضی از شهرهای کوچهک و سیاسهی و

اصول پایه شفافیت را در نظر مهیگیرنهد و سهپس بهر

دستگاههای جنایی دلالت مهیکنهد .دسهتورالعملی کهه

همین اسا

میزان شفاف بودن سیستمههای مختلهف

دسترسی و استفاده مجهدد اطلاعهات بخهش عمهومی

را اعلام میکنند .اما ههدف اصهلی ایهن تحقیهق بهبهود

توسط گروههای علاقهمنهد را نقهن نمهیکنهد .بهرای

شفافسازی از طریق یک سازوکار اجرایهی اسهت .در

چارچوب قانونی مازاد ،دستورالعمی اطلاعهات بخهش

ایههن پهه وهش بررسههی عوامههی مههوثر بههر تههدوین

عمومی را بصورت رای بهدون ههید درخواسهت یها

دستورالعمی شفافسازی در بستر مهدیریتشههری و

مهیسهازد .دسهتورالعمی ،قهدرت

همچنهههین تهههدوین دسهههتورالعمی شهههفافسهههازی

های محلی را به انتشار  12مجموعهه داده در  9گهروه

مدیریتشهری ،شهر مشهد برای اجهرای یهک نمونهه

کلی ذیی وامیدارد:

محلی مناسب سازی شده ،هدف خواهد بود.

فعالیتی در دستر

 -1دادههایی که هر سه مهاه منتشهر مهیشهوند-1 ،
دادههایی که سالیانه منتشر میشهوند -9 ،دادهههایی کهه
فقط یک بار منتشر می شهوند (اوزتهوپرا و رویجهر،
،1112

.)1 .

1. Department for Communities and Local
Government
2. Oztoprak
3. Ruijer

4. Jorna

تدوین دستورالعمی شفاف سازی عملکرد مدیریت شهری ...

سال هفتم

111

جدول .1اهداف تحقیقات انجام شده داخلی در باب موضوع شفاف سازی
هدف پژوهش

عنوان پژوهش( /پژوهشگر و سال انتشار)

بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب( /هرمزیزدانی،
)1912
بررسی پاسخگویی و شفافیت در مدیریت شهری براسا

الگوی

حکمرانی شهری خوب نمونه موردی؛ شهرداری منطقه  2تهران)( /
آرایی)1917 ،
بررسی نقش کنشگران عرصه شهری در حق دسترسی به اطلاعات؛
(نمونه موردی :شهر مشهد)( /رستگار)1911 ،

بررسی نقش شفافیت از ابعاد مختلف در حکمرانی خوب
بررسی مولفه های پاسخگویی و شفافیت ،عوامی موثر و میزان آنها در
ارتباب با مدیریت شهری منطقه  2تهران
تعیین نقش و جایگاه کنشگران شهری در حق دسترسی به اطلاعات

بازنمودن آگاهی جمعی برنامه ریزان دولت الکترونیک از پدیده

در هرچه بیشتر مفهوم شفافیت از دید برنامه ریزان دولت الکترونیک

شفافیت اطلاعات( /کا می)1911 ،

استان خراسان رضوی

بررسی و سنجش شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شهری مشهد

تبیین مفهوم ،ابعاد و شاخصه های شفافیت و پاسخگویی و بررسی

بر اسا

میزان شفافیت و پاسخگویی درمدیریت شهری شهر مشهد در سال

الگوی حکمرواهی شهری خوب/

 1911و اراهه عوامی موثر بر ارتقا آن

(حسن زاده کجیدی)1911 ،
سنجش شفافیت سازمانی در منطقه وی ه اقتصادی پیام( /بخت
آزاد)1912 ،

سنجش وضعیت شفافیت سازمانی درمنطقه پیام

بررسی تطبیقی مبانی و آثار حقوقی اصی شفافیت از دیدگاه اسلام

بررسی تطبیقی مبانی و آثار اصی شفافیت از منظر اسلام و حکمرانی

و نظریه حکمرانی خوب( /طاهری)1912 ،

خوب

م خذ( :یافتههای پ وهش)1911 ،

 .0 .0 .1مبانی نظری

کردن فساد در شرکتها تشویق میکرد و شهفافیت را

اصطلاش شفافیت در سالهای اخیر فراگیر شهده و

رهایی از اهر سازی و نیرنگ تعریف کهرد (موسسهه

محبوبیت بدست آورده است چرا کهه عهدم شهفافیت

رهبری اجرایهی بهانف1119 ،؛ محمهدی کیها،1911 ،

در ابزارهای مهالی بهه عنهوان یکهی ازعوامهی مههم در

.)92.

ایجاد بحهران اقتصهادی در سهالههای  1111و 1111

9 OECDبیان میکند ،شفافیت به محیطهی اطلهاق

 ،)1 .امها بهه

میشود که در آن اهداف ،سیاستها ،چهارچوبههای

ندرت با دقت و موشکافی تعریف شده اسهت ،دلایهی

قانونی ،نهادی و اقتصادی آن تصهمیمگیهری در مهورد

اصلی این امر به کارگیری این اصطلاش در حهوزهههای

سیاستها و دلایی آنها ،دادهها و اطلاعات مربهوب بهه

مختلف و ماهیت و وی گیهای گسترده آن است.

سیاستهای پولی و مهالی و شهرایط پاسهخگویی بهه

شناخته شدهاست (اتزیهونی،1111 ،1

ایدهی شفافیت بهه سهال  1111و بهه کهار آدامهز

1

موقع است .همچنین مرکز منابع مبارزه بها فسهاد U4

2

برمیگردد ،کهه اسهتفاده از تبلیغهات را بهرای محهدود
1. Etzion.
2. Adams

3. Organisation for Economic Co-operation and
Development
4. Anti-Corruption Resource Centre
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شفافیت را کیفیت باز بودن ،ارتباب و جواب گو بهودن
تعریف میکند (زونیگا،1111 ،1

.)9.
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شفافیت به طور کلهی بهه عنهوان اصهی توانمندسهازی
مردم برای کسب اطلاعات درباره سهاختار و عملیهات

لیندسههت 1و نههورین )1117( 9در توضههی مفهههوم

یک نهاد مشخ

تعریف مهیشهود .شهفافیت ا لهب

شفافیت چنین میگویند" :مفهوم شفافیت بهر قابلیهت

مترادف با صراحت و افشا محسوب میشود ،هرچنهد

دسترسی به اطلاعات دلالهت دارد ،لغهت شهفافیت بهه

تفاوت های جزهی بهین ایهن دو وجهود دارد (هیلهد،1

معنای امکان نگاه کردن به درون یهک چیهز اسهت بهه

،1112

.)12.

منظور فهمیهدن آن چهه در آن مهیگهذرد" (لگزیهان

به طور کلی شفافیت مفههوم گسهتردهای دارد کهه

 .)119.همچنهههین

باید دارای وی گیهایی باشهد ازجملهه  .1 :مبتنهی بهر

جولینهت و پاکوهههت ( )1117شهفافیت را ابههزاری کههه

ایجاد اعتماد؛  .1ارتباب مسهتقیم بها دسترسهی آزاد بهه

مشارکت مردم را در تهدوین و اجهرای سیاسهتههای

اطلاعات دارد؛ و  .9اصلی برای دموکراسی ،مشهارکت

عمومی را تشویق میکند تعریف میکنند ،در حقیقهت

و حکمرانی مطلوب.

مرتضهههوی و کههها می 1917

تمایههی رو بههه رشههدی بههرای مشههارکت مههردم در

 .1 .0 .0 .1انواع شفافیت

تصمیمگیری و فرآیندهای تصهمیم در دولهت وجهود

شفافیت مفهوم وسیعی است آن چه باعث متمهایز

دارد .بههرای اینکههه آنههها بتواننههد فعالانههه در مههدیریت

شدن شفافیت و سایر مقولهههای حکمرانهی مطلهوب

.

میشود ابعاد گسترده و جهامع آن اسهت .لینسهتدت و

 .)121در نتیجههه شههفافیت دولههت از طریههق تعاملههات

نورین معتقدند؛ بهه طهور کلهی مهیتهوان دو گونهه از

پیچیههده بههین مجموعهههای از کنشههگران سیاسههی و

شفافیت را از هم تفکیک کرد ،گونه اول حالتی اسهت

اجتمههاعی در مجموعهههای از قههوانین رسههمی و یههر

که اراههه اطلاعهات در اختیهار عامهی نیسهت و نهوعی

بودن انوا تکنولوژیهای جدید

افشای اطلاعات است که عامی خود به اراهه آنها نمی

.)211.

پردازد .اما گونه دوم شفافیت حالتی اسهت کهه بهه آن

باید توجه داشت که در مبانی دموکراتیک این ایده کهه

افشاگری میگویند ،که یک سازمان یا یک عامی خهود

اقتدار دولهت اسهت" بهدون

با میی خود به افشای اطلاعات میپردازد .گونهه اول را

وجههود شههفافیت یههرممکن اسههت (منههدل ،2میههرو7و

شفافیت خارج از کنترل عامی و گونه دوم را شهفافیت

 .)1.درنهایت ،هیلد معتقد اسهت،

در کنترل عامی مینامنهد (لیندسهت و نهورین،1112 ،

دولت شرکت کنند (مارشهال 2و ویلنهاو،1111 ،6

رسمی و در دستر

و پیوسته ،ساخته شدهاسهت (میجهر،1119،
"اراده مردم پایه و اسا
استار ،1112 ،1

1. Zúñiga
2. Lindstedt
3. Naurin
4. Martial
5. Villeneuve
6. MendelT
7. Meyer
8. Stark

 .)1.در دستهبندی هیلد ( )1112دو رو

شهفاف-

سازی عمودی و افقی را از هم تفکیک میکند .بر ایهن
اسا

در شفافسازی عمودی ،شفاف سهازی از بالها

9. Heald

سال هفتم
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به پایین و در شفافسازی افقی ،از پایین به بالا وجهود

قضاوتی 9صورت گرفته است ،همچنین رو

دارد .شفافسازی افقی زیردستان را مجبور بهه ته مین

و تحلیی دادههها ،کدگهذاری بها اسهتفاده از نهرم افهزار

اطلاعات برای مافوق خود میکند تها بهه آنهها اجهازه

تحلیی کیفی دادهها  MAXQDAاست.

دهد ،از اتفاقات سطوش پایینتهر بهاخبر شهوند .بهر م
ایههن ،شههفاف سههازی عمههودی ،مههافوقههها را بههه

تجزیهه

 .1 .0روش نمونهگیری
رو

نمونهگیری این تحقیق از نو نمونههگیهری

توانمندسازی زیردستان مجبور کرده تا دربهاره سهطوش

هدفمند است ،بدین ترتیب کهه بها توجهه بهه وجهود

بالاتر اطلا داشته باشند (اوزتوپرا و رویجهر،1112 ،

گروههای اصلی دخیهی در مهدیریت شههری مشههد،

.)6.

ابتدا بخشهایی از هریک از گروهها انتخهاب گردیهده

در رویکرد اصهلاحی هیلهد پیشهنهاد میشهود کهه

و  91متخص

در دستر

در ایهن حیطهه شناسهایی

شفافیت به صورت الکترونیک به  9دسته تقسیم شود:

شد ،به طورمثال؛ در شهرداری مشههد ابتهدا مسهئولین

 -1شهههفافیت داده -1 ،شهههفافیت فرآینهههد و-9

مرتبط بها شهفافسهازی سهازمان شناسهایی و سهپس

شفافیت سیاست /تصمیم گیری (بنیسهتر 1و کونهولی،1

مصاحبه با مسئولین و کارشناسان به صورت تصهادفی

،1111

.)1.

و نمونه در دستر

مصاحبه با متخصصین اشبا نظری بوده است؛ پهس از

 .0روششناسی پژوهش

تحقیق حاضر از حیث ههدف کهاربردی اسهت و
رو

صورت گرفته است .معیار تعهداد

انجام تحقیهق پیمایشهی اسهت .جامعهه آمهاری

مصاحبه با  12نفهر یافتهه جدیهدی از مصهاحبههها بهه
دست نیامد و نتای به تکرار رسیدند.

پهه وهش ،مههدیران ،کارشناسههان و صههاحب نظههران
نهادهای مدیریت شهری شهر مشههد ،اعضهای هیئهت
علمی ،پ وهشگران و فعالان حهوزه مهدیریت شههری
هستند .به منظهور جمهعآوری داده از رو

مصهاحبه

عمیق با افرادی که دارای آشنایی با موضو تحقیهق یها
دارای سابقه مواجهه با این موضو بوده و یا به عنهوان
مسئول در این زمینه فعالیت داشتهانهد ،اقهدام گردیهده
است .انتخاب سازمانهای مورد مصاحبه نیز بها توجهه
به سابقه رخداد مساله تحقیق در آنها صهورت گرفتهه
است .انتخاب افراد مصاحبه شونده بر اسا

رویکهرد

 .9بخشی از جامعه بر مبنای قضاوت پ وهشگر به عنهوان نمونهه
انتخههاب میشههود .معمولهها در نمونههه گیههری قضههاوتی انتخههاب

1. Bannister, F
2. Connolly, R

سنجیده واحدها به طریقی صهورت میگیهرد کهه هریهک معهرف
بخشی از جامعه مورد نظر باشند.
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جدول  .0مشخصات مصاحبه شوندگان
پست سازمانی

تحصیلات /رشته تحصیلی

1

کارشناسیارشد /علوم ارتباطات اجتماعی

مدیر روابط عمومی معاونت حمی و نقی و ترافیک ،شهرداری مشهد.

1

دانشجو دکترا /جغرافیای سیاسی

معاون مدیرکی نوسازی و تحول سازمانی ،شهرداری مشهد.

9

کارشناسیارشد /مهندسی عمران

مدیر طرش و برنامه حوزه معاونت شهرسازی و معماری ،شهرداری مشهد.

2

دکترا  /جغرافیا و برنامهریزی شهری

رهیس نهاد مطالعات و توسعه عمران شهر مشهد ،شهرداری مشهد.

6

دانشجو دکترا  /حقوق تجارت بین الملی

عضو شورای شهر مشهد

2

کارشناسیارشد /مدیریت پروژه

معاون برنامهریزی و توسعه ،شهرداری مشهد

7

دانشجو دکترا /برنامهریزی شهری

شهردار منطقه  11شهر مشهد

1

دکترا /شهرسازی

1

دکترا  /شهرسازی

11

دکترا  /شهرسازی

11

دکترا /شهرسازی

11

دکترا /شهرسازی

کارمند شهرداری مشهد و پ وهشگرشهری

19

کارشناسیارشد /برنامهریزی شهری

عضو جامعه مهندسین مشاور ،مهرازان

12

کارشناسیارشد /برنامهریزی منطقهای

عضو مرکز پ وهشهای شورای شهر و مدر

دانشگاه فردوسی.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
کارشنا

امور اجتماعی شهری ،مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری

عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا و مدر

عضو جامعه مهندسین مشاور طا

دانشگاه فردوسی

و فرنهاد و مدر

م خذ( :یافتههای پ وهش)1911 ،

مدیریت شهری در سهط کلهان پرداختهه شهد .لهزوم

 .9یافتههای پژوهش
 .1 .9قوووانین ،مقووررات و مصوووبات موودیریت
شهری در باب موضوع شفاف سازی در کشور

توجه به این قوانین و مصوبات از آن جهت است کهه،
هرچنهد دسههتورالعمی مهورد بحههث در ایهن په وهش

به منظور شناخت بیشتر جایگاه شهفافسهازی در

محلی و منحصر به بستر مدیریت شهری شههر مشههد

حیطه مدیریت شهری و به طور وی ه نهادهای اجرایی

است ،ولی در اسا

متاثر از یک جریان فکهری ملهی

و عمومی ،پیش از ورود به مبحهث مهدیریت شههری

کلان و سیاستگذار با نام شفاف سهازی اطلاعهات در

شهر مشهد و بررسی قوانین و مصهوبات مربوطهه ،بهه

دستگاههای دولتی و اجرایی کشور است.

بررسی قوانین اثر گذار و پایهای در شفاف سهازی بهر
جدول .9احکام مرتبط با شفاف سازی تاثیرگذار بر دستگاههای اجرایی مدیریت شهری
عنوان قانون (سالتصویب)  /ماده
عنوان تکلیف

مخاطب

قانون شهرداریها با اصلاحات و الحاقات ( / )1992ماده  71 ، 27و 11
الزام به اطلا رسانی آن دسته از مصوبات شهرداری که جنبه عمومی دارند.
تکلیف به انتشار صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری که به تصویب انجمن

شهرداری ها

سال هفتم
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عنوان قانون (سالتصویب)  /ماده
مخاطب

عنوان تکلیف

شهر رسیده است.
الزام به آگهی عمومی حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از
تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور.
قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات ( / )1922ماده 121
الزام به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی ،عملکردی و دارایی مهدیان مالیاتی

سازمان امور مالیاتی و کلیه
موسسات عمومی و انقلابی

قانون تشکیلات ،و ایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( / )1976ماده  71و 72
الزام به انتشار عمومی صورت بودجه و هزینهها در پایان هر سال مالی

شوراهای اسلامی کشور

الزام به راه اندازی پایگاه رایانهای جهت اطلا عموم مردم از مصوبات ،تصمیمات،

شورای شهر ،شهرداری و

عملکرد ،بودجه ،هزینه و درآمدها

سازمانهای وابسته

قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات ( / )1912ماده 17
الزام دستگاههای اجرایی به شفاف نمودن مراحی ،زمان و کیفیت و استاندارد اراهه
خدمات و تغییرات آنها رف مدت سه ماه

دستگاههای اجرایی

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ( /)1917ماده 1 ،7 ،6 ،2، 1و 11
دولت و دستگاههای اجرایی

دسترسی به اطلاعات عمومی برای عموم مردم

قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ( / )1911ماده  1و 11
تدوین سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای
اطلاعاتی و ت مین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور
دسترسی به پ وهش ها و تحقیقات یرمحرمانه که از محی بودجه عمومی ت مین
اعتبار شدهاست.

سازمان برنامه و بودجه،کلیه
دستگاههای اجرایی و موسسات
عمومی

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ( / )1911ماده 12
اطلا رسانی هرگونه تغییر سیاست ها  ،مقررات و رویههای اقتصادی در زمان
مقتضی قبی از اجرا

 .0 .9مصوووبات شووورای شهرمشووهد در حوووزه
شفاف سازی

در ایههن قسههمت بههه بررسههی قههوانین ،مقههررات و
مصوبات شورای شهر مشهد به عنوان یک نههاد نها ر
در حوزه شفافسازی پرداختهه شدهاسهت .در ارتبهاب
با هر یک از مصوبات در جدول شماره  6توضهیحات

دولت و دستگاههای اجرایی

و مفاهیم عام شفاف سهازی هرمصهویه ذکهر شهده تها
نقاب تاکید بیشتر ،آشکارشود.
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جدول .4مصوبات شورای شهرمشهد در حوزه شفاف سازی و ارتباط آن عناصر شفاف سازی
نام مصوبه

منشورحقوق شهرنشینی شهر مشهد

ابعاد شفافسازی

اطلاعات برای شفافسازی

شفاف سازی اطلاعات

بهای تمام شده خدمات

شفاف سازی مشارکتی

اطلاعات شخصی کارکنان

پاسخگویی

اطلاعات درآمد و هزینه

شفافیت در مسئولیتها

فرآیند وضع ،تغییر و اجرای تصمیمات
ساختار سازمانی

شفافیت اقتصادی
آیین نامه حمایت و تشویق اعلامکنندگان

پاسخگویی

مفاسد اداری در شهرداری مشهد

شفافیت اقتصادی

شفافیت مالی و عملکردی در م موریت های
خارج از کشور

جلسات علنی شورای اسلامی شهر
نظارت و مبارزه با فساد

شفافیت اقتصادی

حمایت و تشویق مادی و معنوی از

م موریتهای کاری خارج از کشور

پاسخگویی

گزارشگران تخلفات واقع شده و یا در حال
وقو

نظارت و مبارزه با فساد

شفافیت اقتصادی

هزینهها شهرداری

شفاف سازی اطلاعات
بهبود پاسخگویی و شفافیت در معاملات

منابع درآمدی شهرداری

پاسخگویی

اطلاعات معاملات شهرداری

شفافیت اقتصادی

قراردادهای شهرداری

شهرداری مشهد

شفاف سازی اطلاعات

انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی

اطلاعات شهرسازی

شفاف سازی مشارکتی
شفاف سازی اطلاعات

شفاف سازی و اطلا رسانی کامی اطلاعات

پاسخگویی

شفافیت در اطلاعات :مناقصه ،مزایده،

معاملات شهرداری

شفافیت در مسئولیتها

سرمایهگذاری و معاملات شهرداری

شفافیت اقتصادی

م خذ( :یافتههای پ وهش)1911 ،

 .9. 9فرآیند تحلیل دادهها

باید به خاطرداشت که نرم افزارهای تحلیهی کیفهی بهه

فرآیند تجزیهه و تحلیهی دادههها نقطهه عطفهی در

خودی خود دادهها را برای شهما کدگهذاری و تحلیهی

پ وهشهگر

نمیکنند ،این و یفه همچنان بر عهده پ وهشگر است

در جمهع آوری اطلاعههات و دادهههها توسههط محقههق و

(سالدنا،1916 ،

 .)26.در این پ وهش برای تحلیهی

مبانی نظری پ وهش بایهد شخصها توسهط پ وهشهگر

مصاحبههای صورت گرفته از رو

پ وهشهای کیفی است ،زیرا تمهام تلها

تفسیری اسهتفاده

تحلیی شهود ،هرچنهد در دههه اخیهر اسهتفاده از نهرم

شدهاست .در رو

افزارهای تحلیی دادههای کیفی مرسوم شدهاست ولی،

تا در حد امکان بر آشکار نمهودن پیهامههای نهفتهه در

تفسیری پ وهشگر درصدد اسهت

سال هفتم
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متن نوشتار مصاحبه بپهردازد .بهرای دسهتیابی بهه ایهن
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 -2پ وهشگر باید مقولههههای اسهتخراج شهده از
تحلیی متون را با مقولههایی که اسا

هدف باید مراحی ذیی طی شود:
 -1ابتدا به ترتیب متنهای مصاحبهها پیاده شهده و

تدوین سهوالات

و پاس های احتمالی مصاحبه در نظر گرفته شهدهانهد،
کالیبره کند و در یک جهدول یها دسهتهبنهدی تحلیلهی

مرور شوند.

وارد کند.

 -1در هر متن گفتههای اساسهی برجسهته گهردد،
زیرآن خط کشیده شود و یها پررنهگتهر درج گهردد،

 -7در انتههها بههرای بررسههی دقیههقتههر ،کههدها و

همچنین گفتههای تکراری ،گفته های ا راقهی و سهایر

مقولههای پ وهش از طریق نرمافزارهای تحلیی کیفهی

دادههای نامربوب نادیده گرفته شود.

مورد تحلیهی دقیهقتهر قرارگرفتهه و خروجهیهها بهه

 -9برخی از گفتههای مشابه که به نظهر مهیرسهد
چیز تازهای را مطرش میکند مشخ

صورت جدول ،نمودار و در مواردی به صورت کمهی
استخراج میشود.

شود.

 -2پ وهشگر باید دوباره بهه متهون برگهردد و بها

در ایهن په وهش بعههد از اعمههال کدگههذاریهههای

مرور گفتههههای اساسهی برجسهته شهده سهعی کنهد،

عمومی به کدگذاری فرعی براسا

مقولهههای مهورد

مجموعهای از مقولهها را از پاسه ههای داده شهده بهه

نظههر اقههدام شههد .درنهایههت بهها اسههتفاده از نههرمافههزار

هرسوال استخراج کنهد و عنهاوین سهادهای بهه آنهها

 MAXQDAو کدگذاری مرتبط با پ وهش به تحلیهی

اختصا

مصاحبههای صهورت گرفتهه پرداختهه شدهاسهت .در

دهد.

 -6در این مرحله محقق باید به فهرست مقولهههها

جههدول  ، 6نمونههه ای از کههدهههای تعریههف شههده در

را بررسی کند .هنگامی کهه ایهن فهرسهت را بررسهی

پ وهش بهرای تحلیهی دادهههای حاصهی از مصهاحبه

میکند ،ممکن است متوجهه شهود برخهی از عنهاوین

نمههایش داده شدهاسههت .در مجمههو  972کههد از 12

مناسب یا ضروری نیستند و بایهد حهذف یها ترکیهب

مصاحبه استخراج گردیده است.

شوند.
جدول  .5نمونه از مشخصات مفاهیم ،مقولهها و کدها پدیده مورد مطالعه
سوال 1یا مضمون شماره  :9چه بخشی از مشکلات مدیریت شهری از طریق شفافسازی قابی حی است؟
و ایف مدیریت شهری

مقوله 1
کد1

نظارت و کنترل

کد9

مدیریت سرمایه و خدمات

کد1

هماهنگی سیاست ها و سرمایه گذاری توسعه

کد2

و ایف عمومی و اجتماعی

سوال یا مضمون شماره  : 6چه اقداماتی جهت تدوین یک دستورالعمی شفافسازی مدیریت شهری الزامی است؟
مقوله 1
کد1

 .1سوالات مصاحبه

اقدامات برای شفافسازی
اطلا رسانی کنشی و دولت الکترونیک

کد2

قوانین و مقررات در سطوش
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مختلف
کد1

روشن بودن حدود و استثناهات شفافسازی

کد7

کد9

حمایت از افشاگران فساد

کد1

کد2

حمایت از منابع خبری و رسانههای جمعی

کد1

آموز
آموز

شهروندان
کارکنان و مدیران

مدیریت تعارض منافع

سوال یا مضمون شماره  : 2یک دستورالعمی شفاف سازی باید کدام دسته از اطلاعات را منتشر کند؟
مقوله 1

موضوعات کلی اطلاعات منتشر شده برای شفاف سازی

کد1

اقتصادی -مالی

کد2

نیروی انسانی

کد1

قوانین ،مقررات و مصوبات

کد6

شهرسازی

کد9

اجتماعی  -شهروندی

کد2

شورای اسلامی شهر

مقوله 1

دسته بندی خرد اطلاعات منتشر شده برای شفاف سازی

کد1

قراردادها

کد1

پروژهها

کد1

قوانین ،مصوبات ،مقررات

کد11

هزینهها و دریافتهای مالی

کد9

بودجه

کد11

کد2

مناقصه و مزایده

کد11

کد6

مدیران و کارکنان

کد19

کد2

اطلاعات مالی کارکنان

کد12

شهروندی

کد7

سفرها و هدایا

کد16

شورای اسلامی شهر

کد1

شهرسازی

کد12

سایر موارد مورد نظر متخصصین

گزار

کار و گزار

عملکرد

نظارت و مبارزه با فساد
کمک هزینه به سازمانهای
داوطلبانه
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 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

ابتههدا دسههتورالعملی برگرفتههه از مبههانی نظههری و
پ وهشهای خارجی صهورت گرفتهه در ایهن حهوزه
تهیه شد ،بعد از انجهام مصهاحبه و همچنهین بررسهی
اسههناد حقههوقی و قههوانین مصههوب کشههور در حههوزه
شفافسازی دستگاههای اجرایهی ،دسهتورالعمی اولیهه
تغییر کرده و بهبود یافته است .در دستورالعمی نههایی،
بهها تعریههف  2دسههته موضههوعی بههه شههرش جزهیههات
اطلاعاتی که در راسهتای شهفاف سهازی بایهد در ههر
بخش منتشر شود ،پرداختهه شدهاسهت (جهدول )2و
در هر مورد به این نکته که این پیشنهاد بر کهدام منهابع

استناد میکند ،دوره و طریقه انتشار آن نیز اشهاره شهده
است.

سال هفتم
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جدول  . 0چارچوب کلی اطلاعات برای شفافسازی مدیریتشهری
اطلاعات برای انتشار

موضوعات شفاف سازی

نوع شفافسازی

نحوه انتشار

قراردادها
بودجه
اقتصادی

اقتصادی

مناقصه ،مزایده و تهاتر

سامانه

نهادی

هزینهها و دریافتهای مالی

الکترونیک

اداری
اجتماعی

کمک هزینهها
اطلاعات مالی کارکنان
قوانین ،مقررات ،مصوبات

قوانین  ،مقررات ،مصوبات

سامانه

نهادی

اجتماعی  -شهروندی

شهروندی

سامانه

اجتماعی /نهادی

منابع انسانی

مدیران و کارکنان

سامانه

فردی /نهادی

زمین و ساختمان
پارکینگ

اطلاعات شهرسازی

اداری

سامانه

نهادی

مجوزها
گزار

کار و عملکرد

ارزیابی ،نظارت و مبارزه با فساد
نظارت و کنترل

اداری

جلسات و دستور جلسات
شورای

اعضا و کارکنان

شهر

کمیسیون

فردی

سامانه

نهادی
سیاسی

مالی
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به علت عدم امکان انتشهار تمهامی سرفصهیههای

سوم به موضوعات اقتصادی ،شهروندی و شهرسهازی
یافته است ،به همین علت در ایهن قسهمت

دستورالعمی تدوین شهده در ایهن په وهش ،براسها

اختصا

جدول شهماره  ، 6بیشهتر تاکیهد متخصصهین در بهین

تنها بخشی از دستورالعمی پیشنهادی که مربوب به این

موضوعات اصلی برای شفافسازی در مرتبهه اول تها

سه موضو است ،با جزهیات ذکر شدهاست

جدول . 2دستورالعمل شفاف سازی عملکرد مدیریتشهری شهر مشهد
دسته بندی موضوعی :اقتصادی
جزئیات انتشار

نهاد مدیریت شهری باید مطابق با آیین نامههای موجود جزهیات مربوب به
قراردادهای بالای  111میلیون تومان 1را منتشر کنند.
 .1سامانه شفافسازی الکترونیک (وب سایت )
 .1قراردادهای متوسط به بالا است و رقم  111میلیون تنها پیشنهاد پ وهش است.

عنوان اطلاعات :قراردادها
دوره

طریقه

انتشار

انتشار

سه ماه

سامانه

1

منابع قابل استناد
مبانی نظری

مصاحبه

قوانین
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عنوان اطلاعات :قراردادها

دسته بندی موضوعی :اقتصادی
جزئیات انتشار

انتشار تمامی قراردادهایی که بین شهرداری و پیمانکاران منعقد میگردد و
جزهیات مربوب به آن تا در دستر

عموم باشد.

دوره

طریقه

انتشار

انتشار

سالانه

سامانه

منابع قابل استناد
مبانی نظری

مصاحبه

قوانین

برای هر قرارداد باید جزهیات زیر منتشر شود:
شماره مرجع -عنوان قرارداد -بخش مرجع محلی مسئول قرارداد -
توضیحات مربوب به خدمات یا کالا اراهه شده  -نام و جزهیات تامین کننده-
مبلر قابی پرداخت در طول قرارداد – قرارداد فردی ،اختصاصی و یا مناقصه

بلافاصله

سامانه

عمومی است.
میزان هزینه سالانه یا بودجه سالانه شهرداری برای عقد قراردادها.
نحوه محاسبه مالیات بر ارز

افزوده هر قرارداد و میزان آن به همراه

جزهیات پرداخت های مالیاتی.
ذکر جزهیات تامین کننده قراردادها (دولتی ،خصوصی و یا خود شهرداری)

سالانه

سامانه

ماهانه

سامانه

بلافاصله

سامانه

انتشار جزهیات قرارداد هزینه ای و درآمدی به صورت ذیی:
نام پیمانکار ،کارفرما و مدیرعامی -مبلر نهایی قرارداد  -مدت قرارداد -

انتخاب پیمانکار  -شناسه پیمانکار – کداقتصادی پیمانکار  -مالیات

رو
برارز

افزوده – آگهی  -رو

تعیین برنده  -تاری شرو و پایان  -نا ر-

اعضای کمیسیون  -امضا کننده قرارداد از طرف کارفرما  -آدر

سه ماه

سامانه

محی انجام

کار  -فایی های قرارداد.
دسته بندی موضوعی :اقتصادی
بودجه سالانه بعد از تصویب باید عمومی شود و مطابق با بودجه مصوب،

بودجه
سالانه

سامانه

انتشار اطلاعات مربوب به بودجه شهرداری به تفکیک مناطق شهرداری .

سالانه

سامانه

عملکرد بودجه شهرداری در  6سال گذشته بیان و تفسیر شود.

سالانه

سامانه

منابع تامین بودجه و جزهیات آن منتشر شود.

سالانه

سامانه

اداره شود.

دسته بندی موضوعی :اقتصادی
انتشار اطلاعات دعوت به تمامی مناقصهها

1

مناقصه ،مزایده و تهاتر
بلافاصله

سامانه

انتشار اطلاعات تمامی مناقصهها ،مزایدهها ،تهاترها و اسناد واگذاری .

بلافاصله

سامانه

مناقصات به صورت عمومی برای تمامی خریداران و سرمایه گذاران .

-

-

انتشار جزهیات هر دعوت به مناقصه یا سرمایه گذاری به شکی ذیی :

شماره مرجع – عنوان  -توضیحات خدمات یا کالا مورد نظر  -تاری شرو

بلافاصله

سامانه

و پایان -بخش مرجع محلی مسئول مناقصه یا مزایده
نشر جزهیات دعوت به مناقصه یا عقد قرارداد که در 11ماه آینده صادر

بلافاصله

سامانه

خواهد شد .
هرنو اطلاعاتی مربوب به فراخوانها و فرصت های سرمایه گذاری به طور

بلافاصله

سامانه

ایده آل به محن تولید و به نتیجه رسیدن منتشر شود.
دسته بندی موضوعی :اقتصادی
انتشار جزهیات هزینههای بیشتر از  111میلیون تومان.
 .1پیشنهاد این پ وهش ،مناقصهها با ارز

بالای  111میلیون تومان است.

هزینه و دریافتهای مالی
سه ماه

سامانه
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دسته بندی موضوعی :اقتصادی

111
عنوان اطلاعات :قراردادها

جزئیات انتشار

دوره

طریقه

انتشار

انتشار

منابع قابل استناد
مبانی نظری

مصاحبه

قوانین

انتشار جزهیات هزینههای از جمله موارد ذیی:

فاکتورهای شخصی -پرداختهای حقوقی-پرداختهای هزینهای –

پرداخت کالاو خدمات -کمک هزینه – پادا  -اجاره -اعتبارات  -معاملات

سه ماه

سامانه

با نهادهای دیگر و هر اطلاعاتی که مربوب به هزینههای شهرداری است.
برای هر آیتم هزینه ،باید اطلاعات ذیی منتشر شود:
تاری هزینه انجام شده -محی و مرجع محلی که متحمی هزینه شده  -ذی
نفعان  -هدف از این هزینه -میزان دقیق هزینه -مالیات بر ارز

افزوده

سه ماه

سامانه

هزینه.
انتشار جزهیات مالیات و عوارض دریافتی توسط شهرداری.

سالانه

سامانه

درآمد و هزینه کرد شهرداری و شورا شهر.

سالانه

سامانه

بلافاصله

سامانه

ماهانه

سامانه

انتشار گزار

اطلا رسانی هرگونه تغییر سیاستها ،مقررات و رویههای اقتصادی و نو
دریافتهای مالی در زمان مقتضی قبی از اجرا .
دسته بندی موضوعی :اقتصادی
انتشار هرگونه کمک نقدی و یر نقدی به شخ

یا سازمانهای داوطلبانه.

کمک هزینه ها

جزهیات کلیه کمکهای مالی به سازمانهای داوطلبانه ،سازمانهای اجتماعی
مردمی را منتشر شود و در حین انتشار به این نکات توجه شود:
 -1مشخ

کردن هزینههای بالای  111میلیون تومان

ماهانه

سامانه

 -1اطلاعات در دو دسته بندی بخش خصوصی و بخش عمومی.
برای هریک از کمک هزینه ها اطلاعات ذیی منتشر شود:
تاری اعطای کمک  -مدت زمان اعطای کمک -بخش مرجع محلی که
کمک را اعطا کرده است -ذی نفع یا ذی نفعان -هدف از این کمک -مقدار

ماهانه

سامانه

دقیق کمک مالی.
اطلاعات مالی کارکنان

دسته بندی موضوعی :اقتصادی
اطلاعات مربوب به حقوق هر یک از کارکنان به صورت سقف
حقوق دریافتی و سایر دریافتهای مالی در سمت مربوطه باید

سالانه

سامانه

حقوق و پادا

منتشر شود.1
انتشار اطلاعات هرگونه فعالیت حرفه ای و مشاوره ای که بوسیله
آن حقوق و پاداشی دریافت شدهاست.

سالانه

سامانه

انتشار اطلاعات حقوق پایه کارکنان به تفکیک ادارات و سازمانهای
مربوب به شهرداری و مشخ

کردن گروه حقوقی برای کارکنان

سالانه

سامانه

دارایی ها

هربخش سازمان.
کارکنان مو ف اند ،در بازههای زمانی مشخ

 ،تا یک سال پس

از پایان دوره تصدی ،فهرست داراییها و منابع درآمدی خود را در

سالانه

سامانه

سامانه ثبت و بروزرسانی نمایند.

 .1بر این مبنا که حقوق دریافتی هر فرد نسبت به سقف حقوق دریافتی در آن سمت چه مقدار کمتر یا بیشتر است.
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دسته بندی موضوعی :اقتصادی
جزئیات انتشار

عنوان اطلاعات :قراردادها
دوره

طریقه

انتشار

انتشار

منابع قابل استناد
مبانی نظری

مصاحبه

قوانین

فهرست دارایی افراد شامی موارد ذیی است:
کلیه اموال یرمنقول و حقوق متعلقه  -مطالبات و دیون  -سرمایه
گذاری و اوراق بهادار  -موجودی حسابهای مختلف بانکی و

سالانه

سامانه

موسسات مالی  -هرگونه منبع درآمدی مستمر و اموال منقول با
ارز .
اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان سازمان ،شامی موارد ذیی
است:1

مقصد سفر -مدت سفر -همراهان سفر -علت سفر – محی تامین

سه
هفته

سامانه

هزینه سفر -میزان دقیق هزینهی سفر
در مورد سفرهای کاری موارد ذیی نیز باید در سامانه ثبت گردد:
سفرها و هدایا

 -1دستاوردهای سفر  -1گزار

سفر

بلافاصله

سامانه

منع یا تحدید گرفتن هدایا 1توسط مسئولین و کارکنان به یر از
هدایای دیپلماتیک ،هدایای تشریفاتی مناسبت ها و هدایای

-

-

ماموریت های کاری.
اطلاعات مربوب به هدایا که باید در سامانه ثبت شود به این شرش
است :عنوان هدیه -تاری و محی دریافت -نام حقیقی فرد هدیه
دهنده و سمت حقوقی وی -تصویر هدیه (هدایای یرمادی) و
برآورد ارز

بلافاصله

سامانه

ریالی.

عدم ثبت هدایا و عدم عودت آنها به شهرداری به منزله دریافت
رشوه است.

-

-

دسته بندی موضوعی :اجتماعی – شهروندی
برگزاری جلسات پاسخگویی عمومی که مقامات هر بخش مدیریت
شهری مستلزم به شرکت در آن هستند.
جلسات باز

برگزاری جلسات علنی و دعوت از مردم برای حضور در جلسات
هیئت مدیره ،کمیسیون ها و شورا اسلامی.
اجازه شرکت شهروندان در جلسات برنامه ریزی استرات یک
شهرداری و شورای اسلامی شهر .
آموز های لازم برای شرکت در جلسات باز و آگاهی از زمان
تشکیی این جلسات به شکی مستمر برای عموم.
شهروندی

آموز

برای کارکنان سازمان شهرداری برای برگزاری جلسات باز.

اطلا رسانی کنشی و دولت الکترونیک با ایجاد یک سامانه شفاف
سازی.
اطلا رسانی عمومی درباره وجود سامانه شفافسازی ،نحوه

شهروندی
ماهانه

سامانه

ماهانه

سامانه

-

سامانه

-

سامانه

-

-

-

سامانه

بلافاصله

سامانه

 .1مشمولین این مصوبه باید مشخصات ذکر شده در بند قبی را نا ر بر کلیه سفرهای خارجی خود ،کاری یا یر کاری ،نهایتا تا یک هفته پس
از اتمام سفر در سامانه ثبت نمایند.
 .1تشخی

و انتشار این موضو که هدیه دریافتی ثبت شده در سامانه در ازای انجام و ایف قانونی بهوده اسهت یها خیهر بهر عههده سهازمان

بازرسی شهرداری است.
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119
عنوان اطلاعات :قراردادها

جزئیات انتشار

دوره

طریقه

انتشار

انتشار

منابع قابل استناد
مبانی نظری

مصاحبه

قوانین

عملکرد آن و برای ارسال مستندات ،آمارها و اطلاعات.
اطلا رسانی و فراهم کردن ساز و کارهای شکایت شهروندان از
تصمیمات و اقدامات نهادهای مدیریت شهری.
پاس کتبی به شکایات پس از گذشت حداکثر  11روز از ارسال
آنها (در صورت عدم ارسال پاس کتبی در رف  11روز ،پیگیری
شکایات ،نظرات و پیشنهادات

جهت برخورد با مسئول مورد نظر به صورت خودکار انجام شود).
دسترسی تمامی شاکیان به تمام بخش های سازمان شهرداری از
طریق پرتال شهروندی به منظور اراهه کتبی شکایات خود.
مشارکت مردم در تصمیم گیریها با ایجاد یک سامانه فعال و پاس
گو آنلاین که این امکان را در هر زمان و مکان فراهم کند.

بلافاصله
سه
هفته

سامانه

سامانه

-

سامانه

-

سامانه

برگزاری نظرسنجیهای شهروندی جهت جمعآوری نظرات
عمومی ،پیگیری رضایت عمومی از خدمات دولتی و انتشار تمامی

ماهانه

سامانه

این اطلاعات.
برگزاری نظرسنجیهای شهروندی پیش از تصویب طرشها و پروژه
های شهری و انتشار نظرات مردم در مورد پروژه ها و طرشها بر

-

سامانه

روی سامانه.1
واض بودن فرآیند اراهه خدمات به شهروندان به گونهای که هرفرد
اراهه خدمات

وضعیت لحظه به لحظه خدماتی که قرار است ،شهرداری به وی
اراهه بدهد را نا ر باشد و در صورت تخلف ،امکان شکایت به نهاد

بلافاصله

سامانه

نا ر باشد.
الزام شفاف نمودن مراحی ،زمان و کیفیت اراهه خدمات و تغییرات
آنها.

ماهانه

سامانه
زمین و ساختمان

دسته بندی موضوعی :شهرسازی
انتشار کلیه جزهیات و اطلاعات زمینها و ساختمانها ازجمله:
 -1اطلاعات املا که چه دارای مالک مستقی یا به صورت اجاره هستند.
 -1هرگونه ملکی که تحت قراردادهای مالی اشغال شدهاست.
 -9تمامی املا عمومی ،دولتی ،خصوصی که در اختیار افراد یا سازمانها

ماهانه

سامانه

هستند ،خوابگاه ها ،مراکز آموزشی ،مراکز درمانی و  ...چه مستقی و چه
اجاره ای باشد.
 -2زمین های توسعه نیافته
1

برای هر زمین یا ساختمان اطلاعات ذیی باید منتشر شود :
شماره ثبت ملک -نام صاحب ملک -نام زمین یا ساختمان -آدر
آدر

دقیق-

ماهانه

سامانه

پستی-مرجع سیستم نقشه برداری یا مختصات دقیق محی.
دسته بندی موضوعی :شهرسازی

مجوزها

 .1به طور وی ه تنها هدف انتشار نظرات مردم درباره این طرشها و پروژهها نیست بلکه تاثیر این نظرات در روند این پروژهها و طرشها و
انجام اصلاحات احتمالی است.
 .1توصیه می شود تمامی اطلاعات به صورت الکترونیکی و در قالب فایی های مکانی روی نقشه شهر در دستر

عموم قرار گیرد.
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عنوان اطلاعات :قراردادها

دسته بندی موضوعی :اقتصادی
جزئیات انتشار

انتشار کلیه اطلاعات مربوب به پروانههای شهرداری ،مجوزهای صادره و
مجوزهای ثبت شده تمامی زمینها و ساختمانها به صورت بهروز.
انتشار لیست کلیه تخلفات حوزه شهرسازی و معماری و میزان جریمه آنها.
انتشار گزارشات و اخطاریه های نا رین مختلف اعم از شهرداری و نظام
مهندسی مربوب به هر ملک بر روی سامانه.
انتشار اطلاعات تعرفه خدمات شهری به صورت به روز.

دوره

طریقه

انتشار

انتشار

بلافاصله

سامانه

بلافاصله

سامانه

بلافاصله

سامانه

بلافاصله

سامانه

بلافاصله

سامانه

منابع قابل استناد
مبانی نظری

مصاحبه

قوانین

انتشار کامی نقشه جامع و طرشهای شهرسازی ،اعماز طرش جامع شهر ،طرش
تفصیلی و طرشهای موضعی و موضوعی پیش از تصویب و پس از تصویب
بر روی سامانه برای نظرخواهی و آگاهی عموم.

م خذ( :یافتههای پ وهش)1911 ،

دراین پ وهش ابتدا به کلیات موضهو و تعهاریف

حاصههی از پ ه وهش حسههنزاده کجیههدی بهها عنههوان

پرداخته شد .سپس با اتخاذ رویکرد کیفی و با اسهتفاده

"بررسهههی و سهههنجش شهههفافیت و پاسهههخگویی در

پیمایشی و انجام مصاحبه بها متخصصهین در

الگهوی حکمرواههی

از رو

مدیریت شهری مشهد بر اسها

حیطه مدیریت شهری ،نظرات آنها در مورد موضهو

شهههری خههوب" نیههز بعههد از انجههام مصههاحبه بهها

مهورد مطالعههه اسههتخراج شههد .در نهایههت بهها تعریههف

متخصصین حوزه مدیریت شههری مهورد تاییهد قهرار

کدهایی برای تحلیی دادههای حاصهی از مصهاحبه در

گرفت ،زیرا همان طور که پیشتر ذکر شهد ،وضهعیت

چارچوب پ وهش و به کمک نرم افزار ،تحلییهها بهه

شفاف سازی مدیریت شهری در شهر مشهد نامناسهب

صورت همزمان و مکهرر توسهط محققهین بررسهی و

است .آنچه که در یافته های په وهش حاضهر نسهبت

نتای استخراج شد.

به پ وهشهای پیشین متفهاوت اسهت ،نشهان از ایهن

نتای حاصی از ایهن په وهش بها نتهای په وهش

موضههو دارد کههه اولهها ،امههروزه فرهنههگ شههفافیت و

اوزتوپرا و رویجر ( )1112موافهق اسهت ،آنهها در

شفاف سازی در میان مهدیران شههری و متخصصهین

پ وهش خود عنوان کردند کهه تعهدادی از متغیرههای

حوزه مدیریت شهری رو بهه بهبهود اسهت ،از طرفهی

گونههاگون شههفاف سههازی شههناخته شههدند و باعههث

آشنایی شهروندان با قابلیهت ههای شهفاف سهازی در

شکیگیری پایههای چارچوبی تحلیلی بهرای تجهارب

مدیریت شهری نسبت به گذشته افزایش یافتهه اسهت.

شفافسهازی در قالهب دسهتورالعمی شهفاف سهازی

نمود عینی این توجه در سیستم مدیریت شهری شههر

حکومت محلی شد .بهر مبنهای په وهش حاضهر نیهز

مشهد در قالب  1گام اسهت؛ تهدوین منشهور حقهوق

تعههدادی متغیههر شناسههایی شههد و بهها انجههام مطالعههات

شهروندی توسط شهورای اسهلامی شههر مشههد و راه

گسترده این متغیرها بهه عوامهی و فاکتورههای اصهلی

اندازی سامانه شهفافسهازی شههرداری مشههد .ثانیها،

دستورالعمی پیشهنهادی تبهدیی شهد .همچنهین نتهای

برتری این پ وهش نسبت به سایر په وهشهها ،اراههه
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یک پاس جامع و اجرایهی بعهد از شناسهایی مشهکی

فاصله زیاد با نظرات و ذهنیت گروهی از متخصصهین

است ،در سایر پ وهشها ،پ وهشگران تنها بهه ذکهر و

و مدیران شهری بوجود آمده است .آنچه که مهیتهوان

اثبات وجود مشهکی عهدم شهفافیت در دسهتگاهههای

از یک دستورالعمی شفافسازی مدیریت شههری کهه

دولتی و یردولتی اشاره کرده اند ولی راه حی اجرایی

رسالت این پ وهش نیز بهر آن اسهتوار اسهت ،انتظهار

برای آن اراهه نشدهاست.

داشت شامی چند فاکتور اساسهی از جملهه؛ کهارایی و

درباره مدیران شهر مشهد یک نکته بارز ،تفاوت و

پاسههخگویی در حههی مشههکی شههفافسههازی و نقههش

شکاف میان ذهنیت آنهان و عینیهت وضهعیت شهفاف

پیشگیریکننده در امهر فسهاد اسهت .در دسهتورالعمی

سازی در سازوکار مدیریت شهری اسهت .علهیر هم

پیش رو برای تحقق ایهن مهوارد ،اطلاعهاتی کهه بهرای

ایجاد سامانه شفافسازی برای دسترسی شهروندان بهه

شفافسازی ضرورت دارد ابتدا طبقهبنهدی شهد و بها

اطلاعاتی شفاف و پاسخگو ،این سامانه بهدون در نظهر

دستهبندیهای موضوعی تلا

شدهاست کهه پاسهخی

گههرفتن اسههتانداردهای شههفاف سههازی اطلاعههات و بهها

به مشکلات هر بخش به صورت انحصاری داده شود.
کتابنامه

 .1آرایی ،و .)1917( .بررسی پاسخگویی و شفافیت در مدیریتشهری براسها

الگهوی حکمرانهی خهوب شههری (

نمونه مورد مطالعه ،شهرداری منطقه  .)2تهران :پایان نامه کارشناسیارشد.دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق.
 .1بخههت آزاد ،م .)1912( .سههنجش شههفافیت سههازمانی در منطقههه وی ه ه اقتصههادی پیههام .تهههران :دانشههگاه علامههه
طباطبایی،دانشکده مدیریت.

 .9حسنزاده کجیدی ،م .)1911( .بررسی و سنجش شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شهری (شهرداری مشههد) بهر
اسا
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