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Introduction
Contents of the campaign items of the Islamic City Council Elections candidates, which have inherently understood
the city through the eyes of the citizens, contain explicit and implicit communication messages indicating that how
urban issues are administered by the managers. Therefore, this study aims to explore major objectives and strategic
themes hidden in the contents of campaign items of the fifth Islamic City Council Elections’ candidates of Bojnord
based on four perspectives of balanced scorecard by using both quantitative and qualitative content analysis.

Material & Methods
The research method, which is indicative of how the
project or the research is carried out, with considering
the aim of the present study that seeks discovering the
macro-strategic goals as well as the strategic themes as
hidden messages in the content of the campaign items
of the fifth Islamic City Council Elections of Bojnord,
relies on the strategy of integrative (cumulative)
content analysis. In terms of importance, the
quantitative content analysis method has the top
priority and plays the basic role while the qualitative
content analysis method plays the complementary and
secondary role. First, the macro-strategic goals were
identified in four balanced scorecard perspectives and
their importance and status are obtained in terms of
frequency. Then, in the second phase, the hidden
strategic theme which lies in the macro-strategic goals
obtained from the first phase of the research, was
understood and perceived.
The method of data collection was documentary,
relying on the textual systems of campaign items, such
as brochures, tracts, cards and posters. The statistical
population of the research was the campaign items of
194 candidates registered for 9 positions of the fifth
Islamic Council of Bojnord. In order to select the
statistical sample, the researcher collected the textual
advertising campaign items during the final 4 days of
the election by walking around the main streets and
squares of Bojnord city, where most of the campaigns
were held. Since not all 194 candidates of the fifth
Islamic City Council Elections of Bojnord have
distributed promotional items, the statistical sample
consisted of only 54 candidates out of all candidates of

the fifth Islamic City Council Elections of Bojnord,
who were chosen non-randomly and based on the
availability of their campaign items.
Discussion of Results & Conclusions
The content of the candidates’ campaign items of the
election of the fifth Islamic Council of Bojnord
includes communication messages on the need to
improve the performance of Bojnord Municipality and
City Council in four balanced scorecard perspectives
by answering four basic questions as follows: 1- What
values do we create for citizens? (Customer/Citizen
Perspective); 2- How to supply and distribute funds
needed to create value for citizens? (Financial
perspective); 3. What is the system of carrying out
tasks to create value for citizens? (Internal Processes
Perspective); and 4- How can we learn and improve in
the three perspectives of finance, internal processes,
and customer/citizen? (Learning and Growth
Perspective).
The findings of this study showed that, out of 1175
campaign slogans of 54 candidates of Bojnord City
Council, in terms of frequency, citizen perspective
(64%), internal processes perspective (20.68%),
financial perspective (9.36%), and learning and growth
perspective (5.96%), had the highest and lowest
concepts in the contextual content of the campaign
items, respectively. Thus, 752 concepts under the
citizen perspective can be classified into 11 macrostrategic goals, 110 concepts under the financial
perspective into 9 macro-strategic goals, 243 concepts
under internal processes perspective into 13 macrostrategic goals, and 70 concepts under learning and
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growth perspective into 5 strategic macro goals.
The hidden strategic theme in the citizen
perspective is balance and equilibrium in terms of
space-location and social characteristics. In other
words, in supplying the spatial and local needs of the
citizens, balance and equilibrium are principles that
give meaning to themselves in relation to the spacelocation and social characteristics.
The hidden strategic theme in the financial
perspective is the desirability of income sources in
terms of social justice. The criterion of justice in the
distribution of funds is equilibrium and balance in its
distribution in terms of space. The criterion of justice
in financing is also balance and equilibrium of income
combination by diversifying income sources and not
relying solely on people.
The executive plan, in accordance with the city and
citizens, is the hidden strategic theme in the context of
internal processes perspective. This perspective rejects
the usual procedure of city management in the country
that relies on specific projects of the mayor and City
Council members which are dismissed with the change
of management (Municipality and City Council).
Citizen involvement in the decision-making and the
decision-building process, formulation of the executive
planning system in line with the features specified in
the urban development plans, and the prospect of the
city and Municipality are conditions that pave the way
for the alignment of the executive plan with the needs
of the city and the citizens, dismiss the specific projects
of the mayor and individual members of the City
Council, and prevent the members from dividing the
city in terms of their ethnic and neighborhood benefits
and interests. An aspect that will certainly extend to
both the financial and the citizen perspectives, and will
bring balance and equilibrium to distribution of
resources and benefits.
Out of the 38 candidates of the Bojnord City
Council election who have focused on learning and
growth perspective, the general themes of their goals,
plans and slogans are to develop and utilize knowledge
resources to improve the performance of the
Municipality and City Council. In other words, for
about 70 percent of the 54 candidates running for
Bojnord City Council election, success in managing the
city is dependent on the promotion of the three
dimensions of intellectual capital: 1) human capital, 2)
structural capital, and 3) relational capital. But, for
Bojnord City Council candidates, relational capital is
the most important and valuable aspect of intellectual
capital to create greater value in the urban management
organization. They attribute the successful performance
of city management to having useful and applied
knowledge among citizens. In their opinion, building a
network of interactive relationships with citizens and,
consequently, the knowledge gained from them,
enhances the understanding of urban management of

city and citizens and adapts the performance of urban
management to the real needs of the city and its
citizens.
Even though the citizen-customer perspective
includes most of the concepts of the content of the
candidates’ campaign items of the fifth Islamic City
Council Elections of Bojnord, the internal processes
perspective has the most strategic goals. Since the main
operations of implementing the financial and customer
perspectives strategies take place in the context of
internal processes, the greater number of macrostrategic goals in the internal processes perspective
may reflect the fact that from the point of view of the
candidates of the fifth Islamic City Council Elections
of Bojnord, Bojnord’s municipal and Islamic City
Council system of affairs are not currently
accompanied by financial and customer perspectives.
As a result, the outcome of the work done by the city
administration (municipality and city council), has not
been able to respond enough to citizens' demands and
necessities. But, what is the solution to this problem or
issue?
The analysis of the hidden content of the campaign
slogans of Bojnord City Council candidates indicates
that, for them, the problem of unbalanced distribution
of resources and interests in the city which arises from
the process of accomplishing tasks, such as imposing
the desired projects of the city council and municipality
on the city and its citizens, as well as the delimitation
of the city by City Council members in terms of ethnic
and neighborhood benefits, will be resolved by the
popularization of urban management. In other words,
the solution to the problem is to apply alteration in
urban management by promoting intellectual capital
and aligning the system of accomplishing tasks with
the city and the citizens.
Keywords: Balanced Scorecard, Content Analysis,
Elections, Campaign Slogans, Islamic City Council.
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چکیده
محتوای اقالم تبليغاتی نامزدهای انتخابات شوراهای اسالمی شهر ،که شهر را در جای شهروند درک کردهاند ،پيامهای ارتباطی آشکار و پنهانی
از چگونگی انجام دادن کارها توسط مدیریت شهری در شهر دارد؛ بنابراین ،در این نوشتار کوشيده شده است با استفاده از روش تحليل
محتوای تلفيقی (کمّی و کيفی) ،اهداف کالن و مضامين استراتژیک مکنون در محتوای اقالم تبليغاتی نامزدهای پنجمين دورۀ انتخابات شورای
اسالمی شهر بجنورد از چهار منظر کارت امتيازی متوازن ،کشف شود .یافتهها نشان میدهند از  8827شعار تبليغاتی ،بهلحاظ فراوانی بهترتيب،
منظر شهروند ( 46درصد) ،فرایندهای داخلی ( 72/41درصد) ،مالی ( 3/94درصد) و یادگيری و رشد ( 7/34درصد) ،بيشترین و کمترین
مفاهيم موجود در محتوای متنی اقالم تبليغاتی را به خود اختصاص دادهاند .مضامين استراتژیک مکنون در شعارهای تبليغاتی بهترتيب« ،تأمين
نيازهای فضایی و مکانی شهروندان بهطور متعادل و متوازن»« ،عدالت در منابع و منافع مالی»« ،برنامۀ اجرایی همسو با شهر و شهروند» و
«ارتقای سرمایههای فکری» برحسب چهار منظر شهروند ،مالی ،فرایندهای داخلی و یادگيری و رشد است.درمجموع ،مقدار بيشتر فراوانی
دادهها در منظر شهروند ( 46درصد) ممکن است ناشی از رفتار انتخاباتی معمول برای جذب نظر رأیدهندگان باشد؛ اما همچنين طرح مسئله
از منظر مشکل در نسبت با عملکرد شهرداری و شورای شهر نيز است؛ مبنی بر اینکه فرایندهای داخلی ،که عمليات اصلی اجرای
استراتژیهای منظرهای شهروند و مالی در آن اتفاق میافتد ،بهعلت همسو نبودن با شهر و شهروندان ،نتوانسته اند به الزامات شهر و
خواستههای شهروندان ،پاسخ الزم و کافی بدهند.
واژههای کليدی :کارت امتيازی متوازن ،تحليل محتوا ،انتخابات ،شعارهای تبليغاتی ،شورای اسالمی شهر
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مقدمه

استفاده میشوند که بهترین ارزش را به دست آورند یا برای

پيشروی و برتریجویی در انتخابات ،مستلزم مجهزبودن به

کمک به مسئوالن در شناسایی مکانهایی که به بهترین ارزش

کليدهای گفتاری است که مخاطب را جلب کند و ناخودآگاه

دست نيافتهاند و بهبود عملکرد بيشتری را میطلبند

این احساس را در او برانگيزد که مخاطب آن گفتار است .این

).(Wisniewski and Olafsson, 2004: 604

گفتارها بيش از هر چيز در پيامهای (شعارهای) انتخاباتی

بدینترتيب ،این پژوهش با تکيه بر مدل کارت امتيازی

نامزدها متجلی میشوند .بر این اساس ،نخستين گام در راه

متوازن بر این فرضيه استوار است که شعارها ،اهداف و

تبليغات منسجم و اتکاپذیر ،انتخاب پيام و نقطۀ متمرکز

برنامههای پيشنهادی نامزدهای شورای شهر بجنورد با چهار

(علوی-

منظر  -مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و یادگيری و رشد -

پور)93 :8938 ،؛ اما محتوای شعارهای تبليغاتی نامزدهای تصدی

کارت امتيازی متوازن ،منطبق است؛ به عبارت دیگر ،محتوای

کرسی شورای شهر ،بهعلت اینکه عموماً برآمده از تجربۀ

اقالم تبليغاتی نامزدهای پنجمين دورۀ انتخابات شورای

زیسته خود آن نامزدها بهعنوان ساکنان شهر از چگونگی

اسالمی شهر بجنورد ،پيامهای ارتباطی در نسبت با ضرورت

انجامدادن کارها توسط مدیریت شهری (شهرداری و شورای

بهبود عملکرد مدیریت شهر بجنورد در چهار منظر کارت

شهر) است ،پيامهای ارتباطی واقعیتری با مخاطبانشان در

امتيازی متوازن دارد و به چهار پرسش اساسی ذیل پاسخ

مقایسه با سایر انتخابات سياسی در کشور دارد که کشف و

میدهد:

فهم این پيامهای آشکار و پنهان به همسویی 8استراتژیهای

 -8چه ارزشهایی برای شهروندان خلق کنيم؟ (منظر مشتری/

مدیریت شهری با شهر و شهروندان کمک میکند .این امر در

شهروندان)؛

مناسب برای بناکردن فعاليت تبليغاتی بر پایۀ آن است

این پژوهش با مدل کارت امتيازی /ارزیابی متوازن

(BSC)7

 -7منابع مالی الزم برای خلق ارزش برای شهروندان چگونه
تأمين و توزیع شود؟ (منظر مالی)؛

انجام میشود.
کارت ارزیابی متوازن ،یک الگو و یا به عبارتی،
چارچوبی مفهومی برای تدوین مجموعهای از شاخصهای

 -9نظام انجامدادن کارها برای خلق ارزش برای شهروندان
چگونه باشد؟ (منظر فرایندهای داخلی)؛

(حميدیان و همکاران،

 -6چگونه میتوانيم یاد بگيریم و در سه منظر مالی،

 )829 :8934که وظيفۀ آن ،ترجمۀ اهداف استراتژیک به

فرایندهای داخلی و مشتری (شهروند) بهبود یابيم؟ (منظر

مجموعهای از شاخصهای عملکردی است که بهطور معمول

یادگيری و رشد).

عملکرد برای اهداف استراتژیک است

از ميان چهار منظر 9مالی ،مشتریان ،فرایندهای داخلی و
یادگيری و رشد انتخاب میشوند

(بابایی چمازکتی و مختاری،

پیشینۀپژوهش

 .)991 :8937بهطور بالقوه ،سنجههای استفادهشده در چهار

بررسی پيشينه در این پژوهش بر محور موضوع «پيامهای

منظر کارت امتيازی برای کسب رضایت انواع ذینفعانی

تبليغات انتخاباتی» استوار است؛ به عبارت دیگر ،اجزای
تشکيلدهندۀ پژوهش برحسب این موضوع شکل میگيرد.

Alignment
)Balanced Scorecard (BSC

1
2

این مدل در منابع مختلف به دو شکل کارت امتيازی متووازن و یوا کوارت
ارزیابی متوازن ترجمه شده است .در این نوشوتار بورای وحودت کلموه از
کارت امتيازی متوازن استفاده شده است.
Perspective

3

مؤسسههای تبليغاتی معموالً از مشتریان تجاری یا سياسی
خود میخواهند  -یا به آنان کمک میکنند  -اهداف خود را
مشخص کنند .موضع آنان چيست؟ تفاوت آنان با رقبایشان
چيست؟ چرا مردم باید به آنان رأی بدهند؟ پرسشهای مهمی
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که آنان برای تدوین استراتژی از مدیران احزاب میپرسند –

فارغ از چارچوب این سه پرسش ،پژوهشهای بسياری

مانند پرسشهایی که از مشتریان تجاری خود مطرح میکنند

دربارۀ موضوع انتخابات ازجمله دربارۀ «رفتار انتخاباتی»

– عبارتند از:

(یزدخواستی و همکاران8936 ،؛ Houston and Ong, 2011; Hajnal

چه میخواهيد بگویيد؟

 )and Lewis, 2003; Wood, 2002انجام شده است؛ اما ازآنجاکه

به چه کسانی میخواهيد بگویيد؟

این پژوهش ،براساس پرسش اول – چه میخواهيد بگویيد؟

چگونه میخواهيد بگویيد؟ (کاوانگ.)8912 ،8

 -با تحليل محتوای اقالم تبليغاتی نامزدهای پنجمين دورۀ

بيشتر پژوهشهایی که موضوع «پيام تبليغات انتخاباتی»

انتخابات شورای اسالمی شهر بجنورد به دنبال کشف پيامهای

را بررسی کردهاند ،بهنحوی بر مواضع این سه پرسش تکيه

مکنون در آنهاست ،بررسی پيشينۀ پژوهش به موارد ذیل

داشتهاند و با تحليل محتوای اقالم تبليغاتی انتخابات بر مبنای

محدود میشود.

سه پرسش مذکور به دنبال کشف پيامهای مکنون در آنها

صدیق سروستانی ،ایمانی جاجرمی و فيروزآبادی

بودهاند؛ ازجمله بر مبنای پرسش دوم – به چه کسانی

( ،)8914با تحليل محتوای پيامهای تبليغاتی انتخابات شورای

میخواهيد بگویيد؟  -طالب و همکارانش ( )8912گروههای

اسالمی شهر تهران ،با این فرض که شعارهای انتخاباتی

هدف در تبليغات هشتمين انتخابات مجلس شورای اسالمی

مطرحشده در تبليغات مکتوب انتخابات شورای شهر تهران،

شهر تهران را بررسی کردهاند .نتایج نشان دادند بيشترین توجه

نشاندهندۀ ادراک و شناخت نامزدها از مردم ،نيازها و

نامزدهای منفرد و احزاب ،به جوانان و زنان و با اهميت

خواستههایشان است ،در چارچوب مدلهای حکمرانی شهری

کمتری از این دو گروه ،فقرا بوده است .در پژوهش دیگری،

(رفاهی ،مدیریتی ،شراکتگرا و طرفدار رشد) مهمترین

ابراهيمی ( )8932ميزان توجه به گروههای در معرض طرد

ارزشها و عناصر ادارۀ شهر را از منظر نامزدها و رأیدهندگان

اجتماعی در تبليغات دهمين دورۀ انتخابات مجلس شورای

سومين دورۀ انتخابات شورای شهر تهران بررسی کردهاند.

اسالمی شهر تهران را با استفاده از روش تحليل محتوا بررسی

یافتههای آنان نشان میدهند محتوای بيشتر پيامهای تبليغاتی و

کرد و به این نتيجه دست یافت که از ميان  82گروه عمدۀ در

برنامههای نامزدها و تشکلها با مدل حکمرانی رفاهی،

معرض طرد اجتماعی ،بيشترین توجه نامزدها به دو گروه

همخوانی بيشتری دارد.

جوانان و بيکاران بوده است و پس از آن بهترتيب ،فقرا ،زنان،

طالب ،ایمانی جاجرمی ،فيروزآبادی و صادقی ( ،)8932با

بيماران ،سالخوردگان ،کودکان و معلوالن قرار دارند .دربارۀ

این پيشفرض که بررسی محتوای برنامهها و سياستهای

پرسش سوم – چگونه میخواهيد بگویيد؟ -در پژوهشی،

انتخاباتی به فهم دیدگاه توسعهای نخبگان سياسی و سياست-

7286

گذاران و ترجيحات سياسی شهروندان کمک میکند و ارتباط

شهرداریهای یونان از شبکههای اجتماعی7مانند فيسبوک،

آن را با نظام اجتماعی و سياسی ،وقایع اجتماعی و گفتمان

تویيتر و یوتيوب بررسی شد .نتایج نشان دادند نامزدهایی که

غالب و رایج در جامعه روشن میکند ،با استفاده از روش

از شبکههای اجتماعی استفاده کردهاند ،در مقایسه با نامزدهایی

تحليل محتوا ،رویکردهای توسعه (رفاهی ،اجتماعی،

که اهل شبکههای اجتماعی نبودند ،آرای بيشتری کسب

اقتصادی ،فرهنگی ،سياسی ،اداری و زیستمحيطی) در

کردهاند ).(Lappas et al., 2016

شعارهای تبليغاتی هشتمين انتخابات مجلس شورای اسالمی

استفادۀ

نامزدهای

شرکتکننده

در

انتخابات

شهر تهران را بررسی کردند و به این نتيجه رسيدند که گفتمان
Kavanagh
Social Media

1
2

«رفاهی -اجتماعی» در شعارهای تبليغاتی نامزدها غالب بوده
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است و محتوای اهداف و برنامهها به رویکرد توسعهای

تمایل نامزدها به اظهارنظر دربارۀ بازسازی شهر با تأکيد بر

«نيازهای اساسی» ،نزدیکی بيشتری دارد.

آینده ،کنایه از نارضایتی از روند بازسازی فعلی شهر باشد.

طالب ،یوسفوند و یوسفوند ( ،)8937با این پيشفرض

برتری جلوههای خاصی از شهر کرایستچرچ بر اقالم

که شناخت اهداف و برنامههای رقيبان انتخاباتی و ادراک

تبليغاتی نشان میدهد نامزدها ،انتخابات را ابزاری برای

ترجيحات و اولویتهای آنها برای توسعۀ شهر خرمآباد،

اثرگذاشتن بر بازسازی شهر پس از بحران تصور کردهاند تا

دادههای مفيدی را برای شناسایی رفتارهای سياسی،

تأثير مثبتی بر ساخت آیندۀ شهر داشته باشند.

سياستگذاری عمومی ،برنامهریزی واقعبينانه و نقد ساختارها

برای بررسی دقيق گسست دانش ،که ارزش مطالعه دارد،

و روشهای موجود فراهم میآورد ،با استفاده از روش تحليل

درابتدا ،پژوهشگر باید درک جامعی از دانش موجود دربارۀ

محتوا ،رویکردهای توسعه (فرهنگی ،سياسی ،اقتصادی،

موضوع مدنظر خود داشته باشد؛ سپس بتواند از این درک

رفاهی -خدماتی ،اجتماعی ،زیستمحيطی ،مدیریتی -اداری و

برای تحليل پژوهشهایی استفاده کند که در حوزۀ مدنظر وی

توليدی) در شعارهای تبليغاتی نامزدهای نهمين دورۀ انتخابات

انجام شدهاند و نقطۀ خالی یا کمرنگی را در این پژوهشها

مجلس شورای اسالمی در شهر خرمآباد را بررسی کردند و به

بيابد (نظری .)97 :8937 ،پژوهشهای پيشين ،که برای کشف

این نتيجه رسيدند که گفتمان رفاهی -خدماتی و توليدی

پيامهای مکنون در تبليغات انتخابات کوشيدهاند ،ازآنجاکه در

(صنعت و معدن) در شعارهای تبليغاتی نامزدها غالب است و

زمينۀ دانش خاص پژوهشگران فارغ از معيارهای اندازهگيری

محتوای اهداف و شعارهای آنها به رویکردهای توسعهای

عملکرد ظاهر شدهاند ،نتوانستهاند نتایج را از مواضع مشخص

«نيازهای اساسی» و «رویکرد مهندسی و توليدی» ،نزدیکی

و معينی برخوردار کنند که مبنای ارزیابی عملکرد برای

بيشتری دارد.

مدیران اجرایی قرار گيرد .این امر ناشی از این است که مبانی

طبيعی ،امينیزاده و کریمی ( )8932برای آشکارکردن

نظری (مدلهای حکمرانی شهری ،رویکردهای توسعه،

اهميت طراحی گرافيک پوستر انتخاباتی در نشاندادن هویت

دیالکتيک فضا و سياست و هویت) برای تحليل محتوای اقالم

ملی ،با استفاده از روش تحليل نشانهشناسی الیهای بر مبنای

تبليغاتی انتخابات محلی (شورای شهر و شهرداری) ،متناسب

ابعاد هویت ملی (اجتماعی ،تاریخی ،فرهنگی ،جغرافيایی،

با عرصههای عمل مدیران اجرایی نبوده است؛ به همين علت،

سياسی ،مذهبی) پوسترهای انتخاباتی شورای شهر شيراز را

این پژوهش ،بررسی محتوای اقالم تبليغاتی نامزدهای پنجمين

بررسی کردند و به این نتيجه رسيدند که ابعادی همچون ابعاد

دورۀ انتخابات شورای اسالمی شهر بجنورد را با تکيه بر مبانی

اجتماعی ،مذهبی و فرهنگی در طراحی گرافيک پوسترهای

نظری مدل کارت امتيازی متوازن در چهار منظر شهروند،

انتخاباتی شهر شيراز برای بازنمایی مؤلفههای هویت ملی،

مالی ،فرایندهای داخلی و یادگيری و رشد بررسی میکند تا

بيشترین کاربرد را دارند.

نتایج آن از مواضع مشخص کاربردی برای ارزیابی و بهبود

کارلتون )2014(8در پژوهشی در نيوزیلند برای بررسی
تأثير متقابل سياست و فضای شهر پس از زلزلۀ  2/8ریشتری،
محتوای پوسترهای تبليغاتی انتخابات  7289شورای شهر
کرایستچرچ 7را بررسی کرد و به این نتيجه رسيد که احتماالً

Carlton
Christchurch

1
2

عملکرد مدیریت شهری شورای اسالمی شهر و شهرداری
بجنورد برخوردار شوند.
کارت امتیازی متوازن
مبانی نظری این پژوهش بر کارت امتيازی متوازن تکيه دارد
که زمينۀ تحليل محتوای اقالم تبليغاتی مکتوب نامزدهای
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پنجمين دورۀ انتخابات شورای اسالمی شهر بجنورد را با

مالی

طبقهبندی محتوای این اقالم در چهار منظر مشتری ،مالی،

استراتژی مؤثر است

فرایندهای داخلی و یادگيری و رشد فراهم میکند.

متوازن ،سازوکاری برای آبشاریریختن استراتژی در درون

)(Perry, 2011: 3

و به عمل تبدیلکردن چشمانداز و
)2008: 19

 .(Isoraitė,کارت امتيازی

کارت امتيازی متوازن ،که اولينبار ،رابرت کاپالن 8و

اهداف عملياتی خاص است ).(Shangahaidonhi, 2014: 16

دیوید نورتون7آن را در سال  8337در مجلۀ کسبوکار

کارت امتيازی متوازن ،روشی برای مدیریت استراتژیک با

هاروارد( 9کارت امتيازی متوازن – معيارهایی که عملکرد را

تأکيد بر کنترل استراتژیک ،تاکتيکی و عملياتی است

(Vanti et

هدایت میکند) معرفی کردند ،چارچوب جامعی برای مدیران

)2008: 4

اجرایی فراهم میکند که اهداف استراتژیک یک شرکت را به

متوازن را بهعنوان راهی برای به مرحلۀ عمل درآوردن

مجموعهای منسجم از سنجههای عملکرد ترجمه کنند

استراتژی و سنجش عملکرد بنگاه اتخاذ کردهاند

)and Norton, 1993: 134

 .(Kaplanکارت امتيازی با چهار

 .al.,بسياری از بنگاههای تجاری ،کارت امتيازی
(Crabtree

).and DeBusk, 2008: 8

منظر– مالی ،6مشتری ،7فرایندهای داخلی 4و یادگيری و

مضامين استراتژیک ،82عناصر استراتژیک بنيادیای

رشد –2تصویری متوازن از عملکرد عمليات جاری و

هستند که شالودۀ کارت ارزیابی متوازن را تشکيل میدهند .با

(Kaplan and Norton,

وجود این ،به محض اینکه کارت امتيازی ساخته شد ،نقش

) 1996: 53و به مدیران ،چهار منظر مختلف برای انتخاب معيار

بنيادینی که مضامين استراتژیک بازی میکنند هميشه با چشم

اندازهگيری معرفی میکند؛ به عبارت دیگر ،کارت امتيازی

غيرمسلح ،تشخيصدادنی نيست .مضامين استراتژیک بهمثابه

متوازن ،شاخصهای سنتی مالی را با معيارهای عملکردی

دیوارهای باربر 88در یک ساختمان ،که ساختار را به دست

مشتریان ،فرایندهای داخلی و فعاليتهای نوآوری و بهبود

میدهند ،از آن پشتيبانی میکنند و اغلب مرزهایی برای کارت

تکميل میکند (.)Kaplan and Norton, 1993: 134

ارزیابی متوازن شما فراهم میکنند .از همه مهمتر ،مضامين

محرکهای عملکرد آتی ارائه میدهد

امّا کارت امتيازی متوازن بيش از آنکه یک تکليف اندازه-

استراتژیک ،استراتژیها و مدل کسبوکار شما را تعریف می-

یک سيستم یا

 .(Perry,مضمون استراتژیک ،عموماً برشی

گيری باشد

)(Kaplan and Norton, 1993: 134

روش مدیریت استراتژیک است

کنند

)2011: 1

(Kaplan and Norton, 1993:

عمودی در نقشۀ استراتژی از زیرمجموعۀ یک استراتژی

که به مدیران کمک میکند گستره

فراگير است که یک دسته متمایز از اهداف استراتژیک مرتبط

(Kaplan and Norton, 1993:

با هم را شامل میشود .نقشۀ استراتژی ،87یک مدل خلق

) ،142به کاهش مشکل نزدیکبينی]1نبود قدرت آیندهنگری[ و

ارزش از طریق پيوندهای علت و معلولی بين اهداف

)134; Vanti et al., 2008: 4

و کليّت طرز کار شرکت را ببينند

کوتاهمدتگرایی3مدیریت کمک میکند

( Madsen et al., 2019:

 ،)1در توسعۀ دستهجمعی داستان استراتژی یک سازمان و
مشخصکردن ارتباط ظرفيت ،فرایندها ،ارزش مشتری و نتایج

استراتژیک در چهار منظر کارت ارزیابی متوازن است

(Kaplan

).and Jackson, 2007: 1

کارت امتيازی متوازن درابتدا برای سودآوری بخش
خصوصی به کار برده شد؛ امّا پتانسيل آن برای بهبود مدیریت

1
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بيشتر است ).(Kaplan, 1999: 3
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در کارت ارزیابی متوازن ،مضامين استراتژیک را شناسایی

پشتيبانی از منابع بودجۀ خود بيفزاید (مطابق شکل شمارۀ

میکنند .برای تحقق مأموریت خود ،یک سازمان بخش

.(Kaplan, 1999: 4) )8

عمومی باید – با حداقل هزینه – ایجاد ارزش کند و بر
رسالت /مأموریت

حمایت از مراجع مشروع:
قانونگذار ،رأی دهندگان،
پرداخت کنندگان ماليات

هزینه /منفعت خدمات -

هزینۀ ارائه خدمات -

ازجمله صرفههای خارجی

ازجمله هزینههای

مثبت

اجتماعی

فرایندهای داخلی

یادگيری و رشد

شکل  -1سه مضمون متفاوت منظرهای مالی و مشتری برای سازمانهای بخش عمومی ).(Kaplan, 1999: 4
چهار منظر کارت ارزیابی متوازن ،که کاپالن و نورتون
پيشنهاد کردهاند ،برای سازمانهای بخش خصوصی طراحی

تواناکننده 7تلقی کرد و نه یک هدف (شکل شمارۀ  ،7بخش
عمومی ب) ).(Wisniewski and Olafsson, 2004: 605

شدهاند و تالشی برای تشویق چنين سازمانهایی برای
گسترش اندیشۀ ارزیابی عملکردشان فراتر از سنجههای مالی
صرف بوده است .در بخش عمومی ،همواره تمایل بر این بوده
است که اطمينان حاصل شود سنجههای عملکرد صرفاً بر
هزینهها متمرکز نشده باشد؛ بلکه برای بررسیکردن کارآیی و
اثربخشی8بکوشند .بدینترتيب ،منظر مشتری حداقل به یکی
از اهداف نهایی تبدیل میشود .منظر مالی بهعنوان هدف
مشترک قابل قياس ازنظر دستيابی به ارزش برای پول با
بودجۀ عمومی در دسترس دیده میشود (شکل شمارۀ ،7
بخش عمومی الف) .با وجود این ،استداللهایی مبنی بر این
موضوع وجود دارد که منظر مالی را در درجۀ اول ،یک
Efficiency and Effectiveness

1

Enabler

2
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بخش خصوصی
مشتریها

مالی

مشتریها

یادگیری و رشد

فرایندها

بخش عمومی الف
فرایندها

مالی

یادگیری و رشد
بخش عمومی ب
یادگیری و رشد

مشتریها

فرایندها
مالی

شکل  -2سلسلهمراتب منطقی ضمنی کارت ارزیابی متوازن )(Wisniewski and Olafsson, 2004: 606

روش پژوهش

کيفی ،نقش مکمّلی و ثانویه است .ابتدا ،اهداف کالن

روش پژوهش ،که بر چگونگی انجامدادن کار داللت دارد ،با

استراتژیک در چهار منظر کارت امتيازی متوازن شناسایی

توجه به هدف این پژوهش ،که درصدد کشف اهداف کالن

میشوند و اهميت و جایگاه آنها برحسب فراوانی به دست

استراتژیک و مضامين استراتژیک بهعنوان پيامهای مکنون در

میآید؛ سپس در مرحلۀ دوم ،مضمون استراتژیک مکنون و

محتوای اقالم تبليغاتی پنجمين دورۀ انتخابات شورای اسالمی

نهفته در اهداف کالن استراتژیک بهدستآمده از مرحلۀ اول،

شهر بجنورد است ،بر استراتژی تحليل محتوای تلفيقی

فهم و ادراک میشود.
روش گردآوری دادهها به شيوۀ اسنادی است که بر نظام-

(تجمعی) تکيه دارد.
در تحليل محتوای تلفيقی همانند تحليل محتوای کمی،

های نوشتاری (متنی) اقالم تبليغاتی – بروشور ،تراکت ،کارت

پژوهشگر به شمارش کلمات ،جملهها و مفاهيم دست میزند؛

و پوستر – اتکا دارد .جامعۀ آماری ،اقالم تبليغاتی  836نامزد

اما فرایند پژوهش در این بخش متوقف نمیشود و پژوهشگر

ثبتنامکرده در انتخابات برای تصدی  3کرسی پنجمين دورۀ

به جای تمرکز بر فراوانی دادهها و ارائۀ تحليل آماری از آن،

شورای اسالمی شهر بجنورد است .برای انتخاب نمونۀ آماری،

توجه خود را به استفاده از کلمات در هر بافت خاص

پژوهشگر در فاصلۀ  6روز پایانی انتخابات با گردش

معطوف میکند .دنبالکردن این هدف موجب میشود که

بهصورت پياده در خيابانها و ميدانهای اصلی شهر بجنورد،

همانند سایر تحقيقات کيفی ،دادهها در بستر ظهورشان و در

که بيشتر ستادهای تبليغاتی نيز در طول مسير یا پيرامون آنها

رابطه با سایر عوامل اثرگذار درک شوند .با تمرکز بر محتوای

دایر شده بودند ،اقالم تبليغاتی با محتوای متنی را گردآوری

پنهان در تحليل محتوای تجمعی ،یافتههای حاصل از شمارش

کرد .ازآنجاکه همۀ  836نامزد پنجمين دورۀ انتخابات شورای

دادهها با در نظر گرفتن عوامل گوناگونی تعدیل میشوند؛

اسالمی شهر بجنورد به تبليغ و انتشار اقالم تبليغاتی اقدام

ازجمله اینکه چه معانی پنهان و آشکاری در استفاده از هر

نکرده بودند ،درنهایت ،نمونۀ آماری شامل  76نفر از کل

لغت یا مفهوم خاص ،مدنظر است؟

(تبریزی.)899-896 :8939 ،

بدینترتيب ،این پژوهش بر روش پژوهش تلفيق روشی
متکی است که ازنظر وزنبندی ،روش تحليل محتوای کمّی در
اولویت است و نقش پایه دارد و نقش روش تحليل محتوای

نامزدهای پنجمين دورۀ انتخابات شورای اسالمی شهر بجنورد
شد که بهصورت غيرتصادفی و براساس در دسترس بودن
اقالم تبليغاتی انتخاب شدهاند.
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یافتهها و بحث

است ،بهلحاظ فراوانی از  8827برنامۀ پيشنهادی ،بهترتيب،

محتوای شعارهای انتخاباتی  76نامزد شورای شهر بجنورد

منظر مشتری (شهروند) ( 46درصد) ،منظر فرایندهای داخلی

پس از مقایسۀ دادهها برحسب شباهتها و تفاوتها به چهار

( 72/41درصد) ،منظر مالی ( 3/94درصد) و منظر یادگيری و

منظر شهروند ،مالی ،فرایندهای داخلی و یادگيری و رشد

رشد ( 7/34درصد) ،بيشترین و کمترین شعارها – اهداف و

تقسيم شدند .همانگونه که در جدول شمارۀ  8نشان داده شده

برنامههای پيشنهادی  -را به خود اختصاص دادهاند.

جدول  -1شعارهای  45نامزد شورای شهر بجنورد برحسب چهار منظر کارت امتیازی متوازن

ردیف

کد نامزدها

منظر شهروند

منظر مالی

منظر فرایندهای داخلی

منظر یادگیری و رشد

ردیف

کد نامزدها

منظر شهروند

منظر مالی

منظر فرایندهای داخلی

منظر یادگیری و رشد

8
7
9
6
7
4
2
1
3
82
88
87
89
86
87
84
82
81
83
72
78
77
79
76
77
74
72

767
426
837
832
712
467
674
787
678
732
471
464
684
836
747
746
637
672
824
786
617
848
484
673
731
786
682

7
78
9
2
2
7
4
2
84
2
88
82
87
77
3
8
72
88
89
72
78
89
87
2
77
3
98

2
7
8
8
2
8
4
2
8
9
2
2
2
9
2
2
7
6
8
7
2
7
7
8
6
8
7

8
9
2
9
7
2
3
7
6
2
8
6
7
72
8
1
8
8
9
1
7
9
8
7
2
6
2

7
8
2
2
8
2
2
2
6
7
8
2
8
9
2
7
9
7
7
2
9
8
7
2
8
2
8

727
71
827
73
876
92
776
98
487
97
724
99
616
96
428
97
831
94
478
92
647
91
873
93
837
62
647
68
768
67
812
69
676
66
634
67
678
64
626
62
868
61
842
63
841
72
784
78
846
77
427
79
776
76
جمع

92
87
72
72
72
72
72
72
21
73
89
87
1
84
88
2
1
86
2
7
89
8
7
7
8
8
1
277

6
8
6
6
6
6
6
9
3
7
2
6
9
8
1
7
7
2
2
2
9
8
2
2
2
2
7
882

1
9
3
3
3
3
3
8
78
82
8
3
7
6
9
8
6
9
8
9
4
7
2
7
2
2
7
769

8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
4
7
7
7
8
9
7
7
7
2
2
2
2
2
2
8
22
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منظر مشتری (شهروند)

( 87/48درصد)؛  -6فرهنگی -هنری ( 86/87درصد)؛ -7

از بين  8827مفهوم مستخرج از شعارها ،اهداف و برنامههای

گردشگری ( 1/21درصد)؛  -4تجاری ( 7/17درصد)؛ -2

پيشنهادی  76نامزد شورای شهر بجنورد،تعداد  277مفهوم در

درمانی ( 6/11درصد)؛  -1صنعتی ( 6/93درصد)؛ -3

ذیل منظر شهروند به  88هدف کالن استراتژیک ،دستهبندی

تأسيسات شهری ( 9/68درصد)؛  -82تجهيزات شهری (8/37

میشود (مطابق جدول شمارۀ  )7که بهترتيب برحسب فراوانی

درصد)؛  -88آموزشی ( 8/37درصد)؛  -87خدماتی (8/64

شامل  -8افزایش کمّی و کيفی کاربریها و فضاهای کالبدی

درصد)؛  -89طبيعی ( 8/64درصد)؛  -86مسکونی (2/31

( 72/83درصد)؛  -7بهبود حملونقل و ترافيک شهری

درصد)؛  -87نظامی ( 2/63درصد) از الزامات اساسی تأمين

( 84/28درصد)؛  -9پویایی اقتصاد شهر ( 87/99درصد)؛ -6

نيازهای فضایی و مکانی شهروندان است .بهطور کلی ،ازنظر

توسعه اجتماعی -فرهنگی ( 88/76درصد)؛  -7ارتقای کيفيت

نامزدهای شورای شهر بجنورد ،کاربریهای پارک و فضای

محيطزیست ( 4/49درصد)؛  -4ارتقای کيفی سيما و منظر

سبز ،ورزشی ،تفریحی و فرهنگی -هنری درمجموع ،بيش از

شهری ( 4/7درصد)؛  -2ارتقای کيفيت خدمات شهری (6/38

 46/6درصد نيازهای فضایی و مکانی شهروندان را برحسب

درصد)؛  -1ارتقای مبلمان شهری ( 6/22درصد)؛  -3تعدیل

نوع کاربری به خود اختصاص داده است.

ضوابط و مقررات شهرسازی ( 6/88درصد)؛  -82ساماندهی

اما با اینکه بهنظر نامزدهای شورای شهر بجنورد،

بافتهای مسئلهدار شهری ( 9/17درصد) و  -88گسترش

برنامهریزی در حوزۀ کاربری زمين و حملونقل ،اساسیترین

فضاهای شهری ( 8/83درصد) است.

نيازهای فضایی و مکانی شهروندان را پوشش میدهد ،با

از مجموع  277برنامۀ پيشنهادی نامزدهای شورای شهر

تحليل مضمون همۀ مفاهيم ،که در ذیل  88هدف کالن

در وجه شهروند 998 ،عدد ( 69/3درصد) از آنها ،دو هدف

استراتژیک در منظر شهروند دستهبندی شدهاند ،دو مقولۀ

استراتژیک افزایش کمّی و کيفی کاربریها و فضاهای کالبدی

فرعی «تأمين نيازهای فضایی و مکانی شهروندان برحسب

و بهبود حملونقل و ترافيک شهری را پوشش میدهد؛

ویژگیهای مکان -فضا» و «تأمين نيازهای فضایی و مکانی

بنابراین ازنظر  67نفر ( 19/99درصد) از نامزدهای شورای

شهروندان برحسب ویژگیهای اجتماعی» بهعنوان الگوها و

شهر بجنورد (از مجموع  76نامزد) ،کاربری اراضی شهری و

ویژگیهای تکراری و متمایز در درون دادهها یا مفاهيم،

حملونقل شهری ،از اجزای اساسی و استراتژیک در منظر

استخراجشدنی است که در ترکيب با یکدیگر ،مضمون

شهروند محسوب میشوند .ازنظر آنان ،برنامهریزی در حوزۀ

استراتژیک «تأمين نيازهای فضایی و مکانی شهروندان بهطور

کاربری زمين ،بهترتيب فراوانی  -8پارک و فضای سبز

متعادل و متوازن» را درون مفاهيم ذیل منظر شهروند آشکار

( 81/27درصد)؛  -7ورزشی ( 84/73درصد)؛  -9تفریحی

میکند.
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جدول  -2اهداف کالن استراتژیک در منظر شهروند (مشتری)

ردیف

شعارها ،اهداف و برنامههای پیشنهادی نامزدهای شورای شهر بجنورد
در منظر شهروند
 -8افزایش سرانۀ فضای سبز -7 ،ایجاد پارک بانوان -9 ،ایجاد خانه

8

فرهنگ -6 ،توسعۀ ميدانها و سالنهای ورزشی ... ،و  -727راهاندازی
بازارچه.

اهداف کالن استراتژیک

افزایش کمّی و کيفی کاربریها و
فضاهای کالبدی

تعداد نامزدها
( 45نفر)

69

درصد از کل
راهبردها
()% 111
% 72/83

 -8احداث پارکينگ طبقاتی -7 ،بازگشایی معابر -9 ،ساماندهی
7

حملونقل عمومی -6 ،پيادهمداری ... ،و  -874تمرکززدایی از مرکز

بهبود حملونقل و ترافيک شهری

93

% 84/28

شهر.
9

 -8ایجاد زمينههای اشتغال شهروندان -7 ،توجه به صنعت گردشگری،
 -9توسعۀ مشاغل خانگی ... ،و  -39افزودن به درآمد شهر.

پویایی اقتصاد شهر

91

% 87/99

 -8ارتقای منزلت شهروندی -7 ،نشاط اجتماعی -9 ،توجه به آسيب-
6

های اجتماعی -6 ،توجه به مسائل فرهنگی... ،

 -12برگزاری

توسعۀ اجتماعی  -فرهنگی

97

% 88/76

جشنواره.
 -8ایجاد کمربند سبز -7 ،ساماندهی مشاغل آالینده -9 ،ساماندهی
7

باغات -6 ،ساماندهی خندق -7 ،بازگشایی مسيلها ... ،و  -72بازیافت

ارتقای کيفيت محيطزیست

76

% 4/49

زبالهها.
4

 -8زیباسازی و بهبود ورودی و خروجیهای شهر -7 ،ارتقای سيما و
منظر شهر ... ،و  -63جمعآوری نازیباییهای موجود در سطح شهر.

ارتقای کيفی سيما و منظر شهری

77

% 4/7

 -8رسيدگی به آرامستانها -7 ،توسعۀ متوازن خدمات شهری-9 ،
2

جمعآوری بهموقع زبالهها -6 ،لکهگيری آسفالت ... ،و  -92رنگآميزی

ارتقای کيفيت خدمات شهری

84

% 6/38

جدولها.
 -8رسيدگی به مبلمان شهری -7 ،روشنایی معابر -9 ،ساماندهی
1

بيلبوردها ،استندها و تلویزیونهای شهری ... ،و  -94نصب ستهای

ارتقای مبلمان شهری

77

% 6/22

ورزشی در پارک.
3
82
88

 -8صدور مجوز ساخت مسکن برای زمينهای مساحت کم با قولنامه
عادی ... ،و  -98تعدیل ضوابط و مقررات شهرسازی در حاشيۀ شهر.
 -8ساماندهی بافتهای قدیمی و فرسوده و ناکارآمد شهری ... ،و -73
ساماندهی وضعيت حاشيهنشينی و زاغهنشينی.
 -8ایجاد محيطی فرحبخش برای عموم -7 ،فضاهای خاطرهانگيز ... ،و
 -3سرزندهسازی محيط شهری در تمامی محالت و برای همۀ مردم.

تعدیل ضوابط و مقررات
شهرسازی
ساماندهی بافتهای مسئلهدار
شهری
گسترش فضاهای شهری همگانی

82

% 6/88

77

% 9/17

2

% 8/83
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مفاهیم

17

مقولههای فرعی

 -1پيگيری مؤثر در برقراری عدالت در خدماترسانی به شهروندان مرکز و حاشيۀ شهر،
 -7اجرای عدالت اجتماعی و برخورداری در توسعۀ شهر و خدمات با اولویت مناطق
محروم -9 ،توسعۀ بازارهای روزانه در تمامی منطقههای جغرافيایی شهر بهویژه حواشی
شهر -6 ،توسعه و تأمين پارکينگهای عمومی و محلی در سطح شهر -7 ،توسعۀ متوازن
خدمات شهری با توجه ویژه به مناطق حاشيهای ... ،و  -874ارتقا بخشيدن و تالش برای
رفع مشکالت شهرکهای تازهتأسيس.

مقوله اصلی

تأمين نيازهای فضایی -مکانی
شهروندان برحسب ویژگیهای
مکان -فضا
تأمين نيازهای فضایی-
مکانی شهروندان بهطور

 -8طرح برای توانمندسازی بانوان و اقشار کمدرآمد (ایجاد بازارچههای فصلی و شبانه
برای حمایت از اقشار کم درآمد و زنان سرپرست خانوار) -7 ،در جامعۀ مدنی ،همه
شهروند و برابرند و همۀ اقوام ،حق برخورداری برابر از امکانات شهری را دارند-9 ،
مناسبسازی معابر و خيابانها برای استفادۀ آسان بهویژه برای معلوالن و جانبازان عزیز،
 -6ایجاد مکانهای مناسب برای گروههای هنرمند و کارآفرین با تسهيالت ویژه-26 ... ،
صدور پروانۀ رایگان برای مسکن زوجهای جوان.

متعادل و متوازن
تأمين نيازهای فضایی -مکانی
شهروندان برحسب ویژگیهای
اجتماعی

شکل  -5مضمون استراتژیک در منظر شهروند

تعووادل و توووازن ،درونمایووۀ اصوولی مضوومون اسووتراتژیک

است.

مکنون در منظر شهروند را برحسب ویژگیهای مکان -فضا و

ویژگیهای اجتماعی ،که در برنامهریزیها برای تأمين نيازهای

ویژگیهای اجتماعی تشکيل مویدهود؛ بوه عبوارت دیگور ،در

فضایی و مکانی شهروندان لحاظ شده است( ،مطوابق جودول

تأمين نيازهای مکانی و فضوایی شوهروندان ،تعوادل و تووازن،

شمارۀ  )6به ترتيب فراوانوی برحسوب جونس (بوانوان ،زنوان،

اصلی است کوه در مقایسوه بوا ویژگویهوای مکوان – فضوا و

خانمها) ،سن (جوانان ،سالمندان ،کودکان ،نوجوانان) ،معلوالن

ویژگیهای اجتماعی ،به خود معنا و مفهوم میبخشود .مطوابق

و جانبازان ،درآمد (اقشوار ضوعيف ،اقشوار کوم درآمود ،افوراد

جدول شمارۀ  ،9ویژگیهای مکان -فضا ،که در برنامهریزیها

کوومدرآموود) ،زنووان سرپرسووت خووانوار ،همووۀ اقوووام و سووایر

برای تأمين نيازهای فضایی و مکوانی شوهروندان لحواظ شوده

(ورزشکاران ،پيشکسوتان ،افراد کارآفرین ،رانندگان ،گروههای

است ،بهترتيب فراوانی شامل  -8مناطق حاشيهنشوين -7 ،کول

هنرمنوود ،کوواميونداران ،هيئووتهووای ورزشووی ،مسووافران،

شهر -9 ،بافت فرسوده و قدیم -6 ،شهرکهوا -7 ،محلوه-4 ،

گردشگران ،زائران ،سرمایهگذاران) تفکيکشدنی است.

مناطق محروم -2 ،مرکز شوهر و  -1حووزۀ اسوتحفاظی شوهر
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جدول  -5تأمین نیازهای فضایی و مکانی شهروندان برحسب ویژگیهای مکان -فضا
مفاهیم

ردیف

ویژگیهای مکان -فضا

فراوانی

 -8توسعه و توزیع عادالنۀ امکانات فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی ،آموزشی و هنری در نقاط مختلف
شهری -7 ،توسعۀ بازارهای روزانه در تمامی منطقههای جغرافيایی شهر بهویژه حواشی شهر-9 ،
8

ادامه و تکميل عملي ات بازسازی و مبلمان شهری که به تمامی مناطق و حتی حاشيۀ شهر تسری یابد،
 -6افزایش تعداد خطوط تحت پوشش وسایل نقليۀ عمومی در سطح شهر ،و  -72 ...پيگيری ایجاد

نقاط /مناطق /مختلف شهر،
سطح شهر ،کل شهر

72

بازار روز در شمال ،جنوب ،شرق و غرب شهر.
 -8توجه به مناطق حاشيۀ شهر و حاشيهنشينان محترم -7 ،رسيدگی ویژه به حاشيۀ شهر و نظارت بر
7

تقسيم عادالنۀ امکانات -9 ،واگذاری امتياز ویژه به حاشيۀ شهر در زمينۀ ساختوساز -6 ،توسعۀ

حاشيۀ شهر ،حاشيهنشينان،

متوازن خدمات شهری با توجه ویژه به مناطق حاشيهای ،و  -47 ...توجه بيشتر به نقاط محروم و

محالت حاشيهنشين،

کمتر برخوردار (ساماندهی حاشيۀ شهر ،افزایش فضاهای سبز و تفریحی ،ارتقای کيفی وضعيت

حواشی شهر ،زاغهنشينی

47

ساختوسازها).
 -8پيگيری مؤثر در برقراری عدالت در ارائۀ خدمات به شهروندان مرکز و حاشيۀ شهر -7 ،شناسایی
زمينهای قا بل تملک برای ساخت مراکز بهداشتی درمانی در مراکز پيرامونی برای تمرکززدایی از
9

مرکز شهر -9 ،احداث بوستان ویژۀ بانوان در بافت مرکزی شهر برای دسترسی آسان و امنتر-6 ،
تسهيل در اخذ پروانۀ ساختمانی ،مناطق اطراف شهر در تفکيک زمينهای با کاربری ساختمانی و

مرکز شهر ،نواحی مرکز
شهر

6

نواحی مرکز شهر.
6

 -8ساماندهی بافتهای قدیمی و فرسوده و ناکارآمد ،رسيدگی به مشکالت بافتهای فرسودۀ

بافت قدیم /فرسوده،

شهری -7 ،رفع مشکل بافت فرسوده -9 ،ساماندهی بافت فرسوده -6 ،ساماندهی بافتهای قدیمی

محالت هدف بازآفرینی

و فرسوده و ناکارآمد شهری -82 ... ،توجه به حاشيۀ شهر و محالت هدف ستاد بازآفرینی شهری.
 -8کاهش تعرفهای پروانۀ ساخت مخصوصاً در مناطق محروم -7 ،اجرای عدالت اجتماعی و
7

برخورداری در توسعۀ شهر و خدمات با اولویت مناطق محروم -9 ،کاهش تعرفهای پروانۀ ساخت
مخصوصاً در مناطق محروم -6 ،تغييرات اساسی در ساختار خيابانها و پيادهروهای مناطق محروم و
حاشيۀ شهری ... ،و  -4تسهيل صدور مجوز درمانگاه در اماکن کمبرخوردار.

82

شهری
مناطق محروم ،مکانهای
کمبرخوردار ،نقاط محروم،

4

مکانهای کمبرخوردار

 -8توجه ویژه به حاشيهنشينی و شهرکهای اطراف ،بهخصوص شهرک گلستان -7 ،احداث پارک
4

تفریحی در وسعت زیاد برای مردم شریف و پرجمعيت گلستانشهر بجنورد -9 ،تالش برای رفع

شهرکهای اطراف ،حومۀ

مشکالت شهرکهای تازهتأسيس ،و  -82 ...افزایش وسایل نقليۀ عمومی شهری برای خدماترسانی

شهر ،شهرکهای اقماری

82

به ساکنان شهرکها.
 -8توسعۀ فضای سبز و پارکهای محلهای -7 ،پيگيری تأسيس سالن ورزشی برای بانوان (مانند
2

سالن مهربانو در شهربازی) در محالت مختلف -9 ،پيگيری ایجاد کتابخانه در محالت ،و -4 ...

محلهای ،محالت

4

پيگيری ایجاد خانه فرهنگ در محالت.
1

 -8تکميل زیرساختهای شهر در حوزۀ استحفاظی مطابق طرح تفصيلی شهر بجنورد.

حوزه استحفاظی

8

جمع

874
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جدول  -5تأمین نیازهای فضایی و مکانی شهروندان برحسب ویژگیهای اجتماعی
مفاهیم

ردیف

ویژگیهای اجتماعی

فراوانی

 -8تجهيز و تکميل پارک ویژۀ بانوان در نقاط مختلف شهر -7 ،گسترش فضاهای پارک ورزشی
بانوان و جوانان -9 ،احداث پارکها و سالن ورزشی مختص بانوان -6 ،اتخاذ برنامههای ویژه برای
8

بانوان ،زنان ،خانمها

افزایش نشاط اجتماعی با ایجاد مکان ورزشی مخصوص بانوان ... ،و  -71توسعۀ زیرساختهای

71

بهداشتی و تالش برای ایجاد زمينۀ حضور پزشکان متخصص خانم برای خدماترسانی تخصصی به
زنان.
 -8احداث و توسعۀ اماکن ورزشی و تفریحی برای جوانان -7 ،اهتمام به ایجاد و گسترش فضاهای
7

ورزشی و تفریحی برای نوجوانان ،جوانان و بهویژه بانوان -9 ،برنامهریزی و ایجاد تسهيالت الزم

جوانان ( ،)1سالمندان (،)7

برای اوقات فراغت سالمندان -6 ،فراهمکردن امکانات رفاهی ،ورزشی و فرهنگی مختص اقشار

زوجهای جوان (،)7

خاص(معلوالن ،جانبازان ،بانوان ،بازنشستگان ،جوانان و کودکان) -7 ،کمک به دستگاههای متولی در

کودکان ( ،)8نوجوانان ()8

86

رفع مشکالت مسکن جوانان ... ،و  -86صدور پروانۀ رایگان برای مسکن زوجهای جوان.
 -8ایجاد و تأسيس مکانهای مناسب با مقتضيات سازماندهیشده در زمينۀ عرضۀ محصوالت سنتی
9

و اصيل استان و ایجاد بازار مناقصه و فروش برای آن دسته از افرادی که نمیتوانند مکان تجاری
احداث کنند ... ،و  -7تأمين زمين برای احداث مسکن برای اقشار کمدرآمد.

اقشار ضعيف ،اقشار
کمدرآمد ،افراد کمدرآمد

7

 -8پيگيری کارآفرینی و اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار با در اختيار گذاشتن مکانهای
مربوط به شهرداری -7 ،حمایت از مشاغل خرد و دستفروشان با تقویت بازارچههای خوداشتغالی
6

برای افراد کمدرآمد و زنان سرپرست خانوار -9 ،طرح برای توانمندسازی بانوان و اقشار کمدرآمد

زنان سرپرست خانوار

9

(ایجاد بازارچههای فصلی ،بازارچههای شبانه برای حمایت از اقشار کمدرآمد و زنان سرپرست
خانوار).
 -8برنامهریزی و ایجاد تسهيالت الزم برای اوقات فراغت سالمندان ،معلوالن جسمی و حرکتی-7 ،
7

طرح ایجاد پارکها ،توسعۀ فضای سبز ،فراهمکردن امکانات رفاهی و ورزشی و فرهنگی مختص
اقشار خاص (بانوان ،بازنشستگان و جوانان و معلوالن و جانبازان) ،و  -2 ...مناسبسازی معابر و

معلوالن ( ،)6جانبازان ()9

2

خيابانها برای استفادۀ آسان بهویژه برای معلوالن و جانبازان عزیز.
4

2

 -8در جامعۀ مدنی ،همه شهروند و برابرند و همۀ اقوام حق برخورداری برابر از امکانات شهری و...

همۀ اقوام

را دارند -7 ،همان.

7
(،)8

 -8پيگيری دربارۀ توسعۀ ميدانها و سالنهای ورزشی و حمایت از ورزشکاران و پيشکسوتان-7 ،

ورزشکاران

ایجاد مکانهای مناسب برای گروههای هنرمند و کارآفرین با تسهيالت ویژه -9 ،ایجاد مجتمعهای

پيشکسوتان

خدماتی و رفاهی برای رانندگان محترم تاکسیها (عمومی ،تلفنی ،سرویسها ،وانت و نيسانهای

کارآفرین ( ،)8رانندگان

باربری و  )....برای ارائۀ خدماتی همچون باطریسازی ،مکانيکی و  ...و رفاهی؛ همچون جشنها،

( ،)7گروههای هنرمند (،)8

سينما ،گردهمایی و  -6 ،...امکانسنجی تأمين زمين مناسب برای عزیزان برای انتقال مکان کاميون-

کاميونداران ( ،)8هيئت-

داران -7 ،ایجاد امکانات عمومی و رفاهی برای جذب و نگهداری مسافران و زائران -4 ،حل مشکل

های ورزشی ( ،)8مسافران

اسکان و چادرزدن مسافران در پارکها و فضای سبز با تأسيس مکانهایی با خدمات بهداشتی و

(،)6

(،)8

امنيتی مناسب برای اسکان و چادرزدن مسافران -2 ،تالش برای جذب سرمایهگذار و فراهمکردن

زائران ( ،)8سرمایهگذاران

بستر اشتغال جوانان... ،

()8

(،)8

گردشگران

جمع

افراد

87

26
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منظر مالی

داراییهای زیرساختی ( 88/28درصد) ،شفافيت مالی (4/67

از بين  8827مفهوم مستخرج از شعارها ،اهداف و برنامههای

درصد) ،عوارض قانونمند و عادالنه ( 4/67درصد) ،وصول

پيشنهادی  76نامزد شورای شهر بجنورد ،تعداد 882مفهوم در

مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی ( 4/67درصد)،

ذیل منظر مالی به  3هدف کالن استراتژیک قابل دستهبندی

نظارت دقيق بر عملکرد مالی شهرداری ( 7/7درصد) ،جذب

است (مطابق جدول شمارۀ  )7که بهترتيب برحسب فراوانی

اعتبارات و کمکهای دولتی ( 7/27درصد) ،و کاهش

شامل راهبردهای منابع درآمدی پایدار ( 93/67درصد)،

هزینههای جاری ( 8/19درصد) است.

آمادهسازی بودجه و مدیریت آن ( 72/81درصد) ،تأمين مالی
جدول  -4اهداف کالن استراتژیک در منظر مالی
ردیف

8
7
9
6
7
4
2

1
3

شعارها ،اهداف و برنامههای پیشنهادی نامزدهای شورای شهر بجنورد
در منظر مالی
 -8ایجاد درآمد پایدار -7 ،درآمد پایدار از محل ایجاد طرحهای درآمدزا،
سرمایهگذاری  ....و  -69ارائۀ راهکارهای عملی و علمی برای درآمدزایی.
 -8تصویب بودجه -7 ،پرهيز از محلهگرایی و نگرش مدیریت جامع
شهری -9 ،حسابداری تعهدی ... ،و  -77ارائۀ منظم گزارش تفریغ
بودجه.
 -8تأمين اعتبار احداث ترمينال مسافربری ... ،و  -89ایجاد ساختار شبيه
خيرین مدرسهساز برای ساخت مکانهای خدمات شهری.
 -8شفافيت مالی -7 ،ارائۀ گزارش عملکردی فصلی ... ،و  -2انتشار
درآمد و هزینهکرد شهرداریها برای عموم مردم.
 -8قانونمندکردن دریافت عوارض ... ،و  -2ارائۀ راهکارهای عملی و
علمی برای درآمدزایی ،بدون تحميل هزینههای اضافی بر دوش مردم
خصوصاً قشر مستضعف و کمدرآمد.
 -8وصول مطالبات شهرداری از سایر ادارات و نهادها ... ،و  -2پيگيری
مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی.
 -8نظارت بر حساب درآمدها و هزینههای شهرداری ... ،و  -4نظارت
دقيق بر داراییهای نقدی و حسابهای درآمد و هزینه ،نحوۀ مصرف
آنها.
 -8پيگيری جذب اعتبارات دولتی با همکاری استانداری -7 ،پيگيری
برای جذب اعتبارات ملی  -9تعریف پروژههای ملی برای جذب منابع
ملی.
 -8کاهش هزینههای جاری و  -7افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای
جاری.

تعداد

درصد از کل

نامزدها

راهبردها

( 53نفر)

()% 111

منابع درآمدی پایدار

96

93/67

آمادهسازی بودجه و مدیریت آن

86

72/81

تأمين مالی داراییهای زیرساختی

86

88/28

شفافيت مالی

4

4/67

عوارض قانونمند و عادالنه

6

4/67

1

4/67

اهداف کالن استراتژیک

وصول مطالبات شهرداری از دستگاه-
های دولتی
نظارت دقيق بر عملکرد مالی

7

7/7

جذب اعتبارات و کمکهای دولتی

9

7/27

کاهش هزینههای جاری

7

8/19

شهرداری

همۀ نامزدهای شورای شهر به منظر شهروند توجه

راهبردها در منظر مالی را شامل میشود ،تأکيد کردهاند؛ اما به

کردهاند؛ اما از  76نامزد شورای شهر ،فقط  92نفر یا به

نظر میرسد با توجه به درونمایۀ مفاهيم منابع درآمدی پایدار،

عبارتی ،حدود  42درصد از نامزدها به منظر مالی اهميت

در پایداری منابع درآمدی ،خصيصۀ مطلوببودن منابع

دادهاند و از بين این  92نفر 96 ،نفر (حدود  38درصد) آنان

درآمدی بهلحاظ عدالت اجتماعی بيشتر تأکيد شده است؛ به

بر راهبرد منابع درآمدی پایدار ،که  93/67درصد از کل

عبارت دیگر ،ازنظر اکثریت نامزدهای شورای شهر بجنورد،

13
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کسب درآمد صرفاً با تکيه بر مالياتها و عوارض دریافتی از

و شيوۀ فقط مردم بهعنوان منبع مالی تأمين هزینههای

مردم بهویژه ساکنان سکونتگاههای غيررسمی و اقشار ضعيف

شهرداری را تغيير دهد .معيار عدالت در توزیع منابع مالی،

جامعه ،مطلوب نيست و شهرداری بجنورد باید با دستيابی به

تعادل و توازن در توزیع آن برحسب فضاست .معيار عدالت

روشهای جدید و با متنوعکردن منابع درآمدی به سمت

در تأمين منابع مالی نيز ،تعادل و توازن در ترکيب درآمدها با

عدالتمحوری در تأمين منابع مالی ضروری خود حرکت کند

متنوعکردن منابع درآمدی و تکيهنکردن صرف بر مردم است.

مفاهیم

مقولههای فرعی

 -1کاهش تدریجی درآمد شهرداری از عوارض ساختوساز (تراکمفروشی)
و جایگزینی آن با درآمدهای حاصل از عوارض ناشی از ایجاد رونق در
اقتصاد شهر بجنورد -2 ،جذب منابع ملی -5 ،افزایش درآمد شهرداری با
احیای حقوق قانونی مانند افزایش سهم شهرداری از ارزش افزوده و جذب
اعتبارات مناطق محروم و جذب سرمایهگذاری -5 ،ایجاد درآمد پایدار از
محل ایجاد طرحهای درآمدزا ،جذب گردشگر ... ،و ...
 -1ارائۀ راهکارهای عملی و علمی برای درآمدزایی بیشتر آنها ،بدون تحمیل
هزینههای اضافی بر دوش مردم خصوصاً قشر مستضعف و کمدرآمد-2 ،
قانونمندکردن دریافت عوارض -5 ،توجه به قشر ضعیف جامعه و
ایجادنکردن فشار به این قشر برای درآمدزایی شهرداری  -5کسب درآمد
منطقی و عادالنه -4 ،بازنگری در عوارضهای شهرداری با نگاه ویژه به
حاشیهنشینان و ایجاد شرایط تقسیط و تسهیالت بلندمدت ،و ...
 -1رفع بیعدالتی با تخصیص بودجۀ کافی به حاشیه -2 ،پیگیری تصویب
بودجۀ ساالنۀ شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن به نفع عموم
مردم جامعه و پرهیز از تمرکزگرایی -5 ،پیگیری تخصیص اعتبار ویژه برای
جبران عقبماندگیهای حواشی شهر -5 ،توزیع متناسب بودجههای عمرانی
شهرداری در تمام نقاط شهر بهخصوص نقاط حاشیهای -4 ،پرهیز از محله-
گرایی و نگرش مدیریت جامع شهری -6 ،تخصیص منابع و بودجۀ عمومی و
توجه به همۀ نقاط شهری ،و ...

مقولۀ اصلی

متنوعکردن منابع مالی

مطلوبکردن منابع مالی

عدالت در منابع و منافع

بهلحاظ عدالت اجتماعی

مالی

توزیع متعادل و متوازن منابع
مالی برحسب فضا

شکل  -5مضمون استراتژیک در منظر مالی

منظر فرایندهای داخلی

( 87/97درصد) ،شفافيت و پاسخگویی ( 88/88درصد)،

از بين  8827مفهوم مستخرج از شعارها ،اهداف و برنامههای

توجه به امور رفاهی و حقوق کارکنان شهرداری (1/17

پيشنهادی  76نامزد شورای شهر بجنورد ،تعداد  769مفهوم در

درصد) ،اصالح ساختار سازمانی شهرداری ( 1/79درصد)،

ذیل منظر فرایندهای داخلی به  89هدف کالن استراتژیک

تهيۀ طرح و انواع طرحها برای توسعه و عمران شهری (4 /82

قابل دستهبندی است (مطابق جدول شمارۀ  )4که بهترتيب

درصد) ،تدوین چشمانداز برای شهر و شهرداری (6/87

برحسب تعداد فراوانی شامل هماهنگی و یکپارچگی کليۀ

درصد) ،پایبندی به اجرای طرحهای توسعۀ شهری مصوب و

نهادهای بخشی مؤثر در توسعه و عمران شهر (89/33

بازنگری آن ( 7/11درصد)،تدوین برنامۀ راهبردی توسعه و

درصد) ،توسعۀ ماشينآالت و تجهيزات سازمانی (89/71

عمران شهری شهرداری ( 7/11درصد) ،رابطۀ تعاملی شورای

درصد) ،مشارکتدادن شهروندان در ادارۀ امور شهر (89/82

شهر و شهرداری ( 7/24درصد) و تکميل طرحها و پروژههای

درصد) ،عملکردن شورا به وظایف ذاتی و قانونی خود

در دست اقدام ( 8/47درصد) است.
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جدول  -6اهداف کالن استراتژیک در منظر فرایندهای داخلی

ردیف

8

7

9

6

7

4

2

1

3

82

88

87

89

شعارها ،اهداف و برنامههای پیشنهادی نامزدهای شورای شهر بجنورد در
منظر فرایندهای داخلی
 -8ایجاد کميسيون مدیریت واحد شهری با همکاری کليۀ ادارات ارائهدهندۀ
خدمات به شهروندان برای جلوگيری از دوبارهکاری و مدیریت هزینه-7 ،
ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه در شهر -96 ... ،توجه ویژه به بافت
فرسودۀ شهر و هماهنگی با سازمانهای مربوط.
 -8ایجاد سامانۀ شهرداری الکترونيک -7 ،تجهيز و بهروزرسانی سازمان
خدمات موتوری شهرداری -9 ،پيگيری خرید ماشين برفروب ،لجنکشی
و  -99 ... ،...تأمين تجهيزات ضروری سازمان آتشنشانی برای مدیریت
بحران.
 -8استفاده از مشارکت مردم در زمينۀ شهری -7 ،برنامهریزی محلهمحور و
مسجدمحور با کمک اعضای هر محله و جمعبندی نظرات برای ارائه به
کميسيونهای شورا -97 ... ،پيگيری تشکيل انجمنهای شورایاران در 42
محلۀ شهر بجنورد.
 -8تالش برای تحققیافتن وظایف شورا -7 ،نظارت بر حسن انجام تمامی
طرحها و بودجهها -9 ،نظارت و پيگيری بر استخدامها و امور پيمانکاری
شهرداری -92 ... ،حرکت در مسير قانون و وظایف شورای اسالمی.
 -8ارائۀ گزارش سهماهه در جلسات دورهای با محالت شهر -7 ،شفاف-
سازی فرایندهای خدماتی و پاسخگوبودن شورای شهر و ارکان شهرداری به
مردم -72 ... ،برگزاری جلسۀ پرسش و پاسخ شهردار و ارائۀ گزارش به
مردم در پایان هر فصل بهطور رودررو و پوشش خبری رسانهها.
 -8برقراری عدالت و یکسانسازی پرداخت بهموقع حقوق و مزایای
نيروهای شرکتی ،پيمانی و رسمی در شهرداری -7 ،توجه ویژه دربارۀ
پرداخت بهموقع حقوق و مزایای نيروهای کارگری در سازمانهای پسماند،
اتوبوسرانی ،پارکها و فضای سبز -83 ... ،حمایت از کليۀ کارکنان
شهرداری در تمام بخشها.
 -8تقویت شهرداری مهر در راستای تحول در ساختار حاشيهنشينی و
ارتقای سطح فرهنگی اجتماعی و اقتصادی آن مناطق -9 ،پيگيری جدی
اصالح ساختار سازمانی شهرداری برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینه-
های جاری -72 ... ،پيگيری ویژه برای ایجاد ادارۀ حقوقی کارآمد.
 -8پيگيری تدوین برنامۀ جامع برای افق بيستسالۀ گورستان پارک جاوید،
 -7تدوین و پایهگذاری طرح جامع شهر فرهنگی -9 ،پيگيری تهيۀ نقشۀ
جامع فضاهای سبز در شهر بجنورد -87 ... ،پيگيری و اجراکردن طرح بانک
زمين.
 -8تدوین سند چشمانداز بيستسالۀ شهر بجنورد در حوزههای مختلف
فرهنگی -7 ،پيگيری تدوین چشمانداز بيستسالۀ شهرداری بجنورد... ،
 -82پيشبينی و تدوین چشمانداز مناسب برای توسعۀ شهر.
 -8بازنگری در طرح جامع و تفصيلی شهر -7 ،اجرای طرح جامع ترافيک
برای رفع معضل ترافيک شهری -2 ... ،پيگيری اجرای دقيق طرح تفصيلی و
د ر صورت نياز ،بازنگری در طرح تفصيلی شهر بجنورد مطابق نيازهای روز
شهروندان و با توجه به مرکزیت استان.
 -8برنامۀ راهبردی عمليات اجرایی عمران شهری -7 ،تدوین و اجرای
برنامههای راهبردی و عملياتی  -9 ،...پيگيری تدوین برنامۀ پنجساله
شهرداری بجنورد -2 ... ،پيگيری تهيه و تصویب برنامۀ چهارسالۀ مدیریت
شهر.
 -8تنظيم روابط شورای اسالمی شهر و شهرداری برای ثبات مدیریت-9 ،
همسوبودن تالشها برای زندگی بهتر که همۀ شهروندان خواهان آن هستند،
 -7 ...تالش برای ایجاد ثبات مدیریتی در امور شهری.
 -8اولویتبندی پروژهها و تکميل پروژههای در دست اقدام -7 ،برنامه-
ریزی صحيح و مطالعهشده برای اجرای تمام طرحها و پروژههای نيمهتمام
برای جلوگيری از بایکوت و هدررفت سرمایه -6 ... ،توجه به تکميل
پروژههای سرمایهگذاری شهری با محوریت حقوق شهر و شهروندان.

درصد از کل
راهبردها
()% 111

اهداف کالن استراتژیک

تعداد
نامزدها
( 54نفر)

هماهنگی و یکپارچگی کليۀ نهادهای
بخشی مؤثر در توسعه و عمران شهر

78

% 89/33

توسعه ماشينآالت و تجهيزات
سازمانی

87

% 89/71

مشارکتدادن شهروندان در ادارۀ امور
شهر

77

% 89/82

عملکردن شورا به وظایف ذاتی و
قانونی خود

79

% 87/97

شفافيت و پاسخگویی

72

% 88/88

توجه به امور رفاهی و حقوق کارکنان
شهرداری

89

% 1/17

اصالح ساختار سازمانی شهرداری

89

% 1/79

تهيۀ طرح و انواع طرحها برای توسعه
و عمران شهری

89

% 4/82

تدوین چشمانداز برای شهر و
شهرداری

1

% 6/87

پایبندی به اجرای طرحهای توسعۀ
شهری مصوب و بازنگری آنها

7

% 7/11

تدوین برنامۀ راهبردی توسعه و عمران
شهری شهرداری

4

% 7/11

رابطۀ تعاملی شورای شهر و شهرداری

6

% 7/24

تکميل طرحها و پروژههای در دست
اقدام

6

% 8/47
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از بين  89هدف کالن استراتژیک در منظر فرایندهای

گذاشته میشود .جایدهی شهروند در فرایند تصميمگيری و

داخلی ،مقولۀ اصلی «برنامۀ اجرایی همسو با شهر و شهروند»

تصميمسازی ،تدوین نظام برنامه اجرایی به تناسب ویژگیهای

قابل استخراج است ،که منبعث از سه مقولۀ فرعی «برنامۀ

تعيينشده در طرحهای توسعه شهری (طرح جامع ،طرح

اجرایی در چارچوب طرحهای توسعۀ شهری»« ،برنامۀ اجرایی

تفصيلی ،طرح جامع ترافيک و  )...و چشمانداز شهر و

در افق چشمانداز شهر و شهرداری» و «جایدهی شهروند در

شهرداری ،شرایطی هستند که زمينه را برای همسویی برنامۀ

نظام تصميمگيری و تصميمسازی» است .از مجموع 63

اجرایی شهرداری با نيازهای شهر و شهروندان فراهم میکند،

نامزدی که به منظر فرایندهای داخلی توجه کردهاند ،اهداف،

از پروژههای اختصاصی مدنظر آقای شهردار و تکتک

برنامهها و شعارهای  71نفر از آنان ،با قرارگرفتن در زیر چتر

اعضای شورای شهر ،رهایی میبخشد و موجب میشود

مقولۀ «برنامۀ اجرایی همسو با شهر و شهروند» ،روال معمول

شوراهای شهر برحسب منافع قومی ،محلهای و ،...شهر را

مدیریت شهرها در کشور را مردود دانستهاند .روال معمول،

مرزبندی نکنند؛ وجهی که بیگمان در دو منظر مالی و منظر

بر پروژههای اختصاصی شهردار و اعضای شورای شهر متکی

شهروند نيز تسری مییابد و توزیع منابع و منافع را از ویژگی

است و با تغيير مدیریتها (شهرداری و شورای شهر) کنار

تعادل و توازن برخوردار میکند.

مفاهیم

مقولههای فرعی

 -1مقاومت و ایستادگی دربارۀ تصویب طرحهای یکشبه و بدون برنامه
(کارشناسینشده) که به زیان کوتاهمدت یا بلندمدت مردم بینجامد -2 ،.اجرای طرح
جامع ترافیک برای رفع معضل ترافیک شهری -5 ،پیگیری اجرای دقیق طرح تفصیلی
و در صورت نیاز ،بازنگری در طرح تفصیلی شهر بجنورد مطابق با نیازهای روز
شهروندان و با توجه به مرکزیت استان -5 ،برنامهریزی و برنامۀ از پیش تدوینشده،
 -4اجرای طرح جامع ترافیک که مطالعات آن انجام شد ،و ...

برنامۀ اجرایی در چارچوب طرحهای

 -1استفاده از مشارکت مردم در زمینۀ شهری -2 ،برنامهریزی محلهمحور و مسجد-
محور با کمک اعضای هر محله و جمعبندی نظرها برای ارائه به کمیسیونهای شورا،
 -5جلب مشارکت متخصصان ،فرهنگیان و سمنها در امور شهری از برنامهریزی
خرد تا ادارۀ فضاها -5 ،ارتقای هویت شورایاران مناطق و به مشارکت گرفتن آنها در
انجام خدمات فرهنگی ،اجتماعی ،عمرانی -4 ،پیگیری تشکیل انجمنهای شورایاران
در  61محلۀ شهر بجنورد و ...

 -1تهیۀ سند چشمانداز -2 ،تهیۀ طرح جامع توسعه و مدیریت راهبردی شهری
بهعنوان سند چشمانداز -5 ،پیگیری ،تهیه و تنظیم سند چشمانداز و برنامههای
اجرایی -5 ،پیگیری طرح شهر مدرن با استانداردهای جهانی طی زمان سند چشم-
انداز -4 ،تدوین سند چشمانداز بیستسالۀ شهر بجنورد در حوزههای مختلف
فرهنگی -6 ،پیگیری تدوین چشمانداز بیستسالۀ شهرداری بجنورد -3 ،پیگیری ،تهیه
و تنظیم سند چشمانداز و برنامههای اجرایی ،و ...

مقولۀ اصلی

توسعۀ شهری

جایدهی شهروند در نظام
تصمیمگیری و تصمیمسازی

برنامۀ اجرایی در افق چشمانداز شهر
و شهرداری

شکل  -4مضمون استراتژیک در منظر فرایندهای داخلی

برنامۀ اجرایی همسو با شهر
و شهروند
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منظر یادگیری و رشد

برحسب تعداد فراوانی شامل استفاده از دانش و تجربۀ

از بين  8827مفهوم مستخرج از شعارها ،اهداف و برنامههای

شهروندان ( 22درصد) ،انتخاب شهردار شایسته (88/69

پيشنهادی  76نامزد شورای شهر بجنورد ،تعداد  22مفهوم در

درصد) ،انجام پژوهش ( 1/72درصد) ،کارکنان شایسته برای

ذیل منظر یادگيری و رشد به  7هدف کالن استراتژیک قابل

شهرداری ( 7/28درصد) و ایجاد پایگاه دادهها و اطالعات

دستهبندی است (مطابق جدول شمارۀ  )2که بهترتيب

( 6/73درصد) است.

جدول  -3اهداف کالن استراتژیک در منظر یادگیری و رشد
ردیف

8

7

9

6

7

شعارها ،اهداف و برنامههای پیشنهادی نامزدهای شورای شهر بجنورد
در منظر یادگیری و رشد
 -8فعالکردن کميسيونهای مختلف شورای شهر و دعوت از نخبگان و
استادان محترم بهویژه جوانان و استفاده از تخصص ،تجربهها ،طرحها و
نظرهای سازندۀ این عزیزان برای پيشبرد برنامههای شهر -7 ،استقرار
نظام پيشنهادها برای استفاده از نظرات شهروندان و استفاده از طرحهای
پيشنهادی و اجراییکردن طرحهای مناسب ،با ذکر نام پيشنهاددهندگان،
 ..و  -63پيگيری ایجاد اتاق فکر در شورای اسالمی شهر و شهرداری با
جذب افراد متدین ،دلسوز و عالقهمند به امور شهرسازی و با تخصص
زیاد.
 -8انتخاب شهردار متعهد ،متخصص ،مردمی و خدمتگزار و قوی-7 ،
انتخاب شهردار شایسته ... ،و  -1پيگيری انتخاب شهردار با معيارهای
علمی و تخصصی.
 -8فعالترکردن کميسيونها و مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر،
 -7پيگيری پژوهشمحوری طرحها و پروژههای شهرداری ... ،و -4
مطالعۀ پژوهشی برای بهبود ترافيک.
 -8افزایش بهرهوری کارگاههای توليدی وابسته (کارخانه آسفالت،
سنگشکن و  )...از نيروهای کارآمد -7 ،افزایش سطح آگاهی و حرفهای
تخصص و تعهد در بدنۀ شهرداری -9 ،پيگيری افزایش سطح سواد در
شهرداری با جذب کارشناس و کارشناس ارشد و  -6پيگيری شکل-
گيری بدنۀ شهرداری از نيروهای متخصص شهرسازی و معماری.
 -8استفاده از فناوری اطالعات و  ITدر مدیریت شهری -7 ،ایجاد
بانک اطالعاتی برای استفاده در برنامهریزیهای شهری و شهرداری و
ارتقای کمّی و کيفی بازده سيستمهای موجود و  -9تحول اداری و
فناوری اطالعات سازمان شهرداری برای تسهيل در ارائۀ خدمات شهری.

اهداف کالن استراتژیک

تعداد نامزدها
(از  53نفر)

درصد از کل
راهبردها
()% 111

استفاده از دانش و تجربۀ شهروندان

97

% 22

انتخاب شهردار شایسته

1

% 88/69

انجام پژوهش

7

% 1/72

کارکنان شایسته برای شهرداری

9

% 7/28

ایجاد پایگاه دادهها و اطالعات

7

% 6/73

از بين  7هدف کالن استراتژیک در منظر یادگيری و رشد،

منابع دانش برای بهبود عملکرد شهرداری و شورای شهر

مقولۀ اصلی« ،ارتقای سرمایههای فکری» بهعنوان مضمون

است؛ به عبارت دیگر ،ازنظر حدود  22درصد از  76نفر نامزد

استراتژیک اهداف کالن استراتژیک  91نامزد شورای شهر

برای شورای شهر بجنورد ،موفقيت در ادارۀ شهر به ارتقای

بجنورد ،قابل استخراج است که متشکل از سه مقولۀ فرعی

ابعاد سهگانۀ سرمایۀ فکری 8یعنی سرمایۀ انسانی 7،سرمایۀ

«ارتقای سرمایۀ انسانی»« ،ارتقای سرمایۀ ساختاری» و «ارتقای

ساختاری ،9و سرمایۀ رابطهای6وابسته است .ازنظر آنان در بعد

سرمایۀ ارتباطی» است .از مجموع  91نفر نامزد شورای شهر
بجنورد ،که به منظر یادگيری و رشد توجه کردهاند ،درونمایۀ
اهداف ،برنامهها و شعارهای همۀ آنان ،توسعه و بهکارگيری

1

Intellectual Capital
Human Capital
3
Structural Capital
4
Relation Capital
2
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سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ فکری در مجموعۀ مدیریت شهرداری

میافزاید ،در تعيين استراتژیهای اصلی مدیریت شهری نيز

با شایستگی فرد شهردار با صفات متعهد ،متخصص ،مردمی،

مؤثر است؛ اما ازنظر نامزدهای شورای شهر بجنورد ،سرمایۀ

خدمتگزار ،قوی ،توانمند ،شایسته ،علمی و تخصصی ،آشنا به

رابطهای ،مهمترین بعد باارزش سرمایۀ فکری برای ایجاد

مسائل شهر ،مدیر ،مدبر ،دلسوز و متخصص و شایستگی

ارزش بيشتر در مجموعۀ مدیریت شهری است و آنان موفقيت

کارکنان شهرداری با صفات سطح سواد ،متخصص شهرسازی

مدیریت شهر در عملکرد را در داشتن دانشهای مفيد و

و معماری ،کارآمد ،سطح آگاهی ،حرفهای ،تخصص و تعهد

کاربردی در نزد شهروندان میدانند .بهنظر آنان ،ایجاد شبکۀ

ارتقا مییابد .دانش حاصل از انجامدادن پژوهش و ایجاد

روابط تعاملی با شهروندان و بهتبع آن ،دانش فراگرفتهشده از

پایگاه داده و اطالعات بهعنوان سرمایۀ ساختاری نيز به فرد

آنان ،فهم مدیریت شهری از شهر و شهروند و انطباق عملکرد

شهردار و کارکنان شهرداری در عملکرد فکری بهينه کمک

مدیریت شهری با نيازهای واقعی شهر و شهروندان را افزایش

میکند تا شایستگی در عملکرد را بهبود بخشند .سرمایۀ

میدهد.

ساختاری ضمن اینکه بر ذخایر غيرانسانی دانش در شهرداری
مفاهیم
 -1انتخاب شهردار متعهد ،متخصص ،مردمی خدمتگزار و قوی-2 ،
انتخاب شهرداری با معیارهای علمی و تخصصی -5 ،انتخاب شهرداری
شایسته و آشنا به مسائل شهر -5 ،پیگیری شکلگیری بدنۀ شهرداری از
نیروهای متخصص شهرسازی و معماری -4 ،افزایش سطح آگاهی و
حرفهای تخصص و تعهد در بدنۀ شهرداری -6 ،پیگیری افزایش سطح
سواد در شهرداری با جذب کارشناس و کارشناس ارشد ،و ...
 -1پیگیری پژوهشمحوری طرحها و پروژههای شهرداری -2 ،ایجاد و
راهاندازی مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر بجنورد -5 ،حاکمیت
دانش بر تصمیمسازیها و تصمیمگیریها -5 ،طرح و تقویت پژوهش
فرهنگی -اجتماعی شهری-4 ،فعالتر کردن کمیسیونها و مرکز پژوهش-
های شورای اسالمی شهر -6 ،استفاده از فناوری اطالعات و  ITدر
مدیریت شهری -3 ،ایجاد بانک اطالعاتی برای استفاده در برنامهریزی-
های شهری و شهرداری و ...
 -1مشاورهگرفتن از نخبگان ،اقشار کمدرآمد و شورایاران و شوراهای
علیالبدل و شوراهای قبلی برای ادارۀ شهر -2 ،ایجاد و تشکیل اتاق فکر
از معتمدان ،نخبگان ،پیشکسوتان و بزرگان شهر -5 ،ایجاد ساختار تعامل
با نخبگان و صاحبنظران حوزۀ شهری برای بررسی ایدهها در کمیسیون-
های تخصصی شورا -5 ،استفاده از ذهنهای خالق جوانان برای طراحی
المانهای شهری -4 ،تشکیل شورای مشورتی در همۀ زمینهها و
شرکتدادن مردم در تصمیمهای شورا و ...

مقولههای فرعی

مقولۀ اصلی

ارتقای سرمایۀ انسانی

ارتقای سرمایۀ ساختاری

ارتقای سرمایههای
فکری

ارتقای سرمایۀ رابطهای

شکل  -6مضمون استراتژیک در منظر یادگیری و رشد

نتیجه

در چهار منظر کارت امتيازی متوازن دارد و به چهار پرسش

محتوای اقالم تبليغاتی نامزدهای پنجمين دورۀ انتخابات

اساسی «برای شهروندان چه ارزشهایی خلق کنيم؟ (منظر

شورای اسالمی شهر بجنورد ،پيامهای ارتباطی در نسبت با

مشتری /شهروند)؛ منابع مالی الزم برای خلق ارزش برای

ضرورت بهبود عملکرد شورای اسالمی و شهرداری بجنورد

شهروندان چگونه تأمين و توزیع شود؟ (منظر مالی)؛ نظام
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انجامدادن کارها برای خلق ارزش برای شهروندان چگونه

بيشتری دارد.

باشد؟ (منظر فرایندهای داخلی)؛ و چگونه میتوانيم یاد

با وجود اینکه منظر شهروند – مشتری ،بيشترین مفاهيم

بگيریم و در سه منظر مالی ،فرایندهای داخلی و مشتری/

موجود در محتوای اقالم تبليغاتی نامزدهای پنجمين دورۀ

شهروند بهبود یابيم؟ (منظر یادگيری و رشد)» مطابق شکل

انتخابات شورای اسالمی شهر بجنورد را شامل شده و 277

شمارۀ  2پاسخ میدهد.

مفهوم از  8827مفهوم را به خود اختصاص داده است ،در

یافتههای این پژوهش نشان میدهند از  8827شعار

مقابل ،منظر فرایندهای داخلی با داشتن  769مفهوم – از

تبليغاتی  76نامزد شورای شهر بجنورد ،بهلحاظ فراوانی

مجموع  8827مفهوم  -که تقریباً برابر یکسوم مفاهيم منظر

بهترتيب ،منظر شهروند ( 46درصد) ،منظر فرایندهای داخلی

شهروند است ،با  89هدف کالن استراتژیک در مقایسه با سه

( 72/41درصد) ،منظر مالی ( 3/94درصد) و منظر یادگيری و

منظر مشتری ،مالی و یادگيری و رشد ،که بهترتيب  2 ،88و 7

رشد ( 7/34درصد) ،بيشترین و کمترین مفاهيم موجود در

هدف کالن استراتژیک دارند ،اهميت و ضرورت نظام

محتوای متنی اقالم تبليغاتی را به خود اختصاص دادهاند.

انجامدادن کارها توسط مدیریت شهری را در نظرگاه نامزدها

ازآنجاییکه مسائل و مشکالت مطرحشده در منظر شهروند،

نشان میدهد .ازآنجاکه عمليات اصلی اجرای استراتژیهای

آشکارترین و ملموسترین مسائل زندگی شهری برای

منظرهای مالی و مشتری در منظر فرایندهای داخلی اتفاق

رأیدهندگان در مقایسه با مسائل سه منظر مالی ،فرایندهای

میافتد ،تعداد بيشتر اهداف کالن استراتژیک در منظر

داخلی و یادگيری و رشد است ،به نظر میرسد فراوانی

فرایندهای داخلی ،بيانکنندۀ این واقعيت است که ازنظر

شعارهای تبليغاتی نامزدهای شورای شهر بجنورد در منظر

نامزدهای پنجمين دورۀ شورای اسالمی شهر بجنورد ،نظام

شهروند با تأکيد بر آشکارترین و ملموسترین مسائل زندگی

انجامدادن کارها توسط شهرداری و شورای اسالمی شهر

شهری برای رأیدهندگان ،رفتاری انتخاباتی برای کسب آرای

بجنورد در حال حاضر در همراهی با منظرهای مالی و مشتری

بيشتر باشد .طالب و همکاران ( )8937نيز در تحليل محتوای

نيست و به همين علت ،نتيجۀ کارهای مدیریت شهری

کيفی شعارهای تبليغاتی نامزدهای نهمين دورۀ انتخابات

(شهرداری و شورای شهر) ،نتوانسته است به الزامات و

مجلس شورای اسالمی در شهر خرمآباد به این نتيجه دست

خواستههای شهروندان پاسخ الزم را بدهد؛ اما راهحل

یافتند که نامزدها برای دستیافتن به اهداف انتخاباتی خویش

برونرفت از این مشکل یا مسئله چيست؟

میکوشند با تأکيد بر مسائل و مشکالت جامعه ،توجه

تحليل مضمون شعارهای تبليغاتی نامزدهای شورای

رأیدهندگان را به خود جلب کنند .صدیق سروستانی و

اسالمی شهر نشان میدهد ازنظر آنان ،مشکل توزیع نامتوازن

همکاران ( )8914نيز با مقایسۀ فراوانی شعارهای مطرحشدۀ

و نامتعادل منابع و منافع در شهر ،که ناشی از فرایند انجام

نامزدهای سومين دورۀ شورای اسالمی شهر تهران به این

کارها (تحميل پروژههای مدنظر شورای شهر و شهرداری به

نتيجه رسيدند که مقولۀ رفاهی -خدماتی با  46/7درصد از کل

شهر و شهروندان و همچنين مرزبندی شهر توسط اعضای

شعارهای مطرحشدۀ نامزدها در رتبۀ نخست قرار میگيرد.

شورای شهر برحسب منافع قومی ،محلهای و  )...است ،با

پژوهش طالب و همکاران ( )8932دربارۀ رویکردهای توسعه

مردمیشدن مدیریت شهری حل خواهد شد؛ به عبارت دیگر،

در شعارهای تبليغاتی هشتمين انتخابات مجلس شورای

راهحل برونرفت از مشکل ،دگرشپذیری در مدیریت شهری

اسالمی در شهر تهران نيز نشان داد گفتمان «رفاهی-

با ارتقای سرمایههای فکری و همسویی نظام انجامدادن کارها

اجتماعی» در شعارهای تبليغاتی غالب است و محتوای اهداف

با شهر و شهروندان است.

و برنامهها به رویکرد توسعهای «نيازهای اساسی» ،نزدیکی

شعارهای تبليغاتی پنجمين دورۀ انتخابات شورای اسالمی شهر بجنورد :کشف و فهم پيامهای ارتباطی

برای

گسترش

توسعۀ اجتماعی

پویایی اقتصاد

بهبود حملونقل

افزایش

فضاهای شهری

و فرهنگی

شهر

و ترافیک شهری

کاربریها و

همگانی

منظر شهروند:
چه

شهروندان

ارزشهایی خلق کنیم؟
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فضاهای کالبدی

ساماندهی

ارتقای کیفی

تأمین نیازهای فضایی و مکانی

ارتقای مبلمان

بافتهای

سیما و منظر

شهروندان بهطور متعادل و متوازن

مسئلهدار

شهری

شهری

جذب اعتبارات

شفافیت مالی

ارتقای کیفیت

تعدیل ضوابط و

محیطزیست

مقررات

ارتقای کیفیت
خدمات شهری

شهرسازی

منظر مالی:
تأمین و توزیع منابع و
منافع مالی چگونه باشد؟

و کمکهای

عدالت در منابع و منافع مالی

دولتی

خلق

ارزش

برای

شهروندان چگونه باشد؟

منظر یادگیری و رشد:
چگونه

میتوانیم

بگیریم و بهبود یابیم؟

یاد

کاهش هزینه-

تأمین مالی

آمادهسازی

داراییها

بودجه و

عملکرد مالی

های جاری

رابطۀ تعاملی

مدیریت

شورا و

یکپارچۀ شهری

عملکردن شورا

توسعه

مشارکتدادن

به وظایف خود

ماشینآالت و

شهروندان

تجهیزات

نظام انجامدادن کارها برای

پایدار

نظارت بر

مدیریت آن

منظر فرایندهای داخلی:

منابع درآمدی

برنامۀ راهبردی

اجرای طرحهای

شهرداری

توسعۀ شهری

شهرداری
برنامۀ اجرایی همسو با شهر و شهروند

اصالح ساختار
سازمانی
شهرداری

تدوین چشم-

شفافیت و

تهیۀ طرح و

امور رفاهی

تکمیل طرحهای

انداز

پاسخگویی

انواع طرحها

کارکنان

نیمه تمام

شهردار شایسته

کارکنان

شهرداری

ارتقای سرمایههای فکری

استفاده از دانش

شایسته برای

و تجربه

شهرداری

شهروندان
انجامدادن

ایجاد پایگاه

پژوهش

داده و اطالعات

شکل  -3اهداف کالن و مضامین استراتژیک مکنون در شعارهای تبلیغاتی پنجمین دورۀ انتخابات شورای اسالمی شهر بجنورد برحسب
چهار منظر کارت امتیازی متوازن
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منابع
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