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  فرزانه ساسان پور
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  25/01/1394تاریخ پذیرش:    05/07/1393تاریخ دریافت:
  :چکیده
مدیریت  اعمال شیوه پایدارترین و ترینهزینه کم ترین،بخش اثر عنوانرویکردي که به حاضر حال در
حکمروایی خوب شهري در مدیریت  . تحققباشدیم »شهري خوب حکمروایی«شود می معرفی شهري
ي ایران و از جمله تهران مستلزم عینیت بخشیدن به مشارکت شهروندان در ابعاد گوناگون شهرهاکالن

شهرداري تهران  19گانه منطقه  13است. پژوهش حاضر به بررسی حکمروایی خوب شهري در محالت 
پذیري، گویی، عدالت محوري، مسئولیتاسخمداري، پهاي، مشارکت، شفافیت، قانونبا استفاده از شاخص

به ماهیت کاربردي تحقیق، روش این  با توجهاثربخشی و اجماع محوري پرداخته است.  کارایی و
به دو شیوه کتابخانه اي (کتاب، آمارنامه و  پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. اطالعات مورد نیاز پژوهش

یري از گبهرهشده است. براي تحلیل با  گردآوري مصاحبه) پرسشنامه، مشاهده و(و میدانی  نقشه)
 یک از محالت از نظر حکمروایی خوب شهريهر ي آماري به بررسی هاآزمونو سایر  TOPSIS-یکتکن
 هاآزمونشاخص مطروحه پرداخته شد. نتایج حاصله از پژوهش بر پایه مدل تاپسیس و  اساس هشت بر

 باشند. همها داري وضعیت حکمروایی خوب میمحله درصد از 24تنها  کهآماري حاکی از آن است 
 شهري خوب حکمروایی متغیر T –TESTآزمون  به با توجه که دهدمی نشان تحقیق هايیافته چنین

 در که دهدمی نشان نیز موضوع این و بوده تر پائین هامیانگین از سطح متوسط -8645/19مقدار 
  مناسبی نیست. حد در حکمروایی خوب سطح نمونه هايمحله

  19هاي شهري، شهر تهران ، منطقه حکمروایی خوب شهري، محله: واژگان کلیدي
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  مقدمه  -1
  بیان مسئله  -1-1

شهرنشین  جمعیت کنند.می زندگی شهرها در جهان جمعیت از نیمی از بیش حال حاضر در
میالدي  2000 سال در نفر میلیون 700 و میلیارد دو به 1950 سال در نفر میلیون 300 از جهان

ي درباره میالدي 2007 سال در متحد ملل سازمان جمعیت صندوق گزارشاست. یافته افزایش
برك ( است یافته اختصاص شهرنشینی به این موضوع اهمیت دلیل به جهان جمعیت وضعیت

 و ایران در شهرنشینی شتابان يتوسعه گرفتن نظر در با دیگر طرف از .)7، 1388اسدي: پور،
        ساله  50ي ي مردم به شهر گرایی که طی آن تعداد شهرها در دورهاقبال گسترده

به  درصد 32 از شهرنشین جمعیت نسبت و رسیده شهر 1331 به شهر 199 )، از1390-1335(
 از آینده، هاي سال در شهرها بر مدیریت که کرد توان تصورمی است، یافته درصد افزایش 71

 شهرنشینی يتوسعه ترتیب بدین و بود خواهد کشور در مدیریت نظام بزرگ هايجمله دغدغه
 مدیریتی هاي چالش با محیطیزیست و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، هايچالش بر شتابان عالوه

 قرن نوین هايپدیده از به طور کلی یکی). 2، 1389:کشاورز رهنمایی و( گشت خواهد نیز روبرو
 فیزیکی و توسعه جمعیت رویهبی افزایش و شهرنشینی گسترش روند اخیر هايدهه و بیستم
مشکالت  با همواره ایران) جمله (از توسعه حال در کشورهاي در روند این باشد.می شهري مناطق
 کیفیت جدي است. تهدید داشته همراه به بسیاري منفی هاي پیامد که است بوده روبرو فراوانی
 خدمات و هازیرساخت کمبود نشین،حاشیه مناطق تشکیل و شهري افزایش فقر زیست،محیط
 دیگر متعدد مسائل و اجتماعی اقتصادي، هايمسکن، نابرابري عرضه و آب تأمین قبیل از شهري

 حادتري صورتبه شهري در مناطق جمعیت رشد باالي نرخ دلیل به توسعه حال در کشورهاي در
 شامل نهادهاي که شهريکالن شهري مناطق در سنتی مدیریت است. سیستم کرده پیدا بروز

 تحوالت به پاسخگویی و شهري معضالت و مسائل حل توانایی است، ايمنطقه و محلی متعدد
 خدمات ارائه زمینه شهري مدیریت روازاین ندارد، را شهرها ساکنان هاي نیاز و سریع شهرنشینی

 مدیریت ساننماید. بدینفراهم می را جمعی زندگی الزامات و ساکن در شهرها جمعیت نیاز مورد

 شامل که شهر ساکنان نیازهاي به براي پاسخگویی منابع و دهی عواملسازمان از عبارت شهري

 از برآمده قدرت باید براي اعمال و است هدایت و کنترل نظارت، اجرا، ریزي،برنامه کارکردهاي

ترین مهم توانمی بنابراین )؛120: 1387صرافی،( باشد اجتماعی هاي قرارداد و شهروندان اراده
 مختلف هايگروه و اقشار قالب در جمعیت، زندگی و کار شرایط ارتقاء را شهري مدیریت هدف

 اجتماعی و اقتصادي توسعه به تشویق و شهروندان حقوق از و حفاظت اقتصادي و اجتماعی

  ).46: 1379نیا، سعید( دانست پایدار
ي مدیریت شهري، حکمروایی خوب شده در عرصهدر میان رویکردهاي گوناگون مطرح

المللی و محافل ترین رویکردهاست. این الگو در زمان حاضر در مجامع بینشهري از مطرح
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شود و مدیریت نیافتگی شهرها تلقی میکارشناسی تنها راه خروج از بن بست فقر و توسعه
  ندارد.اي جز اجراي آن شهري چاره

شهر تهران نیز چون سایر شهرهاي بزرگ و میانه ایران بجز تفاوت مدیریت شهري در کالن
 و رو اصالحکند. ازایندر جزییات از همان الگوها و ساختار مدیریتی حاکم بر کشور پیروي می

 به شهري مدیریت عرصه در نوین تحوالت با آن تطابق و کشور در مدیریتی نظام ساختار بازنگري

 ضروري هاي ویژگی و شرایط و نوین هاي رویکرد بین ما بایستمی و باشدمی جدي ضروري طور

 ارتقاي و اصالح در موثر هاي رهیافت از ایران شهري بر مدیریت حاکم اقتصادي اجتماعی،

 کم ترین،اثربخش عنوانرویکردي که به حاضر حال بنابراین در برد؛ بهره شهرها مدیریت

 »شهري خوب حکمروایی«شود می معرفی مدیریت شهري اعمال شیوه پایدارترین و ترینهزینه
 چون دالیلی به دهدمی نشان ایران در شهري مدیریت وضعیت نگاهی بهیمن باشدیم

 مدیریت نفت، بر مبتنی و رانتی اقتصاد هاي شهري، طرح و هابرنامه بودن زا برون تمرکزگرایی،

 گرداب در و گرفته یکپارچه فاصله و سیستمی مدیریت از مدام و است دولت تحت تأثیر شهري

 از برآمده مسائل و شهرنشینی روند از همچنین و آمده گرفتار سلولی و بخشی مدیریت

 است گردیده گرفتار پایین به باال از هاي نگرش و هادیدگاه در و ماندهعقب شهرنشینی،
  ).12: 1386بوچانی،(

مدیریت جدید شهري با محور قرار دادن محالت شهري قصد دارد با درك نیازهاي 
ي آنان و به عبارتی دیگر همسو هاخواستهشهروندان محلی با آگاه ساختن سطوح باالتر از 

ین نیازهاي ساکنان شهر یاري دهد و هم شهروندان به تأمهم مدیران شهر را در  ،کردن آنها
دخالت کنند و زمینه مساعدي براي رضایت بیشتر آنان فراهم  نحوي موثر در سرنوشت خود

 از برخوردار محالت و ارتقاء سطح حکمروایی خوب بایستی توسعه شهري براي آید. مدیریت

 طرف پذیري و ازمداري، مسئولیت قانون طلبی، مشارکت پاسخگویی، شفافیت، چون هاي مالك

 شهرنشینی فزاینده شرایط تمام از تا بتواند شدبا گرایی و عدالت محوري اجماع کارآمدي، دیگر

 .گیرد بهره اي و حکمروایی خوبمحله توسعه راستاي در
 نظر به پایینی است سطح در تهران شهرکالني شهري در هامحله مدیریت اینکه به توجه با

پویا  و جدید مدیریتی سیستم نیازمند و نیست یمستثن نیز از این قاعده 19منطقه  که رسدیم
 شده سعی مقاله این در .دهد یششهر افزا در را خود ياثرگذار میزان بتواند تا باشدیم تري

 و در توسعه آن جایگاه در حال حاضر که را شهري خوب حکمروایی ي مهمهاشاخصه است،
 دهیم قرار مطالعه مورد را گرفته است قرار همگان ییدتأ مورد شهري مدیریت

توجه به مشکالتی  و بابنابراین سعی این مقاله در این است که با در نظر گرفتن موارد فوق 
باشد. به شناسایی میزان حکمروایی یم 19منطقه  خصوصبهیر شهر تهران گ یبانگرخاصی که 
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شهرداري تهران که به نوعی از  19ي منطقه هامحله خوب شهري و عوامل موثر بر آن در
  وعات قابل برسی در مدیریت شهري است بپردازد.ترین موضيضرور
  

  پژوهش  سؤال-1-2
به لحاظ شاخص هاي حکمروایی خوب شهري در وضعیت مناسبی قرار  19ي منطقه هامحلهآیا 

  دارند؟
  
  فرضیه پژوهش  -1-3

 در خوب شهري حکمروایی هاي شاخص لحاظ به 19رسد محالت منطقه به نظر می

  .ندارند قرار وضعیت مناسبی
  اهداف پژوهش-1-4
ها از لحاظ حکمروایی خوب بندي محلهاولویت و 19گانه منطقه  13سنجش محالت  -1

 شهري
هاي منطقه ارائه راهکارهاي اجرایی جهت تحقق نظام حکمروایی خوب شهري در محله -2

19 
  پیشینه تحقیق  -2

کـه در ارتبـاط بـا موضـوع  هـاییپژوهشهر تحقیق علمی مطالعه و بررسی تحقیقات و  در
چرا که بدون دستیابی به نتـایج پژوهشـی دیگـران و توسـعه و ، الزم و ضروري استشده، انجام

در زمینـه  بهتـر میسـر نیسـت. وتحلیلتجزیـهامکان رسـیدن بـه پاسـخ مناسـب و  تکامل آنها،
است که حکمروایی خوب شهري تا کنون تحقیقات زیادي در داخل و خارج از کشور انجام شده 

  کنیم.ترین آنها اشاره میدر زیر به چند مورد از مهم
تحقق  براي الزم مدیریتی اي با عنوان بسترهاي) در مقاله1391( رودي و جنگجو کمان -1

منابع  از استفاده با و توصیفی تحلیلی روش تهران با استفاده از در شهري خوب حکمروایی
 مدیریتی هاي و شاخص اصول معرفی ضمن نه تهرانگا 22 اي در سطح مناطقکتابخانه اسنادي

 تهران شهر در» کارآیی«و » برابري«» حسابرسی« بخش سه در شهري خوب حکمروایی تحقق

 سه اند که دراند و به این نتیجه رسیدهشناسی اقدامات شهرداري پرداختهبه بررسی و آسیب

 در شهري خوب اولیه حکمروایی هايزمینه کردن فراهم براي متعددي هاي گام اخیر، دهه

 مدیریت پایدار همگرایی و منسجم ریزيبرنامه از اقدامات این اما شد، برداشته تهران شهرداري

بسترهاي مدیریتی الزم  تثبیت و استقرار به اقدامات این است و نبوده دولت برخوردار و شهري
  .است نشده منتهی تحقق حکمروایی خوب
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اي به ارتباط نقش قانون، حکمروایی خوب و توسعه ) در مقاله2007(موریتا و زلکه  -2
نویسنده مقاله معتقد است که حکمروایی خوب نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار  اند.پرداخته

منابع مالی جهت عدالت و توسعه پایدار  اي که مدیریت موثر انسان، طبیعت ودارد به گونه
حکمروایی خوب و  -1اند از دست آمده در این مقاله عبارتشود نتایج بهتوسط آن انجام می

دهنده حکمروایی خوب، ترویج -2شود. یک شبه انجام نمی قانون یک امر تدریجی بوده و نقش
 -3.نقش قانون در نهادهاي عمومی در همه سطح است پاسخگویی، شفافیت، کارایی و

  حکمروایی خوب یک امر حیاتی براي توسعه پایدار است.
اي با عنوان طراحی شاخص هاي حکمروایی خوب شهري: ) در مقاله2006( کمدي استورات -3

 و شهري خوب حکمروایی ارزیابی اهمیت مشارکت شهروندان و ارزیابی آن در ونکوور بزرگ به
 را شهري خوب حکمروایی مؤلفه مهم پنج نویسنده پرداخته است، آن به مربوط هايشاخص

 هر براي و کرده معرفی امنیت و پاسخگویی مشارکت، برابري، و ساواتم اثربخشی، و کارایی

 انتخاب به در مقاله کاررفتهبه مفاهیم تعریف ضمن پس کندمی مشخص شاخص چند مؤلفه

 چقدر هر رسد کهبه این نتیجه می هاشاخص ارزیابی نهایت در و هانمونه ها، انتخابمقیاس

نشان  باشد پایین ضرایب چه هر و خوب حکمروایی دهندهنشانباشد  باال هاشاخص ضرایب
 موضوعات خصوص مقاله در این در که آنچه. است مواجه بحران با شهري حکمروایی دهد کهمی

 موضوع بر روي بیشتر و داشته تئوریک و نظري جنبه شودمی پرداخته بررسی و بحث به فوق

  .شودمی تاکید شهري خوب حکمروایی تحقق براي شهروندان مشارکت
 :محیط پیرامون پاسخگویی در و اي با عنوان مشارکت) در مقاله2000( هري بالیر -4

مردمی در شش  محلی حکمروایی زمینه در مطالعه شش کشور به مردمی در حکمروایی محلی
 اصل دو به و پردازدمی USALD توسط اکراین و مالی، هند، فیلیپین هندوراس، کشور بولیوي،

 هايشاخص بر مروري یک مقاله این .دارد اشاره پاسخگویی و مشارکت یعنی حکمروایی مهم

 شهروندان به باید که کندمی تاکید و دارد 1990 تا 1950 دهه از USALDتوسط  حکمروایی

 داشته تأثیر دارد، دخالت شانزندگی بر که محلی گیريتصمیم در تا شود داده موقعیت این

دموکراتیک  محلی حکمروایی از ارزیابی یک 1997 تا 1996 هايسال طی در مطالعه این .باشند
 میدانی مطالعه و مدارك و اسناد ساختاري، بازبینی مصاحبه روش به الذکرفوق شش کشور در

 شش افراد عموم به محلی جامعه یک در منتخب مقامات پاسخگویی براي .است داده انجام

 جامعه -3 سیاسی هايگروه و هاجناح -2 انتخابات - 1  :از اندعبارتکه  شودمی پیشنهاد راهکار

 و هانظرسنجی رسمی شکایت رویه -6 عمومی مجمع تشکیل جلسات -5 هارسانه -4 نی مد
  نظارت

  هامبانی نظري مفاهیم و دیدگاه -3
  مفهوم حکمروایی-3-1
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که بعضاً فارغ از اصطالحات حکمروایی و حکومت، داراي مفاهیم محض و تخصصی بوده 
اما قدمت حکمروایی به تاریخ تمدن بشري  روند؛کار میمفهوم، معموالً جایگزین یکدیگر به

شده و معنی آن ) گرفتهKybernetes) و (Kybernanگردد. واژه حکمروایی از لغت یونانی (برمی
که مفهوم لیداشتن است. درحاهدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه

تر از اجراي گذاري داشته و برجستهوظیفه سیاستحکومت داللت بر واحد سیاسی براي انجام
توان گفت واژه حکمروایی اشاره به پاسخگو بودن هم در حوزه ها است. پس میسیاست
  ).1380:149گذاري و هم در حوزه اجرا دارد (شریفیان ثانی، سیاست

و جامعه مدنی، حکمرانان و حکمروایی شوندگان، حکومت و  حکمروایی به روابط بین دولت
  ).McCarne et. al. 1995, P 5( شودحکومت شوندگان مربوط می

هاي اجتماعی با ها و سایر سازمانپس حکمروایی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولت 
مرکز داشته و یکدیگر، نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده ت

واسطه آن، ها تصمیمات خود را اتخاذ و بهفرایندي است که از آن طریق جوامع و سازمان
 کنند که چه کسانی در این فرایند درگیر و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانندمشخص می

  ).1380:37شریفیان ثانی، (
عنوان یک پارادایم جدید براي از حکمروایی به 1نویس ونکووراعالمیه پیش عالوه بر آن در

  ).  ,2006The draft Vancouver declaration ( 2اندبردهمدیریت بشر نام
  
  3خوب شهري واییحکمر -3-2

حکمراویی شهري بر خالف مدیریت شهري، فرایندي مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ  
ي فرایندي کامالً سیاسی در نظر گرفته پردازد. حکمروایی شهرزیربناها و خدمات شهري می

توان فرایندي دانست که بر اساس کنش متقابل میان شود بنابراین حکمروایی شهري را میمی
هاي جامعه هاي غیردولتی و تشکلطرف و سازمانها و نهادهاي رسمی اداره شهر ازیکسازمان

  گیرد.مدنی از طرف دیگر شکل می

                                         
چالشهاي اي براي مقابله با ریزي حرفهاعالمیه پیش نویس ونکوور، براي همکاري برنامه ریزان در سرتاسر جهان به منظور برنامه 1 

     شهرنشینی شتابان، فقر و خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی و بالیاي طبیعی تشکیل یافته است و منجر به یک کنگره جهانی 
  ریزي گردیده است.برنامه

2  Reinventing planning: governance a new paradigm for managing Human settlements, a position paper 

developing themes from the draft Vancouver declaration for debate leading into the world planning ٢٠-١٧ 
June ٢٠٠٦.  
3  Good Urban Governance 
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  شهري مثلث حکمروایی خوب 1شکل 

  )7: 1389(منبع: نوبري و رحیمی،
  

 داندمی هاگیريتصمیم در شهروندان سازمان ملل حکمروایی خوب شهري را مشارکت همه

 ,Robert et al) .شودخصوصی می بخش و مدنی جامعه شامل همچنین بلکه دولت تنها نه که

2007:967) 
خوب شهري اصول به هم وابسته  حکمروایی 4ملل متحد سازمان HABITATمنشور بر  بنا

را هاي مدنی و شهروندي ، شفافیت و پاسخگویی، امنیت، فعالیتبرابري، کارآمدي، پایداري
برنامه اسکان در جریان دستور کار خود که  و زمانی ؛)UN-HABITAT-2009( کندتوصیف می

دو شیوه براي در سطح شهرها روبرو شد  ربطذيها و نهادهاي با چالش نحوه اجرا و دستگاه
به هدف ایجاد سرپناه  یابیدستاقدام براي  -1: اند ازمواجه با این چالش مطرح کرد که عبارت

حرکت به سمت مدیریت مطلوب شهري در جهت نیل به توسعه پایدار شهري که  -2براي همه 
  ).Taylor, 2000, P10( کردمیدر واقع عملیاتی کردن هدف اول را تضمین 

مجمع  تأییدهاي پایانی قرن بیستم به برنامه در سال شدهمطرحراهبردهاي بدین ترتیب 
فقر مطلق در  یالدي،م 2015عمومی سازمان ملل متحد نیز رسید و با این هدف که تا سال 

مطرح گردید.  فرضپیش عنوانبه» حکمروایی خوب«سطح جهان به نصف تعداد موجود برسد، 
اهمیت  بر میالدي 1999بیانیه نشست دوربان آفریقاي جنوبی در سال  ستا درهمین را در

دپارتمان توسعه بین المللی «همچنین  مدیریت مطلوب در سطح محلی تاکید گردید.
سطح محلی  دردارد که مدیریت مطلوب خود اعالم می راهبرديسند  نویسپیشدر 5»بریتانیا

  ).Taylor,2000,P11( داردنقش را در کاهش فقر  ترینمهم
. سه شودمی عنوان 6»شهر پایدار«مشخصه  چهارخوب یکی از  واییاین اساس حکمر بر 

  از: اندعبارت شهر پایدار ویژگی دیگر
هاي از فرصت منديبهرهتضمین کیفیت زندگی شایسته و  یعنی ؛7»قابلیت زیست مطلوب« -1

  . برابر براي تمام مردم از جمله فقیرترین افراد جامعه

                                         
٤ UN-HABITAT 
٥ The UK"S Department for International Development 
٦ Sustainable City 
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هاي امنیت ایجاد شبکه ،به عدالت شهري یابیدستکه در جستجوي  ؛2»رقابت پذیري« -2

  اجتماعی براي تقویت حس رقابت و تولید در مؤسسات بازرگانی در تمام اشکال است.
صحیح از منابع درآمدي و  گیريبهرهکه بر نظام اقتصادي سالم در ؛ »قابلیت انباشت« -3

  .)Ramakrishna, 2008, P8( نمایدمیها تاکید هاي آنهزینه
مطابق » خوب شهري واییحکمر«از  المللیبینها و نهادهاي و استنباط سازمان درك

. این تجربه بر این نکته تاکید دارد که در استعملکردي برنامه اسکان در دو دهه اخیر  باتجربه
مدیریت «یستند. بلکه اداره امور شهرها نه سرمایه نه تکنولوژي و نه حتی تخصص، کافی ن

یا شهري با مدیریت مطلوب در مقابل یک شهر با  3»گرا برون شهر«وجه ممیزه یک » مطلوب
. بر این اساس موضوع اصلی حرکت در جهت است 4»شهر منزوي«مدیریت نامطلوب یا 

  )2008همان،( خواهد بود» شهر برون گرا«خوب شهري، رسیدن به  واییحکمر
شایسته ، هر فرد بدون توجه به ثروت، جنسیت، مذهب، نژاد و سن برونگرا شهر در 

 هاي اخیر شاهددر سال هاي موجود در شهر است.مشارکت سازنده و مثبت در فرصت
 ماننداز تجربیات عملی براي رسیدن به مدیریت مطلوب شهري در شهرهایی  هایینمونه

در این شهرها  ).Taylor,2000, P 11( ایمبودهدارالسالم، دبی، منچستر، شنیان و چاتانوگا 
بانک جهانی، جامعه  برنامه توسعه سازمان ملل ،همچون  المللیبینهاي اجماعی از سازمان

هاي ملی براي رسیدن به مدیریت مطلوب پول و دولت المللیبینصندوق  المنافع،مشترك
یک رویکرد در  عنوانهبشهري ایجاد شده است. این تجربیات در قالب دستور کار اسکان بشر 

خود را بر پایه  راهبردهايو رهیافت  اندشدهمطرحدولت هاي محلی  توانمندسازيجهت 
مسئولیت و منابع به مقامات محلی، مشارکت فعال و تفویض  تمرکززداییموضوعاتی همچون 

رکت هاي محلی، مشااولویت ، اجرا و نظارت برریزيبرنامهجامعه مدنی از جمله زنان در امر 
مدرن ارتباطی و اطالعاتی در راستاي حمایت از  هايفناورياز  گیريبهرهبخش خصوصی، 

  .)Taylor, 2000, P11توسعه پایدار شهري قرار داده است (
کند که بر این نکته تاکید می 5» شهروند مداري«خوب شهري بر پایه اصل  حکمروایی 

هیچ زن ، مرد یا کودکی نباید از دسترسی به الزامات زندگی شهري از جمله سرپناه مناسب، 
مناسب، آموزش ، تغذیه و امنیت  زیستمحیطاز  منديبهرهسالم، بهداشت و  آبامنیت شغلی، 

  )  20: 1389رحیمی، (نوبري واجتماعی محروم گردد.

                                                                                                

١ Livability 
٢ Competitiveness 
٣ Inclusive city 
٤ Exclusive City 
٥ Urban Citizenship 
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و  رسدیک نقطه ایده آل است که تحقق آن بسیار دشوار به نظر می شهري حکمروایی خوب
حرکت به سمت  حالباایناند. هشدتاکنون تعداد اندکی از جوامع به معیارهاي آن نزدیک 

عنوان یک الزام باید مورد بهتضمین پایداري توسعه انسانی  باهدفمعیارهاي حکمروایی خوب 
  ).128: 1388زاده،توجه قرار گیرد (اسماعیل

  

  
  ساخت الگوي حکمروایی خوب 2شکل 

  )128: 1388زاده، (منبع: اسماعیل
  

کند ولی با حکمروایی خوب شهري در واقع فرآیندي است که دولت، آن را هدایت می
پیش می رود در حکمروایی دولت یکی از کنشگران جامعه مدنی به همکاري بخش خصوصی و

اند همان طور که در بسته به سطح مورد بحث گوناگون سایر عوامل دخیل در حکمروایی است و
تواند در سطح روابط درونی میان کنشگران شهري نشان داده شده است، این تعامل می 3 شکل

 ).55: 1383هاي گوناگون تعریف گردد (برآبادي،اقشار مختلف و یا سازمان
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  کنشگران شهري  3شکل 
  )59: 1383(منبع: برآبادي،

  
  پژوهشروش  -4

هاي مورد برسی و ماهیت کاربردي پژوهش، روش این پژوهش توصیفی ـ با توجه به مؤلفه
باشد. شاخص هاي مورد بررسی در این پژوهش، شاخص هاي حکمروایی شهري تحلیلی می

و میدانی  به دو شیوه کتابخانه ایی (کتاب، آمارنامه و نقشه) باشد. اطالعات مورد نیاز پژوهشمی
گیري از مدل با بهره در این پژوهش شده است. مصاحبه) گردآوري مشاهده و پرسشنامه،(

در  با فرمول نویسی( topsisبندي وزن دهی آنتروپی شانون، تکنیک دلفی و تکنیک رتبه آماري
تهران از  19گانه منطقه  13) و سایر آزمون هاي آماري محالت MATLABافزار محیط نرم

محله  13جامعه آماري  اند.بندي قرارگرفتهو طبقه رد بررسیلحاظ حکمروایی خوب شهري  مو
 گیري خوشه اییگیري در این پژوهش نمونهباشد. روش نمونهتهران می 19شهرداري منطقه 

استفاده  تصادفی گیرينمونه فن از انتخابی هايخوشه از یک هر عناصر انتخاب باشد. برايمی
انتخاب  از هر محله چند بلوك تصادفی صورتبه پس است،محله  13 داراي ،19منطقه  زیرا شد.

2( شد. حجم کلی نمونه بر اساس فرمول کوکران 2
2 2 2 n= (384 باشد.همچنین حجم نفر می
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هر محله نیز بر اساس فرمول کوکران تعیین شد سپس با طراحی پرسشنامه حکمروایی خوب 
یت حکمروایی خوب شهري در هر یک از شهري و توزیع آن در بین ساکنین محالت  وضع

 ضریب این .است شده استفاده کرونباخ آلفاي آزمون از پایایی ابزار محالت مشخص گردید. براي

 کرونباخ آلفاي ضریب اساس، ینبر ا دهد،یم قرار مورد آزمون را سنجش ابزار اعتبار و دقت

  باشد.یمشرح جدول زیر  به شدهیطراح پرسشنامه
  

 هاپرسشنامهپایایی 1جدول 
 
 
 

 هاي پژوهشمأخذ: یافته

  
 مسئله این که است 7/0 باالي شدهطراحی پرسشنامه براي کرونباخ آلفاي ضریب

 متغیرهاي سنجش براي سؤاالت درونی همبستگی و پرسشنامه سؤاالت باالي پایایی دهندهنشان

  .است تحقیق
 هاي سازمان و نهادها در سطح ايگسترده جمعی توافق تحقیق، نظري مبانی اساس بر

 وجود خوب حکمروایی هاي خصوص شاخص در توسعه امر متخصصان چنین وهم المللیبین

 دیدگاه از خوب شهري هاي حکمروایی شاخص بنديدسته و موضوع این به عنایت با که دارد

 ، پاسخگویی ، مشارکت شاخص هشت 1و برنامه توسعه سازمان ملل  جهانی بانک

 اثربخشی، و آیی کار اجماع محوري و شفافیت، برابري، و عدالت محوري، قانون پذیري،مسئولیت

انتخاب شدند( عظیمی آملی،  خوب حکمروایی متغیر سنجش هاي شاخص ترینعنوان اصلیبه
1390 :111 .(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
1 UNDP 

  پرسشنامه حکمروایی خوب شهري  پرسشنامهنوع 
  789/0  ضریب آلفاي کرونباخ
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  هاي حکمروایی خوب شهريمعیارها و شاخص 2جدول 

  مأخذ: نگارندگان
  
  محدوده مورد مطالعه -5

از جمله  باشد. این منطقهمیشهرداري تهران  19محدوده مورد مطالعه این پژوهش منطقه 
اي و جنوبی شهر تهران است که در حوزه دروازه ورودي جنوب غربی شهر قرار مناطق حاشیه

جوار است که به ترتیب محورهاي زمزم هم 18و  17گرفته است. این منطقه از شمال با مناطق 
جوار شمالی را شکل با مناطق هم 19و آیت اله سعیدي (جاده ساوه) مرز مشترك بین منطقه 

  شاخص هاي مورد نظر هاشاخص

  مشارکت
و  ، مشارکت در تقویت)بر طرف کردن مشکالت محله( گیريمشارکت در تصمیم

هاي کارگاه( هاي اقتصادي محلهگذاريعضویت نهادهاي مدنی، مشارکت در سرمایه
  ها)محیطی ، رفع انواع آلودگیزیستهاي محیطی(حفظ ارزشتولیدي) مشارکت زیست

  قانون مداري

عدم تبعیض یا (طرفی و برابري در برابر قانونمیزان اگاهی از قانون و عرف محل، بی
کنترل فساد اقتصادي و اداري) پایبندي به (قانون محوري شهروندان ) داريجانب(

هاي هاي اقتصادي و تجاري، پایبندي به قانون جهت حفظ ارزشقانون در فعالیت
  محیطی زیست

  پاسخگویی
شهرداري، شورایاري و ...)،  مسئوالن و مدیران( شیوه پاسخگویی از رضایتمندي

گویی در موانع اقتصادي، پاسخگویی به در فرآیند مدیریت، پاسخ باورپذیري به پاسخگو
  محیطیهاي زیستبرابر آلودگی

  پذیريمسئولیت

پذیري در برابر وظایف محوله، مسئولیت پذیري در برابر مشکالت کالبدي،مسئولیت
هاي تجاري، احساس مسئولیت جهت رونق جهت رونق فعالیت احساس مسئولیت

و اشتباه مدیریتی، احساس الحسنه، اعتراف به خطا هاي قرضها و صندوقانجمن
  مسئولیت جهت تمیزي محیط

  عدالت محوري
 -هافرصت برابري) و... اقتصادي اجتماعی، اکولوژیکی، ابعاد( تعادل و توازن اصل رعایت

هاي غیرقانونی، گسترش برابر بر خورد یکسان با فعالیت امکانات، و منابع بهینه تخصیص
  هادامنه بهداشت در محله

  شفافیت
 مدیران عملکرد پایش و کنترل – اعتمادقابل اطالعات آزاد جریان به دسترسی قابلیت

 – هامحله مدیران نهان و آشکار هايگیريتصمیم -... و مدنی نهادهاي ها،محله

  برگزاري جلسه با مردم – تصمیمات شفافیت براي یابیاطالع – اطالعات مستندسازي

کارایی و 
  اثربخشی

 ها در سطح محلههزینه مستمر کاهش – هامحله در هافعالیت و اقدامات مستمر بهبود
 افزایش – تعاملی توانمندي، فرهنگ کردن عمل کردن بر اساس دانش روز، نهادینه

   گیريتصمیم و ریزيبرنامه فرایند بهبود –هامهارت کیفیت مستمر

  اجماع محوري
 – مردم با محله مدیران و مسئوالن بین رابطه میزان – جمعی کار و جمع به باور نگرش

توافق  – مدنی جامعه و خصوصی بخش دولت، نهاد سه بین تعامل و رابطه میزان نحوه
  محیطی)اقتصادي، زیست( محله مهم مشکالت خصوص در جمعی
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گویان، در حدفاصل بین این منطقه و  اند. از سمت شرق، خیابان بهمنیار و بزرگراه تندداده
از جنوب به بزرگراه آزادگان و حریم جنوب  19که منطقه واقع شده است. درحالی 16منطقه 

 ناحیه و 5 شامل 19گردد. منطقه و از غرب به تقاطع آزادگان و ساوه محدود می شهر تهران
  شد.  بامحله می 13

  

  
  

  گانه 22شهرداري تهران در بین مناطق  19موقعیت منطقه  4شکل 
  و ترسیم نگارندگان 19منبع:شهرداري منطقه 

  
 19، جایگاه حقوقی مستقلی تحت عنوان منطقه 1359بافت منسوج منطقه که در سال 

 ، واجد وسعتی به میزان1363طبق طرح تفصیلی مصوب سال  شهرداري تهران کسب نمود، بر
با تصویب طرح جامع ساماندهی تهران، محدوده قانونی شهر  1371در سال  هکتار است 1160
، بر محور آزادگان منطبق گردیده است و وسعت آن به 19یافته و در بخش منطقه افزایش
  ).1386نقش پیراوش،( رسدهکتار می 2084
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  شهرداري تهران 19هاي منطقه موقعیت محله 5شکل 
  نگارندگانمنبع: ترسیم 

  
  هاي پژوهشیافته - 6
  هاي توصیفی پژوهشیافته- 1- 6

درصد از  5/43دهد که بررسی ویژگی سنی پاسخگویان در جامعه مورد مطالعه نشان می
 4/17سال،  30-40درصد در گروه سنی  6/26سال،  30تا  20پاسخگویان در گروه سنی 

سال قرار دارند. از مجموع  50باالي درصد در گروه سنی  5/12و  40-50درصد در گروه سنی 
اند. از این درصد زن بوده 9/34 درصد مرد و 1/65نفر پاسخگو در جامعه مورد مطالعه  384

درصد داري مدرك تحصیلی  8/32 باالتر، لیسانس ونفر داراي مدرك فوق 6/8تعداد،
درصد  4/15درصد داراي مدرك دیپلم و  4/21دیپلم، درصد داري مدرك فوق 9/21لیسانس،

درصد  9/8درصد دولتی،  1/14درصد داراي شغل آزاد،  3/25همچنین . نیز زیر دیپلم بودند
        باشند. درصد نیز بیکار می 8/12درصد دانشجو و  19دار، درصد خانه 1/20بازنشسته، 

  
  هاي تحلیلی پژوهشیافته - 2- 6

 و نهادها در سطح ايگسترده جمعی توافق تحقیق، نظري مبانی اساس بر مرحله اول:
خصوص  در توسعه امر متخصصان و نظرانصاحب چنین وهم المللیبین هاي سازمان
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هاي  شاخص بنديدسته و موضوع این به عنایت با که دارد وجود خوب حکمروایی ايهشاخص
 شاخص و برنامه توسعه سازمان ملل هشت جهانی بانک دیدگاه از خوب شهري حکمروایی

اجماع محوري  شفافیت، برابري، و عدالت محوري، قانون پذیري،مسئولیت پاسخگویی، مشارکت،
 در خوب حکمروایی متغیر سنجش هاي شاخص ترینعنوان اصلیبه اثربخشی، و آیی کار و

 شاخص انتخاب مالك اساس، این بر باشد،می جهان مطرح و دانشگاهی علمی مجامع و محافل

 هاي مورد مطالعه نیزشهري در محله خوب حکمروایی وضعیت سنجش براي پژوهش این هاي

 :اند ازو برنامه توسعه سازمان ملل بوده است. این شاخص هاي عبارت جهانی بانک هايشاخص
اجماع محوري،  برابري، و عدالت شفافیت، پذیري،مسئولیت پاسخگویی، قانونمندي، مشارکت،

  .اثربخشی و کارایی
 خوب، حکمروایی در مطرح هاي شاخص کردن مشخص و شناسایی از پس :دوم مرحله

 با مطالعه، در محالت مورد ها،مؤلفه سایر بین در آن رتبه و آنها از یک هر شناخت اهمیت براي

 و نفر از متخصصان 30 اختیار آنها در به مربوط هايشاخص دلفی، تکنیک از استفاده

خوارزمی، تهران،  هايدانشگاه اساتید شامل کشور حکمروایی خوب شهري در امر نظرانصاحب
اسالمی تهران و همچنین  آزاد دانشگاه تحقیقات و علوم واحد مدرس، تربیت بهشتی، شهید

شد.  داده قرار شهرسازي، شهري و ریزيبرنامه و جغرافیا هايرشته کارشناسان شهرداري در
 چنین و هم تحقیق اهداف تحقیق، فرضیات و سؤال تحقیق، عنوان حاوي ايپرسشنامه سپس،

 دو بخش در پرسشنامه سؤال شد. تهیه خوب، حکمروایی خصوص در نظر مورد هاي شاخص

 از یک هر به تا شد خواسته دلفی گروه اعضاي از ايجداگانه سؤال در ابتدا در بود، شده طراحی

 بانک هاي شاخص بر تاکید با تحقیق نظري ادبیات از )مستخرج( خوب هاي حکمرواییشاخص

 خوب حکمروایی سازيپیاده در آنها اهمیت به و برنامه توسعه سازمان ملل با توجه جهانی

 هشت این اساس، است بر بوده بیشتر معناي اهمیت به) 1 عدد( بدهند رتبه یا وزن شهري

نهادهاي  و جهانی هاي سازمان تائید مورد خوب، حکمروایی براي اصلی و نهایی شاخص
  .شد داده قرار متخصصان اختیار در نهایی تائید براي و انتخاب المللیبین

 آوريو جمع نظرانصاحب و متخصصان بین در هاپرسشنامه توزیع از پس :سوم مرحله

این  طراحی براي اینکه به نظر گردید، آغاز شدهگردآوري اطالعات وتحلیلتجزیه کار آنها،
 برگزار هماهنگی جلسات مستمر و پیوسته طور به مشاور اساتید و راهنما استاد با پرسشنامه

ریزي، برنامه حوزه در ویژهبه مختلف متون و منابع مطالعه و متعدد اصالحات پس از شدمی
 ریزي شهري و شهرسازي،متصدي برنامه خبرگان و متخصصان تمامی شد، نهایی هاشاخص

 را آنها اهمیت و اعتبار درجه ازنظر پرسشنامه، ماهیت لحاظ به و تائید حکمروایی را هاشاخص

   نمودند، بنديرتبه
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  نظرانصاحب و متخصصان دیدگاه از خوب حکمروایی هايشاخص بنديرتبه از نتایج حاصل 2جدول 

  هاي تحقیقمآخذ: یافته
  

  نظرانصاحب و متخصصان دیدگاه از خوب حکمروایی هايشاخص بنديرتبه از نتایج حاصل 2ادامه  جدول 
  

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
  

  رتبه هاشاخص
  قانون مداري  پذیريمسئولیت  اجماع محوري  مشارکت

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  7/16  5  20  6  3/13  4  3/33  10  1رتبه 

  20  6  7/16  5  3/23  7  20  6  2 رتبه
  3/13  4  10  3  20  6  7/16  5  3 رتبه
  3/23  7  3/23  7  10  3  10  3  4 رتبه
  7/6  2  7/6  2  7/6  2  7/6  2  5 رتبه
  10  3  3/3  1  10  3  3/3  1  6 رتبه
  3/3  1  3/13  4  3/3  1  3/3  1  7 رتبه
  7/6  2  7/6  2  10  3  7/6  2  8 رتبه

  100  30  100  30  100  30  100  30  جمع کل
  3  13/3  97/2  45/2  میانگین

 کارایی و  پاسخگویی  عدالت محوري  شفافیت  رتبه هاشاخص
  اثربخشی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  7/16  5  20  6  3/13  4  7/16  5  1رتبه 

  20  2  7/16  4  3/23  2  20  2  2 رتبه

  3/13  3  10  3  20  3  7/16  7  3 رتبه
  3/23  7  3/23  2  10  2  10  6  4 رتبه
  7/6  3  7/6  2  7/6  3  7/6  2  5 رتبه
  10  5  3/3  3  10  7  3/3  3  6 رتبه
  3/3  4  3/13  6  3/3  6  3/3  3  7 رتبه
  7/6  5  7/6  4  10  3  7/6  2  8 رتبه

  100  30  100  30  100  30  100  30  جمع کل
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  بنديرتبه هاي روش اساس بر شهري خوب حکمروایی هاي شاخص وزن3جدول 

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
  

 هاي شاخص از یک هر به بندي،رتبه هاي روش اساس بر مرحله این در :چهارم مرحله

 وزن شدند، بنديرتبه قبل مرحله در که ايتوسعه محله نظرانصاحب و نظر متخصصان مورد

 معرف 1 رتبه آن در که است شده استفاده مستقیم بنديرتبه از راستا در این شود،می داده

 آن شاخص، هر براي آمده دستبه ايرتبه میانگین اساس بر است، بنابراین اهمیت بیشترین
 شدن دور موازاتبه و رتبه باالترین است ترنزدیک 1 به عدد آنها میانگین که معیارهایی از دسته

 روي بر بنديرتبه عمل انجام از بعد .دهنداختصاص می خود به را رتبه کمترین 1 عدد از

 از ترتیبی، نظم داراي اطالعات از روي عددي هاي وزن ایجاد براي ها،شاخص از ايمجموعه

 روش و ايرتبه پذیري اي، عکس رتبه جمع هاي روش که نمود استفاده توانمی روش چندین

 شده نامبرده روش سه به توجه با شاخص هر براي نیز اند در این تحقیقجمله آن از ايرتبه توان

 هايیافته به اکنون شد اشاره تحقیق نمونه جامعه توصیفی هايیافته به آنکه از پس گردید عمل

 در و فرضیه رد یا تائید جهت آماري هاي آزمون و استنباطی آمار بر عمدتاً مبتنی که تحلیلی

 این براي منظور این به .شودمی اشاره است، ) آماري (جامعه ترجامعه بزرگ یک به تعمیم نهایت

 ضریب ، آزمونTUKEYاي، آزمون تک نمونه Tنظیر آزمون  آماري هاي آزمون از قسمت

هاي استفاده شده است. براي آزمون فرضیه از آزمون متغیره چند و دو رگرسیون و همبستگی
 در هر بنابراین است، شده استفاده هامیانگین تفاوت مقایسه براي ،TUKEYو  T- TESTآماري 

    TOPSISتکنیک  اساس بر فرضیه آزمون -1شد: طی زیر مراحل اول فرضیه آزمون از مرحله

  رتبه شاخص

قیم
ست

ه م
رتب

  

عکس پذیري   ايجمع رتبه
  ايتوان رتبه  ايرتبه

میانگین 
استاندارد 
  سه روش

  -- - --  استاندارد  وزن  استاندارد  وزن  استاندارد  وزن

  45/2  313/0  64  368/0  000/1  222/0  8  1  مشارکت
  3  176/0  36  122/0  333/0  166/0  6  3  قانونمندي

  13/3  122/0  25  092/0  250/0  138/0  5  4  پذیريمسئولیت
  41/4  004/0  1  046/0  125/0  027/0  1  8  کارایی و اثربخشی

  30/3  078/0  16  073/0  111/0  111/0  4  5  شفافیت
  69/3  044/0  9  061/0  166/0  083/0  3  6  پاسخگویی

  11/4  019/0  4  052/0  142/0  055/0  2  7  عدالت محوري
  97/2  240/0  49  184/0  500/0  194/0  7  2  اجماع محوري

  --------   000/1  204  000/1  716/2  000/1  36  36  جمع کل
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و آزمون  Fآزمون فرضیه بر اساس آماره  -3 ايتک نمونه Tآزمون فرضیه بر اساس  -2

TUKEY   
 حکمروایی هاي شاخص لحاظ به 19رسد محالت منطقه به نظر می :آزمون فرضیه

  .ندارند قرار وضعیت مناسبی در خوب شهري
 اساس بر هاي مورد مطالعهمحله در شهري خوب حکمروایی وضعیت بررسی) الف

  TOPSIS تکنیک
 مورد بیشتري دقت با مطالعه مورد هايمحله در شهري حکمروایی وضعیت که این براي

 از یک هر به وزن دادن با باشد تر واقعی و تر علمی هامحله بنديرتبه و قرار گیرد بررسی
 مورد هايمحله بنديرتبه یا بندياولویت به بنديرتبه مختلف هاياساس روش بر هاشاخص
 پذیري عکس روش اي،رتبه مجموع هاي روش از تحقیق در این که است شده اقدام مطالعه

هاي  شاخص از یک هر به روش، این در است استفاده شده ايرتبه توان روش و ايرتبه
 در هاشاخص از یک هر وزن روش، این در واقع در است، شده داده وزن شهري حکمروایی

 وزن روش پذیرد، در صورت علمی و دقیق صورتبه بنديرتبه تا شدهداده دخالت بندي آنهارتبه

 از یک هر وزن کردن مشخص از شود. پسمی گرفته نظر در هاشاخص نابرابري وزن دهی،

  هاي مورد مطالعه استفاده شده است. بندي محلهبراي رتبه TOPSISتکنیک  از ها،شاخص
دست آورده شد سپس به spssها در ابتدا جمع هر یک از شاخص TOPSISبراي محاسبه  

(ضریب   ciشاخص  ها،و مشخص کردن جهت شاخص MATLBافزار با فرمول نویسی در نرم
 مورد هاي) محلهciشهري ( حکمروایی کل میانگین نمره اساس بر .دست آورده شدبه اولویت)

 با هاي) محلهci میانگین حد از (کمتر ضعیف حکمروایی با هايي محلهطبقه سه به مطالعه

 خوب حکمروایی با هاي) و محلهci میانگین حد از (برابر یا کمی بیشتر متوسط حکمروایی

ها مقدار درصد از محله 38/0بندي اند. بر اساس این طبقهبندي شدهدسته (نزدیک به ماکزیمم
ci  (ضریب اولویت) نگین آنها کمتر از مقدار میاci  (حکمروایی ضعیف)درصد برابر یا  38/0

درصدشان نیز بیشتر از مقدار  24/0(حکمروایی متوسط) و  ciنزدیک به مقدار میانگین 
  اند.(حکمروایی خوب ضریب اولویت)) قرارگرفته ciمیانگین 
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  ciمیانگین  اساس بر حکمروایی وضعیت لحاظ به مطالعه مورد هايمحله بنديطبقه 4 جدول

  هاي تحقیقمأخذ: یافته 
باشند ها داري وضعیت حکمروایی خوب میدرصد از محله 24با توجه به جداول باال تنها  

از  و سطحی تک و متمرکز مدیریت به توانمی وضعیتی چنین آمدن وجود به تحلیل و تبیین در
 هاي همکاري و ارتباطات مطالعه، مورد هايمحله در شهري مدیران و مسئولین پایین باال به

 .اشاره کرد و مقررات قوانین در تبعیض محور، مردم و مدنی هاي نهاد به توجه عمودي، عدم
زندگی  بستر شکوفایی براي ساالرانهمردم رویه ایجاد پی در شهري خوب حکمروایی رهیافت

اختیار در سطحی  واگذاري و جمعی مسئولیت و مردم حداکثري مشارکت اساس بر اجتماعی
   رهیافت این آن، بر افزون باشد،می آنان زندگی کیفیت ارتقاي جهت در محلی جامعه بهخردتر 
 نقش و محلی جامعه توانمندي بر که باشدمی محلی جامعه بر مبتنی دنبال مدیریتی به

 دارد، تاکید غیردولتی هاي سازمان و دولتی بخش همکاري با فرایند توسعه در آنها مستقیم
 “واصل قرارگرفته مهريبی مورد هامؤلفه این مطالعه، مورد هايمحله در متأسفانه که کهدرحالی

  .است انگاشته نادیده را“هامکان یافتگیتوسعه حق“ها وانسان یافتگیتوسعه حق
  
  
  
  
  

  TOPSIS تکنیک اساس بر شهري خوب حکمروایی به لحاظ وضعیت هابندي محلهرتبه 5جدول 

وضعیت حکمروایی شهري 
 ciمقدار بر مبناي 

 ردیف نام محله  (ضریب اولویت)Ci رتبه حکمروایی

 1 شکوفه شمالی 5797/0 8 متوسط
 2 شکوفه جنوبی 3173/0 10 ضعیف
 3 رسالت 7793/0 4 متوسط
  4 خواهدولت 1403/0 12 ضعیف
 5 شریعتی شمالی 8015/0  3 خوب
 6 جنوبیشریعتی  8296/0 2 خوب
 7 شهید کاظمی 1856/0 11 ضعیف
 8 شمالی آبادیخان 1 1 خوب

  9 جنوبی آبادیخان 7026/0 6 متوسط
  10 آبادلیاسماع 0 13 ضعیف
  11 و بستاناسفندیاري  7333/0 5 متوسط
  12 آبادنعمت 6317/0 7 متوسط
  13 بهمنیار 4259/0 9 ضعیف

  ci  =5482/0میانگین 

 وضعیت حکمروایی  ارزش تعداد درصد
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  هاي تحقیقمأخذ: یافته
  

 
 ciهاي مورد مطالعه بر اساس شاخصوضعیت حکمروایی در محلهنمودار عنکبوتی   6شکل

  هاي تحقیق: یافتهمأخذ

  ي با وضعیت حکمروایی ضعیفهامحله 5482/0کمتر از  5 38/0
 

  ي با وضعیت حکمروایی متوسطهامحله 7793/0تا 5483/0از 5 38/0
 

  ي با وضعیت حکمروایی خوبهامحله 7793/0بیش از  3 24/0
  جمع -----------  13 100
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  ciهاي مورد مطالعه بر اساس شاخص وضعیت حکمروایی در محله 7شکل
  هاي تحقیقمأخذ: یافته

  (T-TEST)آزمون  آماره از استفاده ها بادر محله خوب حکمروایی وضعیت ب) بررسی
تک  Tآزمون  از مطالعه مورد هايمحله در شهري خوب حکمروایی وضعیت بهتر بررسی براي

به  هاییواقعیت دهندهنشان آماري آزمون این کاربرد از حاصله نتایج است، شده استفاده اينمونه
  :است بوده زیر شرح

 مورد هايمحله در خوب شهري حکمروایی وضعیت سنجش براي که هاییشاخص تمام -1

معناداري در سطح آلفاي  تفاوت اما بوده برخوردار باالیی معناداري سطح از شد کاربردهبه مطالعه
 بنديدسته ین مسئله، ا دارد، وجود هامحله در پاسخگویان دید از شهري خوب حکمروایی 01/0

 حقیقت در کند،شهري تأیید می خوب حکمروایی وضعیت لحاظ به را مطالعه مورد هايمحله

 وضعیت شهري در خوب حکمروایی وضعیت لحاظ به مطالعه مورد هايمحله که فرض این

  گردد)تأیید می HI( شودمی رد مقابل فرض و شود تائیدمی نیستند مناسبی
 نوسان در لیکرت طیف اساس بر 5 تا 1 بین که هاشاخص از یک هر طیفی دامنه احتساب با -2

 هايشاخص و ايرتبه میانگینبیشترین  پذیري دارايو مسئولیت پاسخگویی هاي بوده شاخص

  .است بوده ايرتبه میانگین کمترین داراي مشارکت و شفافیت
پذیري عدالت محوري، شفافیت و مسئولیت پاسخگویی، هاي شاخص آمده دستبه میانگین

 مشخص تفاوت میانگین ستون در آنها (مقدار بوده متوسط حد از تر پایین پاسخگویان از نظر

 خود هايها را در محلهاین شاخص وضع پاسخگویان که است آن بیانگر مسئله ) این است شده
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 در یا و شدهداده انجام کارهاي برابر در را هاي خودمحله مسئوالن و مدیران و کرده ارزیابی منفی

 هامدیران محله و مسئوالن که بودند باور این بر آنان دانندنمی مسئول و پاسخگو انجام، حال

پاسخگو  باید گیرندمی که تصمیماتی قبال در و بوده خود هاي فعالیت و تصمیمات نتایج مسئول
 افتد،اتفاق نمی هامحله مدیریت در وضعیت این بدهند اما پس حساب خود مخاطبین به و باشند

 شاخص پاسخگویان براي که شودمی جدول معلوم در هاشاخص این وضع بامالحظه بنابراین،

 را انتخاب کم و اصالً هايگزینه عمدتاً  خود هايمحله مدیران پذیريمسئولیت و پاسخگویی هاي

 -04688/2 پذیريمسئولیت و شاخص -87760/0 پاسخگویی شاخص آن، نتیجه در که کردند
 شفافیت هاي شاخص وضعیت پاسخگویان، این، بر افزون است، بوده تر پایین هامیانگین متوسط

عدالت  شاخص که طوريبه کردند ارزیابی نامناسب خود هايمحله در نیز را برابري و عدالت و
 میزان به شفافیت تر و شاخصپایین هامیانگین متوسط حد از -29948/0 میزان محوري به

 در عمدتاً  پاسخگویان دیگر،عبارتبه است، بوده تر پایین هامیانگین متوسط حد از -36719/2

 کردند انتخاب را اصالً  و کم هايگزینه لیکرت، طیف اساس بر شاخص دو این هاي به گویه پاسخ

 حکمروایی مهم هايشاخص از یکی عنوانبه برابري و عدالت شاخص که دهدنشان می این و

 جامعه افراد و هاگروه همه شهري، خوب حکمروایی در که است این بر تاکید بوده و مطرح خوب

 ارتقاي وضعیت در زمینه برابر و مناسب هاي فرصت باید پذیر،آسیب هايویژه گروهبه شهري

مردم  تمام مشارکت ها ومحله امکانات و منابع عادالنه تخصیص جهت در تالش شان،رفاهی
میانگین  ها،شاخص این مقابل اختیار داشته باشند در در را گیريتصمیم و نظر اعالم در هامحله

بیشتر از حد متوسط  53906/0 بخشیاثر ، کارایی و78125/0 مداريهاي قانونشاخص
 مطالعه، مورد هايمحله پاسخگویان که است این دهندهنشان و بوده هاها بوده و میانگینمیانگین

 رضایت احساس هاآن به نسبت و اندکرده ارزیابی خودمثبت هايمحله ها را درشاخص این وضع

  دارند.  بیشتري
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  هاي مورد مطالعه متغیر حکمروایی خوب در محله T- TESTآزمون معناداري . 6جدول 

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
  

 ترکیب را آن هاي شاخص همه ها،محله در شهري کل حکمروایی وضعیت از اطمینان براي
هاي داده اساس گرفت بر قرار آزمون مورد اول فرضیه T – TESTآزمون  آماره وسیلهکرده و به

ها از حد متوسط میانگین -8645/19 مقدار ها،محله در خوب حکمروایی متغیر جدول، این
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 هايمحله در متغیر را این وضع کل، در پاسخگویان، که دهدمی نشان و این بوده پایین تر
 گردد.می تأیید تحقیق اول فرضیه نتیجه در و کنندنمی ارزیابی خودمثبت

  
  هاي مورد مطالعهمتغیر حکمروایی خوب در محله T- TESTآزمون معناداري  7جدول 

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
  

 آماره اساس بر هاي مورد مطالعهمحله در شهري خوب حکمروایی وضعیت ج) بررسی

  TUKEYآزمون 
اي براي برسی وضعیت حکمروایی خوب شهري تک نمونه Tآزمون  از حاصل نتایج بر عالوه
 از یک هر آزمون نیز استفاده شده است این TUKEYهاي مورد مطالعه از آزمون در محله

بین  تفاوت و کرده مقایسه هابقیه محله با خوب شهري حکمروایی وضعیت لحاظ به را هامحله
 این از حاصله نتایج کند،مشخص می خوب شهري، حکمروایی هاي شاخص لحاظ به را هامحله

 گردیده پرسش نفر 384 از که محله 13 در شهري خوب حکمروایی وضعیت خصوص در آزمون

 نشان داده شده است. همان ANOVAخروجی تحلیل واریانس در قالب جدول  جدول صورتبه

 وضعیت لحاظ به مطالعه مورد هايمحله معناداري بین تفاوت آیدمی بر جدول از که طور

شود می تائید تحقیق فرض قبل، آزمون اساس همانند این بر دارد وجود شهري خوب حکمروایی
 را مسئله بوده این )000/0( با سطح معناداري)298/641( با برابر که Fآماره  مقدار چنین هم

 خوب حکمروایی وضعیت لحاظ به را مطالعه مورد هايمحله TUKEYکند، آزمون  تائیدمی

 گیرندمی قرار اول طبقه در که هاییمحله که ايگونه به است نموده تقسیم طبقه 10 به شهري

 قرار 10 طبقه در که هاییمحله و بوده خوب حکمروایی وضعیت نظر از سطح ترینپایین اي دار

  باشند.می خوب حکمروایی سطح اي باالترین دار گیرندمی
  
  
  
  
  
  
  
  

 منبع واریانس مجموع مربعات درجه آزادي میانگین مربعات Fآماره   سطح معناداري

  میانگین گروهی 051/873830 12 171/72819 298/641 000/0
 یگروهدرون 908/42126 371 550/113 - -

 جمع کل  958/915956 383 - - -
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  هاي مورد مطالعهشهري در محله خوب حکمروایی هاي شاخص وضعیت میانگین مقایسه واریانس تحلیل 8جدول 
  هاي تحقیق: یافتهمأخذ

  
خوب شهري  حکمروایی وضعیت لحاظ به ) همخوان هاي(زیرمجموعه مطالعه مورد هايمحله بنديطبقه 9جدول 

  TUKEYبر اساس آزمون 
 

  هاي تحقیق: یافتهمأخذ
  

و همچنین  TUKEYاي و آزمون تک نمونهTبنابراین با توجه به نتایج حاصل از آزمون 
 حکمروایی وضعیت لحاظ به مطالعه مورد هايمحله بنديرتبه براي TOPSISاستفاده از تکنیک 

 وضعیت نظر از مطالعه مورد هايمحله بین معناداري تفاوت که گفت توانمی خوب شهري،

 است این بیانگر آماري ايه آزمون از حاصل نتایج این، بر افزون دارد، وجود حکمروایی شهري
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 نبوده پاسخگویان مناسب دیدگاه از نمونه هايمحله در خوب هاي حکمروایی شاخص وضع که

 تحقیق هايیافته چنین هم دارد وجود هاشاخص لحاظ ها بهمحله بین تفاوت معناداري و است

-8645/19مقدار  شهري خوب حکمروایی متغیر T –TESTآزمون  به با توجه که دهدمی نشان
 هايمحله در که دهدمی نشان نیز موضوع این و بوده تر پائین هامیانگیناز سطح متوسط 

  .شودمی تائید تحقیق فرضیه ترتیباینبه و مناسبی نبوده حد در حکمروایی خوب سطح نمونه
  

  گیرينتیجه -7
 از کانون تمدن هاي بشري عنوانبهامروزه  ،ین اجتماع مدنی دنیاتربزرگ عنوانبهشهرها 

 ،یارویی با انبوه مشکالت جمعیتیروین جایگاه در کنار ا جایگاه پر اهمیتی برخوردارند
دشوار کرده  و یش از هر زمان دیگر پیچیدهب فرهنگی و... مدیریت شهرها را ،اقتصادي ،اجتماعی

طی چند دهه اخیر  درتوسعه  المللیینبرو مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان هاي ینازا .است
یی جوچاره به یداري در مدیریت شهريپا پی تحقق و در با تشدید مسائل حوزه مدیریت شهري

 ،ینتراثربخش عنوانبه» حکمروایی خوب شهري« یکردرونهایت در زمان حاضر  و درپرداخته 
 روزروزبهنکه توجه به ای با ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت پذیرفته شده است.ینههزکم 

 ،کشورهاي در حال توسعه و از جمله ایران در بر انبوهی و پیچیدگی مشکالت مدیریت شهري
یر حال و انکارناپذحکمروایی خوب شهري ضرورت  اصول یريکارگبه شودیمافزوده  روزروزبه
 به مربوط مسائل در مردم کردن دخیل با خوب حکمروایی .آینده مدیریت شهرهاست اندازچشم

 یجادادنبال  به،محلی جوامع و توسعه ذینفعان همه تصمیمات و نظرات یرشو پذ سرنوشتشان
 و خودجوشفعال  مشارکت تسهیل براي وسایلی عنوانبه محلی جوامع بر مبتنی هاي سازمان

اجماع  ،قانون مداري، کارآمدي ،پاسخگویی، مشارکت طلبی ،یی چون شفافیتهامؤلفه باشد.یم
از مشکالت فعلی و ترسیم مطلوب  رفتبرون عنوانبهتواند یمو پاسخگویی  عدالت گرایی،
  ي مدیریت شهري در ایران ایفا کند.هابرنامه در ینده نقش محوريانداز آچشم
آماري حاکی از آن است که تنها  هاآزمونیج حاصله از پژوهش بر پایه مدل تاپسیس و نتا 

 آمدن وجود به تحلیل و تبیین باشند درحکمروایی خوب میها داري وضعیت درصد از محله 24

 مدیران و مسئولین پایین به از باال و سطحی تک و متمرکز مدیریت به توانمی وضعیتی چنین

 هاي نهاد به توجه عمودي، عدم هاي همکاري و ارتباطات مطالعه، مورد هايمحله در شهري

توسعه  راهبرد به توجه عدم نهایت در و مقرراتو  قوانین در تبعیض محور، مردم و مدنی
 مانندبه یک شهروند به توجه آن هدف که مشارکتی توسعه اساس و پایه عنوانبه ايجامعه

 هاي استاندارد ارتقاي براي هاهمکاري تشویق جهت شهري جامعه در فعال و عضوي مسئول

 ساالرانهمردم رویه ایجاد پی در شهري خوب حکمروایی رهیافت .اشاره کرد خود است، زندگی

 و جمعی مسئولیت و مردم حداکثري مشارکت اساس بر زندگی اجتماعی بستر شکوفایی براي
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هست،  آنان زندگی کیفیت ارتقاي جهت در محلی جامعه اختیار در سطحی خردتر به واگذاري
 توانمندي بر که باشدمی محلی جامعه بر مبتنی دنبال مدیریتی به رهیافت آن، این بر افزون

 هاي سازمان و دولتی بخش همکاري با فرایند توسعه در مستقیم آنها نقش و محلی جامعه

 مهريبی مورد هامؤلفه این مطالعه، مورد هايمحله در متأسفانه کهدرحالی دارد، تاکید غیردولتی

 انگاشته نادیده را "هامکان یافتگیتوسعه حق“ها وانسان یافتگیتوسعه حق "واصل قرارگرفته

عدالت محوري، شفافیت و  پاسخگویی، هاي شاخص آمده دستبه همچنین میانگین .است
 که است آن بیانگر مسئله این بوده متوسط حد از تر پایین پاسخگویان پذیري از نظرمسئولیت

 مسئوالن و مدیران و کرده ارزیابی منفی خود هايها را در محلهاین شاخص وضع پاسخگویان

 دانندنمی مسئول و پاسخگو انجام، حال در یا و شدهداده انجام کارهاي برابر در را هاي خودلهمح

 خود هاي فعالیت و تصمیمات نتایج مسئول هامدیران محله و مسئوالن که بودند باور این بر آنان

 حساب خود مخاطبین به و پاسخگو باشند و باشند باید گیرندمی که تصمیماتی قبال در و بوده

با توجه به نتایج  افتد. به طور کلیاتفاق نمی هامحله مدیریت در وضعیت این بدهند اما پس
 و همچنین استفاده از تکنیک تاپسیس براي TUKEYاي و آزمون نمونه تک Tحاصل از آزمون 

 که گفت توانمی خوب شهري، حکمروایی وضعیت لحاظ به مطالعه مورد هايمحله بنديرتبه

 افزون دارد، وجود حکمروایی شهري وضعیت نظر از مطالعه مورد هايمحله بین معناداري تفاوت

 خوب هاي حکمروایی شاخص وضع که است این بیانگر آماري هاي آزمون از حاصل نتایج این، بر

 ها بهمحله بین تفاوت معناداري و است نبوده پاسخگویان مناسب دیدگاه از نمونه هايمحله در

– Tآزمون  به با توجه که دهدمی نشان تحقیق هايیافته چنین هم دارد وجود هاشاخص لحاظ

TEST تر پائین هامیانگین از سطح متوسط- 8645/19مقدار  شهري خوب حکمروایی متغیر 

 حد در حکمروایی خوب سطح نمونه هايمحله در که دهدمی نشان نیز موضوع این و بوده

  مناسبی نیست.
  

  پیشنهادها-8
 برابر در خود عملکردهاي و وظائف برابر در بودن شفاف و بودن پاسخگو و پذیريمسئولیت

  :طریق مردم از
 براي تشویق شهروندان و عملکرد گزارش ارائه براي هامحله در عمومی جلسات برگزاري -1

  آنها عالقه مورد هاي بحث و محله به مربوط عمومی هاي در بحث شرکت
ترین جایگاه در بین شاخص هاي شاخص پاسخگویی به دلیل داشتن پایینتوجه بیشتر به  -2

  انجام اقدامات زیر در راستاي بهبود جایگاه این شاخص دیگر و
 - 2.کنند برقرار ارتباط شهري مدیران با راحتیبه بتوانند شهروندان که ارتباطی ايسامانه وجود
 تلفنی ارتباط طریق از را خود کوچک شهروندان کارهاي که شهرداري در خاصی بخش ایجاد
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 صورت قبل سال که ارائه کارهایی و شهروندان به شهرداري ساالنه گزارش -3.گزارش دهند

 در - 5 محالت سطح در آن عمرانی و ارائه هايپروژه) آینده( هايبرنامه تدوین -4 .است گرفته

 ماهانه جلسات تشکیل -6 .شهر محالت مرکز جامع در و تفضیلی هاي طرح دادن قرار دسترس

  .بیشتر هماهنگی براي محالت مختلف هاي ارگان و هاصنف از دعوت و شهرداري توسط
  هادر سطح محله مردمی هاي تشکل توانمندسازي و تقویت ایجاد، -3

 و شهري ریزيبرنامه و مدیریتی مسئوالن توسط شهرداري در پیوسته و منظم جلسات برگزاري
  شهر؛ محالت شورایاران و شوراها با شهر مشکالت رایزنی درباره

براي تمامی مردم براي عضویت در انجمن هاي محلی و  برابر و مناسب هاي فرصت ایجاد -4
  شورایاري

 و نظر اعالم در هامردم محله تمام مشارکت ها ودر محله امکانات و منابع عادالنه تخصیص -5
  گیريتصمیم

آباد،بهمنیار، شکوفه جنوبی، هاي شهید کاظمی، اسماعیللهتوجه بیشتر مسئولین به مح - 6
  خواه به دلیل ضعیف بودن شاخص هاي حکمروایی خوب شهري  بهمنیار و دلت

 و مشارکت منظوربه آن در شهروندان عضویت و محالت در همکار و همفکر هايگروه تشکیل -7
 در بدون فعالیت،

  مذهبی و قومی هايتفاوت نظرگیري
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