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  چکیده

تر ر پیچیدهافزون جمعیت شهری و تاثیرات ناشی از آن، زندگی در شهرها را برخالف گذشته بسیا رشد روز

الگوی  ست.اساخته وری ضران را ندوشهرمشارکت ش توجه به پیاز بیش طوری که تر نموده است، بهو متنوع

المللی و محافل کارشناسی، تنها راه خروج از توسعه نیافتگی ، در زمان حاضر در مجامع بینحکمروایی شایسته

دنبال دارد. هشهری را ب یای است که توسعهترین و پایدارترین شیوههزینهکم ترین،شود و اثربخشتلقی می

لذا  ها زمینه ظهور و بروز داشته باشند،های مختلف در آنها و سلیقهیابد که اندیشهمانی توسعه میشهر ز

رو در اینهای مشارکت و حکمروایی، امری ضروروری است. ازپذیری شاخصآگاهی از ظرفیت شهر در تحقق

ای جدید و قدیم شهری هپذیری ساکنان در بافتهای مشارکتها و ظرفیتشناخت تفاوتهدف  این پژوهش

های حکمروایی شایسته را بین ساکنان در در دو محله دیمج )بافت تعدادی از شاخص شده است بوده که سعی

توصیفی تحلیلی از روش  . در پژوهشقرار دهد مورد بررسی قدیمی( و محله پونک )بافت جدید( شهر قزوین

ها از دو روش آوری اطالعات و دادهپژوهش، جهت جمعها و ابعاد این با توجه به ویژگیکه بهره گرفته شده 

ها با استفاده از طیف لیکرت از و طراحی گویه که سنجش پرسشنامه ه استای و میدانی استفاده شدکتابخانه

 و spssافزار نفر با استفاده از فرمول کوکران بوده است. با استفاده از نرم 97ساکنین دو محله و تعداد نمونه 

 کهدستاورد پژوهش بیانگر آن است دست آمده تحلیل و باهم مقایسه گردید. نتایج به T-Testآزمون 

علی رغم آن که ساکنان محله دیمج و  متفاوت است های جدید و قدیم شهریپذیری ساکنان در بافتمشارکت

سته در محله های حکمروایی شایپذیری  بیشتری نسبت به محله پونک دارند اما وضعیت سایر شاخصمشارکت

ی پونک که در بافت جدید شهر محلهتوان گفت، می که به نحویتر بوده، پونک نسبت به محله دیمج مطلوب

تری) آمادگی بیشتری ( برای تحقق حکمروایی شایسته شهری و در نتیجه دستیابی به قرارگرفته بستر مناسب

 .کندایجاد میتوسعه پایدار 

 

 

 ، توسعه شهری پایدار، بافت قدیمی و جدید، شهر قزوین، مشارکتایستهحکمروایی ش های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1
طور که توان گفت همانکه میامروزه شهرها با افزایش مداوم جمعیت و نیازهای اجتماعی وابسته به آن روبرو هستند 

 این هاینیازها و خواست، باشداوت میهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و... متفزمینههای افراد در جوامع مختلف با پیشنیاز

 طوالنی در امور، تمرکز واسطه به هادولترو از این نیز یکسان نیست. جامعه یک ها و ساکنین نواحی مختلف درافراد و گروه

-شحل این تن. شد خواهند مواجه مشروعیت بحران با پیش از شهروندان، بیش هایخواسته برآوردن در ناتوانی به دلیل مدت

های ریزان در جهت اصالح روشاست. به همین دلیل فشارهایی بر برنامهقرار داشته ریزی شهری ها همواره در دستور کار برنامه

کاری حرکت کنند که نه فقط وریزان به سوی سازمدتر وارد شده و موجب شده است که برنامههای کارآرایج و استفاده از شیوه

-های گروهها و ظرفیت الزم را برای رویارویی با کشمکشد بلکه ویژگینصادی و ... را در نظر بگیرعوامل اجتماعی، سیاسی، اقت

های افراد مختلف را بهتر برآورده سازند که برای دستیابی به این هدف تا بتوانند نیازها و خواست های درگیر داشته باشد

 .دانندامری ضروری می را مشارکت مردمی

. توسعه پایدار باشدمییابی به توسعه پایدار ریزی شهری دستیکی از اهداف اصلی هر نوع برنامهته شده عالوه بر موارد گف

کند ای است که عالوه بر توجه به ابعاد کالبدی به کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و... نیز توجه میو همه جانبه توسعه

ها و افراد ریزی را شامل شده و همه گروهت، همه نیروهای جامعه مورد برنامهو دارای فرایندی پیچیده، جامع و چند بعدی اس

چه در کوتاه مدت و چه طوالنی مدت را ، انتظار دخیل شدن در تمام مراحل و فرایند آن و هم چنین منتفع شدن از فواید آن 

گفت حکمروایی شایسته شهری پیش شرطی توان دارند. لذا توسعه پایدار نیز نیازمند نوعی از مشارکت است و به نحوی می

 .برای توسعه پایدار است

به بیانی دیگر در شرایط نبود عدم تمرکز ، مدیریت موفق و منابع نامحدود که بسیاری از کشورها به آن دچارند، مشارکت  

ز بخش خصوصی از های مختلف اعم از شهر، دولت، جامعه مدنی، اجتماعات محلی و نیهمگانی و توسعه مشارکت بین گروه

دست حکمروایی شایسته شهری توان به توسعه پایدار و در نتیجه ی آن میشود که به وسیلهجمله ابزارهای اصلی محسوب می

  یافت.

 

 بیان مسئله -1-1

 از گسترش شهرنشینی با توام جمعیت، سریع افزایش واسطهبه یافته،توسعه کمتر شهرهای خصوصبه شهرها، امروزه

 و امکانات بین تعادلعدم علتها بهآسیب و مسائل این که برند،می رنج گوناگون هایزمینه در جدید هایآسیب و مشکالت

 این تر،روشن بیان به .یابندمی تشدید شهری، مدیریت نوین فقدان و توسعه با آن کم نسبت خاطربه و آمده وجودبه جمعیت

در  شهری هایمدیریت و ملی هایحکومت توانایی با روزافزون شهری جمعیت مشترک تطابق نیازهای عدم از عمدتاً مشکالت

 .است شده ناشی هاآن به پاسخگویی

 شکل توسعه نیافته در کشورهای سابق شهری مدیریت به اعتماد عدم خاطر به شهری حکمروایی مطلوب حقیقت در

 شده اند ناامید مشکالت اجتماعی رفع برای سابق شهری مدیریت توانایی از کشورها مردم این از بسیاری که چرا .است گرفته

 را مردان و زنان بایستی شهری مطلوب حکمروایی .است شده شهری مدیریت یهای سنتی تئور در تجدیدنظر موجب امر این و

 تهیه را های برنام یتوانند م شهروندان شهری، حکمروایی مطلوب طریق از یابند. دست شهروندی حقوق به مزایای تا سازد قادر

بسیاری از کنند.  استفاده اقتصادی و شرایط اجتماعی و موقعیت بهبود برای خود استعداد از برنامه همین به واسطه که دیده

ترتیب اینکنند. بههای خود از الگوی حکمروایی خوب استفاده میها و اجرای طرحریزییافته در فرآیند برنامهکشورهای توسعه

 گیرد.وسیله مردم صورت میهایشان با مردم و حتی بهریزیکنند و برنامهها میها و طرحیر برنامهکه مردم را درگ

-برد. به این معنا که در فرآیند برنامهای است که کشور ما از آن رنج میعدم مشارکت مردمی از مسائل عمده متاسفانه

ها و شناخت تفاوترو ایناز ند و یا نقش کمرنگی دارند، شی ندارگیری و اجرای یک طرح، مردم یا اصال نقریزی، تصمیم
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تواند نقش موثری در هدفمند کردن و ارزیابی آن می های جدید و قدیم شهرپذیری ساکنان در بافتهای مشارکتظرفیت

 .ها و تحقق حکمروایی شایسته جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری داشته باشدمشارکت

ی داری از موقعیت ممتاز مکانی از نظر همجواری با مجموعه شهری تهران، موقعیت ویژهجهت برخورشهر قزوین به

یافتگی بخش صنعت و دسترسی به منابع های شمال و غرب با مرکز کشور، توسعهدهنده استانجغرافیایی به عنوان پیوند

ها و ین منظور هدف پژوهش شناخت تفاوتبدای برای توسعه برخوردار است. انسانی، کارآمد و تحصیلکرده از قابلیت ویژه

به شیوه کمی متغیزهای  شودمیشهری بوده که سعی  های جدید و قدیمپذیری ساکنان در بافتهای مشارکتظرفیت

در دو محله دیمج )بافت قدیمی( و محله پونک )بافت جدید( شهر حکمروایی شایسته را بین ساکنان به صورت تطبیقی در 

 شود :در همین راستا در طی پژوهش به سواالت زیر پاسخ داده می قرار دهد.بی مورد ارزیا قزوین

 هایی را باید درنظر داشت؟هت تحقق حکمروایی شایسته چه شاخصج -1

های حکمروایی شایسته در چه وضعیتی قرار پذیری و شاخصهای قدیمی و جدید شهری از نظر مشارکتبافت  -2

 دارند؟

هایی وجود های قدیمی و جدید چه تفاوتپذیری ساکنین بافتایسته و مشارکتپذیری حکمروایی شمیان تحقق -3

 دارد؟

 

 پژوهش شناسیروش -2-1

 پژوهش، این ابعاد و هاویژگی به توجه است. با شده گرفته بهره تحلیلی برای پژوهش توصیفی روش حاضر، از مقاله در

و میدانی استفاده شد. بدین ترتیب که با مطالعه منابع داخلی و ای روش کتابخانه دو ها ازداده و اطالعات آوریجهت جمع

های مورد نیاز به روش ای لحاظ شد و دادهمنظور تکمیل مبانی نظری پژوهش، روش اسنادی و کتابخانه خارجی به

دست آمده بهآوری شد و در نهایت اطالعات میدانی/پیمایشی و از طریق تنظیم و تکمیل پرسشنامه بین ساکنین محالت جمع

 گیری قرار گرفت. رواییمورد ارزیابی و نتیجه spssافزار گیری از نرمهای آمار توصیفی و تحلیلی و بهرهبا استفاده از شیوه

سنجیده شده، بدین صورت که پرسشنامه اولیه در  نظران موضوعصاحب از نظرخواهی با دلفی روش به محتوی پرسشنامه

 قرار تأیید وزه شهرسازی قرار گرفته و سپس با اعمال نظرات آنان و برطرف شدن اشکاالت، مورداختیار چند تن از اساتید ح

 مقدار که بررسی شده، spssکرونباخ در محیط  آلفای روش از استفاده با )تعیین اعتماد( پرسشنامه گرفته است. پایایی

 باشد.می هپرسشنام درونی انسجام یدهندهو نشان آمده دستبه 28.2 شده محاسبه

 

 جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش -3-1

قدیمی و  بافت وپذیری مردمی در تحقق حکمروایی شایسته و توسعه شهری پایدار دارزیابی مشارکتجهت بررسی موضوع      

دیمج  نفر، ساکنین محله 9797پژوهش شامل  آماریجامعه  دیمج و محله پونک( در نظر گرفته شد. )محله شهر قزوین جدید

نفر از محله دیمج و  62تعداد  کوکران گیرینمونه که با استفاده از روششهر قزوین است  نفر، ساکنین محله پونک 7196و 

 اند.انتخاب شده نمونه حجم نفر از محله پونک به صورت تصادفی به عنوان 39

 

 مبانی نظری -2
 حکمروایی -1-2

ی جوامع وارد متون تخصصی شده است. ی حرکت به سوی توسعهن الزمهی حکمروایی مدت زیادی نیست که به عنواواژه

های ی امور مشترک مابین بخششود که برای ادارههایی را شامل میی وسیعی از روشاین واژه در مفهومی گسترده، مجموعه

کند: ایی را چنین تعریف میی عمران ملل متحد، حکمروشود. برنامهکارگرفته میی مدنی بهدولتی، عمومی، خصوصی و جامعه

ها شامل ابزارهایی که حکومت با آن -در تمام سطوح قلمرویی -ی امور کشوراعمال اقتدار اقتصادی، سیاسی و اداری برای اداره
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تواند نماید. این اعمال اقتدار میدهد و رفاه و بهگشت زندگی مردم را تضمین میانسجام و یکپارچگی اجتماعی را ترویج می

های فرهنگی و نیز نهادهای رسمی و غیررسمی با هدف تامین های گوناگون داشته باشد و درواقع، از طریق باورها، سنتوهشی

ی امور جامعه در یک کشور )یا ی مدیریت و ادارهی حکمروایی، شیوهسان، مسئلهرسد. بدینی ظهور میمنابع همگانی به منصه

شود که تر میکنندگان است. اهمیت این مسئله هنگامی برجستههروندان و حکومتی شتقسیمات خردتر فضایی( و رابطه

ای دو سویه و مشارکتی فراگیر است که به کارگرفتن منابع نوین در سطح اجتماع محلی نیاز به رابطهدریابیم برای بسیج و به

ی توسعه آوردن منابع از پایین ، موجب به چرخهآید و توجه به حکمرواییتنهایی با اعمال اقتدار حکومت از باال به دست نمی

 .[1]خواهد شد

گیری جمعی در سطح محلی است که به توسعه حکمروایی از نظر گاس، مفهومی برای تشریح شکل جدیدی از تصمیم

صود از مق .[2]انجامدهای عمومی میهای عمومی بلکه میان شهروندان و بنگاهروابط مختلف، نه تنها میان عوامل و بنگاه

های همگانی و چگونگی اِعمال قدرت حکومت برای مدیریت امور جامعه است که در آن گیریشیوه تصمیم "حکمروایی"

در مجموع . [3]کنشگران جامعه کلیدی استها، فرآیند و چگونگی شراکت و درگیرکردن تمامی ساماندهی نهادی، ابزار، تکنیک

ی سه بخش دولتی، خصوصی ی امور شهری با مشارکت و تعامل سازندهایند ادارهتوان شیوه و فرحکمروایی خوب شهری را می

پایدار شهری تعریف کرد. از سوی دیگر باید متذکر فیت و قابلیت زندگی باال و توسعهکی و مدنی به منظور نیل به شهر سالم، با

سی، حقوق بشر و مشارکت مدنی در ی حکمروایی خوب شهری دارای ابعاد سیاسی مرتبط با دمکراشد، موضوع و دغدغه

 .[4]گیری استفرایندهای تصمیم

موضوع مشارکت در  1772در دهه ؛ و از آفریقا آغاز گردید 17.2از اواخر دهه  1اگرچه کاربرد مفهوم حکمروایی شهری

وامع شهری، کمیسیون اسکفینگتن مأمور شد که در مورد گسترش مشارکت در ج 92انگلستان مطرح شد و پس از آن در دهه 

های شهری را مطرح کرد. از نظر او حکومتحکمروایی  لین جزو اولین افرادی بود که مفهومالفعالیت کند. در همین زمان مک

های مدنی، مردم و اقشار اجتماعی قطع شده بود. این قطع ها با سازمانآن یبست رسیده بودند، چون رابطهو محلی به بن

ای را از سوی مردم به دنبال داشت. در حقیقت، مردم انتظار داشتند که بتوانند ها ، انتظارات تازهیی آنارتباط با مردم و ناکارا

سهیم شوند.  خواستند در این امورهای داوطلب و بخش خصوصی، میتری داشته باشند و گروهجامعه، مشارکت فعال یدر اداره

منظور از این  .ی جامعه در مقابل حکومت مطرح کردهای ادارهای از روشرا به عنوان شیوه حکمروایی لینالدر این زمان مک

های داوطلب به شیوه، این بود که اگر ما حکومت را به عنوان بخش رسمی دولتی بشناسیم با ورود بخش خصوصی و گروه

بانک جهانی  72ی ر دههپس از آن د .تری از اداره شهر باشیمتوانیم شاهد شکل مطلوبسیاستگذاری و حکومت، می یعرصه

 .[5]المللی پرداختبه ترویج این موضوع به عنوان یک سند جهانی و بین

عمومی و خصوصی را در  یبا توجه به تعاریف ارائه شده حکمروایی به عنوان فرایندی است که پیوند کنشگران حیطه

 .ورزدتأکید می ی شهرتوسعهعمومی و مشارکت اجتماعی مردم در فرایند  یگیرد و بر حقانیت عرصهبرمی

 

  شایسته حکمروایی -1-1-2

مند کردن رفتار حکومت است. تالش جمعی است برای شایسته چیزی فراتر از کتاب قانون به منظور قانون حکمروایی

افزون دهند، و های جامعه مدنی و بخش خصوصی، هماهنگ با یکدیگر انجام میتوسعه پایدار ، که آن را حکومت محلی، گروه

ای به نیازهای محلی با استفاده از منابع ای است برای نیل به اهداف عمومی. دیگر اینکه ، پاسخ خالقانهبر اینها ، کارآفرینی

، های محلینبه را با ادغام سازمانهایی چندجاکند که تالشها و نهادهایی را ایجاد می، و به عبارتی در واقع سازماناست محلی 

های ی و عامالن دولتی هماهنگ کنند. حکمروایی شایسته نیازمند جو تحمل و همکاری است. نیازمند نهادهای خصوصشرکت

کند، عوامل متفاوت حکمرانی شایسته به مثابه موتور و نیروی محرکه سیاسی عمل میمنسجم و مشارکت نامتمرکز است. 

های دهد که تمامی نمایندگیکند، و اطمینان میها ادغام میستدارد، آنها را در سیای پایدار را در حالت متوازن نگه میتوسعه

                                                 
1Urban Governance 
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شود، و حکمرانی شایسته نیز اند. به این ترتیب، پایداری به مثابه اصل تلقی میها و مزایا شریکمختلف شهر در مسئولیت

 .[6]شوندی شایسته شهری بدل میهای توامان توسعهگیرد، و اینها جنبهشکلی عملی به خود می

-براساس تغییر و تحوالتی که در رویکردهای اداره شهرها و ظهور رویکردهای مشارکت و اجتماع محور روی داده است می

. تأکید 2های اجتماعی و فرهنگی و ر ارزشتأکید ب .1شهری برشماری کرد:  توان دو ویژگی عمده را برای حکمروایی شایسته

رتقاء کیفیت زندگی شهری، رفاه و عدالت اجتماعی را مدنظر دارد. مرکز پایدار شهری که بر روی هم ابر مبانی توسعه

( مهمترین سازمانی است که به تشریح اصول حکمروایی شایسته شهری 2های انسانی سازمان ملل متحد )هابیتاتگاهسکونت

ست و عوامل در هم تنیده و پرداخته است. از نظر این سازمان حکمروایی در جهان شهری شده امروز بسیار پیچیده و دشوار ا

اند. مدیران شهری با افراد ذینفع متعدد، منابع و اقدامات به هم وابسته، اهداف مشترک و مرزهای متعامل کثیری در آن دخیل

های جامعه مدنی و دولتی سروکار داشته و با چالش نامشخص میان بخش خصوصی و عمومی، رسمی و غیررسمی و بخش

با توجه به تغییر و تحوالتی که در  اند.مواجه  –ی ذینفعان و کنشگران بین همه -کره و ایجاد اجماع هماهنگی بیشتر، مذا

های اخیر و در اثر فرایندهای جهانی شدن بوجود آمده است، حکمروایی نیز با ابعاد نوپدیدی مواجه شده که از جمله دهه

دمحور اشاره های فراینسیاست.6حاکمیت چندسطحی و  .3عه مشارکت جام .2تمرکززدایی  .1توان به : مهمترین آنها می

 .[4]کرد

 

 حکمروایی شایسته در عمل -2-1-2

های متمرکز، تمرکززدایی از قدرت و درنهایت، واگذاری ادارۀ امور به گام نخست برقراری حکمروایی شایسته برای حکومت

سازی در ه تمهیدات این واگذاری، نهادسازی و ظرفیتاست. البت 3ترین سطح ممکن در قلمروی آنانترین و پایینکوچک

 .[3] اعات محلی استاجتم

های حافظ منافع آنها ، روی از سیاستها و شهروندان قرار دارند، دنبالههایی که در فشار دائمی شرکتتمایل ذاتی حکومت

دار شوند. حکمروایی توانند عهدهمیهایی است که آنها نکوشش در جهت کسب دستاوردهای زیاد و برعهده گرفتن مسئولیت

ها و منابع ترین وظایف محدود کند و فراتر از تواناییترین و ثمربخششایسته مستلزم آن است که حکومت خود را به عاجل

های غیردولتی های محلی ، با سازمانهای آن ، با گروهتجهیز شود. این یعنی همکاری نزدیک با جامعه مدنی در تمام شکل

(NGO)های موسوم به خودیاری و نیز با افرادی که خواهان بهبود تامین کاالهای جمعی های مذهبی با فعالیت، با دسته

 .[6] هایی میان افرادی که نیاز به کمک دارند و کسانی که مایل به یاری هستند، ایجاد کندخواهند شبکههستند، یا می

 

 توسعه شهری پایدار -2-2

ای که خدمات اصلی زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی را به تمام افراد جامعه، بدون ارتست از توسعهتوسعه پایدار، عب  

 .[7] ارائه دهد -ها بستگی داردامانهکه ارائه خدمات به آن س -های طبیعی و مصنوع و اجتماعیتهدید قابلیت زیست سامانه

-های علمی،بستر قانونی، سیاستالب شده در مکاتب و نظریهتوسعه شهری پایدار مستلزم داشتن تفکر عقالنی و فلسفی ق

واره ریزی، طراحی، مدیریت هماهنگ کننده، اجرا، نظارت، ارزیابی، داشتن ساختار اندامگذاری، راهبرد رسیدن به هدف، برنامه

 .[8] .استلت اجتماعی و..مراتبی، فناوری مناسب، مشارکت مردمی، اعتبار بودجه و به ویژه رعایت عداسلسله

توسعه پایدار بستگی به مشروعیت قانونی و اعتمادی دارد، که هویت دولت را متوجه هدف حقوق شهروندی، که هر فرد را 

دهد که مردم هر محل، مسئولیت محیط کند. توسعه پایدار زمانی روی میداند، میقادر به مشارکت در جامعه شهروندی می

 .ثر به مردم محلی باز گرددوبه تحقق رسیدن چنین مسئولیت هایی، باید قدرت م مشخص خود را بپذیرند، هر چند برای

                                                 
2 Habitat 
3 Subsidiarity 
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کند: نگاه به آینده، محیط، برابری و مشارکت. او در مورد چهار مشخصه توسعه پایدار را این گونه بیان می ( (61991الکین

تصادی بدون مشارکت سیاسی را به چشم ... بارها مشکالت مربوط به توسعه اق"کند که،شاخص مشارکت، این گونه بیان می

ها و در فرآیندهای عملی اجرای آن گیریباشند که در تصمیمایم. تصمیمات مربوط به توسعه تنها در صورتی موفق میدیده

های توسعه شده گی مشترک تمامی روشژاکنون مشارکت تبدیل به ویهم"تصمیمات نقش افراد را در نظر داشته باشیم.

 .[9]است

های این امر توسعه پایدار شهری یکی از اهداف اصلی تامین حداکثر منافع مردم و جلب رضایت عموم است. هزینه در

شود. شهروندان حق اظهارنظر دارند حق اعتراض و مخالفت با طرح و حق توسط دولت یا سازمان پشتیبان طرح تامین می

 گیرد :یدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارآمدی به خود می. توسعه پاهایشان را نیز دارندی خواستهنظارت بر اجرا

.بسترسازی تقویت بنیان 3.بسترسازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی 2.بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی 1

فرهنگ شهرنشینی  .گسترش آداب و9.رویکرد استراتژیک بر پایداری توسعه پایدارشهری 6نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی 

گذاری در حوزه کالن شهری های سیاست.کارآمدسازی سیاستها و برنامه9.مساعدت و سازماندهی ارگانهای دولتی و خصوصی 7

 .[10] سازی مناسبات مدنی.گسترش حقوق شهروندی و بهینه.

 

 مشارکت -3-2

ریزان و جوامع ها و پیشنهاد بین برنامهار برنامهمشارکت مردمی به معنای میانکش مستقیم در زمینه توسعه، بازبینی و اختی

اند که ها از سوی دیگر است. مشارکت مردمی را انگاشتی سیاسی دانستههای متاثر از آن برنامهرسمی از یکسو و افراد و گروه

مکان تاثیر گرفتن از برایندهای ای که اریزی درگیر هستند به گونهها، سازمانها و جوامع در فرایند برنامهدر آن همه افراد و گروه

تواند ماهیت و روح ریزی تنها یک فرایند کمکی نیست بلکه اگر کارامد باشد میآن فرایند را داشته باشند. مشارکت در برنامه

 فرد آن بواسطه که شودمی فرآیندی تعریف گسترده ابعاد در مشارکت.[11] ریزی را به صورت کامل دگرگون کندعمل برنامه

 .[12] رساندمی یاری اهدافش به نیل جهت را جامعه و کندایفا می کشورش اجتماعی و ،اقتصادی سیاسی حیات در هاییشنق

ی جوامع شهری به حساب ای برای دستیابی به اهداف توسعه انسانی و یک ارزش مستقل در توسعهمشارکت، وسیله

شود و به همین رکت فعاالنه داشته باشند؛ غالبا موفقیت حاصل میاز آن مشا آید. در اجرای هر طرح که مردم در مراحلیمی

رود. در واقع مفهوم مشارکت مردمی با مفهوم ها به شمار میترین عامل در موفقیت طرحدلیل مشارکت مردم به عنوان مهم

قابل توجه و برتر مطرح  های محلی را به صورت گزینههای محلی در هم آمیخته شده و حکومتزدایی و حکومتکارآیی، تمرکز

های مردمی، تأثیر عوامل های اخیر مفهموم مشارکت همواره در عمق فرایندهای توسعه جای گرفته و جنبشسازد. در دههمی

 .[13] ها ثابت نمودانسانی ناشی از مشارکت را در موفقیت پروژه

مهمی در مباحث توسعه اقتصادی و به دنبال  ی مشارکتی به منزله مفهوم، مفهوم مشارکت و توسعه1792از اواخر دهه 

شد. شکست این برنامه در دستیابی به اهداف خود، این تصور را تقویت کرد که فقدان شکست برنامه های اقتصادی مطرح 

ی توسعه هااست. از سوی دیگر، طرحها، زمینه ناکامی آنها را فراهم کرده های مردمی در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامهمشارکت

زند. در بیش از آنکه در خدمت فقرا و محرومان، که گروههای هدف محسوب می شوند باشد، به تشدید نابرابری و فقر دامن می

های توسعه، مفهوم مشارکت به صورت جدید مورد توجه قرارگرفت و فرآیندهای تقویت کننده واکنش به نارسایی در برنامه

 .[14] ی اصلی توسعه مطرح شدهامشارکت مردم، به عنوان زمینه

 

 ریزی شهریانواع مشارکت مردمی در برنامه -1-3-2

براساس یک تعریف کلی، مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و 

ر شرکت نمودن( و مشارکت بنابراین با آن همکاری داشتن است. به همین جهت باید بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع )ام

                                                 
4 Elkin  
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بندی توان انواع مشارکت مردم را به صورت زیر دستهبه عنوان عمل و تعهد )عمل مشارکت( تمایز قائل شد. بر این اساس می

 : کرد

 مشارکت شعاری: -1-1-3-2

که تآمین شود؛ بلکه ادعای داشتن مشارکت است. نیت اصلی، نه تآمین منافع مردم، بلدر واقع، مشارکت محسوب نمی

ریزی است. علت اصلی توسل به مشارکت، کسب مشروعیت برای طرح و کاهش مقاومت مردم در مقابل آن منافع مراجع برنامه

در این شود. گذاری به مردم واگذار نمیگیری و سیاستو در نتیجه، سهولت اجرای طرح است. هیچ سهمی از اختیارات تصمیم

ی امکان مشارکت مردم بسیار تنگ است و در بهترین حالت تنها به شرکت در وند. دامنهشتفکر، مردم، صاحب حق شمرده نمی

ی مشارکت شعاری، سهیم شدن شهروندان در سود احتمالی ناشی از اجرای شود. تنها جنبهتآمین اعتبار مالی طرح محدود می

 .[15] ح به آنها داده شودطرح در آینده است؛ آن هم تنها در صورتیکه امکان مشارکت در تآمین مالی طر

 مشارکت محدود: -2-1-3-2

گیری ریزی تضاد پیدا نکند. سهمی از تصمیمتآمین منافع مردم تا جایی است که با منافع دولت و مراجع برنامه نیت اصلی،

باشند و د بر اجرای نظراتشان، نظارت داشته توانننظر و مخالفت دارند؛ اما نمیشود. مردم حق اظهارگذاری واگذار نمیو هدف

 .[15] شودها قلمداد میبود کیفیت طرحهای خود را پیگیری نمایند. مشارکت، ابزاری برای بهاعمال خواسته

 مشارکت واقعی: -3-1-3-2

ن پشتیبان های این امر، توسط دولت یا سازمارضایت عموم است. هزینه، تآمین حداکثر منافع مردم و جلب نیت اصلی

نظر  بر اینکه شهروندان، حق اظهارکنند. عالوهگذاری مشارکت میگیری و هدفد. شهروندان در تصمیمشوطرح تآمین می

که ابزاری برای مشارکت، عالوه بر آن .هایشان نیز دارندی اجرای خواستهدارند، حق اعتراض و مخالفت با طرح و حق نظارت برا

-ری؛ اجتماعی و مدنی شهروندان میشود و موجب رشد فکشود، به عنوان هدف نیز تلقی مید میها قلمدابهبود کیفیت طرح

 گذارنددو اطالعاتشان را در اختیار هم می ریزی و مردم، هرردد. جریان اطالعات، دوسویه و بسیار فعال است و مراجع برنامهگ

[15]. 

 

 ی شهریریزنیازهای تحقق مشارکت مردمی در برنامهپیش -2-3-2

 برخی آمدن مستلزم فراهم مشارکت تحقق که دریافت روشنی به توان می آمد مشارکت درتعریف که چه آن به توجه با

-پیش این دارند. جای پیرامون محیط در برخی دیگر و کنندگانشرکت وجود در نیازها پیش این از برخی .نیازهاست پیش

 زیر شرح به نیازها پیش این ترینعمده.سازندمی مشخص را آن و سطح کرده تعیین را مشارکت کارسازی و تحقق نیازها

  :هستند

 زمان در است سختی ممکن به مشارکت. باشد فراهم مشارکت زمان باید کند، پیدا ضرورت اقدام که آن از پیش .1

 .باشد شده فراهم آن به اقدام از قبل مشارکت باید هایزمینهد. یاب تحقق برازنده و مناسب نحوی به فوریت و اضطرار

 .باشد داشته فزونی آن هایهزینه بر باید مشارکت احتمالی فواید .2

 نگاه سرگرمی چون مشارکت تنها به آنان صورت این غیر در باشد، افراد عالقه مورد و بوده مربوط باید مشارکت . موضوع3

 .دارد پیوند فرد عالقه با مشارکت پایداریحال  هر به .کنندمی اقدام مشارکت به اضطرار سر از یا و کرد خواهند

 بتوانند تا برخوردار باشند مالی...( امکانات فنی، دانش هوش، الزم )مانند  هایتوانایی از باید کنندگانشرکت .6

 .باشند کارساز درمشارکت

 و داد به بتوانند تا  -بفهمند ار یکدیگر زبان -کنند برقرار متقابل ارتباط یکدیگر با تا باشند توانا باید کنندگانشرکت .9

 .بپردازند اندیشه ستد

 جو( مشارکت )در کند.تهدید می را او موقعیت و جایگاه مشارکت که کند احساس نباید مشارکت سوی دو از یک هیچ .7

 .[17]  خواهد
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 نمونه موردی-3

معیت آن بر اساس سرشماری نفوس و کیلومتری پایتخت قرار گرفته و ج 162شهر قزوین به عنوان مرکز استان قزوین در 

-گیری در دورههکتار است. بافت کالبدی و اجتماعی شهر با شکل 3369هزار نفر و مساحت آن 3.6برابر با 1372مسکن سال 

های زمانی مختلف به وضوح به سه بافت قدیمی، میانی و جدید قابل تفکیک است. در مقاله حاضر محله دیمج واقع در منطقه 

آیند. محله حساب میترتیب از محالت قدیمی و جدید شهر بهاند، که بهاز شهر انتخاب شده 3پونک واقع در منطقه  و  محله 1

-های میدانی و مطالعه طرحنفر از محالت واقع در بافت قدیمی شهر قزوین است که بر اساس برداشت 9797دیمج با جمعیت 

نفر از محالت  7196شود. محله پونک با جمعیت محله ضعیف ارزیابی میهای تهیه شده برای شهر عملکرد مدیریت شهری در 

 .جدید شهر قزوین است که در دو دهه اخیر در شمال شهر قزوین شکل گرفته است

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های دیمج و پونک در شهر قزوینموقعیت محله: 1شکل 

 

 های مورد استفادهشاخص-1-3

باشد و تشریک مساعی بین تمامی کنشگران جامعه 9پذیر و دربرگیرندهباید مشارکتبرای شایسته شدن، حکمروایی اساساٌ 

های گوناگون از طرف و تعریف های حکمروایی مانند مفهوم آن، با تعبیرهاشاخصای کارآ و اثربخش رخ دهد. به شیوه

ه عمران ملل متحد، هشت ویژگی برنام المللیگروه تحقیق مؤسسه بین نظران مختلف همراه بوده است،نویسندگان و صاحب

. 6، .. کارآیی و اثربخشی3، 9گیری توافق آراء . جهت2، 7. مشارکت1برای این شایستگی تعیین کرده است که عبارتند از : 

 13. پاسخگویی.، 12. شفافیت9، 11. تبعیت از حاکمیت قانون7، 12. منصفانه و دربرگیرنده بودن9، 7پذیریمسئولیت /واکنش

[3]. 

                                                 
5  Inclusive 
6 Participation 
7 Consensus Oriented 
8 Effective & Efficient 
9 Responsive 
10 Equitable & Inclusive 
11 Rule of Law 
12 Transparent 
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امکان ترکیب و مقایسه اطالعات و سایر  دالیلی همچون کمبود اطالعات مکتوب و مستند، نبودله حاضر به در مقا

همین منظور از بین بهنگردید.  فراهم معیارهای مذکور مقدور وهمه عام تحقیق، امکان بررسی و سنجش  هایمحدودیت

در عین حال اند. ه در دو محله مورد استفاده قرار گرفتپذیری و حکمروایی شایستشاخص در بررسی مشارکت 9ها تنها شاخص

 و اثرگذارترین معیارها و ویژگی های ترینمهم ذکر شده، هایرکارشناسان سازمان ملل، از مجموع متغی اکثر محققین و از جمله

دانند، که می تریاساس شاخص را پنجرا نیز داشته باشند، همین  سنجش گیری وخوب شهری، که قابلیت انداز ه حکمروایی

 درصد 72تحلیل قرار گرفته و عمالً این معیارها بیش از  و مورد بررسی رهاغیمت همین خوشبختانه در این مقاله نیز

این معیارها به  .گیرندبرمی در دهند، راحکمرانی خوب شهری را پوشش می چگونگی گیری دارند وهکارکردهایی که امکان انداز

، کارآیی و اثربخشی، قانونمندی، شفافیت و پاسخگویی است. همچنین جهت سنجش هریک از این ترتیب شامل : مشارکت

 گردند.اند که در جدول زیر ارائه میهایی در قالب سواالت مطرح گردیدهمعیارها شاخص

 
 شایسته در محدوده مورد نظر حکمرواییهای مورد استفاده برای سنجش وضعیت معیارها و شاخص :1جدول 

 هاشاخص یارهامع

 تان هستید ؟ری مالی در اجرای پروژه های محلهگذاتا چه میزان مایل به همکاری و سرمایه مشارکت

 تان وجود دارد؟هکارهای الزم برای دخالت شما در به امور محلوتا چه میزان ساز

 شود؟داده میتان اهمیت های غیردولتی و نهادهای مردمی در محلهتا چه میزان به تشکیل سازمان

کارآیی و 

 اثربخشی

 به نظر شما چه میزان طرحهای اجرایی در محله توسط شهرداری متناسب با خواست مردم بوده است؟

 دانند؟تا چه میزان مردم خود را در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به محل زندگیشان مسئول می

 پیش تعیین شده موثر و کارا بوده است؟ تا چه میزان اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از

 تا چه حدی شما و دیگر ساکنین محله از قوانین موجود در حوزه عمل شهرداری آگاهی دارید ؟ قانونمندی

 از دیدگاه شما میزان پایبندی اهالی محله به قوانین و مقررات وضع شده چقدر است ؟

 ل موجود امروزی مطابقت دارند؟ از دیدگاه شما قوانین شهری موجود تا چه حد با مسائ

شود برای مردم روشن و هایی که در رابطه با محله شما انجام میها، نظارتها، قراردادها و مناقصهتا چه میزان مسئولیت شفافیت

 شفاف است؟

 شود ؟های طرح به مردم اطالع داده میتا چه میزان جزئیات و هزینه

 مه ها با مردم رو راست و صادق هستند ؟تا چه حدی مدیران محله در ارائه برنا

 شود ؟رسیدگی می شنهادات و شکایات شهروندانتا چه میزان به پی پاسخگویی

 ؟گرددتا چه میزان جلسات پرسش و پاسخ بین مردم و مسئولین در محله برگزار می

 ئوالن رده باال وجود دارد؟های اهالی محله به مستا چه میزان ساز وکارهای الزم برای انتقال نیازها و خواسته

 
-اس معیارهای جدولاسبرای با سواالت بسته ، پرسشنامهشورای شهر منظور بررسی میزان تحقق حکمرانی خوب توسط به

مطرح کردن سؤاالتی راجع به  بوده است. این روش جهت "روش طیف لیکرت" گیری ازها، با بهرهتحلیل دادهطراحی گردید.  1

 مزبور بدین منظور طراحی شد، تا به پرسش روش کار گرفته شده است. در واقععددی به تها به کمیآن یلصفات کیفی و تبد

استفاده از طرح  اصوالً. یکند، با درجات مختلف پاسخ دهندتوصیف م را امکان دهد به هر سؤال که صفت مورد سؤال شوندگان

که نظر خود را در خصوص یک  دهدمی شوندگانه را به پرسشهای دیگر این اجازروش به پاسخنامه به روش لیکرت، نسبت

دست آمده از ههای بطیف بوده که داده 9پرسشنامه ارائه شده دارای . به پاسخ آری یا نه مطرح نمایند محدودیت پرسش بدون

 : ستها به صورت زیر بوده اگردید. کدبندی داده SPSSها، ابتدا کدبندی شده و سپس وارد نرم افزار  آن

 1، کامال مخالفم= 2، مخالفم= 3، نظری ندارم=  6، موافقم=  9کاماًل موافقم = 

                                                                                                                                                         
13 Accountable 
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میانگین جامعه برابر با میانگین  و در این مقیاس ای لیکرت استفاده شده استگزینه 9جا که در پرسشنامه، از طیف از آن

که در تعیین وضعیت معیارهای حکمروایی مطلوب به طوری نگین این طیف خواهد بود،برابر میا3امتیازهاست بنابراین، عدد 

 شد، نقطه ضعف، و اگر بیشتر باشد،به عنوان حد متوسط می باشد. اگر میانگین معیارها از آن کمتر با 3وشایسته شهری،عدد

  خواهد بود.حله نقطه قوتی برای حکمروایی شهری م

 

 های پژوهشتحلیل یافته-4

ضعیت دو بافت مختلف شهری نسبت به معیارهای حکمروایی شایسته است، لذا اینکه هدف پژوهش سنجش وبا توجه به 

استفاده  T-Testاز آزمون  وضعیت،شود. برای سنجش این این معیارها مشخص نسبت به وضعیت هریک از محالت باید ابتدا 

-تعریف شده ارزیابی می به هریک از معیارهای حکمرواییصورت مستقل نسبت هر محله بههای دادهطوری که شده است. به

استفاده شده است. در ادامه وضعیت دو محله دیمج )بافت  spssدر محیط  "One Sample T-Test"گردد، که از دستور 

 Independent-Sampleدستور گیرد. قدیمی( و محله پونک )بافت جدید( با یکدیگر مقایسه شده و مورد ارزیابی قرار می

T-Test"  " کار رفته است.ت دو محله بهمقایسه وضعیبرای 
 

 مشارکت معیار

برای سنجش میزان  شهروندان در قدرت است. ها و سهیم شدنگیرییمتأثیرگذاردن بر تصم منظور از مشارکت، قدرت

 های زیر در نظر گرفته شده است :پذیری ساکنان شاخصمشارکت

 های محلهگذاری مالی در اجرای پروژهمایل به همکاری و سرمایهتمیزان  -

 کارهای الزم برای دخالت شما در به امور محلهومیزان ساز -

 ردولتی و نهادهای مردمی در محلههای غیتشکیل سازمانتوجه به میزان  -

 

 در محله دیمج و پونک مشارکتسنجش معیار  :2جدول 
One-Sample Test 

Test Value = 3  
95% Confidence 

Interval of the Difference Mean 
Difference 

Sig. (2-
tailed) df t Upper Lower 

1.05 .0000 .00045 .322 42 5.054 Participation  _ Dimaj 

1.02 .0000 .00256 .003 37 -6.012 Participation _Punak 

میانگین تفاوت  که این بیانگر این است که مقدار sig=.322برای محله دیمج گردد چنانچه در جدول فوق مالحظه می

-که معیار تصمیم sigدر نظر گرفته شده در آزمون ( دارد، از طرف دیگر با توجه به مقدار  test value)مقدار  3معناداری با 

است و بدین ترتیب محله در وضعیت  3توان نتیجه گرفت که میانگین عددی بیشتر از هاست میگیری درمورد میانگین

که این بیانگر این است مقدار میانگین تفاوت  sig=.003در مورد محله پونک نیز کت قرار دارد. مناسبی نسبت به معیار مشار

است، لذا محله در وضعیت  3توان نتیجه گرفت که این مقدار کمتر از عدد ندارد و با توجه به مقدار آن می 3معناداری با عدد 

 ندارد. معیار مشارکتاسبی نسبت وضعیت من پونکحله که ممناسبی نسبت به مشارکت قرار ندارد.

 

 کارایی و اثربخشی معیار

خدمات شهری و رضایت مردم استوار  از منابع موجود برای تأمین نیازهای شهروندان، ارائه این معیار بر استفاده مناسب

 های زیر استفاده شده است :در این مقاله برای سنجش آن از شاخص است.

 با خواست مردمدر محله توسط شهرداری های اجرایی طرح میزان تناسب -
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 های مربوط به محلهمردم در تهیه و اجرای طرحپذیری مسئولیتمیزان  -

 محلهاقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده کارایی و تاثیر میزان  -

 

 سنجش معیار کارآیی و اثربخشی در محله دیمج و پونک :3جدول 
One-Sample Test 

Test Value = 3  
95% Confidence 

Interval of the Difference Mean 
Difference 

Sig. (2-
tailed) df t Upper Lower 

1.05 .0000 .00001 .001 42 -6.058 Effective & Efficient  _ 
Dimaj 

1.08 .0000 .00052 .102 37 5.004 Effective & Efficient 
_Punak 

 

تفاوت معناداری ندارد  3عدد است، یعنی میانگین با  sig=.001ه در جدول فوق آمده است برای محله دیمج همانگونه ک

کمتر از آن بوده، لذا محله در وضعیت مناسبی نسبت به کارآیی و اثربخشی ندارد. در حالی که در محله  sigو با توجه به مقدار 

 است. ترنسبت مناسب دهد وضعیت محله بهنشان می sig=.102پونک مقدار 

 

 معیار قانونمندی

گیری و های قانونی در تصمیمچارچوب یود قوانین کارآمد، رعایت عادالنهشهری، وج گیریمنظور از قانونمندی در تصمیم

 قانون، مستلزم آگاهی شهروندان از قانون و همچنین بندی به. پایهاستگیریافراد غیرمسؤول از تصمیم دور بودن دست

 های زیر سنجیده شده است :این معیار با شاخص رام مسؤوالن به قانون است.احت

 وانین موجود در حوزه عمل شهرداریساکنین محله از ق میزان آگاهی -

 محله به قوانین و مقررات وضع شدهمیزان پایبندی اهالی  -

 تا چه حد با مسائل موجود امروزی قوانین شهری موجود میزان مطالبقت -

 

 سنجش معیار قانونمندی در محله دیمج و پونک :4جدول 
One-Sample Test 

Test Value = 3  
95% Confidence 

Interval of the Difference Mean 
Difference 

Sig. (2-
tailed) df t Upper Lower 

1.05 .0000 .00011 .000 42 3.000 Rule of Law _ Dimaj 

1.07 .0000 .00025 .031 37 -5.077 Rule of Law_Punak 

 

است، با توجه به  231و . 2822برای محالت دیمج و پونک به ترتیب  sigشود، مقدار چنانچه در جدول باال مشاهده می

، یعنی است پس هر دو محله در مقایسه با میانگین معیار وضعیت مناسبی را در قانونمندی ندارند 2829اینکه هردو کمتر از 

 است. 3ر دو محله کمتر از عدد میانگین برای ه
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 معیار شفافیت

 کهآن حال دهد،می افزایش را گیریتصمیم در فساد بروز امکان کاری،هانن. پاست گیریتصمیم در کاریپنهان مقابل نقطه

 هیآگا و اقدامات وضوح آن، به دسترسی سهولت و اطالعات آزاد گردش بر معیار اینشود. می آن گسترش از مانع شفافیت

 های زیر استفاده شده است :برای سنجش این معیارهای شاخص .است استوار موجود روندهای از شهروندانمر مست

  مرتبط با محلههایی ها، قراردادها و مناقصهها، نظارتمسئولیت شفافیت و روشن بودن میزان -

 دمهای طرح به مررسانی جزئیات و هزینهاطالعمیزان  -

 حله در ارائه برنامه ها با مردمیران ممد میزان صداقت -

 

 سنجش معیار شفافیت در محله دیمج و پونک :5جدول 
One-Sample Test 

Test Value = 3  
95% Confidence 

Interval of the Difference Mean 
Difference 

Sig. (2-
tailed) df t Upper Lower 

1.07 .0000 .00053 .091 42 2.074 Transparent  _ Dimaj 

1.06 .0000 .00011 .035 37 -2.071 Transparent _Punak 

 

توان نتیجه گرفت که میانگین در محله است، می sig=.091در محله دیمج ، گرددهمانگونه که در جدول باال مالحظه می

برای محله  sig=.035د. مقدار شوتفاوت معناداری دارد و وضعیت محله نسبت به معیار شفافیت مناسب ارزیابی می 3با عدد 

 دهد که محله وضعیت مناسبی را نسبت به معیار شفافیت ندارد.پونک نشان می

 

 معیار پاسخگویی

تصمیمگیران در قبال شهروندان استوار  بودن و به عبارت گویاتر، حساب پسدادن مس ؤوالن و این معیار بر مسؤول بودن

 د :شونهای زیر سنجیده می. که با شاخصاست

 رسیدگی به پیشنهادات و شکایات شهروندان میزان -

 پاسخ بین مردم و مسئولین در محلهجلسات پرسش و برگزاری میزان  -

 اهالی محله به مسئوالن رده باال میزان ساز و کارهای الزم برای انتقال نیازها و خواسته های -

 

 در محله دیمج و پونک پاسخگوییسنجش معیار  :6جدول 
One-Sample Test 

Test Value = 3  
95% Confidence 

Interval of the Difference Mean 
Difference 

Sig. (2-
tailed) df t Upper Lower 

1.08 .0000 .00000 .002 42 1.000 Accountable  _ Dimaj 

1.06 .0000 .00005 .0551 37 4.077 Accountable _Punak 

 

است، لذا   2829است، با توجه به اینکه این مقدار کمتر از  sig=.002دیمج ، در محله است در جدول فوق آمدهچنانچه 

تر است، برد. در محله پونک وضعیت متفاوتسر نمیتفاوت معناداری دارد و محله در وضعیت مناسبی به 3میانگین با عدد 

 تر است.بدهد که وضعیت محله در معیار پاسخگویی مطلونشان می sig=.0551مقدار 
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 های حکمروایی شایسته در دو بافت قدیمی و جدیدمقایسه وضعیت شاخص-1-4

اند. با هم مقایسه شده 79مستقل در سطح اطمینان % tدر این مرحله هریک از معیارها به صورت مجزا با استفاده از آزمون 

 levenآزمون دست آمده در پیشبه sigدهد. میها انجام را برای بررسی واریانس  levenپیش آزمون  Spssبرای این آزمون 

 تمامکند که باید از اطالعات سطر اول و یا دوم برای تحلیل نتایج استفاده کرد، لذا این مقدار برای ها مشخص میبرای واریانس

عات سطر مربوط به ها باید از اطالعات سطر اول یعنی اطالاست که بیانگر آن است که در تحلیل 2829یارها عددی بیشتر از مع

Equal variances assumed .استفاده کرد 
 آزمون مقایسه میانگین معیارها در دو محله :7جدول 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Participation Equal variances 

assumed 
.016 .000 2.000 77 .054 .00000 .00000 .00025 1.00000 

Equal variances 

not assumed 
  2.000 76.000 .007 .00000 .00000 .00000 1.00000 

Effective & 

Efficient 

Equal variances 

assumed 
.023 .000 -4.000 77 .062 -1.00000 .00000 -2.00002 -1.00000 

Equal variances 

not assumed 
  -4.000 76.000 .004 -1.00000 .00000 -1.00000 .00000 

Role of Row Equal variances 

assumed 
.067 .000 -4.000 77 .058 -1.00000 .00000 -1.00204 .00000 

Equal variances 

not assumed 
  -4.000 75.000 .000 -1.00000 .00000 -1.00000 .00000 

Transparent Equal variances 

assumed 
.005 .000 4.021 77 .096 1.00000 .00000 -2.02107 -1.002801 

Equal variances 

not assumed 
  4.031 76.000 .005 1.00000 .00000 .00000 1.00000 

Accountable Equal variances 

assumed 
.068 .000 -5.000 77 .096 -1.00000 .00000 -3.00000 -1.07967 

Equal variances 

not assumed 
  -5.000 76.000 .004 -1.00000 .00000 -2.00000 -1.08368 
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است پس فرض برابری  2829ه در تمام معیارها کمتر از دست آمدبه sig گردد،همانگونه که در جدول فوق مشاهده می

پذیری معیارها تاثیر دارد و میزان دستیابی به معیارهای شود، یعنی تفاوت در محالت در میزان تحققها رد میمیانگین

میزان موفقیت  ترتیب برای ارزیابیبدین اند موثر است.حکمروایی شایسته در این دو محله که نماینده دو بافت مختلف شهری

معیار کارآیی و  6در  استفاده کرد.  Lowerو   Uppeerهایهر محله در دستیابی به معیارها باید از اطالعات مربوط به ستون

 در دو گروه )محله(تفاوت میانگین حد باال و پایین هردو منفی است که این یعنی اثربخشی، قانونمندی، شفافیت و پاسخگویی 

کوچکتر  یعنی محله پونک )بافت جدید( از گروه دومیعنی محله دیمج )بافت قدیمی( میانگین گروه اول  کمتر از صفر است و

 حله دیمج از محله پونک بیشتر است.اند که این یعنی میانگین متنها در معیار مشارکت، حد باال و پایین هر دو مثبت است.

 

 گیرینتیجه -5
ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف، و نهادهای نش متقابل سازمانحکمروایی شهری فرایندی است که براساس ک

تواند به سازگاری منافع گیرد. مشارکت نهادهای غیررسمی در اداره شهر میغیررسمی جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می

ی پایدار، در قالب شیوه های توسعه شهری مطلوب سیاستنمونه گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود.

شود که بر مبنای مشارکت شهروندان، نوینی از حکمروایی تحت عنوان حکمروایی خوب یا حاکمیت شایسته شهری تعریف می

 گیرد.صورت میدموکراسی، مشروعیت و حمایت از مشارکت عموم 

آن، برای برطرف ساختن نیازهای تمامی های است که در ه، توسعتعاریف موجود، توسعه پایداره طور کلی بر پایه تمامی ب

آید و کیفیت مطلوب زندگی همه گروهها، به طور مستمر تأمین میشود. توسعه های ذینفع نوعی هماهنگی به وجود میگروه

مدیریت شهر و محله، مشارکت مردم در امور شهری میسر است. به عبارت دیگر، با  شایسته پرتو حکمروایی شهر در دارپای

 .ایدار شهری تحقق می پذیردتوسعه پ

-رغم وجود مشکالت عدیده در آن ساکنین مشارکتهای قدیمی شهر علیدهد که بافتنتایج حاصل از تحقیق نشان می

-پذیری باالتری دارد. اما در ارتباط با سایر شاخصپذیرتری دارند، یعنی محله دیمج در مقایسه با محله پونک سطح مشارکت

نحوی که در چهار معیار کارآیی و تری دارد، بهونک به عنوان بافت جدید شهر قزوین وضعیت مناسبهای حکمروایی محله پ

دست اثربخشی، قانونمندی، شفافیت و پاسخگویی میانگین باالتری را نسبت به محله دیمج که بافت قدیمی شهری است، به

تواند راهبردی اساسی برای بهبود اوضاع محله در جهت یپذیری باالتر مبرخورداری محله دیمج از ظرفیت مشارکت آورده است.

 های حکمروایی باشد.دستیابی به سایر شاخص
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