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  چکیده
 تحقق پی در و شهری مدیریت حوزه تشدید مسائل با اخير دهه چند طی در توسعه بين المللی های سازمان و و تحقيقاتی علمی مراكز

 تأكيد و توجه مورد شهر امور اداره در امروزه آنچههستند. انسانگرا شهر تئوری و دیدگاه شدن مطرح دنبال به شهری مدیریت در پایداری

 و افقی جریان یک در خصوصی نهادهای و شهروندان دولت، آن در كه بوده شهری خوب حکمرانی الگوی از بهره گيری ؛ گيرد می قرار

ا و شهره كاركردی و ساختاری معضالت و مشکالت حل به  اميدوار توان می كه است بستر این در .می پردازند مشاركت به فرابخشی

 شی، كتابخانه ای و ميدانیو با روش پيمای هدف بررسی عوامل و ميزان مشاركت در مدیریت شهری مقاله بااین  .بودافزایش مشاركت 

طبق  حکمروایی خوب شهری است.برخی از ویژگی های اثر بخشی و پاسخ گویی  شفافيت، قانونمدی، مشاركت، شده است. تدوین

دیده شد كه ميزان مشاركت شهروندان ، ميزان رضایت آنان را ارتقا می مطالعات ميدانی در محله پيرسرا و بررسی آیتم های مختلف 

رابطه معناداری وجود در امور محله ای و شهری مشاركت و  و ميزان مالکيت شهروندان  به محلهاجتماعی احساس تعلق  ميانبخشد و 

 را احساسی چنين كه شهروندانی از بيشتر نمایند، می خاطر تعلق احساس بوده، وفادار خود سکونت محل كه شهروندانیطوری كه دارد. به 

 پيدا افزایش مشاركت اندازه همان به باشد، بيشتر مالکيت احساس هرچه همچنين ند.مند عالقه شهری امور در مشاركت به ندارند،

  .كندی م
 

 شهری. پذیری شدن، رقابت شهری، جهانی پایدار مدیریت شهری، خوب حکمروایی شهری، حکمروایی كلیدي: هايواژه

 

   مقدمه -1
 مدیریت .كرده است تبدیل مردم و حکومت روابط هایعرصه ترینو اصلی ترینپيچيده از یکی به را شهری مدیریت

 .گيرددربرمی را تریگسترده هایوریتمام و افق ها بلکه شودمین خالصه شهری خدمات هارائ محدود چارچوب در شهری

 برای ایكارشناسانه فکری اجماع هاست كهسال شهرها جدی هایچالش با همراه فراگير ( رشد 1، 1891،  اسدی برک پور،)

 به تحول، وندر نهایت این  .است شده گرفته به كار شهری مدیریت كارآمدی و شهرنشينی زندگی حل مسائل چاره اندیشی

ها و اهميت آن در است. ) شهرداری شده شهری ختم خوب حکمروایی و شهر انسانگرا پایدار، توسعه هایتئوری و دیدگاه

بویژه  و دولتی امور سياسی، علوم در امروزه كه هستند مفاهيمی خوب حکمرانی و ( حکمرانی5، 1891مدیریت شهری، 

 شهروندان، مشاركت متمدن، مفاهيم دموكراسی، جامعه كنار در مفاهيم این .شوندمی كارگرفته به و مطرح توسعه مدیریت

 نوین رویکردهای و هارهيافت رودمی ( اميد5،1898 رحيمی، نوبری، ).می یابند معنی و پایدار اجتماعی توسعه و بشر حقوق
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 را شهرها مدیریت امروزه چند سطحی و پيچيده اعمال مدیریت نظام شيوه به عنوان خوب شهری حکمرانی به ویژه مذكور،

 (8، 1898، ترابیبخشد) بهبود

 

 ادبیات تحقیق -2
 مسأله طرح -2-1

ایجاد  سبب پایين، به باال گيریو تصميم بوروكراتيک سنتی هایسيستم كفایتییب شدن آشکار و شهرها مسائل پيچيدگی

 شوند.می اتخاذ شهری منافع صاحبان بين اشتراک با كوچک و بزرگ تصميمات آن در كه شدههایی به سوی سيستم گرایشی

 یا مالی كمبود منابع شهری مدیریت عمده مشکل كه است رسيده این نتيجه به جهانی، جامعه( 181، 1819عسگری، )

 است )ترابی، این عوامل اداره شيوه رد اصلی مشکل همه، از بيش و پيش نيست بلکه ماهر انسانی نيروی یا و مدرن تکنولوژی

 در مشاركت ایفا نماید. را ایارزنده نقش شهری، تعادل ایجاد در تواندیشهری، م امور در مردم مشاركت ( افزایش6، 1898

 پویایی و جهت در و تحول تغيير برای را زمينه ورزیده، مبادرت ورزیتخود مسئولي رهبری، خود تقویت و گيریشکل شهر

 كارا مدیریتی یافتن به دست چگونگی بر شهری ( حکمروایی خوب12، 1811همکاران و )الموند خواهند ساخت. آماده یشهر

 و مفاهيم تحليل و بررسی امکان به حد تا دارد سعی حاضر نوشتاردارد.  تأكيد عادالنه و مردم ساالر ایتوسعه زمينه با بهينه و

 .ازدبپرد شهری حکمروایی خوب با مرتبط اصول

 

 شهري خوب حکمروایی بحث پیشینه 2-2

 پردازینظریه اولين« مک اللين برایان» اما گردید، آغاز آفریقا از و 1891 دهه اواخر از شهری حکمروایی مفهوم كاربرد

 است این شهرها مردم روزافزون دارد تقاضای عقيده ( او2، 1891است )زیبایی،  پرداخته مفهوم این به 1818 سال در كه است

 » متناسب تر «آنها  تحول و شهری مسائل با اقداماتش«  پاسخ گو»شهر در تغيير روندهای به نسبت شهری باید حکومت كه

 و كشف پيش بينی، در مهم نقش سرانجام و كند عمل بهتر یادگيری نظام از بخشی به عنوان«  مسئول تر» اجتماع به نسبت

 است كه هم ایبه هم پيوسته نظام متضمن كه داندمی فرآیند نوعی  را حکمروایی مقدمات این با.كند ایفا آینده استقبال از

 رسيد نتيجه این به بانک جهانی ، 1891 دهه اواخر ( در181، 1895 پور، )برک .گيردمی بر در را«  اجتماع»و هم « حکومت»

 سال مطالعات دراست.در ادامه  ضعيف عملکردشان كه است كشورهایی توسعه در راهبرد اساسی موضوعی کمرانی،ح كه

 .است توسعه محوری موضوع با حکومت كنندگان( شهروندان رابطه یا كشور اداره و مدیریت شيوه)كه حکمرانی دریافت 1898

 فعاليت» را خود شعار استانبول، 1886 سال در انسانی، هایهسکونتگا به مربوط كنفرانس دومين در ملل آن سازمان از پس

 حکمروایی شهری استقرار جهت در بایستمی جهان شهرهای كه كرد تأكيد و داد قرار » خوب شهری حکمروایی برای جهانی

 هایتسياس یعنی ایتازه موضوع با بحث این نيز 1881ساالنه  گزارش (. در 511، 1895)برک پور ،  بردارند قدم

به  2111سال از .قرار گرفت توسعه گذاری هایسياست اصلی موضوع به عنوان حکمرانی، از مندیبهره با دولت توانمندسازی

 اصالح »با عنوان مختلف كشورهای با بانک این هایهمکاری و هامورد فعاليت در گزارشی هرساله جهانی بانک مداوم طور

 (.12و  11، 1898 است )عربشاهی، كرده تشرمن» حکمرانی تقویت و عمومی نهادهای

 1896پژوهشی با عنوان حکمروایی شهری و مدیریت شهری در كشورهای درحال توسعه توسط بهار الله پور در سال 

های مركزی به سطوح محلی و بازساخت انجام شد كه در آن به این نتيجه رسيدند كه تمركززدایی منابع و قدرت از حکومت

های های بخشهای افقی بين و درون سازمانی و تقسيم وظایف ارایه خدمات و زیرساختحلی در جهت هماهنگیهای مسازمان

های حکمروایی شهری توسط حميد پاداش، بابک جهانشاهی و های شاخصمولفه خصوصی و دولتی راهکار این مشکل است.

روایی شهری و تبيين ابعاد آن مسائل مطرح در طراحی انجام شد كه مایحصل آن، رهگذر تعریف حکم 96علی صادقين در سال 

 و شدن موضوع جهانی باب در شده انجام موردی هایفعاليت برخی با وجود شرایط این های مناسب تحليل گردید.درشاخص

برداری بهره برای خاصی جمع بندی هيچ گونه و رسند می نظر ناكافی به همچنان فوق مطالعاتی سوابق ایرانی، شهر
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تحقيقی با عنوان زنان و حکمروایی خوب شهری، وحيد تاجدار و مصطفی اكبر  1891در سال  .است نشده ارائه گذارانياستس

اصالح رویه و ٬با نتيجه نقشی كه زنان در تحقق حکمروایی پسندیده شهری دارند و نقش پذیری آنان در اداره امور شهرها

شده توسط  پژوهش های انجام باید ميان این از.کمروایی شهری هستندپذیری و مشاركت زنان در حنگرش نسبت به نقش

انجام شد كه به  99تاجدار بهار با عنوان درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکرد تحليلی در سال دكتر تقوایی، مهندس 

ی مدیریت شهری و در پی تحقيق پایداری در مدیریت ی اخير باتشدید مسایل حوزهد دههاین نتيجه رسيد كه در طی چن

وه ترین شيهزینه ترین و پایدارترین، كموایی خوب شهری( به عنوان اثر بخشنهایت در زمان حاضر رویکرد)حکمردرشهری و 

 ست.اعمال مدیریت پذیرفته شده ا

 

  تحقیق فرضیه هاي-2-3

  :شده است تدوین زیر فرضيات بررسی راستای در تحقيق این       

 .یایدمی ارتقا نيز شهروندان رضایت دنبال آن به یابد،می افزایش شهری مدیریت در مشاركت شهروندان ميزان هرچه -1

 .شودمی تربيش شهری تمدیری در هاآن مشاركت ميزان تر باشد،بيش شهروندان اجتماعی تعلق احساس هرچه -2

 در آنها ميزان مشاركت با شهر یا محله یک در شهروندان زمان سکونت( مدت و مسکن )نوع مالکيت احساس بين -8

 .وجود دارد داریمعنا رابطه شهری مدیریت

 

  تحقیق اهداف-2-4

 :از عبارتند پژوهش این اهداف مهمترین

 .شهری در مدیریت شهروندان مشاركت بر مؤثر عوامل سنجش -1

 .شهری مدیریت در شهروندان مشاركت بهبود افزایش جهت پيشنهادات و راهکارها ارائه -2

 

  تحقیق شناسی روش -2-5

تحليلی( است. روش گردآوری اطالعات از طریق كتابخانه ای )كتاب،نشریه و ... (  -تحقيق حاضر از نوع پيمایشی)توصيفی

 .باشدو ميدانی )مشاهده،  مصاحبه و پرسش نامه ( می

 

 مبانی نظري تحقیق -3
 ، شهری یتوسعه و پایداری انسانی هایسکونتگاه بهبود در تواند می زندگی شهری، مطلوب جریان بر مدیریت ینحوه

 گيریتصميم از جدیدی شکل تشریح برای مفهومی گاس، نظر از حکمروایی( 88، 1892كند)شيعه،  ایفا را نقش ترینمهم

 و شهروندان ميان بلکه عمومی هایبنگاه و عوامل ميان تنها نه مختلف، روابط توسعه به كهاست  محلی سطح در جمعی

فرایندهای  ناميدن برای روزافزونی طور به اخير هایسال در حکمروایی كه دارد عقيده نيز كالبچ.انجامدمی های عمومیبنگاه

مشاركت،  كه معتقدند شهری ریزانبرنامه ( 151، 1891، پور برک). رود می كار به امروزی پيچيده جوامع اداره و حکومت

 با توانندمی شهری گردند؛ مدیران پذیروليتئمس شهر در گرفته های صورتگيریتصميم به نسبت شهروندان شودمی باعث

 (21، 1891 )رضویان، . بيفزایند شهری مدیریت هایبر توانایی مردم مشاركت جلب

 

  شهري مدیریت و اركتمش-3-1

 هنگامی . كالبدی است محيط از حفاظت و اجتماعی پایدار و اقتصادی یتوسعه به تشویق شهری مدیریت هدف ترینمهم

 و محيطی هایو آلودگی شهری بهداشت مشکالت از و است خود امور یدر چرخه هایینارسایی و مشکالت دارای ، شهر كه
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در  آن شهری مدیریت كه رسيد نتيجه این بهتوان می،  كندمی تجربه هایی رابحران و بردیرنج م اجتماعی هایآسيب اقسام

 بر آمدن فایق و موجود شهر وضع برای برنامه بودن دارا ضمن باید مدیریت شهری ، بارهاین در. بردمی سر به نارسایی و تنگنا

 و هاواقعيت مبنای كه بر آلی ایده یآینده ترسيم به آنها، اساس بر كرده، تدوین شهر را یآینده یهابرنامه آن، مشکالت

 رابطه عقالنی نمودن و قانونمند تقویت، كه مثبتی پيامدهای( 88، 1892)شيعه،  .دارد، بپردازد قرار مکان و زمان شرایط

 .شودمیشامل موارد زیر  رد،در بردا را هاشهرداری بویژه و شهری یهامدیریت نيز رابطه و طرفين برای هاشهرداری -شهروندان

 (11، 1891حسينی،  )نجاتی

 شهروندان یهاتوانایی بسط 

 شهری و زندگی شهر به شهروندان اجتماعی تعلق حس تقویت 

 شهرداری و شهری نظام مدیریت به شهروندان اجتماعی اعتماد حس تقویت 

 شهری مدیران و و شهرداری شهروندان ميان همکاری حس تقویت 

 شهرداری و شهروندی حقوق -وظایف طریق تحقق از شهری دموكراسی رهایسازوكا تقویت 

 

  حکمروایی تعاریف -3-2

 دست مشتركی مبانی بهتوان می ها آن مقایسه از كه است شده ارائه حکمروایی مفهوم از گوناگونی هایتعریف تاكنون

 :است زیر شرح به تعاریف این برخی از.  یافت

 و رشد در دولت بر عالوه كه دارانیسهام و بازیگران دیگر روزافزون نقش به توجه منظور به كه است مفهومی ، حکمروایی

 یک هر كه است اجتماعی بازیگران و بازار حکومت، بين پویا تعامل ، حکمروایی .است یافته عموميت دارند نقش توسعه شهرها

گذارند. در واقع حاكميت شایسته در پی فراهم می تاثير دیگران تصميمات و اعمال بر رسمی غير و رسمی طریق فرایندهای از

آوردن محيطی است كه در آن شهروندان، امکان توافق و برقراری انواع روابط اجتماعی را به طور آزادانه داشته باشند، بدون 

كان اثرگذار شهری آنکه حقوق دیگران را نقض كنند. بنابر نظر صاحب نظران داخلی، حکمروایی شهری یعنی اثرگذاری همه ار

های عمومی و خصوصی بر مدیریت شهر، با تمام سازو كارهایی كه به سوی تعالی شهر و شهروندان حركت كنند، نه اینکه عرصه

های حکومتی اختياردار آن دو باشد. منشا حركت و قدرت در حکمروایی شهری تمام كنار گذاشته شود و فقط عرصه

 ( 12، 1896است )شهيدی « جامعه مدنی »ها و اركان صحنهو حضور آنها در همه « شهروندان»

 خود هایخواسته مردم، هایگروه و شهروندان ها آن طریق از كه است نهادهایی و فرایندها ها،مکانيسم شامل حکمروایی

 نهادهای باید حوزه سه این در .است مدنی جامعه هایسازمان و خصوصی بخش دولت، شامل . حکمرواییكنندمیبيان  را

 طراحی زنان، پيشرفت و زیست محيط حفظ شغل، ایجاد فقر، منظوركاهش به پایدار انسانی توسعه به كمک را برای حکمروایی

 (158، 1891، رک پور بكرد)

 

  حکمروایی و حکومت -3-3

ین دو ایده در ميزان قدرت، نفود و صالحيت حکومت و حکمروایی دو الگوی متفاوت در شيوه اداره شهرها هستند. تفاوت ا

 بيشتر بهحکومت « مک اللين»سه عنصر دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی)جامعه( در جامعه شهری است. بنابر نظر 

. و بر روابط عمومی بين آنها تاكيد دارد. در پردازدمیی رسمی و حکومتی هاسازمانها و ومت مركزی با شهرداریمناسبات حک

است كه هم حکومت و هم اجتماع را در بر ای پيوستهحالی كه حکمروایی نوعی فرایند است كه متضمن نظام به هم 

حکمروایی یک گام جلوتر از حکومت است. حکومت یک نهاد است در صورتی ( در تعریف نظری 62، 1896)الله پور گيردمی

ها از ها و تصميمو سياست گيردمیكه حکمروایی یک فرایند تعاملی است كه ميان نهاد رسمی حکومت و عناصر دیگر شکل 

شود كه توانایی اداره جامعه را تواند به یک نهاد تثبيت شده تبدیل زد. در ادامه را ه این فرایند میخيدل این تعامل بر می

 (51، 1899 تقوایی، داشته باشد. )
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  حکمروایی ابعاد -3-4

 صاحب نظران و توسعه یهاسازمان از تعدادی سوی از خوب حکمروایی یمعيارها :حکمروایی هنجاري هايالف( ویژگی        

  سازد.می متمایز هم از را مندنظام و اجرایی- اداری سياسی،، اقتصادی واییحکمر نوع چهار است شده ارائه
 .دهدمی تاثير قرار تحت را اقتصادی فعاليت غيرمستقيم ایگونه به كه است هاییگيریتصميم به مربوط حکمروایی اقتصاد:

 صورت اختيار صاحب و ی قانونیهانهاد سوی از كه است هاییگذاریسياست و تصميمات به سياسی: مربوط حکمروایی

 . است كارامد و مستقل ، پاسخگو عمومی بخش طریق ها ازسياست اجرای به مربوط اجرایی: اداری . حکمرواییگيردمی

 و دهیجهت را اجتماعی اقتصادی و سياسی روابط كه است مربوط فرایندهای اجتماعی و ساختارها به مند: نظام حکمروایی

 ، آزادی ، بهداشت آن در كه كندمی خلق زیستی محيط و كندمی حفاظت فرهنگی و مذهبی هایارزش زا ، كندمی هدایت

  (188، 1891،برک پور ) . است تضمين و تامين قابل كيفيت زیست و نيتام

و  عمومی بخش در كار تلزممس حکمروایی ، مطرح پردازنظریه استوكر نظر مطابق :حکمروایی تحلیلی يهاویژگیب( 

 فراسوی كه مجموعه بازیگرانی بر است. حکمروایی داوطلبانه های بخش با عمومی و خصوصی بخش بين و آن مرزهای فراسوی

 است.   شراكت و سازی فرایندهای شبکه باره این در كار تریندارد.اصلی تأكيد هستند حکومتی ی رسمیهاسازمان

 ریزیبرای برنامه اشتراكی و پذیرمذاكره فرایندی است، مستلزم گيریشکل حال در كه تعامل از نوع جدیدی گاس نظر از

 با مردم عموم با و یکدیگر با مداخله به آغاز با زمانهم محلی عمومی یهاسازمان درون نيروهای و و مدیران است اقدامات

. شوندمی روقدرت روبه و عمل استقالل، پذیریمسئوليت، آزادی، تعلق حس، هویت ماهيت ،شهروندان نقش درباره هاییپرسش

 حکمروایی مدیریت روابط درون روشن برخوردی نيازمند بلکه شوندنمی محسوب "مدیریت" قلمرو در وجه هيچ به واردم این

 و سيستمی تغييرات با عمومی مدیرانت. عمومی اس یهاسازمان خود در تغيير حکمروایی، پذیرش در تغيير بعدی است.

 این چگونه كهاین شناخت و درک با هستند روروبه جدیدی اكتو شر ایشبکه روابط نيز و یشانهاسازمان درون ساختاری

 متناسب یهاسازمان توانيممی و كنيممی پيدا را موفق حکمروایی به توان دستيابی كنندمی تعامل هم با تغييرات از مجموعه

 (112، 1891برک پور، كنيم.)  آن ایجاد به دهیپاسخ برای

 

 ی حکمروایی خوب شهريویژگ -3-5

های باشد كه مطلوبيت آن را بایست دارای ویژگیبه طور عام حکمروایی خوب شهری میدر مقایسه با مفهوم حکمروایی 

 تبيين كند. حکمروایی خوب یک پيش نياز اساسی برای توسعه پایدار است. در كشورهای مختلف با منابع طبيعی و ساختار

های مدیریت و اجرا نشان داده شده است كه بهبود سطح زندگی و رفاه جامعه نيز به صورت شيوهاجتماعی مشابه با تفاوت در 

های مورد نظر خود را از حاكميت شهری خوب به مه سازمان ملل متحد مجموعه ویژگیمتفاوتی ارتقا یا كاهش یافته است. برنا

 ( 11، 1819شرح جدول زیر  آورده است.)عسگری 

 حاكمیت خوب شهريي هاویژگی: 1جدول

 های حاكميت در توسعه منابع و روش توانا

 اهل تساهل و مداراگر و پذیرشگر رویکرد متنوع 

 توانا در بسيج منابع برای اهداف اجتماعی

 در استفاده از منابع كارایی و كارآمدی

 ساز گرا و توانمندتسهيل

 تنظيم كننده و كنترل كننده

 عمل به حکم قانون 

 خدمت گرا

 بومی و محلی ت مکانيزمتقوی

 مشاركتی

 پایداری

 و مقبول  مشروع

 شفاف 

 اعتال دهنده عدالت 

    

مرانی خوب ی حکهاویژگیعنوان به ی انسانی معيارهایی هاسکونتگاههمچنين در دومين كنفرانس ملل متحد در مورد        

 (: 11، 1898ی حکمروایی خوب شهری به صورت ذیل است)فرزین پاک هاویژگیمطرح شد. تبيين 
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تواند مستقيم و یا از طریق موسسات قانونی لی حکمروایی خوب است . مشاركت میمشاركت مردان و زنان نقطه اص مشاركت:

زادی تشکيل ماندهی است. این موضوع به مفهوم آو ساز صورت پذیرد. مشاركت نيازمند تشکل یافتن ميانی و یا نمایندگان

 موسسه و آزادی بيان از یک سو و جامعه مدنی سازمان یافته از سوی دیگر است. 

های عادالنه قانونی است كه بی طرفانه به اجرا در آیند و در عين حال : حکمروایی خوب نيازمند چارچوبپیروي از قانون

ایی غير وابسته و نيروی هاست. اجرای منصفانه قوانين نيازمند فضبشر به ویژه در خصوص اقليت حقوق نيازمند حمایت كامل از

 مغرض و فسادناپذیر است.پليس غير

های گرفته شده از قوانين و مقرات است و بدین مفهوم است كه اطالعات آزادانه در دسترس به مفهوم پيروی تصميم شفافیت:

پذیرند. همچنين شفافيت یعنی اطالعات كافی این تصميمات و اجرای آن تاثير میار گيرد كه از و مستقيما در اختيار كسانی قر

 كه به شکلی قابل فهم فراهم شده باشد. 

اجتماع  گری ميان عالیق مختلف در جامعه برای رسيدن به اتفاق نظر درحکمروایی خوب نيازمند ميانجی اجتماع گرایی:

كل جامعه و چگونگی رسيدن به آنها به بهترین شکل جذب شود. الزم است چشم انداز وسيع و  هایاست.  به طوری كه دیدگاه

بلند مدتی از آنچه برای توسعه پایدار بشری و چگونگی دسترسی به اهداف چنين توسعه ای طرح شود. این چشم انداز تنها در 

 ست. های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ترسيم شدنی اک زمينهنتيجه در

ا در خود داشته : رفاه جامعه به تضمين این امر وابسته است كه همه اعضای جامعه حس حمایت شدن راهداف و در برگیري

 نياز است همه اقشار به ویژه آسيب پذیرترین آنها فرصت بهبود و یا حفظ شرایط رفاهی خود را داشته باشند. نابراینشند. ببا

خوب به مفهوم آن است كه فرایند و موسسات نتایجی را ارائه كنند كه نيازهای جامعه را حکمروایی  اثر بخشی و كارآمدي:

برداری كنند. مفهوم كارآمدی در حيطه حکمروایی خوب استفاده آن به بهترین شکل از منابع بهره برآورده سازند و در كنار

 دارد.و حمایت محيط زیست را نيز در بر پایدار از منابع طبيعی

های جامعه پاسخگویی از مقتضيات حکمروایی خوب است. نه تنها موسسات دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمان ی:پاسخگوی

از  اند كهیا موسسات پاسخگوی افرادی هاسازماننفع باشند. در حالت كلی بایستی پاسخگوی عموم و موسسات ذیمدنی نيز 

 نمی تواند بدون شفافيت و رعایت قوانين اعمال گردد. پذیرد. پاسخگویی ها و عملکردهای آنها تاثير میتصميم

 

 معیارهاي خوب شهري در ایران -3-6

معيارهای حکمروایی خوب شهری مطرح  ان صورت گرفتهبراساس مطاالتی كه در زمينه حکمروایی خوب شهری در ایر

حکمروایی خوب را یکدیگر نظام مدیریت شهری مبتنی بر  شده است. هر یک از این مفاهيم در نظامی یکپارچه در تعامل با

 ( 511، 1899، برک پوربه طور خالصه شامل موارد زیر است: ) دهد، كهتشکيل می

. بلکه شودمیهای آنان محدود  نیيد سياستگيران و تااركت فقط به حمایت مردم از تصميممش مشاركت شهروندان:

 شوند.والن در تصميم گيری شهری سهيم میاست كه در آن شهروندان و مسئفرایندی 

: این معيار بر استفاده از منابع موجود برای تامين نيازهای شهروندان، ارائه خدمات شهری و رضایت مردم اثر بخشی و كارایی

 استوار است.

های شهروندان ن شهری باید هم نيازها و خواسته: این معيار دو نکته مکمل را در بر دارد. مسئوالپذیرا بودن و پاسخده بودن

 را دریابند و بپذیرند و هم نسبت به آن پاسخ مناسب را از خود نشان دهند. 

استوار  : این معيار بر مسئول بودن، حساب پس دادن مسئوالن و تصميم گيان در قبال شهروندانمسئولیت و پاسخ گویی

 است. بنابراین وجود سازوكارهایی برای پاسخ گویی مسئوالن ضروری است.

. شودمیكه شفافيت مانع از گسترش آن دهد، حال آنگيری را افزایش میكاری امکان بروز فساد در تصميم. پنهانشفافیت: 

 هی مستمر شهروندان از روندها استوار است. این معيار بر گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن ، وضوح اقدامات و آگا
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ت افراد غير گيری و دور بودن دسمهای قانونی در تصمي، رعایت عادالنه چارچوبن كارآمدمنظور از آن وجود قواني قانونمندي:

 ه قانون است. هاست. پایبندی به قوانين مستلزم اگاهی شهروندان از قانون و همچنين احترام مسئوالن بگيریمسئول از تصميم

تعدیل گيری توافقی، حال ستيز باهم است. منظور از جهتها و منافع مختلف و گاه در شهر عرصه گروه جهت گیري توافقی:

 دولتی است.ی غيرهاسازمانو تالش مشترک ميان  و ایجاد توافق ميان منافع مختلف است. این كار مستلزم وجود ارتباط

های مناسب برای همه شهروندان در زمينه ارتقای وضعيت رفاهی خود ، تالش جهت فرصتمنظور از عدالت ایجاد  عدالت:

 گيری است.قشار محروم در اعالم نظر و تصميمتخصيص عادالنه منابع و مشاركت ا

 فرا رفتن ازمسائل روزمره شهر و پرهيز از غرق شدن در انها مستلزم وجود بينش گسترده و دراز مدت نسبت بینش راهبردي:

 به آینده و داشتن بينش راهبردی در زمينه توسعه شهری است. 

ی تمركز زدایی هابرنامهكشورهای در حال توسعه در حال اجرای  %61طی مطالعات بانک جهانی، بيش از  تمركز زدایی:

محلی بر انجام  و مراكز مختلف و صالحيت نهادهای هاسازمان( این مفهوم بر واگذاری اختيار به 11، 1891هستند. )شفيعی 

 (58، 1899،تقواییزدایی بر اصل تفویض مسئوليت به سطح پایين تر استوار است. ) . تمركزكندمیوظایف تاكيد 

 

 مطالعه موردي-4
 مطالعه مورد محدوده اجمالی معرفی-4-1

هایی كه در آن وجود دارد و دارد. این منطقه به دليل كاربری رارمنطقه مورد مطالعه تقریباً در مركز رشت ق محلّه پيرسرا 

همچنين نزدیکی به ميدان شهرداری حوزه نفوذ محلّات اطراف و نقاط مختلف شهر است. این منطقه،  مركزی برای خرید و 

در مواقعی باعث های شهرستان و ث جذب مردم نقاط دیگر شهر و  بخشفروش وسایل كامپيوتری است و به همين دليل باع

 . شودمیهای اطراف جذب مردم شهرستان

 

 محله پیرسرا : 1نقشه                                          

 

 

 

 

 
 

 موقعیت محله نسبت :1 شکل

 تبه شهر رش 
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ه با مصاحبه با این های سنی جوان باشند. این كار با این هدف انجام گرفت كافراد از ردهسعی بر آن شد كه بيشتر افراد:  سن

ها آماده و هم آنها، محلّه را برای ماندن جوان دهی محلّه با فکر و نظرهای آنها و سامانيازها و خواستهافراد و برطرف كردن ن

 . شودمیسن آنها هستند، برخوردار های همطی كه خواسته آنها و به تبع جوانچنين محلّه از پویایی و نشا

باشد. امّا در آن مواره در حال جذب ساكنين جدید میها، این محلّه هبا توجّه به یافته دگان در محلّه:مدّت اقامت پاسخ دهن

  ساكنين قدیمی نيز وجود دارد.

           : توزیع درصدي مدت اقامت در محلّه     2نمودار                                : توزیع درصدي سن افراد پاسخ گو1نمودار 

 

ترین پارامترهایی ، از مهم ميزان عالقه افراد به محلّه به محلّه و میزان تمایل براي مهاجرت از محلّه : میزان عالقمندي

 اطر وجود داشته باشدو تعلّق خ از طریق آن به صورت وابسته به ميزان پایداری محلّی پی برد.  اگر این عالقهتوان میاست كه 

ميزان مهاجرت در محله درصد  و به تبع آن حل مشکالت محلّی افزایش می یابد. اگر سازی مناسب روابط بين محلّیبا زمينه

 اميد و در نتيجه تمایل برای حل مسائل و مشاركت كم است. الیی باشد ساكنين از محله خود نابا

 
 توزیع درصدي میزان عالقمندي به محلّه و میزان تمایل براي مهاجرت از محلّه :3نمودار 
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به  ه تبع آن مشاركت، حس تعلق و هویتها برای سنجش پایداری و بمایه اجتماعی از مهمترین آیتمسر:سرمایه اجتماعی 

استفاده دی و شاخص كيفيت محيط كالب از شاخص مشاركت اجتماعی، روابط اجتماعیفهوم م این همراه می آید. برای سنجش

 گردیدند.جمع بندی  یجداول وال مورد سنجش واقع شد و در. هر كدام از این شاخص ها توسط تعدادی سشودمی

كه  شودمیسوال مطرح شد. از درصدهای این سواالت معلوم  1ت اجتماعی برای سنجش شاخص مشارك :مشاركت اجتماعی

توان میروابط مردم در باره مشکالت و مسائل محلّه در سطح گفتگوست ولی با بستر سازی مناسب و آگاهی بخشيدن به آنان 

 اشتن محلّه استفاده بهينه كرد. از این پتانسيل موجود در محلّه )مردم و جوانان( برای رفع مشکالت و پویا و به روز نگه د
 

 توزیع درصدي پاسخ دهندگان براساس شاخص مشاركت اجتماعی : 2جدول 

 

. این سنجش در قالب سواالت شودمیسواالت بعدی ميزان روابط اجتماعی سنجيده در  :شاخص هاي روابط اجتماعی

كه روابط اجتماعی و ميزان تعامالت در سطح  شودمیمختلف و متنوّع گنجانده شده است.  با پاسخ های افراد محلّه درک 

 را دارد و جای بهتر و بيشتر شدنمطلوب قابل قبولی قرار دارد. البتّه این روابط عالی نيست 

 

 توزیع درصدي پاسخ دهندگان براساس شاخص روابط اجتماعی :3جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

  زیادخيلی زیاد یحدودتا كم خيلی كم

 كنيد؟های مذهبی مانند جلسات قرآن و مراسم مذهبی محلّه شركت میآیا در گروه 21% 5% 175% 1175% 51%

 آیا در رفع مشکالت محلّه شركت می كنيد؟ 11% 1175% 1175% 1175% 8175%

 شود شركت كنيد؟آیا حاضرید در كارهای گروهی كه در محلّه انجام می 1175% 2275% 2175% 1275% 21%

 شود شركت نماید؟آیا تمایل دارید در انتخاباتی كه در سطح كشور برگزار می 2275% 21% 2275% 1275% 2275%

 ایددعوت كرده شركت در اقدامات جمعی برای رفع مشکالت محلّه برای ایتانمحلّهازهم 11% 1175% 15% 2275% 85%

 آیا با هم محلّه ای ها در مورد مشکالت محلّه صحبت كرده اید؟ 1175% 8275% 15% 21% 15%

 آیا حاضرید  با شورای محلّه همکاری نمایيد؟ 2275% 21% 21% 15% 2275%

  زیادخيلی زیاد یحدودتا كم خيلی كم

 آیا افرادی در اطراف شما وجود دارد كه می توانيد با آنها درد و دل كنيد؟ %11 %1175 %15 %5 %2275

 ؟كنندمیآیا افرادی در اطراف شما وجود دارد كه شما را درک  %15 %2175 %2275 %1275 %2275

 رادی در اطراف شما وجود دارد كه به شما آرامش می دهند؟آیا اف %25 %8175 %21 %11 %175

 آیا افرادی در اطراف شما وجود دارد كه می توانيد از آنها مشورت بگيرید؟ %8275 %15 %25 %11 %1175

 ؟حل مشکالت مالی به شما كمک كنند توانند دربد كه نافرادی در اطراف شما وجود دار %8275 %1175 %1275 %15 %2275

 كنيد؟با دیگران گفتگو می  شده وضعيّتی از محلّه كه باعث رنجش یا مزاحمت درمورد %2275 %2175 %15 %1275 %2275
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زندگی  كالبد و محيط اطراف یکی از تاثيرگذارترین موارد در زندگی فردی به خصوص: شاخص كیفیّت محیط كالبدي

نيز از این نکته مبری نيست. محيط كالبدی و شرایط محيط   ایهبه تبع آن پایداری محل مشاركت وحکمروایی اجتماعی است.

باره ی پاره های از این شاخصه های كالبدی بسيار تاثير گذار است. به همين منظور از افراد محلّه دررضایت از محل پيرامون بر 

  سواالتی پرسيده شد كه پاسخ آنها در جدول زیر گردآوری شده است.

 

 توزیع درصدي پاسخ دهندگان براساس شاخص كیفیّت محیط كالبدي :4جدول 

 

 خيلی كم كم تا حدودی زیاد خيلی زیاد

 %81 %2275 %1175 %15 %15 فضای سبز موجود در محلّه

 %8275 %21 %25 %11 %1275 نات تفریحی جهت گذراندن اوقات فراغتامکا

 %11 %1275 %2275 %85 %21 احساس امنيّت

 %1275 %15 %25 %21 %2175 امکان دسترسی به حمل و نقل عمومی

 %275 %175 %15 %8275 1275% روزانهآسان به محل های خرید  دسترسی

 %175 %1275 %81 %2175 %2275 دسترسی آسان به مراكز آموزشی

 %15 %21 %81 %1175 %1175 وجود فضای مناسب جهت پياده روی

 %2275 %25 %21 %15 %1175 وجود فضای مناسب جهت رشد و پرورش كودكان

  %8275 2175% %1175 %11 %1275 وجود امکانات ورزشی

 %11 %1175 %85 %1275 25% وجود امکانات بهداشتی و درمانی

 %2275 %81 %1175 %1175 %1275 نمای ساختمان

 %15 %1175 %1175 %25 %25 وجود فضای بال استفاده

 

ازطریق صحبت و مشاهدات ميدانی : تعلق احساس و شاخص بی قدرتی احساس ،عملکرد و خدمات از رضایت شاخص

 تركنندهراضیری شهردا كاركنان برخورد نحوه و زباله جمع آوری عملکردهای شهرداری، و خدمات انواع ميان دیده شد كه در

 عوامل از نيز منطقه سبز فضای وضعيت و خيابان ها و كوچه ها عمومی نظافت شکایات، به رسيدگی نحوه و بوده موارد بقيه از

 محل به تعلق احساس متوسط، نسبتاً سطح در مطالعه مورد جامعه بين در بی قدرتی ميزان .است بوده مردم نارضایتی اصلی

مشاركت و ميزان گذار در ميزان كه از موارد تاثير شده مشاهده حد كم در شهر امور در مشاركت زمينه دوجو متوسط، درحد

 حکمروایی مردمی است. 

 تعلق احساس و شاخص بی قدرتی عملکرد، احساس و خدمات از رضایت :توزیع درصدي شاخص 4نمودار 
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مهمترین می باشد. در این سوال ، عامل هویّت بخش در محلّه پرسش شد.  رین آیتم در هر محلّهتهویّت، مهم ارزیابی: هویّت 

  ده است.بو فرهنگ اهالی و قدیمی بودن محلّه عامل در هویّت بخشی 

در این محل مراكز خرید و برگزاری مراسم عمومی علّت اوّل و بعد از : از جمله شاخصه های محلّی، سزندگی است.  سرزندگی

 شده است.آن ميادین و فضای سبز و اهالی و همسایگان هر دو در یک رتبه عامل دوّم سرزندگی محل شناخته 

 

 : توزیع درصدي عوامل سرزندگی محله 6نمودار                           : توزیع درصدي عوامل هویت بخش محله5نمودار 

 

یکی دیگر از آیتم های مورد سنجش در پژوهش ها، تنوّع است. با توجّه به پاسخ افراد در برابر سواالت پيرامون تنوّع در  تنوّع 

تنوّع براساس ساختار جمعيّتی و فرهنگی زیاد وجود ندارد و بيشترین تنوّع براساس درآمد است. انتخاب مسکن معلوم شد كه 

 تنوّع فرهنگی و جمعيّتی و تنوّع درآمدی هر دو به چشم می خورد.

ميادین و فضای سبز و مساجد و تکایا مهمترین نشانه های محلّی از نظر ساكنين بوده است.  :عناصر نشانه اي در محلّه 

 راكز خرید مهمترین نشانه محلّی بعدی می باشد. م

 

 : توزیع درصدي عناصر نشانه اي محله 8نمودار                        : توزیع درصدي میزان و نوع تنوع در محله7نمودار 
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 گیريو نتیجه تجزیه و تحلیل یافته ها-5

 سوات-5-1
 سوات محله مورد مطالعه  :5جدول 

 نواده ها مالک هستند.اكثر خا .1

 با ساخت ساختمان های جدید بخش قدیمی و فرسوده شهر در حال نوسازی است..   .2

 داشتن احساس تعلق به محلّه با توجّه به قدیمی بودن آن. .8

 شركت كردن در مراسم های مذهبی مسجد محلّه.  .1

 وجود گره های اجتماعی در محدوده.  .5

 دليل سابقه سکونت باالی ساكنين.تعامل قوی بين برخی ساكنين كوی ها به   .6

 شناخت داشتن ساكنين از هم به دليل قدیمی بودن. .1

 قوت 

 احساس بی هویتی در آپارتمان های یک شکل. .1

 ساكنين مجتمع درون گرا هستند. .2

 فرهنگی  عدم وجود مکان های تفریحی و .8

 داشتن فرهنگ پایين به دليل مهاجرت از روستاهای اطراف .1

 دوده.عدم وجود نشانه در مح .5

 عدم وجود كانون های فرهنگی كافی . .6

 عدم  وجود ميدانچه هایی برای تجمع  .1

 ضعف 

 جمعيّت آماده به كار. .1

 توان روی آن سرمایه گذاری كرد.وجود تعدادی زمين خالی كه می .2

 د، سرمایه گذاری می تواند زیاد شوبه دليل قيمت متوسط  .8

 امکان ساخت عناصر هویت بخش در محدوده.   .1

 دانچه در محل زمين های بدون استفاده در محدوده.ساخت مي .5

 ایجاد كانون های فرهنگی..امکان  .6

 وجود چند باغ خصوصی. .1

 فرصت ها

 فرهنگ پایين ساكنين. .1

 نبود بوستان محلّه ای .2

 امکان تجمع افراد خالفکار در زمين های خالی.  .8

 وجود فضاهای بی دفاع .1

 ه.  مهاجرت بيشتر به منطقه به دليل قيمت متوسط محلّ .5

 كمبود مراكز بهداشتی .6

 كمبود كاربری ورزشی .1

 تهدیدها

 

 ها فرضیه آزمون -5-2

ر بودن ، جهت رابطه ها به دست با توجه به اعداد به دست آمده و سنجش از طریق كای اسکوار و درجه آزادی و معنادا

 ایم.رد آنها از این طریق اقدام كرده آید. برای اثبات فرضيه ها یامی

 شهروندان رضایت آن دنبال به یابد،می افزایش شهری مدیریت در شهروندان مشاركت ميزان چه هر رسد می رنظ به  -1

 متغيرهای بين ارتباط تعيين منظور به اسپرمن آزمون از نيز فوق فرضيه آزمون و متغيرها سنجش برای .یابدمی ارتقا نيز

 رضایت ميزان ميزان چه هر عبارتی،به . شودمی تأیيد فرضيه نای معناداری سطح به توجه با. است شده استفاده ایرتبه

 نشان موضوع این و است باالتر اندازه همان به آنها مشاركت ميزان باشد، بيشتر شهری مدیران رسانی خدمات از شهروندان

 .است دو این ميان مثبت ارتباط یدهدهن
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 به شهری مدیریت در آنها مشاركت ميزان باشد، يشترب شهروندان اجتماعی تعلق احساس چه هر رسد می نظر به -2

 مشخص شاخص این .است شده سنجيده ای رتبه سطح در متغيرها سایر همچون نيز متغير این  .شود می بيشتر اندازه همان

ضریب به با توجه به  .است همراه دیگر متغير در كاهش یا افزایش با متغير، یک در كاهش یا افزایش ميزان چه تا كه كند می

  نمایش داده شد  متغير دو این ميان مثبت و قوی ارتباطیدست آمده 

 رابطة شهری مدیریت در آنها مشاركت ميزان با شهر، یا محله یک در شهروندان مالکيت احساس بين رسد می نظر به -8

 رابطه مشاركت ميزان و مالکيت احساس ميزان بين كه گفتتوان میبا توجه به اعداد و جدول مربوطه  .دارد وجود معناداری

 .دارد وجود

 

 پیشنهادها و راهکارها -5-3

 .:گرددمی ارائه زیر شرح به راهکارهایی آن، از آمده دست به نتایج و حاضر پژوهش خصوص در

 هزبال آلودگی، بازیافت سبز، فضای) محيطی زیست یهابرنامه مانند مشاركتی یهابرنامه و هافعاليت برخی سازماندهی -1

 پاداش گرفتن نظر در و( و محالت اصناف ادارات، مدارس،) شامل مختلف سطوح در.... و ایمنی و ورزشی فرهنگی، ،....(و

 .فعاليت ها این برای مناسب

 .خود محل سکونت به افراد تعلق حس افزایش جهت منطقه و نواحی محالت، سطح در ساز هویت اقدامات انجام -2

 مشخص های زمان در مردم با مدیران مستمر جلسات برگزاری -8

 اصالحات نهادی و اصالح ساختارها به منظور تحقق حکم روایی شایسته. -1

بخشی به عنوان كليد  كارهای آگاهیی شهری و سازوتهتوجه به پاسخ گویی به عنوان یکی از معيارهای حکمروایی شایس -5

 موفقيت

گيری و فرصت زندگی برابر برای مردم با ذكر این تصميم م و شهروندان و ایجاد فرصتتوجه به خواسته ها و نيازهای مرد -6

 نکته كه الزمه این امر ظرفيت سازی می باشد. 

 .الکترونيکی شهرداری طرف به كردن حركت و الکترونيکی روابط برقراری و خواهی نظر های سایت طراحی -1

 شهروندان؛ اجتماعی تعلق بردن باال ای بر محلی مراسم و ها جشن برگزاری -9

 شركت ضرورت خصوص در رسانی اطالع مخصوصاً سازی، فرهنگ جهت در جمعی ارتباط وسائل و ها رسانه عدتمسا -8

 شهری؛ امور در شهروندان داوطلبانه

 .شهروندان نظرات رساندن فعليت به طریق از شهروندان اعتماد جلب -11

 

 نتیجه گیري -5-4

 .پراهميتی برخوردارند جایگاه از بشری تمدن های كانون وانبه عن امروزه دنيا، مدنی اجتماع گترین بزر عنوان به شهرها

 فضایی، مدیریت شهرها را و كالبدی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مشکالت جمعيتی، انبوه با رو به رویی كنار در جایگاه این

 حکمروایی «رویکرد ضرحا زمان تحقيقاتی در و علمی مراكز رو این دشوار كرده است .از  و پيچيده دیگری زمان هر از بيش

 مطرح كرده اند. مدیریت شيوه اعمال پایدارترین و كم هزینه ترین اثربخش ترین، را به عنوان » شهری خوب

 به سازماندهی انطباقی و نوین رویکردهای و حاكميتی ارزشهای و اصول ميان دهنده پيوند عاملی شهری خوب حکمرانی

 پاسخگویی، و كارآمدی عدالت، پذیری، انعطاف سازی، شفّاف مداری، قانون مشاركت، مفاهيم از گيری بهره با و آید می حساب

 داشتن نگه زنده و نبوده تمركز مورد مفهوم، این در پایداری مقوله تنها، كه تفاوت این با .آورد می فراهم را پایدار توسعه زمينه

 ميان های تعامل راهبری به مداری، شهروند بر يدتأك با شهری خوب حکمرانی منظور بدین .بود خواهد اصلی هدف شهر یک

 .پردازدمی عمومی و خصوصی های بخش و نهادها افراد،
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 بيشتر بوده، مثبت مشاركت پيامدهای از شهروندان ارزیابیگفت كه توان میبا توجه به مبانی و مطالعات انجام شده 

 اموری در شهروندان بيشتر .باشند تاثيرگذار شهری دیریتم در خود كردن مشاركت با توانند می كه بودند معتقد شهروندان

 خود از بيشتری مشاركت ها پارک و سبز فضای حفظ در مشاركت و مذهبی و محلی های جشن و مراسم در فعاليت مانند

 مشاركت مدیران به شهری مشکالت رسانی اطالع در شهروندان كه دهد می نشان شده انجام مطالعات ولی دادند، نشان

 احساس متغيرهای بين كه گرفت نتيجه چنينتوان می ها داده تحليل و تجزیه در همچنين .دادند نشان خود از را متریك

 سکونت محل كه شهروندانی یعنی دارد؛ وجود معناداری رابطه شهری مدیریت در آنها مشاركت ميزان و سکونت محل به تعلق

 شهری امور در مشاركت به ندارند، را احساسی چنين كه شهروندانی از بيشتر نمایند، می خاطر تعلق احساس بوده، وفادار خود

 وضعيت بين كه دهد می نشان آمده دست به مطالعات .شود می دیده آن معناداری و قوی ارتباط این فرضيه در و مند عالقه

 پایگاه از افراد چه هر یعنی دارد؛ جود و رابطه شهری مدیریت در آنان مشاركت ميزان و شهروندان اجتماعی و اقتصادی

 ميزان چه هر .برعکس و است باالتر شهری مدیریت در آنها مشاركت ميزان باشند، برخوردار قویتری اقتصادی و اجتماعی

 دارند مدیریت در مشاركت به بيشتری تمایل ميزان همان به باشد، بيشتر شهری مدیران رسانی خدمات از افراد رضایتمندی

  .كندی م پيدا افزایش مشاركت اندازه همان به باشد، بيشتر يتمالک احساس هرچه
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