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چکید ه
پژوهـش حاضـر بـا هـدف اولویت بنـدی انـواع سـمن  هـا در ارتقـای 
صـورت  عمومـی  مشـارکت  رویکـرد  بـا  شـهری  مدیریـت  اثربخشـی 
گرفتـه اسـت. بـراي شناسـایي مهم ترین معيار هـاي مؤثر بر اثربخشـی 
مدیریـت شـهری و نيـز انـواع سـمن هـای فعـال در حـوزه شـهری از 
تحقيقـات کتابخانـه  ای و بـراي تعييـن اولویـت معيـار هـاي تحقيـق 
حاضـر یکـی از روش هـای نـرم پژوهـش عملياتـی یعنی مـدل تصميم 
گيـري سلسـله مراتبـی )AHP( مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. 
جامعـه مـورد بررسـي را خبـرگان و کارشناسـان ارشـد حـوزه مدیریت 
شـهری و سـمن هـا تشـکيل مـی دهنـد. بدیـن منظـور تعـداد ۱6 نفر 
از خبـرگان بـه عنـوان نمونـه انتخاب شـده انـد و در مرحلـه نهایي کار 
بـر اسـاس ماتریـس مقایسـات زوجی صـورت گرفته اسـت. ابـزار اصلي 
گـردآوري داده هـاي پژوهـش، پرسشـنامه بسـته می باشـد کـه روایی 
آن بـه صـورت روایـی محتوا بـه تأیيد خبرگان رسـيده اسـت. وزن دهی 
معيـار هاي شناسـایي شـده بـا اسـتفاده از روش AHP بـه این صورت 
بدسـت آمـده اسـت: معيـار بهبـود زندگـی و کاهـش فقـر شـهری از 
بيشـترین اولویـت برخـوردار اسـت. معيـار هـای ارائـه خدمات شـهری 
، شـفافيت عملکـرد مدیریـت شـهری ، سـرمایه اجتماعـی و مشـارکت 
شـهروندی و مدیریـت فرهنگ محلی بـه ترتيب در اولویـت  هاي بعدي 
قـرار داشـته انـد. انتخـاب بهترین سـمن ها بر اسـاس معيارهـاي اصلي 
شناسـایي شـده بـا اسـتفاده از تکنيـک AHP مي تـوان نتيجـه گرفت 
بهترین گزینه سـمن بهداشـت، درمان، ورزش و سـالمت عمومی اسـت 
و سـمن های رفـاه و توسـعه پایـدار ، آمـوزش و فعاليت هـای فرهنگی و 
اجتماعـی، حقـوق شـهروندی و اقليت هـا و سـمن های فعـال در عرصه 

بيـن الملـل بـه ترتيـب در رتبه هـاي بعـدي قـرار داشـته اند.
عمومـی،  مشـارکت  شـهری،  مدیریـت  اثربخشـی  کلیـدی:  واژگان 
تحليـل  و  تجزیـه  اثربخشـی،  )سـمن ها(،  نهـاد  مـردم  سـازمان های 
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Ranking the types of  NGOs to improve the effective-
ness of  urban management with the public participa-
tion approach

Abstract
The aim of  present study is to prioritize the different types of 
NGOs in promoting the effectiveness of  urban management 
with a public participation approach. To identify the most 
important criteria influencing on the effectiveness of  urban 
management as well as the types of  active NGOs in the urban 
area, library research has been used and the AHP has been used 
to determine the priority of  the research criteria. Participators 
included the experts and senior experts in the field of  urban 
management and NGOs. For this purpose, sixteen experts 
were selected as sample, and at the final stage based on Paired 
comparison matrix. Data was mainly gathered by questionnaire. 
The weight of  the criteria identified by using the AHP method 
is as the follows: The criterion for improving life and reducing 
urban poverty is the highest priority. The criteria for providing 
urban services, the transparency of  the performance of  urban 
management, social capital, and citizen participation and local 
culture management are in the next order, respectively. The 
selection of  the best non-governmental organizations based 
on the main criteria identified using the AHP technique can be 
concluded that the best option is health, treatment, sports and 
general health, and the welfare and sustainable development, 
education and cultural and social activities, citizenship rights 
and minorities and NGOs in the international arena were in 
the next rank, respectively.
Keywords: Effectiveness of  Urban Management, Public 
Participation, Non-governmental Organization (NGOs), 
Effectiveness, Analytical Hierarchy Process
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مقد مه
امـروزه هـدف اصلـی مدیـران شـهری در سراسـر دنيا 
دسـتيابی بـه توسـعه پایـدار شـهر و مدیریت شـهری 
پایـدار می باشـد. در مدیریـت شـهری پایـدار، تـالش 
بـر حفـظ منابع بـرای نسـل های آینـده و جلوگيری از 
هدررفـت و نابـودی منابع در کنار دسـتيابی به سـطح 
قابـل قبولـی از خدمـات عمومـی و رفاه شـهری برای 
تمامـی نسـل ها می باشـد. ایـن مهـم بدون مشـارکت 
فعاالنـه مـردم در تصميـم گيری هـا و همـکاری در 
اجـرای برنامه هـای توسـعه ای ممکن نيسـت. در اصل، 
توسـعه شـهری با به کارگيری یک مدیریـت یکپارچه 
و مشـارکتی ایجـاد می شـود و بـا یک نگاه سيسـتمی، 
خواهـد  ملـی  توسـعه  بـه  منجـر  شـهری  توسـعه 
مدیـران  ترتيـب  بدیـن   )۱۳۹۳ زاده،  شـد.)عبداهلل 
شـهری بایـد بـا توجـه بـه سياسـت های حکمرانـی 
مطلـوب چـون انصـاف، شـفافيت، پاسـخگویی، پـاک 
دسـتی، حق  اظهارنظر همگانی، مشـارکت طلبی و.... و 
نيـز بـا نگاهی کلـی و توسـعه نگر سيسـتمی به جلب 
مشـارکت عمومی، بالفعل نمـودن ظرفيت های موجود 
و ایجـاد توانایی هـای جدید بپردازند. در این جا مسـأله 
اصلـی چگونگـی تحکيـم پایه هـای نهادهـای محلـی 
و مدنـی بـا بهـره گرفتـن از نقـش و مشـارکت مـردم 
در مدیریت هـاي محلـي  بـرای بهبود شـرایط شـهری 
اسـت؛ چرا که مشـارکت یکی از بهترین شـيوه ها برای 
منتقـل نمودن خواسـته های مردمي بـه برنامه ریزان و 
مدیران شـهری اسـت. )حاجتـی و منصـوری؛ ۱۳۹2(

مشـارکت، همفکـري و همـکاري افـراد یـک جامعـه 
در برنامه هـای توسـعه شـهری چـه در بخـش عمرانی 
و چـه در دیگـر بخش هـا، نقشـی مؤثـر و بی بدیـل 
بـه عنـوان ذی نفعـان  اسـت. چـرا کـه مـردم خـود 
اصلـی خدمات شـهری محسـوب می شـوند. در این جا 
مشـارکت به معنـای نوعی همـکاری داوطلبانـه مردم 
در برنامه هـای عمومـی اسـت کـه بـه تدریـج موجـب 
 )۱۳۹6:۱05 می شـود.)فيضمندیان،  ملـی  توسـعه 
سـازمان های  و  مردمـی  تشـکل های  نقـش  امـروزه 
مـردم  نهـاد )سـمن ها( بـه  شـکلی پررنـگ در جامعـه 

مطـرح شـده اسـت، زیرا بسـتر های مشـارکت عمومی 
ایجـاد شـده و نيز حل مسـائل پيچيده امـروزی بدون 
ایـن در  نيسـت.  مشـارکت همـه ذی نفعـان ممکـن 
حالـی اسـت کـه در گذشـته تقریبـاً تمـام طرح هـای 
توسـعه ای و تصميماتی که در مدیریت شـهری و کالن 
جامعـه گرفتـه می شـد بـدون مشـارکت مـردم و یا با 
مشـارکت حداقلـی آنـان اجـرا می شـد. بدیـن ترتيب 
ایـن برنامه هـا از ظرفيت های مهم نيروی انسـانی تهی 
و ایده هـا و خالقيت هـای مردم، عماًل در مقوله توسـعه 
پایـدار شـهری نادیـده گرفتـه می شـد. از نگاهی دیگر 
می تـوان این گونـه نتيجـه گرفت که در صـورت فقدان 
تشـکل های مردمـی، فعاليت هـای مشـارکت جمعـی 
جـای خود را بـه فردگرایی داده و این فرهنگ اشـتباه 
بـه عنـوان فرهنـگ غالـب در جامعـه نهادینـه خواهد 
شـد. و از طـرف دیگـر نهادهـای دولتی نيز بـا نگاه باال 
بـه پائين بـرای جامعه تصميم گيـری می کنند؛ که در 

تضـاد با توسـعه پایدار شـهری اسـت.
پيـاده  و  اسـالمی  نظـام  پيـروزی  از  پـس  ایـران  در 
سـازی مـدل مـردم سـاالری دینی بـه عنـوان رویکرد 
حکومتـی که توجه ویـژه ای به نقـش تأثيرگذار مردم 
در سرنوشـت خویـش دارد، حرکت هـای مؤثـری در 
حوزه تشـویق و ایجاد زیرسـاخت های مشـارکت مردم 
انجـام گرفـت و نيـز توجـه مسـؤالن بـه ایـن مسـأله 
جلـب شـد که وارد کـردن مـردم در تصميم گيری ها و 
اجـرای طرح هـا و برنامه هـای عمرانـی و توسـعه ای در 
قالـب سـازمان های مـردم نهـاد و تشـکل های مردمی، 
می توانـد عـالوه بـر ایجـاد همدلـی و همبسـتگی بين 
نيـز  اجرایـی قدرتمنـدی  بـازوی  مـردم و مسـؤالن، 
بـرای دولـت باشـد تـا ایـن برنامه هـا به شـکلی مؤثر و 
با سـرعت بيشـتری بـه توسـعه و آبادانی منجر شـود. 
بـر اسـاس اظهـارت معـاون مشـارکت های اجتماعـی 
سـازمان امـور اجتماعـی تعـداد سـازمان های مـردم 
نهـاد در کشـور طبـق آمارهـای صـورت گرفتـه قریب 
بـه چهـارده هزار سـازمان مـردم نهـاد در حـوزه های 
مختلـف فرهنگـی، اجتماعی اسـت که بيشـترین آمار 
آن در حـوزه خيریـه اسـت. )وزارت کشـور، ۱۳۹7( 
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اقشـار مختلـف مـردم باید بـا توجه به عالیـق خویش 
و نيـز نياز هـای منطقه ای کـه در آن زندگی می کنند، 
داوطلبانـه تشـکل هایی را ایجـاد کـرده و بـا اسـتفاده 
از توانایی هـای بالقـوه خـود بـه رفـع نيـاز جامعـه و 
کمـک بـه اجـرای هر چـه بهتر سياسـت های توسـعه 
پایـدار بپردازنـد. در ایـن صـورت مـردم می تواننـد در 
قالـب این تشـکل ها رسـماً بـا نهادهای محلـی تعامل 
کـرده و برای تأمين خواسـته های خویش و هماهنگی 
برنامه هـای دولـت در کميته هـای برنامه ریـزی دولـت 
شـرکت کننـد. شـهر آکنـده از سـاختارها، فعاليت ها، 
ارتباطـات اجتماعی و... می باشـد که شـهروندان آن ها 
را سـاخته و در آن ایفـای نقـش می کننـد. سيسـتم 
شـهری بـا تغييـرات دائمـی، در حال تکویـن و تکامل 
اسـت و هر روز آن بـا دیروز تفاوت های بسـياری دارد. 
مشـارکت یکی از زیرسيسـتم های نظام های اجتماعی 
ناآگاهانـه در اشـکال  اسـت و شـهروندان آگاهانـه و 
مختلـف آن بازیگـری می کننـد. )رجبـی و حصـاری 

نـژاد، ۱۳۹2:۱۱8(
عليرغـم تالش های صـورت گرفته تاکنون در راسـتای 
سـازمان های  قالـب  در  شـهروندان  مشـارکت  جلـب 
عملکـرد  بهبـود  راسـتای  در  )سـمن ها(  مردم نهـاد 
مدیریـت بخـش عمومـی بـه ویـژه مدیریـت شـهری 
متأسـفانه هم چنـان عملکـرد ایـن نـوع تشـّکل های 
مردمـی با وضعيت مطلـوب آن فاصله قابل مالحظه ای 
دارد و ارزیابـی درسـتی از وضعيت عملکردی و اولویت 
و اهميـت آنهـا در بهبـود عملکـرد مدیریـت شـهری 
وجـود نـدارد. از ایـن رو در ایـن مقالـه برآنيـم تـا بـه 
مطالعـه و بررسـی دقيـق اولویت بنـدی انواع سـمن ها 
در ارتقای اثربخشـی مدیریت شـهری بپردازیم. برآیند 
یافته هـای ایـن پژوهش پيشـنهاداتی در جهـت ایجاد 
راهکار هـای مناسـب جهـت جلـب مشـارکت بخـش 
تحقيـق  اصلـی  سـؤال  بنابرایـن  می باشـد.  عمومـی 
چنيـن تعریـف می شـود: »انواع سـمن ها در راسـتای 
ارتقای اثربخشـی مدیریت شـهری از چه اولویت بندی 
اصلـی  سـوال  ایـن  ذیـل  هم چنيـن  برخوردارنـد؟« 
می تـوان سـواالت فرعـی بـه این شـکل مطـرح نمود: 

اوالً حوزه فعاليت  سـمن ها در سـطح مدیریت شـهری 
چـه گسـتره و انواعـی را شـامل  می شـود؟ و ثانيـاً اهّم 
اهـداف مدیریـت شـهری از جلب مشـارکت سـمن ها 

اسـت؟ کدام 
پیشینه پژوهش 

در ابتـدا با بررسـی پایگاه های اطالعاتی معتبر فارسـی 
و انگليسـی بـه مهم تریـن پژوهش های مرتبـط با این 

حـوزه اشـاره مـی گردد که به شـرح زیر می باشـد:
        پيشـينه تحقيـق نشـان می دهـد کـه موضـوع 
تحقيـق حاضـر از نـوآوری نظـری برخـودار اسـت و 
تاکنـون پژوهشـی بـه بررسـی دو موضـوع اثربخشـی 
مدیریـت شـهری و سـمن ها نپرداخته اسـت. در ادامه 
بـه  بـه منظـور رسـيدن  پژوهـش  متغير هـای مهـم 

چارچـوب مفهومـی ارائـه می گـردد:
مبانی نظری پژوهش

اثربخشی مديريت شهری
مخصوصـاً  شـهرگرایي  و  شهرنشـيني  سـریع  رشـد 
بـا  اداره شـهرها را  در کشـورهاي در حـال توسـعه، 
مشـکالت زیـادی مواجـه نمـوده اسـت. در ایـران نيز 
رونـد رو بـه رشـد شهرنشـيني بـه دليـل مهاجـرت و 
همچنيـن افزایش  طبيعی  جمعيت  شـهر، همنشـيني 
فرهنگ هـا و اقشـار مختلف بـا یکدیگر، تبدیـل روابط 
روسـتایي بـه روابط شـهري موجب نارسـایي مدیریت 
شـهري در پاسـخگویي بـه خواسـته های شـهروندان 
شـده کـه نتيجه آن نيـز کاهـش عدالت شـهري بوده 
بـا  تمایـل   از سـوی دیگـر مدیریـت شـهری  اسـت. 
انـدک مـردم  بـرای  مشـارکت  در فعاليت هـای  عمران  
شـهری بـه  عنـوان  یک مانـع  اصلـی  اجـرای  وظایف  و 
ارائـه  خدمات  شـهری  کافی  به  شـهروندان  روبروسـت. 
بدیـن جهـت بازتعریف تعامالت کنشـگران بـا یکدیگر 
و با نهادهاي شـهري را در جامعه شـهري متناسـب با 
معيارهـاي قانونـي روزآمد و با ضمانـت اجرایي قوي و 
مشـخص ضروری بـه نظر می رسـد. )عليـزاده؛ رضوی 

نـژاد، رادفـر؛ ۱۳۹2:62(
از دیگـر دالیـل نيـاز بـه مدیریـت شـهری اثربخـش؛ 
حصول به توسـعه پایدار، تبدیل انسـان شهرنشـين به 
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شـهروند، ظهور جامعه مدني و انسـان مـدرن، افزایش 
کيفيـت محيط شـهري )لطفـي؛ عدالتخـواه؛ ميرزایي؛ 
وزیـر پـور؛ ۱۳88:۱02( و نيـز موضـوع دسـت یافتن 
همـه سـاکنين بـه خدمـات و تسـهيالت عمومـي در 
سـطح شهر می باشـد. )عليزاده و همکاران؛ ۱۳۹2:62(

        در ميـان چالـش هایـی کـه تـا اینجـا بـه آن هـا 
اشـاره شـد، شـهرها با تقاضای روزافزون برای خدمات 

شـهری و زیرسـاخت های دو گـروه مهـم فشـار روبـرو 
هسـتند: شـهروندان کـه خواسـتار محيطـی هسـتند 
کـه منجـر بـه کيفيـت خـوب زندگـی و فرصت هـای 
بـه  نيـاز  کـه  گـذاران  سـرمایه  و  می شـود.  شـغلی 
زیرسـاخت های شـهری قـوی و توانمنـد و کارگـران با 
تخصـص بسـيار دارند. اگرچه، اکثر مشـکالت شـهری 
صرفـاً بـر اثـر از تقاضـای زیـاد و یا محيـط پرجمعيت 

 

 

 

 نویسندگان عنوان مقاله / پایان نامه
سال 
 انتشار

 هایافته روش تحقیق

 کالن مدیریت اجتماعی هایجنبه
 مشارکت بر تأکيد با شهرها

 شهروندان

روش کيفی مبتنی بر تحليل  ۱383 رضا علی محسنی
 داده بنياد

با  وگاه مشارکت دادن شهروندان فهيم، آ های مدیریت شهری،یکی از بهترین استراتژی
هایی از مدیریت شهری است. رویکردی که اخيرًا مورد توجه انگيزه در حوزه

اله مق این ها مدنظر قرار گرفته است.ها در تهران و شهرستانهای کالن شهررداریشه
های مشارکت شهروندان در مدیریت کالن شهرها چند جهت احياء و تقویت زمينه

 اصل کلی را پيشنهاد داده است.
 محالت مشارکتی مدیریت تحليل

 اجتماعی سرمایۀ نقش بر تأکيد با
 منطقۀ ،۱ ناحيۀ: موردی مطالعۀ)

 (تهران شهرداری ۱5

 تلخاب مجيد (۱
 سلطانی علی (2
 خمسه محسن (3
 پورحسين محمد (4

 تحليلی -روش توصيفی ۱3۹4
 مطالعات بر متکی

 ميدانی و ایکتابخانه

 هب گرایش شهروندان ميزان در محالت شهری، سرمایۀ اجتماعی ميزان افزایش با
 رهایمهيا تأثيرگذاریميزان  و همچنين گرددمی نيز بيشتر محالت مدیریت مشارکتی

ه مشاب مشارکتی محالت به مدیریت شهروندان گرایش اجتماعی بر سرمایۀ سازندۀ
 است. هارمعيادیگر  از بيشتر های اجتماعیشبکه در عضویت معيار گذاریو تأثير نبوده

 شهری؛ نهاد مردم هایشرکت
 مشارکت برای راهکاری

 شهری مدیریت در شهروندان

 رجبی آزیتا (۱

 نژاد حصاری جعفر (2
 -توصيفی تحقيق روش ۱3۹2

 و اسناد بر تحليلی مبتنی
و  مشاهدات مدارک،

شواهد  و محقق تجربيات
 سایر محققين ایکتابخانه

 اختارس در مردم مشارکت ارتقای جهت مناسب راهکار ارائه مقاله این نوشتن از هدف
 سابقه و فرهنگی ایرانيان خصوصيات با عمومی مشارکت .است شهری مدیریت
 کتمشار از حاصل منافع ایجاد منظور به و گذشته شهرهای و محالت موفق ساختار
 یشهر مدیریت در شهروندان مشارکت برای حلیراه به عنوان مردم نهاد هایشرکت
 .است شده پيشنهاد

Capacity Building 
Through Partnership: 
Intermediary 
Nongovernmental 
Organizations 
as Local and Global 
Actors 

Paromita Sanyal 20۱2  روش مطالعه موردی مبتنی
بر تجزیه و تحليل منابع 

 ای و مصاحبه کتابخانه

 .مایدنمی  ارائه را یتناقض است، قدرتمند نوآوری یک که متمرکز غير مدیریت شبکه
 به مربوط هایدیدگاه و خاص هایارزش انتقال هدف که مورد این خصوص دربه

 پيشنهاد ار« شکل ترکيبی»با  سازمان یک تجربه، نویسنده اساس بر بود، پایدار توسعه
 ایطهواس غيردولتی هایسازمان برای را اداری ییآکار که ممکن است حداکثر کندمی

 رایب است ممکن هابينش این .فراهم آورد این پژوهش در شده نمونه ارائه مانند
 .کاربرد داشته باشد نيز اجتماعی جنبش هایسازمان

Measuring the level of 
citizen participation in 
urban management 
based on urban good 
governance pattern. Case 
study: Mashhad 

۱. Mahdi 
Sadeghzadeh 
Shiraz 

 
2. Mohammad Ajza 

Shokouhi 

روش توصيفی و تحليلی  20۱6
مبتنی بر در نظر گرفتن 

ها. روش کاربرد، ماهيت و
استفاده از روش ميدانی برای 

 جمع آوری اسناد.

 شرایط Nmy- Bashd مشهد شهر در خوب حاکميت وضعيت دهد می نشان نتایج
 يانگينم امتياز دهد که باالترین می نشان همچنين فریدمن آزمون نتایج .دارد خوبی

ست. ا( 02/۱) بعدی جلسه از پس ميزان بوده و کمترین (78/3) کارآیی و وری بهره
 در خوب حکومتداری و مشارکت ميزان بين که دهدمی نشان پيرسون آزمون نتایج
 ای وجود دارد.رابطه شهر

Examining the Role of 
NGOs in urban 
environmental 
governance 

Katherine Foo 20۱8 نگاری مبتنی برقوم روش 
مشاهده ميدانی و مصاحبه 

 ساختار یافته

 یا شبکه ساختارهای فاقد اغلب شهری هایمشارکت که گيردمی نتيجه مطالعه این
 گوییپاسخ  دولتی غير هایسازمان برجسته نقش شهری، حاکميت منظر از. هستند
 حالی در دهد،می افزایش مشخص یشده محدود هایظرفيت در را عمومی هایبرنامه

 که هاییمسير در را خود مشروعيت که شودمی مندنظام خطرات ایجاد باعث که
 .ندازدامی خطر به است بيشتری تحقيق شایسته

Measuring the level of 
citizen participation in 
urban management 

۱. TAHMURES 
SHIRI 

2. LEILA SADAT 
SALEHI 
RAHBAR 

620۱ تحقيق توصيفی مبتنی روش  
گيری تصادفی بر روش نمونه

 با استفاده از پرسشنامه

 هایافتهی. است تهراناز  ای منطقه شهروندان مشارکت ميزان بررسی مطالعه، این هدف
 داریمعنا ارتباط شهروندان مشارکت با شهری خوب مدیریت بين که داد نشان پژوهش

 آگاهی اجتماعی، عدالت رضایت، پاسخگویی، و شفافيت بين همچنين. دارد وجود
. رددا وجود توجهی قابل رابطه شهروندی مشارکت با اجتماعی اعتماد و شهروندان

 ویژگی و کم را نسبتاً مشارکت ميزان دهندگان پاسخ دهد؛می نشان توصيفی آمار نتایج
 .کردند ارزیابی را متوسط شهری خوب حکومتداری های

Urban sustainable 
development from public 
participation in urban 
management 

L. Karimifard 20۱6 نظری  مبانی و ادبيات در
-توصيفی تحقيق روش

 آوری جمع تحليلی و روش
 مطالعات طریق از هاداده

 بررسی اسناد و ایکتابخانه

 در مردم مشارکت مختلف های مدل از ایمقایسه و تحليلی توصيفی مقاله، این هدف
 سياسی و اجتماعی ساختار کشورها این از یک هر. است یافته توسعه کشورهای

 وندانشهر توانمندسازی که دارند مشابهی هدف آنها همه حال این با. دارد مختلفی
 از ضحوا تصویر یک که است الزم شهری آل ایده مدیریت مدل به دستيابی برای. است
 و ادیاقتص اجتماعی، یافته توسعه جامعه یک ایجاد برای شهروندان مشارکت و مکان

 .باشيم داشته سياسی

ون پژوهشی به دهد که موضوع تحقيق حاضر از نوآوری نظری برخودار است و تاکنتحقيق نشان می پيشينه        
 ه منظوربهای مهم پژوهش رتغيها نپرداخته است. در ادامه ممدیریت شهری و سمن اثربخشیبررسی دو موضوع 

 گردد :رسيدن به چارچوب مفهومی ارائه می

جدول 1- پیشینه پژوهش
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نيسـت، بلکـه از طریـق )یـا بر اثـر( عدم توانایـی برای 
حل مشـکالت شـهری با اسـتفاده از ابزارهای مناسب، 
بيشـتر حاصـل می شـود. )بهالیـا؛ 20۱۱:۱۳8؛ به نقل 
از چيمـا؛ ۱۹۹۳؛ ورنـا؛ ۱۹۹5؛ برامـزا؛ ۱۹۹6؛ پـرادم ؛ 

۱۹۹6؛ ون دیـاک 2006(
        مدیریـت شـهری بـه طـور مسـتقيم بـا نقـش 
جدیـد دولت هـای محلـی در دوران نئوليبـرال  ارتباط 
و  دیـوی  از  نقـل  بـه  20۱۱:۱۳8؛  ؛  )بهالیـا  دارد. 
همـکاران ؛ ۱۹۹6( در دهـه هـای ۱۹80 و  ۱۹۹0 
جایگزیـن  شـهری«   »مدیریـت  اصطـالح  ميـالدی 
اصطـالح قدیمی تـر و متعـارف »دولـت )خود مختـار( 
محلی«  شـد. )بهالیـا؛ 20۱۱:۱۳8؛ به نقل از جنکينز 
؛ 2000( ایـن مفهوم ریشـه در اصالحات دولت محلی 
و مفاهيـم جغرافيایـی مدیریت شـهری در دهه ۱۹60 
ميـالدی دارد. )بهالیـا؛ 20۱۱:۱۳8؛ بـه نقـل از پـال، 
کاسـتلز و غيـره ( بعدهـا مدیریـت شـهری، بـا توجـه 
بـه ماهيـت مبهـم آن بـه یـک حـوزه بيـن رشـته ای 
تبدیـل شـد. )بهالیـا؛ 20۱۱:۱۳8؛ به نقل از اسـترن ؛ 
۱۹۹۳( در آن زمان، مدیریت شـهری توسـط تعدادی 
از رشـته ها )معماری، جامعه شناسـی، جامعه شناسـی 
شـهری، شهرسـازی، علـوم سياسـی و غيـره( مطالبـه 
شـده بـود، که هر یک مفهـوم متفاوتـی از آن را درک 
و تعریـف می کردنـد. )بهالیـا؛ 20۱۱:۱۳8( مدیریـت 
شـهری مفهومـی اسـت کـه بـه دليـل سـاختارهای 
کشـورهای  در  اقتصـادی  رویکردهـای  و  سياسـی 
مختلـف شـامل نهادهـای متنوع بـا الگوهـای متفاوت 
اسـت. اسـترن در یک مقاله در مجله شـهری در سـال 
۱۹۹۳ عنـوان می کنـد که هيچ اصل کلـی برای درک 
مدیریـت شـهری وجـود نـدارد و مفهـوم اصلـی کلمه 
بسـيار گيج کننده اسـت. مدیریت شـهری بـا توجه به 
سـليقه ها، درک افـراد و همچنيـن تقاضـای اجتماعی 
مختلفـی  معانـی  مختلـف،  زمان هـای  از  سياسـی  و 
به دسـت آورده اسـت. مدیریت شـهری از دیدگاه بانک 
جهانـی یـک فعاليت شـبه تجـاری برای دولت اسـت. 
در ایـن دیـدگاه مدیریـت شـهری به معنـای مدیریت 
أمـور شـهرداری و بهـره وری بيشـتر بـرای اسـتفاده از 

وام هـای بانـک جهانـی اسـت. بعضـی اوقـات مدیریت 
شـهری بـه عنوان یک ابـزار برای اجرای سياسـت های 
شـهری شـناخته می شـود که بـه معنی علـم مدیریت 
جامعـه اسـت. نقطـه شـروع مدیریـت مـدرن شـهری 
ميـالدی  و۱۹۹0   ۱۹80 دهـه  توسـعه  در  بایـد 
ردیابـی شـود. )قربانـی، فروزانفـر، صادقـی، دریاباغی؛ 
20۱4:۱۱8( شـاید در یـک کالم بتوان گفت مدیریت  
شـهری  عبـارت  اسـت  از اداره  أمور شـهر جهـت ارتقاء 
مدیریـت  پایـدار مناطـق  شـهری  در سـطح  محلـی  بـا 
درنظـر داشـتن و پيـروی از اهداف  سياسـت های  ملی، 
اقتصـادی  و اجتماعی  کشـور. )داداش پـور؛ 2002:86( 
ایـن اصطـالح را  ایالریـا برامـزا  )۱۹۹6( همچنيـن 
بسـيار گسـترده تعریـف مـی کنـد: »مدیریت شـهری 
اجـرای  و  هماهنـگ  توسـعه  عنـوان  بـه  می توانـد 
اسـتراتژی های جامـع بـا مشـارکت و درگيـری همـه 
بازیگـران مرتبـط شـهری به منظـور شناسـایی، ایجاد 
و بهـره بـرداری از پتانسـيل های توسـعه پایـدار شـهر 
تعریـف شـود.« )بهالیـا؛ 20۱۱:۱۳8( شـهرداری ها در 
سراسـر دنيا بيشـتر به مسـائل زیسـت محيطی شـهر، 
بودجـه شـهرداري، مناسـب سـازي محيـط شـهري 
بـراي افـراد ناتوان و کم توان شـهري و سـاخت و سـاز 
آسـيایي  می دهنـد. شـهرداري هاي  اهميـت  مسـکن 
و آفریقایـي و تـا حـدودی آمریـکاي التيـن بـه دليـل 
ویژگي هـاي جامعه شناسـي شـهري مخصـوص خود، 
در  شـهروندان  مشـارکت  جلـب  بـه  ویـژه ای  توجـه 
مدیریـت زیرسـاخت هاي شـهري، کاهش فقر شـهري 
و عرضـه خدمات شـهري دارنـد. )عليـزاده و همکاران؛ 
۱۳۹2:72( بـه طـور خالصه می توان اهـداف مدیریت 

شـهري را این گونـه بيـان نمـود:
۱- بهبـود و ارتقـاء شـرایط اشـتغال و زندگـی همـه 
شـهروندان بـا اولویت اقشـار کم درآمد و آسـيب پذیر

2- تشـویق و تسـهيل توسـعه اقتصـادي و اجتماعـي 
پایدار

فيزیکی)کالبـدی(  محيـط  از  حراسـت  و  حفـظ   -۳
همـکاران؛  و  لطفـي  2002:88؛  )داداش پـور؛  شـهر 

)۱۳88:۱05
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        دنيـای امـروز، دنيـای تغييـر و تحول اسـت و به 
هميـن دليـل بيشـتر نهادها بـه دنبال آن هسـتند که 
خـود را بـا شـرایط تحـول همـگام و هم راسـتا نمایند. 
این جاسـت کـه مسـأله ي اثربخشـی مطرح می شـود. 

)نوایـی؛ ۱۳۹۱:70(
        اثربخشـی عبـارت اسـت از ميـزان دسـتيابی 
بـه اهـداف و بـه دیگـر بيـان، درجـه و ميـزان حصول 
بـه نتيجـه بـا توجـه بـه اهـداف تعييـن و پيش بينـی 
 )Effectivness( شـده. در تعریفـی دیگـر اثربخشـی
این گونـه بيـان شـده اسـت: اثربخشـی یعنـی این کـه 
نتایـج بـه دسـت آمـده بـا سـتانده ها و اهـداف مـورد 
انتظـار انطبـاق دارد. اثربخشـی، معيـاري اسـت کـه 
برمبنـای آن، بـازده حقيقـی و مـورد انتظـار در برابـر 
هـم قـرار می گيرنـد. هـدف اثربخشـی انجـام درسـت 
کارهاسـت و در حقيقـت روشـی اسـت کـه چگونگـی 
تحقـق اهـداف را انـدازه گيـری مـی کنـد. )نوایـی؛ 

)۱۳۹۱:6۹
۱- اثربخشـی داراي چنـد ویژگـی مهم و برجسـته به 

شـرح ذیل اسـت:
2- ارائـه ي رهنمـود: اثربخشـی معيـاري اسـت به این 
بيـان کـه رهنمودهـا در هر زمينه اي به شـکل صحيح 
ارائـه شـوند و افـراد نيـز در معـرض آن رهنمودها قرار 

گيرند.
۳- ارتباط: اثربخشـی نشـان می دهد کـه رهنمودهاي 
موضـوع  بـا  مرتبـط  و  منطقـی  کامـاًل  شـده،  ارائـه 

می باشـند.
4- تناسـب: اثربخشـی ميـزان مناسـب بـودن را هـم 
نشـان می دهـد بـه طریقـی کـه مشـخص می کند که 
سـخنان منتقـل شـده به طـور کامل مناسـب بوده اند.

5- دسـتيابی به نتایج مورد انتظار: اثربخشـی مشخص 
مـی کنـد که بـه نتایج مورد انتظار دسـت یافته شـده 

و افـراد یا مدیـران به نتایج مدنظر رسـيده اند.
6- پذیـرش: اثربخشـی، فرآیندي اسـت که به پذیرش 

داده ها منتج می شـود.
7- اثرگـذاري در افـراد: اثربخشـی متـرادف کلمـه ي 
اثرگـذاري اسـت و به ایـن موضوع اشـاره دارد که مثاًل 

مدیریـت در حيطه ي مسـئوليت و در افـراد، مؤثر واقع 
گردیده اسـت. )نوایـی؛ ۱۳۹۱:6۹-70(

        بنابرایـن، محتـوای مدیریـت شـهری باید نشـان 
دهـد کـه چگونه شـهر )یـا مدیریـت شـهر(  می تواند 
ایـن شـرایط را بهبـود بخشـد. طيـف گسـترده ای از 
شـيوه های خـوب وجـود دارد کـه چگونـه می تـوان 
بـا مشـکالت متنـوع و متعـدد شـهری مقابلـه کـرد 
)بهالیـا؛ 20۱۱:۱4۱؛ بـه نقـل از برنامـه اسـکان بشـر 
سـازمان ملـل متحـد ؛ 2004( و چگونـه می تـوان بـه 
توسـعه مطلـوب شـهر رسـيد. پاسـخ شـهر می توانـد 
و  گـذاری  قانـون  )تاریخـی،  شـرایط  بـه  توجـه  بـا 
اقتصـاد کالن( و محيط )سياسـی، اقتصـادی و اداری( 
متفـاوت باشـد؛ بنابرایـن مدیریـت شـهری بایـد تمام 
ابعـادی را کـه مفاهيـم اساسـی مدیریـت شـهر بهينه 
را پوشـش می دهـد احاطـه  کنـد. ایـن ابعـاد بایـد بـا 
شـيوه های اداری معيـن همراه باشـد کـه تأثير مثبتی 
بـر موفقيـت شـهر )اجتماعـی و اقتصـادی( دارنـد. در 
ایـن زمينـه مفاهيـم رقابـت شـهري و توسـعه پایدار، 
اسـتقالل مدیریـت شـهری، مشـارکت و تمرکززدایـي 
مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. بعضـی از ابعاد دیگر 
می توانـد در مفهـوم مدیریـت شـهری قرار گيـرد چرا 
کـه مدیریت شـهری به عنوان یک مفهوم هميشـه در 
حـال تغيير و تقریباً سـيال اسـت. همچنين پاسـخ به 
محيـط مداومـاً در حال تغيير شـهر بایـد در آن اعمال 

شـود. )بهالیـا؛ 20۱۱:۱4۱(
2- مشارکت سمن ها

پدیـده  نوعـی  )سـمن(،  نهـاد  مـردم  سـازمان های 
اجتماعـی هسـتند، و بـه شـکلی بسـتر تأثيرگـذاری 
آحـاد مختلـف مـردم را در جریان هـا و فرآیند هـای 
بدیـن جهـت می تـوان  فراهـم می کننـد،  تخصصـی 
موجـب  سـازمان ها  ایـن  در  مشـارکت  کـه  گفـت 
تشـویق افـراد جهـت انجـام خدمـت بـه یکدیگـر و 
احسـاس تعهد نسـبت بـه یکدیگر می شـود. )قراملکی 
البتـه هيـچ تعریـف جهانـی  و سـاالری؛ ۱۳88:۳8( 
مـورد قبولـی در مـورد مشـارکت شـهروندی وجـود 
نـدارد. )خانمحمـدی و همـکاران؛ ۱۳۹۳:27؛ بـه نقل 
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از گينور؛ 20۱۱( مشـارکت شـهری می توانـد به مثابة 
نقـش جـدی، فعـال، آگاهانـه، عمـدی، سـازمان یافته 
افـراد،  یعنـی  شـهری  توليـدی  واحدهـای  مؤثـر  و 
خانواده هـا، گروه هـا، مؤسسـات، بخش هـای عمومـی 
اجتماعـی،  اقتصـادی،  سـازمان های  و  خصوصـی  و 
فرهنگـی و حيـات شـهری برای دسـتيابی بـه اهداف 
جهانـی  تجربيـات  شـود.  شـناخته  شـهری  جامعـه 
نشـان می دهـد کـه از دهـه ی ۱۹80 توجـه زیـادی 
بـه رویکرد مشـارکتی در برنامه های توسـعه و توسـعه 
شـهری شـده اسـت. تا کنون، مشارکت شـهری، کليد 
موفقيـت برنامه هـای توسـعه شـهری و همچنين یکی 
از معيارهای ارزیابی عملکرد سيسـتم مدیریت شـهری 
بـوده اسـت )و ارکان شـهرداری ها و شـوراهای شـهر( 
فرآینـد ذهنـی و عاطفـی مشـارکت در موقعيت هـای 
بـرای  یکدیگـر  بـه  کمـک  بـرای  را  آن هـا  گروهـی 
رسـيدن بـه اهـداف گروهـی و تسـهيم مسـئوليت بر 
می انگيزد. در دانشـنامه شهرسـازی، مشارکت عمومی 
در شهرنشـينی عبارتسـت از: »مشـارکت عمومـی در 
شهرنشـينی یـک وسـيله اسـت کـه اعضـای جامعـه 
برنامه هایـی  بتواننـد در شـکل گيـری سياسـت ها و 
کـه بـر محيـط زندگی آنهـا تأثيـر می گذارند شـرکت 
کننـد.« )فروزانفر و همکاران؛ 20۱4:۱۱7 ( مشـارکت 
ابـزاري بـراي دسـتيابی بـه رفـاه و بـه عنـوان هـدف 
و خالقيت هـاي  توانایي هـا  رشـد  منظـور  بـه  اصلـي 
شـهروندان فعال در نظر گرفته شـده اسـت. )موسایي؛ 
رضوي الهاشـم؛ ۱۳۹0:۱27؛ به نقل از کوهن؛ ۱۳87( 
کـورت لویـن پی برد هـرگاه مـردم در کارگردانی أمور 
مشـارکت داده شـوند، ميـزان مقاومـت و ایسـتادگی 
آنـان در مقابل تغييـر و نوسـازی و نوآفرینی ها کاهش 
یافتـه و راه سـازگاری در پيـش می گيرنـد. )رضـوی؛ 

)۱۳88
بـه طـور معمول با سـازمان های مـردم نهاد بـه عنوان 
سـازمان غيـر انتفاعـی برخـورد می شـوند. اصطـالح 
سـازمان غيـر دولتـی بـه معنـای ارتباط بـا بخش غير 
دولتـی اسـت کـه آن را در مخالفـت بـا دولـت قـرار 
می دهـد. سـازمان غيـر انتفاعی بـر تنـوع در ارتباط با 

بخـش خصوصـی تأکيـد دارد. )هاولنا  و اوگلينسـکی؛ 
20۱5:۳76؛ بـه نقـل از اشـميت؛ 20۱2( اجماع کمی 
اسـت بـر اینکـه چگونـه سـازمان های مـردم نهـاد را 
تعریف و طبقه بندی کنيم. سـاالمون و آنهایر )۱۹۹۹( 
پيشـنهاد داده انـد کـه سـازمان های مـردم نهـاد بـه 
وسـيله ویژگی های اصلی سازمانی شـان شامل گرایش 
آن هـا )نـوع فعاليت هایـی که آن هـا بـا آن درگيرند( و 
سـطح عملکردشـان )در سـطوح بين المللی، ملی و یا 
جامعـه محلـی( به طـور گسـترده ای می تواننـد تمييز 
شـوند. )آماگـو؛ 20۱5:22۱( سـازمان های مـردم نهاد 
یـک گروه همگن و یکدسـت نيسـتند و نـگاه آن ها به 
مسـائل توسـعه ای، ارزیابی و تحليل مسائل و راهکارها 
و سـطح  آن هـا  کننـده  تقویـت  منابـع  و همچنيـن 
و مکانـی کـه در آن فعاليـت می کننـد تفـوت دارد. 
)دهسـتانی اسـفندآبادی؛ ۱۳86:۱0( لـوس  )20۱۳( 
معتقد اسـت سـازمان غير دولتی، سـازمانی اسـت که 
نيـازی به کسـب قـدرت نـدارد، یـا مجبور نيسـت در 
بازی هـای سياسـی شـرکت کنـد. امـا اول: بـرای حل 
مشـکالت اجتماعـی کـه دولـت نمی توانـد خـودش 
آن  را انجـام بدهـد یـا در حـل آن نمی توانـد اقـدام به 
مشـارکت کنـد. و دوم: بـرای معرفی گفتمـان عمومی 
در تفسـير جامعـه ای کـه همـه اعضای سـازمان مردم 
نهـاد در محـدوده آن هسـتند. این سـازمان ها به طور 
کلـی می توانند بـه فعاليت در جهت منافـع عمومی یا 
مقابـل آن تقسـيم شـوند. سـازمان هایی کـه در جهت 
منافـع عمومـی عمـل می کننـد، فعاليت های خـود را 
بـر روی شـهروندان متمرکـز می کننـد، در حالی کـه 
خدمـات  خـود  سـازمان   اعضـای  بـه  فقـط  دومـی 
ارائـه می دهـد. )هاولنـا و اوگلينسـکی؛ 20۱5:۳76( 
اسـتخدام افـراد خـود برانگيزاننده و خدمتگـرا، دارایی 
ایـن سـازمان ها اسـت. کمک هـای مالـی نيـز نقـش 
ایفـا  دولتـی  غيـر  در عملکـرد سـازمان های  مهمـی 
می کننـد. )تامينينـا ، 20۱8:۱( پراگسـاماتز )20۱0( 
پنـج ویژگی سـازمان های مردم نهاد که همـواره بدون 
در نظـر گرفتـن نقـش آن ها ظاهر می شـود را این گونه 
بيـان نمـوده: اول این کـه آن ها جـدای از دولت و دیگر 
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سـازمان های بيـن المللی دولتی همانند سـازمان ملل، 
سـازمان تجـارت جهانی و غيـره هسـتند. دوم، اگرچه 
بـا آن هـا همـکاری می کننـد و گاهـی اوقـات توسـط 
دولـت یـا سـایر سـازمان های مشـابه تأمين می شـوند 
)آماگـو؛ 20۱5:22۱؛ بـه نقـل از گـری و همـکاران ؛ 
فعاليت هـای  خصـوص  بـه  و  عملياتشـان   )2006
حمایتی شـان کامـاًل از نفوذ دولتی جدا هسـت. سـوم 
این کـه آن هـا غير انتفاعی هسـتند )به ایـن مفهوم که 
هيچ مالکيت سـهامی بـرای آن ها وجود نـدارد( اموالی 
کـه اهـدا یـا کسـب می شـود از طریـق فـروش کاالها 
و خدمـات دوبـاره در فعاليت های سـازمان مـردم نهاد 
این کـه عضویـت و  سـرمایه گذاری می شـود. چهـارم 
فعاليـت در سـازمان های مـردم نهـاد داوطلبانه اسـت. 
پنجـم آن که شـکل و فعاليت سـازمان های مـردم نهاد 
بـر پایـه آرمـان هاسـت )محيـط زیسـت، حقوق بشـر 
یـا برخـی از انگيزه هـای محلـی، ملـی و بيـن المللی( 
آن هـا اعانـه دهنـدگان و کارکنـان را به وسـيله جذب 
آرمان هایـی کـه سـازمان مردم نهـاد از آن هـا حمایت 
و عمـل می کنـد اسـتخدام می کننـد. )به عنـوان مثال 
افـرادی کـه می خواهنـد محيط زیسـت را بهتـر کنند 
می تواننـد در هـر سـازمان مردم نهاد زیسـت محيطی 
 )20۱5:22۱ )آماگـو؛  دهنـد(  اعانـه  یـا  کننـد  کار 
مزیت هـای ویـژه سـازمان هـای مـردم نهـاد عبـارت 

از: است 
دولـت  دولـت:  تالش هـای  تکميـل  توانایـی   -۱
فعاليت هـای  مکمـل  نهـاد  مـردم  سـازمان های  و 

نـد. یکدیگر
بـر  آن هـا  تجربـه  و  دانـش  سياسـتی:  مشـاوره   -2
اولویت هـای دولـت و برنامه هـای توسـعه در سـطوح 
مختلـف اثرگذار اسـت. این سـازمان ها جایـگاه مهمی 
در توليـد اطالعـات و داده ها و جلب نظر تصميم گيران 

بـه واقعيت هـای موجـود داشـته اند.
۳- شـبکه سـازی و همـکاری بين سـازمان های مردم 
نهـاد: جهت ایجاد شـبکه های گسـترده و همبسـتگی 

و اتحـاد راهبردی.
و  اعتمـاد  قابـل  علـت  پاسـخگویی:  و  شـفافيت   -4

اطمينـان شـدن آن هـا در بيـن دولت هـا و اجتماعات 
هميـن مـورد اسـت. یکـی از راه هـای ترویج شـفافيت 
و پاسـخگویی، مشـارکت ذی نفعـان اجتماعـات محلی 
در فرآیندهـای برنامـه ریزی، اجرا و سـایر أمور اسـت. 
سـازمان های مـردم نهـاد در برخی حوزه ها یک سـری 
از نظام هـای اخالقـی را جهـت حفـظ اعتمـاد و اعتبار 
خـود نـزد اجتماعـات و دولت هـا می پذیرنـد. در واقـع 
سـازمان های مـردم نهاد عمومـاً اعتبارشـان را از توجه 

ویـژه بـه شـفافيت و پاسـخگویی اثبـات می کنند.
5- نـوآوری و انعطـاف پذیـری: به وسـيله تکنيک های 
نوآورانه و توسـعه اجتماعـات محلی. یکی از مزیت های 
ایـن سـازمان ها در فرآیند توسـعه، نوآوری و اسـتفاده 
از تجربـه هاسـت. آن هـا سـعی می کننـد رویکرد های 
نوآورانـه را ایجـاد و آن را بـه سـایر سـازمان های مردم 
سـازمان ها  ایـن  دهنـد.  تسـری  هـا  دولـت  و  نهـاد 
توفيقشـان را از طریـق رویکرد هـای اجتمـاع محـور، 
نوآورانـه، خالقانـه و مؤثـر ضمانـت کرده انـد. مزیـت 
دیگـر آن هـا اجـرای موفقيـت آميـز برنامه هـا و نيـز 
انعطـاف پذیری اسـت. به طوری که با بررسـی تجارب 
و پایش مسـائل، سـمن ها به سـرعت راهبرد هایشان را 
تغييـر داده و ایـده ای جدیـد و نوآورانـه را می پذیرنـد، 
چراکـه این سـازمان ها از نظر اندازه کوچک هسـتند و 
اداره آن ها بسـيار آسـان تر اسـت. )تمرکز بيشـتری بر 
اجرای پروژه ها دارند و رویکرد مشـارکتی را در توسـعه 
اجتماعـات محلـی بـه کار می برنـد( بـه عـالوه ایـن 
سـازمان ها بـه واسـطه کارکنـان متعهـد و متخصـص، 
تمرکز بيشـتری بر اهداف داشـته و رهبری و مدیریت 
آن هـا با ثبات بيشـتر در مدت قابل مالحظـه ای تداوم 

دارد.
6- تجهيـز منابع: بسـياری از سـازمان های مـردم نهاد 
در تجهيـز منابـع از اعانـه دهنـدگان داخلـی و بيـن 
المللی بـرای اجرای پروژه هایشـان موفـق بوده اند. این 
سـازمان ها همچنيـن اثبـات کرده انـد که با اسـتفاده 
از رویکـرد متجانـس و کل نگـر بـه توسـعه، از منابـع 
بـه شـکل مؤثرتـری اسـتفاده می کننـد. )دهسـتانی 

 )۱۳86:۱0-۱۱ اسـفندآبادی؛ 
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سـمن ها بـه خوبـی بـرای ایفـای نقش های خودشـان 
در ارائـه خدمـات بـه شـهروندان شـناخته شـده اند به 
خصـوص در خـالل دوره های ناآرامـی، تنش اجتماعی 
یـا جنگ هـای داخلـی زمانی کـه سـازمان های دولتی 
تعييـن  پيـش  از  کارکرد هـای  بـر  شـهرداری ها  و 
شده شـان نظارت کمی دارند. )آماگـو؛ 20۱5:222؛ به 
نقـل از بروانکار و والمـوری ؛ 200۹( آن ها این وظایف 
را بـا ریسـک باالیـی در زندگـی و امنيت کارکنانشـان 
سـمن های  شـرایطی  چنيـن  در  می کننـد.  اجـرا 
محلـی بـا دریافـت حمایـت از همتایـان بيـن المللـی 
خـود مسـئوليت ارائـه خدمـات ضـروری و کمک های 
بشردوسـتانه به مردم محلی را بر عهـده گيرد. )آماگو؛ 
20۱5:222؛ بـه نقـل از هاگـر و برانـدی ؛ 2004( در 
نهایت، سـازمان های غيردولتـی بخش مهمی از جامعه 
براسـاس  و می تواننـد  تشـکيل می دهنـد  را  معاصـر 
کمک هـای داوطلبانـه شـهروندان عـادی )هـم خيریه 
و هـم پولـی( بـه طور قابـل مالحظـه ای کار کننـد. با 
توجـه به این که مشـارکت در سـازمان های غيردولتی 
داوطلبانـه اسـت، کمک کنندگان به سـازمان های غير 
دولتـی خـاص تمایـل دارنـد که افـراد همفکر باشـند. 
می تواننـد  سـازمان ها  ایـن   )20۱5:222 )آماگـو؛ 
اهـداف خـود را در چنـد حـوزه تحقـق بخشـند؛ از 
جملـه: فعاليت هـای اجتماعـی، آموزشـی، فرهنگـی و 
ائتـالف حرفـه ای، فعاليت هـای مرتبـط بـا سـرگرمی 
یـا مربـوط بـه امنيـت که بسـيار اهميـت داشـته و به 
فزاینـده ای محبـوب می باشـند. سـال هاسـت  طـور 
کـه سـازمان های جدیـد فعاليت هـای خـود را آغـاز 
می کننـد کـه اهـداف اصلـی آن هـا عمليـات در أمـور 
امنيتی اسـت. )هاولنـا و اوگلينسـکی؛ 20۱5:۳77؛ به 

نقـل از کوتنيس-گورسـکا و ویسوسـکی ؛ 20۱۱(
بـا توجـه بـه ادبيـات ارائـه شـده، برخـی از مهمترین 
معيارهـای مشـارکت سـمن ها در مدیریـت شـهری را 

می تـوان ایـن گونـه جمع بنـدی نمـود:: 
۱- سـرمایه اجتماعی و مشـارکت شـهروندی: به طور 
خالصه سـرمایه اجتماعی عبارتست از اعتماد هنجارها 
و شـبکه هایی کـه امـکان مشـارکت مـردم در اقدامات 

اجتماعـی را بـه منظـور حصـول سـود متقابـل فراهم 
مـی آورد. )تلخـاب، سـلطانی، خمسـه و حسـين پـور؛ 
۱۳۹4:۱07( مشـارکت عمومی در خدمات اجتماعـی و 
سـایر فعاليت هـای اجتماعـی کـه قرار اسـت سـاکنان 
جامعـه را تواندمنـد کنـد، بـه سـرمایه اجتماعی آن ها 
می افزایـد، و در نتيجـه می توانـد بـه ایجـاد اقدامـات 
اجتماعـی عميـق و وسـيع تر در جامعـه کمـک کنـد. 

)ژوو، پرکينـز و چـو ؛ 20۱0:260(
2- مدیریـت فرهنـگ محلـی: مهم تریـن و بارزتریـن 
عوامـل و انگيزه هـای همگرایـی حضـور در تعامـالت 
و  مشـارکت  بـرای  بنيانـی  کـه  می باشـد  فرهنگـی 
همشـناختی و محبـت و تعامـل فکـری و عملی ایجاد 
می نمایـد. )لطفـی و همـکاران؛ ۱۳88:۱05؛ فاضلـی، 

و نصرتـی؛ ۱۳۹4:۱۳( کاظميـان 
۳ -بهبود زندگی و کاهش فقر شـهری: بهبود شـرایط 
شـغلی و زندگـی شـهروندان بـا توجـه ویـژه بـه افراد 
و اقشـار کـم درآمـد. )داداش پـور؛ 2002:88( زیـرا 
سـرمایه گذاری هـای توليـدی و ایجـاد شـغل موجـب 
ارتقـاء پایـدار زندگـی افـراد جامعه می شـود و از طرف 
دیگـر آینـده اقتصادی شـهر ها می تواند بـه دليل عدم 
کارآیـی زیرسـاخت ها و خدمـات یا شـرایط نامناسـب 
بهداشـتی سـاکنان مـورد تهدیـد قـرار گيـرد. )یـار 
احمـدی و آواکيـان، ۱۳۹5:۱۱0( در واقـع مدیریـت 
شـهری، عملکـرد مطلـوب اداره شهرسـتان را کـه بـه 
بهبـود شـرایط اقتصـادی و اجتماعـی شـهر کمـک 

می کنـد، فراهـم می نمایـد. )بهالیـا؛ 20۱۱:۱4۱(
شـفافيت  شـهری:  مدیریـت  عملکـرد  شـفافيت   -4
اقدامات مدیریت شـهری و اطالع رسـانی به شهروندان 
بـه منظـور همـکاری و مشـارکت آن هـا در مدیریـت 

محـالت. )تلخـاب و هـکاران؛ ۱۳۹4:۱۱۹(
5 ارائه خدمات شـهری: ایجاد زیرسـاخت هاي اساسـي 
بـراي عملکـرد کارآمد شـهرها و آماده سـازي خدمات 
الزم بـراي توسـعه منابـع انسـاني، ارتقـای بهـره وري 
و اسـتاندارد هاي زندگـي شـهري. )لطفـی و همکاران؛ 

)۱۳88:۱05
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3- نوع شناسی سمن ها و تعاريف آن ها
متفـاوت  اشـکال  بـه  را  نهـاد  مـردم  سـازمان هاي 
مي توان دسـته بندي کرد. سـاالمون و آنهایـر )۱۹۹۹( 
شـش طبقـه از گرایـش سـمن ها را مشـخص کرده اند 
کـه عبارتنـد از: رفاه، توسـعه، توسـعه آموزش، شـبکه 
سـازی، پژوهـش و حمایـت. )آماگـو؛ 20۱5:22۱( بـا 
توجـه بـه گفتـه کاماریـا و لویـس )200۹( محـدوده 
فعاليت هـای سـازمان های مـردم نهـاد از کمـک بـه 
خـود )از طریـق کمـک بـه اعضـاء( تـا ارائـه خدمـات 
بـه بخش هـای خاصـی از جامعه گسـترده تر یـا پویش 
بـرای موضوعات در سـطوح محلی، ملـی و بين المللی 
اسـت. آن هـا می تواننـد در حـوزه سـالمت، آمـوزش، 
حقـوق  دربـاره  یـا  کشـاورزی،  یـا  صنعتـی  بخـش 
بشـر گسـترده یـا مسـائل جنسـيتی فعاليـت کننـد. 
مي توانـد  طبقه بنـدي  نوعـی   )20۱5:222 )آماگـو؛ 
اسـاس زمينـه فعاليـت آن هـا باشـد. ایـن سـازمان ها 
در زمينه هـاي گوناگونی چــون: فرهنگـي، اجتماعي، 
آموزشـي- پژوهشـي و ... فعاليـت مي کننـد. )مراجعـه 
بـه جـدول2( همـة ایـن فعاليت هـا، عليرغـم تنـوع و 

تفـاوت، از یـک ویژگـی مشـترک برخوردارنـد و آن 
رویکـرد غيـر انتفاعي اسـت. سـازمان هاي مـردم نهاد 
فعاليت هـاي بسـيار گسـترده و متنوعي دارنـد ولی در 
هيـچ زمينـه اي بــه کسـب و کار وارد نشـده و اهداف 
سـودگرایانه ندارنـد. )قراملکی و سـاالری؛ ۱۳88:۳8(

انـواع  می تـوان  شـده  ذکـر  تعاریـف  بـه  توجـه  بـا 
سـمن های مـورد پذیـرش مـا در ایـن پژوهـش را در 

انـواع زیـر خالصـه کـرد:
۱- حقوق شـهروندی و اقليت ها: بسـياری از سـمن ها 
بـر مبنـای دفـاع از حـق یـا حقـوق و دفـع محروميت 
انسـان ها تأسـيس می شـوند. ایـن سـازمان ها اغلب به 
صـورت واکنش در قبال ظلم و سـتم به وجود می آیند 
و ماهيـت و آرمانـی کامـاًل اخالقی دارنـد. )قراملکی و 
سـاالری؛ ۱۳88:4۳( همچنيـن سـازمان های اقليـت 
نماینـده ی منافـع گروه هـای اقليت هسـتند. )هاولنا و 

)20۱5:۳77 اولينسکی؛ 
2- رفاه و توسـعه پایدار: ارائه خدمات به همه کسـانی 
کـه بـه آن نيازمنـد هسـتند یـا فقـط بـرای گروه های 

خاصـی از افراد. )هاولنا و اولينسـکی؛ 20۱5:۳77(  
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خالصه  زیر انواع رد را ی مورد پذیرش ما در این پژوهشهاانواع سمن توانمی ذکر شده تعاریف به توجه با        

 : کرد
 هانسانا يتو دفع محروم بر مبنای دفاع از حق یا حقوقها بسياری از سمن : هااقليت و شهروندی حقوق (۱

 وت آیند و ماهيو ستم به وجود می ظلمبه صورت واکنش در قبال  اغلب هاشوند. این سازمانتأسيس می
 منافع ینماینده اقليت هایسازمانهمچنين  (۱388:43 ؛ساالری و )قراملکی آرمانی کامالً اخالقی دارند.

 (20۱5:377؛ اولينسکی و هاولنا. )هستند اقليت هایگروه
 از خاصی هایروهگ برای فقط یا هستند نيازمند آن به که کسانی همه به خدمات ارائه :پایدار توسعه و رفاه (2

 (20۱5:377؛ اولينسکی و هاولنا. )افراد
 زمره در نهاد مردم هایسازمان فعاليت اعظمی از بخش :اجتماعی فرهنگی هایفعاليت و آموزش (3

 بر خصمش رفتاری و بينشی گرایشی، نگرشی، ذهنی، اریذگ تأثير هدف با و بوده فرهنگی هایفعاليت
 (۱3۹6:۱ شجاعتی، و سياح. )صورت می گيرد مخاطب

 ازمی توانند  هادولت که است مهمی بخش جامعه سالمت :عمومی سالمت و ورزش درمان، بهداشت، (4
 مردم هایازمانس( ۱386:۱۱ اسفندآبادی؛ دهستانی. )بسيار منتفع گردند نهاد مردم هایسازمان مشارکت

 در یاساس یهایگام محرومان، و کودکان زنان، مخصوصاً جامعه مشکالت پایش و رصد با توانندمی نهاد
 (۱3۹4:6 اصل؛ عبداللهی و منش نژدی. )بردارند هاآن جسمی و روحی سالمت

جدول 2- انواع سازمان های مردم نهاد )همان، 1388:46(
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فعاليت هـای فرهنگـی اجتماعـی: بخـش  آمـوزش و 
اعظمـی از فعاليـت سـازمان های مـردم نهـاد در زمره 
فعاليت هـای فرهنگـی بـوده و بـا هـدف تأثيـر گذاری 
ذهنی، نگرشـی، گرایشـی، بينشـی و رفتاری مشخص 
بـر مخاطـب صـورت مـی گيـرد. )سـياح و شـجاعتی، 

)۱۳۹6:۱
عمومـی:  سـالمت  و  ورزش  درمـان،  بهداشـت،   -۳
سـالمت جامعـه بخـش مهمی اسـت کـه دولت ها می 
تواننـد از مشـارکت سـازمان های مـردم نهـاد بسـيار 
منتفـع گردنـد. )دهسـتانی اسـفندآبادی؛ ۱۳86:۱۱( 
سـازمان های مـردم نهـاد می تواننـد بـا رصـد و پایش 
مشـکالت جامعه مخصوصاً زنـان، کودکان و محرومان، 
گام هایـی اساسـی در سـالمت روحی و جسـمی آن ها 

بردارنـد. )نـژدی منـش و عبداللهـی اصـل؛ ۱۳۹4:6(
5- عرصـه بيـن الملل: در چنين شـرایطی سـمن های 
محلـی بـا دریافـت حمایـت از همتایـان بيـن المللـی 
خـود مسـئوليت ارائـه خدمـات ضـروری و کمک های 
بـر عهـده گيـرد.  را  بـه مـردم محلـی  بشردوسـتانه 
)آماگـو؛ 20۱5:222( همچنيـن آن هـا به عنـوان یک 
مکانيـزم هشـدار دهنـده اوليـه برای کمک بـه نظارت 
و اجـرای توافقنامه هـای بين المللـی خدمت می کنند. 

)هاولنـا و اولينسـکی؛ 20۱5:۳76(
مدل مفهومي پژوهش

مـدل حاضـر، حاصـل مطالعـه مبانـي نظـري تحقيق 
اسـت که پـس از آن معيارها و گونه های سـازمان های 
مـردم نهـاد در بهبـود اثربخشـی مدیریـت شـهری بـا 
بـا  اسـتخراج و سـپس  رویکـرد مشـارکت عمومـی، 
بررسـي، نقد و اصالح شـاخص هاي موجود، نکات قابل 
توجـه مـورد بازبينی قرار گرفت، سـپس شـاخص هاي 
مـدل انتخـاب و بعضي از شـاخص ها نيز ادغام شـدند.  
معيـار و گزینه هـای انتخـاب شـده به وسـيله خبرگان 
مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد و معيـار و گزینه هـاي بـا 
اهميـت از دیـد خبـرگان به عنوان معيـار و گزینه هاي 
مـدل انتخـاب شـدند. معيارهـا نمایانگـر عوامـل مؤثر 
بـر بهبود اثربخشـی مدیریت شـهری بـوده و گزینه ها 

ناظـر بر انواع سـمن هاسـت.
روش شناسی پژوهش

روش تحقيـق مـورد اسـتفاده در ایـن پژوهش روشـی 
کمـی براسـاس یکی از تکنيک هـای MADM  یعنی 
تکنيـک تجزیه و تحليل سلسـله مراتبی می باشـد. نظر 
بـه این که هدف اصلی از انجـام تحقيق حاضر با توجه 
بـه مسـئله پژوهـش اولویت بنـدی انـواع سـمن ها در 

 

 

 ودخ المللی بين همتایان از حمایت دریافت با محلی هایسمن شرایطی چنين در :الملل بين عرصه (5
 ؛وآماگ. )گيرد عهده بر را محلی مردم به بشردوستانه هایکمک و ضروری خدمات ارائه مسئوليت

 جرایا و نظارت به کمک برای اوليه دهنده هشدار مکانيزم یک عنوان به هاآن همچنين( 20۱5:222
 (20۱5:376؛ اولينسکی و هاولنا. )کنندمی خدمت المللی بين هایتوافقنامه

 پژوهش مفهومی مدل
های مردم نهاد ازمانس هایگونه و هامعيار آن از که پس است تحقيق نظری مبانی مطالعه حاصل حاضر، مدل        

 اصالح و نقد بررسی، با و سپس استخراج ،عمومی مشارکت رویکرد با مدیریت شهری اثربخشیبهبود در 
 از بعضی و انتخابمدل  هایشاخص سپس گرفت، قرار بازبينی مورد توجه نکات قابل موجود، هایشاخص
 و معيار و گرفتند قرار مورد بررسی خبرگان وسيله به شده انتخاب هایمعيار و گزینه  .شدند ادغام نيز هاشاخص

ها نمایانگر عوامل مؤثر بر معيار .شدند انتخاب مدل هایمعيار و گزینه عنوان به دید خبرگان از اهميت با هایگزینه
 ها ناظر بر انواع سمن هاست.مدیریت شهری بوده و گزینه اثربخشیبهبود 
 (1388ساالری،  و قراملکی ؛ فرامرز2۰15؛ هاولنا و اوگلینسکی، 13۹2ن، ارا؛ علیزاده و همک2۰۰2مدل مفهومی پژوهش )داداش پور،  -1 شکل

 روش شناسی پژوهش

 تکنيک یعنی 24MADMهای روشی کمی براساس یکی از تکنيکروش تحقيق مورد استفاده در این پژوهش         
 پژوهش مسئله به توجه حاضر با تحقيقکه هدف اصلی از انجام  نظر به اینباشد. می مراتبیسلسله تحليل و تجزیه

 از استفاده بنابراین ،استعمومی  مشارکت رویکرد با شهری مدیریت اثربخشی ارتقای در هاسمن انواع بندیاولویت
 .دارد پژوهش مسئله و هدف با بيشتری سازگاری و تناسب عملياتی پژوهش نرم هایتکنيک
های پيچيده و وضعيت و همزمان بسياری از اثرات متقابل کند تاکمک میتصميم گيرندگان به  AHP تکنيک       

 استوار است : کلیبر سه اصل  AHPرا تعيين کنند.  مشخصنا

                                                            
24 : Multiple Attribute Decision Making 

شکل 1- مدل مفهومی پژوهش )داداش پور، 2۰۰2؛ علیزاده و همکاران، 1392؛ هاولنا و اوگلینسکی، 2۰15؛ فرامرز 
قراملکی و ساالری، 1388(
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ارتقای اثربخشـی مدیریت شـهری با رویکرد مشارکت 
عمومـی اسـت، بنابرایـن اسـتفاده از تکنيک هـای نرم 
پژوهـش عملياتـی تناسـب و سـازگاری بيشـتری بـا 

هدف و مسـئله پژوهـش دارد.
تکنيـک AHP به تصميـم گيرنـدگان کمک می کند 
تـا اثـرات متقابـل و همزمـان بسـياری از وضعيت های 
پيچيـده و نامشـخص را تعييـن کننـد. AHP بر سـه 

اصل کلی اسـتوار اسـت:
۱- اصل ترسيم درخت سلسله مراتبی

2- اصل تدوین و تعيين اولویت ها
)مؤمنـی؛  قضاوت هـا  منطقـی  سـازگاری  اصـل   -۳

)۱۳۹۱:40
روش AHP مقایسـه های زوجـی را بـرای سـنجش 
اهميـت نسـبی عناصـر در هـر سـطح سلسـله مراتبی 
انجـام می دهـد و گزینه هایـی را در پایين ترین سـطح 
سلسـله مراتـب ارزیابی می کنـد تا بهتریـن تصميم را 
در ميـان گزینه هـای مختلـف انتخـاب کنـد. )تازمن و 

سـایپاهی ؛ 20۱۱:۱۳(
ایـن  در  پژوهـش  روش شناسـی  عملياتـی  گام هـای 

از: عبارتنـد  تحقيـق 
۱- استخراج اهداف و گزینه های تصميم و معيارها 
2- طراحی پرسشنامه شامل 6 عدد ماتریس زوجی

۳- توزیع پرسشنامه ميان خبرگان
 Super 4- جمـع آوری و ورود اطالعـات بـه نرم افـزار

Decisions
5- أخذ و تحليل خروجی های نرم افزار

روش جمع آوری اطالعات
ابزار مورد اسـتفاده در این تحقيق پرسـش نامه بسـته 
می باشـد که گویه های آن براسـاس شناسـایی معيارها 
)اهـم اهـداف مدیریت شـهری( و گزینه های مطالعاتی 
)اهـم گونه های سـمن ها( در پيشـينه تحقيـق و مرور 
ادبيـات موضـوع بدسـت آمـده اسـت کـه براسـاس 
تکنيـک AHP  بـه صورت 6 جدول مقایسـات زوجی 
مشـتمل بـر 60 سـؤال شـکل گرفته اسـت کـه روایی 
آن بـه صـورت روایی محتـوا به تأیيد خبرگان رسـيده 

است.

همچنيـن نمونـه گيـری در ایـن پژوهـش بـه صورت 
بـه  می باشـد  محـور  خبـره  و  هدفمنـد  و  قضاوتـی 
صورتـی کـه در این مطالعـه تعداد 2۱ نفـر از خبرگان 
حـوزه مدیریـت شـهری و سـمن ها  شناسـایی شـدند 
ولـی در نهایـت ۱6 نفـر از آنان )۳ نفر از ميان اسـاتيد 
دانشـگاهی مرتبط با رشـته مدیریت شـهری، 4 نفر از 
مدیـران و کارشناسـان مرکـز مطالعـات و برنامه ریزی 
شـهر تهران، 6 نفر از مؤسسـان و فعاالن سـازمان های 
مردم نهـاد شـهری و ۳ نفـر از مدیـران و کارشناسـان 
شـهرداری( در تکميل پرسشـنامه مشـارکت داشـته و 

مبنـای تحليـل داده ها قـرار گرفتند.
این پژوهش در گام اول اقدام به شناسـایي و اسـتخراج 
عوامـل مهـم و تأثيرگـذار بر بهبود اثربخشـی مدیریت 
شـهری و نيـز انـواع سـمن ها بـا بررسـي و مطالعـات 
محققيـن نمـوده اسـت. در گام دوم بـا اسـتفاده از فن 
AHP اقـدام بـه فرمولـه کـردن عوامـل مؤثـر بـر بـر 
بهبـود اثربخشـی مدیریـت شـهری به صورت سلسـله 
مراتبـي نموده اسـت. سـپس ایـن شـاخص ها در قالب 
پرسشـنامه در اختيـار نمونـه تحقيـق قرارداده شـد و 
شـاخص هاي شناسـایی شـده بـه وسـيله نـرم افـزار و 
همچنيـن در تعييـن وزن و اولویت بنـدي عوامل مؤثر 
بـر بهبـود اثربخشـی مدیریـت شـهری و نيـز انتخاب 
سـمن های مرتبط و با هدف تسـریع انجام محاسـبات 
از  حاصلـه  داده هـاي  تحليـل  و  تجزیـه  بـه  مربـوط 
پرسشـنامه ها و به حداقل رسـاندن خطا در محاسـبات 
اقـدام بـه اسـتفاده از نـرم افـزار کاربردي صـدر الذکر 

نموده اسـت.
روش تجزيه و تحلیل

 Super Desicions افـزار  نـرم  از  مرحلـه  ایـن  در 
اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن روش با ترسـيم درخت 
و  گزینه هـا  زوجـي  مقایسـات  و  مراتبـي  سلسـله 
معيارهـاي تعيين شـده بر اسـاس اطالعات مسـتخرج 
از پرسشـنامه ها، بـه منظـور تعييـن راهبردهـا، ميزان 
بـا  دو  بـه  دو  را  مختلـف  معيارهـاي  بيـن  ارتبـاط 
یکدیگـر طبق اصـل سـازگاري قضاوت ها بيـان نموده 
اسـت. بـه خروجـی هـای ایـن نـرم افـزار در قسـمت 
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یافته های تحقيق اشـاره شـده اسـت. نرخ ناسـازگاری 
)Inconsistency( در ایـن تحقيـق برابـر بـا 0/0۹ 
می باشـد که نشـان دهنده اعتبـار و پایایـی یافته های 
تحقيـق اسـت. جهـت محاسـبه شـاخص ناسـازگاري 
)I(، ابتـدا بـردار مجمـوع وزنـي )WSV( را به وسـيله 
 )D( شـاخص ها  زوجـي  مقایسـات  ماتریـس  ضـرب 
در بـردار وزن هـاي نسـبي شـاخص ها )W( محاسـبه 
می کنيـم. سـپس هـر یـک از عناصـر بـردار مجمـوع 
وزنـي )WSV( را بـر هر یک از عناصر بـردار وزن هاي 
نسـبي )W( تقسـيم می نمایيـم تـا بـردار سـازگاری 
پدیـدار شـود. در مرحلـه بعد ميانگين حسـابي عناصر 
 λmax را حسـاب نمـوده و حاصـل را بـا CV بـردار
، مشـخص مي نمایيـم. سـپس بـا اسـتفاده از معادلـه 
)۱( شـاخص ناسـازگاري را بدسـت می آوریم. )مؤمنی؛ 

)۱۳8۹:4۳

 

 

 حداقل به و هاپرسشنامه از حاصله هایداده تحليل و تجزیه به مربوط محاسبات انجام تسریع هدف با و مرتبط

 .است نمودهصدر الذکر  یدکاربر افزار نرم از استفاده به اقدام محاسبات در خطا رساندن
 وش تجزیه و تحلیلر

 مراتبی سلسله ختدر ترسيم با روش این در استفاده شده است. Super Desicions در این مرحله از نرم افزار        

 تعيين منظور به ها،پرسشنامه از مستخرج اطالعات اساس بر شده تعيين معيارهای و هاگزینه زوجی مقایسات و

 نموده بيان هاقضاوت سازگاری اصل طبق یکدیگر با دو به دو را مختلف معيارهای بين ارتباط ميزان راهبردها،

( Inconsistency). نرخ ناسازگاری های تحقيق اشاره شده استهای این نرم افزار در قسمت یافتهخروجی به . است
 شاخص محاسبه هتج. استهای تحقيق و پایایی یافته باشد که نشان دهنده اعتبارمی 0۹/0در این تحقيق برابر با 

 ( درDها )شاخص زوجی مقایسات ماتریس ضرب به وسيله ( راWSVوزنی ) بردار مجموع ابتدا ،(I) ناسازگاری
 هر بر ( راWSVوزنی ) مجموع بردار عناصر از یک هر سپس. کنيممحاسبه می( W)ها شاخص نسبی هایوزن بردار
 ميانگين ه بعدمرحل در. پدیدار شود تا بردار سازگاری نمایيممی تقسيم (Wنسبی ) هایوزن بردار عناصر از یک
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𝐼𝐼𝐼𝐼 =  𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆 − 𝑛𝑛
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)۱۳8۹:44
يافته های پژوهش

مقايسـه و تعییـن اولويـت معیارهـاي اصلي بر 
هدف اسـاس 

بـا مقایسـه زوجـي معيارهاي اصلـي بر اسـاس هدف، 
ضریـب اهميت هـر یـک از معيارهاي اصلي محاسـبه 
شـد. بـراي ایـن منظـور از نظـر ۱6 نفـر  کارشـناس 

اسـتفاده شـده است.
برونـداد نـرم افـزار Super Decisions بـراي تعيين 
اولویـت معيارهـاي اصلـي در شـکل2 زیـر ارائه شـده 

اسـت: بـر اسـاس بـردار ویژه بـه دسـت آمده:
• بيشـترین اولویـت مربوط بـه معيار بهبـود زندگی و 
کاهش فقر شـهری با وزن نرمال شـده 0/۳55 اسـت.

نرمـال 0/28۳ در  بـا وزن  ارائـه خدمـات شـهری   •
دارد. قـرار  دوم  اولویـت 

• شـفافيت عملکـرد مدیریـت شـهری بـا وزن نرمـال 
0/۱87 در اولویـت سـوم قـرار دارد.

• سـرمایه اجتماعـی و مشـارکت شـهروندی بـا وزن 
نرمـال 0/۱۳2 در اولویـت بعـدي قـرار دارد.

• مدیریـت فرهنـگ محلـی نيـز از کمتریـن اولویـت 
برخـوردار اسـت.

ضریب ناسـازگاری مقایسـه های انجام شـده نيـز برابر 
0/0۹ به دسـت آمده اسـت.

)گونـه  گزينه هـا  اولويـت  تعییـن  و  مقايسـه 
معیارهـا اسـاس  بـر  سـمن ها( 

بر اساس بردار ویژه به دست آمده:
• بيشـترین اولویت مربوط به سـمن بهداشت، درمان، 
ورزش و سـالمت عمومـی بـا وزن نرمال شـده 0/402 

است.
• سـمن رفاه و توسـعه پایدار با وزن نرمـال 0/246 در 

اولویـت دوم قرار دارد.
• سـمن آمـوزش و فعاليت هـای فرهنگـی اجتماعی با 

وزن نرمـال 0/۱86 در اولویـت سـوم قرار دارد.
• سـمن حقـوق شـهروندی و اقليـت ها بـا وزن نرمال 
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0/۱0۹ در اولویـت بعدي قـرار دارد.
• سـمن هـای فعـال در عرصـه بيـن الملـل نيـز از 

برخوردارنـد. اولویـت  کمتریـن 
نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

• ایـن پژوهـش با هدف اولویت بندی انواع سـمن ها در 
ارتقای اثربخشـی مدیریت شـهری با رویکرد مشارکت 
عمومـی صـورت گرفتـه اسـت. نتایـج اولویـت بنـدي 
 AHP معيارهاي شناسـایي شـده با اسـتفاده از روش
بـه شـرح ذیل می باشـد: معيار بهبـود زندگی و کاهش 
اولویـت برخـوردار اسـت.  از بيشـترین  فقـر شـهری 
معيارهـای ارائـه خدمـات شـهری، شـفافيت عملکـرد 
مشـارکت  و  اجتماعـی  سـرمایه  شـهری،  مدیریـت 
شـهروندی و مدیریـت فرهنـگ محلـی بـه ترتيـب در 
اولویت هـاي بعـدي قـرار داشـته انـد. انتخـاب بهترین 

سـمن ها بـر اسـاس معيارهاي اصلي شناسـایي شـده 
بـا اسـتفاده از تکنيـک AHP مي تـوان نتيجه گرفت 
اولویـت نخسـت در انواع سـمن ها، سـمن »بهداشـت، 
درمان، ورزش و سـالمت عمومی« اسـت و سـمن های 
رفاه و توسـعه پایـدار، آمـوزش و فعاليت های فرهنگی 
اجتماعـی، حقـوق شـهروندی و اقليت ها و سـمن های 
فعـال در عرصـه بيـن الملـل بـه ترتيـب در رتبه هـاي 

بعدي قـرار داشـته اند. 
از بررسـی ميـان انـواع سـمن ها بـا معيارهـای بهبـود 
زندگـی و کاهـش فقـر شـهری، ارائه خدمات شـهری 
و مدیریـت فرهنـگ محلـی مشـخص شـد کـه بـه 
ترتيب سـمن های بهداشـت، درمان، ورزش و سـالمت 
عمومـی، رفـاه و توسـعه پایدار، آمـوزش و فعاليت های 
فرهنگـی اجتماعـی، حقـوق شـهروندی و اقليت هـا و 

 

 

 های اصلی مطالعهتعیین اولویت معیار -3 جدول
 

 

بهبود زندگی   
و کاهش فقر 

 شهری

ارائه 
خدمات 
 شهری

مدیریت 
فرهنگ 
 محلی

سرمایه اجتماعی و 
 مشارکت شهروندی

 
شفافیت عملکرد 
 مدیریت شهری

بردار 
 ویژه

بهبود زندگی و کاهش 
 فقر شهری

0/۱  43/2  84/3  ۹6/6  
 

80/۱  355/0  

4۱/0 ارائه خدمات شهری  0/۱  ۹0/5  5/0   54/6  283/0  

26/0 مدیریت فرهنگ محلی  ۱6/0  0/۱  30/0   34/0  04۱/0  

سرمایه اجتماعی و 
 مشارکت شهروندی

۱4/0  0/2  25/3  0/۱  
 

۱7/0  ۱32/0  

شفافیت عملکرد 
 مدیریت شهری

55/0  ۱5/0  ۹2/2  66/5  
 

0/۱  ۱87/0  

0۹/0 Inconsistency= 

:است شده ارائه زیر شکل در اصلی معيارهای اولویت تعيين برای Super Decisions افزار نرمبرونداد 

 
 ژنز برای تعیین اولویت معیارهای اصلی بر اساس هدفبرونداد نرم افزار سوپر دسی -2 شکل

 :آمده دست به ویژه بردار اساس بر
 ست.ا 355/0 شده نرمال شهری با وزن فقر کاهش و زندگی بهبود معيار به مربوط اولویت بيشترین 
 دارد قرار دوم اولویت در 283/0 نرمال وزن شهری با خدمات ارائه. 
 دارد قرار سوم در اولویت ۱87/0نرمال  وزن با شهری مدیریت عملکرد شفافيت. 
 دارد قرار بعدی در اولویت ۱32/0 نرمال وزن شهروندی با مشارکت و اجتماعی سرمایه. 
 است برخوردار اولویت کمترین از محلی نيز فرهنگ مدیریت. 

 دست آمده است.به 0۹/0های انجام شده نيز برابر سازگاری مقایسهناضریب 
 هامعیار اساس بر (هاسمن گونه) هاگزینه اولویت تعیین و مقایسه

 

 

 های اصلی مطالعهتعیین اولویت معیار -3 جدول
 

 

بهبود زندگی   
و کاهش فقر 

 شهری

ارائه 
خدمات 
 شهری

مدیریت 
فرهنگ 
 محلی

سرمایه اجتماعی و 
 مشارکت شهروندی

 
شفافیت عملکرد 
 مدیریت شهری

بردار 
 ویژه

بهبود زندگی و کاهش 
 فقر شهری

0/۱  43/2  84/3  ۹6/6  
 

80/۱  355/0  

4۱/0 ارائه خدمات شهری  0/۱  ۹0/5  5/0   54/6  283/0  

26/0 مدیریت فرهنگ محلی  ۱6/0  0/۱  30/0   34/0  04۱/0  

سرمایه اجتماعی و 
 مشارکت شهروندی

۱4/0  0/2  25/3  0/۱  
 

۱7/0  ۱32/0  

شفافیت عملکرد 
 مدیریت شهری

55/0  ۱5/0  ۹2/2  66/5  
 

0/۱  ۱87/0  

0۹/0 Inconsistency= 

:است شده ارائه زیر شکل در اصلی معيارهای اولویت تعيين برای Super Decisions افزار نرمبرونداد 

 
 ژنز برای تعیین اولویت معیارهای اصلی بر اساس هدفبرونداد نرم افزار سوپر دسی -2 شکل

 :آمده دست به ویژه بردار اساس بر
 ست.ا 355/0 شده نرمال شهری با وزن فقر کاهش و زندگی بهبود معيار به مربوط اولویت بيشترین 
 دارد قرار دوم اولویت در 283/0 نرمال وزن شهری با خدمات ارائه. 
 دارد قرار سوم در اولویت ۱87/0نرمال  وزن با شهری مدیریت عملکرد شفافيت. 
 دارد قرار بعدی در اولویت ۱32/0 نرمال وزن شهروندی با مشارکت و اجتماعی سرمایه. 
 است برخوردار اولویت کمترین از محلی نيز فرهنگ مدیریت. 

 دست آمده است.به 0۹/0های انجام شده نيز برابر سازگاری مقایسهناضریب 
 هامعیار اساس بر (هاسمن گونه) هاگزینه اولویت تعیین و مقایسه

جدول 3- تعیین اولويت معیارهای اصلی مطالعه

Inconsistency=0/0۹ 

شکل 2- برونداد نرم افزار سوپر دسیژنز برای تعیین اولويت معیارهای اصلی بر اساس هدف
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نيـز سـمن های فعـال در عرصه بيـن الملـل می توانند 
در ایـن زمينـه مؤثـر باشـند. در مجمـوع بایـد گفـت 
وضعيـت رتبه بنـدی انـواع سـمن ها در هـر کـدام از 
معيارهـای 5 گانـه موجـود در مدل مفهومـی متفاوت 
اسـت. بـه عنـوان مثـال در سـمن »رفـاه و توسـعه 
پایـدار« در معيار شـفافيت عملکرد رتبه نخسـت و در 
معيـار ارائـه خدمات شـهری رتبه دوم اهميـت را پس 
از سـمن »بهداشـت، درمـان و ورزش عمومـی« دارا 
می باشـد. انـواع تفـاوت رتبه هـای سـمن ها در جـدول 

شـماره 4 قابل مشـاهده اسـت.
بـر اسـاس یافته هـای تحقيـق که تـا بدین جا تشـریح 

شـد، پيشـنهادات زیـر ارائـه می گردد:
• بـا توجـه آنکه دو گونه سـمن »حقوق شـهروندی و 
اقليت هـا« و »عرصـه بين الملـل« در ارتقـای عملکـرد 
مدیریـت شـهری کمتریـن نقـش آفرینـی را دارند لذا 
توصيـه می شـود تقویت سـمن های مذکـور و طراحی 
سـاز و کار انگيزشـی جلـب مشـارکت شـهروندان در 
این دو نوع سـمن در دسـتور کار نهادهای مسـئول از 
جمله شـورای اسـالمی شـهر تهـران و نيز شـهرداری 

تهـران قـرار گيرد.
• بـا توجه بـه اهميت روزافزون معيار خدمات شـهری 
در مباحـث علمـی و نيـز تأثيـر معنـادار آن در بهبـود 

جدول 4- اولويت نهايی معیارها و گزينه های تصمیم گیری

 

 

 های تصمیم گیریاولویت نهایی معیارها و گزینه -4 جدول

بردار  هامعیار نوع سمن
بهبود زندگی و  ویژه

 کاهش فقر شهری
ارائه خدمات 

 شهری
مدیریت 

 فرهنگ محلی
سرمایه اجتماعی و 
 مشارکت شهروندی

شفافیت عملکرد 
 مدیریت شهری

 و آموزش
 فرهنگی هایفعالیت

 اجتماعی

۱۹2/0  ۱۹5/0  ۱65/0  ۱03/0  224/0  ۱86/0  

 درمان، بهداشت،
 سالمت و ورزش

 عمومی

4۱7/0  4۱8/0  460/0  585/0  207/0  402/0  

055/0 الملل بین عرصه  050/0  046/0  040/0  068/0  540/0  

 و شهروندی حقوق
 هااقلیت

074/0  083/0  056/0  ۱5۱/0  ۱۹8/0  ۱0۹/0  

25۹/0 پایدار توسعه و رفاه  25۱/0  27۱/0  ۱۱8/0  300/0  246/0  

 افزار سوپر دسیژنزها، برونداد نرم اولویت نهایی شاخص -3 شکل

 :آمده دست به ویژه بردار اساس بر
 402/0 شده نرمال عمومی با وزن سالمت و ورزش درمان، سمن بهداشت، به مربوط اولویت بيشترین 

 است.
 دارد قرار دوم اولویت در 246/0 نرمال وزن پایدار با توسعه و سمن رفاه. 
 دارد قرار سوم در اولویت ۱86/0نرمال  وزن با اجتماعی فرهنگی هایفعاليت و سمن آموزش. 
 دارد قرار بعدی در اولویت ۱0۹/0 نرمال وزن ها با اقليت و شهروندی سمن حقوق. 
 برخوردارند. اولویت کمترین از الملل نيز بين سمن های فعال در عرصه 

Dشکل 3- اولويت نهايی شاخص ها، برونداد نرم افزار سوپر دسیژنز
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رضایـت عمومـی، پيشـنهاد می شـود موضـوع تقویت 
کـه  اقليت هـا«  و  شـهروندی  »حقـوق  سـمن های 
وضعيـت پایين تـر از متوسـط در ایـن معيار را داشـته 
اسـت، بيـش از پيـش در دسـتور کار سياسـتگذاران و 

برنامه ریـزان اجتماعـی و شـهری قـرار گيـرد.
• بـا توجـه به اهميـت اهداف مدیریت شـهری و نقش 
آن در جلـب رضایـت شـهروندان، پيشـنهاد می شـود 
کـه تمامـی تشـکل های مردم نهـاد ملّـی و محلّـی در 
مرحلـه تأسـيس و صـدور مجـّوز فعاليـت پيوسـتی 
تحت عنوان »پيوسـت شـهری« ارائه نماینـد. هدف از 
ارائه این پيوسـت اطمينان بخشـی از توجـه به تأثيرات 
عملکردی سـمن متقاضی در عملکـرد مدیریت محلّی 
و شـهری و تبيين چگونگی این اثرگذاری اسـت. طبعاً 
ارائـه چنين پيوسـتی در کنترل آسـيب های اجتماعی 
در سـطح شـهر بسـيار موثر بوده و مؤسسـان هر کدام 

از سـمن ها را متوجـه ایـن موضوع خواهد سـاخت.
• بـا توجـه بـه مـدل مفهومـی و یافته هـای تحقيـق 
چنـد موضوع پژوهشـی بـرای محّققـان آتی به شـرح 
ذیـل پيشـنهاد می شـود: »طراحـی الگـوی اثربخشـی 
مدیریـت  کارآمـدی  تقویـت  راسـتای  در  سـمن ها 
عملکـرد  عارضه یابـی  و  »آسيب شناسـی  شـهری«؛ 
تشـّکل های مـردم نهـاد شـهری در جلـب مشـارکت 
مشـارکت  وضعيـت  تطبيقـی  »مطالعـه  عمومـی«؛ 
هم تـراز  کشـورهای  و  ایـران  در  سـمن ها  عمومـی 
منطقـه ای و بين المللـی«؛ »طراحـی الگـوی پيوسـت 
شـهری در مرحلـه تأسـيس و صدور مجوز سـمن ها«.
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