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چکید  ه

و  متخصصین  میان  متقابل  د رک  و  مشترک  زبان  برقراری 
شهروند ان د رباره ماهیت و چگونگی نیل به شهری مطلوب، گام 
نخستین برای تحقق این مهم محسوب می شود . د ر این پژوهش 
که د ر زمره تحقیقات بنیاد ی و کاربرد ی د سته بند ی می شود ، 
از  مصاحبه(  و  )پرسشنامه ای  پیمایشی  روش  از  بهره گیری  با 
شهروند ان و نیز روش د لفی برای کسب آراء و نظرات متخصصین 

استفاد ه شد ه است.
با  تهرانی  شهروند ان  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  این  نتایج 
مد یریِت  د ر  مشارکت  اصل  ضرورت  و  اهمیت  بر  آنکه  وجود  
این عقید ه هستند  که مد یریِت  بر  بود ه و  به خوبی واقف  شهر 
مانند   آنها  منتخبین  یا  و  د ست شهروند ان  د ر  می بایست  شهر 
به  نسبت  علت  چند   به  حال  این  به  اما  باشد ،  شورایاری ها 
تمایل  مشارکت جویی د ر مد یریت شهر د ر شرایط کنونی کم 
هستند . پرهزینه بود ن امر مشارکت د ر مد یریِت شهر د ر مقایسه 
با آثار و فوائد  آن، بی تمایلی مسئولین و متولیان امور نسبت به 
با  د رگیری  شهر،  مد یریت  د ر  شهروند ان  مشارکت  از  استفاد ه 
مسائل و مشکالت متعد د  زند گی و ند اشتن فرصت کافی، آشکار 
شد ن جهت گیری های اعتقاد ی، مذهبی و سیاسی فرد  و فقد ان 
سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروند ان از مهمترین 
علل کم تمایلی شهروند ان به مشارکت د ر مد یریِت شهر است. 
شهرسازی  خصصی  جامعه  تصور  برخالف  گفت  باید   همچنین 
کشور مبنی بر قرارگیری مشارکت شهروند ان به عنوان مهمترین 
و  پاسخگویی  پذیری،  مسئولیت  عمومی،  مطالبه  و  خواسته 
عد الت محوری مهمترین ویژگی های مد یریت شهری مطلوب از 

د ید  شهروند ان تهرانی است.
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این مقاله مستخرج از بخشی از رساله نگارنده اول با موضوع »تدوین مدل سنجش و ارزیابی مدیریت مطلوب شهری در کالنشهر و شهرداری تهران« است که 

در سال 1390 در دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین ارائه گردیده است.

Review and ecaluate the views of  citizens and 
professionals about the priorities of  desirable 
urban management in Tehran

Abstract
Establish a common language and understanding 
between professionals and citizens about nature 
and how to achieve the desired city, an important 
first step to realize this numerous. In this research 
that classified as a basic and applied research used a 
survey (questionnaire and interview) from citizens 
as well as the Delphi method to obtain opinions of 
experts.
The results of  this research indicated that tehranian 
citizens are aware of  the necessity and importance 
of  cooperation in city management and believe 
that the citizens or their representatives should 
take the responsibility of  the city management. 
However, they are reluctant to participate in city 
management due to various reasons including: 
costly cooperation compared to its advantages, 
reluctancy of  authorities, confliction with the 
numerous problems of  life, not having enough 
time and the emergence of  ideological, political 
and religious orientations. Finally, although experts 
consider citizen cooperation as the most important 
of  public demands, we found in this research that, 
from viewpoint of  tehranian citizens, responsibility, 
accountability and justice are the most important 
characteristics of  preferable city management.
Keywords: urban management- urban good 
governance- citizens- specialists- Tehran
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مقد  مه
می تـوان  را  شـهرها  امـور  اد اره  بـرای  عمـل  و  تفکـر 
همـزاد  با پید ایش نخسـتین شـهرها د ر تاریخ د انسـت. 
بررسـی های تاریخـی و شـواهد  و اسـناد  حاکـی از آن 
اسـت کـه همزمـان بـا ظهـور شـهرها ایـد ه چگونگـی 
مد یریـت آنهـا، همـواره یکـی از بزرگتریـن د غد غه های 
حکومت هـا بـود ه اسـت. پایـد اری و برقـراری بسـیاری 
از شـهرها د ر طـول تاریـخ ماننـد  آتـن، رم، قاهـره و یـا 
شـهرهایی چـون اصفهـان، شـیراز و... نشـان د هنـد ه 
وجـود  یـک نظـام مد یریـت شـهری منسـجم د ر پـس 

ایـن شـهرها بود ه اسـت.
فزاینـد ه  رونـد   بـا  جهـان  کـه  نیـز  امـروز  بی شـک 
شهرنشـینی، فراینـد  جهانـی شـد ن و همگون سـازی 
فرهنگـی، گسـترش ارتباطـات و IT، گسـترش بخـش 
و  اقتصـاد ی  فـراوان  بحران هـای  اقتصـاد ،  غیررسـمی 
زیسـت محیطـی و... روبـه رو اسـت مد یریت شـهری ـ 
کـه د ر واقـع مد یریـت بـر موتور توسـعه جوامـع مد رن 
و متمرکزتریـن نقـاط تجمـع بشـری اسـت ـ یکـی از 
کشـوری  و  جامعـه  هـر  د ر  موضوعـات  کانونی تریـن 

. ست ا
مفهـوم مد یریـت شـهری، از آن رو کـه بـا »شـهر« بـه 
عنـوان پیچیـد ه تریـن مصنـوع بشـری سـروکار د ارد ، 
د ربرگیرنـد ه ابعـاد  و وجـوه مختلف شهرنشـینی، مانند  
اقتصـاد  و مالیـه شـهری، زیرسـاخت هـا و تاسیسـات 
شـهری، فرهنـگ شـهری، جامعـه شناسـی شـهری، 
جرائـم شـهری، امنیـت شـهری، زیباسـازی شـهری، 
برند ینـگ شـهری، رقابـت شـهری و... خواهد  بـود . این 
گسـترد گی وظایـف و اهد اف موجب عـد م ارائه تعریفی 
مشـخص و جهانشـمول بـرای مد یریـت شـهری شـد ه 
اسـت. از همیـن رو اشـترن1 د ر سـال 1993 میـالد ی 
د ر مقالـه خویـش، مد یریـت شـهری را واژه ای غامض و 
بسـیار گیج کننـد ه توصیف کرد ه اسـت )بهرامـی نژاد ، 

1383، ج 2: 63(.
پـس از مـورد  توجه قـرار گرفتـن مد یریت شـهری این 

بـار د ر مفهـوم مد رنـش د ر سـال های پـس از جنـگ 
جهانـی د وم، تحـوالت قابـل توجهـی د ربـاره تبییـن 
حـوزه  و  وظایـف  شـرح  مشـخصات،  ابعـاد ،  مفهـوم، 
عملکـرد ی مد یریـت شـهری د ر طی سـال های 1950 
تـا 1990 صـورت گرفت. سـال های اواخر د هـه 1980 
و اوائـل د هـه 1990 میـالد ی را بایـد  د وران نوزایـی 
مفهـوم مد یریـت شـهری د انسـت. د ر واقـع بـا مطـرح 
شـد ن جـد ی و فراگیر نقـش مرد م د ر فراینـد  مد یریت 
مد یریـت  و  برنامه ریـزی  رویکـرد   برنامه ریـزی،  و 
مشـارکتی بـه تد ریـج بـه مهمتریـن پاراد ایـم عرصـه 

شـهر و شهرسـازی تبد یـل گرد یـد . 
جهان گسـتر شـد ن رویکـرد  بهره گیـری از مشـارکت 
مـرد م و توجـه بـه آراء و نظـرات آنـان، نقطـه عطفـی 
د ر سـیر تحـوالت مفهـوم مد یریـت شـهری گرد یـد  و 
موجـب شـد  تا شـرایط بـرای گـذار از مفهوم سـنتی و 
کالسـیک »مد یریـت شـهری« )که تنها تد اعـی کنند ه 
سـازماند هی،  برنامه-ریـزی،  ماننـد   سـنتی  وظایـف 
کنتـرل و انگیـزش بود ( به مفهوم نوظهـور »حکمروایی 
گامـی  شـهری  حکمروایـی  گـرد د .  فراهـم  شـهری« 
جلوتـر از حکومـت شـهری )مد یریـت شـهری( بـود ه 
و د ر برگیرنـد ه همـه عناصـر تاثیرگـذار – ذینفعـان و 
ذی نفـوذان- د ر اد اره جامعـه می باشـد . ایـن چارچوب 
تاریخـی و معرفتـی جد یـد  کـه برگرفتـه از فرهنـگ 
بـود ه و د ر شـرایط  پلورالیسـیم غـرب  و  لیبرالیسـیم 
پـی  د ر  اسـت،  آن جوامـع طـرح شـد ه  و مختصـات 
پاسـخگویی بـه مشـکالت ناشـی از شـیوه اد اره کنونی 
شـهرها اسـت. از همین رو باید  گفت جان مایه اساسـی 
مفهـوم حکمروایـی شـهری توزیع و تقسـیم قـد رت د ر 
سـطوح مختلـف ملـی، منطقـه ای و محلـی و کاهـش 
تمرکـز از قـد رت مرکـزی اسـت. اگـر مد یریت شـهری 
برنامه ریـزی  موضـوع  بـه  سـازمانی  عکس العملـی  را 
شـهری از طریـق ایجـاد  نهـاد ی وابسـته بـه حاکمیـت 
بـرای تمشـیت امور شـهرها بد انیم، حکمروایی شـهری 
د ر پـی ساختارسـازی هـای جد یـد ، ایجـاد  نهاد هـای 
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د موکراتیـک، سـهیم کـرد ن همـگان د ر اد اره شـهرها 
و بـه عبارتـی بهتـر کاهـش تصـد ی گـری حکومـت و 
واگـذاری وظایـف به مرد م بـود ه اسـت )از جمله ن.ک. 

بـه اطهـاری و د یگـران، 1386: 12- 13(.
امـروزه نیـز بـا توجـه بـه رویکرد هـای متاخـر »عـد م 
برنامه ریـزی«2 کـه د ر اروپـا بـه تازگـی بـر سـر زبان ها 
افتـاد ه اسـت، مبحـث حکمروایـی شـهری ـ  بـه مفهوم 
از  حد اکثـری  گیـری  بهـره  بـا  شـهرها  امـور  اد اره ی 
ظرفیت های مشـارکت مرد می و ذینفعـان و ذی نفوذان  
ـ د ارای اهمیتـی صـد  چنـد ان شـد ه و تحوالتـی را د ر 

.)2010 ,Siegel( همیـن راسـتا پذیـرا شـد ه اسـت
نگارنـد گان برآننـد  تـا د ر این مقالـه با لحاظ قـرارد اد ن 
بـه  نسـبت  ایرانـی  جامعـه  مختصـات  و  ویژگی هـا 
ارزیابـی میـزان تطابـق میـان د ید گاه هـای شـهروند ان 
اولویت هـای  د ربـاره  شـهری  مسـائل  متخصصیـن  و 
از  یکـی  نماینـد .  اهتمـام  مطلـوب  مد یریـت شـهری 
مهمتریـن د الیلی که نگارند گان را د ر اند یشـه بررسـی 
مفهـوم مد یریـت شـهری مطلـوب د ر ایـران سـوق د اد  
ایـن موضـوع بود  کـه نتیجـه یـک تحقیق د انشـگاهی 
نشـان د اد ه اسـت کـه بسـیاری از مـرد م تهـران، هنـوز 
پس از گذشـت چند ین سـال از کنار رفتن غالمحسـین 
کرباسـچی از شـهرد اری تهران، وی را بهترین شـهرد ار 
تهـران می د اننـد ؛ د ر حالیکـه قاطبه طیف کارشناسـی 
پد ید ه هایـی  ابـد اع  بـه علـت  را  و علمـی کشـور وی 
چـون فـروش مازاد  تراکـم و توافـق با مالکیـن، یکی از 
مهمتریـن افـراد  موثر بر انحطاط نظام مد یریت شـهری 
و شهرسـازی کشـور د ر سراسر کشـور قلمد اد  می کنند  
)براتی، 1386: 23(. د ر واقع سـوال اساسـی این جاست 
چـرا بیـن د یـد گاه طیـف کارشناسـی کشـور د ر قبـال 
روید اد هـا و اتفاقـات د وره ای از مد یریت شـهری کشـور 
بـا د ید گاه های مرد م، فاصله وجـود  د ارد ؟ آیا معیارهای 
مطلوبیـت مد یریت شـهری د ر نظرگاه مـرد م با مبانی و 
پیش فرض هـای علـم مد یریت شـهری متفاوت اسـت؟ 
آیـا مـرد م توانایـی تحلیـل و اظهارنظـر د رسـت د رباره 

وقایـع و سیاسـت های مد یریت شـهری کشـور را د ارند  
و می تـوان نظـر آنـان را مـالک عمـل قـرار د اد ؟ آیـا 
علـت اساسـی این تفـاوت د ید گاه عد م شـناخت جامعه 
علمی و تخصصی شهرسـازی و مد یریت شـهری کشـور 
از ویژگی هـا، مشـخصات و روحیـات مرد مـان ایـن مرز 
و بـوم اسـت؟ آیـا مجموعـه روید اد هـا و فعالیت هـای 
صـورت گرفتـه د ر حـوزه مد یریـت شـهری کشـور اعم 
از پژوهـش و امـور اجرایی د ر راسـتای تحـوالت جامعه 

ایرانـی گام برمی د ارد ؟
مهمتریـن هـد ف مـورد  توجـه د ر ایـن پژوهـش، ایـن 
اسـت که با توجه بـه جمیع ویژگی های جامعـه ایرانی، 
حاکمیـت و ارزش هـای نهاد ینـه شـد ه د ر آن، مد یریت 
شـهری مطلـوب از نظـرگاه نظریات و تجربیـات جهانی 
و نیـز نظـرات مرد مـی و طیـف کارشناسـی و تخصصی 
چـه ویژگی هـا و مختصاتـی د اشـته و آیـا حرکـت بـه 
سـوی حکمروایـی شـهری یـا تاکید  بر مشـارکت مرد م 
د ر اد اره امـور شـهر، می توانـد  سـبب مطلـوب سـازی 
مد یریـت شـهری از د یـد گاه مـرد م شـود . از همیـن رو 
تحقیـق حاضـر بـر مبنـای ایـن هـد ف، نوعـی تحقیق 

بنیـاد ی و کاربـرد ی بـه شـمار می رود .
2- پیشینه تحقیق

• مد يريت شهری
مد یریـت شـهری، بـه مفهومـی کـه د ر سـال های اخیر 
الگوهـای متفاوتـی تعریـف می شـود .  بـا  رایـج شـد ه 
اگرچـه د ر عصـر باسـتان و از ابتـد ای پید ایش شـهرها 
نیـز اشـکالی از آن قطعـاً وجـود  د اشـته اسـت، ولـی با 
ایـن حـال رویکـرد  نویـن »مد یریت شـهری« محصول 
مختلـف  حوزه هـای  د ر  شـد ه  ایجـاد   ضرورت هـای 
اجتماعـی، اقتصـاد ی، سیاسـی، فرهنگـی و جغرافیایی 

بـه ویـژه پـس از د وران صنعتـی شـد ن بـود ه اسـت.
مد یریـت شـهری را می تـوان فراینـد ی سیسـتماتیک 
د ر قالـب رشـد  و توسـعه شـهر نامیـد  کـه از د و جـزء 
اصلی تشـکیل شـد ه اسـت: یکی »مد یریـت« و د یگری 
»شـهر«. مفهـوم مد یریـت نوعـی عمل تصمیـم گیری 
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سـازماند هی،  برنامه ریـزی،  برد ارنـد ه  د ر  کـه  اسـت 
نظـارت و کنترل اسـت. ایـن عوامل یک رابطـه تعاملی 
بـا یکد یگـر د ارنـد . شـهر نیـز نوعـی خالقیـت بشـری 
بـرای اسـتمرار زند گـی بهتر و مناسـب اسـت )لطیفی، 

.)163  :1384
مفهـوم نویـن »مد یریت شـهری« از مفهوم صـرف اد اره 
امـور شـهر فراتـر مـی رود  و بـا سـاختارهای اجتماعی، 
سیاسـی و اقتصـاد ی پیونـد  می یابـد  و نقـش فعالتـری 
د ر توسـعه پیـد ا می کنـد . بنابرایـن مد یریـت شـهری 
عبـارت از سـازماند هی عوامل و منابع برای پاسـخگویی 
بـه نیازهای سـاکنان شـهرها اسـت. بـا توجه بـه اینکه 
شـهر د ارای نظامی باز اسـت، مد یریت شـهری بیش از 
حیطـه کالبد ی شـهر را د ر بر می گیـرد  )پاپلی یزد ی و 

سـناجرد ی، 1382: 324 و صرافـی، 1379: 80(.
موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و طبیعی سرزمین 
ایـران د ر طـول تاریخ، موجب شـد ه اسـت تـا اهمیت و 
جایـگاه شـهرها بـه تد ریـج از د وره سـلوکیان بـه بعـد  
همـواره پررنگ تر از روسـتاها و سـایر نوع سـکونتگاه ها 
باشـد . د ر نتیجـه حکومت هـای مسـتقر د ر ایـران کـه 
همـواره د اعیـه امپراطوری بر جهان د اشـته اند ، نسـبت 
بـه مد یریـت شـهرها د ر سـرزمین ایران توجـه ویژه ای 
د اشـته اند . د ر بیشـتر تاریـخ ایـران حکومـت مرکـزی 
مسـتقر د ر ایران یک پایتخت د اشـته که پاد شـاه د ر آن 
جلـوس د ارد  و یک سـری سـکونتگاه ها )مانند  تقیسـم 
بند ی هـای چـون مانند  ایالـت، والیت، کوره، رسـتاق یا 
مصـر و مد ینـه و قصبه( که یک حاکم بـر آنها حکومت 
می کـرد ه اسـت؛ حاکمـی که نیـروی نظامی یا سـپاه را 
د ر اختیـار د ارد  و نیـز بـازار را کنتـرل می کنـد . د ر این 
محیـط روسـتا نقش تامیـن کنند ه مواد  غذایی شـهر را 
د ارد  و شـهر امنیـت تجـارت را برای روسـتا تامین می-

کنـد . بـه ایـن ترتیب شـهرها کانون هـای اصلـی ایجاد  
اقتصـاد ی بود ه انـد  )بـرای مطالعـه  امنیـت نظامـی و 

بیشـتر ن.ک. به اشـرف، 1352(.
اد اری  سـازمان های  از  گذشـته  باسـتان،  ایـران  د ر 
نظـر  از  بود نـد ،  مسـتقر  شـهرها  د ر  کـه  منطقـه ای 
حکومـت د اخلـی نیـز شـهرها سـازمان اد اری خاصـی 

را  شـهرها  سیاسـی  و  اد اری  عمـد ه  امـور  د اشـتند . 
می تـوان بـه چنـد  گـروه تقسـیم کـرد : امـور انجمن ها 
امـور  اقتصـاد ی شـهری،  و  اجتماعـی  و سـازمان های 
قضایـی و امـور انتظامـی شـهرها. اد اره امـور اصنـاف و 
بازرگانـان و محـالت شـهر ابتـد ا بـا رئیـس و بعد هـا با 
کالنتـر شـهر بود  امور قضایـی را به طور کلی سـه گونه 
د اد گاه حـل و فصـل می کـرد : محاکـم مظالـم، محاکم 
شـرع و محاکـم حسـبت. امور انتظامی شـهر بـا د اروغه 
و عسـس ها )پاسـبانان( بـود . کالنتـر تـا حـد ی وظایف 
شـهرد ار را برعهـد ه د اشـت و د اروغـه، د ر واقـع، رئیس 
شـهربانی بود  و د ر راس هر یک از محاکم سـه گانه، به 
ترتیـب حاکـم، قاضی و محتسـب قرار د اشـت )اشـرف، 

.)125  -124  :1383 سـعید نیا،  ؛   24-23  :1352
و  جـرح  بـا  شـهری،  مد یریـت  سیسـتم  نـوع  ایـن 
تعد یل هـای و تغییراتـی تـا اواخـر د وره قاجاریـه بـر 
شـهرها حکمفرمـا بـود ، تـا اینکـه جوانـه زد ن نهضـت 
مشـروطیت و تشـکیل مجالـس شـورای ملـی و آغـاز 
قانـون گـذاری موجـب شـروع تغییراتـی گسـترد ه د ر 
همـه شـئون کشـور گرد یـد . یکـی از مهمترین مـوارد  
تاثیرگـذار بـر مد یریت شـهرها د ر ایـران، تصویب قانون 
بلد یـه د ر سـال 1286ه.ش بـود . بـر اسـاس ایـن قانون 
کـه حـاوی 5 فصل و 108 مـاد ه بـود ه و می توان گفت 
عینـاً ترجمـه از قوانیـن مد یریـت شـهری کشـورهای 

غربـی چـون بلژیـک و فرانسـه مـی باشـد .
از سـال 1342 بـه بعـد  نیـز د ر پـی روید اد هایـی چون 
تشـکیل وزارت مسـکن و آباد انـی، تشـکیل شـورایعالی 
 ... و  تفصیلـی  و  تهیـه طرح هـای جامـع  شهرسـازی، 
امـر برنامه ریـزی شـهرها د سـتخوش تحـوالت فراوانی 
شـد ه و همیـن امـر مد یریـت شـهری را بـا چالش هـا و 
موضوعـات جد یـد ی مواجـه سـاخت. پـس از پیـروزی 
انقالب شـکوهمند  اسـالمی مرد م ایران د ر سـال 1357 
و تغییـر بنیاد یـن د ر همـه عرصه هـا، گمـان می رفـت 
مد یریـت شـهری بتوانـد  فقـد ان مشـروعیت حاصـل از 
نارضایتـی اجتماعـی مـرد م از حکومـت پهلـوی را بـا 
سـازوکارها و مد ل هایـی برآمد ه از جامعـه ایرانی جبران 
نمـود ه و مشـروعیت و مطلوبیـت مد یریـت شـهری را 
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توامـان ایجـاد  نمایـد . اما با ایـن حال بایـد  گفت عرصه 
د ر  را  تغییـرات  کمتریـن  از  یکـی  شـهری  مد یریـت 
مقایسـه بـا سـایر عرصه هـا پذیرفتـه و حتـی تاسـیس 
شـوراهای اسـالمی شـهر که د ر قانون اساسی جمهوری 
اسـالمی به صراحت بر آن تاکید  شـد ه اسـت با د و د هه 
تاخیـر به اجرا گذاشـته شـد . بـا این حال شـروع د وران 
اصالحـات که با مطرح شـد ن جد ی و رسـمی مقوالتی 
چـون جامعـه مد نـی، شـهروند ی، شایسـته سـاالری و 
د ر  را  جد یـد ی  طلیعـه  می توانسـت  بـود   همـراه   ...
عرصـه مد یریـت شـهری ایران به شـمار آیـد ، اما عقیم 
مانـد ن ایـن جریـان نیـز نتوانسـت مد یریت شـهری را 
د ر مقابـل سـیل مطالبـات بـه حـق و کثیر شـهروند ان 
بـرای مسـئولیت پذیری، پاسـخگویی، برنامـه محوری، 
تخصص گرایی، شـهروند  مـد اری و ... مد یریت شـهری 
)بـه خصـوص مد یـران شـهری( د ر امـان نـگاه د ارد  و 
مد یریـت شـهری مجبور شـد  تـا به نوسـازی خـود  د ر 
چارچـوب این مطالبـات عمومی همت گمـارد . بنابراین 
بایـد  گفـت د ر د وره سـال های 1357 تـا 1376ه.ش، 
نـه تنهـا بحـران مشـروعیت نظـام مد یریـت شـهری از 
بیـن نرفـت بلکـه بـا تشـد ید  آن و افزود ه شـد ن بحران 
اختیـار و اقتـد ار و نیز بحران تامین مالی شـهرد اری ها، 
مد یریـت شـهری و از آن ره نظـام شـهری کشـور د ر 
شـرایط بحـران جـد ی فقـد ان الگـو و پارد ایـم، روز بـه 
روز بـه سـمت گسـترش نارضایتـی جامعـه شـهری و 
ناپایـد اری توسـعه پیش رفـت )کامـروا، 1384: 211(.

نیـم نگاهـی بـه وضعیـت مد یریـت شـهری د ر ایـران 
نشـان می د هـد  بـه د الیلـی چـون تمرکزگرایـی، برونزا 
بـود ن برنامه هـا و طرح هـای شـهری، اقتصـاد  رانتـی و 
مبتنـی بـر نفـت، مد یریـت شـهری د ر سـیطره د ولـت 
اسـت و مـد ام از مد یریـت یکپارچه و سیسـتمی فاصله 
گرفتـه و د ر گـرد اب مد یریت بخشـی و سـلولی گرفتار 
آمـد ه و از رونـد  شهرنشـینی و مسـائل حاصـل از ایـن 
شهرنشـینی، عقب مانـد ه و د ر د ید گاه هـا و نگرش های 
از بـاال بـه پاییـن گرفتـار گرد یـد ه اسـت. نتایـج یـک 
سـد ه مد یریـت شـهری نویـن د ر ایران بـه خصوص د ر 
کالنشـهرها نشـان می د هـد  ویژگی هـای اصلـی زیر د ر 

مد یریـت شـهری ایـران عمومـاً حاکم اسـت:
و  متمرکـز  نهاد هـای  و  سـاختارها  بـر  تکیـه   •
غیرد موکراتیـک و بی توجهـی بـه نهاد هـای عمومـی و 

نـی؛ مد 
• کسـب د رامـد  ناپایـد ار و رانتـی برای تامیـن خد مات 

شهری؛
• مد یریـت و برنامه ریـزی از بـاال بـه پاییـن بـه جـای 

مد یریـت و برنامه ریـزی از پاییـن بـه بـاال؛
• کوتاهی عمر د وران مد یریت مد یران شهری؛

• بـی مسـئولیتی و بـی برنامه گـی و تاکیـد  بـر نگرش 
بخشـی بـه جـای نگرش سیسـتمی؛

• تکیـه بـر پـروژه محـوری بـه جای توسـعه محـوری، 
تاکیـد  بـر جنبه هـای رشـد  شـهری بـه جـای توسـعه 
برنامـه  جـای  بـه  فرد محـوری  بـر  تکیـه  و  شـهری 

محـوری؛
• چند پارگـی د ر مد یریـت و تصمیم گیـری، چـه د ر 
ارتبـاط بـا د یگـر نهاد هـای ذی ربـط و چـه د ر د رون 

شـهرد اری؛
• عـد م شـفافیت و پاسـخگویی، عـد م حسابرسـی و 

رسـانی؛ اطـالع 
و  مد یـران  و  شـهروند ان  آمـوزش  بـه  بی توجهـی   •
کارکنـان نهاد هـای خد مـات رسـان شـهری )تقوایی و 

.)47  :1388 تاجـد ار، 
• گذار از مد یریت شهری به حکمروایی شهری

جهـان پس از پایـان جنگ جهانی د وم شـاهد  تحوالت 
د گرگونی هـای  کـه  بـود   تاثیرگـذاری  روید اد هـای  و 
عمیقـی بـر زند گـی نـوع بشـر گذاشـت بـه طوریکـه 
کـه  د وم  جهانـی  جنـگ  از  اند یشـمند ان  از  برخـی 
بـه عنـوان یـک  برجـای گذاشـت  میلیون هـا کشـته 
روزافـزون  پیشـرفت  می کننـد .  یـاد   الهـی  موهبـت 
و حیـرت برانگیـز علـم و صنعـت، توسـعه بهد اشـت 
د وران  تد ریجـی  پایـان  پزشـکی،  د انـش  و  عمومـی 
اسـتعمار و آغـاز د وران امپریالیسـم، تشـکیل د ولـت – 
مد رنیتـه  توتالیتـر،  حکومت هـای  سـقوط  و  ملت هـا 
فرایند هـا  د موکراتیزاسـیون  مد رنیزاسـیون،  بسـط  و 
پسافورد یسـم،  و  فورد یسـم  مد یریتـی،  روند هـای  و 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
55

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 N

ov
em

be
r 

12
th

 2
01

9

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2374-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 53 زمستان 97
No.53 Winter 2019 

98

جهانـی سـازی و تبد یـل آن بـه د هکـد ه جهانی، رشـد  
چشـمگیر جمعیت به ویژه جمعیت شـهرها، گسـترش 
فزاینـد ه بخـش خصوصی و ... مسـئولیت های فراوانی را 
بـرای بخـش عمومـی و د ر رأس آنها د ولت ها قـرار د اد .

بـا گذشـت زمـان، سـازمان های بیـن المللـی کـه بـه 
موضـوع توسـعه می پرد اختنـد  بـه نقـش بسـیار موثـر 
نهاد هـای قـد رت د ر پیشـبرد  آن پـی بـرد ه و د ریافتند  
که توسـعه، فقط بـه چند  فرمول اقتصـاد  کالن و ایجاد  
چنـد  رابطـه بـازاری و غیربـازاری د ر اقتصـاد  محـد ود  
نمی شـود . بنابراین کوشـید ند  تا بـد ون ورود  به مباحث 
اید ئولوژیـک بـه تعریف علمـی و عملـی از رابطه قد رت 
بـا جامعـه بپرد ازنـد . بـه ایـن ترتیـب مفهـوم جد یـد  و 
نوظهـوری بـه نـام حکمروایـی خـوب3 بـه شـکل فنی 
بـا توسـعه آمیختـه شـد ه و رنـگ اید ئولـوژی را از خود  
زد ود  تـا بتواننـد  د ر جایـی چـون سـازمان ملـل مطرح 
شـود  )اطهـاری و د یگـران، 1386: 8(. ایـن مبحـث د ر 
اواخـر د هـه 1980 میـالد ی بـه ویژه د ر کشـورهای د ر 
حـال توسـعه بـا هـد ف د سـتیابی بـه توسـعه انسـانی 
پایـد ار مطـرح شـد  و د ر آن بـر  سیاسـت هایی نظیـر 
کاهـش فقـر، ایجـاد  شـغل و رفـاه پایـد ار، حفاظـت و 
تجد ید حیـات محیـط زیسـت و رشـد  و توسـعه زنـان، 

د اشـت. تاکید  
بـه ایـن ترتیـب بعـد  از گـذار از رویکـرد  برنامه ریـزی 
اوائـل  د ر  شـهری  مد یریـت  رویکـرد   بـه  بلوپرینتـی 
د هـه 1980 میـالد ی، د ر اوائـل د هـه 1990 میـالد ی 
نیـز رویکـرد  مد یریـت شـهری د ولت مـد ار بـه رویکرد  
حکمروایی شـهری تحول یافت )کاظمیـان، 1386: 6(.

بایـد  د ر  را  اولیـه مفهـوم حکمروایـی شـهری  نطفـه 
اولیـن د سـتور جلسـه کنفرانـس سـاالنه فیالد لفیـا د ر 
خصـوص حاکمیـت شایسـته شـهری4 د ر سـال 1894 

میـالد ی جسـت. عنـوان حاکمیـت شایسـته از اواخـر 
قـرن نوزد هم د ر پاسـخ به مشـکالت و فسـاد  مد نی د ر 
حاکمیـت کارفرمایـان و د سـتگاه هـای سیاسـی پد ید  
آمـد  )جهانشـاهی، 1386: 48(. امـا پـس از چنـد ی د ر 
پـی تحوالت سیاسـی اروپا عقیم ماند  تـا اینکه د ر د هه 

پایانـی قـرن بیسـتم بـار د یگر بر سـر زبـان هـا افتاد .
د ر اواخر قرن بیسـتم واژه مد یریت از معنی اولیه آن د ر 
قـرن شـانزد هم کـه به معنـای مهار و کنترل اسـب ها و 
بعد هـا انسـان )برنامه ریزی، نظارت، کنتـرل و انگیزش( 
بـود  فاصلـه گرفتـه و د ر حال د سـت یافتن بـه معنایی 
جد یـد  گرد یـد . جهانی شـد ن اقتصـاد ، افزایـش رقابت 
بیـن شـهرها و یـا جنـگ مکان ها5، گـذر از د ولـت رفاه 
بـه سـمت د ولت هـای مبتنـی بـر بـازار آزاد  و سـرمایه 
د اری، گسـترش همگـون سـازی فرهنگـی و نزد یـک 
شـد ن فرهنگ هـا بـه یکد یگـر و غیـره موجـب شـد  تا 
شـهرها بـرای د سـتیابی بـه رشـد  و جذابیـت فزایند ه، 
چیـزی بیـش از آنچـه د ر سیسـتم »مد یریت شـهری« 
وجـود  د اشـت، نیاز د اشـته باشـند . از ایـن رو به عقید ه 
کالبـچ، حکمروایـی به طـور روزافزونی مـورد  توجه قرار 

گرفـت )برک پـور و اسـد ی، 1388: 183- 187(.
• حکمروايی شهری6

بشـری  تمـد ن  انـد ازه  بـه  قد متـی  کـه  حکمروایـی7 
 )Kybeman( یونانـی  لغـات  از  شـد ه  مشـتق  د ارد ، 
و  بـه معنـای »هد ایـت کـرد ن«    )Kybernetes( و 
»راهنمایـی کـرد ن« بـود ه و اشـاره بـه پاسـخگو بود ن 
د ر حـوزه سیاسـت گذاری و اجـرا د ارد  )فرزیـن پـاک، 
1383: 68؛ مرکـز مطالعـات و برنامه ریزی شـهر تهران، 
 ,2003 ,Astleithner & Hamedinger 1389: 5 ؛
د ر  مفهـوم  ایـن   .)  5 :2004 ,Chan & HU  ;  52
طـی اواخـر د هه 1980 میالد ی و د هـه 1990 میالد ی 

3.Good Governance    4.Good City Government       5.Place War
6. بـا وجـود ایـن، اکثـر صاحـب نظـران داخلی معتقدنـد، به جای ترکیـب عربـی- فارسـی »حکمروایـی«، واژه »حاکمیـت« را معـادل )Governance( میتوان به 
کار بـرد و بـه جـای واژه »خـوب«، واژه »شایسـته« را معـادل )Good( قـرار داد )اطهاری، برک پـور، کاظمیان و مهدیـزاده، 1386: 9(. واژه «حاکمیت شایسـته« به 
چنـد دلیـل بـر واژه ای چـون حکمرانـی یـا حکمروایی خـوب ترجیـح دارد. حکمرانی یـا حکمروایی مترادف بـا حکومت )Government( اسـت کـه در عین حال 
بـه قـدرت حاکـم )ریاسـت قـوه مجریـه( نیز اطـالق میشـود؛ در صورتی کـه حاکمیت، چیزی بیـش از صرف اعمـال اقتدار توسـط حکومت اسـت.... به نظر میرسـد 
حاکمیـت بـا حکومـت یکسـان نیسـت. حاکمیـت یک فرایند اسـت تا یـک محصـول، فرایندی که در سـطوح مختلفی عمـل میکنـد و واژه حاکمیت گویـای معنای 

است.  »Government«
7.Governance
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بـه یکـی از واژه هـای محوری علـوم اجتماعی، بـه ویژه 
د ر حـوزه نظریـه سیاسـی، علـوم سیاسـی و جغرافیای 

انسـانی تبد یـل گرد یـد .
سـال  د ر  حکمروایـی  د ربـاره  تعریـف  جامع تریـن 
1995 توسـط بانـک جهانـی چنیـن ارائه شـد ه اسـت: 
»حکمروایـی مجموعه ای از روش های فـرد ی و نهاد ی، 
عمومـی و خصوصـی اسـت که امور مشـترک مـرد م را 
اد اره می کنـد . حکمرانـی فراینـد ی پیوسـته اسـت کـه 
از طریـق آن منافـع متضـاد  یـا متنوع را همسـاز نمود ه 
و اقـد ام همـکاری جویانه اتخـاذ می گـرد د . حکمروایی 
شـامل نهاد هـای رسـمی و نظام هایـی اسـت کـه برای 
تضمیـن رعایت قانـون، قد رت پیـد ا کرد ه اند ، همچنین 
قرارد اد هـای غیررسـمی کـه مـرد م و نهاد ها بر سـر آن 
توافـق نمـود ه یـا د رک می کنند  کـه به نفع آنهاسـت« 
 :2005  ,Evans & Joas ؛   33  :1386 )اطهـاری، 
سـاماند هی  مفهـوم  بـه  حکمروایـی  بنابرایـن   .)4-3
عمـل جمعـی متضمن مفاهیم زیر اسـت: وجـود  قلمرو 
تعریـف کننـد ه جمـع8، وجـود  نفـع جمعـی9 و تـوان 

تنفیـذ نفـع جمعـی10 )آخونـد ی، 1386: 5(.
بـا پیـش بینـی اسـتقرار بیـش از 66 د رصـد  جمعیـت 
جهـان د ر شـهرها تـا سـال 2020 میـالد ی، جهـان 
د ر حـال تبد یـل بـه جهانـی شـهری اسـت. از ایـن رو 
مد یریـت شـهری د ر آینـد ه بـه طـور اعـم و د ر قـرن 
بیسـت و یکـم بـه طـور اخـص، د رگیـر نوعـی چالـش 
خواهـد  بود ؛ چالشـی که خود  تابعـی از تغییر و تحوالت 
فناورانـه، جمعیتـی، اقتصـاد ی و سیاسـی و بین المللی 
محسـوب می گـرد د . شـد ت یافتـن روزافـزون مقیـاس 
و  شـهرها  مسـائل  پیچید گـی  نیـز  و  گسـترد گی  و 
همچنین آشـکار شـد ن بی کفایتی سیسـتم های سنتی 
بورکراتیـک و تصمیم گیری باال به پایین، سـبب شـد ه 
اسـت گرایشـی به سـوی سیسـتم هایی بـه وجـود  آید  
کـه د ر آن تصمیمـات بـزرگ و کوچک با اشـتراک بین 
صاحبـان منافـع شـهری اتخاذ شـوند . از ایـن رو د ر پی 
بـروز این چالش هـای عمد ه د ر نظام شهرنشـینی و نیز 
طـرح د ید گاه هـا و رویکرد هایـی نوظهور مانند  توسـعه 

پاید ار و شـهر انسـانگرا، »حکمروایی خوب شـهری« به 
عنـوان اثربخش تریـن، کـم هزینـه تریـن و پاید ارترین 
شـیوه اعمـال مد یریـت شـهرها مطـرح و جهانگسـتر 

گرد یـد  )تقوایـی و تاجـد ار، 1388: 45- 46(.
منظـور اصلـی از تحقـق حکمروایـی شـهری، تبد یـل 
مد یریت توسـعه شـهری آمرانه، اقتد ارگرا و یکسـویه به 
مد یریت چند  سـویه و مشـارکت طلبانه اسـت. بنابراین 
بـه منظـور گـذار از حکومـت شـهری بـه حکمروایـی 
شـهری و تحقـق مرد م سـاالری و حکمروایـی د ر نظـام 
تصمیـم گیـری شـهری، نیـل بـه اهـد اف زیر ضـروری 

است:
1- تامین حقوق شهروند ی؛

2- ایجاد  قانومند ی د ر نظام هد ایت توسعه شهری؛
3- افزایش شفافیت د ر نظام هد ایت توسعه شهری؛

بـه  شـهر  اد اره  مسـئوالن  پاسـخد هی  افزایـش   -4
شـهروند ان؛ نیازهـای 

5- ایجـاد  توافـق و تفاهـم میـان کارگـزاران هد ایـت 
توسـعه شـهری؛

6- تامیـن عد الـت اجتماعـی و نفع همگانی د ر توسـعه 
شهری؛

7- افزایـش اثربخشـی و کارآیـی نظـام برنامه ریـزی و 
مد یریـت شـهری؛

و  د سـتگاه ها  پاسـخگویی  و  مسـئولیت  افزایـش   -8
شـهری؛ کارگـزاران 

9- ایجـاد  و ارتقـای بینـش راهبـرد ی د ر نظـام هد ایت 
توسـعه شـهری )برک پـور، 1385: 512(.

رفـاه  بـه  د رهم تنیـد ه اي  بطـور  شـهري  حکمروایـي 
شـهري  خـوب  د ارد . حکمروایـي  ارتبـاط  شـهروند ان 
بایـد  زنـان و مـرد ان را توانمند  سـازد  تا بـه مزیت-هاي 
شـهروند ي شـهري د سترسـي یابنـد . حکمروایي خوب 
شـهري، بر اسـاس اصل شـهروند ي شـهري پایه گذاري 
شـد ه اسـت، کـه تصد یـق مي کنـد  کـه هیـچ مـرد ي، 
زنـي یـا بچـه اي نمي توانـد  د سترسـي اش بـه نیازهـاي 
اساسـي زند گي شـهري انـکار شـود ، این نیازها شـامل 
پناهـگاه مناسـب، امنیت تصرف، آب سـالم، بهد اشـت، 
8.Spatial Frontiers         9. Public Interests        10. Enforcement System
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تغذیـه،  و  آمـوزش  سـالمتي،  پاکیـزه،  محیـط  یـک 
اشـتغال و امنیـت عمومـي و مهاجـرت اسـت. از طریق 
حکمروایـي خـوب شـهري، بـراي شـهروند ان بسـتري 
از  تـا  اجـازه مي د هـد   آنهـا  بـه  فراهـم مي شـود  کـه 
استعد اد هایشـان بطـور کامـل جهـت بهبود  بخشـید ن 
به شـرایط اجتماعـي و اقتصاد ي شـان اسـتفاد ه کنند .

د ر حکمروایی شـهری »شـهرد اران« نقش رئیس اصلی 
اجرایی شـهر را برعهـد ه د ارند  که قـد رت آنها متکی به 
آراء مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم مرد م از طریق شـوراهای 
شـهر و انتخـاب مرد م اسـت. مشـارکت مـرد م د ر اد اره، 
سـاماند هی شـهر  اقد ام های اجرایی، اسـاس حاکمیت 
شایسـته شـهری بـه شـمار می آیـد  )مرکـز مطالعات و 

برنامه ریزی شـهر تهـران، 1389: 23(.
گوناگـون  تعاریـف  مقایسـه  و  تحلیـل  از  د ر مجمـوع 
حکمروایـی، مبانـی مشـترک زیـر را می توان اسـتنتاج 

: د کر
• حکمروایـی شـهری، مفهومـی گسـترد ه تر و فراگیرتر 

از حکومت شـهری اسـت؛
• حکومت شـهری، مجموعه ای از سازمان ها و نهاد های 
رسـمی اد اره شـهر اسـت، حال آنکه حکمروایی شهری 
و  شـهری  حکومـت  میـان  ارتبـاط  و  فراینـد   نوعـی 

است؛ شـهروند ان 
• حکمروایـی شـهری، هـم حکومـت شـهری و هـم 

برمی گیـرد ؛ د ر  را  مد نـی  جامعـه 
• تحقـق حکمروایـی شـهری مسـتلزم کنـش متقابـل 
بیـن نهاد هـای رسـمی و د ولتـی و نهاد هـای جامعـه 

مد نـی اسـت؛
• حکمروایـی شـهری بـر حقانیـت و تقویـت عرصـه 

می کنـد ؛ تاکیـد   عمومـی 
نهاد هـای  شـرکت  د لیـل  بـه  شـهری  حکمروایـی   •
شـهر،  اد اره  و  مد یریـت  د ر  مد نـی  جامعـه  گوناگـون 
می توانـد  بـه سـازگاری منافـع و رفـع تعارض هـا منجر 

شـود  )بـرک پـور، 1384: 498(.
UN- از همیـن رو بـا توجه بـه معیارهای مطرح شـد ه

HABITAT و نیـز مسـائل و ویژگـی هـای مد یریـت 
شـهری د ر ایـران ، د کتـر ناصر بـرک پـور د ر پایان نامه 

د کتـری شهرسـازی خود  با عنـوان »گـذار از حاکمیت 
شـهری بـه حکمروایـی شـهری« )1381( معیارهـای 
مطلـوب حکمروایـی شـهری د ر شـهرهای ایـران را بـه 

شـرح زیـر معرفی کرد ه اسـت:
1- مشـارکت شـهروند ان؛ مشـارکت بوسـیله مـرد ان و 
زنان شـالود ه کلید ي حکمروایي خوب اسـت. مشارکت 
مـي توانـد  مسـتقیم یـا از طریـق نهاد هـاي میانجـي 
قانونـي یا نمایند گي باشـد . الزم اسـت اشـاره شـود  که 
د موکراسـي نمایند گـي لزومـاً بـه معنـاي ایـن نیسـت 
که آسـیب پذیرترین اقشـار د ر جامعه مالحظات شـان 
د ر تصمیـم سـازي لحـاظ خواهـد  شـد . مشـارکت نیاز 
بـه اطـالع رسـاني و سـازماند هي د ارد . ایـن بـه معناي 
آزاد ي انجمن هـا و بیـان از یکطـرف و جامعـه مد نـي 
سـازمان یافتـه از طرف د یگر اسـت.  بنابرایـن منظور از 
مشـارکت شـهروند ان، قـد رت تاثیرگذارد ن بـر تصمیم 

گیریهـا و سـهیم شـد ن شـهروند ان د ر قد رت اسـت. 
2- اثربخشـی و کارآیـی؛ حکمروایـي خـوب معنایـش 
ایـن اسـت که فـر ایند هـا و نهاد هایـي کـه پیامد هایي 
را بـراي بـرآورد ه شـد ن نیـاز جامعـه تولیـد  مي کننـد  
بهتریـن اسـتفاد ه از منابـع د ر د سـترس شـان را ایجاد  
کننـد . معنـاي کارایـي د ر زمینه حکمروایـي خوب نیز 
اسـتفاد ه پاید ار از منابع و حفاظت از محیط را پوشـش 

مي د هـد . 
3- پذیـرا بـود ن و پاسـخد ه بـود ه؛ این معیـار، د و نکته 
مکمـل هـم را د ر بـرد ارد . مسـئوالن شـهری بایـد  هـم 
نیازها و خواسـته های شـهروند ان را د ریابنـد  و بپذیرند  
و هـم نسـبت بـه آن واکنـش و پاسـخ مناسـب را از 
خـود  نشـان د هنـد . بنابرایـن همسـویی خواسـته های 

شـهروند ان و اقـد ام مسـئوالن، ضـروری اسـت.
4- مسـئولیت و پاسـخگویی؛ مسـئولیت پذیـري یـک 
نیـاز کلیـد ي بـرای حکمروایـي خـوب اسـت. نـه فقط 
نهاد هـاي د ولتـي بلکه بخـش خصوصي و سـازمان هاي 
جامعـه مد نـي بایـد  نسـبت بـه عمـوم و سـهامد اران 
مسـئولیت  باشـند .  پذیـر  مسـئولیت  سازماني شـان 
پذیـري نمي توانـد  بـد ون شـفافیت و حاکمیـت قانـون 

شـود .  اجرا 
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5- شـفافیت؛ شـفافیت، نقطـه مقابـل پنهانـکاری د ر 
تصمیم گیری اسـت. پنهان کاری، امکان بروز فسـاد  د ر 
تصمیـم گیـری را افزایش می د هد ، حال آنکه شـفافیت 
مانـع از گسـترش آن می شـود . ایـن معیـار بـر گرد ش 
وضـوح  آن،  بـه  د سترسـی  و سـهولت  اطالعـات  آزاد  
روند هـای  از  مسـتمر شـهروند ان  آگاهـی  و  اقد امـات 

موجود  اسـتوار اسـت.
6- قانونمنـد ی؛ حکمروایي خـوب نیاز به چارچوب هاي 
قانونـي مشـروع د ارد کـه بي طرفـي را اجـرا کنـد . آن 
همچنیـن نیـاز بـه محافظـت کامـل از حقـوق انسـاني 
و خصوصـاً حقـوق اقلیت هـا د ارد . اجـراي بي طرفانـه 
قانـون نیـاز بـه یـک د سـتگاه قضایـي مسـتقل و یـک 
نیـروي پلیس فسـاد  ناپذیر و بیطـرف د ارد . پایبند ی به 
قوانین، مسـتلزم آگاهی شـهروند ان از قانون و همچنین 

احتـرام مسـئوالن به قانون اسـت.
نقطـه  و  متعـد د   بازیگـران  توافقـی؛  7- جهت گیـری 
نظـرات زیـاد ي د ر یـک جامعـه معیـن وجـود  د ارد . 
حکمروایـي خـوب نیاز بـه میانجي گـري منافع مختلف 
د ر جامعـه د ارد  تـا بـه یک توافق گسـترد ه د ر جامعه بر 
حسـب بهتریـن منفعـت بـراي کل اجتمـاع و چگونگي 
د سـتیابي بـه آن برسـد . آن همچنین به یـک د ورنماي 
بلنـد  مد ت و وسـیع بر حسـب چیزي که براي توسـعه 
پایـد ار انسـاني و چگونگـي د سـتیابي به اهـد اف چنین 
توسـعه اي الزم اسـت نیـاز د ارد . این مي توانـد  از طریق 
د رک زمینه هـاي تاریخـي، فرهنگـي و اجتماعـي یـک 
جامعـه یـا اجتمـاع معین د سـت یافتـه شـود .  این کار 
مسـتلزم وجـود  ارتبـاط و تـالش میـان سـازمان های 

د ولتـی، شـهروند ان و سـازمان های غیرد ولتـی اسـت.
فرصت هـای  ایجـاد   عد الـت،  از  منظـور  عد الـت؛   -8
ارتقـای  زمینـه  د ر  شـهروند ان  همـه  بـرای  مناسـب 
رفاهـی خـود ، تـالش د ر جهـت تخصیـص  وضعیـت 
عاد النـه منابع و مشـارکت اقشـار محـروم د ر اعالم نظر 

اسـت. تصمیم گیـری  و 
یـک جامعـه خـوب وابسـته بـه ایـن تضمین اسـت که 
همـه اعضایـش احسـاس کنند  که د ر آن سـهم د ارند  و 
هیچکـس احسـاس محرومیـت از جریان اصلـي جامعه 

نکنـد . ایـن نیـاز د ارد  که همـه گروه ها خصوصاً آسـیب 
پذیرتریـن آنهـا، فرصت هایي بـراي بهبود  بخشـید ن یا 

حفظ کرد ن خوشـبختي شـان د اشـته باشند . 
9- بینـش راهبـرد ی؛ فرارفتـن از مسـائل روزمره شـهر 
و پرهیز از غرق شـد ن د ر آنها، مسـتلزم وجود  بینشـی 
گسـترد ه و د رازمد ت نسـبت به آیند ه یا د اشـتن بینش 

راهبرد ی د ر زمینه توسـعه شـهری اسـت.
10- تمرکززد ایـی؛ طـی مطالعـات بانـک جهانی، بیش 
توسـعه د ر حـال  از 60 د رصـد  کشـورهای د ر حـال 
اجـرای برنامـه تمرکـز زد ایـی هسـتند . ایـن مفهـوم بر 
بـه سـازمان ها و مراکـز مختلـف و  واگـذاری اختیـار 
صالحیـت نهاد هـای محلـی بـر انجـام وظایـف تاکیـد  
می کنـد . تمرکـز زد ایـی بـر اصـل »تفویض مسـئولیت 

بـه سـطح پاییـن تر« اسـتوار اسـت.
3- فرضیه ها، سواالت و سنجه های پژوهش

بـا توجـه بـه طرح مسـئله صـورت گرفته، سـوال اصلی 
پژوهـش به صـورت زیر اسـت:

و  تهرانـی  د یـد گاه شـهروند ان  میـان  تفاوتـی  • چـه 
کارشناسـان و صاحـب نظـران د ربـاره مد یریت مطلوب 

شـهری وجـود  د ارد ؟
عنـوان  بـه  زیـر  فرضیـات  مزبـور،  سـوال  اسـاس  بـر 

می شـوند : طـرح  پژوهـش  پایـه  فرضیـات 
و  مـرد م  د ید گاه هـای  میـان  می رسـد   نظـر  بـه   •
کارشناسـان و صاحب نظـران جامعه علمـی و حرفه ای 
شهرسـازی کشـور د رباره اولویت های مد یریت شـهری 

مطلـوب تفـاوت معنـی د اری وجـود  د ارد .
• مهمتریـن ویژگـی مد یریـت شـهری مطلـوب از د ید  
شـهروند ان و نیـز مطالبـه عمومـی جامعـه از مد یریـت 
شـهری، مشـارکت و نقش آفرینـی د ر مد یریت شـهری 

. نیست
و  معیارهـا  د اد ن  د سـت  بـه  بـرای  پژوهـش  ایـن  د ر 
ویژگی هـای مد یریـت شـهری مطلـوب از د یـد  مـرد م، 
د ر قالب سـوالی باز از شـهروند ان خواسـته شـد ه اسـت 
تـا ویژگی هـا و مشـخصات مد یریـت شـهری مطلـوب 
را بیـان نماینـد . همچنیـن د ر سـوال د وم و د ر قالـب 9 
گویـه، برخـی د یگـر از ابعـاد  مد یریـت شـهری مطلوب 
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د ر معـرض آراء مـرد م قـرار خواهـد  گرفـت. گویه هـای 
شـماره 1 تـا 3، اعتقـاد  بـه اهمیـت و ضـرورت اصـل 
مشـارکت شـهروند ان د ر اد اره امـور شـهرها را مـورد  
سـنجش قـرار د اد ه و گویه های شـماره 4 تـا 6 د ید گاه 
فـرد  د ربـاره چگونگـی مد یریـت شـهرها و نهـاد  متولی 
اد اره آنهـا را مـورد  ارزیابـی قـرار می د هـد . و گویه های 
شـماره 7 تـا 9 نیـز بـه ارزیابـی نظـرات پاسـخگویان 
نسـبت بـه چگونگـی عملکـرد  د و رکـن مهـم مد یریت 
شـهری د ر تهـران یعنی شـوراها و شـورایاریها پرد اخته 

ست. ا
این گویه ها عبارتند  از:

1( تنهـا بـا همـکاری و مشـارکت همـه شـهروند ان بـا 
نهـاد  مد یریـت شـهری می توان بر مشـکالت و مسـائل 

شـهری غلبـه کرد .
2( مد یریت شـهری )شـامل شـهرد اری، شـورای شهر، 
سـازمانها و وزارتخانه هـا و ...( بـه تنهایـی قـاد ر بـه حل 

مسـائل و مشکالت شـهرها است.
تاثیـر  شـهر،  مد یریـت  د ر  شـهروند ان  مشـارکت   )3
چند انـی د ر بهبـود  اد اره و مد یریـت شـهرها نخواهـد  

گذاشـت.
4( اد اره امـور شـهرها می بایسـت د ر د سـت تنهـا یـک 

نهـاد  و آن هـم د ولت باشـد .
5( اد اره امـور شـهرها می بایسـت د ر د سـت تنهـا یـک 

نهـاد  و آن هـم شـهرد اری هر شـهر باشـد .
6( اد اره امـور شـهرها می بایسـت بـه وسـیله نهـاد ی 
هماننـد  شـورایاری ها باشـد  کـه متشـکل از خبـرگان، 
مسـتقیم  آراء  بـا  و  بـود ه  کارشناسـان  و  معتمد یـن 
شـهروند ان انتخـاب می شـوند  و بـا نظـارت و حمایـت 

فعالیـت می کننـد . د ولـت و شـهرد اری 
7( تشـکیل شـوراهای اسـالمی شـهر تاثیـر زیـاد ی بر 
بهبـود  کیفیـت اد اره شـهر تهـران د ر یـک د هـه اخیـر 

است.  د اشـته 
8( ایجـاد  شـورایاریها موجـب افزایـش کارآیی شـورای 
شـهر و شـهرد اری د ر حل مسـائل و مشـکالت محالت 

شـهری شـد ه است. 
9( تشـکیل شـوراها و شـورایاری ها تاثیـر چند انـی د ر 

اد اره امـور شـهرها ند اشـته اسـت.
مطابـق بـا توضیحـات پیش گفتـه، رکـن رکیـن و وجه 
ممیـزه میـان د و مفهـوم »مد یریت شـهری« بـا مفهوم 
»حکمروایـی خـوب شـهری«، پررنگ-تر شـد ن حضور 
و نقـش شـهروند ان د ر فراینـد  اد اره امـور شهرهاسـت. 
معیارهـای  بـرای  شـد ه  ارائـه  شـاخص های  بررسـی 
د هگانـه حکمروایی خوب شـهری د ر فـوق تایید  کنند ه 

ایـن د ید گاه اسـت.
از ایـن رو بـرای امکان سـنجی تحقـق حکمروایی خوب 
بـه  نسـبت  شـهروند ان  د یـد گاه  می بایسـت  شـهری 
مشـارکت و نقـش آفرینـی د ر اد اره امـور شـهر مـورد  
آزمـون قـرار گیـرد . از ایـن رو د ر سـوال سـوم ابتد ا د ر 
گویه 1 جایگاه و اهمیت شـهر و مسـائل شـهری د ر نزد  
شـهروند ان مـورد  سـوال قـرار گرفتـه اسـت. گویه های 
شـماره 2 تـا 4، میـزان مشـارکت جویـی فـرد  د ر اد اره 
امور شـهر را مـورد  آزمون قرار خواهـد  د اد  و گویه های 
5 تـا 7 نیـز تصـور فرد  د ربـاره برتـری فوائد  مشـارکت 
بـر هزینـه هـای مترتب بر آن د ر شـرایط فعلـی جامعه 
را ارزیابـی خواهـد  نمـود . همچنین گویه هـای 8 تا 10 
نیـز د یـد گاه فـرد  نسـبت بـه تمایـل مسـئولین جهت 
جـذب مشـارکت شـهروند ان را مورد  سـوال قـرار د اد ه 
تـا مشـخص شـود  کـه یک شـهروند  نسـبت بـه تمایل 
بـه جلـب مشـارکت وی و سـهیم  مد یریـت شـهری 
کـرد ن وی د ر فراینـد  تصمیـم سـازی و تصمیم گیری 

چقـد ر اطمینـان و اعتمـاد  د ارد .
گویه های سوال سوم عبارتند  از:

1( مرد م برای مسـائل و مشـکالت شـهر محـل زند گی 
خـود  پـس از مسـائل خانواد گی و معیشـتی بیشـترین 

اهمیـت را قائل هسـتند .
2( مـن )حتـی اگـر فرصـت کافی د اشـته باشـم( هیچ 

عالقـه ای بـه مشـارکت د ر مد یریت شـهر نـد ارم.
3( مـن عالقـه زیـاد ی به مشـارکت د ر اد اره امور شـهر 
د ارم امـا بـه علـت مسـائل خانواد گـی، د غد غـه هـای 
معیشـتی و شـخصی و امثالهـم فرصـت کافی نـد ارم. 

4( بـه نظـر من سـایر شـهروند ان تمایـل زیـاد ی برای 
مشـارکت د ر اد اره امـور شـهر د ارند .
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5( د ر شـرایط فعلـی کار گروهـی و جمعـی بـرای اد اره 
شـهر د رد سـر زیـاد ی د اشـته و نتیجـه مثبتـی هم د ر 

نـد ارد . پی 
مثبـت  نتایـج  و  آثـار  جامعـه،  فعلـی  شـرایط  د ر   )6
از  بیشـتر  امـور شـهر  اد اره  د ر  مشـارکت شـهروند ان 
هزینـه مشـارکت د ر اد اره امـور شـهر )گذاشـتن وقت، 

اسـت.  )... و  پـول  پرد اخـت 
7( د ر شـرایط فعلـی چنانچـه مشـارکت د ر مد یریـت 
شـهر بـه پرد اخـت عـوارض، مالیـات و یـا د اد ن پـول 

بیشـتر منجـر شـود ، مـرد م آمـاد ه اند .
8( مسـئولین مد یریت شـهر شامل شـهرد اری، شورای 
شـهر و ارگان هـای د ولتـی تمایـل چند انی به اسـتفاد ه 

از مشـارکت شـهروند ان د ر اد اره امـور شـهر ند ارند .
شـهرد اری،  شـامل  شـهر  مد یریـت  مسـئولین   )9
شـورای شـهر و ارگان هـای د ولتـی تنها بـرای د ریافت 
می برنـد . نـام  مـرد م  مشـارکت  از  مالـی  کمک هـای 

10( مـن نسـبت بـه حسـن نیـت متولیـان مد یریـت 
شـهر شـامل شـهرد اری، شـورای شـهر و ارگان هـای 
د ولتـی د رباره مشـارکت شـهروند ان خوش بین هسـتم.

د ر سـوال چهـارم، که د ر راسـتای مباحث مطرح شـد ه 
د ر سـوال قبل د ر رابطه با موضوع مشـارکت شهروند ان 
د ر اد اره امـور شـهرها اسـت، از پاسـخگویان خواسـته 
شـد ه تـا د ر قالـب سـوالی بـاز، د ر صـورت موافقـت بـا 
کـم تمایلـی افـراد  جامعـه بـه مشـارکت د ر اد اره امـور 
شـهر، مهمتریـن د لیـل شـهروند ان د ر عـد م تمایـل به 
مشـارکت د ر مد یریـت شـهر و واگذاری آن بـه د ولت و 

شـهرد اری را بیـان نمایند .
د ر سـوال پنجم نیز از پاسـخگویان خواسـته شد ه است 
تـا بـا توجـه بـه جمیـع اطالعـات و آگاهی هـای خـود  
از میـان 8 گزینـه ارائـه شـد ه، 3 مـورد  از مهمتریـن 
معضـالت حـال حاضـر نظام مد یریت شـهری کشـور را 
معرفـی نماینـد  تا از ایـن طریق مهمتریـن د غد غه های 
مـرد م د ربـاره سیسـتم مد یریت شـهری آشـکار گرد د .

همچنیـن د ر سـوال ششـم نیز از شـهروند ان خواسـته 
شـد ه اسـت تـا پـس از مطالعـه 10 ویژگـی و معیـار 
ذکـر شـد ه بـرای حکمروایـی خـوب شـهری، بـا د اد ن 

نمراتـی از 1 تـا 10، آنهـا را وزن د هـی نمایند  تـا از این 
طریـق مهمترین مطالبـات مرد م از یک نظـام مد یریت 
شـهری مطلـوب توسـط خود شـان اولویت بند ی شـود . 
نتایـج این سـوال به همـراه نتایج حاصل از پرسشـنامه 
د ر جهـت  پاسـخگویی  بـرای  د لفـی  شـماره 3 روش 
آزمـون فرضیـه د وم مورد  اسـتفاد ه قـرار خواهد  گرفت. 
همچنیـن بـرای آزمـون فرضیـه اول پژوهـش کـه بـر 
وجـود  تفـاوت معناد ار میـان د ید گاه هـای جامعه علمی 
و تخصصـی برنامه ریـزی و مد یریـت شـهری کشـور و 
شـهروند ان عـاد ی اشـاره د ارد ، از روش د لفـی بـرای 
جمـع آوری نظرات کارشناسـان و سـپس اولویت بند ی 

معیارهـای مـورد  اجمـاع آنـان اسـتفاد ه خواهد  شـد .
د ر روش د لفـی از اطالعـات شـهود ی د سـترس پذیـر 
شـرکت کننـد گان، یعنی کسـانی که عمد تـاً متخصص 
هسـتند ، اسـتفاد ه می شـود . ایـن روش، یـک فراینـد  
ارتبـاط گروهـی بـا سـاختاری نسـبتاً محکـم و قضاوت 
بـه طـور  کـه  اسـت  موضوعاتـی  د ربـاره  متخصصـان 
طبیعـی، د انـش کافی د ر آن بـاره وجود  نـد ارد  و یا جو 

نایقینـی بـر آن حاکم اسـت.
د ر ایـن مقالـه بـا توجه به سـواالت و فرضیـات تحقیق، 
مختلـف  حوزه هـای  متخصـص  و  کارشـناس   10 از 
برنامه-ریـزی  شـهری،  )مد یریـت  شـهری  مسـائل 
جامعـه شـناس، جغرافیـا  شـهری، طراحـی شـهری، 
و اقتصـاد  شـهری( د عـوت شـد ه اسـت تـا به سـواالت 
د ور اول روش د لفـی پاسـخ د هند . گروه کارشناسـان با 
روش نمونـه گیـری غیراحتمالی و با شـیوه گلوله برفی 
انتخـاب شـد ند ، بـه گونه ای کـه افراد  متخصص، سـایر 
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محاسبه آلفای کرونباخ  .(253 -251: 1390؛ برای مطالعه بشتر ن.ک. به دواس،  75: 1389نماید )کالنتری، قبول و خوب معرفی می
 0.7باشد که از مقدار قابل قبول می 0.689گویه در حدود  20نباخ این نشان داد که آلفای کرو SPSSگانه توسط نرم افزار  20های گویه

قداری قابل قبول رسید که م 0.740گانه به مقدار  19های (، آلفای کرونباخ گویه11ها )گویه شماره شود. لذا باحذف یکی از گویهکمتر می
 است.

 گانه 19های جدول آلفای کرونباخ به دست آمده از گویه -2جدول شماره 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items 

.740 .758 19 

جد ول شماره 1- شرکت کنند گان د ر روش د لفی
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متخصصیـن را مطابـق جـد ول زیـر معرفـی می کرد ند . 
پیگیری هـا نیز از طریق پسـت الکترونیـک و یا مراجعه 
حضـوری انجـام گرد یـد  و 10 روز نیز از مرحلـه ابتد ا تا 

انتهـا بـه طـور انجامید .
سـوال د ور اول کـه بـه صورت باز مطـرح گرد ید  عبارت 
بـود  از: "مهمتریـن معیارهـا و ویژگی هـای مد یریـت 
شـهری مطلوب از د ید  شـما چیسـت؟ حد اقـل 5 مورد  

را نـام بـرد ه و د لیـل خود  را ذکـر کنید ."
د ر د ور د وم، فهرسـت کاملـی از ویژگی هـا و معیارهـای 
مد یریـت شـهری مطلـوب مطـرح شـد ه توسـط گـروه 
متخصصیـن، ارائـه و بـا اسـتفاد ه از آماره-هایـی ماننـد  
د رصـد  فراوانـی، به تجزیـه و تحلیل اجمالـی نتایج د ور 
اول پرد اختـه خواهـد  شـد . د ر ایـن د ور از پاسـخگویان 
پرسـید ه خواهـد  شـد  که نظـر خـود  را د ربـاره موافقت 
و مخالفـت بـا معیارهـای به د سـت د اد ه شـد ه تشـریح 

. کنند 
سـپس د ر د ور سـوم 10 معیـار نخسـت مـورد  توافـق 
تحلیـل  و  بررسـی  ماحصـل  کـه  متخصصیـن  گـروه 
د ورهـای اول و د وم مـی باشـد ، د سـته بنـد ی شـد ه و 
از آنهـا خواسـته خواهد  شـد  تا ایـن معیارهـا را اولویت 

نمایند . بنـد ی 
4- روش شناسی

مهمتریـن هـد ف مـورد  توجـه د ر ایـن پژوهـش، ایـن 
اسـت که با توجه بـه جمیع ویژگی های جامعـه ایرانی، 
حاکمیـت و ارزش هـای نهاد ینـه شـد ه د ر آن، مد یریت 
شـهری مطلـوب از نظـرگاه نظریات و تجربیـات جهانی 
و نیـز نظـرات مرد مـی و طیـف کارشناسـی و تخصصی 
چـه ویژگی هـا و مختصاتـی د اشـته و آیـا حرکـت بـه 
سـوی حکمروایـی شـهری یـا تاکید  بر مشـارکت مرد م 
د ر اد اره امـور شـهر، می توانـد  سـبب مطلـوب سـازی 

مد یریـت شـهری از د یـد گاه مـرد م شـود . از همیـن رو 
همانطـور کـه ذکـر گرد یـد ، تحقیـق حاضـر بـر مبنای 
ایـن هـد ف، نوعی تحقیـق بنیاد ی و کاربرد ی به شـمار 
مـی رود  کـه د ر آن از روش پیمایشـی )پرسشـنامه ای و 
مصاحبـه( بـرای کسـب نظـرات شـهروند ان و نیز روش 
د لفـی بـرای جمـع آوری نظـرات متخصصین اسـتفاد ه 
شـد ه اسـت)برای مطالعـه بیشـتر ن.ک. بـه حافظ نیـا، 
1389: 63- 79 ؛ آند رانویـچ و ریپوسـا، 1380: 115- 
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د ر ایـن پژوهـش بـه منظـور سـنجش روایـی پژوهـش 
اسـت.   اسـتفاد ه گرد یـد ه  آلفـای کرونبـاخ  از ضریـب 
بـه همیـن منظـور د ر نـرم افـزار SPSS نـگارش 18 از 
طریـق د سـتور SCALE آلفـای کرونبـاخ گویه هـای 
آلفـای  د امنـه  اسـت.  گرد یـد ه  محاسـبه  گانـه   20
کرونبـاخ می توانـد  بیـن صفـر و یـک باشـد . هـر چـه 
آلفـای کرونبـاخ به سـمت 1 میل کنـد ، روایی پژوهش 
بیشـتر بود ه و اگر کمتر از 0/50 باشـد  ابزار کار تحقیق 
فاقـد  پایایی اسـت. آلفـای کرونباخ بیـن 0/50 تا 0/70 
پایایـی متوسـط و قابل قبـول را بیان مـی د ارد  و آلفای 
کرونبـاخ باالتـر از 0/70 پایـای ابـزار تحقیـق را قابـل 
قبـول و خوب معرفـی می نماید  )کالنتـری، 1389: 75 
؛ بـرای مطالعـه بشـتر ن.ک. بـه د واس، 1390: 251- 
253(. محاسـبه آلفـای کرونبـاخ گویه هـای 20 گانـه 
توسـط نرم افـزار SPSS نشـان د اد  که آلفـای کرونباخ 
ایـن 20 گویـه د ر حد ود  0,689 می باشـد  کـه از مقد ار 
قابـل قبـول 0,7 کمتـر می شـود . لـذا باحـذف یکـی از 
گویه هـا )گویـه شـماره 11(، آلفای کرونبـاخ گویه های 
19 گانـه بـه مقـد ار 0,740 رسـید  کـه مقـد اری قابـل 

اسـت. قبول 
بـا توجـه به عنوان پژوهـش، جامعه آمـاری این تحقیق 

12 
 

 شرکت کنندگان در روش دلفی -1جدول شماره 
 تعداد تخصص

 3 ریت شهریمدی
 2 برنامه ریزی شهری

 1 جغرافیا
 2 طراحی شهری
 1 اقتصاد شهری

 1 جامعه شناس شهری
های مدیریت شهری مطلوب از دید شما چیست؟ مهمترین معیارها و ویژگی"سوال دور اول که به صورت باز مطرح گردید عبارت بود از: 

 ".مورد را نام برده و دلیل خود را ذکر کنید 5حداقل 
-ها و معیارهای مدیریت شهری مطلوب مطرح شده توسط گروه متخصصین، ارائه و با استفاده از آمارهدر دور دوم، فهرست کاملی از ویژگی

ظر هایی مانند درصد فراوانی، به تجزیه و تحلیل اجمالی نتایج دور اول پرداخته خواهد شد. در این دور از پاسخگویان پرسیده خواهد شد که ن
 ا درباره موافقت و مخالفت با معیارهای به دست داده شده تشریح کنند.خود ر

معیار نخست مورد توافق گروه متخصصین که ماحصل بررسی و تحلیل دورهای اول و دوم می باشد، دسته بندی  10سپس در دور سوم 
 شده و از آنها خواسته خواهد شد تا این معیارها را اولویت بندی نمایند.

 
 

 روش شناسی -4
های نهادینه شده در های جامعه ایرانی، حاکمیت و ارزشویژگی جمیعاین است که با توجه به مورد توجه در این پژوهش، مهمترین هدف 

ها و آن، مدیریت شهری مطلوب از نظرگاه نظریات و تجربیات جهانی و نیز نظرات مردمی و طیف کارشناسی و تخصصی چه ویژگی
تواند سبب مطلوب سازی به سوی حکمروایی شهری یا تاکید بر مشارکت مردم در اداره امور شهر، میمختصاتی داشته و آیا حرکت 

بنیادی و نوعی تحقیق این هدف، تحقیق حاضر بر مبنای  همانطور که ذکر گردید، از همین رو مدیریت شهری از دیدگاه مردم شود.
ای و مصاحبه( برای کسب نظرات شهروندان و نیز روش دلفی برای مهاز روش پیمایشی )پرسشناه در آن رود کبه شمار می کاربردی

 -115: 1380؛ آندرانویچ و ریپوسا،  79 -63: 1389نیا، )برای مطالعه بیشتر ن.ک. به حافظآوری نظرات متخصصین استفاده شده استجمع
118.) 

 SPSSگردیده است.  به همین منظور در نرم افزار سنجش روایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده  در این پژوهش به منظور
تواند بین صفر و یک گانه محاسبه گردیده است. دامنه آلفای کرونباخ می 20های آلفای کرونباخ گویه SCALEاز طریق دستور  18نگارش 

ابزار کار تحقیق فاقد پایایی است.  باشد 50/0میل کند، روایی پژوهش بیشتر بوده و اگر کمتر از  1باشد. هر چه آلفای کرونباخ به سمت 
پایای ابزار تحقیق را قابل  70/0دارد و آلفای کرونباخ باالتر از پایایی متوسط و قابل قبول را بیان می 70/0تا  50/0آلفای کرونباخ بین 

محاسبه آلفای کرونباخ  .(253 -251: 1390؛ برای مطالعه بشتر ن.ک. به دواس،  75: 1389نماید )کالنتری، قبول و خوب معرفی می
 0.7باشد که از مقدار قابل قبول می 0.689گویه در حدود  20نباخ این نشان داد که آلفای کرو SPSSگانه توسط نرم افزار  20های گویه

قداری قابل قبول رسید که م 0.740گانه به مقدار  19های (، آلفای کرونباخ گویه11ها )گویه شماره شود. لذا باحذف یکی از گویهکمتر می
 است.

 گانه 19های جدول آلفای کرونباخ به دست آمده از گویه -2جدول شماره 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items 

.740 .758 19 

جد ول شماره 2- جد ول آلفای کرونباخ به د ست آمد ه از گويه های 19 گانه
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جنسـیت،  سـنین،  بـا  تهـران  کالنشـهر  شـهروند ان 
تحصیـالت، سـواد ، شـغل و وضـع د رآمـد ی متفـاوت 
شـاخص های  و  معیارهـا  سـنجش  کـه  می باشـند  
مد یریـت شـهری مطلـوب از آنهـا صـورت می گیـرد . 
واحـد  آماري این پژوهـش د ر میان جامعه شـهروند ان، 
تعـد اد  خانوار اسـت که البته با توجه به حجم گسـترد ه  
جامعـه آمـاری، نمونه گیـري چنـد  مرحلـه ای از جامعه 
آمـاری صـورت پذیرفتـه اسـت. بـرای نمونـه گیـری با 
توجـه بـه کیفـی بـود ن روش تحقیـق و متغیرهـای 
آن از یـک طـرف و وسـعت و جمعیـت زیـاد  کالنشـهر 
تهـران و نیـز جابجایی هـای جمعیتی فراوان د ر سـطح 
شـهر از طـرف د یگـر، از روش نمونه گیری خوشـه ای- 
فضایـی )چنـد  مرحلـه ای( اسـتفاد ه می شـود . این نوع 
نمونـه گیـری هنگامـی کاربـرد  د ارد  که امـکان تعیین 
چارچوبـی بـرای جامعـه آمـاری وجـود  نـد ارد  و محقق 
نتوانـد  نمونـه مورد نظـر را به روش های احتمالی سـاد ه 
یـا طبقـه بنـد ی شـد ه انتخـاب کنـد  و عـالوه بـر ایـن 
جامعـه د ارای خصلـت سلسـله مراتبـی باشـد . د ر ایـن 
وضعیت از نظام سلسـله مراتب یا تقسـیمات جغرافیایی 

اسـتفاد ه می شـود  )حافـظ نیـا، 1389: 154(.
بـرای همیـن منظـور کالنشـهر تهـران مطابق با شـکل 
زیـر ابتـد ا د ر راسـتای محـور انقـالب- آزاد ی بـه د و 
بخش شـمال و جنوب تقسـیم بند ی می-شـود . سپس 
از بیـن د و بخـش )خوشـه( شـمال و جنوب بـه صورت 
تصاد فـی د و منطقـه انتخاب می شـود . د ر مرحله سـوم 
از میـان محالت موجـود  د ر هر منطقه بـه تصاد ف یک 
محلـه انتخاب می گرد د . مطابق با نقشـه زیر مشـخص 
می شـود  کـه محـالت د اوود یـه از منطقـه 3 و محلـه 

یافـت آبـاد  جنوبـی از منطقـه 18 انتخاب شـد ه اند .
محلـه د اوود یـه مطابـق بـا اطلـس محالت شـهر تهران 

493 هکتار وسـعت د اشـته و جمعیتی بالغ بر 26493 
نفـر و 6463 خانـوار را د ر خـود  جـای د اد ه اسـت. ایـن 
محلـه کـه نـام آن برگرفته از یکـی از نواد گان ناد رشـاه 
اسـت کـه مالـک آن منطقـه بـود ه از شـمال بـه بلـوار 
میرد امـاد ، از جنـوب بـه بزرگـراه رسـالت، از شـرق بـه 
خیابـان شـریعتی و از غـرب به بزرگراه مـد رس محد ود  

می شـود . 
محلـه یافت آبـاد  جنوبی نیـز مطابق بـا اطلس محالت 
شـهر تهران 191 هکتار وسـعت د اشـته و جمعیتی د ر 
حـد ود  26894 نفـر و 4104 خانـوار را د ر خـود  جـای 
د اد ه اسـت. ایـن محلـه از شـمال بـه خیابـان زند یـه و 
میرهاشـمی، از جنـوب بـه بزرگـراه آزاد گان، از شـرق 
بـه بلـوار الغد یـر و از غـرب بـه رود خانـه کـن و بزرگراه 

آزاد گان منتهـی می گـرد د . 
بـرای تعییـن حجـم نمونـه بـا توجـه بـه فـراوان بود ن 
تعـد اد  خانوارهـا د ر هـر د و محله و نیز نـوع تحقیق که 
از لحـاظ ماهیـت و روش د ر زمـره تحقیقـات کاربرد ی 
قـرار می گیـرد ، لـذا حد اقـل حجـم نمونـه می بایسـت 
100 خانـوار باشـد . الزم به توضیح اسـت از شـهروند ان 
خواسـته شـد  تا ایـن پرسشـنامه ها را با کسـب نظرات 
سـایر اعضـای خانوار خود  د ر یک فرصت مناسـب )یک 
هفتـه ( تکمیـل نمایند  و نظرات اعالم شـد ه جمع بند ی 
نظـرات تمامـی اعضـای خانوار خود  باشـد . بـا توجه به 
اینکـه تعـد اد  خانوارهـای د و محلـه بـا یکد یگـر تفاوت 
د ارنـد  لـذا پراکنـش توزیـع پرسشـنامه بـرای محلـه 
د اوود یـه کـه 6463 خانـوار د ارد  60 نمونه و برای محله 
یافـت آبـاد  جنوبـی کـه 4104 خانـوار د ارد  40 نمونـه 
بـه صـورت تصاد فـی خواهد  بود  )بـرای مطالعه بیشـتر 

ن.ک. بـه حافظ نیـا، 1389: 164- 165(.
بـا توجـه بـه اینکـه ایـن پژوهـش د ر چارچـوب روش 
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نشهر تهران با سنین، جنسیت، تحصیالت، سواد، شغل و وضع درآمدی ، جامعه آماری این تحقیق شهروندان کالپژوهشبا توجه به عنوان 
واحد آماری این پژوهش در میان  گیرد.های مدیریت شهری مطلوب از آنها صورت میباشند که سنجش معیارها و شاخصمتفاوت می

ای از جامعه آماری صورت یری چند مرحلهگجامعه آماری، نمونه جامعه شهروندان، تعداد خانوار است که البته با توجه به حجم گسترده
برای نمونه گیری با توجه به کیفی بودن روش تحقیق و متغیرهای آن از یک طرف و وسعت و جمعیت زیاد کالنشهر تهران  پذیرفته است.
استفاده  ی(فضایی )چند مرحله ا -اینمونه گیری خوشههای جمعیتی فراوان در سطح شهر از طرف دیگر، از روش و نیز جابجایی

شود. این نوع نمونه گیری هنگامی کاربرد دارد که امکان تعیین چارچوبی برای جامعه آماری وجود ندارد و محقق نتواند نمونه موردنظر را می
ز نظام های احتمالی ساده یا طبقه بندی شده انتخاب کند و عالوه بر این جامعه دارای خصلت سلسله مراتبی باشد. در این وضعیت ابه روش

 (.154: 1389شود )حافظ نیا، سلسله مراتب یا تقسیمات جغرافیایی استفاده می
-آزادی به دو بخش شمال و جنوب تقسیم بندی می -در راستای محور انقالبظور کالنشهر تهران مطابق با شکل زیر ابتدا برای همین من

در مرحله سوم از میان محالت موجود  شود.منطقه انتخاب میسپس از بین دو بخش )خوشه( شمال و جنوب به صورت تصادفی دو  شود.
و محله یافت  3شود که محالت داوودیه از منطقه در هر منطقه به تصادف یک محله انتخاب می گردد. مطابق با نقشه زیر مشخص می

 اند.انتخاب شده 18آباد جنوبی از منطقه 
 )منبع: نگارنده( شیوه انتخاب نمونه در کالنشهر تهران -1شکل شماره

 
 
 
 
 
 

خانوار را در خود جای  6463نفر و  26493هکتار وسعت داشته و جمعیتی بالغ بر  493محله داوودیه مطابق با اطلس محالت شهر تهران 
از جنوب به  داده است. این محله که نام آن برگرفته از یکی از نوادگان نادرشاه است که مالک آن منطقه بوده از شمال به بلوار میرداماد،

 شود.بزرگراه رسالت، از شرق به خیابان شریعتی و از غرب به بزرگراه مدرس محدود می
 (3محله داوودیه )منبع: وب سایت شهرداری منطقه  -2شکل شماره

 
خانوار را  4104نفر و  26894هکتار وسعت داشته و جمعیتی در حدود  191محله یافت آباد جنوبی نیز مطابق با اطلس محالت شهر تهران 

به  در خود جای داده است. این محله از شمال به خیابان زندیه و میرهاشمی، از جنوب به بزرگراه آزادگان، از شرق به بلوار الغدیر و از غرب
 گردد.رودخانه کن و بزرگراه آزادگان منتهی می

 
 
 
 
 
 
 

شکل شماره1- شیوه انتخاب نمونه د ر کالنشهر تهران )منبع: نگارند ه(
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تحقیـق کیفـی قابل د سـته بنـد ی می باشـد  و از روش 
پیمایـش )پرسشـنامه بـه صورت سـواالت باز و بسـته( 
و روش د لفـی برای جمع آوری د اد ه ها اسـتفاد ه شـد ه، 
از روش هـای آمـاری توصیفـی – تحلیلی و اسـتنباطی 
ماننـد  جـد اول  توزیـع فراوانـی، روش مقیـاس سـازی، 
پارامترهـای آماری و نمود ارها بهره گرفته شـد ه اسـت. 
سـپس روابط بیـن متغیرها بـا اسـتفاد ه از تکنیک های 
آمـاری آزمون مقایسـه میانگین T، ضریب همبسـتگی 
پیرسـون و رگرسـیون خطـی و چند متغیـره د ر بسـته 
نـرم افـزاری SPSS مـورد  تجزیه و تحلیل قـرار گرفت.

5- تجزيه و تحلیل د اد ه ها
 %45 و  مـرد   پاسـخگویان   %55 پیمایـش  ایـن  د ر 
سـال،   25 زیـر   %12 تعـد اد   ایـن  از  بود ه انـد .  زن 
30% بیـن 25-34 سـال، 10% بیـن 35- 44 سـال، 
23%بیـن 45- 55 سـال و 25 د رصـد  نیـز بـاالی 55 
سـال بود ه انـد . از بعـد  تحصیـالت نیـز 0% بـی سـواد ، 
25% د یپلـم، 52%لیسـانس و 15% فـوق لیسـانس و 
باالتـر بود ه انـد . از لحـاظ شـغل نیـز 8% کارگـر، %27 
 %13 د ار،  خانـه   %23 آزاد ،  شـغل   %12 کارمنـد ، 
بازنشسـته، 15% د انشـجو و 2% نیـز بیـکار بود ه اند . از 
لحـاظ د رآمد  میـزان د رآمد  خانوار نیـز 15% زیر 350 
هزارتومـان، 18% بیـن 350 تـا 500 هزارتومان، %40  13 
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شکل شماره 3- يافت آباد  )منبع: وب سايت شهرد اری 
منطقه 18(

شکل شماره2- محله د اوود يه )منبع: وب سايت شهرد اری 
منطقه 3(
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 (18یافت آباد )منبع: وب سایت شهرداری منطقه  -3شکل شماره 

 
تعیین حجم نمونه با توجه به فراوان بودن تعداد خانوارها در هر دو محله و نیز نوع تحقیق که از لحاظ ماهیت و روش در زمره برای 

الزم به توضیح است از شهروندان خواسته شد تا این خانوار باشد.  100بایست گیرد، لذا حداقل حجم نمونه میقرار می کاربردیتحقیقات 
بندی تکمیل نمایند و نظرات اعالم شده جمع( کسب نظرات سایر اعضای خانوار خود در یک فرصت مناسب )یک هفتهها را با پرسشنامه

با توجه به اینکه تعداد خانوارهای دو محله با یکدیگر تفاوت دارند لذا پراکنش توزیع پرسشنامه برای نظرات تمامی اعضای خانوار خود باشد. 
نمونه به صورت تصادفی خواهد بود  40خانوار دارد  4104نمونه و برای محله یافت آباد جنوبی که  60دارد  خانوار 6463محله داوودیه که 

 (.165 -164: 1389نیا، )برای مطالعه بیشتر ن.ک. به حافظ
ورت سواالت باشد و از روش پیمایش )پرسشنامه به صدر چارچوب روش تحقیق کیفی قابل دسته بندی می پژوهشبا توجه به اینکه این 

توزیع  تحلیلی و استنباطی مانند جداول –های آماری توصیفی ها استفاده شده، از روشباز و بسته( و روش دلفی برای جمع آوری داده
 های آماریفراوانی، روش مقیاس سازی، پارامترهای آماری و نمودارها بهره گرفته شده است. سپس روابط بین متغیرها با استفاده از تکنیک

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و چندمتغیره در بسته نرم افزاری Tآزمون مقایسه میانگین 
 گرفت.

 
 هاتجزیه و تحلیل داده -5

سال،  44 -35بین  %10سال،  34-25بین  %30سال،  25زیر  %12اند. از این تعداد زن بوده %45پاسخگویان مرد و  %55در این پیمایش 
فوق  %15لیسانس و  %52دیپلم،  %25بی سواد،  %0اند. از بعد تحصیالت نیز سال بوده 55درصد نیز باالی  25سال و  55 -45بین  23%

نیز  %2دانشجو و  %15بازنشسته،  %13خانه دار،  %23شغل آزاد،  %12کارمند،  %27کارگر،  %8اند. از لحاظ شغل نیز لیسانس و باالتر بوده
هزار تا یک  500بین  %40هزارتومان،  500تا  350بین  %18هزارتومان،  350زیر  %15اند. از لحاظ درآمد میزان درآمد خانوار نیز بیکار بوده

 اند.میلیون تومان را اعالم نموده 2نیز بش از  %10نیز بین یک میلیون تا دو میلیون تومان و  %17میلیون تومان، 
اند که در مورد را به عنوان مهمترین مشخصات مدیریت شهری مطلوب ذکر کرده 12پاسخگویان در سوال اول که به صورت سوالی باز بود 

 نمودار زیر فراوانی آن نمایش داده شده است:
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 های مدیریت شهری مطلوب عنوان شده توسط پاسخگویانفراوانی ویژگی -1نمودار شماره 

 
 

ان توجه این است که مبحث مشارکت شهروندان در اداره امور شهر که در نظریه حکمروایی خوب شهری، ویژگی کلیدی و نکته شای
اند. همچنین علی رغم از پاسخگویان به آن اشاره کرده %14رود در این پیمایش جزء مشخصات پرتکرار نبوده و تنها محوری به شمار می

ها و فضاهای های عمرانی مانند احداث معابر، احداث پارکن، مدیریت شهری مطلوب را در اجرای فعالیتباور موجود مبنی بر اینکه شهروندا
دهد که مسئولیت پذیری مدیریت شهر در قبال مسائل، مشکالت و کمبودهای موجود دانند، نتایج این پیمایش نشان میسبز و امثالهم می

باشد. عدالت محوری، و تالش در جهت ز مهمترین خصائص مدیریت شهری مطلوب میدر شهر و پاسخگویی در برابر عملکرد خود یکی ا
های طبقاتی از طریق نگاه یکسان به سرتاسر شهر و تخصیص متوازن امکانات و تسهیالت شهری یکی دیگر از پرتکرارترین کاهش فاصله

های قابل انتظاری چون این دو مشخصه مهم، ویژگیهای مدیریت شهری مطلوب از دید شهروندان بوده است. پس از مشخصات و ویژگی
اند. قانونگرایی، آینده نگری، انسجام و یکپارچگی در عمران شهری مناسب، رضایت از خدمات شهری و زیباسازی شهری قرار گرفته

گیری از و بهره مدیریت شهری، شفافیت و وضوح، بازنگری در ساختار سازمانی نهادهای رسمی مدیریت شهری و به ویژه شهرداری
 باشد.مشارکت شهروندان در اداره امور شهر نیز دیگر مشخصات مدیریت شهری مطلوب می

های مدیریت شهری مطلوب تدوین شده است. در سه گویه گویه در راستای سنجش سه موضوع یا مولفه موثر بر ویژگی 9در سوال دوم 
دهد که میزان اعتقاد و اهمیت به اصل شهر، سنجش شده است. نتیجه نشان می اول، میزان اعتقاد و اهمیت به اصل مشارکت در مدیریت

رود. بنابراین باید گفت شهروندان نسبت به اهمیت و جایگاه در طیف لیکرت زیاد به شمار می 3.97مشارکت در مدیریت شهر با میانگین 
با  4.05از پاسخگویان با میانگین  %75زم را دارند. حدود اصل مشارکت در اداره امور شهر برای تحقق مدیریت شهری مطلوب اعتقاد ال

توان بر مشکالت و مسائل شهری غلبه کرد، اعالم موافقت گویه تنها با همکاری و مشارکت همه شهروندان با نهاد مدیریت شهری می
ها و بر شهرداری، شورای شهر، ارگانبا این موضوع که مدیریت شهری )مشتمل  2.13از پاسخگویان با میانگین  %80اند. همچنین نموده

های دولتی و غیره( به تنهایی و بدون استمداد از همکاری و مشارکت شهروندان قادر به حل مسائل و مشکالت شهرها خواهد بود، دستگاه
ا مخالف بوده و بر این باورند از پاسخگویان نیز با عدم تاثیر مشارکت شهروندان در بهبود اداره و مدیریت شهره %82اند. مضافاً مخالف بوده

که مشارکت شهروندان قطعا موجب تاثیر مثبت در بهبود مدیریت شهرها خواهد بود. بنابراین در مجموع باید گفت شهروندان به صورت کلی 
 با اصل مشارکت و اهمیت و جایگاه ممتاز آن برای دستیابی به مدیریت شهری مطلوب موافقت دارند.

نمود ار شماره 1- فراوانی ويژگی های مد يريت شهری مطلوب عنوان شد ه توسط پاسخگويان
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بیـن 500 هـزار تـا یک میلیـون تومـان، 17% نیز بین 
یـک میلیـون تـا د و میلیون تومـان و 10% نیـز بش از 

2 میلیـون تومـان را اعـالم نمود ه انـد .
سـوالی  صـورت  بـه  کـه  اول  سـوال  د ر  پاسـخگویان 
بـاز بـود  12 مـورد  را بـه عنـوان مهمتریـن مشـخصات 
مد یریت شـهری مطلـوب ذکـر کرد ه اند  کـه د ر نمود ار 

زیـر فراوانـی آن نمایـش د اد ه شـد ه اسـت:
نکتـه شـایان توجـه ایـن اسـت کـه مبحـث مشـارکت 
شـهروند ان د ر اد اره امور شـهر که د ر نظریه حکمروایی 
خـوب شـهری، ویژگـی کلیـد ی و محـوری بـه شـمار 
مـی رود  د ر ایـن پیمایـش جـزء مشـخصات پرتکـرار 
اشـاره  آن  بـه  پاسـخگویان  از   %14 تنهـا  و  نبـود ه 
کرد ه انـد . همچنیـن علـی رغـم بـاور موجـود  مبنـی 
بـر اینکـه شـهروند ان، مد یریـت شـهری مطلـوب را د ر 
معابـر،  احـد اث  ماننـد   عمرانـی  فعالیت هـای  اجـرای 
احـد اث پارک هـا و فضاهـای سـبز و امثالهـم می د انند ، 
نتایـج ایـن پیمایـش نشـان می د هـد  کـه مسـئولیت 
پذیـری مد یریـت شـهر د ر قبـال مسـائل، مشـکالت و 
کمبود هـای موجـود  د ر شـهر و پاسـخگویی د ر برابـر 
عملکـرد  خـود  یکـی از مهمتریـن خصائـص مد یریـت 
شـهری مطلـوب می باشـد . عد الـت محـوری، و تـالش 
د ر جهـت کاهـش فاصله هـای طبقاتـی از طریـق نـگاه 
یکسـان به سرتاسـر شـهر و تخصیص متـوازن امکانات 
پرتکرارتریـن  از  د یگـر  یکـی  شـهری  تسـهیالت  و 
مشـخصات و ویژگی هـای مد یریـت شـهری مطلـوب از 

د یـد  شـهروند ان بـود ه اسـت. پـس از این د و مشـخصه 
مهـم، ویژگی هـای قابل انتظـاری چون عمران شـهری 
زیباسـازی  و  شـهری  خد مـات  از  رضایـت  مناسـب، 
نگـری،  آینـد ه  قانونگرایـی،  گرفته انـد .  قـرار  شـهری 
انسـجام و یکپارچگـی د ر مد یریت شـهری، شـفافیت و 
وضوح، بازنگری د ر سـاختار سـازمانی نهاد های رسـمی 
مد یریـت شـهری و بـه ویـژه شـهرد اری و بهره گیـری 
از مشـارکت شـهروند ان د ر اد اره امـور شـهر نیـز د یگـر 

مشـخصات مد یریـت شـهری مطلـوب می باشـد .
د ر سـوال د وم 9 گویه د ر راسـتای سـنجش سه موضوع 
یـا مولفه موثر بـر ویژگی های مد یریت شـهری مطلوب 
تد وین شـد ه اسـت. د ر سـه گویـه اول، میـزان اعتقاد  و 
اهمیـت به اصل مشـارکت د ر مد یریت شـهر، سـنجش 
شـد ه اسـت. نتیجـه نشـان می د هد  کـه میـزان اعتقاد  
و اهمیـت بـه اصـل مشـارکت د ر مد یریـت شـهر بـا 
میانگیـن 3,97 د ر طیـف لیکرت زیاد  به شـمار می رود . 
بنابرایـن بایـد  گفـت شـهروند ان نسـبت بـه اهمیـت و 
جایـگاه اصـل مشـارکت د ر اد اره امور شـهر برای تحقق 
مد یریت شـهری مطلـوب اعتقـاد  الزم را د ارنـد . حد ود  
75% از پاسـخگویان بـا میانگیـن 4,05 بـا گویه تنها با 
همـکاری و مشـارکت همه شـهروند ان با نهـاد  مد یریت 
شـهری می تـوان بـر مشـکالت و مسـائل شـهری غلبه 
از  همچنیـن %80  نمود ه انـد .  موافقـت  اعـالم  کـرد ، 
پاسـخگویان بـا میانگیـن 2,13 بـا ایـن موضـوع کـه 
مد یریت شـهری )مشـتمل بر شهرد اری، شـورای شهر، 
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 ن مقایسه میانگین اعتقاد و اهمیت به اصل مشارکتآزمو -3جدول شماره 

 

Test Value = 0 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

X1 .000 4.050 3.81 4.29 
X2 .000 3.87500 3.6808 4.0692 
X3 .000 4.00000 3.7491 4.2509 

X1X2X3 .000 3.97 - - 
(X1 :)تنها با همکاری و مشارکت همه شهروندان با نهاد مدیریت شهری میتوان بر مشکالت و مسائل شهری غلبه کرد. 
(X2 :)ها و ...( به تنهایی قادر به حل مسائل و مشکالت شهرها استها و وزارتخانهمدیریت شهری )شامل شهرداری، شورای شهر، سازمان. 
(X3 :) در مدیریت شهر، تاثیر چندانی در بهبود اداره و مدیریت شهرها نخواهد گذاشتمشارکت شهروندان. 

 
دهد ، دیدگاه فرد درباره چگونگی مدیریت شهرها و نهاد متولی اداره شهرها سنجش شده است. نتیجه نشان می6تا  4های در گویه

ذ شهروندان در فرایند مدیریت شهر موافقت دارند. گری بخش عمومی و دولتی و گسترش حیطه قدرت و نفوپاسخگویان با کاهش تصدی
نیز در  %85نیز با قرارگیری مدیریتِ شهر در اختیار شهرداری اعالم مخالفت نموده و  %57با قرارگیری مدیریتِ شهر در تیول دولت و  85%

که متشکل از خبرگان، معتمدین و کارشناسان ها باشد بایست به وسیله نهادی همانند شورایاریاداره امور شهرها می»برابر این گزاره که 
)زیاد رو به  4.10، با میانگین «کنندشوند و با نظارت و حمایت دولت و شهرداری فعالیت میبوده و با آراء مستقیم شهروندان انتخاب می

یریت شهری مطلوب را در واگذاری هر چه اند. بنابراین باید نتیجه گرفت شهروندان مدخیلی زیاد در طیف لیکرت(، موافقت خود را ابراز کرده
 دانند.بیشتر امر اداره شهرها به شهروندان و منتخبین آنها و به عبارت دیگر اجرای رویکرد اداره مردمی شهرها می

 آزمون مقایسه میانگین دیدگاه فرد درباره چگونگی اداره شهر -4جدول شماره 

 

Test Value = 0 

Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

X4 .000 3.95000 3.7333 4.1667 
X5 .000 3.60000 3.3512 3.8488 
X6 .000 4.100 3.82 4.38 

X4X5X6 .000 3.88 - - 
(X4.اداره امور شهر در دست تنها یک نهاد و آن هم دولت باشد :) 
(X5اداره امور شهر د :).ر دست تنها یک نهاد و آن هم شهرداری هر شهر باشد 
(X6اداره امور شهرها می :)ها باشد که متشکل از خبرگان، معتمدین و کارشناسان بوده و با آراء مستقیم شهروندان انتخاب بایست به وسیله نهادی همانند شورایاری

 کنندشوند و با نظارت و حمایت دولت و شهرداری فعالیت میمی
 
ها در شهر تهران به عنوان دو عنصر اساسی در رویکرد ، دیدگاه شهروندان درباره چگونگی عملکرد شوراها و شورایاری9تا  7های ر گویهد

اداره مردمی شهرها پرسیده شده است. نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان از عملکرد شوراها و شورایاریها در مجموع رضایت داشته ولی 
توان به بیشتر بودن ( رضایت بیشتری دارند. از دالیل این امر می3( در مقایسه با شوراها )با میانگین 3.45ها )با میانگین شورایاریاز عملکرد 

ها و اعتماد بیشتر شهروندان به آنان و درگیر بودن آنها حتی با مسائل و معضالت جزئی محالت ارتباطات و تعامالت مردم با شورایاری
توان با تکیه بر نقش و علت مرتبط دانست. بنابراین باید گفت برای تحقق مدیریت شهری مطلوب از دید شهروندان تهرانی میشهری و به 

ها، افزایش دامنه اختیارات و ها، به تدوین سازوکارهای مناسب )چگونگی انتخاب اعضای آن، ترکیب اعضاء شورایاریجایگاه شورایاری
 ردمی امور شهر پرداخت.وظایف و ...( برای اداره م

 

جد ول شماره 3- آزمون مقايسه میانگین اعتقاد  و اهمیت به اصل مشارکت

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
55

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 N

ov
em

be
r 

12
th

 2
01

9

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2374-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 53 زمستان 97
No.53 Winter 2019 

108

ارگان هـا و د سـتگاه های د ولتـی و غیـره( بـه تنهایـی و 
بد ون اسـتمد اد  از همکاری و مشـارکت شهروند ان قاد ر 
به حل مسـائل و مشـکالت شـهرها خواهد  بود ، مخالف 
بود ه-انـد . مضافاً 82% از پاسـخگویان نیـز با عد م تاثیر 
مشـارکت شـهروند ان د ر بهبود  اد اره و مد یریت شـهرها 
مخالـف بـود ه و بر این باورند  که مشـارکت شـهروند ان 
قطعـا موجـب تاثیر مثبـت د ر بهبـود  مد یریت شـهرها 
خواهـد  بود . بنابرایـن د ر مجموع باید  گفت شـهروند ان 
بـه صـورت کلی با اصـل مشـارکت و اهمیـت و جایگاه 
ممتـاز آن برای د سـتیابی بـه مد یریت شـهری مطلوب 

موافقـت د ارند .
د ر گویه هـای 4 تـا 6، د یـد گاه فـرد  د ربـاره چگونگـی 
مد یریـت شـهرها و نهـاد  متولی اد اره شـهرها سـنجش 
شـد ه اسـت. نتیجـه نشـان می د هـد  پاسـخگویان بـا 

کاهـش تصد ی گری بخش عمومی و د ولتی و گسـترش 
حیطـه قـد رت و نفـوذ شـهروند ان د ر فراینـد  مد یریت 
شـهر موافقت د ارنـد . 85% با قرارگیری مد یریِت شـهر 
د ر تیـول د ولـت و 57% نیز با قرارگیری مد یریِت شـهر 
د ر اختیـار شـهرد اری اعالم مخالفت نمـود ه و 85% نیز 
د ر برابـر ایـن گـزاره که »اد اره امور شـهرها می بایسـت 
کـه  باشـد   هماننـد  شـورایاری ها  نهـاد ی  وسـیله  بـه 
متشـکل از خبرگان، معتمد ین و کارشناسـان بود ه و با 
آراء مسـتقیم شـهروند ان انتخاب می شـوند  و با نظارت 
می کننـد «،  فعالیـت  شـهرد اری  و  د ولـت  حمایـت  و 
بـا میانگیـن 4,10 )زیـاد  رو بـه خیلـی زیـاد  د ر طیـف 
لیکـرت(، موافقت خـود  را ابـراز کرد ه انـد . بنابراین باید  
نتیجه گرفت شـهروند ان مد یریت شـهری مطلوب را د ر 
واگذاری هر چه بیشـتر امر اد اره شـهرها به شـهروند ان 
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 ن مقایسه میانگین اعتقاد و اهمیت به اصل مشارکتآزمو -3جدول شماره 

 

Test Value = 0 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

X1 .000 4.050 3.81 4.29 
X2 .000 3.87500 3.6808 4.0692 
X3 .000 4.00000 3.7491 4.2509 

X1X2X3 .000 3.97 - - 
(X1 :)تنها با همکاری و مشارکت همه شهروندان با نهاد مدیریت شهری میتوان بر مشکالت و مسائل شهری غلبه کرد. 
(X2 :)ها و ...( به تنهایی قادر به حل مسائل و مشکالت شهرها استها و وزارتخانهمدیریت شهری )شامل شهرداری، شورای شهر، سازمان. 
(X3 :) در مدیریت شهر، تاثیر چندانی در بهبود اداره و مدیریت شهرها نخواهد گذاشتمشارکت شهروندان. 

 
دهد ، دیدگاه فرد درباره چگونگی مدیریت شهرها و نهاد متولی اداره شهرها سنجش شده است. نتیجه نشان می6تا  4های در گویه

ذ شهروندان در فرایند مدیریت شهر موافقت دارند. گری بخش عمومی و دولتی و گسترش حیطه قدرت و نفوپاسخگویان با کاهش تصدی
نیز در  %85نیز با قرارگیری مدیریتِ شهر در اختیار شهرداری اعالم مخالفت نموده و  %57با قرارگیری مدیریتِ شهر در تیول دولت و  85%

که متشکل از خبرگان، معتمدین و کارشناسان ها باشد بایست به وسیله نهادی همانند شورایاریاداره امور شهرها می»برابر این گزاره که 
)زیاد رو به  4.10، با میانگین «کنندشوند و با نظارت و حمایت دولت و شهرداری فعالیت میبوده و با آراء مستقیم شهروندان انتخاب می

یریت شهری مطلوب را در واگذاری هر چه اند. بنابراین باید نتیجه گرفت شهروندان مدخیلی زیاد در طیف لیکرت(، موافقت خود را ابراز کرده
 دانند.بیشتر امر اداره شهرها به شهروندان و منتخبین آنها و به عبارت دیگر اجرای رویکرد اداره مردمی شهرها می

 آزمون مقایسه میانگین دیدگاه فرد درباره چگونگی اداره شهر -4جدول شماره 

 

Test Value = 0 

Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

X4 .000 3.95000 3.7333 4.1667 
X5 .000 3.60000 3.3512 3.8488 
X6 .000 4.100 3.82 4.38 

X4X5X6 .000 3.88 - - 
(X4.اداره امور شهر در دست تنها یک نهاد و آن هم دولت باشد :) 
(X5اداره امور شهر د :).ر دست تنها یک نهاد و آن هم شهرداری هر شهر باشد 
(X6اداره امور شهرها می :)ها باشد که متشکل از خبرگان، معتمدین و کارشناسان بوده و با آراء مستقیم شهروندان انتخاب بایست به وسیله نهادی همانند شورایاری

 کنندشوند و با نظارت و حمایت دولت و شهرداری فعالیت میمی
 
ها در شهر تهران به عنوان دو عنصر اساسی در رویکرد ، دیدگاه شهروندان درباره چگونگی عملکرد شوراها و شورایاری9تا  7های ر گویهد

اداره مردمی شهرها پرسیده شده است. نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان از عملکرد شوراها و شورایاریها در مجموع رضایت داشته ولی 
توان به بیشتر بودن ( رضایت بیشتری دارند. از دالیل این امر می3( در مقایسه با شوراها )با میانگین 3.45ها )با میانگین شورایاریاز عملکرد 

ها و اعتماد بیشتر شهروندان به آنان و درگیر بودن آنها حتی با مسائل و معضالت جزئی محالت ارتباطات و تعامالت مردم با شورایاری
توان با تکیه بر نقش و علت مرتبط دانست. بنابراین باید گفت برای تحقق مدیریت شهری مطلوب از دید شهروندان تهرانی میشهری و به 

ها، افزایش دامنه اختیارات و ها، به تدوین سازوکارهای مناسب )چگونگی انتخاب اعضای آن، ترکیب اعضاء شورایاریجایگاه شورایاری
 ردمی امور شهر پرداخت.وظایف و ...( برای اداره م

 

جد ول شماره 4- آزمون مقايسه میانگین د يد گاه فرد  د رباره چگونگی اد اره شهر
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 آزمون مقایسه میانگین دیدگاه فرد نسبت به چگونگی عملکرد شوراها و شورایاریها -5جدول شماره 

(X7.تشکیل شوراهای اسالمی شهر تاثیر زیادی بر بهبود کیفیت اداره شهر تهران در یک دهه اخیر داشته است :) 
(X8ایجاد شورایاری :)الت شهری شده است.ها موجب افزایش کارآیی شورای شهر و شهرداری در حل مسائل و مشکالت مح 
(X9تشکیل شوراها و شورایاری :) ها تاثیر چندانی در اداره امور شهرها نداشته است 

 
دهد شهر و مسائل در گویه دهم، جایگاه و اهمیت شهر و مسائل شهری در نزد شهروندان مورد سنجش قرار گرفته که نتایج نشان می

دهد که استفاده باشد. این موضوع نشان میترین اهمیت را در نزد شهروندان دارا میشهری پس از مسائل خانوادگی، معیشتی و شخصی بیش
از مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، به علت اهمیت داشتن شهر و مسائل شهری در نزد شهروندان دارای ظرفیت بالقوه مناسبی برای 

 باشد.بهره برداری مدیریتِ شهر می
 ه میانگین جایگاه و اهمیت شهر و مسائل شهری در نزد شهروندانآزمون مقایس -6جدول شماره 

 Test Value = 0 

Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

X10 .000 3.475 3.19 3.76 
(X10مردم برای مسائل و مشکالت شهر محل زندگی خود پس از مسائل خ :).انوادگی و معیشتی بیشترین اهمیت را قائل هستند 

 
توان چنین گفت: مدیریت شهری مطلوب از دید شهروندان تهرانی، مدیریتی است که به بنابراین در تعریف مدیریت شهری مطلوب می

ا( و نظارت و حمایت نهادهای هوسیله گروهی شامل خبرگان، معتمدین و کارشناسان منتخبین شهروندان )به عنوان مثال در قالب شورایاری
هایی چون مسئولیت پذیری و پاسخگویی، عدالت محوری، های دولتی و شهرداری( اعمال شده و مشتمل بر ویژگیدولتی و عمومی )ارگان

، عمران شهری مناسب، رضایت مندی شهروندان از خدمات شهرداری، زیباسازی شهری، قانونگرایی، آینده نگری، انسجام و یکپارچگی
ها، اصالح سازمانی نهادهای مدیریت شهری به ویژه شهرداری، مشارکت شهروندان در اداره امور ها و برنامهشفافیت و اعالم عمومی طرح

 ریزی برای سایر ابعاد زندگی شهری باشد. شهر و برنامه
( با این موضوع 3.475از شهروندان )میانگین  %50در گویه دهم، جایگاه شهر و مسائل شهری در نزد شهروندان مورد سوال قرار گرفته که 

باشد، که مسائل و امورات شهری پس از مسائل خانوادگی، معیشتی و شخصی )حوزه خصوصی فرد( دارای بیشترین اهمیت برایشان می
خانوادگی )مانند تورم،  های اخیر، مسائل و مشکالت معیشتی ودهد هر چند به ویژه در سالاند. این موضوع نشان میاعالم موافقت نموده

ها وارد کرده و دامنه توجه فرد را در چنبره حوزه خصوصی خود گرفتار ساخته بیکاری و قص علیهذا( فشار زیادی را بر دوش افراد و خانواده
ای است و مسلمًا است، ولی با این حال، مسائل مربوط به اداره امور شهر به عنوان خانه دوم افراد، همچنان دارای ارزش و اهمیت ویژه

مندی وی به توجه و رسیدگی به مسائل مربوط به تواند به طور بالقوه منجر به افزایش عالقههای فرد در حوزه خصوصی میکاهش دغدغه
ید و نماحوزه عمومی شود. در غیر اینصورت شهروند در جایگاه یک ناظر قرار گرفته و تنها بهبود وضعیت شهر را از بخش عمومی مطالبه می

 تمایل دارد تا خود نقشی را برعهده نگیرد.
 %22) 2.9، میزان مشارکت جویی فرد در اداره امور شهر مورد سنجش قرار گرفته است. به دست آمدن میانگین 13تا  11های در گویه

انی حتی در صورت داشتن وقت موافقت( برای گویه یازدهم حاکی از آن است که تمایل به مشارکت در اداره امور شهر برای شهروندان تهر
و فرصت کافی نیز در حد متوسط به پایین بوده که با وجود اعتقاد به اصل مشارکت و نیز اهمیت مسائل شهری برای آنان، جای تامل 

ن درباره این شهروندا %75ساختاری در جامعه ایران دارد. همچنین اعالم موافقت  -ایفراوان داشته و حاکی از وجود موانع و مشکالت زمینه

 
 
 
 

Test Value = 0 

Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

X7 .000 3.000 2.70 3.30 
X8 .000 3.450 3.10 3.80 
X9 .000 3.60000 3.3310 3.8690 

X7X8X9 .000 3.35 - - 

جد ول شماره 5- آزمون مقايسه میانگین د يد گاه فرد  نسبت به چگونگی عملکرد  شوراها و شوراياريها
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و منتخبیـن آنهـا و به عبارت د یگر اجـرای رویکرد  اد اره 
مرد مـی شـهرها می د اننـد .

د ربـاره  شـهروند ان  د یـد گاه   ،9 تـا   7 گویه هـای  د ر 
شـهر  د ر  شـورایاری ها  و  شـوراها  عملکـرد   چگونگـی 
تهـران بـه عنـوان د و عنصـر اساسـی د ر رویکـرد  اد اره 
مرد مـی شـهرها پرسـید ه شـد ه اسـت. نتایـج حاکـی 
و  شـوراها  عملکـرد   از  پاسـخگویان  کـه  اسـت  آن  از 
شـورایاریها د ر مجمـوع رضایت د اشـته ولـی از عملکرد  
شـورایاری ها )با میانگین 3,45( د ر مقایسـه با شـوراها 
)بـا میانگیـن 3( رضایت بیشـتری د ارنـد . از د الیل این 
امـر می تـوان بـه بیشـتر بـود ن ارتباطـات و تعامـالت 
مـرد م بـا شـورایاری ها و اعتمـاد  بیشـتر شـهروند ان به 
آنـان و د رگیـر بـود ن آنهـا حتی بـا مسـائل و معضالت 
جزئـی محـالت شـهری و بـه علـت مرتبـط د انسـت. 
بنابرایـن بایـد  گفـت بـرای تحقـق مد یریـت شـهری 
مطلـوب از د یـد  شـهروند ان تهرانی می توان بـا تکیه بر 
نقـش و جایـگاه شـورایاری ها، بـه تد وین سـازوکارهای 
مناسـب )چگونگـی انتخاب اعضـای آن، ترکیـب اعضاء 
شـورایاری ها، افزایـش د امنه اختیـارات و وظایـف و ...( 

بـرای اد اره مرد مـی امـور شـهر پرد اخـت.
د ر گویه د هم، جایگاه و اهمیت شـهر و مسـائل شـهری 
د ر نزد  شـهروند ان مورد  سـنجش قـرار گرفته که نتایج 
نشـان می د هد  شـهر و مسـائل شـهری پس از مسـائل 
خانواد گـی، معیشـتی و شـخصی بیشـترین اهمیـت را 
د ر نـزد  شـهروند ان د ارا می باشـد . ایـن موضـوع نشـان 
می د هـد  که اسـتفاد ه از مشـارکت شـهروند ان د ر اد اره 
امـور شـهر، بـه علـت اهمیـت د اشـتن شـهر و مسـائل 
بالقـوه  ظرفیـت  د ارای  شـهروند ان  نـزد   د ر  شـهری 
مناسـبی بـرای بهره بـرد اری مد یریِت شـهر می باشـد .

بنابرایـن د ر تعریـف مد یریت شـهری مطلـوب می توان 

د یـد   از  مطلـوب  شـهری  مد یریـت  گفـت:  چنیـن 
شـهروند ان تهرانـی، مد یریتـی اسـت کـه بـه وسـیله 
کارشناسـان  و  معتمد یـن  خبـرگان،  شـامل  گروهـی 
قالـب  د ر  مثـال  عنـوان  )بـه  شـهروند ان  منتخبیـن 
شـورایاری ها( و نظـارت و حمایـت نهاد هـای د ولتـی و 
عمومـی )ارگان هـای د ولتی و شـهرد اری( اعمال شـد ه 
و مشـتمل بـر ویژگی هایـی چـون مسـئولیت پذیری و 
پاسـخگویی، عد الـت محوری، عمران شـهری مناسـب، 
شـهرد اری،  خد مـات  از  شـهروند ان  منـد ی  رضایـت 
زیباسـازی شـهری، قانونگرایـی، آینـد ه نگری، انسـجام 
و  اعـالم عمومـی طرح هـا  و  یکپارچگـی، شـفافیت  و 
برنامه هـا، اصـالح سـازمانی نهاد هـای مد یریت شـهری 
بـه ویژه شـهرد اری، مشـارکت شـهروند ان د ر اد اره امور 
شـهر و برنامه ریـزی بـرای سـایر ابعـاد  زند گی شـهری 

باشد . 
د ر گویـه د هـم، جایـگاه شـهر و مسـائل شـهری د ر 
نـزد  شـهروند ان مـورد  سـوال قـرار گرفتـه کـه %50 
از شـهروند ان )میانگیـن 3,475( بـا ایـن موضـوع کـه 
مسـائل و امـورات شـهری پـس از مسـائل خانواد گـی، 
د ارای  فـرد (  معیشـتی و شـخصی )حـوزه خصوصـی 
بیشـترین اهمیـت برایشـان می باشـد ، اعـالم موافقـت 
نمود ه انـد . ایـن موضـوع نشـان می د هـد  هـر چنـد  بـه 
ویژه د ر سـال های اخیر، مسـائل و مشکالت معیشتی و 
خانواد گـی )ماننـد  تورم، بیـکاری و قص علیهذا( فشـار 
زیـاد ی را بـر د وش افـراد  و خانواد ه هـا وارد  کـرد ه و 
د امنـه توجـه فـرد  را د ر چنبـره حـوزه خصوصـی خود  
گرفتار سـاخته اسـت، ولی بـا این حال، مسـائل مربوط 
بـه اد اره امور شـهر به عنـوان خانه د وم افـراد ، همچنان 
د ارای ارزش و اهمیـت ویـژه ای اسـت و مسـلماً کاهش 
بـه  د ر حـوزه خصوصـی می توانـد   فـرد   د غد غه هـای 
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 آزمون مقایسه میانگین دیدگاه فرد نسبت به چگونگی عملکرد شوراها و شورایاریها -5جدول شماره 

(X7.تشکیل شوراهای اسالمی شهر تاثیر زیادی بر بهبود کیفیت اداره شهر تهران در یک دهه اخیر داشته است :) 
(X8ایجاد شورایاری :)الت شهری شده است.ها موجب افزایش کارآیی شورای شهر و شهرداری در حل مسائل و مشکالت مح 
(X9تشکیل شوراها و شورایاری :) ها تاثیر چندانی در اداره امور شهرها نداشته است 

 
دهد شهر و مسائل در گویه دهم، جایگاه و اهمیت شهر و مسائل شهری در نزد شهروندان مورد سنجش قرار گرفته که نتایج نشان می

دهد که استفاده باشد. این موضوع نشان میترین اهمیت را در نزد شهروندان دارا میشهری پس از مسائل خانوادگی، معیشتی و شخصی بیش
از مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، به علت اهمیت داشتن شهر و مسائل شهری در نزد شهروندان دارای ظرفیت بالقوه مناسبی برای 

 باشد.بهره برداری مدیریتِ شهر می
 ه میانگین جایگاه و اهمیت شهر و مسائل شهری در نزد شهروندانآزمون مقایس -6جدول شماره 

 Test Value = 0 

Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

X10 .000 3.475 3.19 3.76 
(X10مردم برای مسائل و مشکالت شهر محل زندگی خود پس از مسائل خ :).انوادگی و معیشتی بیشترین اهمیت را قائل هستند 

 
توان چنین گفت: مدیریت شهری مطلوب از دید شهروندان تهرانی، مدیریتی است که به بنابراین در تعریف مدیریت شهری مطلوب می

ا( و نظارت و حمایت نهادهای هوسیله گروهی شامل خبرگان، معتمدین و کارشناسان منتخبین شهروندان )به عنوان مثال در قالب شورایاری
هایی چون مسئولیت پذیری و پاسخگویی، عدالت محوری، های دولتی و شهرداری( اعمال شده و مشتمل بر ویژگیدولتی و عمومی )ارگان
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( با این موضوع 3.475از شهروندان )میانگین  %50در گویه دهم، جایگاه شهر و مسائل شهری در نزد شهروندان مورد سوال قرار گرفته که 
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 %22) 2.9، میزان مشارکت جویی فرد در اداره امور شهر مورد سنجش قرار گرفته است. به دست آمدن میانگین 13تا  11های در گویه
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و فرصت کافی نیز در حد متوسط به پایین بوده که با وجود اعتقاد به اصل مشارکت و نیز اهمیت مسائل شهری برای آنان، جای تامل 

ن درباره این شهروندا %75ساختاری در جامعه ایران دارد. همچنین اعالم موافقت  -ایفراوان داشته و حاکی از وجود موانع و مشکالت زمینه

 
 
 
 

Test Value = 0 

Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

X7 .000 3.000 2.70 3.30 
X8 .000 3.450 3.10 3.80 
X9 .000 3.60000 3.3310 3.8690 

X7X8X9 .000 3.35 - - 

جد ول شماره 6- آزمون مقايسه میانگین جايگاه و اهمیت شهر و مسائل شهری د ر نزد  شهروند ان
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طـور بالقـوه منجـر بـه افزایـش عالقه منـد ی وی بـه 
توجـه و رسـید گی بـه مسـائل مربوط به حـوزه عمومی 
شـود . د ر غیـر اینصورت شـهروند  د ر جایـگاه یک ناظر 
قـرار گرفتـه و تنهـا بهبـود  وضعیـت شـهر را از بخـش 
عمومـی مطالبه می نمایـد  و تمایل د ارد  تا خود  نقشـی 

نگیرد . برعهـد ه  را 
د ر گویه هـای 11 تـا 13، میـزان مشـارکت جویـی فرد  
د ر اد اره امور شـهر مورد  سـنجش قرار گرفته اسـت. به 
د سـت آمد ن میانگین 2,9 )22% موافقـت( برای گویه 
یازد هـم حاکـی از آن اسـت کـه تمایـل بـه مشـارکت 
د ر اد اره امـور شـهر بـرای شـهروند ان تهرانـی حتـی 
د ر صـورت د اشـتن وقـت و فرصـت کافـی نیـز د ر حد  
متوسـط بـه پاییـن بـود ه که بـا وجـود  اعتقاد  بـه اصل 
مشـارکت و نیـز اهمیـت مسـائل شـهری بـرای آنـان، 
جـای تامـل فـراوان د اشـته و حاکـی از وجـود  موانع و 

مشـکالت زمینـه ای- سـاختاری د ر جامعه ایـران د ارد . 
همچنیـن اعـالم موافقت 75% شـهروند ان د ربـاره این 
موضـوع کـه بـه مشـارکت و همـکاری د ر اد اره شـهر 
عالقه منـد  هسـتند  ولـی بـه علـت د رگیـری با مسـائل 
و مشـکالت متعـد د  خانواد گـی، معیشـتی و شـخصی 
فرصـت کافـی ند ارد ، نشـان می د هد  یکـی از بزرگترین 
موانـع فراروی تمایـل افراد  برای مشـارکت د ر مد یریت 
شـهر کـه د ر واقـع او را واد ار بـه عقب نشـینی به حوزه 
مسـائل،  تعـد د   می نمایـد ،  خانواد گـی  و  خصوصـی 
مشـکالت و د رگیری هـای مربـوط بـه این حوزه اسـت 
کـه فرصتـی بـرای فـرد  باقـی نمی گـذارد . همچنیـن 
گویـه بعـد  که د ر واقع د یـد گاه فرد  د رباره تمایل سـایر 
شـهروند ان را بررسـی نمـود ه اسـت نشـان می د هد  که 
غالـب شـهروند ان بـر ایـن اعتقاد  هسـتند  که سـایرین 
تمایـل زیاد ی بـه مشـارکت د ر اد اره امور شـهر ند ارند . 
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مند هستند ولی به علت درگیری با مسائل و مشکالت متعدد خانوادگی، معیشتی و موضوع که به مشارکت و همکاری در اداره شهر عالقه
دهد یکی از بزرگترین موانع فراروی تمایل افراد برای مشارکت در مدیریت شهر که در واقع او را وادار شخصی فرصت کافی ندارد، نشان می

های مربوط به این حوزه است که فرصتی برای نماید، تعدد مسائل، مشکالت و درگیریه عقب نشینی به حوزه خصوصی و خانوادگی میب
دهد که غالب گذارد. همچنین گویه بعد که در واقع دیدگاه فرد درباره تمایل سایر شهروندان را بررسی نموده است نشان میفرد باقی نمی

دهد که یکی عتقاد هستند که سایرین تمایل زیادی به مشارکت در اداره امور شهر ندارند. همین موضوع نیز نشان میشهروندان بر این ا
انگیزگی تواند باشد که موجب بیدیگر از دالیل کم تمایلی فرد به مشارکت در اداره امور شهر، احساس عدم تمایل سایرین به مشارکت می

 شود.بین متوسط تا کم ارزیابی می 2.55میزان مشارکت جویی فرد در اداره امور شهر با میانگین  شود. در مجموع باید گفتفرد می
 آزمون مقایسه میانگین میزان مشارکت جویی فرد در اداره امور شهر -7جدول شماره 

 

Test Value = 0 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 
X11 .000 3.025 2.769 3.280 
X12 .000 2.050 1.833 2.266 
X13 .000 2.575 2.32 2.83 

X11X12X13 .000 2.55 - - 
(X11هیچ عالقه )ای به مشارکت در مدیریت شهر ندارم.(: من )حتی اگر فرصت کافی داشته باشم 
(X12من به مشارکت در اداره امور شهر عالقه مند :)های معیشتی، شخصی و امثالهم فرصت کافی ندارم.م اما به علت مسائل خانوادگی و دغدغه 
(X13 به نظر من سایر شهروندان تمایل زیادی برای مشارکت در اداره امور شهر دارند :) 

 
مورد پرسش قرار گرفته که نتایج  های مترتب بر آن در شرایط فعلی، تصور فرد درباره برتری فوائد مشارکت بر هزینه16تا  14های در گویه

های مشارکت را در برابر آثار مثبت و مفید ناشی از آن در شرایط فعلی بیشتر دانسته و از این روی باید گفت دهد پاسخگویان هزینهنشان می
مچنین مطابق با گویه یکی دیگر موانع اساسی فراروی افراد برای مشارکت در مدیریت شهر وجود همین تفکر در بین شهروندان است. ه

)کم رو به متوسط( با پرداخت عوارض و مالیات بیشتر که با عنوان مشارکت در مدیریت   2.8درصد از شهروندان با میانگین  45شانزدهم، 
ر بر اند که خود این امر نشات گرفته از عدم برتری مواهب و آثار مثبت مشارکت در مدیریت شهشهر صورت پذیرد اعالم مخالفت نموده

 باشد.های مترتب در ذهن فرد میهزینه
 های مترتبآزمون مقایسه میانگین تصور فرد درباره برتری فوائد مشارکت بر هزینه -8جدول شماره 

 

Test Value = 0 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

X14 .000 2.675 2.3909 2.9591 
X15 .000 2.425 2.12 2.73 
X16 .000 2.875 2.53 3.22 

X14X15X16 .000 2.658 - - 
(X14.در شرایط فعلی کار گروهی و جمعی برای اداره شهر دردسر زیادی داشته و نتیجه مثبتی هم در پی ندارد :) 
(X15در شرایط فعلی جامعه، آثار و نتایج مثبت مشارکت شهروندان در :)  )... اداره امور شهر بیشتر از هزینه مشارکت در اداره امور شهر )گذاشتن وقت، پرداخت پول و

 است.
(X16در شرایط فعلی چنانچه مشارکت :) اند.آماده مردم شود، منجر بیشتر پول دادن یا و مالیات عوارض، پرداخت به شهر مدیریت در 

مایل مسئولین جهت جذب مشارکت شهروندان مورد سنجش قرار گرفت که نتایج نشان نیز دیدگاه فرد نسبت به ت 19تا  17های در گویه
( با این گزاره که مسئولین مدیریت شهری شامل شهرداری، شورای شهر، دولت و تمایل چندانی 3.5از پاسخگویان )میانگین  %58دهد می

گیری از مشارکت نیز هدف مسئولین مدیریت شهری از بهره %70به استفاده از مشارکت شهروندان در اداره شهر ندارند، موافق بوده و 
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های مشارکت را در برابر آثار مثبت و مفید ناشی از آن در شرایط فعلی بیشتر دانسته و از این روی باید گفت دهد پاسخگویان هزینهنشان می
مچنین مطابق با گویه یکی دیگر موانع اساسی فراروی افراد برای مشارکت در مدیریت شهر وجود همین تفکر در بین شهروندان است. ه

)کم رو به متوسط( با پرداخت عوارض و مالیات بیشتر که با عنوان مشارکت در مدیریت   2.8درصد از شهروندان با میانگین  45شانزدهم، 
ر بر اند که خود این امر نشات گرفته از عدم برتری مواهب و آثار مثبت مشارکت در مدیریت شهشهر صورت پذیرد اعالم مخالفت نموده

 باشد.های مترتب در ذهن فرد میهزینه
 های مترتبآزمون مقایسه میانگین تصور فرد درباره برتری فوائد مشارکت بر هزینه -8جدول شماره 

 

Test Value = 0 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

X14 .000 2.675 2.3909 2.9591 
X15 .000 2.425 2.12 2.73 
X16 .000 2.875 2.53 3.22 

X14X15X16 .000 2.658 - - 
(X14.در شرایط فعلی کار گروهی و جمعی برای اداره شهر دردسر زیادی داشته و نتیجه مثبتی هم در پی ندارد :) 
(X15در شرایط فعلی جامعه، آثار و نتایج مثبت مشارکت شهروندان در :)  )... اداره امور شهر بیشتر از هزینه مشارکت در اداره امور شهر )گذاشتن وقت، پرداخت پول و

 است.
(X16در شرایط فعلی چنانچه مشارکت :) اند.آماده مردم شود، منجر بیشتر پول دادن یا و مالیات عوارض، پرداخت به شهر مدیریت در 

مایل مسئولین جهت جذب مشارکت شهروندان مورد سنجش قرار گرفت که نتایج نشان نیز دیدگاه فرد نسبت به ت 19تا  17های در گویه
( با این گزاره که مسئولین مدیریت شهری شامل شهرداری، شورای شهر، دولت و تمایل چندانی 3.5از پاسخگویان )میانگین  %58دهد می

گیری از مشارکت نیز هدف مسئولین مدیریت شهری از بهره %70به استفاده از مشارکت شهروندان در اداره شهر ندارند، موافق بوده و 

جدول شماره 7- آزمون مقايسه میانگین میزان مشارکت جويی فرد در اداره امور شهر

جد ول شماره 8- آزمون مقايسه میانگین تصور فرد  د رباره برتری فوائد  مشارکت بر هزينه های مترتب
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همیـن موضـوع نیـز نشـان می د هد  کـه یکـی د یگر از 
د الیـل کـم تمایلـی فـرد  بـه مشـارکت د ر اد اره امـور 
شـهر، احسـاس عـد م تمایـل سـایرین بـه مشـارکت 
می توانـد  باشـد  کـه موجـب بی انگیزگی فرد  می شـود . 
د ر مجمـوع بایـد  گفت میزان مشـارکت جویـی فرد  د ر 
اد اره امـور شـهر بـا میانگیـن 2,55 بین متوسـط تا کم 

ارزیابـی می شـود .
x د ر گویه هـای 14 تـا 16، تصـور فـرد  د ربـاره برتـری 

فوائد  مشـارکت بـر هزینه های مترتب بر آن د ر شـرایط 

فعلـی مـورد  پرسـش قـرار گرفتـه کـه نتایـج نشـان 
می د هـد  پاسـخگویان هزینه هـای مشـارکت را د ر برابر 
آثار مثبت و مفید  ناشـی از آن د ر شـرایط فعلی بیشـتر 
د انسـته و از ایـن روی بایـد  گفـت یکـی د یگـر موانـع 
اساسـی فراروی افراد  برای مشـارکت د ر مد یریت شـهر 
وجـود  همین تفکر د ر بین شـهروند ان اسـت. همچنین 
مطابـق بـا گویـه شـانزد هم، 45 د رصد  از شـهروند ان با 
میانگیـن 2,8  )کم رو به متوسـط( بـا پرد اخت عوارض 
و مالیـات بیشـتر کـه بـا عنـوان مشـارکت د ر مد یریت 

19 
 

از پاسخگویان به حسن نیت مدیریت شهری موجود برای  %15کنند. همچنین تنها های مالی ارزیابی میشهروندان را صرفاً در دریافت کمک
 ریت شهر خوشبین نیستند.نیز نسبت به حسن نیت متولیان مدی %60استفاده مناسب از مشارکت شهروندان خوشبین بوده و 

 آزمون مقایسه میانگین دیدگاه فرد نسبت به تمایل مسئولین جهت جذب مشارکت شهروندان -9جدول شماره 

 

Test Value = 0 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

X17 .000 2.50000 2.2389 2.7611 
X18 .000 2.17500 1.8774 2.4726 
X19 .000 2.500 2.21 2.79 

X17X18X19 .000 2.39 - - 
(X17مسئولین مدیریت شهری شامل شورای شهر و ارگان :).های دولتی تمایل چندانی به استفاده از مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ندارد 
(X18مسئولین مدیریت شهر شامل شهرداری، شورای :) برند.های مالی از مشارکت مردم نام میهای دولتی تنها برای کمکشهر و ارگان 
(X19 من نسبت به حسن نیت متولیان مدیریت شهر شامل شهرداری، شورای شهر و ارگان های دولتی درباره مشارکت شهروندان خوش بین هستم :) 

 
تقاد به اصل مشارکت در مدیریت شهر و نیز کم تمایلی به حضور فعاالنه در سوال چهارم، پاسخگویان در برابر این موضوع که در صورت اع

نداشتن فرصت کافی و درگیری با مسائل  %32در فرایند اداره شهر همگام با نهادهای رسمی، مهمترین دلیل کم تمایلی شما چیست، 
به  %26های آنان به شکل موثر و واقعی، یدگاهبه زینتی بودن مشارکت شهروندان و عدم توجه به نظرات و د %26خانوادگی و معیشتی، 

نیز به  %16های مناسب برای جلب مشارکت شهروندان و عدم تمایل مدیریت شهری به استفاده از مشارکت شهروندان و فقدان روش
 اند.آشکارشدن مسائل و موضوعات مربوط به حوزه خصوصی فرد مانند دارایی و عقاید مذهبی و سیاسی فرد را بیان نموده

 درصد فراوانی پاسخگویان به سوال چهارم -2نمودار شماره 

 
در سوال پنجم، پاسخگویان فقدان تخصص کافی مدیریت شهری برای حل مشکالت و مسائل مبتالبه شهر، پاسخگو نبودن مدیریت 

انون را به عنوان سه معضل مهم شهری در قبال عملکرد خود و فقدان قوانین کارآمد و عدم پایبندی شهروندان و مدیریت شهری به ق
 اند.گزینه ارائه شده، انتخاب نموده 8مدیریت شهری موجود از میان 

جد ول شماره 9- آزمون مقايسه میانگین د يد گاه فرد  نسبت به تمايل مسئولین جهت جذب مشارکت شهروند ان
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نداشتن فرصت کافی و درگیری با مسائل  %32در فرایند اداره شهر همگام با نهادهای رسمی، مهمترین دلیل کم تمایلی شما چیست، 
به  %26های آنان به شکل موثر و واقعی، یدگاهبه زینتی بودن مشارکت شهروندان و عدم توجه به نظرات و د %26خانوادگی و معیشتی، 

نیز به  %16های مناسب برای جلب مشارکت شهروندان و عدم تمایل مدیریت شهری به استفاده از مشارکت شهروندان و فقدان روش
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در سوال پنجم، پاسخگویان فقدان تخصص کافی مدیریت شهری برای حل مشکالت و مسائل مبتالبه شهر، پاسخگو نبودن مدیریت 

انون را به عنوان سه معضل مهم شهری در قبال عملکرد خود و فقدان قوانین کارآمد و عدم پایبندی شهروندان و مدیریت شهری به ق
 اند.گزینه ارائه شده، انتخاب نموده 8مدیریت شهری موجود از میان 

نمود ار شماره 2- د رصد  فراوانی پاسخگويان به سوال چهارم
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شـهر صورت پذیـرد  اعـالم مخالفت نمود ه انـد  که خود  
ایـن امـر نشـات گرفتـه از عـد م برتـری مواهـب و آثار 
هزینه هـای  بـر  مد یریـت شـهر  د ر  مثبـت مشـارکت 

مترتـب د ر ذهـن فرد  می باشـد .

د ر گویه هـای 17 تـا 19 نیـز د یـد گاه فـرد  نسـبت بـه 
تمایـل مسـئولین جهـت جـذب مشـارکت شـهروند ان 
مـورد  سـنجش قـرار گرفت کـه نتایـج نشـان می د هد  
58% از پاسـخگویان )میانگیـن 3,5( بـا ایـن گـزاره 

20 
 

 درصد فراوانی پاسخگویان به انتخاب سه معضل اصلی مدیریت شهری در ایران -3نمودار شماره 

 

ایی خوب شهری بپردازند. نتایج به دست آمده در سوال ششم از پاسخگویان خواسته شده بود تا به اولویت بندی معیارهای دهگانه حکمرو
گیری کند: مسئولیت پذیری و پاسخگویی، عدالت، اثربخشی و کارآیی، بینش راهبردی، جهتبندی میمعیارهای دهگانه زیر را چنین رتبه

 توافقی، قانونگرایی، شفافیت، مشارکت شهروندان، پذیرا بودن و پاسخده بودن، تمرکز زدایی.
 وزن دهی پاسخگویان به معیارهای ارائه شده برای حکمروایی شهری -4ه نمودار شمار

 
های مدیریت شهری مطلوب است، نیز در پرسشنامه سه گانه روش دلفی که مختص به سنجش نظرات کارشناسان در رابطه با ویژگی

 اب گردید:های مدیریت شهری مطلوب انتخمعیارهای زیر به ترتیب از نظر کارشناسان به عنوان ویژگی
های ذیربط در مدیریت شهر، شهروندمداری و مشارکت شهروندان، شفافیت، ایجاد انسجام و یکپارچگی میان همه نهادها و دستگاه

-ها و پروژهبرخورداری مدیریت شهری از بینش راهبردی و آینده نگری، توجه به مسائل عمرانی و کالبدی شهر، کارآیی و اثربخشی در طرح
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های مدیریت شهری مطلوب است، نیز در پرسشنامه سه گانه روش دلفی که مختص به سنجش نظرات کارشناسان در رابطه با ویژگی
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-ها و پروژهبرخورداری مدیریت شهری از بینش راهبردی و آینده نگری، توجه به مسائل عمرانی و کالبدی شهر، کارآیی و اثربخشی در طرح

نمود ار شماره 3- د رصد  فراوانی پاسخگويان به انتخاب سه معضل اصلی مد يريت شهری د ر ايران

نمود ار شماره 4- وزن د هی پاسخگويان به معیارهای ارائه شد ه برای حکمروايی شهری
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شـهرد اری،  شـامل  شـهری  مد یریـت  مسـئولین  کـه 
شـورای شـهر، د ولـت و تمایـل چند انـی بـه اسـتفاد ه 
از مشـارکت شـهروند ان د ر اد اره شـهر ند ارنـد ، موافـق 
بـود ه و 70% نیـز هـد ف مسـئولین مد یریت شـهری از 
بهره گیری از مشـارکت شـهروند ان را صرفـاً د ر د ریافت 
کمک هـای مالـی ارزیابـی می کننـد . همچنیـن تنهـا 
15% از پاسـخگویان بـه حسـن نیـت مد یریت شـهری 
موجود  برای اسـتفاد ه مناسـب از مشـارکت شـهروند ان 
خوشـبین بـود ه و 60% نیـز نسـبت بـه حسـن نیـت 

متولیـان مد یریـت شـهر خوشـبین نیسـتند .
د ر سـوال چهارم، پاسـخگویان د ر برابـر این موضوع که 
د ر صـورت اعتقـاد  به اصل مشـارکت د ر مد یریت شـهر 
و نیـز کـم تمایلـی بـه حضـور فعاالنـه د ر فراینـد  اد اره 
شـهر همـگام بـا نهاد های رسـمی، مهمتریـن د لیل کم 
تمایلـی شـما چیسـت، 32% ند اشـتن فرصـت کافی و 
د رگیـری بـا مسـائل خانواد گـی و معیشـتی، 26% بـه 
زینتـی بـود ن مشـارکت شـهروند ان و عـد م توجـه بـه 
نظـرات و د ید گاه هـای آنـان بـه شـکل موثـر و واقعـی، 
26% بـه عـد م تمایـل مد یریـت شـهری به اسـتفاد ه از 
مشـارکت شـهروند ان و فقد ان روش های مناسـب برای 

جلب مشـارکت شـهروند ان و 16% نیز به آشکارشـد ن 
مسـائل و موضوعـات مربـوط بـه حـوزه خصوصـی فرد  
ماننـد  د ارایـی و عقایـد  مذهبی و سیاسـی فـرد  را بیان 

نمود ه انـد .
د ر سـوال پنجـم، پاسـخگویان فقـد ان تخصـص کافـی 
مسـائل  و  مشـکالت  حـل  بـرای  شـهری  مد یریـت 
مبتالبـه شـهر، پاسـخگو نبـود ن مد یریـت شـهری د ر 
قبـال عملکـرد  خـود  و فقـد ان قوانیـن کارآمـد  و عـد م 
پایبنـد ی شـهروند ان و مد یریـت شـهری بـه قانـون را 
بـه عنوان سـه معضل مهـم مد یریت شـهری موجود  از 

میـان 8 گزینـه ارائـه شـد ه، انتخـاب نمود ه انـد . 
د ر سـوال ششـم از پاسـخگویان خواسـته شـد ه بـود  تا 
بـه اولویـت بند ی معیارهـای د هگانـه حکمروایی خوب 
شـهری بپرد ازنـد . نتایـج بـه د سـت آمـد ه معیارهـای 
د هگانـه زیـر را چنیـن رتبه بنـد ی می کند : مسـئولیت 
پذیـری و پاسـخگویی، عد الـت، اثربخشـی و کارآیـی، 
قانونگرایـی،  توافقـی،  راهبـرد ی، جهت گیـری  بینـش 
شـفافیت، مشـارکت شـهروند ان، پذیرا بود ن و پاسخد ه 

بـود ن، تمرکـز زد ایی. 
د ر پرسشـنامه سـه گانـه روش د لفـی کـه مختـص بـه 
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سط عدالت اجتماعی در شهر، قانونگرایی، مناسب سازی مالیه شهرداری و اتکا بر درآمدهای پایدار، مسئولیت پذیری و های شهری، ب
 پاسخگویی.

از این رو باید گفت از دید شهروندان مسئولیت پذیری و پاسخگویی، عدالت و اثربخشی و کارآیی مهمترین مشخصات مدیریت شهری 
جزء مهمترین معیارهای مدیریت شهری مطلوب از دید شهروندان نیست. ولی با این حال از دید مطلوب است و مشارکت شهروندان 

های شهری و نیز ایجاد انسجام و ها و طرحها و برنامهها، مسئولیتکارشناسان، شهروندمداری و مشارکت شهروندان، شفافیت در رویه
 رود.ی مهمترین معیارهای مدیریت شهری مطلوب به شمار میهای ذیربط در مدیریت شهریکپارچگی میان نهادها و دستگاه

 های صورت گرفته، آزمون فرضیات پژوهش به صورت زیر است:ها و تحلیلاز همین رو با توجه به استنتاج
ره ای شهرسازی کشور درباهای مردم و کارشناسان و صاحب نظران جامعه علمی و حرفهرسد میان دیدگاهبه نظر می»: اولفرضیه 

 «.های مدیریت شهری مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارداولویت
 به شرح زیر است: پاسخگویانهای مدیریت شهری مطلوب از دید دهد اولویتنتایج بدست آمده نشان می

 مقایسه وزن دهی معیارهای مدیریت شهری مطلوب بیان شده توسط مردم -5نمودار شماره 

 
 در پرسشنامه روش دلفی به صورت زیر است: کارشناسانیت شهری مطلوب از دید های مدیراز طرف دیگر اولویت

 مقایسه وزن دهی معیارهای مدیریت شهری مطلوب بیان شده توسط کارشناسان -6نمودار شماره 

 
 

نمود ار شماره 5- مقايسه وزن د هی معیارهای مد يريت شهری مطلوب بیان شد ه توسط مرد م
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سـنجش نظـرات کارشناسـان د ر رابطـه بـا ویژگی های 
مد یریـت شـهری مطلـوب اسـت، نیـز معیارهـای زیـر 
بـه ترتیـب از نظـر کارشناسـان بـه عنـوان ویژگی های 

مد یریـت شـهری مطلـوب انتخـاب گرد یـد :
شـهروند مد اری و مشارکت شـهروند ان، شفافیت، ایجاد  
انسـجام و یکپارچگـی میان همه نهاد ها و د سـتگاه های 
ذیربـط د ر مد یریت شـهر، برخورد اری مد یریت شـهری 
از بینـش راهبـرد ی و آینـد ه نگـری، توجـه به مسـائل 
عمرانی و کالبد ی شـهر، کارآیی و اثربخشـی د ر طرح ها 
و پروژه-های شـهری، بسـط عد الت اجتماعی د ر شـهر، 
قانونگرایـی، مناسـب سـازی مالیـه شـهرد اری و اتکا بر 

د رآمد هـای پاید ار، مسـئولیت پذیری و پاسـخگویی.
از ایـن رو بایـد  گفـت از د یـد  شـهروند ان مسـئولیت 
پذیـری و پاسـخگویی، عد الـت و اثربخشـی و کارآیـی 
مهمتریـن مشـخصات مد یریـت شـهری مطلوب اسـت 
معیارهـای  مهمتریـن  جـزء  شـهروند ان  مشـارکت  و 
مد یریـت شـهری مطلـوب از د یـد  شـهروند ان نیسـت. 
ولـی بـا این حال از د ید  کارشناسـان، شـهروند مد اری و 
مشـارکت شهروند ان، شـفافیت د ر رویه ها، مسئولیت ها 
و برنامه هـا و طرح هـای شـهری و نیـز ایجـاد  انسـجام 
ذیربـط  د سـتگاه های  و  نهاد هـا  میـان  یکپارچگـی  و 
د ر مد یریـت شـهری مهمتریـن معیارهـای مد یریـت 

شـهری مطلـوب به شـمار مـی رود .
از همیـن رو بـا توجـه بـه اسـتنتاج ها و تحلیل هـای 
صـورت گرفتـه، آزمـون فرضیـات پژوهـش بـه صـورت 

اسـت: زیر 
فرضیـه اول: »به نظر می رسـد  میـان د ید گاه های مرد م 
و کارشناسـان و صاحب نظـران جامعه علمی و حرفه ای 
شهرسـازی کشـور د رباره اولویت های مد یریت شـهری 

مطلـوب تفاوت معنـی د اری وجود  د ارد «.
اولویت هـای  می د هـد   نشـان  آمـد ه  بد سـت  نتایـج 
مد یریـت شـهری مطلوب از د ید  پاسـخگویان به شـرح 

اسـت:  زیر 
از طـرف د یگـر اولویت های مد یریت شـهری مطلوب از 
د ید  کارشناسـان د ر پرسشـنامه روش د لفـی به صورت 

زیر اسـت:
همانطـور کـه قباًل نیز اشـاره شـد ، د ر پرسشـنامه های 
پایلـوت مشـخص گرد یـد  کـه میـان ویژگی هایـی کـه 
ذکـر  مطلـوب  شـهری  مد یریـت  بـرای  بـرای  مـرد م 
می کننـد  بـا معیارهـای ارائـه شـد ه بـرای حکمروایـی 
شـهری مشـابهت های زیاد ی وجـود  د اشـته و می توان 
ویژگی های مد یریت شـهری مطلوب از د ید  مرد م را د ر 
قالـب معیارهای حکمروایی شـهری و نیز شـاخص های 
آن اد غـام نمـود . از این رو د ر پرسشـنامه تالش شـد  تا 
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سط عدالت اجتماعی در شهر، قانونگرایی، مناسب سازی مالیه شهرداری و اتکا بر درآمدهای پایدار، مسئولیت پذیری و های شهری، ب
 پاسخگویی.

از این رو باید گفت از دید شهروندان مسئولیت پذیری و پاسخگویی، عدالت و اثربخشی و کارآیی مهمترین مشخصات مدیریت شهری 
جزء مهمترین معیارهای مدیریت شهری مطلوب از دید شهروندان نیست. ولی با این حال از دید مطلوب است و مشارکت شهروندان 

های شهری و نیز ایجاد انسجام و ها و طرحها و برنامهها، مسئولیتکارشناسان، شهروندمداری و مشارکت شهروندان، شفافیت در رویه
 رود.ی مهمترین معیارهای مدیریت شهری مطلوب به شمار میهای ذیربط در مدیریت شهریکپارچگی میان نهادها و دستگاه

 های صورت گرفته، آزمون فرضیات پژوهش به صورت زیر است:ها و تحلیلاز همین رو با توجه به استنتاج
ره ای شهرسازی کشور درباهای مردم و کارشناسان و صاحب نظران جامعه علمی و حرفهرسد میان دیدگاهبه نظر می»: اولفرضیه 

 «.های مدیریت شهری مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارداولویت
 به شرح زیر است: پاسخگویانهای مدیریت شهری مطلوب از دید دهد اولویتنتایج بدست آمده نشان می

 مقایسه وزن دهی معیارهای مدیریت شهری مطلوب بیان شده توسط مردم -5نمودار شماره 

 
 در پرسشنامه روش دلفی به صورت زیر است: کارشناسانیت شهری مطلوب از دید های مدیراز طرف دیگر اولویت

 مقایسه وزن دهی معیارهای مدیریت شهری مطلوب بیان شده توسط کارشناسان -6نمودار شماره 

 
نمود ار شماره 6- مقايسه وزن د هی معیارهای مد يريت شهری مطلوب بیان شد ه توسط کارشناسان 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
55

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 N

ov
em

be
r 

12
th

 2
01

9

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2374-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 53 زمستان 97
No.53 Winter 2019 

115
د ر سـوال آخـر، معیارهـای د هگانه حکمروایی شـهری 
بـا شـرح و بسـط بیشـتر و با زبانی سـاد ه مـورد  ارزیابی 
و اولویت بنـد ی پاسـخگویان قـرار گیرد . از سـوی د یگر 
پاسـخ های ارائه شد ه توسـط گروه متخصصین د ر روش 
د لفـی نیـز همانند  ویژگی های ارائه شـد ه توسـط مرد م 
بـرای مد یریـت شـهری مطلـوب، تقریبـاً قابـل اد غام و 
د هگانـه حکمروایـی  معیارهـای  طبقه بنـد ی هماننـد  
شـهری [بـا این تفاوت کـه متخصصین بـر روی ویژگی 
کـه بتوانـد  د ر قالـب پذیرا بود ن و پاسـخد ه بـود ن قابل 
د سـته بنـد ی باشـد  بـه اجمـاع نرسـید ند  و نیـز توجه 
بـه مسـائل عمرانـی و کالبـد ی یکـی از معیارهـای آنها 
بـرای مد یریـت شـهری مطلـوب بـود ] اسـت. از این رو 
د ر ایـن قسـمت مجـال بـرای مقایسـه نظرات مـرد م و 
کارشناسـان د ربـاره اولویـت بنـد ی این معیارهـا فراهم 

خواهـد  بود .

از ایـن رو بـا توجـه بـه نمود ارهـای شـماره 5، 6 و 7 
مطلـوب  شـهری  مد یریـت  اولویت هـای  گفـت  بایـد  
بـا کارشناسـان و جامعـه علمـی  از د یـد  شـهروند ان 
سـه  شـهروند ان  نیسـت.  همسـو  کشـور  شهرسـازی 
اولویـت اول مد یریـت شـهری مطلـوب را مسـئولیت 
پذیـری و پاسـخگویی، عد الـت محـوری و اثربخشـی 
و کارآیـی معرفـی کـرد ه ولـی کارشناسـان شـهروند ان 
مـد اری و مشـارکت شـهروند ان، شـفافیت د ر رویه هـا، 
مسـئولیت ها، طرح هـا و برنامه-هـای شـهری و ایجـاد  
انسـجام و یکپارچگـی میان همه نهاد ها و د سـتگاه های 
ذیربـط د ر مد یریـت شـهر را سـه اولویـت اول بـرای 

می د اننـد . مطلـوب  شـهری  مد یریـت 
شـهری  مد یریـت  ویژگـی  »مهمتریـن  د وم:  فرضیـه 
نیـز مطالبـه عمومـی  و  از د یـد  شـهروند ان  مطلـوب 
جامعـه از مد یریـت شـهری، مشـارکت و نقـش آفرینی 

نمود ار شماره 7- مقايسه وزن معیارهای مد يريت شهری مطلوب بیان شد ه توسط مرد م و کارشناسان
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مدیریت شهری مطلوب هایی که مردم برای برای های پایلوت مشخص گردید که میان ویژگیهمانطور که قبالً نیز اشاره شد، در پرسشنامه
های مدیریت شهری مطلوب توان ویژگیهای زیادی وجود داشته و میکنند با معیارهای ارائه شده برای حکمروایی شهری مشابهتذکر می

ر، های آن ادغام نمود. از این رو در پرسشنامه تالش شد تا در سوال آخاز دید مردم را در قالب معیارهای حکمروایی شهری و نیز شاخص
بندی پاسخگویان قرار گیرد. از سوی دیگر معیارهای دهگانه حکمروایی شهری با شرح و بسط بیشتر و با زبانی ساده مورد ارزیابی و اولویت

های ارائه شده توسط مردم برای مدیریت شهری مطلوب، های ارائه شده توسط گروه متخصصین در روش دلفی نیز همانند ویژگیپاسخ
با این تفاوت که متخصصین بر روی ویژگی که بتواند در قالب [بندی همانند معیارهای دهگانه حکمروایی شهری دغام و طبقهتقریباً قابل ا

پذیرا بودن و پاسخده بودن قابل دسته بندی باشد به اجماع نرسیدند و نیز توجه به مسائل عمرانی و کالبدی یکی از معیارهای آنها برای 
است. از این رو در این قسمت مجال برای مقایسه نظرات مردم و کارشناسان درباره اولویت بندی این معیارها  ]مدیریت شهری مطلوب بود

 فراهم خواهد بود.
 مقایسه وزن معیارهای مدیریت شهری مطلوب بیان شده توسط مردم و کارشناسان -7نمودار شماره 

 
های مدیریت شهری مطلوب از دید شهروندان با کارشناسان و جامعه ت اولویتباید گف 7و  6، 5نمودارهای شماره از این رو با توجه به 

علمی شهرسازی کشور همسو نیست. شهروندان سه اولویت اول مدیریت شهری مطلوب را مسئولیت پذیری و پاسخگویی، عدالت محوری 
ها و ها، طرحها، مسئولیتشفافیت در رویه و اثربخشی و کارآیی معرفی کرده ولی کارشناسان شهروندان مداری و مشارکت شهروندان،

های ذیربط در مدیریت شهر را سه اولویت اول برای مدیریت های شهری و ایجاد انسجام و یکپارچگی میان همه نهادها و دستگاهبرنامه
 دانند.شهری مطلوب می

مومی جامعه از مدیریت شهری، مشارکت و نقش مهمترین ویژگی مدیریت شهری مطلوب از دید شهروندان و نیز مطالبه ع»: دومفرضیه 
 «.آفرینی در مدیریت شهری نیست

شود برخالف دیدگاه کارشناسان و جامعه علمی که همواره بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهر به مشخص می 5شماره مطابق با نمودار 
های قبلی شرح آن رفت، تمایل گوناگون که در بخش عنوان مهمترین معیار مطلوبیت مدیریت شهری تاکید دارند، شهروندان به علل

نمود ار شماره 7- مقايسه وزن معیارهای مد يريت شهری مطلوب بیان شد ه توسط مرد م و کارشناسان
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نیسـت«. شـهری  مد یریـت  د ر 
مطابـق با نمود ار شـماره 5 مشـخص می شـود  برخالف 
د یـد گاه کارشناسـان و جامعـه علمـی کـه همـواره بـر 
عنـوان  بـه  مد یریـت شـهر  د ر  مشـارکت شـهروند ان 
مهمتریـن معیـار مطلوبیـت مد یریـت شـهری تاکیـد  
د ارنـد ، شـهروند ان به علـل گوناگون کـه د ر بخش های 
قبلـی شـرح آن رفـت، تمایـل چند انـی بـه مشـارکت 
د ر مد یریـت شـهر د ر شـرایط فعلـی جامعـه ند ارنـد  
و از نظـر آنـان عـد م بهره گیـری مد یریـت شـهری از 
مشـارکت شـهروند ان جـزء ضعف هـا و ایـراد ات مهـم 
سیسـتم مد یریـت شـهری موجـود  به شـمار نمـی رود .

6- بحث و نتیجه گیری
قصـه شـهر د ر ایـران با قصه شـهر د ر غـرب تفاوت های 
زیـاد ی د ارد . شـهر غربـی چـه د ر زمـان یونان باسـتان 
محلـی بـود  بـرای تبلـور شـهروند ی و لـذت رهابود گی 
از مشـقت و کار و چـه د ر عصـر تاریکـی مکانـی بـود  
بـرای فـرار از قید  و بند هـای طاقت فرسـای فئود الیته. 
شـهر غربـی د ر عصـر نوزایـی و سـپس د وران صنعتـی 
نیـز محملی برای پیشـرفت و شـکوفایی هر چه بیشـتر 
تمـد ن غـرب بـود  تـا اینکـه د ر د نیـای مـد رن محلـی 
گرد یـد  بـرای مد یریـت بـر عالـم و کانونـی بـرای رفاه، 

آسـایش، شـکوفایی و تد اوم پیشـرفت.
اما شـهر د ر ایران د اسـتان متفاوتی د ارد . شـهر د ر ایران 
همانطـور کـه از ریشـه اش )خشـی بـه معنـای شـاهی 
کـرد ن( بـر می آیـد ، همواره یک امر قد سـی و آسـمانی 
تلقـی می شـد ه اسـت که احتماالً کسـی قـد رت برپایی 
آن را جـز پاد شـاهان کـه برخـورد ار از بارقه الهـی و فّره 
ایـزد ی بود ه انـد ، ند اشـته اسـت. از ایـن رو شـهر ایـران 
همـواره یـک امـر حکومتـی محسـوب می شـد ه و د ر 
فضایـی خـال که ناشـی از تضـاد  د ولت و ملـت د ر طول 
تاریـخ بـود ه رشـد  کـرد ه و تکامـل پیـد ا کـرد ه اسـت؛ 
د ولتی مسـتبد  که هیچگاه شهرنشـینانش را شهروند  و 
مالـک شـهر ند انسـته و د ر برابـر آنها پاسـخگو نبود ه و 
جامعـه ای حکومـت ناپذیـر که همـواره د ر تـالش برای 
مخالفـت بـا یـک فرمانـروای خود کامـه »بید اد گـر« و 
نشـاند ن یـک حاکـم خود کامـه »د اد گر« به جـای وی 

بـود ه اسـت. بنابرایـن باید  گفت شـهر ایرانـی د ر گرد  و 
غبـار ایـن کشـاکش تاریخی همـواره مبهـم، نامفهوم و 

گنـگ باقـی ماند .
بـه طـور کلـی شـهرها د ر ایـران و بـه ویـژه کالنشـهر 
تهـران از آن د سـته شـهرهایی هسـتند  کـه هیچـگاه 
نتوانسـته اند  بـه طـور کامل رویـای آرامش و آسـایش، 
شـکوفایی و رشـد  را بـه همـه شـهروند ان خـود  هد یـه 
نماینـد . یکـی از مهمتریـن د الیـل ایـن امـر را باید  د ر 

د رون سیسـتم مد یریـت شـهری جسـتجو نمـود .
امـروز د یگـر ایـن موضـوع بـرای همـگان بـه اثبـات 
رسـید ه اسـت که سیسـتم مد یریت شـهری کشور و د ر 
راس آنهـا شـهرد اری ها بـرای تحقق شـهرهای مطلوب، 
پایـد ار و بـا کیفیت می بایسـت مـورد  نوسـازی علمی- 
تخصصـی- تشـکیالتی قـرار بگیرد  تـا به تد ریج بسـتر 
مناسـب بـرای گـذار از مد یریت شـهری بـه حکمروایی 
شـهری و اد اره مرد مـی امـور شـهرها د ر آینـد ه فراهـم 

گرد د . 
پژوهـش،  ایـن  از  حاصـل  نتایـج  بـه  مطابـق 
مسـئولیت پذیری مد یریـت شـهری د ر قبـال مسـائل و 
مشـکالت شـهر، پاسـخگویی د ر برابر عملکرد ، اقد امات 
و تصمیمـات خـود  و عد الـت محـوری و نـگاه یکسـان 
تخصیـص  و  خد مات رسـانی  د ر  شـهری  مد یریـت 
امکانـات و تسـهیالت شـهری، مهمتریـن مشـخصات 
مد یریـت شـهری مطلـوب از د یـد  شـهروند ان تهـران 
هسـتند . از د یـد  جامعـه علمـی- تخصصی شهرسـازی 
نیـز ویژگی هایی چون مشـارکت شـهروند ان، شـفافیت 
و جهـت گیـری توافقـی مهمترین مشـخصات مد یریت 

شـهری مطلـوب بـه شـمار مـی رود .
مهمتریـن نتایـج حاصلـه از ایـن پژوهـش به شـرح زیر 

قابـل جمع بند ی اسـت.
و  اهمیـت  بـه  زیـاد ی  اعتقـاد   تهرانـی  شـهروند ان   •
ضـرورت اصـل مشـارکت د ر اد اره امـور شـهر د ارنـد .

• شـهروند ان تهرانـی بـا ایـن موضـوع کـه مد یریـت 
شـهری شـامل شـهرد اری، شـورای شـهر، سـازمان ها 
بـه حـل مسـائل و  قـاد ر  تنهایـی  بـه  و وزارتخانه هـا 

مشـکالت شـهرها اسـت تقریبـاً مخالـف هسـتند .
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• شـهروند ان تهرانی اعتقاد  د ارند  مشـارکت شهروند ان 
بهبـود  وضعیـت مد یریـت شـهرها  بـر  زیـاد ی  تاثیـر 

د اشـت. خواهد  
• شـهروند ان تهرانـی د ر مجموع بـا کاهش تصد ی گری 
بخـش عمومـی و د ولتی د ر مد یریت شـهر و حرکت به 
سـمت واگذاری اد اره امور شـهر به شـهروند ان موافقت 

د ارند .
• شـهروند ان تهرانـی بـا قرارگیـری مد یریـت شـهر د ر 

د سـت تنهـا نهـاد  د ولـت مخالف به شـد ت هسـتند .
• شـهروند ان تهرانـی همچنین بـا قرارگیـری مد یریت 

شـهر د ر تیـول شـهرد اری نیز مخالف هسـتند .
• شـهروند ان تهرانی معتقد ند  اد اره شـهرها می بایسـت 
کـه  باشـد   هماننـد  شـورایاری ها  نهـاد ی  وسـیله  بـه 
متشـکل از خبـرگان، معتمد یـن و کارشناسـان بـود ه 
بـا  و  می شـوند   انتخـاب  شـهروند ان  خـود   توسـط  و 
نظـارت و حمایت هـای شـهرد اری و د ولـت بـه فعالیت 

می پرد ازنـد .
• شـهروند ان د ر سیسـتم مد یریـت شـهری موجـود  از 
عملکـرد  شـوراها و شـورایاری ها بـه عنـوان د و عنصـر 
اساسـی د ر واگـذاری امور مد یریت شـهر به شـهروند ان 
و یـا منتخبیـن آنهـا بـه صورت نسـبی رضایـت د ارند .

د ر  شـورایاری ها  عملکـرد   از  تهرانـی  شـهروند ان   •
مقایسـه بـا شـوراها رضایـت بیشـتری د ارنـد  کـه ایـن 
موضـوع می توانـد  منتـج از د الیلی زیاد ی چـون ارتباط 
بیشـتر شـورایاری ها بـا شـهروند ان، اعتماد  شـهروند ان 
بـه اعضـاء شـورایاری ها بـه علـت شـناخت نسـبت بـه 

آنـان و ... باشـد .
• برای شـهروند ان تهرانی، شـهر و مسـائل شـهری پس 
از مسـائل خانواد گـی، معیشـتی و شـخصی بیشـترین 

اهمیـت را د ارا می باشـد .
د ر  تهرانـی  شـهروند ان  جویـی  مشـارکت  میـزان   •
مد یریـت شـهری کـم رو به متوسـط ارزیابی می شـود .

• بیـش از سـه چهـارم پاسـخگویان معتقد نـد  کـه بـه 
مشـارکت د ر اد اره امـور شـهر عالقـه د اشـته ولـی بـه 
د لیل مسـائل و مشـکالت متعد د  خانواد گی، معیشـتی 

و شـخصی فرصتی نـد ارد .

• از نظـر غالـب پاسـخگویان، سـایر شـهروند ان تمایـل 
زیـاد ی بـه مشـارکت د ر مد یریـت شـهر ند ارنـد .

امـر  بـر  مترتـب  هزینه هـای  تهرانـی  شـهروند ان   •
مشـارکت د ر مد یریـت شـهر د ر شـرایط فعلـی جامعـه 
را بیشـتر از فوائـد  و آثـار مثبـت منتـج از آن می د انند .

تهرانـی معتقد نـد  د ر شـرایط موجـود ،  • شـهروند ان 
کارگروهـی و جمعـی بـرای اد اره شـهر د رد سـر زیاد ی 

د اشـته و نتیجـه مثبتـی هـم د ر پـی نـد ارد .
• شـهروند ان تهرانـی د ر برابـر ایـن موضـوع کـه حاضر 
بـه پرد اخـت عوارض، مالیـات و یا د اد ن پول بیشـتر د ر 
طی فرایند  مشـارکت د ر مد یریت شـهر هسـتند ، اعالم 

نمود ه اند . مخالفـت 
• شـهروند ان تهرانـی نسـبت بـه تمایـل مسـئولین و 
متولیـان مد یریـت شـهر جهـت جـذب و اسـتفاد ه از 
مشـارکت شـهروند ان خوشـبین نبـود ه و معتقد ند  تنها 
بـرای د ریافت کمک های مالی از مشـارکت شـهروند ان 

نـام بـرد ه می شـود . 
• شـهروند ان تهرانـی عوامـل زیر را به ترتیـب به عنوان 
مهمتریـن د الیـل کـم تمایلـی خـود  بـه مشـارکت د ر 
اعـالم کرد ه انـد :  د ر شـرایط موجـود   مد یریـت شـهر 
ند اشـتن فرصـت کافـی و د رگیری با مسـائل خانواد گی 
و معیشـتی، آشـکار شـد ن موضوعـات شـخصی )مانند  
د ارایـی فرد ( و نیـز جهت گیری های مذهبـی، اعتقاد ی 
افـراد  د ر طـی فراینـد  مشـارکت، زینتـی  و سیاسـی 
بـود ن مشـارکت شـهروند ان و عـد م توجه بـه نظرات و 
د ید گاه هـای آنان به شـکل موثـر و واقعی، عـد م تمایل 
مد یریـت شـهری بـه اسـتفاد ه از مشـارکت شـهروند ان 
و د ر نتیجـه فقـد ان روش هـای مناسـب بـرای جلـب 

شـهروند ان. مشارکت 
• شـهروند ان تهرانـی همچنیـن از میان 8 گزینـه ارائه 
شـد ه سـه مورد  از مهمترین معضالت سیستم مد یریت 
شـهری موجـود  را بـه ترتیـب چنیـن اعـالم نمود ه اند : 
فقـد ان تخصـص کافـی مد یریـت شـهری بـرای حـل 
مشـکالت، پاسـخگو نبـود ن مد یـران مد یریت شـهری 
د ر قبـال عملکـرد  خـود ، فقـد ان قوانین کارآمـد  و عد م 

پایبنـد ی شـهروند ان و مد یریـت شـهری بـه قانون.
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• میـان اعتقـاد  بـه اهمیـت و ضـرورت اصل مشـارکت 
د ر مد یریـت شـهر و د یـد گاه فـرد  د ربـاره چگونگـی 
مد یریـت شـهر و نهـاد  متولـی آن، ارتبـاط معنـاد اری 

وجـود  د ارد .
• میـان اعتقـاد  بـه اهمیـت و ضـرورت اصل مشـارکت 
د ر مد یریـت شـهر و د یـد گاه فـرد  نسـبت بـه عملکـرد  
د و رکـن مهم شـوراها و شـورایاریها، ارتبـاط معناد اری 

نـد ارد . وجود  
• میـان د یـد گاه فرد  نسـبت بـه عملکـرد  د و رکن مهم 
شـوراها و شـورایاری ها و د یـد گاه فرد  د ربـاره چگونگی 
مد یریـت شـهر و نهـاد  متولـی آن، ارتبـاط معنـاد اری 

د ارد . وجود  
• میـان د یـد گاه فرد  د ربـاره تمایل به مشـارکت جویی 
د ر اد اره امـور شـهر و تصـور فـرد  د ربـاره برتـری فوائـد  
مشـارت بر هزینـه های مترتب بر آن د ر شـرایط فعلی، 

ارتبـاط معنـاد اری وجود  د ارد .
• میـان تصـور فـرد  د ربـاره برتـری فوائـد  مشـارکت بر 
هزینه هـای مترتـب د ر شـرایط فعلـی و د یـد گاه فـرد  
نسـبت بـه تمایـل مسـئولین جهـت جـذب مشـارکت 

شـهروند ان، ارتبـاط معنـاد اری وجـود  د ارد .
• نتایـج تحلیـل رگرسـیون نشـان می د هـد  مهمتریـن 
عامـل د ر میـزان مشـارکت جویـی د ر اد اره امور شـهر، 
د یـد گاه فـرد  نسـبت به تمایـل مسـئولین جهت جذب 

مشـارکت شـهروند ان بـا ضریـب تاثیر 0,678 اسـت.
7- منابع و مآخذ:

رود رروی  چالش هـای   ،)1386( ناصـر  براتـی،   •
شهرسـازی ایـران د ر آسـتانه قـرن 21، فصلنامـه بـاغ 

.30  -5 صـص  ششـم،  شـماره  نظـر، 
• بـرک پـور ناصـر و اسـد ی، ایـرج )1388(، مد یریـت 
و حکمروایـی شـهری، انتشـارات د انشـگاه هنـر تهران، 

تهران.
و  شـهری  )1385(، حکمروایـی  ناصـر  پـور،  بـرک   •
نظـام اد اره شـهرها د ر ایـران، مجموعـه مقـاالت اولین 

مشـهد  مد یریـت شـهری،  و  برنامه ریـزی  کنفرانـس 
مد یریـت  مفهـوم   ،)1383( د هقـان  بهرامی نـژاد ،   •
شـهری، مجموعـه مقاالت همایش مسـائل شهرسـازی 

ایـران، جلد  د وم )مد یریت شـهری(، شـیراز، صص 63- 
.70

تاریخـی  هـای  ویژگـی   ،)1353( احمـد   اشـرف،   •
علـوم  نامـه  اسـالمی،  د وره  ایـران  د ر  شهرنشـینی 

.49  -7 صـص   ،1 د وره   ،4 شـماره  اجتماعـی، 
روش هـای   ،)1380( ریپوسـا.گ  و  آند رانویـچ.گ   •
نجاتی حسـینی،  محمـود   ترجمـه  شـهری،  پژوهـش 
انتشـارات سـازمان  شـهرد اری ها و د هیاری های کشور، 

ن. تهرا
و  حکمرانـی  مسـاله   ،)1386( عبـاس  آخونـد ی،   •
قانـون جامـع شهرسـازی و معمـاری کشـور، فصلنامـه 
جسـتارهای شهرسـازی، شـماره 19 و 20، صـص 56- 

.59
شـهری  حکمروایـی  د یگـران،)1386(،  و  اطهـاری   •
مبانـی نظـری و ضـرورت شـکل گیـری آن د ر ایران د ر 
گفـت گو بـا کمال اطهـاری، ناصـر برک پـور، غالمرضا 
جسـتارهای  مجلـه  مهد یـزاد ه،  جـواد   و  کاظمیـان 

شهرسـازی، شـماره 19 و 20، صـص 8- 18.
• پاپلـی یـزد ی، محمـد  حسـین و رجبـی سـناجرد ی، 
حسـین )1382(، نظریه های شـهر و پیرامون، انتشارات 

سـمت، تهران.
 ،)1388( رسـول  تاجـد ار،  و  اکبـر  علـی  تقوایـی،   •
د رآمـد ی بـر حکمروایـی خـوب شـهری د ر رویکـرد  
تحلیلـی، فصلنامـه مد یریت شـهری، شـماره 23، صص 

.58  –  45
بـه  نگاهـی  • جهانشـاهی، محمـد  حسـین )1386(، 
تعاریـف و مفاهیم حکمروایی، جسـتارهای شهرسـازی، 

شـماره 19 و 20، صـص 45 -47
بـر  ای  مقد مـه   ،)1389( محمد رضـا  حافظ نیـا،   •
روش تحقیـق د ر علـوم انسـانی )تجد ید نظـر اساسـی و 

اصالحـات و اضافـات(، انتشـارات سـمت، تهـران.
تحقیقـات  د ر  پیمایـش   ،)1390( اِی  د ی.  د واس،   •
اجتماعـی، ترجمـه هوشـنگ نایبـی، چـاپ سـیزد هم، 

تهـران. نی،  نشـر 
• رفیع پـور، فرامرز )1387(، توسـعه و تضاد ؛ کوششـی 
د ر جهـت تحلیـل انقـالب اسـالمی و مسـائل اجتماعی 
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آن، شـهرکت سـهامی انتشـار، چاپ هفتـم، تهران.
• صرافـی، مظفـر )1379(، )الـف( مفهـوم و مبانـی و 
مد یریـت  فصلنامـه  شـهری،  مد یریـت  چالش هـای 

شـهری، شـماره د وم، تهـران.
بـر  ای  مقد مـه   ،)1384( محمد علـی  کامـروا،   •
شهرسـازی معاصـر ایـران، انتشـارات د انشـگاه تهـران، 

تهـران.
• کاظمیـان، غالمرضـا )1386(، د رآمـد ی بـر الگـوی 
حکمروایی شـهری، جستارهای شهرسـازی، شماره 19 

و 20، صـص 5- 7.
• لطیفـی، غالمرضـا )1384(، تحلیل مد یریت شـهری 
تهـران طـی سـال های 1368- 1376، رسـاله د کتـری 
شهرسـازی، د انشـکد ه هنرهـای زیبـا، د انشـگاه تهران، 

تهران
• سـعید نیا، احمـد  )1383(، کتـاب سـبز شـهرد اریها 
سـازمان  انتشـارات  شـهری(،  مد یریـت  )جلـد  

تهـران. د هیاری هـا،  و  شـهرد اری ها 
• کالنتـری، خلیـل )1389(، پـرد ازش و تحلیل د اد ه ها 
چهـارم،  چـاپ  اقتصـاد ی،  اجتماعـی-  تحقیقـات  د ر 

مهند سـین مشـاور طـرح و منظـر، تهـران.
• مرکـز مطالعـات و برنامه ریزی شـهر تهـران )1389(، 
حکمروایی خوب شـهری، نشـریه د انش شـهر، شـماره 
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