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چکیده

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه عنــوان عمــده تریــن محــور
تحــول و توســعه هــزاره ســوم مطــرح شــده اســت .شــهر الکترونیــک
و شــهر هوشــمند بــه عنــوان یکــی از مواهــب فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ،ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه شــخص توأمــان
در هــر دو بُعــد واقعیــت و مجــازی حضــور داشــته باشــد و فراتــر
از حــدود فضایــی زمانــی محــل اســتقرار خــود بــه درک فضــا نائــل
شــود .از جملــه مواهــب شــهر هوشــمند ،تســهیل امــور مدیریــت
شــهری اســت بویــژه کــه دیگــر نمیتــوان بــا شــیوههای ســنتی،
شــهر را اداره نمــود .پرســش آن اســت کــه بــا تغییــرات جدیــد در حوزه
فنــاوری در شــهرهای کشــور بویــژه در کالنشــهر تهــران ،آیــا مدیریت
شــهری قــادر اســت بهتــر از گذشــته ،شــهروندان را بــه مشــارکت
فــرا خوانــده ،آنهــا را در تصمیمگیریهــا دخالــت دهــد و بــه ارتقــا
شــاخصهای حکمروایــی مطلــوب شــهری بیانجامــد و اینکــه مــدل
مفهومــی پژوهــش در اینجــا شــامل کــدام متغیرهــا خواهــد بــود؟
پژوهــش کنونــی کــه برآمــده از رســاله بنــام «تبییــن تحقــق پذیــری
حكمروايــي خــوب شــهری بــا تاکیــد بــر هوشمندســازی مــکان؛
مــوردکاوی شــهر تهــران» میباشــد ،بــه شــیوه توصیفــی تحلیلــی و
بــا رویکردهــای کیفــی و کمــی انجــام گردیــده و نتایــج آن نشــانگر
آن اســت کــه نخســت ،وضعیــت حکمروایــی از نظــر متخصصــان و
خبــرگان ،مطلــوب نیســت (نمــره میانگیــن  4.79و انحــراف معیــار
 )0.21و دیــدگاه غالــب آن اســت کــه هوشمندســازی کالنشــهر تهران
بــه تحقــق حکمروایــی مطلــوب شــهری خواهــد انجامیــد.
واژگان كليــدي :حكمروايــي خــوب شــهری ،هوشمندســازی مــکان،
کالنشــهر تهران

Explanation of good governance of good
urban governance with emphasis on
location smart growth; case study: city of
Tehran
Abstract
Information and communication technology has
been proposed as the main focus of the evolution
 and development of the third millennium. The ecity and smart city as one of the information and
communication technologies allow the individual to
be present in both dimensions of reality and virtual,
and beyond the space space of its deployment to
understanding space. Among the advantages of smart
city is the facilitation of urban management practices,
especially as it cannot be ruled by traditional
practices. the question is that with new changes in the
field of technology in the country’s cities, especially
in Tehran metropolis, would urban management be
able to participate better than the past, make them
involved in decision - making and develop indicators
of optimal urban governance indicators and that
the conceptual model of research here will consist
of which variables? the present study, which is
derived from the thesis called “explanation of good
governance of urban governance with emphasis on
location; city of Tehran” is done with qualitative and
quantitative approaches, and its results indicate that,
first, the status of governance is not optimal from
experts and experts (mean mean 4.79 and standard
deviation of 0.21) and the prevailing view is that
the smart growth of Tehran metropolis to achieve
optimal urban governance.
Keywords: good urban governance, smart growth
location, Tehran metropolis
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اگر افزايش جمعیت شهرها و گسترش آنها به معنای چند
برابرشدن مسائل و مشکالت موجود در شهرها به همراه
افزايش درخواست خدمات تلقی شود ،اولین نهادی که در
اين زمینه برای مقابله با مسائل فوق مطرح میشود ،نهاد
مديريت شهری است .در واقع تحوالت شهری و جمعیت
آن در جهان در دو دهه اخیر چالشهايی را برای سیاست
مديريت شهری به وجود آورده است که تا قبل از این ،با
این چالشها مواجه نبوده است ( .)UN Habitat, 2009این
درحالی است که دنیای امروز با پیشرفت علم و تکنولوزی
بهخصوص پیشرفت گسترده در زمینه فناوری اطالعات
وارتباطات با پدیدهای به نام «شهر الکترونیک» روبهرو
است که ایجاد آن مزایای بسیار زیاد و غیرقابل انکاری
بهدنبال دارد ،از جمله نقش مهم و اساسی آن در جهت
اجرای بند  10اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی،
که عبارت است از «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف
تشکیالت غیر ضروری» میباشد (پرورش .)1388 ،ایجاد
شهر الكترونیك تأثیرات بسیاری را در زمینه اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی برای شهر به دنبال خواهد
داشت .در زمینه اقتصادی توسعه تجارت الكترونیكی،
بانكداری الكترونیكی ،گسترش استفاده از كارتهای
اعتباری ،كاهش كاغذ بازی ،كاهش هزینه ارائه خدمات و
ایجاد زمینه برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ارتباط
تجاری شهر با كشورهای همسایه و سایر نقاط جهان
بخشی از تأثیرات آن خواهد بود .ارائه خدمات بههنگام
به شهروندان موجب افزایش رضایتمندی آنها از استفاده از
خدمات عمومی و خصوصی شده و امكان تشكیل گروهها
و اجتماعات به هنگام فراوان و هم چنین رأیگیری
بههنگام و توزیع عادالنه امكانات را فراهم میآورد .در
زمینههای فرهنگی نیز اجرای شهر الكترونیك تأثیرات
زیادی را بهدنبال دارد كه بهطور مثال از شفاف سازی،
اطالع رسانی ،آموزش مجازی شهروندان در حوزههای
عمومی و اختصاصی ،امكان انتشار رسانههای دیجیتالی
برای شهروندان ،انتشار اخبار و اطالعات به هنگام و اثرات
فرهنگی بسیار دیگری را میتوان نام برد ()King, 2007
(نظری و آقازاده.)1388،
اکنون مسأله این است که رسیدن به شرایط حکمروایی
خوب شهری ،تا چه حد وابسته به تحقق هوشمندسازی
مکان است و گسترش معیارهای شهر الکترونیک در ایران
چه کمکی به حکمروایی خوب شهری میکند؟

-2روش شناسی پژوهش

-1-2نوع پژوهش:
پژوهش كنوني از رویكرد آميخته كه تلفیقی از دو روش
کیفی و ک ّمی است ،استفاده میکند .به این صورت که این
پژوهش ابتدا به صورت کیفی و با استراتژی موردکاوی که
از استراتژیهای تحقیقات کیفی است ،به تبیین جنبههای
مختلف مدیریت شهری مجموعۀ شهری تهران میپردازد.
عالوه بر موردپژوهی ،از روش پیمایش به عنوان یک
روش ک ّمی برای گردآوری و تحليل دادهها ،استفاده
گردیده است.

-2-2جامعه آماری و نمونه:

به دلیل تخصصی بودن موضوع ،جامعۀ آماری شامل دو
گروه «مدیران ارشد و اجرایی مدیریت شهری تهران و
متخصصین مدیریت شهری و فناوری اطالعات و فضای
مجازی شهری» میباشد که به منظور ارائۀ تصویری
واقعی تر و تحلیل مورد قبول تر از شرایط موجود ،این
گروهها به عنوان جامعۀ هدف انتخاب شده اند .همچنین
تعدادی از مدیران نهادهای دولتی شامل عناصر دولت
مرکزی در سطوح ملی ،شامل شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت کشور و
استانداری ،وزارت ارتباطات ،نیز برای تکمیل پرسش نامه
انتخاب خواهند شد.

-3-2شیوه انتخاب نمونه:

شیوه انتخاب نمونه ها ،نمونه گیری گلوله برفی است
که یک روش غیر تصادفی است و توسط محققان برای
شناسایی افراد بالقوه در مطالعاتی که یافتن افراد یا موضوع
مورد بررسی دشوار است و به یک گروه بسیار کوچک
محدود میشود مورد استفاده قرار میگیرد.

-4-2تعیین حجم نمونه:

با توجه به تخصصی بودن موضوع و اینکه حجم
جامعه به صورت دقیق مشخص نیست و تنها میتوان
برآوردی از حجم جامعه ارائه نمود ،لذا انتخاب یک حجم
نمونۀ دقیق دشوار به نظر میرسد .برای این کار از قوانین
راسکو 1که برای تعیین حجم نمونه پیشنهاد داده است،
بدین شرح استفاده میشود-1 :حجم نمونههای بیشتر از
1. Roscoe

 30و کمتر از  500برای اکثر پژوهشها مناسب هستند.
 -2در جایی که گروههای نمونه باید به گروههای فرعی
شکسته شوند ،حداقل حجم نمونۀ  30برای هر طبقه الزم
است -3 .در پژوهش چند متغیره )شامل تحلیل رگرسیون
چند متغیری( ،حجم نمونه باید چند برابر )ترجیح ًا ده برابر
یا بیشتر( از متغیرهای مورد مطالعه باشد -4 .برای پژوهش
تجربی ساده با کنترل آزمایشی شدید ،پژوهش موفق با
نمونههایی به کوچکی  10تا  20نیز میسر است .با توجه به
نوع سؤاالت ،تحقیق مورد نظر به عنوان یک قاعدۀ کلی،
معموالً حجم نمونه بین  30و  500کارآمد است (سکاران،
 ،1388صص  .)335-334در این پژوهش بنا به دشواری
در یافتن مختصصانی که هم نسبت به مباحث مدیری
شهری و هم نسبه به فناوری اطالعات و ارتباطات ،دارای
اشراف باشند دشوار بود ،با مشورت تعدادی از خبرگان،
عدد  100نفر برای پرسشگری میدانی ،مطلوب دانسته شد.
روش تجزیه و تحلیل :به منظور تجزیه و تحلیل
دادههاي گردآوري شده از اين پرسش نامهها از نرم افزار
 SPSSاستفاده خواهد شد و آمارههای کمینه ،بیشینه،
میانگین و انحراف معیار مورد استفاده خواهند بود .براي
تعيين پايايي آزمون نيز از روش آلفاي کرونباخ استفاده
میشود.

-3مبانی نظری
-1-3مبانی نظری ارتباطات و فنآوري اطالعات؛
اساس شهر الکترونیک و هوشمند

شهر الكترونيك حاصل توسعه فناوريهاي اطالعاتي و
ارتباطي و در واقع موج سوم است .اجالس جهاني سران
درباره جامعه اطالعاتي كه تاكنون دوبار (ژنو  2003و
تونس  )2005به منظور تحقق جامعه اطالعاتي جهاني
برگزار شده است .شهرهاي الكترونيكي را كه بخشي از
جامعه اطالعاتي را ميسازند ،شامل شده است .شهرهاي
الكترونيكي نرم افزار و سخت افزار مورد نياز را براي
دسترس شهروندان در تمامي اوقات شبانه روز به
پايگاههاي داده خدمات دولتي وبخش خصوصي بر روي
اينترنت فراهم ميآورند .ايجاد شهر الكترونيك تاثيرات
بسيار سودمندي را در زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي و سياسي براي اداره شهر و شهروندان به دنبال
خواهد داشت.

نظريه اشاعه نوآوريها

الگوي جريان دو مرحلهاي به تدريج به الگوي جريان چند
مرحلهاي كه اغلب در پژوهش اشاعه مورد استفاده است
متحول شده است .پژوهش اشاعه ،مطالعه فرايند اجتماعي
نحوه شناخته شدن نوآو ريها (افكار جديد ،روشها و
اشياي جديد وغيره) و گسترش آنها در پهنه يك نظام
اجتماعي است .الگوي جريان دو مرحلهاي به طور عمده
معطوف به اين است كه شخص چگونه اطالعات را
ميگيرد و آن را به ديگران منتقل ميكند .فرايند اشاعه
بر مرحله نهايي پذيرش يا رد يك نوآوري تاكيد دارد.
در حال حاضر ،شايد اورت راجرز Everett Rogers
معروف ترين پژوهشگر تجربي در پژوهش اشاعه باشد.
وي در كتاب خويش به نام اشاعه نوآوريها بيشتر از 200
گزارش اشاعه تجربي و  3000نشريه را بررسي ميكند
تا نظريه قبلي راجع به فرايند تصميم نوآوري را كه خود
نتيجه تزايد پژوهشهاي اشاعه در سالهاي اخير است
بازنگري كند .راجرز نوآوري را چنين تعريف ميكند:
فكر ،روش يا شيئي كه فرد يا واحد ديگري از اقتباس آن
را نو تصور ميكند .يكي از با نفوذترين مطالعات اشاعه كه
تاكنون انجام گرفته درباره اشاعه بذر پيوندي ذرت در ميان
كشاورزان آيووا است .راجرز ويژگيهاي يك نوآوري را
كه بر نرخ اقتباس آنها اثر ميگذارد به شرح زير دسته
بندي كرد:
-1امتياز نسبي :درجه اي كه تصور ميشود يك نوآوري
بهتر از فكري است كه ميخواهد جاي آن را بگيرد.
-2سازگاري :درجهاي كه تصور ميشود نوآوري با
ارزشهاي موجود ،تجارب گذشته و نياز اقتباس گران
احتمالي سازگار است.
--3پيچيدگي :درجهاي كه تصور ميشود شناخت
نوآوري و استفاده از آن دشوار است.
-4آزمايش پذيري :درجهاي كه بتوان نوآوري را به
طورمحدود تجربه كرد.
-5مشاهده پذيري :درجهاي كه نتايج يك نوآوري
براي ديگران مشهور است.
راجرز اضافه ميكند :در كل نوآوريهايي كه پذيرندگان
آنها را داراي امتياز نسبي ،سازگاري و آزمايش پذيري
بيشتر و پيچيدگي كمتر بدانند ،زودتر از ساير نوآوريها
اقتباس ميشوند.
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فرايند تصميم گيري
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تصميم نوآوري ،فرايندي ذهني است كه طي آن فرد يا
واحدي ديگر تصميمات را مورد تصويب قرار ميدهد.
اين فرايند مركب از پنج مرحله است:
-1آگاهي :مواجهه با نوآوري و شناخت كاركرد آن
-2اقناع :شكل گيري نگرش نسبت به نوآوري
-3تصميم :فعاليتي كه به قبول يا رد نوآوري منتهي
ميشود
-4اجرا :استفاده از نوآوري
-5تثبيت :تقويت يا برگشت به تصميم آغاز شده
درباره نوآوري (سورين ،1381 ،صص)312-314
در اين مدل در مورد فراگرد انتشار ،ايده هايي مطرح
شده است .نخست آنكه سه مقطع اصلي و قابل تمايز
وجود دارد :مقطع مربوط به رويدادهاي پيشين ،مقطع
مربوط به رويدادهاي جاري و مقطع مربوط به نتايج.
مقطع اول مربوط به شرايطي ميشود كه شخص در
معرض اطالعات درباره يك نوآوري قرار گرفته است و
او نيازمنديهايي را كه اطالعات مربوط به آنهاست مورد
بررسي قرار ميدهد .به عنوان مثال برخي از افراد طوري
شكل گرفتهاند كه هميشه آماده براي گرايش به سوي
تغييراند و در واقع هميشه نيازمند نوآوري و مراقب و گوش
به زنگ اطالعات جديد هستند .اين يك فراگرد يادگيري
تغيير نگرش و تصميم است .به همين ترتيب هنجارها و
ارزشهاي سيستم اجتماعي نيز در اين مقطع زماني موثرند.
مث ً
ال برخي از اوقات ممكن است عرضه يك ابزار ابداعي و
يا تازه ،يك تهديد بر عليه ساخت موجود روابط اجتماعي
محسوب شود .در سومين مقطع ،كه مقطع نتايج است اگر
پذيرش اتفاق افتد ،ممكن است حتي سرانجام به متروك
شدن آن منتهي شود .گفتيم در اين مدل ،ايدههايي براي
فراگرد انتشار مطرح شده است .نخستين ايده را براساس
تفكيك سه مقطع مطرح كرديم .ايده دوم تفكيك سه
مرحله آگاهي ،ترغيب و تصميم است .فراگرد ارتباطي
ميتواند با هر يك از اين سه مرحله درگير شود .مث ً
ال با
ويژگيهاي فرد و قابليت ترغيب ،پذيرش و قبول او مرتبط
است .نخستين فردي كه از يك نوآوري آگاه ميشود نبايد
الزام ًا او را رهبر عقايد دانست .زيرا براساس تحقيقاتي كه
انجام شده است ،معلوم شده كه آگاهي نخستين ميتواند
با درجه انزواي اجتماعي همبستگي داشته باشد .يا اينكه
نبود يكپارچگي اجتماعي ،ممكن است هم با مساعد بودن
جامعه براي پيشروي و هم كندي جامعه براي پيشروي رو

به رو شود ،سومين ايده مربوط به اين مدل ،مسئله وسايل
ارتباط جمعي وكانالهاست .انتشار نوآوري با منابع ارتباطي
گوناگون امكان پذير است .مث ً
ال وسايل ارتباط جمعي
عمومي ،تبليغات ،بنگاههاي رسمي و تغيير تماسهاي
اجتماعي ،همه اينها منابعي هستند كه در اوضاع مختلف
ممكن است داراي كاركردهايي با اهميتهاي گوناگون
باشند .مثال ممكن است اگر اين آگاهي تحت تاثير شخصي
باشد قانع كنندهتر از پيامهاي سازمانها و موسسات رسمي
باشد .آخرين ايده اين مدل ،نقش متغيرهاي گيرنده
و دريافت كننده پيام است .آگاهي او ممكن است تابع
شخصيت و ويژگيهاي اجتماعي و غيره باشد( .محسنيان
راد ،1380 ،صص )453-454
راجرز با تقسيم افراد يا ديگر واحدهاي تصميم گيري
از نظر نرخ اقتباس يك نوآوري ،پنج طبقه اقتباس گر
مشخص ميكند:
-1نوآوران :افراد خطر پذيري كه مشتاق آزمايش افكار
جديد هستند و بيشتر از همرديفان خود روابط فراملي
دارند.
-2اقتباس گران اوليه :افراد محلي قابل احترام كه
معموالً بيشترين تعداد رهبران فكري را در نظام اجتماعي
تشكيل ميدهند.
-3اكثريت اوليه :افراد اهل تعمق كه رابطه آنها با
نزديكانشان قوي است ،ولي به ندرت موقعيت رهبري
دارند.
-4اكثريت متأخر :افراد مردد كه اغلب به خاطر
ضرورت اقتصادي يا افزايش فشار شبكه اجتماعي،
نوآوري را ميپذيرند.
-5كندورها :افراد سنتي ،كساني كه وابستگي محلي
زيادي دارند ،بسياري از آنها تقريب ًا منزوياند .آنها بيشتر به
گذشته نظر دارند.
نتايج تغييراتي است كه در پي اقتباس يا طرد يك
نوآوري براي فرد يا نظام اجتماعي رخ ميدهد .راجرز سه
طبقه بندي از نتايج شمارش ميكند:
-1نتايج مطلوب در برابر نتايج نامطلوب ،بسته به اينكه
آيا اثرهاي نوآوري در يك نظام اجتماعي كاركرد دارد يا
ندارد.
-2نتايج مستقيم در برابر غير مستقيم ،بسته به اينكه
تغييرات در فرد يا واحد اجتماعي ،در واكنش فوري به
يك نوآوري روي ميدهد ،يا به صورت نتيجه ثانويه آثار
مستقيم يك نوآوري ظاهر ميشود.

-3نتايج قابل انتظار در برابر نتايج غير منتظره ،بسته به
اينكه تغييرات مورد تأييد و مورد نظر و قصد افراد نظام
اجتماعي باشد يا نباشد.
مجاري ارتباطي ممكن است ماهيت ميان فردي يا
رسانههاي جمعي داشته باشد يا ممكن است از منابع
محلي يا فراملي نشات بگيرد .مجاري ارتباطي فراملي
آنهايي هستند كه خارج از نظام اجتماعي ،بررسي
ميشوند و مجاري محلي آنهايي هستند كه در درون نظام
اجتماعي بررسي ميشوند .پژوهش نشان ميدهد كه اين
مجاري نقشهاي متفاوتي در فرايند اشاعه بازي ميكنند.
رسانههاي جمعي به سرعت به مخاطبان وسيع دست
پيدا ميكنند ،اطالعات را گسترش ميدهند و نگرشهاي
ضعيف را تغيير ميدهند .مجاري ميان فردي موجب مبادله
دو سويه اطالعات ميشوند و در برخورد بامقاومت يا
بي اعتنايي دريافت كننده ،از رسانههاي جمعي موثرترند.
منبع ميان فردي ميتواند به اطالعات اضافه كند يا نكات
را روشن نمايد و ممكن است موانع روان شناختي و
اجتماعي (مواجهه گزينشي ،توجه ،درك و حفظ گزينشي،
هنجارهاي گروهي ،ارزشها ،و غيره) را از ميان بردارد.
در فرايند اشاعه يك نوآوري ،رسانههاي جمعي ومجاري
فراملي در مرحله آگاهي اهميت نسبت ًا بيشتري دارند ،در
حالي كه مجاري ميان فردي و مجاري محلي در مرحله
اقناع موثرترند .رسانههاي جمعي و مجاري فراملي براي
اقتباس گران اوليه در مقايسه با اقتباس گران متأخر از
مجاري ميان فردي و محلي اهميت نسبت ًا بيشتري دارند.
راجرز و شوميكر ( )1971خويش معتقد بودند كه
تركيبي از رسانههاي جمعي و ارتباطات ميان فردي،
موثرترين راه رسيدن به افراد براي افكار جديد و متقاعد
ساختن آنهاست كه از اين نوآوريها استفاده كنند .آنها
استفاده از بحثهاي آزاد رسانهاي را (گروههاي كوچك
سازمان يافتهاي كه به طور منظم براي دريافت برنامه
رسانههاي جمعي چه سمعي بصري و چه نوشتار ،دور
هم جمع ميشوند و سپس محتواي آن را مورد بحث قرار
ميدهند) در كانادا ،هندوستان ،آفريقا ،چين ،آمريكاي
التين و ايتاليا نقل ميكنند و مورد بحث قرار ميدهند
(سورين ،1381 ،صص .)314-317
در مدل راجرز نقش رسانهها بر مرحله نخست متمركز
است (اطالع يابي و آگاهي) بعد از اين مرحله است
تماسهاي ميان فردي ،نظر متخصصين ،مشورت آنان،
تجربه واقعي در جهت فرايند تثبيت نقش اساسي را برعهده

ميگيرند .مكتب اشاعه بر سازماندهي و برنامهريزي ،تاثير
خطي و مستقيم ،بر سلسله مراتب (منزلت اجتماعي و
تخصص) ،ساختار اجتماعي ،جنبههاي تقويتي و بازخورد
تاكيد فراوان ميگذارد .البته راجرز به بعضي از ضعفهاي
مدل اشاعه خويش ،بويژه تاكيد زياد آن بر سازماندهي از
باال اعتراف كرده است.

اطالعات و تغيير شهري :مانوئل كسلز

«مانوئل كسلز» استاد برنامه ريزي دانشگاه بركلي كاليفرنيا
با پيشينهاي ماركسيست آلتوسري است .تاكيد وي بر دو
موضوع ويژه است:
 -1دگرگونيهاي به وقوع پيوسته در ساختارهاي
طبقاتي شهرها؛  -2تحوالت فرهنگي وابسته به آن كه
برخي از افراد براساس آن فرارسيدن شهر پست مدرن را
اعالم ميكنند .تز محوري كسلز اين است كه هماهنگي
تجديد ساختار سرمايه داري و نوآوري تكنولوژيك
عامل عمده تحول جامعه است .كسلز شيوه توليد سرمايه
داري را از شيوه اطالعاتي توسعه متمايز ميكند .شيوه
اطالعاتي توسعه يك پارادايم اجتماعي تكنيكي نوين است
كه ويژگي اصلي آن عبارت است از پديدار شدن فرايند
اطالعات به عنوان هسته آن كه اثر بخشي و بهره وري
تمامي فرايندهاي فرآوري ،پخش ،مصرف و مديريت
را تعيين ميكند .از ديدكسلز شيوههاي توسعه براساس
منطق دروني خود رشد ميكند .كسلز معتقد است جامعه
اطالعاتي انحصارا ً بر مبناي پيوستگي و استمرار نوآوري
تكنولوژيك بنا شده است .مفهوم سازيهاي عصر جديد،
به صورت شگفت آوري در كارهاي بل و كسلز يكسان
است .كسلز «انقالب اطالعاتي تكنولوژيك» را به عنوان
«ستون فقرات ساير تحوالت ساختاري ميداند» و به اين
ترتيب به ترسيم «جامعه اطالعاتي» ميپردازد كه به عنوان
قالب نهادهاي اجتماعي جايگزين يك جامعه صنعتي
ميشود.
هسته مبحث كسلز اين است كه توسعه شبكههاي
تكنولوژي اطالعاتي در سراسر جهان اهميت جريانهاي
اطالعاتي را براي سازماندهي اجتماعي و اقتصادي افزايش
و در عين حال اهميت نقاط خاص جغرافيايي را كاهش
داده است .در نتيجه در اقتصاد اطالعاتي نگراني عمده
سازمانها مديريت و چگونگي پاسخگويي به جريانهاي
اطالعات است.
شبكهها بايد داراي مركز عصبي باشند ،مكانهايي كه
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در آنها صرف ًا اطالعات جريان نمييابد بلكه گردآوري،
پردازش و براساس آن اقدام ميشود .كسلز اين نقاط رهبر
را شهر اطالعاتي ناميده است .كسلز شهر اطالعاتي را يك
شهر جهاني ،دو قطبي ميداند كه در آن ما داراي گروهي
از افراد طبقه پايين شديدا ً محروم و گروه ديگر ،نخبه در
حرفههاي اقتصاد اطالعاتي و مرفه هستيم .از نظرفرهنگي
شهر پست مدرن گردابي از تغييرات در انديشهها ،مدها و
 ...است .لذت جويي و مصرف در رأس امور شهر پست
مدرن است (وبستر ،1383 ،صص.)408-450
به طور خالصه ميتوان گفت كه كسلز معتقد است كه
در اثر سه فرايند -1 :انقالب اطالعات -2 ،تجديد ساختار
سرمايه داري و نوآوري تكنولوژيك -3 ،جنبشهاي
فرهنگي نظير فمينيسم و طرفداري از محيط زيست،
جامعهاي پديد آمده است كه وي آن را جامعه شبكهاي
مينامند .اين جامعه سرمايهداري را متكي به دانش و
اطالعات ساخته و آن را جهاني كرده است .ويژگيهاي
اصلي اين جامعه عبارتند از:
اقتصاد اطالعاتي؛ اقتصاد جديد اطالعاتي است از آن
رو كه بهره وري و توان رقابتي واحدها يا كارگزاران اين
اقتصاد اساس ًا به ظرفيت توليد ،پردازش و كاربرد موثر
اطالعات مبتني بر دانش بستگي دارد ،مهمترين ويژگي اين
اقتصاد چند فرهنگي بودن آن است.
اقتصاد جهاني؛ اقتصاد جديد جهاني است از آن رو كه
فعاليتهاي اصلي توليد ،مصرف و پخش در مقياس جهاني
سازماندهي شده است .آزاد سازي و خصوصي سازي اگر
چه راهبرد توسعه گرايانه دولتها هستند اما تاثيرشان بر
رشد اقتصاد به محتواي واقعي اين اقدامات و ارتباطشان
با راهبردهاي دخالت مثبت مانند سياستهاي تكنولوژيك و
آموزشي براي ارتقاي استعداد كشور از لحاظ عوامل توليد
اطالعات بستگي دارد.
دو قطبي بودن؛ در جامعه شبكهاي قطبهاي تازه اي
ميان آنان كه به اطالعات دسترسي دارند و كساني كه در
چنين موقعيتي نيستند پديد آمده است.
تحول بنيادين در ماهيت ارتباطات اجتماعي؛ در جامعه
شبكهاي شيوههاي مختلف ارتباطات (مكتوب ،شفاهي،
ديداري و شنيداري) با هم به صورت يكپارچه تعامل
ميكنند .در اين جا ديگر مخاطبان منفعل نيستند ،بلكه
فاعلي هستند كه ارتباط متقابل برقرار ميكنند.
فرهنگ مجازي؛ جامعه شبكهاي ،فرهنگ واقعيت
مجازي را نهادي كرده است كه در آن جريانهاي نمادين

اطالعاتي به تعاملهاي موقتي ميپردازند .يعني آنكه در
جامعه شبكهاي در ابر متني غول آسا گذشته ،حال و آينده
به صورت بين االذهاني جلوه ميكند و زمينه تعامل را
فراهم ميآورد .و بدين صورت محيط فرهنگي نمادين
(مجازي واقعي) شكل گرفته است.
شهرهاي سنتي قبلي جاي خود را به شهر شبكهاي و
الكترونيك ميدهد؛ شهر اطالعاتي نه يك شكل بلكه يك
فرايند است .فرايندي كه سلطه ساختاري فضاي جريانها
(جريانهاي سرمايه ،جريانهاي اطالعات ،جريانهاي ارتباط
متقابل ،جريانهاي تصاوير ،صدا و )...ويژگي آن است .اين
شهرها موتور واقعي توسعه به شمار ميروند.
تغيير در نحوه كار و فعاليت؛ انتقال آني دادهها و
سرمايهها و از ميان برداشته شده فاصلهها ،مفهوم زمان و
مكان را به شدت تغيير داده و همراه با آن نظم قديم به هم
خورده است .طبع ًا تمشيت امور جامعه شبكهاي مستلزم
مدلهاي تازهاي از دموكراسي و مشاركت است .با وجود
جهاني شدن ،شبكههاي محلي و بومي اهميت يافته ،زيرا
معنا نسبت به كاركرد برجسته تر شده و هويت بيش از
گذشته به ميان آمده است .در اين ميان اميد است كه هويت
اگر بتواند خود را از چنگال بنيادگرايي برهاند قدرتي
رهايي بخش داشته باشد و كنش اجتماعي ،معني داري
را در جهت تحول بدون گرفتاري در گرداب آرمانشهر
سامان دهد .لذا ماهيت جهان جديد ،عمدت ًا فرهنگي است
و فرهنگ وران در آن از نقش و كنش بيشتري برخوردارند
(كسلز.)1380 ،

نظریه رشد هوشمند شهری

شهر هوشمند را میتوان حاصل گسترش خدمات
الکترونیک و گسترش فعالیتها در فضای مجازی شهری
قلمداد نمود .در بسیاری از منابع ،از شهر الکترونیک
و شهر هوشمند به عنوان مفاهیمی یکسان در کنار هم
توسط پژوهشگران استفاده شده است .رشد هوشمند
شهری یعنی توسعه حساس نسبت به محیط زیست با
هدف کاهش وابستگی به حمل و نقل ماشینی ،کاهش
آلودگی هوا و کارآمدتر کردن سرمایه گذاری در
زیرساختها .رشد هوشمند یک توسعه برنامه ریزی شده
است که از فضاهای باز و زمینهای کشاورزی محافظت
میکند ،جامعه را احیا میسازد و گزینههای حمل و نقل
بیشتری را فراهم میسازد .توجه زیادی به تراکم باالتر و
کاربری مختلط با دسترس مناسب و حمل و نقل آسان

جدول  .1مزایای رشد هوشمند شهری؛ ماخذ :رهنما ،عباسزاده ،1387 ،ص 54
ابعاد

مزایا

اقتصادی

اجتماعی

گزینههای حمل و نقیل و قابلییت
حرکیت را مخصوص ًا برای غیر رانندگان
هزینههای توسعه را کاهش میدهد.
توسعه میدهد.
هزینه خدمات عمومی را کاهش میدهد.
همبستگی اجتماعی.
حمل و نقل موثرتر.
صنایع فرهنگی منحصر به فرد را حفی
صنایعی را که به کیفییت محیطیی بیاال
مینماید )مکانهای تاریخی ،همسایگی
وابسته اند حمایت مینمایند(توریسم،
تجاری و غیره(.
کشاورزی و غیره)
 عملیات فیزیکی و سالمتی را افزایشمیدهد.

دارد .تئوری رشد هوشمند یک تئوری حمل و نقل برنامیه
ریزی شهری است که روی رشد در داخل شهر تمرکز
میکند و در مقابل پراکندگی ،روی فشردهسازی شهر تاکید
دارد و طرفدار کاربریهای فشرده ،حمل و نقل محور
و دوستدار پیاده روی و دوچرخهسواری است .دکتر
ساموئل استالی پژهشگر در زمینه رشد هوشمند شهری
این تئوری را اینگونه تعریف میکند« :رشد هوشمند شهر
یک سعی جدید است ،مانند یک لگام و افسار کنترل
برای منطقی کردن گسترش و توسعه شهرها و مدیریت
رشد هوشمند شهری روشهای اعمال اینگونه کنترلهاست»
(ملکی و دیگران ،1392 ،ص  .)6رشد هوشمند به دنبال
محدود کردن رشد نیست بلکه سعی در وفق دادن مسأله
به مسائل محیطی و اقتصادی و اجتماعی دارد .اهداف این
تئوری این است که مردم را آگاهی دهد که چگونه توسعه
میتواند کیفیت زندگی را ارتقا بخشید .اصول ده گانه رشد
هوشمند شهری عبارت است از :ایجاد دامنه ای از گزینهها
و فرصتهای انتخاب مسکن -ایجاد واحدهای همسایگی-
تشویق همکاری محلی و گروههای ذینفع در تصمیمات
مربوط به توسعه -کاربری زمین مختلط -بهره گیری از
طراحی ساختمانهای فشرده -پرورش جوامع جذاب و
خاص همراه با یک حس مکانی قوی -نگهداری از فضای
باز ،زمینهای کشاورزی ،زیباییهای طبیعی و نواحی طبیعی
حساس و حیاتی -اتخاذ تصمیمات قابل پیشبینی ،منصفانه
و از لحاظ اقتصادی به صرفه -تقویت و هدایت توسعه به
سمت جوامع کنونی -فراهم آوردن گزینههای متنوع حمل
و نقل .رشد هوشمند شهری دارای مزاایی است از جمله
آنها در جدول شماره  1آمده است.

محیطی
حفظ فضای سبز و سکونتگاهها.
کاهش آلودگی هوا.
افزایش بازده انرژی.
آلودگی آبها را کاهش میدهد.
اثر جزایر گرمایی را کاهش میدهد.

-2-3مبانی حکمروایی شهری

اگرچه کاربرد مفهوم حکمروایی شهری از اواخر دهه
 1980و از آفریقا آغاز گردید ،اما برایان مک اللین اولین
نظریه پردازی است که در سال  1973به این دو مفهوم
پرداخته است .از نظر او «حکومت مجموعه ای از نهادهای
رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است .اما حکمروایی
نوعی فرایند است .این فرایند متضمن نظام به هم پیوسته
ای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر میگیرد.
حکومت شهری مبین رویکرد سنتی به اداره شهرها و
مدیریت شهری و کالن شهری است و بیشتر به مناسبات
حکومت مرکزی با شهرداریها و سازمانهای رسمی و
حکومتی پرداخته و بر روابط عمومی بین آنها تأکید دارد».
حکمروایی شهری ،طبق تعریف مرکز اسکان بشر
سازمان ملل (هابیتات) ،عبارت است از مجموع روشهای
برنامه ریزی و مدیریت امور عمومی شهر از جانب افراد،
نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی .فرایند مستمری
است که از آن طریق ،منافع متضاد یا متعارض با هم همراه
شده و به یک کنش همکاری روی آورده میشود .بنا
به این تعریف  ،حکمروایی شهری نهادهای رسمی و
همچنین اقدامات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان
را در بر میگیرد.
در تعریف حکمروایی توسط بانک جهانی ()1995
چنین آمده است « :حکمروایی مجموعه ای از روشهای
فردی و نهادی ،عمومی و خصوصی است که امور مشترک
مردم را اداره میکند .حکمروایی فرایندی پیوسته است که
از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام
همکاری جویانه اتخاذ میگردد .حکمروایی شامل نهادهای
رسمی و نظامهایی است که برای تضمین رعایت قانون،
قدرت پیدا کرده اند ،همچنین قراردادهای غیررسمی که
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مردم و نهادها بر سر آن توافق نموده یا درک میکنند که
به نفع آنها است».
در گزارش کمیسیون حاکمیت جهانی که نقل قول باال
از آن اخذ شده  ،حکمروایی به این صورت تعریف شده
است« :مجموعه بسیار وسیعی از روشها که اشخاص و
موسسات هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی
با آنها به اداره امور مشترک خود میپردازند» خدماتی که
دولتها [حکومت ها] برای شهروندان فراهم میسازند تا
در آن محیط ،شهروندان قادر به فعالیت باشند».
با این اوصاف حکمروایی شهری یعنی اثرگذاری
همه ارکان اثرگذار شهری بر مدیریت شهر ،با تمام ساز و
کارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند،
نه اینکه عرصههای عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند
و فقط عرصه دولتی اختیار دار آن دو باشد .اهداف کالن
حکمروایی شهری به شرح زیر تدوین شدهاند:
-1بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتالی
بیشتر سازمان ها ،نهادها و جوامع محلی-2 .کاهش فقر و
جدایی گزینیهای اجتماعی ،قومی و فرهنگی در شهرها.
-3افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در
فرایندهای سیاسی درون شهرها
حکمروایی شهری به طور خاص تر نیز اهداف
عملیاتی بدین شرح را دنبال میکند -1 :کاهش فساد-2 .
بهبود کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی برای همه
شهروندان -3 .حفظ دموکراسی -4 .ایجاد فرصت و امکان
برای مردم به منظور نشان دادن خواستهها و آمالشان در
زندگی -5 .اعتالی امنیت ،برابری و پایداری.
در چارچوب اهداف فوق ،حکمروایی شهری در پی
آن است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار
قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم
گیری ها ،اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره
مردم بکاهد .دو مفهوم حکومت شهری و حکمروایی
شهری ،دو سر یک طیف بوده و مبین نگرشها و الگوهای
بسیار متفاوت و متمایزی هستند که هر یک شکل و فر
ایند متفاوتی از مدیریت شهری را پدید میآورند .در
حکمروایی شهری شهرداران نقش رئیس اصلی اجرایی
شهر را بر عهده دارند که قدرت آنها متکی به آرای مستقیم
یا غیرمستقیم مردم از طریق شوراهای شهر و منتخب
مردم است .مشارکت مردم در اداره ،ساماندهی شهر و
اقدامهای اجرایی اساس حاکمیت شایسته شهری است.
همچنین مردم با انتخاب نمایندگان شوراهای شهری و

محلی در حاکمیت شهری حضور غیرمستقیم مییابند و به
این ترتیب حاکمیت شایسته شهری شکل میگیرد.
حکومت و حکمروایی دو الگوی متفاوت در شیوه
اداره شهرها هستند .تفاوت این دو ایده در میزان قدرت
 ،نفوذ و صالحیت سه عنصر دولت ،بخش خصوصی و
بخش مردمی (جامعه) در جامعه شهری است .حکمروایی
به روش ،شیوه یا نظام مدیریتی اشاره دارد که مرز بین
سازمانها و بخشهای عمومی و خصوصی را نفوذ پذیر
کرده است .ماهیت حکمروایی در ارتباط متقابل و کنش
و واکنش بین و درون نیروهای حکومتی و غیرحکومتی
است .حکمروایی به شفاف سازی اختالفات بین دولت،
بازار و جامعه مدنی و ایجاد ساز و کارها و فرایندهایی
برای برنامه ریزی راهبردی ،تصمیم گیری و اجرا و
نیز به ایجاد ترتیباتی برای مسئوولیت پذیری در انجام
کارها اشاره دارد .حکمروایی در لغت به معنای اداره و
تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت
کنندگان اطالق میشود .در واقع این اصطالح «رابطه» و
نه «دستگاه» را توصیف میکند .برخالف حکومت ،ایده
حکمروایی بخشهای عمومی  ،خصوصی و داوطلبانه را
در بر میگیرد.
حکمروایی شهری ،اعتقاد به اصل «شهروند» و «حقوق
شهروندی» و «شهروند مداری» و تعریف درست آنهاست.
میدانیم که منشأ قدرت و مشروعیت در حکمروایی
شهری ،تمام «شهروندان» و حضور آنها در همه صحنهها
و ارکان «جامعه مدنی» است از شاخصههای شکل
گیری و گسترش این عرصه ،انتقاد کردن ،انتقادپذیری و
پاسخگویی به مطالبات و انتقادات است که در حقیقت،
رکن اصلی و اساسی و پایداری آن ارکان به شمار میآید.
بنابراین تهدیدهای حکمروایی شایسته شهری عبارت
است از :انحصار طلبی نهادهای سیاسی ،عدم اطالع رسانی
و محدودیت بنگاههای خبری و رسانه ای ،نفوذ نهادهای
قومی و محلی در مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری،
سوء استفادهها و فساد مالی و نفوذ صاحبان قدرت.
حوزههاي عملكرد و فعاليت نظام حكمروايي شهري
را ميتوان شامل پنج حوزه زير دانست:
-1عملكردهاي اداري :افزايش ظرفيت حرفه اي،
نوآوري ،تقويت و سازماندهي مجدد سازمان و گسترش
برنامههاي آموزشي
-2مديريت مالي :استقرار يك نظام كارآمد و شفاف
مبادالت بين سطوح مختلف دولت و برقراري سازو

كارهاي انگيزشي و تجهيز منابع مالي محلي
-3ارائه خدمات عمومي :بهبود در ارائه كارآمد
خدمات ،نهادسازي براي هماهنگي مؤثرتر بين سطوح
مختلف دولت و گزينههاي جديد براي ارائه خدمات،
مانند تأمين منابع بيروني و خصوصي سازي
-4تشديد توسعه بخش خصوصي :اجراي ترتيبات الزم
براي ترويج و پرورش سرمايه گذاري خصوصي محلي،
فعال سازي مشاركت بخش خصوصي در سياستگذاري و
خدمات در سطح محلي و مسؤليت پذيري بيشتر در قبال
نيازهاي بخش خصوصي
-5مشاركت در تصميمهاي محلي و منطقه اي :توسعه
گزينههاي اعالم خواستههاي محلي ،برنامه ريزي مشاركتي
و سازوكارهاي مشورتي.
تحقق و عملياتي شدن اين ويژگيها در گرو اصالحات
سازماني و اجرايي زير است:
-1استقرار شيوه نو و جديد در رهبري -2 .به كارگيري
نيروهاي حرفه اي تر در كارهاي اجرايي -3 .افزايش درآمد
و ماليات -4 .مشاركت قدرتمندتر در انتخاب عمومي.
از نظر بوئينگر ( )1991سه بعد براي حكمروايي قابل
تصور است؛ فني ،سياسي و نهادي .هارفام و بوئتنگ
( )1997بعد فرهنگي را نيز به اين ابعاد اضافه ميكند
(جستارهای شهرسازی ،1386 ،ص .)73
بعد فني :فرايند انجام خدمات شهري از نگاه مديريتي
به طور سنتي با وجوه فني مورد توجه قرار گرفته است.
اين بعد از نظر بوئينگ ( )1991به محدوديتهاي تحميل
شده بر منبع طبيعي ،سطوح آموزش ،مهارتهاي نيروي
انساني و ظرفيت صنعتي هر شهر معين اشاره دارد .اصلي
ترين مشخصه بعد فني ،عبارت است از رشد اقتصادي
حاصل از عملكرد حكمرانان.
بعد سياسي :بعد سياسي با بعد فني پيوند نزديكي
دارد؛ سياستهاي اجتماعي و اقتصادي براي يك اجتماع
معين را نمي توان بدون درك فرايندهاي تصميم گيري
در آن مالحظه نمود .از نظر پاتر و تامس ( )1992اين
فرايندها همان روابط قدرت در درون و ميان كنشگران و
نهادهاي سياسي است .بانك جهاني بين بعد سياسي و فني
تمايز قايل است؛ اين رويكرد با انگاره توسعه اقتصادي
محض (بعد فني) مخالف است و در مقابل ،بر مشاركت
شهروندان تاكيد دارد .بر اين اساس ،مسائل مربوط به
نمايندگي ،پاسخگويي و توانمندسازي شهروندان را نمي
توان فارغ از طبقات اجتماعي ،اصناف ،اقوام و جنسهاي

موجود در جامعه شهري بررسي نود و به همين دليل
مشاركت همگاني اهميت دارد.
بعد نهادي :بعد نهادي حكمروايي حاكي از شكست
سازو كارهاي موجود براي ارائه خدمات يكسان (مساوي)
به همه گروههاي اجتماعي است .نهادهاي مستقر در بخش
خصوصي و عمومي به تدريج تغييرمي كنند اما همچنان
از طريق فشار ،سلسله مراتب ،تخريب ،انحطاط و فساد،
سعي در حفظ وضع موجود دارند .بسياري از تحقيقات
بر اصالح نهادها تاكيد دارد تا بر ايجاد آنها .هدف از
اصالحات نهادي ،مديريت اقتصادي اثربخش و كاهش فقر
پايدار است .بسياري از مطالعات بانك جهاني ( )1994به
بعد نهادي حكمروايي اشاره ميكند .از ديد بانك جهاني،
بعد نهادي شامل اجزاي زير است :مديريت بخش عمومي،
چارچوب حقوقي ،رويكردهاي مشاركتي ،مخارج نظامي،
نهادها و حقوق بشر (جستارهای شهرسازی ،1386 ،ص
.)74
بعد فرهنگي :آمارتیا سن با انتقاد از ابعاد فني و سياسي،
استدالل ميكند كه فقط پيشرفت اقتصادي و اجتماعي
اهداف توسعه نيستند .آزادي بيان ،آزادي مشاركت و
حق برخورداري از تشكيالت سياسي نيز بخشي از وجوه
مهمتر و معنادارتر زندگي انسانهاست .حكمروايي خوب
نمي تواند در همه جوامع بنيادهاي يكساني داشته باشد،
بلكه بايد مبتني بر فرهنگ متمايز محلي و تاريخ ويژه
دولت و نهادهاي ان باشد .دولت در خال فعاليت نمي
كند .بلكه در محيطي عمل ميكند كه مردم در آن باروها
و ارزشهاي مشتركي دارند ،براي برخي اهداف رقابت و
براي برخي اهداف ديگر مشاركت ميكنند و ديدگاههاي
متفاوتي درباره قدرت و نحوه فعاليت ان دارند .كيفيت
حكمروايي از فرهنگ جامعه نشأت ميگيرد .از اين رو
اين كيفيت از جامعه اي به جامعه ديگر و از دوره اي به
دوره ديگر متفاوت است .به نظر مارتين ( )1991پيش نياز
ضروري براي حكمروايي خوب عبارت است از اعتقاد
دسته جمعي كنشگران سياسي و اجتماعي به ارزشهاي
اخالقي مشترك.
مرکز اسکان بشر سازمان ملل ،شاخصهاي حكمروايي
شهري را در  24شهر مورد سنجش قرار داده و  26شاخص
را در پنج دسته (مشاركت ،تساوي ،اثربخشي ،پاسخگويي
و امنيت) معرفی کرده است (جدول .)2
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جدول  .2شاخصهاي حكمروايي شهري خوب براساس معيارهاي سازمان ملل ()2005
اثر بخشي
 -1منابع عمده درآمدي

تساوي
منشور شهروندي

پاسخگويي

مشاركت
 -1انتخاب شورا

امنيت

 -1انتشار حسابها ،بودجه-1 ،سياستگذاري
پيشگيري از جرايم
قراردادها و مناقصه ها

 -2انتخاب شهردار  -2حمايت از سطوح
 -2پيش بيني پذيري جابه  -2درصد تعداد
باالتر دولت
زنان در شوراي شهر
جاييهاي بودجه محلي

 -2خدمات پليسي به
ازاي هر  100000نفر

 -3سنجههاي منتشر
شده ارائه عملكرد

 -3سياستهاي
فقيرگراي قيمت
گذاري آب

 -3شركت رأي
دهندگان

 -3كدهاي اجرا براي
كارمندان رسمي

 -3رسيدگي به اختالف

 -4بررسيهاي رضايت
مصرف كنندگان

 -4مشوقهاي
مشاغل غير رسمي

 -4مجامع عمومي

 -4تسهيالت براي
شكايتهاي شهروندان

 -4اعتراض در مقابل
سياستهاي مربوط به زنان

 -5بيانيه چشم انداز

 -5انجمنهاي مدني
به ازاي هر  10000نفر

 -5كميسيون ضد فساد

 -5سياستگذاري دربارة ايذر
و HIV

 -6اعالم در آمد و دارايي
 -7حسابرسي مستقل

-4تجزیه و تحلیل
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برای اینکه وضعیت کالنشهر تهران از نظر شاخصهای
حکمروایی خوب شهری به درستی مورد بررسی قرار
گیرد ،از خبرگان و صاحبنظران این حوزه پرسشگری به
عمل آمد .ترکیب سنی افرادی که مورد پرسشگری قرار
گرفتند به شرح نمودار شماره  1بو ده است.
ترکیب جنسی افراد مورد پرسشگری همانطور که در
نمودار شماره  2نشان میدهد ،گویای برتری  63درصدی
مردان نسبت به  37درصد زنان است.

ارشد و  46درصد دکتری میباشند (نمودار شماره .)3

نمودار  .2ترکیب جنسی تخبگان و خبرگان؛ ماخذ :يافتههاي
تحقيق.

نمودار  .1ترکیب سنی نخبگان و خبرگان؛ ماخذ :يافتههاي
تحقيق.
از نظر سطح تحصیالت 54 ،درصد از افرادی که در
این پژوهش مورد پرسشگری قرار گرفتند ،کارشناسی

نمودار  .3ترکیب سطح تحصیالت؛ ماخذ :يافتههاي
تحقيق.

در طی این بررسی ،نمره میانگین و انحراف معیار
نظر خبرگان و متخصصان در خصوص وضعیت هریک
از شاخصهای حکمروایی در وضع کنونی در شهر
تهران محاسبه گردید و مشخص شد که میانگین تمامی
شاخصهای مربوط به حکمروایی خوب شهری از رقم 4
باالتر است .نمره انحراف معیار در بیشترین مورد ،از رقم
 0.5کمتر بوده است (جدول شماره .)3
در ادامه ،از حاصل جمع همه نمرههای مربوط به
شاخصهای حکمروایی خوب شهری ،نمره میانگین و
انحراف معیار کلی حکمروایی مطلوب در شرایط کنونی
بدست آمده است .همانگونه که جدول شماره  4حکایت
میکند ،نمره میانگین نظر جامعه آماری در خصوص
ضعیف بودن وضعیت حکمروایی خوب شهری در تهران
برابر با  4.79و انحراف معیار آن برابر با  0.21است
(جدول شماره  .)4این بدان معنی است که نگاه غالب
در میان صاحبنظران و متخصصان حوزه مدیریت شهری
و فناوری اطالعات ،آن است که شرایط حکمروایی خوب
شهری تقریبا در شهر تهران در حال حاضر نامطلوب است.
درصورتی که کالنشهرتهران ،در بستر توسعه
فناوریهای نوین و گسترش تکنولوژی اطالعات و
ارتباطات تبدیل به یک شهر هوشمند گردد ،مجموعه ای

از تغییرات در وضعیت هر یک از شاخصهای حکمروایی
مطلوب شهری رخ خواهد داد که بهبود شاخص مشارکت/
تمرکز زدایي منابع و اختیارات یکی از این موارد است.
آنگونه که میانگین  4.7درصدی و انحراف معیار 0.32
موید این امر است (جدول شماره .)5
از نگاه متخصصان و خبرگان مدیریت شهری و
فناوری اطالعات ،هوشمندسازی شهری در تهران به بهبود
شاخص اثربخشی و کارایی میانجامد (جدول شماره .)6
از دریچه هوشمندسازی شهری ،میتوان به بهبود
شاخص شفافیت در کالنشهر تهران کمک نمود (جدول
شماره .)7
هوشمندسازی شهر تهران در نگاه متخصصان و
مدیران شهری و حوزه فناوری اطالعات ،به بهبود شاخص
قانونمندی/قانونمداری میانجامد (جدول شماره .)8
هوشمندسازی شهری از نظر متخصصان و خبرگان،
قادر به بهبود شاخص پذیرا و پاسخ دهنده است (جدول
شماره .)9
از مزیتهای دیگر کاربست هوشمندسازی شهری،
بهبود شاخص مسئولیت پذیری/مسولیت و پاسخگویی
در کالنشهر تهارن میباشد .میانگین  4.8و انحراف معیار
 0.29پشتوانه تایید این گزاره است (جدول شماره .)10
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همچنین میتوان از طریق هوشمندسازی شهری ،به
بهبود شاخص اجماع گرایی /وفاق گرایی در کالنشهر
تهران کمک کرد و این حقیقت ،در اظهار نظر مختصصان
و خبرگان (با میانگین  4.6و انحراف معیار  )0.39قابل
ردیابی است (جدول شماره .)11

با میانگین  4.6و انحراف معیار پاسخ  0.39در بین
اظهارات خبرگان و متخصصان ،میتوان به صورت آشکارا
دریافت که هوشمندسازی شهری به بهبود شاخص بینش
راهبردی در کالنشهر تهران منجر خواهد شد (جدول
شماره .)12

یکی دیگر از نتایج حرکت به سمت هوشمندسازی
کالنشهر تهران ،بهبود شاخص عدالت/برابری در آن است.
آنگونه که اجماع نظر متخصصان و صاحبنظران با میانگین
 4.8و انحراف معیار  0.31این واقعیت را با بازگو میسازد
(جدول شماره .)13

 -5نتیجه گیری و جمعبندي

آنگونه که بررسیهای اسنادی حکایت دارد ،هوشمندسازی
شهری راهی به سوی بهبود مدیریت شهری در ابعاد
مختلف زندگی شهری است .تحلیلهای آماری برآمده از
پرسشگری نخبگان و خبرگان ،بازگوکننده این است که
بواسطه هوشمندسازی کالنشهر تهران:

نخست؛

.1در کالنشهر هوشمند تهران ،تکنولوژی اطالعات و
ارتباطات به تسهیل و افزایش مشارکت و نظرخواهی
از شهروندان در تهیه طرحهای موضعی و موضوعی
میانجامد.
.2در کالنشهر هوشمند تهران ،بدلیل سهولت مشارکت
شهروندان ،حمایت شهروندان از تصمیم گیران و تایید
سیاستهای آنان باال خواهد بود.
.3در کالنشهر هوشمند تهران ،به خاطر تسهیلگری
فناوری اطالعات و اطالعات ،کمک شهروندان در اجرای

طرحهای توسعه شهری بیشتر میشود.
.4بخاطر وجود تکنولوژی ارتباطات و اطالعات در
کالنشهر هوشمند تهران ،تمایل شهروندان به کمک کردن
به مدیران و مسولین شهری برای تهیه طرحهای توسعه
شهری افزایش مییابد.
پس ،بهبود شاخص مشارکت /تمرکز زدایي منابع و
اختیارات میسر میگردد.

دوم؛

.1در کالنشهر هوشمند تهران ،مسایل محیط زیستی در
اجرای طرحها از سوی نهادها بویژه شهرداری بهتر لحاظ
میگردد
.2با استفاده از تکنولوژی برتر در کالنشهر هوشمند
تهران ،مسایل محیط زیستی در ارایه خدمات از سوی
شهرداری لحاظ میشود
.3با استفاده از تکنولوژی اطالعاتی و محاسباتی در
کالنشهر هوشمند تهران ،مدت زمان اجرای طرحها به طور
صحیح محاسبه و لحاظ میشود
.4با بهره گیری از تکنولوژیهای نوین در کالنشهر
هوشمند تهران ،هزینه اجرای طرحها دقیق محاسبه و
لحاظ میشود
.5با هوشمندسازی ارایه خدمات و تسریع در ارایه
خدمات در کالنشهر هوشمند تهران ،میزان رضایت
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شهروندان از خدمات ارایه شده توسط نهادها بویژه
شهردارباال خواهد بود.
.6ابزارهای مبتنی بر فناوریهای هوشمند در کالنشهر
تهران کمک میکند که از منابع موجود برای تامین نیازهای
شهروندان به طرز مناسبی استفاده شود.
از این رو ،بهبود شاخص اثربخشی و کارایی /مدیریت عمومي
قوی ،اثربخشي هزینه ،مدیریت مالي صحیح محقق میشود.

سوم؛

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره  52پاییز 1397

No.52 Autumn 2018

202

.1با وجود تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در کالنشهر
هوشمند تهران ،اطالع¬رسانی به شهروندان درمورد کارهای
عمرانی و رفاهی بهبود مییابد
.2با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در شکالنشهر
هوشمند تهران ،اطالعرسانی به شهروندان در مورد جزییات اجرا
و هزینههای اجرای پروژهها آسانتر و سریعتر خواهد بود.
.3با گسترش ابزارهای اطالعرسانی و فناوری ارتباطات،
دسترسی شهروندان در کالنشهر هوشمند تهران به اطالعات
شهری مختلف و به روز ،باال خواهد بود
.4با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در کالنشهر
هشومند تهران ،مسولیت ها ،قراردادها ،مناقصهها و مزایدهها
روشن و شفاف در منظر مردم قرار میگیرند.
.5با وجود شفافیتهای ناشی از ابزارهای فناوری اطالعات
و ارتباطات در کالنشهر هوشمند تهران ،پنهان کاری در تصمیم
گیریها کاهش مییابد
.6به یمن بهره گیری از فناوریهای هوشمند اطالعات و
گسترش ارتباطات در شهر هوشمند ،ضمن کاهش پنهان کاری،
امکان بروز فساد در تصمیمگیریها کاهش مییابد.
لذا شاخص شفافیت بهبود مییابد.

چهارم؛

.1بواسطه گسترش ابزارهای فناوری اطالعات و
ارتباطات در کالنشهر هوشمند تهران ،گردش آزاد
میسر میشود
اطالعات و سهولت دسترسي آسان به آن ّ
.2با ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در
کالنشهر هوشمند تهران ،وضوح اقدامات و آگاهي مستمر
شهروندان از روندهای موجود تحقق میپیوندد.
.3با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و امکان
بازخوردگیری ،رصد و پایش سریع امور و فرایندها در
کالنشهر هوشمند تهران ،امکان اصالح قوانین و کارآمدتر
کرن آنها برای اداره و مدیریت شهری فراهم میگردد.

.4با استفاده از سامانهها و سیستمهای مبتنی بر فناوری
و استاندارد شدن فرایندها ،چارچوبهای قانوني در
تصمیم گیری با درستی و عدالت بیشتری رعایت میگردد
.5فناوریهای نوین و هوشمندسازی و سیستمی شدن
فرایندها ،دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیریها کوتاه
خواهد شد
.6با گسترش ابزارهای اطالع رسانی و ارتباطات سریع
در کالنشهر هوشمند تهران ،آگاهي شهروندان از قانون
ارتقا و لذا میزان احترام شهروندان و مسوالن به قانون
تقویت خواهد شد.
در نتیجه ،شاخص قانونمندی/قانونمداری ارتقا خواهد
یافت.

پنجم؛

.1با توجه به قدرت ابزارهای ارتباط جمعی در
شکالنشهر هوشمند تهران ،مسوالن شهری نیازها و
خواستههای شهروندان رابخوبی دریابند و بپذیرند
.2با افزایش فشارها از جانب افکار عمومی در بستر
فضای مجازی در شهر هوشمند تهران ،مسوالن شهریوادار
میشوند نسبت به نیازها و خواستههای شهروندان واکنش
و پاسخ مناسب را از خود نشان دهند
.3با رساتر شدن صدای شهروندان در فضای مجازی و
با کمک فناور یاطالعات و ارتباطات در کالنشهر هوشمند
تهران ،همسویي خواستههای شهروندان و اقدام مسوالن به
خوبی وجود ندارد
.4فناوری اطالعات و ارتباطات از راه دور در شهر
هوشمند تهران کمک میکند که جلسات پرسش و پاسخ با
گروههای مختلف توسط شهرداری در موضوعات مختلف
برگزار شود.
.5با گسترش ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در
کالنشهر هوشمند تهران ،سامانههای کارامد برای رسیدگی
مطلوب به شکایات شهروندان توسط نهاد مدیریت شهری
روی کار خواهند آمد
بدین سبب ،شاخص پذیرا و پاسخ دهنده ،بهبود
مییابد.

ششم؛

.1با فشارهای اجتماعی افکار عمومی در فضاهای
مجازی ،مسوالن وتصمیم گیران در کالنشهر هوشند تهران
در قبال شهروندان به درستی حساب پس خواهند داد.

.2تکنولوژی و فناوری اطالعات و ارتباطات در
کالنشهر هوشمند تهران کمک میکند که سامانههای
کارامد و هوشمند برای پاسخ گویي مسوالن در نهاد
مدیریت شهری فراهم گردد
.3به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات و قدرت
فضاهای مجازی در انتقال خواستها و نیازها از پایین به
باال ،بتدریج مسوالن و مدیران شهری بخوبی پذیرای
خواستهها و نیازهای شهروندان خواهند بود.
.4با افزایش و تسریع مطالبه گری شهروندان از طریق
بسترهای فناوریهای نوین در فضایهای مجازی و رسانهها
در کالنشهر هوشمند تهران ،مسوالن و مدیران شهری وادار
میشوند که بخوبی به خواستهها و نیازهای شهروندان
پاسخ دهند.
از این روی ،شاخص مسئولیت پذیری/مسولیت
و پاسخگویی در کالنشهر تهران وضعیت مطلوبی پیدا
خواهد نمود.

هفتم؛

.1ابزارهای هوشمند ارتباطات و فناوری اطالعات در
کالنشهر هوشمند تهران ،ضمن نزدیکتر ساختن رابط بین
شهروندان و مسوالن و تسریع در انتقال پیامهای طرفین
به یکدیگر ،توافقي مشترک میان سازمانهای دولتي،
شهروندان و سازمانهای غیر دولتي حاصل میکند
.2با تبادل سریعتر دادهها و برنامههای سازمانهای
مختلف با یکدیگر در کالنشهر هوشمد تهران ،بین
نهادهای مختلف هماهنگیهای الزم برای اداره بهتر شهر
ایجاد میگردد.
 .3سامانههای هوشمند مبتنی بر فناوری اطالعات و
ارتباطات میتواند سازوکارهای همکاری مطلوب بین
شهرداری ،نهادهای عمومی ،خصوصی و شهروندان را
فراهم سازد
.4تعامل و تبادل سریعتر افکار در بستر فضای مجازی
در کالنشهر هوشمند ،میتواند عرصههای گروهها و منافع
مختلف را با هم یکپارچه و با منافع کلی جامعه شهری
همسو نماید.
بدین شکل ،شاخص اجماع گرایی /وفاق گرایی
وضعیت مطلوبی پیدا خواهد کرد.

هشتم؛

.1هوشمندسازی شهری ضمن تسریع در رفع نیازها و پاسخ

به درخواستهای روزمره شهروندان کالنشهر تهران ،موجب
میشود مدیریت شهری از مسائل روزمره فارغ شده و پارا به
عرصههای آینده نگر بگذارد.
.2با قدرت پیش بینی کنندگی فناوریهای هوشند و از
سویی مطالبه گریهای افکار عمومی در بستر فضاهای مجازی
در کالنشهر هوشمند تهران ،بینشي گسترده و دراز مدت نسبت
به آینده کالنشهر تهران شکل خواهد گرفت
.3با قدرت باالی مطالبه گری گروههای مختلف جامعه
شهری در فضاهای مجازی در کالنشهر هوشمند تهران ،بینش
راهبردی در زمینه توسعه شهری در میان مدیران و مسوالن
نهاد مدیریت شهری تقویت میگردد
.4با قدرت باالی کنار هم قرار دادن افکار و افراد در فضاهای
مجازی در شهر هوشمند ،طیفها و گروههای مختلف شهروندان
در برنامه ریزیهای توسعه شهری در نظر گرفته میشود
.5فناوریهای هوشمند ضمن افزایش قدرت تجزیه و
تحلیل ،امکان آینده نگری در برنامهها و تصمیمگیریهای نهاد
مدیریت شهری را میسر میکنند.
.6با وجود ظرفیت جمع آوری بهنگام دادهها قدرت باالی
تجزیه و تحلیل آنها توسط فناویهای هوشمند در کالنشهر
تهران ،نسبت به مشکالتی که در چند سال آینده ممکن است
گریبانگیر شهر و شهروندان گردند ،از همین حاال ،میتوان
اندیشه و تدبیری نمود.
لذا ،تغییر مثبتی در وضعیت شاخص بینش راهبردی /رهبری
سیاسي رخ خواهد داد.

و نهم؛

.1با استفاده از بستر فناوریهای نوین در کالنشهر
هوشمند تهران ،فرصتهای مناسب برای همه ی
شهروندان در زمینه ی ارتقا وضعیت رفاهي خودشان
فرراهم میگردد .مثال دسترسی به برنامه فعالیت پارکها و
فرهنگسراها از روی برنامه آنها در سایت.
.2در کالنشهر هوشمند تهران ،تالشها در جهت
تخصیص عدالنه منابع بین همه شهروندان ،موفق تر
خواهد بود مثال توزیع و فورش بلیط موزهها و سینماها یا
واریز یارانهها به صورت غیرحضوری ،در فضای مجازی
مانع تضییع حق برخی افراد میشود.
.3به کمک بسترهای فراهم شده توسط فناوری
اطالعات و ارتباطات ،سهم اقشار و شهروندان محروم در
اعالم نظر و تصمیمگیریها افزایش خواهد یافت.
پس شاخص عدالت /برابری /دسترسي برابر به منابع
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و تصمیمگیریها وضعیت بسیار بهتری پیدا میکند .در
مجموع ،با هوشمندسازی کالنشهر تهران ،شرایط بروز و
ظهور حکمروایی مطلوب شهری سرعت بیشتری به خود
خواهد گرفت.
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