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 چکيده 
 محلای جامعاه باه اختیاار پیواگذاری در شهری)بهزمامداری( خوب حکمرانی

باشدکهازسویسازمانملا متحاد،الاولشهروندانمی کیفیتزندگی برایارتقای
هایآنبرشمردهشدهاست؛اینپژوهشبدنبالتحلی نقاشایبهعنوانویژگیگانهنه

اشاهرتهارانباارویکاردتووجایگاهشهرداردربهزمامداریشاهریدرکا ن لایفی
نامهبااباشدواط عاتموردنیازنیزازطریقبررسیمیدانیوتکمی پرسشتحلیلیمی

هاایتهارانهاایمحلاهروشغیرتصادفی،هدفمندوقضاوتیازبیناعضایشاورایاری
هایاست.فرضیهاللیایناستکهشهردارتهرانبهلحاظاحرازشاخصبدستآمده

؛بااتوجاهباهتهزیاهوتحلیا عیتمناسابیقارارناداردحکمرانیخوبشهریدروض
(sigداری)،ساح معنایT-testکاهپااازانهاازآزماونهاوباعنایتباهایانداده

هاایشادهودرشااخص006/0محاوریبراباربااهایکارایی،شفافیت،اجماعشاخص
شراهباردیمحوریوبیانمندی،عدالتپذیری،قانونگویی،مسئولیتمشارکت،پاسخ

وضاری همبساتگینیازم بات06/0کمترازsigبدستآمدهاست،000/0نیزمقدار
هاایباشدوفالهملهحاکیازآناستکهشهردارتهاراندرهایییازازشااخصمی

هایمح تدریافتنکاردهوعملکاردشدرخوبیازکارکنانشورایاریمذکورنمره
بنیست؛بناابراینفرضایهالالیتحقیاق،ردگیریحکمرانیخوبشهریمحلوشک 
شود.نمی
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 مقدمه  

شهرهاوازسویدیگرگسترششهرنشینیدردنیاباویژهدربارشدسریعجمعیتوتوسعه

ومعضا تسااختاریوجهانسوزوکشاورهایدرحاالتوساعه،شااهدپیادایشمشاک ت

هایفراوانایراباههماراههاوچالشباشیمکهفرلتشهریمیکارکردیمتعددیدرجامعه

ساازیوعما باهروشبکارگیریتواناییوقدرتماردزباهمعنایسیاسات8دارد.حکمرانی

بیناددرگیریعمومیاست.حکومت،مبانیرسمیسازمانیراتدارکمیهاوتصمیمسیاست

الیکااهحکمراناایتاادارکوروناادآزمااونمشااارکتدراعمااالقاادرتعمااومیاسااتحاا

(.8915:65)جهانشاهی،

درجهان،الززاستباازنگری2پاازمحرحشدنالگویحکمرانیخوبیابهزمامداری

هایحکاومتیومادیریتیکشاورهاباویژهکشاورهایدرحاالتوساعهلاورتکلیدرشیوه

تاوانباههایمادیریتیمتمرکاز،مایهمشک تعدیدهناشیازشیوهگیرد؛زیراپاازمشاهد

ای،بایدخودمردزرادرگیرمسألهکردواینمنحقهایننتیههرسیدکهبرایدستیابیبهتوسعه

ترینویژگیاینجوامع،وجودنهادهاایباشد.اللیامرنیازمندایهادجوامعمدنیمحلوبمی

هاایاست.دربسیاریازکشورهایدرحالتوسعهبهعلاتبنیاانحای میانمردزوحکومت

غیردموکراتیز،ذهنیتعمومیجامعهوبهتبعآنحکومت،جامعهازپردازشنهادهااییکاه

رسادناظربهعملکردحاکمیتوحفظمنافعجمعیباشند،ناتواناست.درهرحالبهنظرمای

حا مشاک تمادیریتیودساتیابیباهتوساعهجملاهایاران(بارایجوامعدرحالتوسعه)از

ریازیوای،ناگزیربهاستفادهازالگویحکمرانیخوبهستندوالززاستتادربرناماهمنحقه

توانندمشک تعدیدههاازمشارکتمردمیسودببرند،زیراتنهاازاینطریقمیاجرایطرح

هینهمدیریتیدساتپیاداکنناد)اساماعی دهندوبهیزالگویبایراکاهششهریومنحقه

(.لذابازنگریوال حساختارنظاازمادیریتشاهریدرایارانو9-8916:6زادهولرافی،

محابقتآنباتحوالتنوینجهانی،امریضروریوتردیدناپذیراست؛بااتوجاهباهماواردی

اماوردتوجاهوتأکیادقارارتواندریافتکهآنچهامروزهدرادارهامورشهرهکهگفتهشدمی

باشادکاهدرآنچهاارکنشاگرمای«حکمرانیخوبشاهری»گیریازالگویگیرد؛بهرهمی

                                                                                                                                                                                                     
1. Governance. 
2. Good Governance. 
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اللییعنیدولت،بخشعماومی،شاهروندانونهادهاایخصولاینقاشدارنادودریاز

هایپردازندودرراستایهمگراییاینالیهجریانافقیوفرابخشیبایکدیگربهمشارکتمی

توانامیدواربهح مشک تومعض تشهرهابود.امعهمدنیاستکهمیج






الالیاجرایایشاهررابارعهادهدارنادکاهنقاشريایاشهرداران،شهریانیدرحکمر

ماردزانتخاابشوراهایشاهروقدرتآنهامتکیبهآرایمستقیمیاغیرمستقیممردزازطریق

اساا حاکمیاتشایساته،هایاجرایایشارکتمردزدراداره،ساماندهیشهرواقدازاست.م

محلایدر.همچناینماردزبااانتخاابنماینادگانشاوراهایشاهریوآیادبهشمارمیشهری

شاهریشاک یابندوبهایانترتیا حاکمیاتشایساتهحاکمیتشهریحضورغیرمستقیممی

(.8913:22)نوبریورحیمی،گیردمی

دراینمحالعهساعیشادهاساتجایگااهشاهرداردرجهاتتقویاتخاودگردانیمحلای،

شاهرهارفتکا نتقویتحکومتونهادهایمحلی،حرکتبهسویدموکراسینابوبرون

هایحکمرانیخاوبشاهریتااازمشک تمدیریتیمشخصشودوسپابامعرفیشاخص

تهبهایننوعحکمرانیتولای شاودودرنهایاتهایاللیووابسحدامکانمفاهیمومدل

ابااگیریمؤلفهتوانددرشک نقشیکهشهردارمی هایحکمرانیخوبشاهریداشاتهباشاد

اموردتحلی وواکاویقرارگیرد توجهبهاختیاراتیکهقوانینموضوعهایرانبهاودادهاست

حکمرانی خوب 

 شهری
 بخش عمومی

 

 نهادهای خصوصی

 

 شهروندان

 

 دولت
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نهادگاردد.پرساشالالیایاناساتودرنهایتراهکاریدرجهتارتقایوضعکنونیپیش

کهباتوجهبهجایگاهیکهنظازحقوقشهریایرانبرایشهردارتعیینکارده،نقاششاهردار

گیریحکمرانیخوبشهریوایهادبستریمناس بارایشهرتهرانچهمیزاندرشک ک ن

ح مشک تومعض تشهروشهروندانموفقبودهاست؟
 

   پيشينه پژوهش
خصوصموضوعپژوهش،متنیکهبهلورتتخصصیدرخصاوصنقاشوجایگااهدر

گانهحکمرانیخوبکاهتوسا هاینهشهرداردرحکمرانیخوبشهریپرداختهوشاخص

شاهرتهارانرعایاتسازمانمل متحدتعیینشدهتاچهمیزانتوس شهرداربهویژهدرکا ن

هایحکمرانیخاوبشاهریماوردمحالعاهفهگیریمؤلشدهاستونقششهرداررادرشک 

قراردادهباشد،یافتنشد؛امادرزمینهحکمرانیخاوبشاهریتااکنونتحقیقااتزیاادیدر

هااکاهتااداخ وخارجازکشورانهازشدهاستکهدرادامهباهچنادماوردازمهمتارینآن

شود:حدودیبهموضوعتحقیقنزدیزاستاشارهمی

فهامحکمرانایخاوبشاهری:الاول،»ایتحاتعناواندرمقالاه8افرانزهنادریک*

هااوبهرشتهتحریردرآورد،ضمننگاهیباهویژگای2089کهدرسال«هاهاوارزشویژگی

شاود،گیریآنمایکندآنچهمنهربهشک اولافاساسیحکمرانیخوبشهری،اشارهمی

ت،اثربخشاای،آیاایندادرساای،لیگیااردکااهشااام مساائوالاالیرادرباارماایپاانششاخصااه

المللای؛کنادکاهدرادبیااتباینباشد.ویدرادامهبیاانمایبخشیمیپذیریوتعادلانعحاف

تعاری متعددوزیادیداردکهبرخیباهممنحبقهستندوبرخای«حکمرانی»مفهوزعمومی

وژیاز،اقتصاادیوهاایعمیاقتکنولنیزباهمتفاوتدارند.نویسنده؛تغییاراتودگرگاونی

دانادوباهایاننتیهاهنیازبرایاینسیستمراهبریضروریمایاجتماعیرابهعنوانیزپیش

نیازاسا وبنیادِگذارازحکومتبهحکمرانیاست.رسدکهاینپیشمی

رهباریخاوبشاهریو»ایتحتعناواندرمقاله2هاو وجانارلینگکلوزنمیش *

منتشارشادهاسات،2088کاهدرساال«رالززبارایحکمرانایخاوبمشارکتجامعه:عنال

تواندبهتصمیممؤثراندکهچگونهرهبریسیاسیومشارکتدرجامعهباهممیبررسینموده
                                                                                                                                                                                                     
1. Frank Hendriks. 
2. Michael Haus & Jan Erling Klausen. 
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خصاوصایاننکتاهقانونیوسیاسیدرکمزبهایهادزمینهحکومتشهریکمزکند.باه

فزایشیابدبرایحاکمیتمحا تخاوبمحرحشدهاستکهاگرتعام بینهردوظرفیتا

باارهبیاانکشوراروپاییانگلساتان،ناروژ،آلماانوایتالیاارادرایان6استوسپاتهربیات

کنند.می

حکمرانایشاهری؛یازضارورت»ایتحاتعناواندرمقالاه8اساکوالناگفردریز*

رهباهایانکاهحکمرانایانتشاریافت؛بااشا2003کهدرسال«کنندهبرایتوسعهشهریتعیین

بهاوجخودرسایده«حکمرانیخوب»شهریبهیزقاعدهکلیدرجهانتبدی شدهوباایده

کنادبینجامعهمدنی،دولت،فرآیندوساختارهایناشیازاینرابحهاشارهمایاست،بهرابحه

ماتبهداشاتیهایبزرگمانندمهاجرتازروستا،فقار،خادنمایدشناختچالشوتأکیدمی

ناکارآمدکهامروزهاک رکشورهایدرحالتوسعهباآنروبروهستندکلیدح اینمشاک ت

رفتازاینبحرانخواهدبود.استودرحالحاضرحکمرانیخوبشهریتنهاراهبرون

هاایحکمرانایطراحایشااخص»ایبااعناوانمقاله2005دردرسال2کندیاستوارت*

باهارزیاابیحکمرانای«میتمشارکتشاهروندانوارزیاابیآندرونکاوورخوبشهری:اه

هایمربوطبهآنپرداختهاست؛نویساندهپانشمؤلفاهمهامحکمرانایخوبشهریوشاخص

خوبشهریراکاراییواثربخشی،مساواتوبرابری،مشارکت،پاسخگوییوامنیتمعرفای

کااررفتاهدسپاضمنتعری مفااهیمباهکنکردهوبرایهرمؤلفهچندشاخصمشخصمی

هااباهایاننتیهاههااودرنهایاتارزیاابیشااخصها،انتخابنمونهدرمقالهبهانتخابمقیا 

حکمرانیخوبوهرچهضرای دهندههاباالباشدنشانرسدکههرچقدرضرای شاخصمی

.دهدکهحکمرانیشهریبابحرانمواجهاستپایینباشدنشانمی

هاایمحالعاهتحبیقایشااخص»ایبااعناوان*محمداجزاشکوهیوهمکارانشدرمقالاه

درششمینکنفراناملای8939کهدرآبانماهسال«حکمرواییخوبشهریدرک نشهرها

ریزیومدیریتشهریدردانشاگاهفردوسایمشاهداراياهگردیادباابررسایوضاعیتبرنامه

عناوانابعاادالالیمنادیباهئولیت،پاساخگوییوقاانونهایمشارکت،شفافیت،مساشاخص

هایتحققآنرادرک نشهرهایتبریز،الافهانحکمرواییخوبشهری،منابعومحدودیت

                                                                                                                                                                                                     
1. Frederik Esko Lang 
2. Kennedy Stewart 
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انادکاهایانشاهرهاهناوزباامعیارهاایومشهدموردبررسیقراردادهوبهایننتیهاهرسایده

حکمرانیخوبشهریفاللهزیادیدارند.

کاهدرساال«مادیریتوحکمروایایشاهری»پوروایرجاسدی،درکتااب*نالربرک

هایآنواشارهباهگاذرهایمدیریتشهریومدلبهچاپرسیدضمنبررسیچالش8930

ریازیحکمروایایازمدیریتشهریبهحکمروایایشاهریباهاراياهچاارچوبیبارایبرناماه

 هاایچاالش و مشاک ت رونادها، بازشناسای اللیاینکتاب، اند.موضوعترپرداختهپیشرفته

 و شاهری مادیریت نظاری و مفهاومی بررسای وهمچناین شهری مدیریت شهرنشینیو اللی

.است آن تحوالت

حکمرانایخاوبشاهری»(درنوشتاریباعنوان8913*نازکنوبریومحمدرحیمی،)

مفاهیمآنحدامکانبابیانتفاوتحکومتوحکمرانیشهریتا«یزضرورتتردیدناپذیر

هایاللیووابستهباههایحکمرانیخوبشهری،مدلوسپابامعرفیشاخصراتولی 

اند.ع وهبرآنبااشارهبهنقشحکمرانایالکترونیازدرایننوعحکمرانیراتشری نموده

وهاایغیردولتای(هاا)دولات،شاهروندانوبنگااهتأمینوتسهی حکمرانیبرایهماهگاروه

گیاریوگیریوورودبهشاک هایاللیتصمیمارتباطآنباحکمرانیخوبشهری،حوزه

اند.گیراناللیشهررامشخصوتعری کردهاستقرارحکمرانیخوبشهریبرایتصمیم

حکمرانایخاوب»ایباعناوان(،درمقاله8913*سیدحامدرستگاروحمیدرضامحملی)

باابررسایابعاادمختلا حکمرانایخاوب«هااکاارکردشاهرداریشهری؛ابزاریبرایتغییر

هایتبدی شهرداریباهیازنهاادتوانمندساازاجتمااعیدرعاونتاأمینزمینهشهری،پیش

کنندهکاالهاوخدماتموردنیازشهروندانازطریقمشارکتایشاانراواکااوینماودهوباه

هاودرنهایتتغییاراتهنهااریدرشهرداریایننتیههرسیدندکهتغییراتساختاریدربدنه

باشادکاهدرذهنیتشهروندان)دررابحهباوظای وتکالی شهرداری(ازجملهمباح یمای

هابایدموردتوجهقرارگیردوهمچنیناثرمشاارکتبارراستایتبدی اینکارکردشهرداری

پیشبردایناهدافبسیارحايزاهمیتاست.

حکمروایایشاهریومادیریتشاهریدر»ایبااعناوان(،درمقاله8915پور)*منیژهالله

،باارايهتعااری ومفااهیمحکوماتوحکمروایایشاهریوبیاان«کشورهایدرحالتوسعه
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هایحکمرواییشهریدرکشورهایدرحالتوسعه؛بهدنبالشناسااییابعاادالزاماتوچالش

یابیبهالگوهاینوینمدیریتشهریبودهوتأکیدمختل حکمرواییاثربخشدرجهتدست

نفعاانهاباینذینمایدکهال اساسیدرحکمروایی،توزیعقدرت،ل حیتومسئولیتمی

باشدکهدرشرای کشورهایدرحالتوسعه،رسیدنبهاینهادفدرشهریمیمتعددجامعه

اسیاسیاینکشورهادرجهاتهایمحلیوتحوالتیدرساختاراداریگروتقویتحکومت

مشارکتهرچهبیشترمردزوبخشخصولیدرهدایتومدیریتتحوالتشهریاست.

حکمرواییشهریونظاازادارهشاهرهادر»ایباعنوان(،درمقاله8916پور)*نالربرک

هاایحالا ازبررسای،باراساا مباانینظاریحکمروایایشاهریوهمچناینیافتاه«ایران

هاااییبااهمنظااورگااذارازدهایجاااریدرنظااازادارهامااورشااهری،راهبردهاااوسیاسااتروناا

است.دراینمقالهبرایسنهشمیزانتحققحکومتشهریبهحکمرواییشهریارايهنموده

باهعناواندونموناهازشاهرهایمیاانی-شاهرهمدانواسا ز-حکمرواییدرشهرهایایران

هاایمتعادد،حااکیشحال ازمشاهداتمیدانیوسنهششاخصکشورانتخابشدهونتای

ازپایینبودنمیزانحکمرواییشهریدرشهرهاینمونهبودهاست.

اینکهبهنقشوجایگاهشاهرداردرروازجنبهبایدبهایننکتهاشارهشودکهپژوهشپیش

دازد؛درجایخاودپرشهرتهرانمیهایحکمرانیخوبشهریدرک نگیریشاخصشک 

-آیدکهدراینمحالعهازطریقتحقیقااتکتابخاناهنوآورانهبودهوکارجدیدیبهحسابمی

شود.ایومیدانیبهبررسیوتهزیهوتحلی آنپرداختهمی



 مبانی نظری پژوهش   .1
 حکومت و حکمرانی .1-1

گردد.ایانیمفهوزحکمرانی،مفهوزجدیدینیستوقدمتآنبهتاریختمدنبشریبرم

(گرفتااهشاادهومعناایآنهاادایتوKybernetes(و)Kybernanالااح حازلغااتیونااانی)

داشتناست.درواقعلغاتومفهاوزحکمرانای،راهنماییکردنویاچیزهارادرکنارهمنگه

(.ایان8915:863گوبودنهمدرسیاستگذاریوهامدراجارادارد)اکباری،اشارهبهپاسخ

هاایهاا،نظیارشابکهایازپدیادهههمچونچترفراگیاریبارایتولای طیا گساتردهواژ
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اخصولای،سیاست،مدیریتامورعمومی،هماهنگیبخش هایاقتصااد،مشاارکتعماومی

کهبهعنوانیزهدفالا حیازطریاقبانازجهاانیو«حکمرانیخوب»شرکتواداره

رود.درحالیکاهمفهاوزحکومات،داللاتکارمیشود،بهالمللیپولترویشمیلندوقبین

هاااسات.ترازاجرایسیاساتبرواحدسیاسیبرایانهازوظیفهسیاستگذاریداشتهوبرجسته

آیاد.ایانشمارمایهایاساسیحکمرانیبهنقشحکومتدرحکمرانیدرواقعیکیازجنبه

قدرتمندمتعددمتفاوتباشد.برایتواندازهماهنگکنندهاللیتایکیازبازیگراننقشمی

آنکهدولتبتواندوارداشکالمتفاوتحکمرانیشود،بسیاریازالگوهایسنتّیفرمانادهیو

تاروغیرمتمرکزتارنظارتِبخشِعمومیبایدجاایخاودراباهالگوهاایمادیریتخودماانی

(.8915:66یروپیترز،بدهند)پی

باشادکاهحکمرانایشاام چاارچوبیاجرایایمایکلایازحیثساختارنظری،شاخصاه

آغااازوپایااانامااوررادارنااد.متشااک ازگروهاایاسااتکااهقاادرتتشااخیصدرسااتنقحااه

دهد،بلکاهمعماوالبباههادایتحکمرانیدرادارهامورعمومینهتنهاباتدبیربهکارهانظممی

الباتگوناگونشاهروندانوایکهبیانگروابستگیمححوزهخدماتدولتییامشک تمنحقه

یازقادرتکندایهادمانعبوسیلهسازماناست،تأکیددارد.غالبابنقشیکهحکمرانیایفامی

 ,Hendriks)باشادگرومحدودکنندهبودهکهیزسیستمراهبریمنحصرباهفاردمایهدایت

دهوتصامیماتگیریش.درواقعحکمرانیفرایندیاستکهبهوسیلهآنتصمیم(555 :2013

گیاریروتحلی حکمرانیرویبازیگرانرسمیوغیررسمیدرتصامیمشودوازایناجرامی

واجرایتصمیماتوساختارهایرسمیوغیررسمیکهبارایدساتیابیباهاهادافواجارای

شود.آیند،متمرکزمیتصمیماتدریزمکانبهوجودمی

باهاماروز،ایانمفهاوزباهعناوانیازپاژوهشتا8330اززمانظهورحکمرانیدرسال

بهاوجخودرسیده«حکمرانیخوب»المل گسترشیافتهوباایدهجهانیدرعرلهتوسعهبین

وتعریفیاساسیبراییزروندسیاسیپایداراست.باوجودک رتتعاری ورویکردهاادر

مات،شاام آرایاشخصوصحکمرانی،ایناجماعوجودداردکهحکمرانیبارخ فحکو

باشادوایانموضاوعگیریمیسازیوتصمیمجمعیمتحدبازیگرانجهتشرکتدرتصمیم

داردباینجامعاهمادنیودولاتوفرآینادوسااختارهایناشایازایانرابحاهاشاارهبهرابحه
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(Eskolange, 2009: 3.) 

حمایاتمردمایمادتماؤثرباشاداماافقادانبااینکهرهبریقویممکناستدرکوتااه

حلیکهبرایاینموازنهحصولبههدفکلیرادردرازمدتبهخحرخواهدانداخت.لذاراه

توانمتصوربودمحابقتنهادهایسازمانی،سیاسیوفرهنگیباخصولایاتبافاتمحلایمی

 ,Haus & klausenتارازحاکمیاتملاینهفتاهاسات)باشدکهدریزچارچوبگساتردهمی

2011: 257.) 

ادارهشهرهاهستند.تفاوتایاندوایادهحکومتوحکمرانیدوالگویمتفاوتدرشیوه

درمیزانقدرت،نفوذول حیتسهعنصردولت،بخشخصولیوبخشمردمی)جامعاه(

باشاد؛شهریاست.درتعری نظری،حکمرانی؛یزگاازجلاوترازحکوماتمایدرجامعه

کهحکمرانایباهعناوانیازفراینادتعااملیمیااننهاادحکومت،یزنهاداستدرلورتی

-هاازدلاینتعام برمایهاوتصمیمگیردوسیاسترسمیحکومتیوعنالردیگرشک می

تواندبهیزنهادت بیتشادهتبادی شاودکاهتوانااییادارهراه،اینفرایندمیخیزد.درادامه

هایاخیردرسااختارتحوالتیکهدردهه(.8911:60جامعهراداشتهباشد)تقواییوتاجدار،

اجتماعی،اقتصادینواحیشهریشک گرفتهاسات،موجا تغییراتایدرنحاوهادارهشاهرها

شدهکهدرمحالعاتشهریایننوعتحاوالتاغلا باهعناوانگاذارازحکوماتشاهریباه

شود.حکمرانیشهریتعری می

ازپیامادهایمهمایاساتکاههامدر«حکمرانای»متباهسا«حکومت»تغییرتدریهیاز

دهادوبارایآنکاهدولاتبتوانادواردپیراماونر مایداخ دولتوهمدررابحهباجامعاه

اشکالمتفاوتحکمرانیشود،بسیاریازالگوهایسنتیفرماندهیونظاارتبخاشعماومی

هااید.عا وهبارآن،برناماهبایدجایخودرابهالگوهاینوینمادیریتیوغیرمتمرکازبدهنا

هاایغربایباههایگذشتهدرشمارزیادیازدمکراسایگستردهتمرکززداییکهدرطیدهه

اناد)ناوبریواند،نقشیقاب توجهدرتسهی حکمرانیدرسح محلیایفاکردهاجرادرآمده

یازمانعباهوسایلهکند،ایهادیز(.غالبابنقشیکهحکمرانیایفامی80و8913:1رحیمی،

قدرتهدایتگرومحدودکنندهاستکهبهمرات یزسیستمراهبریمنحصارباهفارداسات.

هایرسد،تغییراتدرپرتودگرگونینیازیکهبرایاینمدلهدایتگرضروریبهنظرمیپیش
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باهنیازاسا وبنیادِگذارازحکومتعمیقتکنولوژیز،اقتصادیواجتماعیاست.اینپیش

اتز ساویهباهیازایویازهستهحکمرانیاستکهبهموج آنیزچارچوبعمودی

 (.Hendriks, 2013: 555شود)ایوچندضلعیمنتق میعرن،چندهستهسح افقیهم

 

 . حکمرانی خوب2-1

قویاضاعی و اولافخوبابد، واقع در است. هنهاری عبارت یز خوب حکمرانی

هنهااریباودن دالیا  ساازند.وتهاویزیمای هنهااری ارزشی، هایزارهگ نوعی همهبه غیره

متناوعی یهااویژگای گردد.درواقعبرمی هاوموقعیت هاسیاق تفاوتمیان به حکمرانیخوب

 آنچاه باشد.می بومی - نوعایديولوژی از دارد، خوبوجود هایحکمرانیکهدربارهشاخص

 هایچارچوب و عمومی اداره براسا نوع شودمی بانتخا حکمرانی وسنهش برایارزیابی

و تفسایر در هم و نوع و درتعداد بودهوایناخت فهم کشورها سیاسی،اجتماعیوفرهنگی

(.8911:5است)دباغونفری،هقاب مشاهد هاتعری ویژگی

عشود،مگردرلورتیکهدریزچارچوبومرجابهحکمرانیاعحانمی«خوب»لفت

یکسانارزیابیشود.تعری سادهازحکمرانایخاوبآناساتکاهحکمرانایوقتایواجاد

هاباشدبهعنواننمونهحکمرانیشهریکهواجادشرای خوبیبودهکهحايزبرخیازویژگی

مرباوطباهکاارکردمقارراتخاوبشرای خوبیبودهبهاستانداردکیفیضروریدرحاوزه

چاهمنهارباهباراساا ایانتحقیاقآنهااچاهچیزهااییهساتند؟یتوجهدارد.امااینویژگا

شاود،پانششااخصالالیرادرهاییزحکمرانایخاوبمایگیریفهرستویژگیشک 

گیرد:برمی

 :Hendriks, 2013)بخاشپاذیریوتعاادلمسئولیت،اثربخشی،دادرسیمنصفانه،انعحااف

564-565.)
 

 . حکمرانی خوب شهری 3-1

شاودتداعیمایذهناینمحل در«حکمرانیخوب»و«حکمرانی»مفهوزباروشنشدن

استکهشاهرهاپرسشعرلهتحققمعیارهایحکمرانیخوبکهاست؟درپاسخبهاینکه

توسعهانسانیوبهم ابهجایگاهتحوالت،مادیریتوناوآوریمحارحبسترومحرکبهعنوان
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المللایماننادهاایباینناماهتجهانییاموافقتحکومتجهانیمبتنیبررژیمتهار.شوندمی

اییااهاایمنحقاه،درحاالحاضاردرمباحاثعلمایباهعناوانحکومات8«پروتک کایوتو»

هاایمحلایاندوهمچنینماواردیدیگارازجملاهحکوماتهایمحلیشناختهشدهحکومت

 ,EskoLangeت)اسا«حکمرانایشاهری»وابستهبهحوزهشهریکهبهعنوانبخشیازمفهاوز

بهشهرنشینیدرمیانجوامعمختل دنیایزامرانکارناپذیراسات.گرایشامروزه(.3 :2009

هایباالبهم ابهموتاورتوساعهاقتصاادیواجتمااعیازطریاقبرخورداریازپتانسی شهرهابا

واقاعدر(.8913:81)ناوبریورحیمای،کننادهاانقاشباازیمایطرحایادهایهادمشاغ و

ودولتایاز ازخصولای اعام نهادها و افراد که است هاییراه از ایمهموعه شهری حکمرانی

 شهریپیوندیناگسساتنی پردازند.درنتیههحکمرانیشهرمی اداره و مدیریت به هاآن طریق

 (.8913:1دارد)رستگار،محملی، بارفاهشهروندان

ساتا،فقار،خادماتبهداشاتیناکارآمادوهایبزرگمانندمهااجرتازروشناختچالش

روهستند؛کلیدح اینمشاک تویژهکشورهایدرحالتوسعهباآنروبهغیرهکهامروزهبه

باشدکهحکمرانیشهریعام جلوگیریازاینمشک تاست.لذاباشد.اعتقادبراینمیمی

تکاهشاهرهاچگوناهادارهباشادایاناساآنچهدراینبحثازاهمیتزیادیبرخاوردارمای

اسات؟گیریدخی بوده؟وعملکرداینفرآیندچگونهشوند؟چهکسیدرفرآیندتصمیممی

شاهرهاراروشاناینموضوع،ازیزسورواب متقاب بینحکمرانیخوبشاهریوتوساعه

ایانپاردازد.درانهاازهایایاندومفهاوزمایخواهدنمودوازسویدیگربهمعرفیشاخص

هایضروریتوسعهدرشهرهایجهاانساوزبایادمشاخصشاودوفرآینادهایهدفچالش

دهیکنادراسازمان«حکمرانیخوبشهری»گیریمفهوزمربوطهباهممرتب گرددتاشک 

(EskoLange, 2009: 3).


 های حکمرانی خوب شهری . شاخص4-1

هاایحکمرانایخاوبهااوویژگایشاخصبانگاهیبهاسنادومحالعاتموجوددرزمینه

تارینبیانیاهدرایانزمیناهتوانجاامعشهری،سندانتشاریافتهازسویسازمانمل متحدرامی

دانست.
                                                                                                                                                                                                     
1. Kyoto Porotocol. 
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هاایخاودباهمنظاوراساتقرارحکمروایایشاهریدرسازمانملا درچاارچوبفعالیات

تاوانآنراایکهمیهدربیانی8شهرهایجهانودرقال برنامهابتکارعم حکمرواییشهری

هااایگانااهزیااررابااهعنااوانمعیارهاااوویژگاایمنشااورحکمروایاایشااهرینامیااد؛الااولنااه

حکمرواییخوببرشمردهاست:

(Participation*مشارکت)

(Rule of Lawمندی)*قانون

(Transparency*شفافیت)

(Responsivenessدهبودن)*پذیرابودنوپاسخ

(Consensus Orientation(توافقیگیری*جهت

(Equity*عدالت)

(Effectiveness & Efficiency*اثربخشیوکارایی)

(Accountability*مسئولیتوپاسخگویی)

(Strategic Vision*بینشراهبردی)


رانیزبایادباهمعیارهااییااد«تمرکززدایی»درخصوصشرای خاصکشورایران،معیار

هاایتحقاقحکمرانایشاهری،شارطهاایمتمرکاز،یکایازپایشدزیارادرنظاازشدهافازو

(.600-8916:608گیریاست)برکپور،تمرکززداییازنظازتصمیم

 یاز شاهری خوب هاییکهبهآناشارهشدبایدگفتکهحکمرواییباتوجهبهشاخص

 جواماع از انادکی تعداد نونرسدوتاکمی نظر به دشوار بسیار آن تحقق که آلاستنقحهایده

باا خاوب حکمروایای سامتمعیارهاای به حرکت حالبااین اند.نزدیزشده معیارهایآن به

گیارد)موحادو قارار ماوردتوجاه بایاد الزاز یز انسانیبعنوان پایداریتوسعه تضمین هدف

(.8939:866دیگران،

هاایفرعایآنکاهدرهاایذکارشادهوزیارشااخهدرادامهتعری کوتاهیازشااخص

هاایعملکاردشاهردارتهاراندراینپژوهشباهعناوانمعیارهااوشاخصاهطراحیپرسشنامه

راستایتحققحکمرانیخوبشهریمبنایسنهشقرارگرفته،ارايهخواهدشد:
                                                                                                                                                                                                     
1. The Urban Governance Initiative. 
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،سانگبناایحاکمیاتخاوباسات.مشاارکتاجتمااعیمشارکت. مشارکت:1-4-1

،امااآنچاهمشاارکترانهادهاونماینادگانمیاانهیقاانونیباشادیاازطریقمستقیمتواندمی

بادانمعناساتکاهایانگیآناسات.یافتآگاهانهوسازمانسازد،جنبهاثربخشوکارآمدمی

باههااوهااوانهمانسازماننهادها،برایتضمینتداوزواثربخشیوکارآمدیمشارکتباید

هااهایخودبپردازد،بارایآندیادگاهادانهبهبیاندیدگاهقادرباشدآزجامعهمدنیطورکلی

هاایدیگارهمکااری،مشاارکتوترباگروهمحلوبتبلیغکندودرراستایدستیابیبهجامعه

توانبهمیزانمشاارکتهایبارزاینشاخصمی(.ازمؤلفه8938:6راد،رقابتکند)معصومی

ماومی،تقویاتنهادهاایمادنی،هاایعویاتعرلاههااوتقشهرداردررفعمشاک تمحلاه

هااایاقتصااادیمحلااهگااذاریهااایغیردولتاای،مشااارکتدرساارمایههاااوسااازمانانهماان

هایتولیدی(،ایهادسازوکارهایالززدرشهرداریبرایمداخلهشهرونداندرروند)کارگاه

توس شهرداراشارهتوسعهشهریومهمترازهمهترویشمشارکتشهروندانومحلهمحوری

نمود.

نیازهاای تاامین بارای موجاود منابع از براستفاده معیار این و کارایی: . اثربخشی2-4-1

:8932زادهواسادیان،اسات)اباراهیم استوار رضایتمردز و شهری شهروندان،ارايهخدمات

ودونیازهایجامعهبرداریش(.درفرایندحکمرواییخوببایدبهبهتریننحوازمنابعبهره22

بارداریشاودایبهارهبرآوردهشود.دراینشرای بایدازمنابعطبیعیومحی زیستبهگونه

(.ایان8938:3راد،)معصومیمندیازاینمنابعراداشتهباشندهایآتینیزامکانبهرهکهنس 

رازمناابعاساتانداردودرتوانبامعیارهاییهمچون،میزاناستفادهبهیناهشاهرداشاخصهرامی

انادازهعاوارنومصارفبهیناهآندردستر جهتبهبودخدماتشهری،میزاندریافتبه

هاایعمرانایدرهایشهرداری،میزاناهمیتبهبودجاهوریمناس درهزینهشهر،میزانبهره

داریماوردقانونبودجهشهرداری،میزانتوزیعمناس منابعبودجهنسبتبهدرآماددرشاهر

سنهشقرارداد.

 هاایخواساته و هامنیازهاا بایاد شاهری مسائوالن بخودن:  دهپاسخ   و . پذیرا3-4-1

 نشاان پاساخمناسا راازخاود و واکانش آن باه نسبت هم و بپذیرند رادریابندو شهروندان

ضاروریاسات)بارکپاور، مسائوالن اقداز و شهروندان هایهمسوییخواسته دهند.بنابراین
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تواناد(.سنههاینمعیاردرعملکردشهرداردرراستایحکمرانیخوبشهریمی8916:602

هاایشاهروندانباهشاهردار،عواملیمانندایهادسازوکارهاییبارایانتقاالنیازهااوخواساته

پاسخگوبودنشهرداردرخصوصتصمیماتشدرمقاب شهروندان،میزانتهیهوانتشارسلسله

ازعملکااردشااهرداری،پاسااخگوییشااهرداربااهموانااعاقتصااادی،هااایمختلاا گاازارش

مناادیشااهروندانازشاایوههاااومهمتاارازهمااهرضااایتمحیحاایومشااک تمحلااهزیساات

پاسخگوییشهردارباشد.

 حساب گویاتر؛ عبارتی به و بودن برمسئول معیار این گویی:پاس  . مسئوليت و4-4-1

 وجاود باشاد.بناابراینمای اساتوار شاهروندان رقباالد گیارانوتصامیم پاادادنمسائوالن

(.بار8932:22زادهواسدیان،است)ابراهیم ضروری گوییمسئوالنبرایپاسخ سازوکارهایی

هااوپاذیریشاهرداردربرابارمشاک تکلیادیواساسایمحلاهاسا اینمعیاار،مسائولیت

یاینشادهوهمچناینتوجاهباهاحسا مسئولیتدرقباالوظاای محولاهواماورازپایشتع

هااوهاواحسا مسئولیتشهرداردرجهترونقانهمنهایاقتصادیوتهاریمحلهفعالیت

هایغیردولتیومهمترازهمهپاسخگوبودننسبتبهعملکردخودواعتارافشاهردارتشک 

بهخحاهاواشتباهاتمدیریتیخویشبسیارحايزاهمیتاست.

شافافیتباه اسات. گیاریتصامیم در کاریپنهان مقاب  نقحه شفافیت . شفافيت:5-4-1

باشادکاهشادهازمقارراتوقاوانینباودهوبادینمعنایمایمفهوزپیرویتصامیماتگرفتاه

هااواط عاتآزادانهدردستر ومساتقیمابدراختیاارکساانیقرارگیاردکاهازایانتصامیم

(.میاازان8936:99پورالاا ،،فتحاایوملااززادگااانپذیرنااد)شااری اجاارایآنتااأثیرماای

سااازیرسااانیشااهرداربااهشااهرونداندربااارهمساااي عمراناایورفاااهیشااهر،شاافافاطاا ع

هاادرگیریهاوتصمیمهایمدیریتشهری،میزانوضوحرویههایدرآمدیوهزینهسیاست

هااومهموعاهبرناماههااوهاا،آگااهیشاهروندانازطارحها،قراردادهاومناقصاهزمینهطرح

باشد.هایشهرداریازمعیارهایبارزاینشاخصمیفعالیت

قاوانینو وجاود شاهری، گیاریتصامیم در منادیقاانون از منظورمندی:. قانون6-4-1

 دسات ودورباودن گیاریتصامیم در قانونی هایچارچوب مقرراتکارآمد،رعایتعادالنه

 از شاهروندان آگااهی مساتلزز قاوانین، به پایبندی.باشدمیهاگیریغیرمسئولدرتصمیم افراد
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(.8939:3مسئوالنبهقانوناست)اجزاءشکوهیودیگران، احتراز همچنین و قانون

باا ساتیز حاال در مختلا  مناافع و هااگاروه عرلاه شهر،توافقی: گيری . جهت7-4-1

دولتای، هایسازمان میان مشترک گیریِتوافقیِجهت ازاینشاخصه، منظور باشدیکدیگرمی

زادهواسات)اباراهیم هاایمختلا (گاروه هااینمایناده(هایغیردولتایوسازمان شهروندان

شاهریهایرسمیتوسعهوجودسازوکارهاییجهتمشورتبینسازمان(.8932:22اسدیان،

جامعاهمادنیوشهروندانومیزانایهادرابحهوتعام بینسهنهاددولت،بخشخصولایو

هاایشاهریوهایمختل تهیهکنندهواجراکنندهطارحدرراستایایهادتفاهممیانسازمان

هااومناافعمختلا وتعادی آنتوسا شاهردارمعارفایانهمچنینایهادتوافقبینگاروه

باشد.شاخصدرعملکردویدرراستاینی بهحکمرانیخوبشهریمی

در شاهروندان هماه بارای مناسا  هایفرلت ایهاد عدالت، از منظور:. عدالت8-4-1 

اقشاار مشاارکت و مناابع عادالنه تخصیص جهت در ت ش خود، رفاهی ارتقایوضعیتزمینه

(.8912:802پور،زادهوقلیاست)شری  هاگیرینظروتصمیم محروزدراع ز

 غرق از پرهیز و شهری رهروزم مساي  از بهمعنیفاللهگرفتنراهبردی: . بينش9-4-1

 بینش داشتن یا آینده به نسبت درازمدت و گسترده مستلززوجودبینشی هابودهکهآن شدندر

(.8936:96پورالا ،زادگاان،فتحایوملازشهریاست)شاری توسعهزمینه راهبردیدر

هااوطارحمدت،بلندمادتواساتراتژیزجهاتتوساعهشاهری،اراياههایمیانداشتنبرنامه

تارداشاتنتفکارراهباردیبارایهایموثربرایرفعمعض تعمدهشهروازهمهمهامبرنامه

انادازهاایساالیانهبراساا چشامهااوبرناماهساختارسازمانیشهرداریودرلدتحققطرح

باشد.هایاساسیاینشاخصهمیراهبردیازمؤلفه

ها،منابعویتفویضاختیارقدرت،مسئولیتتمرکززداییبهمعنا. تمرکززدایی:11-4-1

شهریاساتایتاساختارهایدرونهایمنحقهمشروعیت،بهسحوحزیرمهموعهملیوگروه

(.8938:1راد،)معصومی


 . ساختار مدیریت شهری ایران  5-1

مهلاشورایهایمحلیبهاولیندورهگیریحکومتتمرکززداییوشک اگرچهسابقه
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گاهنهادهایماذکورگردد،اماهییتصوی قانونایاالتووالیاتوقانونبلدیهبازمیملیو

گیاریشاوراهایاناد.شاک ازتوانواستق لکافیبرایایفاینقاشخاودبرخاوردارنباوده

هاای،نخستینگازجدیدولتبرایتمرکززداییوایهاادنظااز8911اس میکشوردرسال

مقاادز،رود)ساالمانیشاامارماایرمقحااعپاااازانقاا باساا میایاارانبااهمحلاایادارهامااورد

(.بااینکهدرنخستینقانونشاهرداریایاران،باهفرابخشایباودن8938:9پورقیومیوقنبری،

مهامنظاازمادیریتشاهریهاتوجهشدهبودامادرحاالحاضارخصیصاهعملکردشهرداری

ترینکارفرمایفعالدرکشاورباهشامارواناللیکشور،بخشیبودنآناستودولتبهعن

درلدمنابعثروترادراختیاردارد.بنابراین،باتوجهبهعملکردوماهیت16آیدوحدودمی

کهیزکارگزارباشدیزکارفرمااست.دولتدرایران،دولتبیشازآن

گرایایزت شدرتمرکزیاریزیومدیریتشهریدرایران،حاکارزیابیتهربیاتبرنامه

قانونی،ساختاری،عملکردیوارتباطاتبینساازمانیآناستاماایننظازباتنگناهایعمده

هابرایبرقراریتعادلمیانانسان،فضاوفعالیتدرپهنههایمستمردولتمواجهبودهوت ش

درنظازحاکمیتکشوروهایذکرشدهسرزمین،بهتمرکزبیشترامورانهامیدهاست.ویژگی

گیاریسااختیوغیرمشاارکتیونیازاجارایتصامیماستقراریزنظازحکومتیمتمرکز،تز

گیااریازجانبااهوازباااالبااهپااایینسااب عاادزتوانااایینظااازماادیریتیکشااوردربهاارهیااز

هایمردمیوافزایشروزافزونمسئولیتوهزینهدولتدرادارهاماورکشاورشادهمشارکت

برطبققوانینموجود،نهادمدیریتشهریدرایراناز(.8938:1ست)پورعزتوفیروزپور،ا

دوسازمانشورایشهروشهرداریتشکی شدهاست:
اماورهدفازتشکی ایانشاوراها،شارکتدادنماردزدراداره . شورای شهر:1-5-1

رکازاداری،باهدساتاست.درتقسیماتکشوری،اموروخدماتمحلایباراساا عادزتم

هااراهاکهآنهایمستق وجداازوزارتخانهساکنینآننقاطسپردهشدهاست؛یعنیسازمان

اماوروخادماتمحلاینامناد؛ادارهمای«هایمحلییاشاوراهایمحلایسازمان»درالح ح

،شاهر،بخاش،هایواحدهایسرزمینی،مانناددههادرواقعارگانمزبوررابرعهدهدارند.این

هایگذشتهاینناوعشوند.درنظازشهرستانواستانهستندکهبهلورتغیرمتمرکزادارهمی

یکاایازاختیاااراتیکااهاز(.8916:800نامیدنااد)طباطبااايیمااؤتمنی،ماای«انهماان»شااوراهارا
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هباشدوساایرشاوراهافاقادآنهساتندانتخاابشاهردارباوظای شورایاس میشهرنیزمی

قانونتشکی ت،وظای وانتخاباتشوراهایاس میاست.بر18سالبراسا ماده6مدت

(نص شهردارندرشهرهاباجمعیاتبیشاتر6/1/8912همینقانون)ال حی9اسا تبصره

هابنابهپیشنهادشورایشهروحکموزیرکشورودرساایرازدویستهزارنفرومراکزاستان

گیرد.ابهپیشنهادشورایشهروحکماستاندارلورتمیشهره
پیاماادهایم بتاایهمچااونحقااوقشااهروندی،مشااارکتاجتماااعی،شااوراهادربردارنااده

-باشند.آثاراینتغییراتغالباابدرساحوحتصامیمحکومتمحلیودرنهایتجامعهمدنیمی

ازایانروابا کاهبایشازپایشسازیبیشترآشکارشدتاسحوحپایین.یکیگیریوتصمیم

هااوشاوراهایاسا میشاهرهاباودداد،رابحاهمیاانشاهرداریبایدبهاینتغییراتتندرمی

  (.8910:66)غراب،

شهرداریسازمانیمحلیاستکهبرطبقالا عادزتمرکازاداری . شهرداری:2-5-1

تشاهرورفااهاهاالیوسااکنانآنامورمحلیازقبی عمرانوآبادی،بهداشابهمنظوراداره

ایناموربارایسااکنینهماانمحا اهمیاتداردودرشود.چونحسنادارهشهرتأسیامی

کنادوبارایآنشخصایتحقاوقی،تأمینآننفعمشترکیدارناد،قاانونازآنحمایاتمای

:8916ی،استق لمالیواداریوحقوقمتمایزازدولاتقايا شادهاسات)طباطباايیماؤتمن

881.)
بنابرایننظازادارهشهردرایرانازدوواحدبهنازشورایشاهروشاهرداریتشاکی شاده

گیرندهدرشهرودومایمهاریآناسات؛باهعباارتدیگارناظروتصمیماستکهاولیقوه

مشیوسیاستکلیامورشهردردساتهیاأتیباهلفتبارزایننظازآناستکهتعیینخ 

ماأموریباهناازگیردواجراینظریاتوسیاستکلیمزبوربهعهدهشورایشهرقرارمیناز

شودوشهرداردرمقابا شاورایشاهرمسائولوجوابگاویعملیااتادارهشهردارواگذارمی

شهردارییعنیدستگاهاجراییتحتنظارخاوداسات.اگارشاهرداردرانهاازوظاای خاود

وسیلهنمایندگانمنتخ اهالیوساکنانشهرکهدرشورایشاهرتخل ویاقصوریکرد،به

گاردد)طباطباايیهاابرکناارمایشودواگرماوردتأییادنباودباارنیآنهستند،استیضاحمی

(.دربسیاریازشاهرهایدنیاا،شاهردارنفراولشاهراساتوتمااز881-8916:881مؤتمنی،
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ورایارانهناوزاختیااراتطارحشادهدرقاانونشهریدراختیاراوست،ولیدرکشامهموعه

هاتفویضنشدهاست.شاوراتشکی تشوراهاوانتخابشهردارانبهشک کام بهشهرداری

گیااریتااریننهااادمردماای،فاقااداباازارقاادرتالززباارایتصاامیمنیاازبااهعنااوانباازرگ

هایحالا ازشرفتوپی«جهانیفکرکنید؛محلیعم کنید»شهرهاست.بهدنبالشعارک ن

کامتمرکززداییدولتمرکزیدربرخیازکشورها،درکشورهایدرحاالتوساعهنیازکام

هااباهعناواننهادهاایمحلایمنتقا شاهرهاباهشاهرداریهایمرکزیدرباارهوظای دولت

هااخواهادشاد)ماؤذنی،شودکهاینامرموج گستردگیروزافزونوظاای شاهرداریمی

8913:86.)


 . شورایاری3-5-1

ع وهبردوواحدیکهذکرشدبهتاازگینهااددیگارینیازدرشاهرهادرکناارشاوراو

هاایکاهشاام گاروه«شاورایاریمحا ت»شهرداریمشغولبهفعالیتهستندتحاتعناوان

مردماای،غیااردولتاای،غیرمتمرکااز،غیرسیاساای،داوطلبانااهومشااارکتیوازجهااتاقتصااادی

تشکی ت،وظاای وانتخابااتشاوراهای»قانون1و5باشندکهدراجرایبندخودگردانمی

اند.درهرازسویشورایاس میشهرتهرانتأسیاشده«اس میکشوروانتخابشهرداران

نفاراز1نفربهعنوانشورایارازسویمردزهمانمحلهانتخابشادهو80محلهازشهرتهران

هااینامهالبدلبراسا قوانینوآییننفربهعنواناعضایعلی9اللیوآنهابهعنواناعضای

مصوب؛بهتعام وهمکاریباشورایاس میشهرتهارانوساایرنهادهاایمادیریتشاهری

(.292-8936:299پردازند)مصحفیپوروهمکاران،می





 روش تحقيق    .2

نیازبااتوجاهباهاینکاههادفازایاندراینپاژوهشو بررسی مورد هایمؤلفه به توجه با

تحقیقافزودنبرتحقیقاتپیشینوچگونگیرسیدنبهوضعیتمحلوباسات؛روشتحقیاق

حقوقیبودهتحلیلایازحیثماهیت،تولیفیواینکهدرپیتحلی وکش علتیزپدیده
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باشد.می

 جادول( و مقاله،آمارنامهایی)کتاب،کتابخانه شیوه دو به اینپژوهش نیاز مورد اط عات

 درمبحااثمیاادانیازروشگردیاادهاسات. گاردآوری مصاااحبه( و ومیادانی)پرسشاانامه

گیریوباتوجهبهگستردگیجامعاهآمااریبااروشغیرتصاادفی،هدفمنادوقضااوتینمونه

است.استفادهشده

شدکاههرکادازباشورایاریمی محلهوهرمحلهداراییز966 دارای شهرتهران،ک ن 

انتخابخواهاد یزشورایاری محله چند پااز عضوعلیالبدلدارد،9اللیو هفتعضو

باشد.نفرمی999کوکران فرمول اسا  بر نمونه کلی شدکهحهم

اعضاای باین در آن توزیاع و خاوبشاهری حکمروایای پرسشانامه طراحای باا ساپا

هاایگیاریشااخصاهشهرداردرشاک نسبتبهنقشوجایگ هایمح تمنتخ شورایاری

حکمرانیخوبشهرینظرسنهیگردیاد.جامعاهآمااریکاهدرایانتحقیاقمادنظراسات؛

گیردومحالعاتدراینحوزهانهازشد.درجامعهموردبررسایباهک نشهرتهرانرادربرمی

مادنیبااانادکاهباهعناوانیازنهاادهایمح تتهارانبرگزیادهشادهایندلی شورایاری

شهرداریدرارتباطبودهودرعینحالنماینادهماردزودرمیاانآنهااهساتندوباهمسااي و

ماوردبررسایباامشک تشهریآشناییدارند،باتوجهبهگساتردگیجامعاهآماارینموناه

اند.روشغیرتصادفی،هدفمندوقضاوتیانتخابشده

نفاراعضاای2611ازشاورایشاهرتهارانبراسا اط عاتبدساتآماده آماری جامعه

 فرماول اساتفادهاز باا و روشغیرتصاادفی به شهرتهرانهستندکههایک ناللیشورایاری

با دلفی روش به محتویپرسشنامهنیز نفرمحاسبهشدهاست.روایی 999 حهمنمونه کوکران،

 باا )اعتمااد(پرسشانامه پایاایی و گرفتاه قارار تأییاد مورد نظرانموضوعازلاح  نظرخواهی

بررسایشادهاسات.بارایانتخاابحهامنموناهازفرماول آلفایکرونباا ، ازروش استفاده

هایپژوهشیبسیاربزرگاسات،استفادهشدهاست.چونحهمیااندازهاک رجامعه8کوکران

نبرایتزتازافارادیااعنالارجامعاهغیارممکگیریویژگیموردپژوهشبنابرایناندازه

هاایگیریشودوبراسا یافتهایازجامعهانتخابواندازهاست.بنابراینکافیاستتانمونه

شاود.نموناهعباارتاساتاززیارحال ازنمونه،ایننتاایشباهکا جامعاهتعمایمدادهمای
                                                                                                                                                                                                     
1. Cochran. 
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شودومعرفآناست.ایکهازک جامعهانتخابمیمهموعه

هاایِتهاران،تعادادافارادحاضارهاایِمحلاهورایاریبدینشک کهباگرفتناط عاتِشا

گیرند.مشخصشدهودرفرمولزیرقرارمی
 

 
 

شود.سپاحهمموردبررسیمشخصمی

N:باشند.نفرمی2611ها(کهشاغ درشورایاری جمعیت آماری)حهم جمعیت حهم

Zاست.35/8باشدکهمعموالقبولمی قاب  اطمینان ضری  معیار خحای لد :در

Pدرنظارگرفتاه6/0معین)م  بمردان(اساتکاهمعماوالب، لفت فاقد جمعیت از :نسبتی

شود.می

qدرنظارگرفتاه6/0معاین)ما  بزناان(اساتکاهمعماوالب، لفت فاقد جمعیت از :نسبتی

  شود.می

dد.باش06/0یا08/0تواندمحلوباستکهمی احتمالی دقت یا اطمینان :درجه

ومقدارخحاایمهاازرا6/0بنابراینطبقفرمولباالاگرحهمنمونهراباشکافجمعیتی

هااینفارازاعضاایمنتخا شاورایاری999یاحهمنموناهبراباربااnدرنظربگیریم،06/0

هاریپرسشنامهبارانیانامهمیانآنهاتوزیعخواهدشد.شهرتهرانخواهدبودکهپرسشک ن

کارتیلیاناهیگز6 یاسواالتباراساا طیتماموسوالداشته6حداق شاخصههدفو

،6=ادیا،ز6=ادیازیلایاسات)خدهیاهاانتخابگردنهیگزیبرا6تا8یارزشعددویطراح

(.8=ال ب،2=خیلیکم،9=کم

هااایازسؤاالتاستکهبارنگرشاییااارزشایهماهآن،شام مهموعه8مقیا لیکرت

افرادپاسخگوباهپرساشناماهمقیاسایراکاهبایندوحادنهااییموافاقاشود.برابرتلقیمی

مخال یاع قهاتنفروپذیرشاردمحدوداست،برحسا شادتیااضاع نگارشخاود

                                                                                                                                                                                                     

1. Likert Scale. 
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هاایانتخاابیاودربرایتعییننمرهنگرشهرفرد،نماراتهاریازازموقعیاتگزیند.برمی

شاودوبادینترتیا نمارهنگارشفاردباهگیریمیمجمع،سپامعدلهاباهتمامیمقیا 

8ناماه،ابتاداازروشدلفایپرساش روایای سنهش (.جهت8936:203آید)خاکی،دستمی

 یاز از نظارات برایاستخراج تحقیق در سیستماتیز یاروشی استکهرویکرداستفادهشده

تادوین از ت.بادینمنظاورپاااسا یاایازساؤال یازموضاوع مورد در متخصصان گروه

و نظرات اخذ از وپا قرارداده نظرانولاح  ازاساتید اختیارتعدادی در را آن نامه،پرسش

ایاستانداردتنظیموآمادهگردید.نامهپرسش ال حی، اقدامات انهاز

سات.نامهمحاسبهشادهارواییهمگراییپرسش2افزارآماریلیزرلسپابااستفادهازنرز

هاادوشااخصگیاریگیریشوندهمبستگیبینایانانادازههرگاهیزیاچندخصیصهاندازه

سازد.اگرهمبستگیباینبارهاایعااملیبااالباشاد،پرسشانامهدارایمهمرواییرافراهممی

باشد.اینهمبستگیبرایاطمینانازاینکهآزمونآنچهراکهبایادسانهیدهرواییهمگرامی

9سنهد،ضروریاست.بارایروایایهمگارابایادمیاانگینواریاانااساتخراجشادهشودمی

(AVE( وپایاییمرک)CRمحاسبه).رواییهمگرازمانیوجاودداردکاهشودAVE6/0از

 (.28:8335)منگزوهمکاران،بزرگترباشد

،برایمحاسابهکندمی اشاره آزمون نتایش ثبات و اعتمادپذیری دقت، به که پایاییپژوهش

استفادهشدهاسات.ایانروشبارایمحاسابه6ضری قابلیتاطمینانازروشآلفایکرونبا 

کنادباهکاارگیاریمایهایمختل راانادازهگیریکهخصیصههماهنگیدرونیابزاراندازه

هاایهارزیرمهموعاهرود.برایمحاسبهضری آلفایکرونبا ابتادابایادواریاانانمارهمی

نامهوواریاناک رامحاسبهکارد.ساپاباااساتفادهازفرماولزیارمقادارهایپرسشلسوا

ضری آلفارامحاسبهنمود:
2

1

2
1

1

n

j

j

S
J

r
J S




 
 
  
 
 
 





                                                                                                                                                                                                     
1. Delphi. 
2. Lisrel. 
3. Average Variance Extracted. 
4. Cronbach's alpha. 
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کهدرآن:

 Jهایپرسشنامهیاآزمون=هایسوالتعدادزیرمهموعه

 از=J واریانازیرآزمون

2

jS

 نامهیاآزمون=واریاناک پرسش

2S

تاواننتیهاهگرفاتکاهباشادمای1/0دراینآزموناگرمقادارآلفاابزرگتاریاامسااوی

(.8936:8نامهازاعتبارالززبرخوردارند)میرزاده،سئواالتپرسش

 یاتحلژهیباویآماار یبااستفادهازروشتحلقیتحقاینهادرداده یوتحلهیتهزروش

.بودLisrelوEXEL،SPSSپژوهشنیدراده.نرزافزارمورداستفااستنباطیانهازشد

 موردآزمونقرار T–test آزمون از استفاده با و کمی بهلورت نیز هایحاللهداده تحلی 

 همکااری طریاق از شاهری، خاوب کهحکمرانای بوده این تحقیق اساسیفرضیهاست. گرفته

باشد.تحققمی قاب  مردز دولت،نهادهایمدنیو اس میشهر، ر،شوراهایمتقاب شهردا



 ها   تجزیه و تحليل داده .3
سااازینامهتوسا دومعیاارروایایهمگااراوواگااراکااهمخااتصماادلرواییپرسش

هااییاازبعاادمعاادالتساختاریاست،بررسیشد.رواییهمگرابهمیزانتواناییشاخص

هااایماادلآنبعداشارهداردورواییواگرانیزبیانگراینمحل اساتکاهسااازهدرتبیاین

.هااایدیگاارهمبستگیبیشتریباسؤاالتخودداشاتهباشاندتاااباااسااازهپاژوهشبایساتی

میاانگینواریااانااسااتخراجشااده(مربااوطبااه) AVEهمگراازمعیارارزیابیرواییبرای

نشااندادهشاده8-6استفادهشدکهنتاایشایانمعیااردرجادولشامارهتبهاولمتغیرهاایمر

ت:اس


 : نتایج میانگین واریانس استخراج شده متغیرها جهت بررسی روایی همگرا1-4جدول 
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متغير
ت 
شارک

م
 

ی
ی و کارای

ش
اثربخ

 

ی
پاسخگوی

 

ی
ت پذیر

سئولي
م

 

ت
شفافي

ی 
قانونمند

ی 
ت محور

عدال
ی 
اجماع محور

 

ش راهبرد
بين

 ی

AVE 10/011/056/063/058/018/015/013/018/0

 
همانگونااه(.8335،باشد)منگزوهمکاارانمیAVE ،6/0مقدارم کبرایسح قبولی

بیشااتربااودهو6/0ازمتغیرهاامرباوطباه AVE آمدهاست،تمامیمقاادیر8-6درجدولکه

درحادقابا قباولایانتحقیاقناماهایپرسشباشدکهرواییهمگرمحل ،مؤیداینمیایان

هاایبااشااخصمتغیارهااییازرواییواگرا،میازانتفااوتباینشااخصدرقسمت.است

شود.بارایایانکااریازمااتریابایادتشاکی دادکاهمقایسهمیهاایدیگردرمدلمتغیر

ینقحارالالیباشادومقاادیرپاایهرسازهمی AVE ضرای مقادیرقحرالالیماتریاجذر

،2-6دیگراست.اینماتریادرجادولشامارهمتغیرهایبامتغیرضرای همبساتگیباینهر

ت:نشاندادهشدهاس


 ها و ضرایب همبستگی سازه AVE ماتریس مقایسه جذر: 2-4جدول 

ت
مشارک

ی و  
خش

اثرب
ی

کارای
ی 
خگوی

پاس
ت  

مسئولی
ی

ذیر
پ

ت 
شفافی

ی 
د

قانونمن
 

ی
حور

ت م
دال

ع
ی 

حور
ع م

جما
ا

ی 
ش راهبرد

بین
 

ابعاد متغیرها
 

 مشارکت136/0   

   111/0632/0 
اثربخشی و 

 کارایی

 پاسخگویی1/0956/0236/0   

مسئولیت 151/0981/0636/0666/0   
 پذیری

 شفافیت118/0686/0665/0689/0606/0   

 قانونمندی162/0991/0282/0890/0901/0965/0   
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عدالت 661/0619/0661/0608/0121/0918/0 155/0  
 محوری

اجماع 133/0118/0151/0981/0636/0666/0 182/0 116/0 
 محوری

بینش 108/0116/0686/0665/0689/0606/0 116/0 133/0 302/0
 راهبردی

 
 هاارسااازهازضاارای AVE باشااد،جااذرمشاخصماای2-6همانگونهکهازجادول

دیگربیشترشدهاستکهاینمحل حاکیازقاب قبولبودنمتغیرهایهمبساتگیآنسازهبا

د.باشهامیمتغیرروایایواگارای


 های تحقيق  نتایج حاصل از آزمون فرضيه   .1-3

هااازآزماونهایپژوهش،برایبررسایمعناادارباودنفرضایهباتوجهبهنرمالبودنداده

ود.شپیرسوناستفادهمی
 

 . آزمون فرضيه اول تحقيق1-1-3

:H0قارار بااالیی ساح  در مردز مشارکتجل بهتهرانشهردار توجه میزان رسدمینظر به

.دارد

:H1قارار بااالیی ساح  در مردز مشارکتجل بهتهرانشهردار توجه میزان رسدمینظر به

ندارد.

یمعنیداراباودنایانفرضایهازباتوجهبهسح سنهشمتغیرمشارکتمردز،برایبررس

شود.آزمونهمبستگیپیرسوناستفادهمی
 

 : رابطه بین حکمرانی و جلب مشارکت مردم3-4جدول 

 جلب مشارکت مردم

610/0ضری همبستگیحکمرانی

000/0سح معنیداری

900تعداد

 



 221ینقشوجایگاهشهرداردرحکمرانیخوبشهر
 

اساتوضاری 06/0داریکمتارازباتوجهبهنتایشباهدساتآماده،چاونساح معنای

تاوانگفاتکاهباینحکمرانایوجلا مشاارکت،رابحاههمبستگینیزم بتاساتلاذامای

شود.ردمیH0داریوجودداردوفرنمعنی


 . آزمون فرضيه دوم تحقيق2-1-3

:H0است باالیی سح  در تهرانشهردارکاراییواثربخشی میزان رسدمی نظر به.
:H1نیست باالیی سح  در تهرانشهردارکاراییویاثربخش میزان رسدمی نظر به.

 
 : رابطه بین حکمرانی و اثربخشی4-4جدول 

 اثربخشی و کارآیی

حکمرانی
906/0ضری همبستگی
006/0سح معنیداری

900تعداد

 

،دربررسیرابحهبینحکمرانیواثربخشای،6-6باتوجهبهنتایشبهدستآمدهدرجدول

ردH0داربودهاساتوفارناست.دراینحالترابحهمعنی906/0مبستگیمقدارضری ه

شود.می


 . آزمون فرضيه سوم تحقيق3-1-3

:H0داردقرارباالیی سح  در مردز بهتهرانشهردار پاسخگویی میزان رسدمینظر به.
:H1ندارد.رقراباالیی سح  در مردز بهتهرانشهردار پاسخگویی میزان رسدمینظر به

 
 : رابطه بین پاسخگویی و حکمرانی 5-4جدول 

 پاسخگویی

حکمرانی
638/0ضری همبستگی

000/0داریسح معنی
900تعداد
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،دربررسایرابحاهباینپاسااخگوییو6-6بااتوجاهباهنتااایشباهدساتآمادهدرجاادول

شود.ردمیH0بودهاستوبنابراینفرن638/0حکمرانی،مقدارضری همبستگی


 آزمون فرضيه چهارم تحقيق. 4-1-3

:H0قراردارد. باالیی سح  شهردارتهراندر پذیریمسئولیت میزان رسدنظرمی به

:H1قرارندارد. باالیی سح  شهردارتهراندر پذیریمسئولیت میزان رسدنظرمی به

دارباودنایانفرضایهازپذیری،برایبررسیمعنیباتوجهبهسح سنهشمتغیرمسئولیت

شود.آزمونهمبستگیپیرسوناستفادهمی
 

 پذیری : رابطه بین حکمرانی و مسئولیت6-4جدول 

 مشارکت
695/0ضری همبستگیحکمرانی

000/0داریسح معنی
900تعداد

 

اساتوضاری 06/0داریکمتارازباتوجهبهنتایشباهدساتآماده،چاونساح معنای

پذیریشهردار،رابحهتوانگفتکهبینحکمرانیومسئولیتنیزم بتاستلذامیهمبستگی

شود.ردمیH0داریوجودداردوفرنمعنی


 . آزمون فرضيه پنجم تحقيق5-1-3

:H0باشد.باالییمی سح  در نیز شهردار رسانیاط ع رسدمیزانشفافیتومی نظر به

:H1باشد.باالیینمی سح  در نیز شهردار رسانیاط ع ورسدمیزانشفافیتمی نظر به
 

 :  رابطه بین حکمرانی و شفافیت 7-4جدول 
 شفافیت

938/0ضری همبستگیحکمرانی
006/0سح معنیداری

900تعداد
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،دربررسیرابحهباینحکمرانایوشافافیت،1-6باتوجهبهنتایشبهدستآمدهدرجدول

ردH0داربودهاساتوفارناست.دراینحالترابحهمعنی938/0گیمقدارضری همبست

شود.می


 . آزمون فرضيه ششم تحقيق6-1-3

:H0است. باالیی سح  در میزانقانونمندیشهردار رسدمی نظر به

:H1نیست. باالیی سح  در میزانقانونمندیشهردار رسدمی نظر به

 
 انونمندی: رابطه بین حکمرانی و ق 8-4جدول 

 قانونمندی

حکمرانی
659/0ضری همبستگی
000/0سح معنیداری

900تعداد



،دربررسایرابحاهباینحکمرانایخاوبو1-6باتوجهبهنتایشبهدستآمدهدرجدول

شود.ردمیH0بودهاستوبنابراینفرن659/0قانونمندیشهردار،مقدارضری همبستگی



 فرضيه هفتم تحقيق. آزمون 7-1-3

:H0شهردارتهراندرسح باالییقراردارد.محوریرسدعدالتبهنظرمی

:H1تهراندرسح باالییقرارندارد.محوریشهرداررسدعدالتبهنظرمی

دارباودنایانفرضایهازمحوری،برایبررسایمعنایباتوجهبهسح سنهشمتغیرعدالت

شود.دهمیآزمونهمبستگیپیرسوناستفا


 : رابطه بین حکمرانی و عدالت محوری9-4جدول 

 عدالت محوری
613/0ضری همبستگیحکمرانی

000/0داریسح معنی
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900تعداد

 

اساتوضاری 06/0داریکمتارازباتوجهبهنتایشباهدساتآماده،چاونساح معنای

محاوریرابحاهوعادالتتاوانگفاتکاهباینحکمرانایهمبستگینیزم باتاساتلاذامای

شود.ردمیH0داریوجودداردوفرنمعنی


 . آزمون فرضيه  هشتم تحقيق8-1-3

:H0باشد.محوریشهردارتهراندرسح باالییمیاجماعرسدبهنظرمی

:H1باشد.سح باالیینمیمحوریشهردارتهراندررسداجماعبهنظرمی
 

 و اجماع محوری: رابطه بین حکمرانی 11-4جدول 
 اجماع محوری

حکمرانی
956/0ضری همبستگی

006/0داریسح معنی
900تعداد

 

،دربررساایرابحااهبااینحکمراناایو80-6باااتوجااهبااهنتااایشبااهدسااتآماادهدرجاادول

دارباودهاساتاست.دراینحالترابحهمعنی956/0محوری،مقدارضری همبستگیاجماع

شود.ردمیH0وفرن


 . آزمون فرضيه نهم تحقيق9-1-3

:H0رسدشهردارتهرانازبینشراهبردیخوبیبرخورداراست.بهنظرمی

:H1رسدشهردارتهرانازبینشراهبردیخوبیبرخوردارنیست.بهنظرمی


 : رابطه بین حکمرانی و بینش راهبردی 11-4جدول 

 بینش راهبردی

حکمرانی
631/0ضری همبستگی

000/0داریسح معنی
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900تعداد



،دربررسیرابحاهباینحکمرانایوبیانش88-6باتوجهبهنتایشبهدستآمدهدرجدول

شود.ردمیH0بودهاستوبنابراینفرن631/0راهبردی،مقدارضری همبستگی

ناهگاکاهچاهمیازانازحکمرانایخاوبتوسا ایانمتغیرهاایناهبرایبررسیاین

شوند،ازتحلی رگرسیونخحیاستفادهشدهاست.بدینترتیا کاهپاابینیمیپیش

کاهبارایپیاداکاردن28نساخهSPSS ازواردنمودنمتغیرهاایتحقیاقدرنارزافازار

استفادهشددراینروشتمازمتغیرهاادرتشاکی Enterمعادلهخ رگرسیونازروش

شوند.جاواردمیمعادلهیز


 : توصیف مدل12-4 جدول

Std. Error of the 
Estimate 

Adjusted R 
Squareضری همبستگی ضری تعیینModel 

92909/0916/0933/0598/01 


 ANOVA : 13-4جدول 

Sig.FMean 
Square

Modelمهموعمربعاتدرجهآزادی

.000a981/85

109/8668/11 Regression
806/0829196/82Residual

821963/28Total

 
بودهونشاندهندهآناستکاه598/0ضری همبستگیبینمتغیرمستق ووابسته

بینایاساتفادهشاودوضاری تواندبرایپیشمدلرگرسیونخحیحاضر،بهخوبیمی

درلدازپراکندگیمشااهدهشادهدرمتغیاروابساته3/93است؛یعنی933/0تعییننیز

کاه21-6داریدرجادولشودوباتوجهبهساح معنایمستق توجیهمیتوس متغیر

بهآناشارهشدبرابربا (کمتار06/0داری)بودهوازحاداک رساح معنای000/0قب ب

گردد.باشد؛بنابراینفرضیهلفرردمیمی
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 گيری  نتيجه

حکمرانی خوب گیاریپرسشاللیتحقیقاینبودکهتاچهمیزاننقششهرداردرشک 

شهرتهرانوایهادبساتریمناسا بارایحا معضا تومشاک تشاهرودرک نشهری

کهنتایشزیربدستآمد: شهروندانموفقبودهاست؟

هاایحکمرانایشاهرتهارانباهلحااظشااخصفرضیهاللیایناستکهشهرداریک ن

هاوباعنایتبههزیهوتحلی دادهخوبشهریدروضعیتمناسبیقرارنداردکهباتوجهبهت

هاایکاارایی،شافافیت،(شااخصsigداری)،ساح معنایT-testکهپاازانهازآزماوناین

بدستآمدهوبا000/0هایدیگرنیزمقدارشدهاستوشاخص006/0محوریبرابربااجماع

ضاری همبساتگینیازاساتو06/0(کمتارازsigداری)توجهبهایننتایش،چونسح معنی

هایحکمرانیخوبشهریوعملکاردشاهردارتوانگفتکهبینشاخصم بتاستلذامی

شودواینیعنیشهردارتهراندرهیییازاز،ردمیH0داریوجودداردوفرنرابحهمعنی

هاایمحا تک نشاهرتهارانقابا قباولیازکارکناانشاورایاریهایمذکورنمارهشاخص

گیاریحکمرانایرسیمکهعملکاردویدرخصاوصشاک تنکردهوبهایننتیههمیدریاف

شاهرداری»کارد:بینایمایخوبشهریمحلوبنبودهوبنابراینفرضیهاللیتحقیقکهپایش

،«هایحکمرانیخوبشهریدروضعیتمناسبیقرارنداردشهرتهرانبهلحاظشاخصک ن

شود.ردنمی



 پيشنهادات  
شاانشهری؛شهرداران،نقشرییااللیاجراییشهررابرعهدهدارندوقادرتدرنظاز

برآرایمستقیمیاغیرمستقیممردز)ازطریقشورایشاهر(اسات.مشاارکتماردزدرادارهو

هاعمومابفاقدهایاجرایی،اسا حکمرانیخوبشهریاست،اماآندهیشهرواقدازسامان

هااواناواعهاا،انهمانند.مردزدراشاکالاحازابسیاسای،اتحادیاهاشک سازمانیواجرایی

گیرندوازاینطریقدرامورمحلی،فرامحلیوشهریمشاارکتهایداوطل شک میگروه

کنند.همچنینباانتخابنمایندگانشوراهایشهرومح درحاکمیتشهریبهشک غیارمی
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گیرد.حکمرانیخوبشهریشک مییابندوبهاینترتی ،مستقیمحضورمی

پذیری،پاسخگوبودنوشافافیتکاارشاهرداراننسابتباهلذابهمنظورافزایشمسئولیت

شاودشاهردارباابرگازاریجلسااتوظای وعملکردهایخودنسبتبهماردز،پیشانهادمای

بارایاراياهبینیشدهاسات)م ا تااالرشاهر(،عمومیدراماکنیکهازقب بدینمنظورپیش

گزارشساالنهشهرداریواقداماتیکهدرسالگذشتهتوس ویانهازگرفتاهباهشاهروندان

-هایآتایپاروژهدرراستایشاخصپاسخگوییوشفافیتگازبردارد.همچنینتدوینبرنامه

هااایتفصاایلیوجااامعدراختیااارهاااوسااایرطاارحهااایعمراناایودردسااتر قااراردادنآن

وتشکی جلساتماهانهتوس شهرداریودعوتازالنافونمایندگاننهادهاایشهروندان

هاا،راهکااریبسایاراساسایومدنیبهمنظورهماهنگیبیشتردرخصوصاجرایایانبرناماه

راهبردیخواهدبود.

آثاارآنرابارروابا میاانفاردی،درهمینراستاباگسترشروزافازونفضاایمهاازی،

معرفایتاوانباهتکنولاوژیمایایانگیاریازبابهره.تواننادیدهگرفتنمیعهگروهیوجام

ماردزازراهدیگارهرگازباهآنهااشهروندانپرداختکهشاایدیهادیدگاهوهاالگوها،نقش

فراتاررفتنساب هایبااباردجهاانی،ویژهرسانههایارتباطیبهرسانهلذادسترسیپیدانکنند.

انادشادهایگساتردههایچهرهبهچهرهوواردشدنآنهابهارتباطاتوکنشهاازکنشانسان

هاامریضروریباشد.رسدتقویتاینبخشدرشهرداریمیبهنظرکه

هاا،برگازاریجلسااتهایمردمیدرساح محلاههمچنینتقویتوتوانمندسازیتشک 

مایندگانمردزدرشورایاریمح تریزیشهریبانمنظموپیوستهمسئوالنمدیریتیوبرنامه

هاایبراباربارایتماامیماردزجهاتورایزنیباآناندربارهمشاک تشاهر،ایهاادفرلات

هاومنابعوامکاناتدرمحلههاوتخصیصعادالنههایمحلیوشورایاریعضویتدرانهمن

ازاهادافتشاکی هااازدیگارپیشانهاداتایانتحقیاقاسات.دسترسیتمازشهروندانبهآن

گیریازتهربهوتخصصشهروندانهرمحلهدرادارهاماورشاهرتوانبهبهرههامیشورایاری

وهمانمحلهوبرقراریارتباطبینمردزومسئوالنودرنهایتواگذاریادارهاماورمحا ت

نهاادودزهایمارشهرداربهنقشموسساتوسازمانبهخودمردزاشارهکردوهمچنینتوجه

توانادهایشاهرداریباهآنساومایت شدرسوقدادنبخشبزرگیازوظای ومسئولیت
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گازبزرگیدرراستایتمرکززداییودرنتیههتوجهبیشترشهردارباهباهوظاای وخادمات

تردرراستایرسیدنبهحکمرانیخوبشهریباشد.کلیدی

هااباهعناواننهاادیاجتمااعیونقششهرداریع وهبرمواردذکرشده،تحکیمقانونی

هااوتفاویضپذیر،نیازمندالزاماتقانونیاستکهدرپرتوال حقاانونشاهرداریمشارکت

گرددکهایانمهامتنهاابااتا شمهداناهووظای واختیاراتجدیدبهشهردارانمحققمی

خواهدبود.پذیرعمومیامکاننظرانحوزهگیردولتوحمایتلاح پی

ال ششمقانوناساسیناظربرانتخاباتمقاماتدرجمهوریاس میایاراناساتکاهباا

شوند.دراینال بعدازذکرانتخابرییاجمهور،نمایندگانرنیمستقیممردزانتخابمی

باهکااررفتاه،باهعباارتدیگار،«هانظایراین»مهلاشورایاس میواعضایشوراها،واژه

انوناساسایظرفیاتالززرابارایوضاعقاوانینعاادیباهمنظاورانتخاابمساتقیمشاهردارق

چهارزتوسعهنیزضرورتتوجهباهثبااتدرقانونبرنامه868پذیرنمودهاست.درمادهامکان

ایماوردهایسیاسیوحرفهمدیریتومواجههتخصصیدراینخصوصباتفکیزمدیریت

هایقانونیبرایانتخابمساتقیمشاهردارمرباوطباهترینمحدودیتمهمتوجهبودهاست.اما

و«8916تشکی ت،وظای وانتخاباتشوراهایاس میوانتخابشهردارانمصاوب»قانون

امادیر ال حاتبعدیآناستکهبراسا آننظازمدیریتشهریایرانبرپایهمدلشورا

،انتخاابشاهردارو12ومااده18مااده8رقالا بنادشهرتدوینشدهاست.قانونشوراهاد

داناد.درایانقاانونوقاانونهمچنیناستیضاحوبرکناریاوراازوظای شاورایشاهرمای

چگاونگیروابا شاوراوشاهردارتنظایمشادهاسات.لاذاپاذیرش8996شهرداریمصاوب

16نعادیاساتکاهطباقالا مستلززتغییراتقانونیدراینقوانی«انتخابمستقیمشهردار»

هایقانونیبهپیشنهادحداق پانزدهنفارازنماینادگان،درمهلااشاورایقانوناساسیطرح

اس میقاب طرحاست؛لذابدینترتی ایهادتغییراتدرقوانینمدیریتشهریکارچنادان

مشکلینخواهدبود.

گردد:میبااینول دراینراستانیزپیشنهاداتذی ارايه

هایاجزایمدیریتشهریرادرقال نهادشهرداریوسازمانتنظیمقوانینیکههمه–8

بینیکند.وابستهپیش
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گیریازتهربیاتمدیرانقبلایوحاالحاضارشاهرداریواساتفادهازنظاراتوبهره–2

وضاعیتفعلایومشاورهکارشناسانزبدهحقوقیبرایمحالعهقاوانینموجاودوتحبیاقآنباا

نظراتجدیددرخصوصال حقوانینمدیریتشهری.ارايه

گذاریکلیبایدمشخصشودونقاششاهردارباهعناوانگذاریوسیاستنهادقانون-9

ترگردد.متولیاللیمدیریتشهریبایدپررنگ

هاایکشاوردرهایتخصصیومستق مخصوصشوراهاوشاهرداریتشکی دادگاه–6

هاوقوانینشهری.نامه،آیینپیگیریقانونیعدزاجرایمصوباتهاودگستریدا
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 منابع 
 فارسی   -الف

 هاکتاب
،چااپدوز،مادیریتوحکمروایایشاهری(،8930برکپور،نالار،اسادی،ایارج،)-

 تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.

ییخاوبنهادساازیبارایحکمروا(،8936شری زادگان،محمدحسینوهمکاران،)-
،چااپاول،تهاران:انتشااراتایازایارانهاییازسح ملیتاشاهریوتهرباهتوسعه؛آموزه

 ریزیشهرتهران.مرکزمحالعاتوبرنامه

،چااپدوازدهام،تهاران:انتشااراتحقاوقاداری(،8916طباطبايیمؤتمنی،منوچهر،)-

 سمت.

،چااپاول،شورایاریوکارآفرینیاجتماعی(،8936مصحفیپور،کامبیزوهمکاران،)-

 ریزیشهرتهران.تهران:انتشاراتمرکزمحالعاتوبرنامه

نوشتارهاییدربابمدیریتشهریو(،8936ریزیشهرتهران،)مرکزمحالعاتوبرنامه-
 ران.ریزیشهرته،چاپاول،تهران:انتشاراتمرکزمحالعاتوبرنامهحکمرانیخوبشهری

حکمراناایخااوبشااهرییاازضاارورت(،8913نااوبری،نااازک،رحیماای،محمااد،)-
 ریزیشهرتهران.،چاپاول،تهران:انتشاراتمرکزمحالعاتوبرنامهتردیدناپذیر



 ها مقاله

،«شناسایمادلادارهاماورشاهردرایارانآسای »(،8911آخوندی،عبا وهمکاران،)-

 .59،شمارهفیاییهایجغرانشریهپژوهشتهران:

فصالنامهتحقیقاات،«سارمایهاجتمااعیوحکمرانایشاهری»(،8915،غضانفر،)اکبری-
 .19،شمارهجغرافیایی

پاذیریتحلیا وارزیاابیمیازانتحقاق»(،8932ابراهیمزاده،عیسی،اسدیان،مرتضی،)-

وآماایششاهری،نشریهجغرافیا«حکمرواییخوبشهریدرایران؛موردشناسیشهرکاشمر

 .5ای،شمارهامنحقه

ریزیجایگاهحکمرواییخوبدربرنامه»(،8916اسماعی زاده،حسن،لرافی،مظفر،)-
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 .8،شماره80،دورهفصلنامهمدر علوزانسانینامهجغرافیا،،ویژه«طرحمترویتهران

،ترجماه«رهحکمرواییانواعرویکردهاینظریدربا»(،8915یر،جان،پیترز،گای،)پی-

 .20و83های،شمارهنشریهجستارهایشهرسازیزادهمحلق،محمدتقی

درآمدیبرحکمروایایخاوبشاهریدر»(،8911تقوایی،علیاکبر،تاجدار،رسول،)-

 .29،شمارهفصلنامهمدیریتشهری،«رویکردیتحلیلی

نشاریه،«فااهیمحکمروایاینگااهیباهتعااری وم»(،8915جهانشاهی،محمدحسین،)-
 .20و83های،شمارهجستارهایشهرسازی

نشاریه،«تبیاینمفهاوزخاوبیدرحکمرانایخاوب»(،8911دباغ،سروش،نفری،نادا،)-
 .9،شماره8،دورهمدیریتدولتی
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