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  دهیچک
برخی آن را با حکومتت وبرختی  . متعددحکمروایی، هم چون بسیاری از مفاهیم، اصطالحی است با تفسیرهای 

دیگران را با دموکراسی یکی می دانند. حکمروایی ساختاروفرایندهایی است برای تعیین نحوه استفاده ازمنابع 

موجوددرجهت منفعت عمومی. حکمروایی نه تنها با تشکیالت دولتی ورسمی و هتم چنتین نهادهتای یتهری 

می کنند ارتباط میابد، بلکه فعالیت بسیاری از گروه هتای سیاستی و   ومنطقه ای که رسما امور عمومی را اداره

حکمروایی، هنر حکومت کردن و بهترین ییوه سرپرستی و مدیریت منفعت  اجتماعی دیگررانیز در برمی گیرد. 

با توجه به  تهران 22منطقه در  یخوب یهر ییحکمروااخص ی یابیپژوهش هدف ،ارز نیدر اعمومی است .  

ها   ی)سازمان ها و یهردار  ی( و منطقه ،محل  یقانون  یساخت ها وبستر ها  ری)ز  یدر ابعاد مل  ارچهکپی  تیریمد

  یبوده که از منابع کتابخانه ا   یلتحلی  –  یفیپژوهش توص  نیا  قیتحق روشباید .   ی( م  یدر سطح منطقه و محل

استت .از   دهیتستفاده گردا  ازیاطالعات مورد ن  یجهت گرد آور  یدانیم  یها  شیمای، پرسشنامه و پ  اسنادی  –

در مورد وضعیت یاخص حکمروایی خوب یهری و بتویژه   22منطقه    رانییهروندان و مد  دگاهیکه د  ییآنجا

نفر   50و    22منطقه  نفر از یهروندان    322پژوهش    نییده است ،حجم نمونه در ا  سهیمقایاخص مشارکت  

صتورت   یو استتنباط  یفیآمتار توصت  قیطرداده ها به دو    لیباید .روش تحل  یم  ییهردار  ییهر  رانیاز مد

 یها دگاهید لییده .جهت تحل بردهاطالعات بهره  لیو تحل هیجهت تجز Excelو spss  گرفت و از نرم افزار

یتاخص  تیدهتد وضتع یپژوهش نشان مت ج یمستقل بهره برده یده . نتا یاز آزمون ت  رانییهروندان و مد

نستبتا ختوب و از دیتدگاه   تییهروندان در وضع  دگاهیمشارکت از د  کمروایی خوب یهری در زیریاخصح

 یخوب یتهر یینبود حکمروا  یابیعلت    یبرا  قیتحق  هدف  یدر راستا  قرار دارد.   یبدکاریناسان در وضعیت  

کنتد  یم دایتحقق پ یدر صورت ییدهد حکمروا ینشان م ج یید نتا  دهیپرس  رانیدر  قالب سواالت بسته از مد

 . یود جادیساخت ها ا ریو ز نیقوان با اصالح کپارچهی تیریکه مد
 

 .تهران 22حکمروایی خوب شهری، مشارکت، منطقه  کلیدی:  واژگان

 

 
 s.f.mazidi@gmail.com                          . نویسنده مسئول:  1

 کاربردینوع مقاله: 

 فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده 

www.jvfc.ir 

  1400(،زمستان 8اپی )، پی مدوره دوم، شماره چهار
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 قدمهم
مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد  

برنامه ،و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری    حیات شهر تاثیر دارند،کالبدی  ،اقتصادی  ،مختلف اجتماعی  
هدایت   اداره  به  تا  هستند  برآن  اجرا  و  زندگی ،ریزی  کیفیت  افزایش  و  شهربپردازند  پایدار  جانبه  همه  توسعه  و  کنترل 

 .(14، ص 1396، شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ) رفیعیان و حسین پور

وظایف خدماتی  ،وظایف عمران  ،ی توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری  وظایف مدیریت شهری را م
وظایف نظارتی  ،ارتقای محیط زیست شهری  ،وظایف فرهنگی  ، وظایف ایمنی  ، خدمات اجتماعی  ، تامین بهداشت شهری،

ارائه وتوزیع خدمات ،ستراتژیکبیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه ا
ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای  ،مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای  ،اجتماعی  

تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که  
است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است  یکی شهردارای سطح منطقه ای  

که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معموال 
نبه محلی تر به خود  خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که ج

می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کالن شهری و فراهم سازی در نظر گیری  
ریزی   برنامه  فرایند  ای  منطقه  دورن  های  واکنش  و ،هماهنگی  ،سازماندهی  ،تعامالت  هدایت  برای  نظارت  و  کنترل 

تری شایسته  به صورت  شهری  منطقه  ترکیه   راهبردی  مانند  ها  کشور  از  برخی  در  مدیریتی  الگوی  .این  گردد  محقق 
 .(20 ،16،واستانبول به کار بسته شده است )همان

شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف    با ظاهر  مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود اما   1980قبل از دهه    تا
و   انگلستان  در کشور های  ها  در همین سال  رااعالم آن  تولد خود  نوین  دولتی  مدیریت  نام  به  دیگری  پارادایم  آمریکا 

داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن 
برای شهروندان سرابی بیش  نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادالنه ای  

فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از 
آن را 1989جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال  

م فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی  به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظا
مانند مک  افرادی  به کارهای  این موضوع  . ریشه نظری  این مفهوم است  روایی وتوسعه دهنده  ابداع کننده واژه حکم 

تقاضای فزاینده مردم    ،و  به عقیده ا  .(95، ص  1396،  الین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد )رفیعیان و حسین پور
اقداماتش با مسائل شهری و   ،شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ))پاسخگوتر ((  

به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و    ،تحول آنها )) متناسسب تر ((و نسبت به اجتماع )) مسئول تر (( باشد 
کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع   ،نی  نقش مهمی در پیش بی

و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ))حکومت (( و ))اجتماع (( به طور توام  
یندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها  حکم روایی شهری فرا(. 19، ص  1398،  می داند ) برک پور    ،است  

ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می  
گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه  

 .(145، ص 1392، اسدی و دیگران) ی توسعه شهری منجر شودبه پایدار

ایران مختلف  های  شهر  در  شهری  خوب  روایی  حکم  با  رابطه  در  زیادی  تحقیقات  اخیر  های  سال  تهران  مانند     در 
دیگران،    )مشهد،شیراز  ،اصفهان  ، و  دیگران،  -   1391کاظمیان  و  تاجدار–1392اکبری  و  و    -1394  تقوایی  هاشمی 
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 27                                  یهر تهران        22در منطقه  بررسی و تحلیل وضعیت حکمروایی یهری/حاتمی نژاد،مزیدی،فرهادی

 

نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر   .انجام شده است  (1397،  پورعزت و دیگران  -1396،  دیگران
به عنوان یک    تهران  22جایگاه منطقه  اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی  

با توجه    و شاخص مشارکت  روایی خوب شهری  کالن شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم
 به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد. 

 

 حکمروایی یهری
 حکمروایی خوب یهریمفهوم 

حکمروایی را می توان رابطه جامعه مدنی و دولت تعریف کرد . چارچوب حکمروایی شهری به ما این امکان را می دهد  
آو به حساب  را  متداول  عناصری  به طور  که  اند    ،ریم  تلقی شده  عمومی  سیاست  فرایند  از  خارج  توسعه    ،اغلب  در  اما 

بسیار    ،اجتماعی   اقتصادی و فرهنگی شهرهای جهان سوم موثر است و در منظر شهری و شکل ساخته شده شهر ها 
انجمن های شهری   عناصر شامل  این   . دارند  ها  ،دخالت  قانونی سازمان  غیر  گزاران  غیر رسمی  کار  گروه   ،ی بخش 

که   اجتماعی هستند  های  و جنبش  براجتماع  مبتنی  که همگی  اجتماعی هستند  های  جنبش  و  براجتماع  مبتنی  ههای 

 &181و    182  ،  1390  ،همگی برریخت شناسی و توسعه مراکز شهری تاثیر فراوان می گذارند) دربان آستانه و رضوانی  

Mckinlay ، 1999:1 .) 
ملی و حتی بین المللی به کار می رود برهمیاری دولت   ،شهری    ،که در مقیاس های گوناگون محلی     مفهوم حکمروایی 

بنیادی استوار است که دولت ها به جای آنکه به تنهایی مسولیت  و جامعه مدنی مبتنی است . این مفهوم براین اصل 
اداره جامعه را در تمام سطوح آن برعهده گیرند و به تعبیر دیگر بخش    ،باید در کنار شهروندان    ،حکومت کنند    کامل 

مردمی   و  نقش    ،خصوصی  دولت  تعبیر  این  .با  شوند  محسوب  جامعه  اداره  مسول  عوامل  یا  نهادها  از  یکی  عنوان  به 
محلی و شهرداری ایفا می کند . با ورود شهروندان یا به    ، ملی    ، تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح  

فرایند اداره شهر از یک نظام اقتدار  ،به عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری  ،جامعه مدنی  ،ازمان یافته تر آن مفهوم س
زندگی  اصلی  عرصه  ها  که شهر  این  به  توجه  با   . خواهد شد  تبدیل  مشارکتی  و  ساالر  مردم  فرایندی  به  آمرانه  و  گرا 

آیند و بخش عمده پویش های اجتماعی مفهوم حکمروایی درمقیاس   ،در شهر ها روی می دهد    امروزی به شمار می 
پور    ،شهر برک   ( یابد.  می  ویژه  در  1385  ، اهمیتی  بودن هم  گو  پاسخ  به  اشاره  روایی   مفهوم حکم  و  لغت  واقع  در   )

رابطه بین جامعه مدنی و دولت   را  . مکارنی و همکاران حکمرانی  دارد  اجرا  بین حکمرانان و  ،سیاست گذاری و هم در 
)حک دانند  می  مدیریت  mccarney etal :1995 :5مرانی شوندگان  ؛حکمرانی خوب  گوید  می  ارتباط  این   در  کارلیک   .)

کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش های اجتماعی افراد 
ولی بعد سیاسی ،یف به بعد هنجاری حکمروایی توجه شده  (. در این تعرplumptre&graham :1999:2و گروه ها است)

فنی   وبعد   ) همگانی  مصالح  به  حکومت  (ان  –)پایبندی  کراتیک  بورو  )توانمندی  زیرا  ،اداری   . است  مانده  دور  نظر  از 
شود  بلکه مکانیسم های غیر رسمی و غیر حکومتی را نیز شامل می  ،حکمروایی نتنها نهادهای حکومتی را در برمی گیرد 

؛مکانیسم های که اشخاص و سازمانها از طریق انها نیازهایشان را تامین می کنند و خواسته هایشان را برآورد می سازند  
(atkinson:1998:3  متحد ملل  برنامه عمران سازمان  تعریف  امور  ،(.براساس  مدیریت  ؛  از  است  عبارت  حکمروایی خوب 

ار آمد و عادالنه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت داری دستگاه قضایی ک  ، عمومی براساس حاکمیت قانون  
و صرافی   زاده  )  .(6:   1385، )اسماعیل  متحد  ملل  سازمان  توسعه  چنین unbpبرنامه  این  را  دیگرحکمروایی  تعریفی  (در 

سطوح آن    سیاسی و اقتدار اجرایی برای مدیریت کردن امور کشور در همه  ،تعریف می کند : حکمروایی علمی اقتصادی  
  ، پروسه ها و نهادهاست به طوریکه شهروندان و گروه ها عالیقشان را به صداقت تحقق می بخشند    ، شامل مکانیزم ها  

 .حقوق قانونی شان را مطالبه نموده و با موانع برخورد می کنند و اختالف نظرهای خود را از بین می برند
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گران رسمی اداره شهر از یک طرف و نیز فعاالن عرصه مدنی به  فرایندی است چند جانبه میان کنش  ،حکمروایی شهری  
انها می تواند به سازگاری منافع گوناگون در بین کنشگران منجر   عنوان کنشگران غیر رسمی که تعامالت چند وجهی 

ریزی و اداره   همانا وارد شدن جامعه مدنی و نیز بخش خصوصی به فرایند برنامه ،شود . آنچه در این مفهوم باز نمود دارد 
(. در این میان دولت یکی از کنشگران است و دیگر عوامل دخیل در    204:  1389  ،امور) شهری (است ) رهنما و دیگران  

این    ،نشان داده شده است    1مختلف هستند . همان طور که در نمودار شماره    ،بسته به سطح مورد بحث    ،حکمروایی  
 ا سازمان های گوناگون تعریف شود .  تعامل می تواند در سطح اقشار مختلف ی

 
 بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی  ،ارتباط و وظایف دولت . 1یکل

 

 اهداف حکمرانی یهری

 زندددگی برای مناسبی و محیط زمینه ،در جامعه که ایبه گونه است شهری فرایند توسعه تقویتهدف از حکمرانی شهری 
در مباحددث گذشددته بدده مفدداهیم و   شود.  فراهم  آنان  و اقتصادی  اجتماعی  هایویژگی  تناسبندان، بهو کارآمد شهرو  راحت

توان اهداف کالن ذیددل را گیری حکمرانی شهری پرداخته شد که با توجه به روند ذکر شده بر پایه مفاهیم، میروند شکل
 برای حکمرانی شهری بیان کرد:

 ؛ها ، نهادها و جوامع محلییت و اعتالی بیشتر سازمانبازساخت جامعه مدنی برای تقو  -
 ؛های اجتماعی ، قومی و فرهنگی در شهرهاکاهش فقر و جدایی گزینی -
 ؛افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها -

 حکمروایی شهری به طور خاصتر نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می کند:
 ؛کاهش فساد -
 ؛بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان -
 ؛حفظ دموکراسی -
 ؛ها و آمالشان در زندگیایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواسته -
 UNDP)  اعتالی امنیت، برابری و پایداری -
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 کشور یخوب در اسناد فرادست ینقش حکمران لیتحل

این مهم در ایران به یک دهه اخیر بدداز مددی گددردد کدده تبلددور   ،ساله ضرورت حکمرانی خوب در جهان    40سابقه  به رغم
اقتصددادی و  ،و نیز قانون برنامدده چهددارم توسددعه اجتمدداعی  1404عملی آن را می توان در قانون برنامه چشم انداز ایران 

ر ایران قابل مالحظه است که نخستین نشانه های این فرهنگی مالحضه کرد . در بررسی روند تکوینی حکمرانی خوب د
ولی الگوبرداری غربی در خصوص این نوع از حکمرانی و نیز عدم پددذیرش   ،فرایند با پیروزی انقالب مشروطه رقم خورد  

دهه اما در    ،مانعی جدی برای اجرای حکمرانی خوب بود    ،حکومت با توجه به نظام حکمرانی سنتی و تمرکزگرا در ایران  
اخیر با اصالح و اجرای قانون انتخابات شوراهای اسالمی این مهم وارد نقطه عطف جدیدی شد که آن هم به دلیل ضعف 
بدنه کارشناسی شوراها و عدم امکان دخالت ایشان در طرح های توسعه محلی عمال حکمرانی خددوب را بددا نددا کارآمدددی 

رلزوم تصمیم گیری های جمعی و نیز بهره گیددری از ایددن اصددل در مواجه کرد. از طرف دیگر تاکیدات دین مبین اسالم ب
لزوم ارائه راهکارهای اجرایی در این حوزه را امری اجتناب ناپذیر کرده است  کدده در همددین   ،تدوین اصول قانون اساسی  

نجام شددده در ایددن راستا بایستی در برنامه های بلند مدت و میان مدت لحاظ شود . از این رو از نخستین اقدامات مثبت ا
اما به دلیل حددذف سددازمان  ،و برنامه چهارم توسعه اشاره کرد   1404ساله ایران    20خصوص می توان به سند چشم انداز  

مدیریت و برنامه ریزی به عنوان سازمان باال دست در تدوین این برنامه و نظارت برآن و نیز تاخیر در ارائه برنامه چهددارم 
به نظر نمی رسد سمت گیری مثبتی را الاقددل   ،فاوت از اهداف سند چشم انداز تنظیم شده است  که با رویکردی کامال مت

 در سال های پیش رو از این برنامه و رویکرد بتوان انتظار داشت . 

 ،با بررسی آنچه در روند حکمرانی خوب طی سده اخیر در ایران اتفاق افتاده است می توان دریافت که جامعه مدنی ایران 
ولی با وضع قوانین دردوره های مختلف این مهم  ،اهان واگذاری امور مدیریتی به مردم از سطوح پایین تا باال بوده اند خو

تا حد زیادی دچار نوسان شده است و به طور عمده دولت و حاکمیت تعیین کننده میزان واگذاری حکمرانی به مردم بددوده 
روند ایجاد حکمرانی خوب بعد از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایددران را بدده اند . شاید بتوان از مهم ترین دستاوردهای  

و نیز برنامه چهارم توسعه  در بعد از انقالب مرتبط دانست و نیز از مهم ترین تحددوالت ایددن   1404سند چشم انداز ایران  
امددا  ،بوده انددد اشدداره کددرد   دوره به برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی که منشا شکل گیری این نوع مدیریت در کشور

بازگشت به گذشته در برنامه پنجم می تواند تا حدی این روند را تحت تاثیر قرار دهد . از این رو شایسته است تا با بهددره 
برنامه هایی را به منظور عملی شدن حکمرانی خوب تدوین   1404گیری از قانون اساسی و در قالب سند چشم انداز ایران  

 ا گذارد .کرد و به اجر
 

 مشارکت

شود که در کشور ما به علت وجود امروزه مشارکت در اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مدیریت شهری محسوب می
ریز متمرکز از باال به پایین همواره مشارکت اجتماعی در حاشیه و یا به شکل صوری به اجرا در می آید. همین نظام برنامه

هددا را متعلددق بدده مومی )جز در مواردی( دچار ضعف باشد به بیان دیگر، دولت، اکثر حوزهامر موجب شده است که حوزه ع
گری و اجرای ملزومات آن را بر عهده داشته است که این امر باعث مشارکت شددهروندان بدده شددکل خود دانسته و تصدی

عددام( را مسددئول و مجددری   باشد و از سوی دیگر شهروندان نیز همواره دولت )بدده صددورتصوری و حداکثر مشورتی می
 دانندبسیاری از وظایف و امور اجتماعی می

 .شددوند شدداناجتمدداعی و شخصی زندگی دگرگونی در تا کارگزار است مردم توانمندسازی انسانی، توسعه اصلی هایآرمان از
 بدده فعددال بطددور که شود داده مشارکتی فرصت دیده شوند. باید مردم توسعه، اقدامات در گوید،می آمارتیاسن که همانگونه

باشددند )صددرافی،  توسددعه هرچند ماهرانه هایبرنامه نتایج منفعل کنندگان دریافت صرفا آنکه نه و شکل دهند سرنوشتشان
 (22،ص،1391
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های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و ریزی برای مشارکت دادن، حضور آگاهانه، شهروندان در عرصهبرنامه
های مدیران شهری است. در این میددان نهادهددای محلددی ماننددد شددوراها و ها و ضرورتترین دغدغههممحلی، یکی از م

گیری و ساماندهی مشارکت مددردم بدده ویددژه در مقیدداس محددالت و نددواحی نقددش شهرداریها به دالیل مختلف در شکل
 (67،ص،1387ارزشمندی دارند )ذاکری،

امری الزم است در صورتی که مردم نخواهند یا نتوانند برای کمک به در واقع حضور مردم برای حل مشکالت خود مردم 
اداره امور شهر یا محله خود گام بردارند، احتمال اینکه مدیریت شهری نتواند مسائل حادی که شددهر بددا آن روبروسددت را 

هددای خددود هسددتند نامهریزان و مدیران امر شهری خواهان اجرا و تحقق برحل کند، بسیار است. از طرف دیگر اگر برنامه
باید آنها را با محیط اجتماعی خود هماهنگ سازند و چنین  امری تنها با مشارکت مددردم بدده دلیددل شددناخت ژرف آنهددا از 

هددای اخیددر بددا ( در تهددران، در سددال12،ص،1387ها و محیط اجتماعی خود امکان پذیر است )علوی تبار،  نیازها، خواسته
هددای هددای زیددربط، در قالددب تشددکیل و حمایددت از فعالیددتمددانو تعامل نهادها و سازاهتمام مدیریت شهری و همکاری 

های محالت، اقدامات بسیار خوبی در زمینه استفاده از ظرفیددت مشددارکت و همکدداری شددهروندان و توجدده بدده شورایاری
جرایددی کددردن رویکددرد های دیگری نیز در این جهت به منظددور اها و نیازهای محلی صورت گرفته است و فعالیتاولویت

های مهم نظریه حکمروایی خوب شهری، همان بعد مشارکت اسددت چددرا محله محوری در حال انجام است. یکی از جنبه
 )که اصل و بنیان نظریه مذکور بر حکومت مردمی استوار است یعنی حکومتی که در آن مردم اداره امور را بر عهده دارند 

Dekker & Kempen،2000،133،ص) 
درحددال  کشددورهای رایددج و عمددومی هایپدیده از اجتماعی، و انسانی مسائل فزاینده رشد با همراه شهرنشینی گرائی وشهر

دیگددر  طددرف از و شددهری و نوین اقتصاد به روستائی و معیشتی اقتصاد از گذار فرآیند طرف یک از که جوامعی است. توسعه
معضددالت  و مسددایل از تنوعی با را دوران چنین نمایند،می تجربه را اکولوژیکی هجوم و شهری هایمهاجرت سابقه بی نرخ

 .است ایمنطقه و ملی ابعاد در ساختاری شرایط و هاسیاست ناکارآمدی مبین که کنندمی سپری کالبدی و اجتماعی انسانی،
 اقتصددادی، هددایلتعاد خوردگی بهم و تمرکزگرا هایسیاست محصول ایران کالنشهرهای و مادرشهرها رشد زیادی حد تا

 لجددام رشد به توجه با لذا است. و بزرگ شهرهای بخصوص و شهرها سمت به فراوان انسانی نیروهای مهاجرت و اجتماعی

 نقددل، و حمل مسکن، قبیل از شهری مسایل و مشکالت از بسیاری شهری، منابع محدودیتهای و انسانی جمعیت گسیخته

 خدددمات و منددابع واژگونی شاهد بعضاً و رشد یابد ایرویه بی طرز به نشینییهحاش و اجتماعی هایآسیب مهاجرت، آلودگی،

 جهددت در تددالش  و گیددری تصمیم و برنامه ریزی رسانی، خدمات عمل عرصه و دایره زیادی حد تا بطوریکه باشیم، شهری

  سددکونت محددل و رهاشه شهروندان در مدیریت مشارکت رواین از .است نموده تنگ و محدود بسیار را شهری مسایل حل
 باشد می ضروری شهرها مسایل از یکی عنوان خود به

ریزی )رویکرد سیستمی و مارکس گرایی( جایگاهی برای مشارکت شددهروندان در نظددر گرفتدده های سنتی برنامهدر نظریه
کالتی و مشددارکتی( ریزی )وهای جدید برنامههای مردمی اعتباری قائل نشده است. اما در نظریهنشده و به مشارکت گروه

 دهند.شود و هر کدام از این مکاتب به نحوی مشارکت شهروندان را مدنظر قرار میبحث مشارکت شهروندان مطرح می
 

 روش تحقیق
روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سواالت تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت 

قالب فرایند علمی تحق  پمنطقی در  میدانی .  یردذیق صورت می  به صورت کتاب خانه ای و  آوری اطالعات  روش گرد 
نامه )از مردمی که به شهرداری   با استفاده از پرسش  نفر    50و از  اندتهران مراجعه کرده  22منطقه  است روش میدانی  

دو طریق آمار توصیفی   . روش تحلیل این داده ها به صورت می گیرد  (تهران  22منطقه  کارشناسان و متخصصان شهرداری
فراوانی ، درصد فراوانی و.... (و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه    ،که شامل )طبقه بندی داده ها  
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بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های 
تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطالعات مورد نظر با استفاده  تحقیق از روش اماری تی 

برای ترسیم جداول و نمودار ها و ARC GISو  EXCElافزارمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم   spssاز نرم افزار  
 مورد نظر استفاده گردید .   نقشه منطقه تعیین ابعاد و

 

 
 ( در یمال غرب آن )نگارنده 22منطقه  تیتهران و موقع یهر . 2یکل 

 

 ها و نتایجیافته
مراجعه کنندگان بدده  22منطقه داده های مورد استفاده جهت تحلیل ،به صورت میدانی و در قالب پرسشنامه از شهروندان 

ت بسته شامل شاخص پرسشنامه شهروندان در قالب سواال   .شهرداری گرداوری شده استشهرداری ،مدیران وکارشناسان  
الت بسته شدداخص مدیران  شامل سواالت بسته و باز می باشد در بخش سواسوال می باشد و پرسشنامه    22با    مشارکت

سوال )زیر ساخت های قانونی و مدیریت واحد یا یکپارچدده بدده   6می باشند و بخش سواالت باز شامل    سوال10مشارکت  
طقدده هت انجام تحلیل های توصیفی و استنباطی،سواالت بسددته شددهروندان منمنظور تحلیل بیشتر مسله (  می باشد  . ج

 .مدیران  در نرم افزار آماری وارد شد و 22

 

   خوب یهری یاخص حکمرواییآمار توصیفی تحلیل  
 مشارکت در گروه یهروندان -

اسددخها از گزیندده تهران می باشددد،  پ  22گویه برای شهروندان منطقه    22در پژوهش مورد نظر شاخص مشارکت  شامل  
(در نوسان می باشد و پاسخ ها  5(و خیلی زیاد ) امتیاز  4(،زیاد )امتیاز  3(، متوسط) امتیاز 2(،کم ) امتیاز 1خیلی کم )امیتاز 

 به صورت درصد بیان گردیده است. 

ب مددی باشددد و می باشد با توجه به این ارقام شاخص مشارکت مطلددو  3،  22به طور کلی میانگین کل گویه ها در منطقه  
 .هستندشهروندان خواستار مشارکت در مسائل شهری 
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 برحسب متغیر مشارکت 22توزیع درصدی پاسخگویان منطقه   . 1جدول 
 

 گویه ها
خیلی  

 کم 
 زیاد متوسط  کم 

خیلی  

 زیاد
 میانگین 

انحراف  

 معیار 

 1/097 3/31 8/7 43/5 28/6 8/6 10/6 در تهیه واجرای طرح های توسعه خودم را مسول می دانم-1
در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری از شهروندان نظر  -2

 خواهی می شود 
28/6 53/4 13/7 4/3 0 2/33 2/63 

حاضرم درتهیه و اجرای طرح های توسعه شهری به مسوالن  -3
 کمک کنم 

0 10/6 32/9 43/5 13 3/59 0/84 
شرکت در آن را حق خود می   با انتخاب شورای شهر موافقم و-4
 مدان

5/9 10/6 22/4 37/9 19/3 3/53 1/108 

 1/098 3/09 14/9 14/3 41 24/2 5/6 با افزایش تعداد اعضای شورای شهر موافقم-5
 1/27 3/69 29/2 42/9 4/3 14/9 8/7 با برگزاری انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم موافقم-6
 1/055 3/22 9/9 33/5 31/1 19/9 5/6 با تشگیل و فعالیت شورایاری ها محالت موافقم-7
مناسب   22منطقه وضعیت رعایت منشور حقوق شهروندی را در -8

 می دانم
36/6 24/2 29/8 9/3 0 3/12 1/015 

اجرای طرح ها متناسب با خواست شهروندان است و نیاز های -9
 آنان را پاسخ می گوید

28 19/9 47/2 5 0 2/29 0/93 
سائل شهری به تعداد کافی  تشکل های مردمی در رابطه با م-10

 وجود دارد 
41 23/6 35/4 0 0 1/94 0/875 

افراد غیر مسول و خارج از حوزه های شهرداری در تصمیم  -11
 گیری های شهری دخالت می کنند

9/3 10/6 24/2 34/2 21/7 3/48 1/210 
در برنامه ریزی مدیریت شهری ، افراد و گروه های ذینفع -12

 تاثیردارند
5 20/5 13/7 34/2 26/7 3/57 1/22 

شهرداری در برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری نظر گروه  -13
 های محروم را مورد توجه قرار می دهد 

57/1 9/3 33/5 0 0 1/76 0/925 
شورای شهر و شهرداری در راه اندازی و حمایت از تشکلهای  -14

 غیر دولتی کمک فراوانی می نمایند
32/3 32/6 44/1 0 0 2/12 0/869 

 

.همکاری ومشارکت بین شهروندان وشهرداری در امور مختلف  15
 وجود دارد 

31/1 26/1 37/9 5 0 2/17 0/930 

.شهرداری از مشارکت مردم در صورت بندی  سیاست ها و 16
 اجرای آن ها بهره می گیرد 

42/9 14/9 42/2 0 0 1/99 0/925 

 0/941 2/20 4/3 0 29/8 42 23 برند.مسوالن از مشارکت در تصمیم گیری ها بهره می 17
.افزایش مشارکت مردم باعث باالرفتن میزان اعتماد آنان به 18

 مسوالن می شود 
5 5 9/9 53/4 26/7 3/92 1/006 

.افزایش مشارکت مردم باعث باالرفتن میزان توانمندی مردم می 19
 شود.

0 0 48/4 19/3 32/3 3/84 0/887 
افزایش مشارکت مردم باعث ایجاد حس مسولیت در آنان می  -20

 شود
0 15/5 9/3 42/9 32/3 3/92 1/018 

 استفاده از مشارکت شهروندان باعث حمایت و پشتیبانی از  -21
 آنان می شود

0 0 24/2 34/2 41/6 4/17 0/795 
بهره گیری از مشارکت شهروندان باعث باال رفتن قدرت انان  -22

 می شود. 
0 5 29/2 33/5 32/3 3/93 0/902 
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شامل   مشارکت   منطقه    22شاخص  شهروندان  برای  مشارکت   22گویه  از  )استفاده  گویه  میان  این  در  که  باشد  می 
با   آنان می شود(  از  باعث حمایت و پشتیبانی  از مشارکت 17/4شهروندان  )بهره گیری  میانگین و سپس گویه  باالترین 

 میانگین دارای باالترین امتیاز می باشد . 93/3رت انان می شود.( با شهروندان باعث باال رفتن قد

 76/1گویه )شهرداری در برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری نظر گروه های محروم را مورد توجه قرار می دهد( با    و
دارای  96/1د دارد( با پایین ترین میانگین و سپس گویه )تشکل های مردمی در رابطه با مسائل شهری به تعداد کافی وجو

 پایین ترین میانگین می باشند.
 

 مشارکت در گروه مدیران  -

ا ا  نیدر  مد  یم   یشهر  نیمسول  یبرا  هیگو  10شامل    ریمتغ  نیپژوهش  پرسشنامه  در    ف یط10تا  1سواالت    رانیباشد. 
 ی لی(و خ  4  ازی)امت  ادی(،ز  3ازیمت(، متوسط) ا  2  ازی(،کم ) امت1  تازیکم )ام  یلیخ  نهیبه پاسخها از گز  افتهیاختصاص    ازاتیامت
امت  ادیز م  5  ازی)  نوسان  ب  ی(در  به صورت درصد  ها  وپاسخ  مد  ده یگرد  انیباشد  گروه  .در  مسول  ران یاست   ی شهر  نیو 
 باشد.  یم 2/ 72شاخص  نیا یکل نیانگیم

 

 توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیر مشارکت   . 2  جدول

 گویه ها 
خیلی  

 کم
 زیاد متوسط کم

  خیلی
 زیاد

 میانگین
انحراف  

 معیار 

در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری از شهروندان نظر خواهی می شود  -1
. 

44 22 24 6 4 2/04 1/142 

 1/245 3/14 14 26 36 8 16 با تشگیل و فعالیت شورایاری ها محالت موافقم .-2
پاسخ   اجرای طرح ها متناسب با خواست شهروندان است و نیاز های آنان را -3

 می گوید .
12 28 38 22 0 2/7 0/952 

افراد غیر مسول و خارج از حوزه های شهرداری در تصمیم گیری های  -4
 شهری دخالت می کنند . 

14 22 24 32 8 2/98 1/203 

 1/114 3/32 8 32 24 22 14 در برنامه ریزی مدیریت شهری تاثیر گذارند .، افراد و گروه های ذینفع -5
برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری نظر گروه های محروم   شهرداری در-6

 را مورد توجه قرار می دهد .
12 4 34 40 10 2/56 1/090 

شورای شهر و شهرداری در راه اندازی و حمایت از تشکلهای غیر دولتی   -7
 کمک فراوانی می نمایند .

20 26 36 14 4 2/42 0/835 
ندی  سیاست ها و اجرای آن ها بهره  .شهرداری از مشارکت مردم در صورت ب8

 می گیرد. 
14 46 34 6 0 2/32 0/793 

 0/972 2/56 0 18 36 30 16 .مسوالن از مشارکت در تصمیم گیری ها بهره می برند. 9
 1/261 3/20 16 32 18 24 10 استفاده از مشارکت شهروندان باعث حمایت و پشتیبانی از آنان می شود . -10

 2/72جمع میانگین :

 
 افراد و گروه های ذینفع در برنامه ریزی مدیریت شهری تاثیر گذارند باشود گویه نیز مشاهده می 2جدول که در   رهمانطو

بددا   باالترین میانگین وگویه )در تهیه و اجرای طرح هددای توسددعه شددهری از شددهروندان نظددر خددواهی مددی شددود  32/3
توجه مدیران به مشارکت مددردم بددا وجددود در خواسددت آنهددا بددرای  پایین ترین میانگین می باشد . این موضوع عدم04/2
 ارکت را بیان می کند.مش
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 تحلیل آمار استنباطی یاخص حکمروایی خوب یهری 

در بخش امار استنباطی ابتدا به تحلیل پایایی شاخص پژوهش می پددردازیم ،سددپس آزمددون نرمالیتدده داده هددا را بررسددی 
تهران و میزان برخددورداری ایددن   22ضعیت شاخص حکمروایی )مشارکت( در منطقه  خواهیم کرد همچنین برای بررسی و

منطقه از شاخص های مورد نظر را با توجه به آزمون نرمالیته بودن داده ها آزمون مورد نظر را به کددار خددواهیم گرفددت .
  

 تحلیل پایایی -

/. برخوردار 75  ییایپا  نیاز ا  ه یگو  22با    پرسشنامه شهروندان  مشارکت  ریشود متغ  یمشاهده م  3همانطور که در جدول  
 . نمود یآن را خوب تلق ییایتوان پا یاست که م

 

 پایایی پرسشنامه یهروندان   . 3جدول 

 ضریب پایایی درونی  ها تعداد گویه متغیر  ردیف 

 75/0 22 مشارکت  1

 

/. برخوردار است 79ز این پایایی گویه ا  10مشاهده می شود متغیر مشارکت پرسشنامه مدیران با    4همانطور که در جدول  
 که می توان پایایی آن را خوب تلقی نمود .

 پایایی پرسشنامه مدیران  . 4جدول 

 ضریب پایایی درونی  ها تعداد گویه متغیر  ردیف 

 79/0 10 مشارکت  1

 
 هابررسی توزیع نرمال داده -

تا از نرمددال بددودن داده  استفاده شد،  رنوفسمیا  –پژوهش از آزمون کالموگراف    یهاداده  عیبودن توز  یعیطب  یبررس  یبرا
داده ها نرمال است را در   عیتوز  نکهیبر  ا  ینرمال بودن داده ما فرض صفر را مبتن  یحاصل شود .هنگام بررس  نانیها اطم

 یبرا یلیصورت دل نی، در ا دیبه دست آ 0.05 یآزمون بزرگتر مساو  آمارهاگر    نی. بنابرا  میآزمون کرد  0.05  یسطح خطا
داده نرمددال خواهددد بددود .  عیتوز گریداده ها نرمال است ، وجود نخواهد داشت . به عبارت د نکهیبرا  یرد فرض صفر مبتن

 یهددا درتمددامداده وزیددعداری در هر آزمون، فرض طبیعی بددودن تکه با توجه به سطح معنی دهد،ینشان م  5جدول    جینتا
 شد. دییتأ یشهر نیابعاد چه از نظر شهروندان و چه از نظر مسئول

 

 پایایی پرسشنامه مدیران  . 5جدول 

 
 بررسی وضعیت حکمروایی خوب یهری )یاخص مشارکت( از دیدگاه یهروندان -

تددوان گفددت و وضددعیت داری وجود ندارد، در نتیجه مددیتفاوت معنی  22ر متوسط در منطقه  شاخص مشارکت با مقدابین  
 باشد.مطلوب می

 یاخص مشارکت از دیدگاه یهروندان و مقدار متوسط .  6جدول 

 T df P تفاوت میانگین  Test value انحراف استاندارد ±میانگین متغیر 

 001/0 160 395/0 01/0 3 00/3±28/0 22مشارکت منطقه 

 نتیجه آزمون  داری معنیسطح کالموگراف  Z گروه

 توزیع نرمال است  057/0 33/1 شهروندان

 توزیع نرمال است  09/0 24/1 مدیران
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 دار است.معنی P<05/0داری *: در سطح معنی         

 بررسی وضعیت حکمروایی خوب یهری )یاخص مشارکت( از دیدگاه مسئولین و مدیران یهری  -

با مقدار متوسط از د  نیب  7با توجه به جدول   وجود دارد، با توجه به    دارییتفاوت معن  نیمسئول  دگاهیشاخص مشارکت 
  ی شهر   نیمسئول  دگاه یشاخص مشارکت از د  تیاذعان کرد که وضع  توانیم  باشدیاز عدد سه مآن کمتر    ن یانگیم  نکهیا

 باشد.ینامطلوب م
 

 تفاوت بین یاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین یهری و مقدار متوسط   . 7جدول 

 T df p تفاوت میانگین  Test value انحراف استاندارد ±میانگین متغیر 

 001/0 49 -005/05*  -28/0 3 72/2±39/0 شاخص مشارکت 

 دار است.معنی P<05/0داری *: در سطح معنی         

 

 تحلیل کیفی سواالت باز پرسشنامه 
 تحلیل ها براساس نظر پاسخگویان به صورت زیر می باشد .

 :22تحلیل نقش یهرداری در مدیریت یهر منطقه  -

 نتابج رسیده در سوالی که از کارشناسان درباره نقش شهرداری پرسیده به این 
 عملیاتی  می باشد . نقش شهرداری  دو قسمت نظارتی، هماهنگی و

نقش نظارتی و هماهنگی :با هماهنگی و نظارت برسازمان ها و نهادهای اداره دهنده خدمات شهری از سوی شهرداری  
آن ها می شو توسعه  به  در شهر و جهت دهی  اداری  باعث هماهنگی جنبه های مختلف  تواند  می  نظارت ها  .مانند  د 

 برساخت و ساز ها  
اجرایی  ،احداث معابر  و  ،آسفالت معابر  ،پل سازی  ایجاد فضای سبز  از قبیل  پروژه های عمرانی  :اجرای  نقش عملیاتی 

 طرح های اجرای و خدماتی  
ه مدیریت  اکثر پاسخ دهندگاه عقیده داشتن بیشتر شهرداری به نقش عملیاتی پرداخته است برخی بیان کردن با توجه ب

متمرکز در ایران شهرداری اجرا کننده قوانین است و خود نقشی در ایجاد قوانین شهری ندارد و نمی تواند حتی در تصمیم  
گیری ها مستقل عمل کند وهمیشه افراد ذی نفوذ بربرنامه ریزی دخالت کرده آن را تغییر می دهند در نتیجه  نمی تواند  

کمک آن  مدیریتی  و  نظارتی  نقش  وسیله   به  به  مردمی  و  دولتی  های  ارگان  کردن  هماهنگ  کرده  بیان  وبرخی  کند 
 شهرداری خیلی ضعیف می باشد. 

 لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره یهر   -

 در سوالی که با این عنوان مطرح شد 
دید نیست .لکن اکثریت موافق عده کمی مخالف بودن و بیان می کردن با اصالح قوانین شهری نیازی به وضع قوانین ج

بودن و بیان می کردن هم قوانین جدید وهم اجرا نمودن قوانین قبلی که بدان مراجعه نمی شود وعمل نمی گردد .در این  
بروز  نیازمند  و  نداشته  را  پذیری الزم  انعطاف  ها  پویای شهر  به  توجه  با  موجود  قوانین  بیان می کردن  برخی  خصوص 

ود که در این زمینه پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری که توسط شهرداری تهران تدوین رسانی آن احساس می ش
شده در صورت تصویب در مجلس می تواند به این امر کمک کند .وبرخی اتخاذ قوانین با هدف مدیریت یکپارچه شهری 

ت واحد با هدف ارتقا سطح خدمات  را اجتناب ناپذیر می دانستند و بیان می کردن هماهنگی بین سازمانی نیازمند مدیری
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اجرایی  این که دستگاه های  اما  بیان می کردن قطعا الزم است  برخی  .و  باشد  موازی کاری می  به  رسانی و رسیدگی 
 حاضر به کم شدن اختیارات و حوزه فعالیت های خود شود امری محال به نظر می رسد .

 استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر   -

ال اکثریت براین باور بودن که به ندرت یا اصال استفاده نمی شود به این دالیل که مدیریت شهری براساس در این سو
 مدیریت سیاسی می باشد و با آمدن هر مدیری تمام سیاست ها و اولویت های جدید  عرضه می گردد  

می باشند کارایی زیادی ندارند عالوه برخی می گفتن بسیار زیاد استفاده می شود اما چون این تجربه ها به صورت محلی 
 براین نگاه به مدیران گذشته حالت خصمانه می باشد .

 نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت یهری در روند کار یهرداری  -

ایجاد  وبا  باشد  می  نهاد  های  اولویت  جزو  ولی  کم  خیلی  و  حدودی  تا  که  بودن  باور  براین  اکثریت  سوال  این  در 
تورالعمل ها و سازوکار هایی در صدد برآورد این هدف می باشد . نسبت به قبل پیشرفه مناسبی داشته است اما هنوز  دس

بین معاونت ها و سازمان های تابعه شهرداری چیزی تحت عنوان عضوی از یک سازمان واحد وجود ندارد .وبرخی بیان 
محوله به خوبی انجام شده است اما باز خورد بیرون آن مناسب  می کردن در دورن خود مجموعه شهرداری  در انجام امور 

بیان می کردن خیلی زیاد وجود  نتیجه مناسب در بهبود مدیریت شهری نداشته است .و عده خیلی کمی  نبوده و عمال 
ن ماده  دارد برای نمونه سیستم یکپارچه سازی شهر سازی ،اتوماسیون های اداری و روند رسیدگی به پرونده های کمیسیو

 صد .
 و هماهنگ مدیریت واحد یهری   هدفمندفرهنگ سازی و نهادسازی  -

در سوالی که با این عنوان مطرح شد اکثریت بر این عقیده بودن که فرهنگ سازی وجود ندارد فقط در حد حرف است و 
و   نیست  سازی  فرهنگ  به  نیازی  گرفته  قرار  سواستفاده  مورد  همواره  طمطراق  پر  جمالت  عنوان  و  به  ایجاد  حل  راه 

 تصویب قوانین در مدیریت یکپارچه شهری به همراه مجری و ناضرمی توان بخش عمده مسائل را حل کرد  
عرصه  این  در  موفق  و  های صنعتی  تجربه کشور  از  باید  نبوده  موفق  خیلی  رسد  می  نظر  به  کردن  می  بیان  برخی  و 

طق فرهنگ سازی توسط عواملی وجود دارد واین روند رو به  استفاده گردد .و عده خیلی کمی بیان می کردن در کلیه منا
 رشد است و قابل تقدیر می باشد . 

 

 نتیجه گیری 
شهری، الگوی حکمرانی خوب شهری است که در واقع یک سیستم   یکی از موفقیت آمیزترین الگوها در زمینه مدیریت

خصوصی و دولت در تمامی تصمیم گیری   مدیریت شهری به شکل مشارکتی می باشد، که سه نهاد جامعه مدنی، بخش
این الگو، با معیارهایی چون مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، قانونمندی، عدالت، کارآیی   های مربوطه مشارکت می کنند.

اثربخش ترین، کم هزینه   به عنوان  دارد  تاکید  بینش راهبردی و تمرکززدایی  بر  توافقی که  اثربخشی و جهت گیری  و 
پایدارتر و  این  ترین  محوریت  است.  شده  مطرح  شهرها،  امروزه  سطحی  چند  و  پیچیده  نظام  مدیریت  اعمال  شیوه  ین 

رویکرد در مدیریت شهری، بر مبنای توسعه ای مردم ساالر و برابر خواهانه، برای تاثیر گذاری تمامی نیروهای دارای نفع  
 ین گروه ها می باشد.و نفوذ در اداره امور شهرها و همچنین پاسخگویی به تمامی نیازهای ا 

با کمی دقت می توان دریافت که مفاهیم و شاخصه های حکمرانی خوب شهری یک هدف مشترک را دنبال می کنند و  
تا در   یابند  اندازه کافی قدرت می  به  افراد  آن  از طریق  آن مقتدرسازی شهروندان است. مقتدرسازی فرایندی است که 

گی آنها اثر می گذارد، مشارکت کنند. بدون مشارکت فعال شهروندان، حکمرانی رویدادها و فعالیت موسساتی که بر زند
مشارکت   بدون  و  ایستا  و  محدود  چارچوبی  در  شهری  مدیریت  و  یافت  نخواهد  تحقق  آن  واقعی  مفهوم  در  شهری 

با اعمال قدرتی یک سویه و مسلط در تصمیم گیری نسبت به مسائل شهر و شهروندان باقی خواهن د ماند. شهروندان، 
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اولیه تحقق این نظریه و گام اول رسیدن به حکمروایی خوب   اداره امور از اصول بدیهی و  حضور و مشارکت مردم در 
شهری می باشد. بنابراین می توان گفت مشارکت شهروندان موتور محرکه مدیریت شهری است که نقش عمده ای در  

 حل بسیاری از مشکالت و مسائل شهری دارد.
این   وضعیت اهداف  شناخت  برای  اهداف کمی  قسمت  .در  است  شده  بندی  دسته  کیفی  و  کمی  شاخه  دو  در  پژوهش 

حکمروایی خوب شهری با توجه به شاخص مشارکت به طراحی پرسشنامه ای برای مدیران و شهروندان در قالب سواالت  
افراز   نرم  با کمک  را  داده های خام  انجام شد. سپس  به عب  spssبسته  نرمال  تحلیل کردیم  از مشخص شدن  بعد  ارتی 

بودن داده ها با توجه به آزمون تی تک نمونه ای یا تی مستقل آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد وضعیت  
دیدگاه   از  و  خوب  نسبتا  وضعیت  در  شهروندان  دیدگاه  از  مشارکت  زیرشاخص  در  شهری  خوب  جکمروایی  شاخص 

  کارشناسان در وضعیت بدی قرار دارد.

دیگر ب هم  با  که  هستند  دخیل  شهر  مدیریت  امر  در  زیادی  های  سازمان  که  بودن  عقیده  براین  مدیران  کلی  طور  ه 
هماهنگ عمل نمی کنند و باعث مشکالتی برای شهر می شوند به عبارتی مدریت یکپارچه شهری وجود ندارد و نقش  

ها باشد بیشتر به کار های عملیاتی می پردازد در   شهرداری که در این میان باید هماهنگ کردن و نظارت به کار سازمان
نتیجه برای رهایی از این وضع موافق بودن که در سطح کالن قوانین باید اصالح شود و نیاز به قوانین جدید با توجه به  

 برزگ شدن شهر ها و احتیاج به مدیریت یکپارچه و هماهنگ احساس می شود 
مباحث کمی و کیفی )ک از  بندی  نتیجه می رسیم که با جمع  این  :تحلیل سواالت بسته(به  :آزمون فرضیات ،کیفی  می 

در   یکپارچه  مدیریت  ایجاد  برای  قدم  اولین   . ایجاد شود  یکپارچه  مدریت  می کند که  پیدا  تحقق  حکمروایی درصورتی 
اداره راستای حکمروایی ایجاد برنامه ریزی مشارکتی و استفاده از  مشارکت همه سازمان ها،ارگان ها دو  لتی دخیل در 

شهر ،بخش خصوصی و مردم به صورت هماهنگ است .همین برنامه ریزی باعث می شود حکمروایی با تمام شاخص  
ما   قانونی  های  ساخت  زیر  باید  انقالب  این  ایجاد  برای  دیگر  عبارت  شود.به  بالنده  و  کند  پیدا  ریشه  تدریج  به  هایش 

تی برای انجام آنها باشد باید قوانین ما به سمت ایجاد مدیریت یکپارچه  اصالحاتی انجام شود و در عین اصالحات نظار
 سوق پیدا کندتا با هماهنگی و همکاری به دست آمده از آن نهال کوچک حکمروایی  خوب شهری رشد پیدا کند .

 
 پیشنهادات 

شهر دارد و با نظر به    با توجه به اهمیت چشمگیر مشارکت مردمی و نقش مهمی که حکمرانی خوب شهری در اداره امور
پیشنهاد می  این مشارکت  ارتقاء سطح  زیر جهت  راهکارهای  آمد  به دست  پژوهش  این  تحلیل  و  تجزیه  از  که  نتایجی 

 گردد: 
رعایت اصول عدالت اجتماعی در روند تهیه طرح ها و توزیع خدمات و فعالیت ها در سطح مناطق شهری. این امر   ✓

رضای بر  متعددی  از جهات  تواند  مشارکت می  بر  نهایت  در  و  مسکونی  منطقه  به  تعلق  احساس  اجتماعی،  تمندی 
 شهروندان در امور شهری تاثیر مثبتی داشته باشد. 

جلب اعتماد شهروندان از طرف شهرداری از طریق: برخورد یکسان با همه مراجعین در اعمال ضوابط و مقررات و  ✓
ب خاص،  اشخاص  به  خاص  امتیاز  گونه  هر  اعطای  از  شهروندان،پرهیز  نظرات  رساندن  فعلیت  اصول     ه  رعایت 

 اخالقی و پرهیز از هرگونه ضابطه بازی، آمادگی مدیران و مسووالن شهر برای پذیرش انتقاد. 
با توجه به بررسی های صورت گرفته در این تحقیق، مشخص شد که اکثر پاسخ دهندگان با حقوق و وظایف خود  ✓

مهم ترین وظیفه خود را به عنوان یک شهروند، نظافت و پاکیزگی شهر عنوان    آشنایی چندانی ندارند و اکثر آن ها،
با مفهوم شهروند، حقوق و وظایف و مسئوولیت های   بنابراین آموزش شهروندی و آشنا نمودن شهروندان  کردند. 

 آنان نقش مهمی در افزایش مشارکت شهروندان دارد.
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با شهروندان از راه افزایش برگزاری نشست ها گردهم آیی ها   پیوند بیشتر انجمن های شهری به ویژه شورای شهر ✓
 و سمینارها و بهره گرفتن از دیدگاه های شهروندان در تنظیم آیین نامه ها.

 شفاف سازی سیاست ها، قوانین و مقررات در زمینه طرح های عمرانی و توسعه.  ✓
شبکه ای در سطح شهر جهت انعکاس نظرات،  با توجه به اظهار نظر اکثر پاسخ دهندگان مبنی بر نبود سامانه و   ✓

ایده ها، انتقادات و شکایات شهروندان از عملکرد مدیریت شهری، گسترش شبکه های اطالع رسانی و سامانه های 
 ارتباطی نقش مهمی در افزایش مشارکت شهروندان دارد. 

 ارائه تعاریف مشخص و شفاف برای امور ملی ،منطقه ای و محلی   ✓

اقعی دستگاه های مختلف در نظام اداری کشور در سه طبقه برنامه ریزی ،مجری و ناظر به منظور  تبیین جایگاه و ✓
 جلوگیری از اختالط کارکردی و عملکردی آنها .

 بینی کند؛ تنظیم قوانینی که همه ی اجزای مدیریت شهری را در قالب نهاد شهرداری و سازمان های وابسته پیش ✓
 ری کلی باید مشخص شود؛ نهاد قانون گذاری و سیاست گذا ✓

 نقش شهرداری باید به عنوان متولی اصلی  مدیریت شهری مورد پذیرش قرار گیرد؛ ✓
 شهرداری باید ابزارها و سازوکارالزم به منظور هماهنگ کردن دیگر سازمان ها را داشته باشد؛ ✓

✓  

با همکاری ه برنا ✓ با مسولیت شهرداری  باید به صورت یکپارچه و  مه سازمان ها و ارگان مه های مدیریت شهری 
 های دیگر تهیه و تمامی سازمان ها در سطح محلی ملزم به رعایت آن باشند؛

 بهره گیری از قوانین و تجربه مدیران قبل و حال حاضر؛   ✓
استفاده از نظرات و مشاوره کارشناسان زبده حقوقی برای مطالعه قوانین موجود و تطبیق آن با وضعیت فعلی و ارائه  ✓

 ؛ نظرات جدید
 تصویب قوانین مرتبط با حوزه خدمات شهری مالی و دادن قدرت اجرایی به شهرداری؛ ✓
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