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چکیده
موضوع حکمروایي شهری ،در چند سال گذشته به یکي از مباحث اصلي پژوهشهای شهری تبدیل شده است .در همین راستا ،این
پژوهش بهدنبال بررسي و ارزیابي مدیریت شهری کالنشهر تهران ،برمبنای شاخصهای حکمروایي مطلوب شهری و اولویتبندی
شاخصهای مؤثر بر حکمروایي مطلوب شهری در کالنشهر تهران است .برای دستیابي به این هدف ،با تکمیل پرسشنامه به حجم
نمونهای برابر با  011نفر از شهروندان در چهار منطقه از کالنشهر تهران به این موضوع پرداخته شده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها،
نرمافزار  SPSSو آزمون آماری  T-TESTو تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفته است .روش پژوهش این مقاله از نوع
توصیفي -تحلیلي بوده و اطالعات الزم ازطریق منابع کتابخانهای و پیمایشي بهدست آمده است .نتایج بهدست آمده نشان ميدهد که
مدیریت شهری کالنشهر تهران از شهروندان نسبتبه شاخصهای پاسخگویي ،مسئولیتپذیری ،قانونمندی و کارآیي و اثربخشي در
وضعیت خوبي قرار دارد؛ اما از لحاظ شاخصهای مشارکت ،شفافیت ،توافق جمعي و عدالتمحوری در وضعیت مناسبي قرار ندارد.
همچنین با ترکیب همۀ شاخصها ،وضعیت کلي مدیریت شهری کالنشهر تهران ازلحاظ این شاخصها مورد ارزیابي قرار گرفت که از این
حیث ،مدیریت شهری با سطح مطلوب حکمروایي شهری فاصله دارد؛ نتایج مربوط به اولویتبندی شاخصها ازنظر شهروندان ،نشان داد
که شاخصهای مشارکت ،قانونمندی ،مسئولیت پذیری و پاسخگویي بیشترین تأثیر را در سطح حکمروایي مطلوب شهری در کالنشهر
تهران دارند .درنهایت نیز با توجه به یافتههای تحقیق ،پیشنهادهایي برای بهبود عملکرد مدیریت شهری در راستای حکمروایي مطلوب
شهری و اجرای این رهیافت در مدیریت شهری کالنشهر تهران ارائه شده است.

واژههای کلیدی :حکمروایي مطلوب شهری ،مدیریت شهری ،کالنشهر تهران.9

 -7دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران *
 -5استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،عضو هیأت علمي دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران
 -9این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری نویسندۀ اول با راهنمایي نویسنده دوم است.
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ضرورت پاسخگویی و شهروندمداری ،مدیریت شهرها

مقدمه
شهر بهعنوان یک منبع توسعه مطرح است و
جایگاه مدیریت شهری 5در روند توسعۀ شهر و بهبود
سکونتگاههای شهری نقش بسیار مهم و تعیینکننده
دارد .از دیدگاه دیگر ،میتوان مدیریت شهری را در
مسیر یک توسعۀ قانونمند و پایدار موردتوجه قرار داد.
این مورد ،بیشتر از این جهت اهمیت دارد که نحوۀ
مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری ،میتواند در
بهبود سکونتگاههای انسانی و پایداری توسعۀ شهری،
مهمترین نقش را ایفا کند .زیرا عامل اجازهدهنده و
تنظیمکنندۀ برنامههای شهری از کارآیی مدیریت
شهری نشأت میگیرد .در این زمینه ،تولید منطقی
انرژی ،کاهش مصرف غیر ضروری و بازیافت منابع
طبیعی ازجمله زمینههای تلقی شهر بهعنوان یک
منبع توسعه است (شیعه.)87-83 :5831 ،
شهرنشینی ،امروزه یکی از چالشهای اساسی است
که بیشترین میزان آن در کشورهای آسیا ،آفریقا و
امریکای التین بوده و ساالنه تا  16میلیون نفر به
جمعیت شهرنشین این مناطق افزوده میشود
()Stephens & Satterthwaire, 2008: 300؛ این
شهرنشینی شتابان ،در چند دهۀ اخیر و با ورود به
هزارۀ سوم مسائلی همچون افزایش فقر در شهرها،
ارائۀ ناکافی مسکن و خدمات شهری اصلی مانند؛
خدمات بهداشتی ،آب آشامیدنی ،پیدایش زاغهها و
سکونتگاههای غیرقانونی و ویرانی محیطزیست شهرها
(تقوایی و همکارن .)16 :5833 ،در کنار مشکالت
پیشروی گسترش شهرنشینی و رشد نابرابر
شهرنشینی در مناطق مختلف (،)Harvey, 1985
برخی از صاحبنظران همچون گالسر بر اهمیت رشد
شهرها در توسعۀ اقتصادی آنها و کشورها تأکید دارند
( .)Glaeser, 2011از طرف دیگر رشد روزافزون
جمعیت شهری ،شهریشدن جوامع ،جهانیشدن و

بهویژه ،مدیریت شهری کالنشهرها را با چالشهای
عدیدهای مواجه ساخته و مدیران و تصمیمگیران
شهری را بهسوی بهرهگیری از روشهای مطلوب در
زمینۀ مدیریت شهری سوق داده است؛ یکی از
روشهای مطرح در این زمینه حکمروایی مطلوب
شهری است« .دستیابی به اصول حکمروایی از نظر
برخی از محققان از طریق وجود عزم سیاسی و اراده
قوی در سطوح باالی حاکمیت قابل دستیابی است»
(حسینی)15 :5831 ،؛ از طرف دیگر بر پایۀ اصول و
اهداف حاکم بر حکمروایی مطلوب شهری 1دولتها به
تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای جدید نیستند و
ضروریست با افزایش انعطاف و قابلیتهای خود
ازطریق جذب نیروهای فعال در نهادهای عمومی و
درگیرکردن شهروندان در مراحل تصمیمسازی و
تصمیمگیری بهعنوان ذینفعان اصلی ،توان
پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند.
بهطورکلی این الگوی جدید ازطریق بهرهگیری از
ظرفیتهای جامعه در بخشهای دولتی ،خصوصی و
مدنی و نیز با تقویت توان سازمانی ،ارائۀ خدمات
مطلوب را محقق خواهد کرد .از حدود چهار دهۀ پیش
عوامل مختلفی موجب توسعۀ فیزیکی شهر تهران و
افزایش روابط و پیوندهای آن با منطقۀ پیرامونی خود
شده و بهتدریج باعث شکلگیری کالنشهر تهران شده
است .بهطوریکه جمعیت شهر تهران از  1.7میلیون
نفر در سال  5831به  3133713نفر در سال 5836
رسیده است (مرکز آمار ایران .)5836 ،این روند باعث
ایجاد مشکالت گستردهای در بخشهای مدیریتی این
کالنشهر ازجمله مشکالت ترافیک ،آلودگی هوا،
شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی و غیره شده
است.

1-Urban Management

2-Urban Good Governance
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مقالۀ حاضر درپی ارزیابی مدیریت شهری کالنشهر
تهران با توجه به شاخصهای حکمروایی مطلوب
شهری و تعیین معیارهای مؤثر بر تحقق حکمروایی
مطلوب شهری در کالنشهر تهران است؛ برای دستیابی
به این امر شهرداری مناطق  51 ،1 ،5و  51بهعنوان
نمونۀ موردمطالعه قرار گرفتهاند .در این راستا مقالۀ
حاضر درپی کسب شناخت الزم از وضعیت فعلی
مدیریت شهری کالنشهر تهران نسبت به شاخصهای
حکمروایی مطلوب شهری و درنهایت ارائۀ پیشنهادهای
الزم بهمنظور بهبود عملکرد مدیریت شهری کالنشهر
تهران است.
در این تحقیق منظور از مدیریت شهری ،فقط
شهرداری تهران میباشد و از بین نهادها و
سازمانهای گوناگون مدیریت شهری تنها شهرداری
تهران مدنظر قرار گرفته است.

الف) وضعیت مدیریت شهری (شهرداری) مناطق
موردمطالعه نسبت به شاخصهای حکمروایی شهری
چگونه است؟
ب) مهمترین مؤلفههای مؤثر بر سطح حکمروایی
مطلوبشهری در مناطق موردمطالعه از نظر شهروندان
کدامند؟
برای پاسخگویی به سؤالهای تحقیق فرضیات زیر
طرح شدهاند:
الف) بهنظر میرسد محدودۀ موردمطالعه بهلحاظ
شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری با وضعیت
مطلوب فاصله دارد.
ب) بهنظر میرسد شاخصهای مشارکت ،قانونمندی،
مسئولیتپذیری و پاسخگویی بیشترین تأثیر را در
سطح حکمروایی مطلوب شهری در محدودۀ مورد
مطالعه دارند.

اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق ،شناخت وضعیت موجود
مدیریت کالنشهر تهران (شهرداری تهران) از دیدگاه
شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری است .در همین
راستا اهداف فرعی این تحقیق به شرح ذیل میباشد:
 شناخت مبانی نظری مرتبط با مفاهیم مدیریت
شهری و حکمروایی مطلوب شهری؛
 شناسایی مؤلفههای مؤثر بر حکمروایی مطلوب
شهری در محدودۀ مورد مطالعه؛
 ارائۀ راهکارهای ارتقاء حکمروایی مطلوب شهری در
شهرداری تهران.

مباني نظری
یکی از شاخههای جدیدد علدم مددیریت ،مددیریت
شهری است؛ اولین بحثها دربدارۀ مفهدوم و ضدرورت
مدیریت شهری به اواسط دهۀ  5316میالدی و محقق
آفریقایی ،موبوگونجه ،برمیگردد که با قیدا شدهر بدا
یک سدازمان اقتصدادی ،ضدرورت واردکدردن مددیریت
شهری در ادارۀ شهرها را تبیدین مدیکندد (بدر پدور و
اسددددی .)71:5837 ،در دهدددههدددای  5336و ،5336
اصطالح مدیریت شهری جایگزین اصدطالح متدداول و
پیشین حکومت محلی شد .بهعنوان یک مفهدوم ،ایدن
اصطالح ریشده در اصدالح حکومدت محلدی و مفداهیم
جغرافیایی مدیریتگرایی شهری 5در دهدۀ 5316دارد.
بهدلیل ماهیت مبهم مدیریت شهری ،از ایدن اصدطالح

سؤال و فرضیههای تحقیق
باتوجه بهعنوان تحقیق و مباحث ذکر شده،
سؤالهای زیر برای دستیابی به هدف تحقیق طرح
شدهاند:

1- Urban Managerialism
 مدیریتگرایي شهری تئوری فرآیندهای شهری است که توسط ری .ای.پالم(برگرفته از نظریۀ جامعهشناسي وبری) پایهریزی شد .مدیریتگرایي
شهری بر روابط قدرت و اختالفها ،بر نقش اقتصاد بازار و حکومت و این فرض
که توزیع و تخصیص کاالهای شهری وضعیت فضایي شهری را تحتتأثیر قرار
ميدهد ،تمرکز ميکند ).(Baclija2011
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تعدددادی از رشددتههددا (معمدداری ،جامعددهشناسددی،
جامعهشناسدی شدهری ،شهرسدازی ،علدوم سیاسدی و
غیدره) تعدداریف و مفدداهیم گوندداگونی را ارائدده دادهانددد.
همانطور که ریچارد اشترن ( )5338اشداره مدیکندد،
ابهام دربارۀ ایدن مفهدوم بدا وجدود کارهدای تحلیلدی-
تطبیقی در ارتباط با این زیررشته همچنان وجود دارد.
بههمینخاطر دستیابی به تعریف و مفهدوم مشدخص،
مستلزم درنظرگرفتن بسیاری از ایدن تعداریف ازسدوی
متخصصان و سازمانهای مربوط است
(.)Baclija, 2011: 2-3

بهطورکلی پارامترهای اولیۀ مدیریت شهری شدامل
سه موضوع است .اول اینکه ،آیا مدیریت شدهری تنهدا
یک امر دولتی (توزیع منابع) است یدا موضدوعی اسدت
که مربوط به همۀ بازیگرانی که در فرایند شهر دخالت
دارند میشود؛ بنابراین سؤالی کده در اینجدا مدیتواندد
مطرح باشد این است که چه کسی یا چه چیزی عامل
(عداملین) گرداننددۀ مدددیریت شدهری اسدت؟ دومددین
موضوع مربدوط بده بعدد سدازمانی در مفهدوم سدازمان
است؛ که بده معندی رویدارویی افکاربخشدی در مقابدل
ماهیت بین بخشی شدهر اسدت .سدؤالی کده در اینجدا
مطرح میشود این است که آیدا راهدی بدرای مطابقدت
پیچیدگی سدازمانی بدا پیچیددگی شدهر کده بداهم در
ارتباطند ،وجود دارد؟ در نهایت اینکه آیا تناقضی بدین
یک ضرورت استراتژیک و یک زندگی کداربردی وجدود
دارد؟ ( .)McGill, 1998: 2در ایددن بددین بایسددتی
خاطرنشان کرد که مهمتدرین سدازمانی کده در میدان
دیگر سازمانهای مدیریت شهری کار اداره و مددیریت
شددهری را برعهددده دارد شددهرداری اسددت .در بحددث
مدیریت شهری ،کالنشدهرها نیدز موضدوع حکمروایدی
شددهری بدده یکددی از مهمتددرین مباحددث در سددالهددای
گذشددته تبدددیل شددده و کددارایی مدددیریت شددهری را
تحتتأثیر قرار داده است.
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از آنجا که اغلب کالنشهرهای کشور ،با مشکل

مدیریت شهری و همچنین دسترسی همگان به
نیازهای اولیه مواجه هستند؛ در همین راستا برنامۀ
اسکان سازمان ملل متحد برای پاسخگویی به
چالشهای موجود در شهرها دو شیوه را مطرح کرد
که عبارتاند از -5 :اقدام برای دستیابی به هدف
ایجاد سرپناه برای همه  -1حرکت بهسمت مدیریت
مطلوب شهری ،که بههمینمنظور میتوان این نهاد
«حکمروایی مطلوب شهری» را بهعنوان راهحل و
پارادایمی که بتواند این اهداف را در شهرها جامۀ عمل
بپوشاند ،به مسئولین و مدیران شهری ،بهویژه مدیران
شهری کشورهای درحالتوسعه پیشنهاد کرد (نوبری و
رحیمی .)16-15 :5833 ،ظهور کنشگران متنوع در
سیاستهای شهری و تأثیرات جهانیشدن بر
سیاستهای شهری از عوامل اهمیتیافتن تئوری
حکمروایی در شهرها شده است (.)Pierre,2014: 866
اصطالح «حکمروایی شهری مطلوب» را به سه
جزء میتوان تجزیه کرد؛ حکمروایی ،شهری ،مطلوب.
زیستبوم سازمان ملل« ،حکمروایی» را برای توصیف
فرایند تصمیمگیریهای جمعی بهکار میبرد؛
«شهری» معموال به گروههایی اشاره دارد که در
نواحی متراکم شهری زندگی میکنند« .مطلوب» به
بار ارزشی این اصطالح اشاره دارد (هاشمی و دیگران،
 .)31 :5836از نظر جان پیر 5تئوری حکمروایی شهری
این سؤال را مطرح میکند که چه کسانی بر منابع
حیاتی ادارۀ جامعه ،کنترل دارند و در چه زمینهای
میتوانند کنش جمعی را پایدارتر کنند
(.)Pierre, 2014: 867

این تئوری به علل و پیامدهای فرمهای مختلف
کنش متقابل بین کنشگران اجتماعی و دولتهای
محلی میپردازد ( .)Torfing et al., 2012حکمروایی
در ادبیات سیاستگذاری ،به مدیریت وسیع امور دولت
1-Pierre.J
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با همکاری مسئوالن دولتی و نمایندگان بخش
خصوصی شامل دانشگاهها ،بنگاههای تجاری،
انجمنهای حرفهای ،نهادهای خدمات اجتماعی،
اجتماعات قومی ،اتاق بازرگانی ،و دیگر نهادهای مشابه
اطالق میشود (Kresl, 2013: 29؛ حاجینژاد و
همکاران .)13 :5831 ،حکمرواییشهری به شبکههای
خودسازماندهی شده و رویکردهای پایین به باال متکی
است و شهروندان را بهعنوان بازیگران و
مشارکتکنندگان در تصمیمگیریهای مهم ،برای اجرا
و فرایند سیاستگذاری شهری مدنظر قرار میدهد.
درنتیجه ،حکمروایی شهری بهدنبال اقدامات جمعی،
ازطریق بسیج همکاریها ،اجماعنظر ،مشارکت،
شبکهها ،روابط متقابل ،سرمایۀ اجتماعی ،توانمندسازی
و مسئولیتپذیری در فرایند سیاستگذاری شهری
است .)Kim & Dickey, 2006:1037( .حکمروایی
مطلوب شهری ،حاکی از آن استکه همۀ شهروندان،
اعم از فقرا و گروههای بهحاشیه راندهشده ،این حق را
دارند که:
بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیمگیریهاییکه زندگی و معیشت آنها را تحتتأثیر قرار میدهد،
مشارکت داشته باشند.
 سهم آنها در توسعۀ شهری به رسمیت شناختهشود ،حتی اگر این کار از طریق بخشهای غیررسمی
صورت بگیرد
 در مزایا و منافعی که از طریق توسعۀ شهری ایجادمیشود ،سهیم شوند ،مزایایی همچون دسترسی به
خدمات و زیرساختهای شهری ،و زمین برای ساخت
مسکن (.)Sheng, 2010: 135
طبق تعریف کمیسیون حکمروایی جهانی،
حکمروایی ،مجموعهای از روشهاست که بهوسیله آن
افراد و نهادها -عمومی یا خصوصی -امور عمومی خود
را مدیریت میکنند؛ و این یک فرایند مداوم است که
از طریق آن منافع متضاد و متنوع میتوانند تطبیق

(وفق) یابند و فعالیتهای مشتر صورت گیرد.
حکمروایی شامل نهادهای رسمی و رژیمهایی است که
بهدنبال تقویت انطباق هستند و بهعالوه شامل
ترتیبات غیررسمی است که مردم و نهادها بهمنظور
تعیین منافع خودشان بر روی آن به توافق میرسند

(.)Hillier, 2007: 11
بنابر منشور برنامۀ اسکان بشر ملل متحد ( UN-

 ،)HABITATحکمروایی مطلوب شهری اصول به هم
وابستۀ پایداری ،برابری ،کارآمدی ،شفافیت و
پاسخگویی ،امنیت ،فعالیتهای مدنی و شهروندی را
توصیف میکند .در و استنباط سازمانها و نهادهای
بینالمللی از «حکمروایی مطلوب شهری» مطابق با
تجربۀ برنامۀ اسکان سازمان ملل متحد در دو دهۀ
اخیر بوده است« .حکمروایی شهری زمانی مطلوب
خوانده میشود که دارای ویژگیهایی باشد .این
حکمروایی باید مؤثر ،مشارکتی ،شفاف ،پاسخگو و
عادالنه باشد و مقررات قانونی را اعمال کند .در واقع
فرایندی است که توسط دولت هدایت میشود؛ اما با
همکاری بخش خصوصی و جامعۀ مدنی پیش میرود.
مشارکت و تعامل سازندۀ هر سه بخش برای تحقق
توسعۀ انسانی ضرورت دارد(شریفیانثانی.)16 :5836 ،
بهمنظور سنجش حکمروایی شهری سازمانهای
بینالمللی ازجمله برنامۀ توسعۀ ملل متحد (،)UNDP
برنامۀ اسکان بشر ملل متحد ( )UN-Habitatو دیگر
سازمانها شاخصهای مختلفی را معرفی میکنند که
اغلب این شاخصها دارای نکات اشترا زیادی
5
هستند .بهطور مثال طرح ابتکاری حکمرواییشهری
(با همکاری برنامۀ توسعۀ ملل متحد) بهمنظور معرفی
و عمومیسازی مفهوم حکمروایی مطلوب شهری،
یازده اصل حکمروایی مطلوب شهری را اتخاذ کرده که
توسط  UNDPو  UN-HABITATدر ارتباط با
حکمروایی مطلوب شهری عنوان شده بود:
)1-The Urban Governance Initiative(TUGI
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«مشارکت ،حاکمیت قدانون ،شدفافیت ،پاسدخگوبودن،
اجمدددداع نظددددر ،برابددددری ،اثربخشددددی و کددددارآیی،
مسئولیتپذیری ،بینش راهبردی ،تفویض مسئولیت به
سطوح پایین ،و امنیت».
کمپین بینالمللی حکمروایی مطلوب شهری پیشنهاد
میکند که حکمروایی مطلوب شهری با استفاده از
اصولی همچون پایداری ،تفویض مسئولیت به سطح
پایین ،برابری ،کارآیی ،شفافیت و پاسخگویی ،التزام
مدنی و شهروندی ،و امنیت مشخص شود که این
اصول وابسته به هم و پشتیبان یکدیگر میباشند
( .)UN- HABITAT, 2002: 19- 26و از نظر آکلیر و
جکوهانگو 5نیز اصول حکمروایی مطلوب شهری شامل
شاخصهای امنیت ،التزام ،شفافیت ،اثربخشی ،تفویض
مسئولیت ،برابری و پایداری است
(.)Auclair & Jackohango, 2009: 6

مشارکت :5تمامی شهروندان بایستی مستقیما یا
ازطریق نهادهای میانجی در فرایند تصمیمگیری
شرکت داشته باشند که چنین مشارکتی بر مبنای
آزادی بیان و آزدی انجمنها صورت میگیرد.
شفافیت :9بیانگر ایجاد اعتماد متقابل بین حکومت و
عامۀ مردم ازطریق تأمین اطالعات با تضمین
دسترسی آسان به اطالعات الزم و کافی است.
حاکمیت قانون :0منظور اجرای قوانینی است که
برای همه سودمند و ضروری میباشد بدون استثناء
گذاشتن میان هر یک از شهروندان ضمن توجه به
حقوق پایۀ انسانی و مالحظۀ ارزشهای متدوال
جامعه.
پاسخگویي :2پاسخگویی از طریق فرایندهای انتخاب
صاحبان قدرت و همچنین ازطریق رویههایی تعیین
1-Auclair & Jackohango
2-Participation
3-Trancparency
4-Rule of Law
5-Accountability



میشوند که بدان طریق ،فرایند تصمیمسازی عمومی

و نتایجی که آنها بهوجود میآورند در راستای
تعامالت عمومی و بازخورد آنها مورد حمایت قرار
میگیرند« .به عبارتی این شاخص بر پاسخگویی یک
نهاد در برابر کسانی که در ارتباط مستقیم با
تصمیمات آن قرار دارند ،تأکید دارد»
(ارشد.)81 :5833 ،
عدالتمحوری :9تأکید بر فراهمآوردن فرصتهای
برابر برای شهروندان بهمنظور بهبود رفاه ،بدون
تبعیض میان آنها.
مسئولیتپذیری :1داللتبر افزایش حساسیتمدیران
حکومتی نسبت به خواستههای عمومی دارد.
چشمانداز  :داشتن استراتژی مشخص و نگاه
راهبردی درجهت دستیابی به پایداری ،توسعه و
پیشرفت مناطق با مشارکت شهروندان ازطریق
فراهمآوردن حس مالکیت و مسئولیتپذیری بین
آنها.
نظارت :3افزایش تالشهای نظارتی در اقدامات
حکومتی و فرایندهای توسعه با مشارکت بخش
خصوصی و عمومی مردم.
کارآیي و اثربخشي :71تضمین اعطای خدمات به
عموم مردم با مصرف بهینه و عاقالنه منابع در
دستر .
تخصصگرایي :77تأمین آسان و سریع خدمات
ضروری از طریق افزایش ظرفیت و شرایط اخالقی
مدیران (.)UNDP, 2002: 3
براسا مطالعاتی که در زمینۀ حکمروایی مطلوب
شهری و مطابقت آن در ایران صورت گرفته است،
معیارهایی چون مشارکت شهروندان ،اثربخشی و
6-Equity
7-Responseveness
8-Vision
9-Supervision
10-Efficiency and Effectiveness
11- Professionalism
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کارآیی ،پذیرابودن و پاسخدهبودن ،مسئولیت و
پاسخگویی ،شفافیت ،قانونمندی ،جهتگیری توافقی،
توافقی 5،عدالت ،بینش راهبردی و تمرکززدایی
بهعنوان معیارهای حکمروایی مطلوب شهری در ایران
نام برده شده است .هر یک از معیارهای نامبرده دارای
مفهومی است که در نظامی یکپارچه در تعامل با
یکدیگر نظام مدیریت شهری مبتنی بر حکمروایی
مطلوب را تشکیل میدهد (بر پور.)165 :5831 ،

5

جامعۀ آماری این تحقیق ،جمعیت ساکن در مناطق
 51 ،1 ،5و  51تهران است (شکل شماره  .)5برای به
دست آوردن حجم نمونه ،از کل جمعیت این مناطق
با استفاده از فرمول کوکران( 1حافظنیا)517 :5833 ،
تعداد  833نمونه تعیین شد؛ برای مستندسازی بیشتر
دادههای به دست آمده و همچنین اطمینان از نتایج
پرسشگری این تعداد نمونه به  366مورد افزایش داده
شد .در این فرمول سطح اطمینان برابر  31درصد و
خطای  1درصد در نظر گرفته شد.

روش تحقیق
در مقالۀ حاضر با توجه به موضوع پژوهش ،روش
تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی است .روش
جمعآوری دادهها و اطالعات بهصورت اسنادی و
پیمایشی خواهد بود .بدینسان با مطالعۀ منابع داخلی
و خارجی ،روش اسنادی و کتابخانهای ،برای مبانی
نظری تحقیق و بررسی نظریاتی که پیرامون موضوع
تحقیق بیان شده است و در روش میدانی ،ازطریق
پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبۀ دادههای موردنیاز
جمعآوری شده است .همچنین در این تحقیق
بهمنظور شناسایی شاخصها و گویههای مناسب
حکمروایی مطلوب شهری بهمنظور ارزیابی مدیریت
شهری کالنشهر تهران ،از روش دلفی استفاده شده
است .در این روش ابتدا مؤلفهها و شاخصهای
حکمروایی مطلوب شهری منتج ،از مطالعۀ منابع
داخلی و خارجی استخراج شده و در اختیار
کارشناسان ذیربط قرار گرفت و دیدگاههای آنان
دریافت شد .سپس بعد از اعمال اصالحات ،برای تأیید
نهایی و تعیین وزن و اهمیت هر یک از ابعاد و
شاخصها ،مجددا دیدگاههای گروه در قالب پرسشنامۀ
مؤلفهها و
مربوط دریافت شد ،که برایناسا
شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری و گویههای
مربوطه برای ارزیابی محدودۀ موردمطالعه تدوین شد.

سپس با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای ،8باتوجه
باتوجه به جمعیت هرکدام از مناطق و درجۀ
توسعهیافتگی مناطق (محمدزادهاصل و همکاران:5833 ،
 ،)563مناطق به سه طبقه ازلحاظ توسعهیافتگی
(مناطق با سطح توسعهیافتگی باال ،متوسط و پایین)
طبقهبندی شده و از هر طبقه یک منطقه انتخاب شد
(از مناطق کمتر توسعهیافتۀ  1منطقه انتخاب شد) .با
توجه به جمعیت مناطق مورد بررسی در آخرین
سرشماری صورت گرفته در سال  ،5836که برابر با
 1513616نفر بوده ،تعداد  833پرسشنامه در نظر
گرفته شد که بهمنظور کاهش خطا تعداد 366
پرسشنامه مورد محاسبه قرار گرفت .جمعیت مناطق
مورد بررسی ،مناطق  51 ،1 ،5و  ،51به ترتیب معادل
 383117نفر 738716،نفر 187336 ،نفر و 137368
نفر بوده است که براسا نسبت جمعیت تعداد نمونه،
برای هر منطقه انتخاب شد (منطقه  5با حجم نمونه
 33مورد ،منطقه  1با حجم نمونه  533مورد ،منطقه
 51با حجم نمونه  551مورد و منطقه  51با حجم
نمونه  11مورد) .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها نیز از

1- Public Cause

2-Cochran
3-Stratified Sampling
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نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .برای آزمون
فرضیههای تحقیق نیز آزمونهای آماری T-TEST
تکنمونهای ،برای آزمون فرضیۀ اول تحقیق و روش



رگرسیون چند متغیره 5برای آزمون فرضیه دوم

تحقیق مورد استفاده قرار گرفتهاند.

شکل  :7نقشۀ کالنشهر تهران و مناطق موردمطالعه

تهیه و ترسیم ،نگارندگان5831 ،

شاخصها و گویههای مورد استفاده در این تحقیق

همانطور که پیشتر گفته شد ،توافق جمعی وسیعی
در سطح نهادها و سازمانهای بینالمللی درخصوص
شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری وجود دارد که
با توجه به این موضوع و همچنین دستهبندی
شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری ازسوی UNDP
و بانک جهانی ،یازده شاخص مطرح در محافل و
مجامع علمی و دانشگاهی جهان با توجه به نظر
کارشناسان براسا مدل دلفی  3شاخص اصلی برای
کالنشهر تهران و دیگر شهرهای ایران انتخاب شد .این
شاخصها شامل؛ شاخص مشارکت ،قانونمندی،
مسئولیتپذیری ،پاسخگویی ،عدالت و برابری،
شفافیت ،توافق جمعی و کارایی و اثربخشی میباشند.
5

1- Hierarchical Multiple Regression Analysis

در مرحلۀ بعد این  3شاخص با توجه به نظر
کارشناسان (جدول شمارۀ  )1مورد وزندهی و اهمیت
هرکدام مورد سنجش قرار گرفت .سپس گویههای
مرتبط با هرکدام از شاخصها استخراج شد .شاخص
مشارکت دارای  56گویه ،شاخص پاسخگویی دارای
 51گویه ،شاخص مسئولیتپذیری دارای  51گویه،
شاخص قانونمندی دارای  51گویه ،شاخص توافق
جمعی دارای  58گویه ،شاخص عدالتمحوری دارای
 58گویه ،شاخص شفافیت دارای  51گویه و شاخص
اثربخشی و کارایی دارای  58گویه بوده است .جدول
 -5گویههای مربوط به هرکدام از شاخصهای تحقیق
را نشان میدهد.
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جدول  :7شاخصها و گویههای مورد استفاده برای سنجش وضعیت حکمروایي مطلوب شهری در محدودۀ موردنظر
شاخصها
مشارکت

پاسخگویی

مسئولیتپذیری

قانونمندی

توافق جمعی

عدالت محوری

شفافیت

اثربخشی و
کارایی

گویههای موردنظر
اتاق فکر و مشورت ،مشارکت در فعالیت عامالمنفعه ،مشارکت مردم در برنامهریزی ،تصمیمسازی و تصمیمگیری ،مشارکت
نهادهای مدنی و بخش خصوصی در برنامهریزی ،تصمیمسازی و تصمیمگیری ،مشارکت در سرمایهگذاری اقتصادی شهر،
نظارت اهالی شهر بر تصمیمگیریهای مربوط به شهر ،ایجاد بستری برای فعالیت مردم ،واگذاری ادارۀ شهر به خود
شهروندان ،تفویض اختیار به مردم ،تسهیل مداخلۀ شهروندان در روند توسعۀ شهر تهران
پاسخگویی مدیریت کالنشهر تهران به وظایف خود ،برگزاری جلسات عمومی برای تشریح اقدامات ،رضایتمندی از
پاسخگویی مدیریت شهر تهران ،پاسخ قانعکنندۀ مدیران شهر تهران به مردم ،روراستبودن مدیران شهر در ارائۀ برنامهها،
تشکیل جلسات عمومی برای در جریان قراردادن شهروندان ،پاسخگوبودن مدیران شهر بهعنوان یک اصل و باور ،نبود
فعالیتهای خودسر و بیمسئولیت ،جذب مشارکت ازطریق پاسخگویی مدیران شهر ،همبستگی بین مردم و مسئوالن
ازطریق پاسخگویی مدیران ،تعهدپذیری مدیران شهری ،باورپذیری ذینفعان برای پاسخگویی ،باورپذیری به پاسخگویی در
فرایند مدیریت ،سازماندهی شیوۀ اجرای پاسخگویی ،رضایتمندی از شیوۀ پاسخگویی
تالش مدیران شهر برای تشویق مردم به پذیرش مسئولیت ،شایستگی مدیران شهر در پذیرش مسئولیت ،احسا مسئولیت
مدیران شهر ،اعتراف مدیران شهر به اشتباهات خود ،پیگیری تحقق طرحهای در دست اجرا ،تمرکززدایی ،مسئولیتپذیری
مردم ،شایستهساالری ،عدول از اختیارات تفویض شده ،واگذاری مسئولیت به افراد باتوانتر ،توانمندسازی مردم شهر،
رضایتمندی مردم شهر از مسئولیتپذیری مدیران شهر
پارتیبازی و  ...در کارهای اداری مربوط به شهر ،تأثیرگذاری گروههای صاحب نفوذ در تصمیمگیریهای مربوط به شهر
(سنجش فساد) ،شرکت افراد ذینفع در مدیریت شهر ،میز ان پایبندی شهروندان به قوانین و مقررات وضع شده ،پایبندی
مدیریت شهر به حقوق اهالی شهر ،آگاهی و اطالع مدیریت شهر از حقوق شهروندی ،پایبندی مدیریت شهر به عرف و
آداب ورسوم شهروندان ،التزام مدیریت شهر به برابری در برابر قانون ،آگاهی مدیریت شهر از حقوق مکان زندگی ،مقاومت
مدیریت شهر در برابر رفتارهای خالف قانون شهروندان ،بیطرفی و برابری در برابر قانون (عدم تبعیض و جانبداری و ،)...
احترام به حقوق جمعی،
کار مشارکتی ،موفقیت فعالیتهای گروهی ،همسویی و همفکری مدیران شهر و اهالی شهر ،همفکری مدیریت شهر با سایر
سازمانها و نهادهای شهری ،توافق جمعی بیشتر در نتیجۀ تعامل مدیریت شهر با نهادهای دولتی ،حمایت از منافع اکثریت
گروهها و طبقات اجتماعی ،ایجاد سازوکاری برای مشورت بین سازمانهای رسمی توسعۀ شهری و شهروندان ،نگرش و باور
به جمع و کار جمعی ،میزان رابطه بین مسئوالن و مدیران شهری با مردم ،نحوۀ دستیابی به توافقات گسترده بین گروههای
مختلف موجود در شهر ،میزان رابطه و تعامل بین سه نهاد دولت ،بخش خصصوصی و جامعۀ مدنی ،توافق جمعی شهروندان
درخصوص موضوعات مهم شهر ،میزان رضایتمندی شهروندان از منافع جمعی
عدالت در توزیع برابر و عادالنۀ امکانات شهر ،پارتیبازی و حق و ناحقکردن ،دسترسی به فرصتهای برابر و یکسان ،انجام
طرحهای شهری در زمان تعیین شده ،توجه به منافع جمعی ،فراهمشدن حقوق شهروندی ،عضویت زنان در مدیریت شهری،
استفادۀ معقوالنه از منابع و امکانات ،عدالت جنسیتی ،اعتقاد به حقوق شهروندی و رعایت آن ،برابری فرصتها ،تخصیص
بهینۀ منابع و امکانات ،عدالت در اجرا (بعد زمانی ،فردی ،جمعی و )...
شفافیت در تصمیمگیری ،شفافیت در ارائۀ عملکرد ،صداقت در دادن اطالعات ،نظرخواهی از مردم نسبت به طرحها،
مصمم بودن به اجرای تصمیمات گرفته شده ،اظهارنظر اهالی شهر نسبت به عملکرد مدیریت شهری ،قابلیت دسترسی به
جریان آزاد اطالعات ،کنترل و پایش عملکرد مدیران شهری ،تصمیمگیریهای آشکار و نهان مدیران شهری ،مستندسازی
اطالعات ،اطالعیابی برای شفافیت تصمیمات ،رعایت اخالقیات و صداقت
دائمی و مستمربودن فعالیتهای مدیریت شهری ،بهبود روشها و اقدامات براسا دانش جدید ،بهبود شیوۀ امور با
درنظرداشتن مشارکت مردم ،درنظرداشتن مشارکت مردم ،استفاده از افراد باتجربه و دانش روز در فرایند برنامهها و
تصمیمگیری ،کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت خدمات ،رضایتمندی اهالی شهر از اقدامات مدیریت شهری ،پوشش خدمات
در سطح شهر ،واگذاری ارائۀ خدمات به بخشهای دیگر جامعه ،مؤثربودن اقدامات مدیریت شهری برای دستیابی به اهداف
ازپیش تعیینشده ،مؤثربودن روند فعالیتهای مدیریت شهری ،نحوۀ استفاده صحیح از منابع در دستر  ،بهبود فرایند
برنامهریزی و تصمیمگیری ،بهبود شیوه و سبک مدیریت شهری

مأخذ :نگارندگان5831 ،
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مطلوب شهری باتوجه به اهمیت آنها در پیادهسازی

پس از تعیین شاخصهای حکمروایی مطلوب
شهری ،برای شناخت اهمیت و وزن هرکدام از این
شاخصها و همچنین عملیاتیکردن آن در نواحی
شهری ،با استفاده از تکنیک دلفی ،شاخصهای
مربوطه در اختیار  86نفر از متخصصان و
صاحبنظران مدیریت و توسعۀ شهری (شامل استادان
دانشگاهها و کارشناسان نهادها و سازمانهای شهری؛
ازجمله شهرداری تهران ،سازمان مسکن و شهرسازی
و )...قرار داده شد ،براینمبنا 51 ،نفر از اساتید
دانشگاهها ( 36درصد) و  53نفر کارشناسان مربوط به
نهادها و سازمانهای شهری ( 16درصد) بودند.
سؤالهای پرسشنامه در دو بخش طراحی شده است.
در ابتدا سؤال جداگانهای از اعضای گروه دلفی (86
نفر از از صاحبنظران مسائل شهری) (جدول )1
خواسته شد تا به هر یک از شاخصهایحکمروایی

حکمروایی مطلوب شهری در مدیریت شهری
کالنشهرها وزن یا رتبه بدهند (عدد یک به معنای
اهمیت بیشتر بوده است) .برایناسا  ،هشت شاخص
نهایی و اصلی برای حکمروایی مطلوب شهری ،انتخاب
و بههمراه نماگرهای مربوط به هر شاخص برای تأیید
نهایی در اختیار متخصصان قرار داده شده است.
پس از توزیع پرسشنامهها در بین متخصصان و
صاحبنظران ،کار جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات
آغاز شد .نتایج حاصل از رتبهبندی شاخصهای
حکمروایی مطلوب شهری از دیدگاه صاحبنظران به
شرح جدول شماره  1است .برایناسا رتبهبندی
صورت گرفته براسا مدل دلفی (نظرات کارشناسان)
مشخص شد و رتبهای که هر شاخص در بین 3
شاخص کسب کرده نیز تعیین گردید.

جدول  :5رتبه ،تعداد و درصد شاخصهای حکمروایي مطلوب شهری بهوسیلۀ مدل دلفي

شاخص
رتبه

مشارکت

پاسخگویی

مسئولیتپذیری

قانونمندی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

رتبه 5

3

86

1

16

1

51/11

1

16

رتبه 1

1

16

3

58/8

7

18/88

1

51/11

رتبه 8

3

58/88

1

51/11

1

16

3

58/88

رتبه 3

1

1/17

1

1/11

3

58/88

1

51/11

رتبه 1

3

58/88

3

58/88

8

56

8

56

رتبه 1

8

56

8

56

1

1/11

8

56

رتبه 7

1

1/17

3

58/88

1

1/11

1

1/11

رتبه 3

---

---

1

1/11

5

8/88

1

1/11

جمع کل

86

566

86

566

86

566

86

566

میانگین

8/5

8/37

8/3

8/7

انحراف معیار

1/63

1/31

5/33

1/51

مأخذ :یافتههای پژوهش5831 ،

531

ارزیابی وضعیت مدیریت شهری کالنشهرها مبتنی بر ...
ادامه جدول  :5رتبه ،تعداد و درصد شاخصهای حکمروایي مطلوب شهری بهوسیلۀ مدل دلفي
توافق جمعی

شاخص

عدالتمحوری

اثربخشی و کارایی

شفافیت

رتبه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

رتبه 5

8

56

1

51/11

5

8/88

7

18/88

رتبه 1

3

58/88

1

16

8

56

1

16

رتبه 8

1

1/17

1

1/17

8

56

1

1/11

رتبه 3

8

56

3

58/88

1

1/17

8

56

رتبه 1

3

58/88

1

16

3

11/11

1

1/11

رتبه 1

1

16

8

56

1

51/11

8

16

رتبه 7

1

51/11

3

58/88

1

1/17

3

58/88

رتبه 3

8

56

---

---

1

16

8

56

جمع کل

86

566

86

566

86

566

86

566

میانگین
انحراف معیار

3/3

3/5

1/1

8/36

1/15

5/11

1/61

1/33
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خود اختصاص میدهند .بعد از عمل رتبهبندی بر روی
شاخصها ،برای ایجاد وزنهای عددی از روی
اطالعات دارای نظم ترتیبی ،از چندین روش میتوان
استفاده کرد که روشهای جمع رتبهای ،عکسپذیری
رتبهای و روش توان رتبهای (پورطاهری)13-78 :5833،
از آن جملهاند .در این تحقیق برای هر شاخص با
توجه به سه روش نامبرده شده عمل شد (جدول .)8

روشهای رتبهبندی سهگانۀ
سپس براسا
شاخصها که در مرحلۀ قبل رتبهبندی شدند ،وزن
داده میشود .در این راستا ار رتبهبندی مستقیم
استفاده شده است که در آن رتبه  5معرف بیشترین
میانگین رتبهای
اهمیت است؛ بنابراین براسا
بهدست آمده برای هر شاخص ،آن دسته از معیارهایی
که میانگین آنها به عدد یک نزدیکتر است باالترین
رتبه و به موازات فاصله از عدد  5کمترین رتبه را به

جدول  :9وزن شاخصهای حکمروایي مطلوب شهری براساس روشهای رتبهبندی
رتبه

جمع رتبهای

توان رتبهای

عکسپذیری رتبهای

رتبه
مستقیم

وزن

استاندارد

وزن

استاندارد

وزن

استاندارد

میانگین استاندارد
 8روش

مشارکت

5

3

6/111

5/666

6/813

13

6/858

6/86

پاسخگویی

1

3

6/555

6/166

6/678

51

6/673

6/63

مسئولیتپذیری

1

7

6/533

6/166

6/533

33

6/136

6/16

قانونمندی

8

1

6/511

6/888

6/511

81

6/571

6/51

توافق جمعی

7

1

6/611

6/531

6/611

3

6/653

6/63

عدالتمحوری

1

8

6/638

6/511

6/615

3

6/633

6/61

شفافیت

3

5

6/617

6/511

6/631

5

6/663

6/61

کارایی و اثربخشی

3

1

6/583

6/116

6/631

11

6/511

6/55

جمع کل

81

81

5/666

1/751

5/666

163

5/666

------

شاخصها
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لحدداظ شدداخصهددای مشددارکت ،توافددق جمعددی،

یافتههای تحقیق
آزمون فرضیۀ اول تحقیق :بهمنظور بررسی وضدعیت

عدالتمحوری و شفافیت مناطق مورد بررسی وضدعیت

مدیریت شهری کالنشدهر تهدران (منداطق  51 ،1 ،5و

مناسددبی نداشددته و از لحدداظ چهددار شدداخص دیگددر؛

 )51از لحاظ شاخصهای حکمروایی مطلدوب شدهری،

پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،قانونمندی و اثربخشدی و

ابتدا میدزان هدر یدک از شداخصهدای هشدتگانده بدا

کددارایی مندداطق مددورد بررسددی از وضددعیت مناسددبی

استفاده از آزمون  Tتکنموندهای مدورد سدنجش قدرار

برخوردار بودهاند .نتایج تفصیلی یافتهها در ارتباط با 3

گرفت و در نهایت ،بدهمنظدور بررسدی وضدعیت شدهر

شاخص حکمروایی در جدول شمارۀ  3نشان داده شده

موردمطالعه در حالت کلی نیز از آزمون  Tتکنمونهای

است.

استفاده شد .نتایج یافتهها ،حاکی از ایدن اسدت کده از
جدول  :0بررسي وضعیت شاخصهای حکمروایي در مناطق موردمطالعه با استفاده از آزمون  Tتکنمونه

حد متوسط

میانگین وضع

اختالف

گویهها

موجود

میانگین

مشارکت

86

13/37

-5/68

6/651

پاسخگویی

31

31/33

6/33

6/666

مسئولیتپذیری

81

81/13

6/13

6/666

قانونمندی

81

81/33

6/33

6/663

توافق جمعی

83

87/16

-5/3

6/666

عدالتمحوری

83

87/33

-5/51

6/666

شفافیت

81

83/38

-5/57

6/666

اثربخشی و کارایی

83

36/63

5/63

6/666

شاخص

سطح معناداری
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 -سنجش کلي وضعیت مناطق مورد مطالعه از لحاظ

از حد متوسط گویهها پایینتر بوده و سطح معنداداری

شاخصهای حکمروایي مطلوب شهری

کمتدر از  6/61اسددت ،شددهروندان در کددل ،وضددع ایددن

برای اطمینان از وضعیت کلی حکمروایدی مطلدوب

متغیر را در مددیریت شدهری محددودۀ مدورد مطالعده

شهری در محدودۀ مورد مطالعه ،همۀ شاخصهدای آن

چندان مثبت ارزیدابی نکدردهاندد و توجده مسدئوالن و

را ترکیب کرده (کامپیوت شده) و بهوسیله آزمدون T-

مدیران شهری را برای رسدیدن بده سدطح حکمروایدی

 TESTمورد آزمون قرار گرفدت (جددول  ،)1براسدا

مطلوب شهری و درنتیجه مدیریت هرچه بهتر و کاراتر

دادههای این جدول ،از آنجایی که متغیر حکمروایدی

کالنشهر تهران را خواستارند.

مطلوب شهری در محدودۀ مورد مطالعه ،مقدار -5/78

537
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بدینترتیب فرضیۀ اول تحقیق ،که درپدی بررسدی

بهعبارتی با توجه به هشت شداخص مدورد بررسدی

وضعیت محدودۀ مورد مطالعده ،از نظدر شداخصهدای

در ایدن مقالدده بدهمنظدور سددنجش سددطح حکمروایددی

حکمروایی مطلوب شهری بود ،تأیید شده و نتایج ایدن

کالنشهر تهران ،نتایج آزمون حداکی از ایدن اسدت کده

فرضددیه نشددان داد کدده مدددیریت کالنشددهر تهددران تددا

بهطورکلی ،سطح حکمروایی شهری در کالنشهر تهران

حدودی با سدطح مطلدوب حکمروایدی شدهری فاصدله

در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

دارد.
جدول  :2وضعیت کلي شاخصهای حکمروایي مطلوب شهری با استفاده از آزمون  Tتکنمونه
شاخص
شاخصهای
هشتگانه حکمروایی مطلوب شهری

حد متوسط گویهها

میانگین وضع موجود

اختالف میانگین

سطح معناداری

866

133/17

-5/78

6/666

مأخذ :یافتههای پژوهش5831 ،

آزمون فرضیۀ دوم تحقیق

فرضیۀ دوم تحقیق درپی تعیین و رتبهبندی

نتیجۀ تعیین و اولویتبندی شاخصها در شکل شمارۀ
 1ارائه شده است .برایناسا

شاخص مشارکت

شاخصهای مؤثر بر حکمروایی مطلوب شهری از

( ،)β=6/853شاخص قانونمندی ( ،)β=6/171شاخص

دیدگاه شهروندان در مناطق مورد مطالعه است؛

مسئولیتپذیری ( )β=6/131و شاخص پاسخگویی

بهعبارت دیگر ،این فرضیه درپی تعیین اولویت و

( )β=6/111مهمترین شاخصهای مؤثر بر حکمروایی

اهمیت شاخصهای هشتگانۀ حکمروایی شهری

مطلوب شهری در شهرداریهای مناطق مورد مطالعه

ازسوی شهروندان در شکلگیری حکمروایی شهری در

از

شاخصهای

مدیریت شهری است؛ برای بررسی و تعیین این

عدالتمحوری ،کارآیی و اثربخشی ،شفافیت و توافق

شاخصها از روش تحلیل رگرسیونی چند متغیره

جمعی در رتبههای بعدی قرار میگیرند.

استفاده شده است .در این روش میتوان از «ضرایب

با توجه به نتایج به دست آمده ،فرضیۀ دوم تحقیق نیز

بتا  » βبرای تعیین اهمیت نسبی یک متغیر مستقل

تأیید شده و شهروندان تهرانی شاخصهای مشارکت،

استفاده کرد .بزرگبودن مقادیر بتا نشاندهندۀ اهمیت

قانونمندی ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی را بهعنوان

نسبی و نقش آن در پیشبینی و تبیین متغییر وابسته

شاخصهایی که میتوانند اولویت بیشتری در

است .بهعبارتی از ضرایب بتا برای میزان اثر متغیرهای

شکلگیری حکمروایی مطلوب شهری در کالنشهر

مستقل بر روی متغیر وابسته استفاده میشود

تهران داشته باشند ،شناسایی کردهاند.

(حاجینژاد و همکاران.)583 :5836 ،

دیدگاه

شهروندان

است

و
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قانونمندی

توافقجمعی

β=0/272

β=0/142

عدالت

مسئولیتپذی

ری

β=0/197

β=0/242

شفافیت

پاسخگویی

β=122

β=0/222

حکمروایی مطلوب
مشارکت
β=0/813

شهریتحققشهر

کارآیی

خالق

β=0/132

شکل  .5نتایج مربوط به تعیین مؤلفههای مؤثر بر سطح حکمروایي مطلوب شهری در محدودۀ مورد مطالعه

تهیه و ترسیم  :یافتههای پژوهش5831 ،

بحث
در بطن اقتصاد غالب جهانی ،شهرها در عین اینکه
از فرصددتهددای مختلفددی در سددطح جهددانی برخددوردار
هستند ،از طرف دیگر با چالشها و تهدیدهای زیدادی
نیز روبرو هستند« .در این میدان شدهرهای نئدولیبرال
همواره برای ایفای نقشهای متناقض شکل گرفتهاندد.
از طرفی ،شهرها در میان مکانهای برجسدته آزمدایش
در (ایسدتگاههددای تقویددت) اصدالحات نئددولیبرال قددرار
دارنددد .اسددتفاده از فراین دد حکمروایددی خددوب یک دی از
ابزارهددای در دسددتر شددهروندان بددرای بدده چددالش
کشیدن اصالحات و بحدرانهدای ناشدی از شدهرگرایی
نئولیبرال 5است .در این میان مدیریت شهری به شکل
سنتی با توجه به پیچیدهترشددن مسدائل و مشدکالت
شهری ،جوابگوی مدیریت و ادارۀ بهینه شهرها نیست؛
بههمیندلیل در سالهای اخیر رویکردهدای متعدددی
در حوزۀ مدیریت شهری بهمنظور عملکرد بهیندۀ ایدن

1- Neoliberal Urbanism

مدددیریت ،مطددرح شددده کدده ازجملدده مهددمتددرین ایددن
رویکردها میتوان به حکمروایی مطلوب شهری اشداره
کرد .اگرچده مفهدوم حکمروایدی مطلدوب شدهری بدر
همیاری میان دولت و جامعۀ مدنی مبتندی اسدت ،امدا
ا ین مفهوم بدر ایدن اصدل بنیدادین اسدتوار اسدت کده
دولتها ،بهجای آنکه بهتنهایی مسدئولیت کامدل ادارۀ
جوامع شهری را برعهده گیرندد ،بایدد در کندار مدردم،
جامعۀ مدنی و بخش خصوصی ،بهعنوان یکی از نهادها
یا عوامل ،مسئول ادارۀ جامعۀ شهری محسدوب شدوند،
با این تعبیر حکومت نقش تسهیلکننده و زمیندهسداز
توسعۀ جامعۀ شهری میشود .سه نهاد دولدت ،جامعدۀ
مدنی و بخش خصوصی ،زمینهساز حکمروایی مطلدوب
شدهری هسددتند ،هدر یددک از سده نهدداد مددذکور دارای
کارکردها و وظایف خاصی بوده که از ترکیب متناسدب
آنها میتوان انتظار داشت حکمروایی مطلوب شدهری
بهوجود آید .دولت بدا در دسدت داشدتن ابدزار اعمدال
قدرت به تنظیم قوانین و متعادلکردن روابط نهادهای
مدنی میپردازد ،جامعۀ مدنی ،تسهیلکنندۀ تعدامالت

ارزیابی وضعیت مدیریت شهری کالنشهرها مبتنی بر ...

میان اجتماع و سیاست است ،بخش خصوصدی ،اغلدب
در بخش اقتصادی فعالیت میکند؛ بندابراین مدیتدوان
نتیجه گرفت که سه عنصر قدرت ،نفوذ و پدول حاصدل
کارکرد هر یک از نهادهای مذکور بدوده کده از تعامدل
منطقی سه نهداد مدذکور ،ارزشهدای اساسدی جامعده
یعنی آزادی ،عدالت ،رفاه و امنیت تحقق مییابدد و در
نهایددت توسددعۀ پایدددار انسددانی نهددایی مددیشددود.
درحالحاضر حکمروایی مطلوب شهری در حیطههدای
جدیدددی؛ ازجملدده حکمروایددی همکاراندده ،حکمروایددی
الکترونیک ،حکمروایی هوشمند و( ...رEmerson & . .
Nabatchi, 2015; Meijer & Pedro Rodriguez
)Bolivar, 2016; Doberstein, 2016; Anttiroiki, 2012

مطرح است که هرکدام از ایدن مفداهیم ،در چدارچوب
شهرهای خاصی ،قابلیت مطرحشدن دارند.
نتیجه
در عصر جهانیشدن ،مدیریت شهری همچنان کده
شرایط حضور شهرهای خود را در عرصههای فراملی و
در صفحۀ شطرنج رقابت شهرها آماده کرده و در تالش
برای ایجاد مزایای اقتصادی هستند ،از طرف دیگدر در
مقیا محلی نیز بهدنبال توجه به ارزشهای محلدی و
نیازهای شهروندان خود هستند .در این میان ،شناخت
وضعیت کالنشهر تهدران از لحداظ مددیریت شدهری و
حکمروایی خوب شهری اهمیت دو چنددانی مدییابدد.
ایددن پددژوهش بدده دنبددال بررسددی وضددعیت فراینددد
حکمروایی شهری در کالنشدهر تهدران بدوده اسدت تدا
میزان مطابقدت مددیریت شدهری کالنشدهر تهدران بدا
اصول حکمروایی خوب شهری در عصدر جهدانیشددن
شددتابان مشددخص شددود .سددنجش سددطح حکمروایددی
شهری در کالنشدهر تهدران بدهمنظدور شدناخت نقداط
ضدعف و قدوت موجدود نشدان داد کده چهدار شدداخص
مشارکت ،توافدق جمعدی ،عددالتمحدوری و شدفافیت
مدیریت شهری تهران از وضدعیت مناسدبی برخدوردار
نبوده .این شاخصها و بهخصوص دو شاخص مشارکت

533

و شفافیت همچنان که در مبانی نظری تحقیدق اشداره
شد از اهمیدت زیدادی در مددیریت شدهرها برخدوردار
هستند .مشارکت شهروندان در فرایندد تصدمیمگیدری
سرنوشددت شهرشددان و ایجدداد شددفافیت در سدداختار
مدیریت شهری در جهت اعتمادسازی و کاهش سدطح
فسدداد اداری یکددی از الزامددات مدددیریت شددهری در
کالنشهر تهران است.
همچنددین نتددایج تحقیددق نشددان مددیدهددد ،کدده
مشارکت ،فینفسه توانمندساز است ،چراکه به تبدع آن
مسئولیتی در شهروندان بهوجود میآید کده مدیتواندد
به تفویض اختیارات و در نهایدت بده توانمنددی آنهدا
ختم شود .شفافیت ،بهعنوان یک پیشنیاز اسدتراتژیک
برای تشویق مشدارکتهدای مردمدی و ارتقدای سدطح
حکمروایددی مطلددوب شددهری الزم و ضددروری اسددت،
ازسوی دیگر ،ایجاد فرهنگ شدفافیت در فعالیدتهدای
مدیران و مسئوالن شهری ،عنصری کلیدی در مبدارزه
با فساد نیز بهشمار میرود که از اهمیت فدوقالعدادهای
در دستیابی به حکمروایی شهری برخوردار اسدت و در
کالنشهر تهران از وضعیت مطلوب خود فاصدله دارندد.
افزون بر ایدن ،نتدایج تحقیدق حداکی از آن اسدت کده
وضعیت شاخص عدالت و برابری ،در مددیریت شدهری
کالنشهر تهران وضعیت نامناسبی دارد؛ بهعبارت دیگر،
شددهروندان ،عمدددتا در پاسددخ بدده گویددههددای شدداخص
عدالتمحوری گزینههای متوسط و پایینتر را انتخداب
کردند و این نشان میدهد که شاخص عدالت و برابری
بهعنوان یکی از شاخصهای مهم حکمروایدی مطلدوب
شددهری مطددرح بددوده و تأکیددد بددر ایددن اسددت کدده در
حکمروایی مطلوب شهری ،همۀ گروهها و افراد جامعدۀ
شهری ،بهویژه گروههای آسدیبپدذیر ،زندان و فقدرای
شهری و ...باید فرصت مناسب و برابر در زمیندۀ ارتقداء
وضعیت رفاهیشان ،تالش درجهت تخصدیص عادالندۀ
منابع و امکانات شهری و مشارکت تمام مردم شهر ،در
اعالمنظر و تصمیمگیری ،را در اختیدار داشدته باشدند.
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درصورت وجود چنین شدرایطی ،عددالت و برابدری در
فضای شهری سایه میافکند؛ اما آنچده پاسدخگویان در
این رابطه اذعان داشتند ،توزیع نابرابر منابع و امکانات،
مستثنیبودن از جریان اصلی جامعۀ شدهری ،نداشدتن
سهم و نقش در برنامهریزیهای ،شدهر خدود را منشدأ
بیعدالتی و نابرابری فرصتهدا دانسدتند .ایدن مسدئله
باعددث نددابرابری و بددیعدددالتی در اسددتفاده از تمددام
ظرفیتهای شهری میشود .در مقابل این شاخصهدا،
میددددانگین شدددداخصهددددای پاسددددخگویی (،)6/33
مسدددئولیتپدددذیری ( ،)6/13قانونمنددددی ( )6/33و
اثربخشددی و کددارآیی ( ،)5/63بیشددتر از حددد متوسددط
میددانگینهددا بددوده و نشدداندهندددۀ ایددن اسددت کدده
پاسخگویان ،وضع این شاخصها را در مدیریت شهری
مثبت ارزیابی کرده و نسبت به آنها احسا رضدایت
دارند .نکتهای که در اینجا میتوان بده آن اشداره کدرد
این مطلب است کده هرچندد شدهروندان نظدر مثبتدی
نسددبت بدده ایددن شدداخصهددا داشددتند ،امددا باسددتثنای
اثربخشی ،که تا حددودی میدانگین وضدع موجودشدان
بیشتر از حد متوسط گویهها بوده است ،شداخصهدای
پاسدخگویی ،مسدئولیتپدذیری و قانونمنددی اخدتالف
حداقلی در این زمینه دارند (تفاوت میان حد متوسدط
گویهها و میدانگین وضدع موجدود) ،و ایدن امدر نشدان
میدهد که این شاخصها در وضعیت میانه قرار گرفته
و اغلب پاسخگویان در ارتباط با این شاخصهدا گزیندۀ
متوسط را انتخاب کرده و در مواردی چند ،دید مثبتی
به این شاخصها داشتهاند که این مسدئله بیدانگر ایدن
موضوع است که مسئوالن و مددیران شدهری بایسدتی
این شاخصها را در کندار شداخصهدایی کده وضدعیت
منفی داشتند بیشتر مدنظر قرار دهند.
پیشنهادها
با توجه به یافتههای تحقیق ،چند پیشنهاد در راستای
موضوع تحقیق و بهمنظور اجراییشدن هرچه بهتر
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حکمروایی مطلوب شهری در مدیریت شهری کالنشهر

تهران ارائه میشود:
 همیشه در میان صاحبنظران و کارشناسان امربرنامهریزی شهری ،این مسئله مطرح بوده که یکی از
مهمترین دالیل عدمموفقیت طرحها و برنامههای
شهری عدم مشارکت مردم در روند این برنامهها است؛
بهعبارتدیگر مشارکت مردم در تهیۀ این طرحها و
مدیریت شهری میتواند بهمثابۀ تضمینی برای
موفقیت عرصۀ مدیریت شهری باشد .رهیافت
حکمروایی مطلوب شهری نیز ،با درنظرداشتن این
موضوع ،بحث مشارکت را یکی از شاخصهای خود
بهمنظور تحقق مدیریت شهری مطلوب ،مطرح کرده
است .با توجه به یافتههای این تحقیق ،شاخص
مشارکت علیرغم اجرای برنامههای مناسب در چند
سال اخیر ،در مدیریت شهری تهران ازجمله
شورایاریها و بهدنبال آن پیادهسازی الگوی مدیریت
محله ،بازهم وضعیت مطلوبی را از خود نشان نمیدهد
از طرفی با توجه به اینکه شهروندان تهرانی شاخص
مشارکت را بهعنوان مهمترین اولویت در شکلگیری
حکمروایی مطلوب شهری قلمداد کردهاند ،بههمین
منظور و باتوجه به این مطلب ،تقویت این دو نهاد
(شورایاریها و مدیریت محله) و نیز بسترسازی بیشتر
برای مشارکت مردم در روند برنامهریزی و مدیریتی،
جوابگوی بسیاری از ناکارآمدیها و کمبودهای
مدیریت شهری خواهد بود.
 از مشکالت برجستهای که همیشه گریبانگیرمدیریت شهری کشور بود ،سوای عدم مشارکت مردم
در این مدیریت ،حضور خیلی کمرنگ یا عدم حضور
سایر بخشها ازجمله بخش خصوصی در مدیریت
شهری بوده ،با بهکارگیری رویکرد حکمروایی مطلوب
شهری در مدیریت شهری کالنشهر تهران برای
اولینبار شاهد حضور این بخش در بدنۀ مدیریت
شهری کشور بهصورت عملی و واقعی بهعنوان بخش
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یاریرسان نهادهای دولتی و عمومی باشیم
(بسترسازی برای شکوفایی بیشتر تواناییهای بخش
خصوصی در مدیریت شهری).
 در جامعۀ شهری ،گروهها و کنشگران متعددی بامنافع مختلف وجود دارند .وظیفۀ حکمروایی مطلوب
شهری ،میانجیگری بین دیدگاهها و منافع مختلف
موجود در سطح جامعۀ شهری بهمنظور دستیابی به
توافقات گسترده دربارۀ آنچه که بهترین منافع را برای
همۀ شهروندان و نیز نحوۀ دستیابی به آن است .با
توجه به نتایج بهدست آمده از فرضیۀ اول تحقیق،
شاخص توافق جمعی وضعیت مطلوبی را از دیدگاه
پرسششوندگان به خود اختصاص نداده است.
ازهمینرو برای دستیابی به اجماعگرایی مستلزم وجود
ارتباط و تالش مشتر میان شهرداری کالنشهر
تهران و سایر بخشهای دخیل در اداره و مدیریت
شهری است.
 در رویکرد حکمروایی مطلوب شهری ،شفافیت،فرایند ی است که اطالعات مربوط به شرایط موجود،
تصمیمات و اقدامات را قابلدسترسی ،قابلرؤیت و
قابلفهم میکند .در حکمروایی مطلوب شهری،
شفافیت به معنای اختیاردادن به شهروندان برای
تبدیلشدن به حسابرسانی در جامعۀ شهری و داشتن
حق اظهارنظر و دسترسی به اطالعات ،آزاد است.
ازهمینرو و با توجه به اینکه شاخص شفافیت جایگاه
مناسبی را از نظر شهروندان به دست نیاورده است،
مشارکتدادن شهروندان در فرایند تصمیمگیری و
انجام طرحها ،ایجاد بستری ،برای اظهارنظر مردم
نسبت به عملکرد شهرداری ،قابلیت دسترسی به
جریان آزاد اطالعات ،کنترل و پایش عملکرد مدیران
میتواند باعث شفافترشدن روند اداره و مدیریتی
کالنشهر تهران ازسوی شهرداری شود.
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Introduction
The city is considered as the a source of development and urban management has a very important
role in urban development and improvement of urban settlements. Also, it plays an important role in
improving human settlements and sustainable urban development in desirable urban life. Urban
population growth, urbanization, globalization, and the need for accountability and citizenorientation, have challenged urban management, especially urban metropolis, urban managers and
decision makers have led to use optimal methods in urban management. One of the most prominent
methods is the urban good governance. On the other hand, On the base of principles and aims of
good urban governance, governments cannot meet the needs of citizens and it is necessary to increase
their responsiveness to new needs with rising flexibility and their capability by attracting active
power in public institutions and involving citizens in decision- making process as a main
beneficiaries. Therefore, this study investigates and evaluates Tehran’s urban management based on
good urban governance theory and determines indexes that have most effect on governance process
in Tehran Metropolis.
Methods and Material
In this paper, the research method is descriptive-analytical. The method of data collection and
information is documentary and survey. For achieving this purpose, documentary and library
methods have been used for theoretical framework of research and questionnaire, observation and
interview were used for data collection in survey method. The Delphi method has also been used to
evaluate urban management in Tehran metropolis based on urban good governance indexes. The
statistical sample of this research is citizens living in districts 1, 5, 15 and 16 of Tehran Metropolis.
For achieving this purpose 400 questionnaires had completed by Tehran citizens. Acquired data were
analyzed by SPSS software. Statistical test including T-Test and hierarchical multiple regression
analysis has been used to analyze the collected data.
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In order to investigate urban good governance indexes in Tehran metropolis (regions 1, 5, 15 and 16)
at first, each of the eight indicators was measured by using one-sample T-test and eventually, single
sample T- test was used to investigate the situation of the city in general. The results show that in
citizen's point of view, Tehran’s urban management achieved appropriate situation in terms of
responsibility, accountability, rule of law and effectiveness and efficiency indexes and in terms of
participation, transparency, consensus oriented and equality has not appropriate situation. The second
hypothesis of the research is to rank the indexes that affect the urban good governance from the
perspective of citizens. In other words, this hypothesis seeks to determine the importance of urban
good governance indicators by citizens in shaping urban governance in urban management. A
multivariable regression analysis method was used to investigate and determine these indices.
Accordingly, the participation index (β = 0.398), the rule of law (β = 276), responsibility index (β =
0.242) and accountability index (β = 0.225) are the most important indicators of urban good
governance in the study areas is from the citizen's point of view, and the indicators of justice-centred,
efficiency and effectiveness, transparency and collective consensus are ranked next.
Conclusions
The results of the research show that the equity and equality indexes are considered as one of the
most important indicators of urban good governance and emphasizes that, in a urban good
governance, all groups and individuals of the urban community, in particular, vulnerable groups such
as women and the poor people, and etc. have the right and equal opportunity to improve their welfare
status, strive for the fair allocation of resources and urban facilities, and the participation of citizens
in making comments and decisions. In addition, the results indicate that the accountability,
accountability and legality indicators have a minimal difference. These results show that these
indicators are in the middle position and most respondents have chosen the medium option in relation
to these indicators and in some cases have had some positive attitudes to these indicators, which
requires that urban officials and managers should consider more attention to these indicators with
indicators that are negatively affected.
Keywords: Urban management, Urban good governance, Sustainable urban development, SPSS
software, Tehran Metropolis.
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