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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The policies and rules based on which cities are governed are influenced by 

legal and political discourses and can cause political and party conflicts. In 

the field of legal frameworks, ambiguities governing citizenship rights and 

planning tend to create inequality, and governance is necessary to ensure 

stable governance in the process of good urban management. In terms of 

purpose, this research is of an applied type, which was carried out by 

descriptive-analytical method and based on library studies and field 

investigations in the framework of the analytical-case model. Survey 

techniques, questionnaire tools, and interviews with the Delphi community 

have been used. The statistical sample size using the available sampling 

was 27 experts with the purposeful sampling method. In order to analyze 

the data, SPSS software was used, and Smart PLS software was used to 

model the structural equations with the partial least squares approach to 

evaluate the conceptual model of the research. Also, the future research 

method has been used to explain the key drivers and future scenarios using 

the structural and cross analysis method. The results of the analysis of the 

path coefficients related to the studied dimensions show that the justice 

index has the highest effect, followed by the indicators of responsibility, 

consensus-oriented, transparency, participation, efficiency and 

effectiveness, legality, and then accountability, which have the least effect 

on the urban management structure of Region 20. In the second part, by 

identifying and analyzing the effective drivers and compiling possible 

scenarios, from the total of 237 situations governing the scenario page, 132 

situations and 55.70% are favorable situations, 64 situations and 27% are in 

static mode and 41 situations and 17.30% shows the percentage of the 

critical situation. According to the findings, among the 15 plausible 

scenarios for the good governance of Shahr-e-Rey, there are 9 scenarios 

with a favorable situation, which show relatively promising conditions at 

the local management level. 
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Extended Abstract 

Introduction 

As we get closer to the present, the need for an 

extra-local institution to manage the area of the 

smaller components of this complex has become 

a necessary and undeniable matter for many 

metropolitan areas of the world. The 

implemented metropolitan institutions are 

adaptable in general (such as the idea and logic 

of formation, scope of duties, territory under 

control, etc.), but in executive details (such as 

the method of formation, organizational 

structure, and the method of communication 

with other administrative levels) are influenced 

by the political system. and the specific 

planning of each country. The experience of 

metropolitan areas without local administration 

shows that the abandonment of areas and the 

separation of metropolitan tasks in the hands of 

administrations with special objectives and local 

administrations have caused many problems in 

these areas. The attitude of the current research 

is based on not accepting the foundations of this 

view, and it is based on the fact that insisting on 

reasons such as maintaining competition, 

innovation, or protecting the rights of 

individuals, at the local level, is a solid and 

reliable logic for entrusting the future 

development of the region to the successful 

implementation of local administrations and not 

Separation of functions between different 

components of the government structure. The 

non-separation and division of duties between 

the higher and lower levels of the metropolitan 

region causes a comprehensive approach in 

recognizing and solving problems, providing 

infrastructure and services, and a strategic plan 

for the future of the region, which is necessary 

for the activity of its various components, 

including statesmen, people and private sectors. 

The available evidence shows that what is 

always neglected in the country's urban 

management process at the micro level is 

mainly macro level issues and problems, and 

less attention is paid to micro level issues and 

problems. What has been popularized as local 

management in urban texts has led to extensive 

debates regarding the nature, importance and 

various issues of this level of cities, including 

their management. It seems that the realization 

of the mentioned approach in the urban 

management system of Iran, including in 

Tehran and Region 20, requires the reform of 

the urban management structure and 

objectification of citizens' participation. In this 

regard, localities have a special role and 

importance. In fact, urban neighborhoods are 

the focus and workshop of collaborative 

management and planning because they are 

considered the smallest unit of the spatial 

organization of the city. 

Methodology 

In terms of the purpose, the research is of an 

applied type, which was carried out by a 

descriptive-analytical method based on 

documentary library studies and field surveys. 

In the first step, by reviewing the theoretical 

foundations and compiling 69 governance 

indicators in 8 dimensions, from the 

documentary method including the survey 

technique and questionnaire tools and 

interviews with the Delphi community, the 

influential indicators of urban governance in 

local management using the consensus index 

model to determine the importance, certainty 

and priority is used. The size of the statistical 

sample using the available sampling method, 27 

experts with non-random or targeted sampling, 

including university faculty members, executive 

and administrative experts of the 20th region 

and experts in the field of governance has been 

done. In order to analyze the data, the structural 

equation modeling technique with the partial 

least square approach of the Smart PLS 

software was used to evaluate the conceptual 

model of the research. In the final part, drivers 

influencing good governance were used using 

the consensus index model to determine the 

importance, certainty and priority of the drivers. 

Qualitative data with open questionnaire and 

through interviews and document review and 

quantitative data used in this research were 

prepared numerically and by weighting Delphi 

questionnaires. After collecting the indicators 

and variables, the matrix of mutual effects based 

on the future research approach and exploratory 

analysis was formed with the help of Micmac 

software in two stages and the key and 

influential drivers on the development process 

and the future of governance within the next 10 

years were identified. By identifying the 

components and primary drivers effective on the 

subject, based on the findings of the Delphi 

method and interviews with elites and executive 

officials from among the total of 69 sub-drivers, 

47 key drivers were set in the eight dimensions 

of governance with a matrix width of 47x47 

based on the analysis of the effects of 

intersection. 

Results and discussion 

The analysis of the path coefficients related to 

the 8 investigated dimensions shows that the 

legality index (L) has the highest influence, 

followed by the indicators of responsibility 
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(Re), participation (P), justice (J), transparency 

(T), efficiency and effectiveness. (E), 

accountability (R), and then central consensus 

(C) have the least influence on the urban 

management structure. Therefore, the model of 

good urban governance, as one of the 

management models, has a positive effect on the 

local management structure. From the total of 

237 states on the scenario page, 132 states and 

55.70% are favorable states, 64 states and 27% 

are static states, and 41 states and 17.30% are 

critical states. This situation shows that almost 

half of the states on the scenario page are in the 

optimal state, followed by the static state and 

finally, the critical state has the lowest amount. 

According to the similarity of the scenarios, 

they can be divided into three groups, each of 

which includes several scenarios with almost 

common characteristics with little difference in 

one or more situations among the 15 main 

factors. These groups are as follows: favorable 

scenarios (including scenarios 2, 3, 5, 7, 8, 9 

and 15); Static scenarios (including scenarios: 1, 

6, 10, 11, and 12) and crisis scenarios (including 

scenarios 4, 13, and 14). Among the believable 

scenarios for the favorable governance of 

Region 20, there are nine scenarios with a 

favorable situation, which show promising 

conditions for urban management in the future. 

Conclusion 

The demographic and economic developments 

of Tehran metropolis indicate the need to 

change the spatial planning and management 

system at the local and intermediate levels. In 

other words, if the management of these layers 

does not change in accordance with the social 

and economic changes that occur in them - that 

is, the independent managements of the territory 

at the middle levels do not move towards 

managerial integration - physical-spatial plans 

also lack the necessary ability to direct and 

control physical changes. And they will not 

have the space of Tehran metropolitan areas. 

Based on this, the growth and development 

outside the official boundaries and the growth 

and development of centers and residential 

centers around these centers have resulted in the 

formation of a large number of independent 

administrative and governmental territories 

within a single functional area, where each 

governmental territory or local administration 

has the right to The authority and authority to 

comment is in a part of the territory of the 

region, and there is no single government 

authority to make decisions and act in the entire 

metropolis. The available evidence shows that 

what is always neglected in the country's urban 

management process at the local level is mainly 

the issues and problems of metropolises, and 

less attention is paid to the issues and problems 

of local management. In region 20, due to the 

existence of issues such as the lack of proper 

distribution of uses and not following a single 

model for access to urban services, a high 

percentage of wear and tear, health and 

educational deficiencies in some localities, an 

unbalanced physical development pattern due to 

a high percentage of immigration, density and 

insecurity, inappropriate housing, low per capita 

urban services, the existence of numerous 

factories and industries and noise pollution and 

air pollution caused by their smoke in the 

environmental sector, as well as the centralized 

administrative system, oil-dependent economy, 

imbalance and lack of planning, indiscriminate 

migrations to the region 20 and the formation of 

informal settlements in the management sector, 

it is very difficult to realize the main indicators 

of governance in connection with the studies 

and evidence in the 20 region. 
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و  یحقوق یهاگفتمان ریتحت تأث شوند،یکه بر اساس آن شهرها اداره م یو قواعد هااستیس
 یهاچارچوب نهیشود. در زم یو حزب یاسیس یهایریدرگ جادیباعث ا تواندیاست و م یسایس

 ییدارد و حکمروا ینابرابر جادیبه ا لیتما یزیربرنامه ،یابهامات حاکم بر حقوق شهروند ،یقانون
پژوهش ازلحاظ  نیاست. ا یضرور یکارآمد شهر تیریمد ندیدر فرآ داریپا تیحاکم نیتضم یبرا

و  یابر مطالعات کتابخانه یو مبتن یلیـ تحل یفیکه به روش توص باشدیم یز نوع کاربردهدف، ا
و  شیمایپ کیشده است. از تکنانجام یـ مورد یلیتحل یدر چارچوب الگو یدانیم یهایبررس

با استفاده از  یشده است. حجم نمونه آماراستفاده یو مصاحبه با جامعه دلف شنامهابزار پرس
است.  دهیهدفمند به انجام رس یریگنفر متخصص با روش نمونه ۲7در دسترس،  یریگنمونه

روش حداقل  کردیبا رو یمعادالت ساختار یسازو مدل SPSSافزار ها از نرمداده لیجهت تحل
شده است. استفاده قیتحق یمدل مفهوم یابیجهت ارز Smart PLS افزاراز نرم یمربعات جزئ

از روش  ندهیآ یوهایو سنار یدیکل یهاشرانیپ حیجهت تشر یوهپژندهیاز روش آ نیهمچن
 یمربوط ابعاد موردبررس ریمس بیضرا لیتحل جیشده است. نتاو متقاطع استفاده یساختار لیتحل

 یهاشاخص بیو بعدازآن به ترت ریتأث نیباالتر یکه شاخص عدالت دارا دهدینشان م
و سپس  یقانونمند ،یو اثربخش ییرکت، کارامشا ت،یشفاف ،یمحوراجتماع ،یریپذتیمسئول

و  ییدارد. در بخش دوم با شناسا ۲۰منطقه  یشهر تیریرا بر ساختار مد ریتأث نیکمتر ییپاسخگو
حاکم بر صفحه  تیوضع ۲37از مجموع  ،یمالاحت یوهایسنار نیاثرگذار و تدو یهاشرانیپ لیتحل

درصد در حالت  ۲7حالت و  64تعداد  مطلوب، تیدرصد وضع 7۰/55حالت و  13۲تعداد  ویسنار
 انیاز م ها،افتهی. مطابق دهدیرا نشان م یبحران تیدرصد وضع 3۰/17حالت و  41و تعداد  ستایا

مطلوب  تیبا وضع ویسنار 9 تعداد ،یمطلوب شهرر ییحکمروا یشرویپ یباورکردن یویسنار 15
 .دهدینشان م یمحل تیریرا در سطح مد یادوارکنندهینسبتاً ام طیوجود دارد که شرا
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 مقدمه

 یزندگ در یمشکالت ومسائل  حاضر، عصر یفناور شرفتیپ از یناش یهادهیپد و یاجتماع راتییتغ ،یاقتصاد تحوالت

 از یبزرگ بخش ناچارند شهرها کنندهاداره رانیمد و نانیشهرنش کهیطوربه است؛ کرده جادیا شهرها امور اداره و یشهر

 نیا(. Bettencourt, 2020: 119) کنند ینیشهرنش و شهر مشکالتوفصل حل و ییجوچاره صرف را ودخ فکر و وقت

 یهاتیریمد و یمل یهاحکومت ییتوانا با یشهر تیجمع گسترده یازهاین تطابق نداشتن از یناشعمدتاً  مشکالت

 جریان بر مدیریت نحوه میان این در (.34-33: 1399و همکاران،  یعراق یانی)آشت است هاآن به ییپاسخگو در یشهر

 عامل زیرا کند، ایفا را نقش ترینمهم شهری توسعه پایداری و انسانی هایسکونتگاه بهبود تواند درمی زندگی مطلوب

گیرد )ربانی و می نشأت شهری مدیریت کارایی از شهرها مسائل با برخورد و نحوه شهری هایبرنامه کنندهتنظیم

عمومی  جدید و متفاوت برای بخش یهانقشبه یک مفهوم به معنای پدید آمدن  هایدگرگوناین (. 48: 1398همکاران، 

در طول چند دهه اخیر، رویکردهای گوناگونی در عرصه (. Liu et al., 2020) شودیمخاص برای دولت تلقی  طوربهو 

. در حال حاضر، این الگو هاستآن ینرتمطرحاست که حکمروایی خوب شهری، از  شدهمطرحشهری  هایچالش مدیریت

. شودیمشهرها تلقی  نیافتگیتوسعهفقر و  بستبنو محافل کارشناسی، بهترین راه خروج از  المللیینبدر مجامع 

تا  شودیمو بر نقش محلی متمرکز  کشدیمحکمروایی اصول فعلی دولت از باال به پایین حکمرانی جهانی را به چالش 

در جهان پویای (. Korosteleva & Flockhart,153 :2020)در برابر نیازهای مردم پاسخگوتر کند  حاکمیت شهری را

قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید  تنهاییبه هادولتامروز، نقش دولت نیز متحول و مسئولیت آن متفاوت خواهد بود، 

پاسخگویی  توانمیدمیدن نیروی تازه در نهادهای عموخود از طریق باز هاییتقابلنخواهند بود. آنان بایستی با افزایش 

جامعه در  هاییتظرفبه نیازهای جدید را افزایش دهند. این مهم نیازمند الگوهای جدیدی است که بتوان از همه 

)رضایی و همکاران،  دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت یهابخش

و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت شهر  ترینینههزکممؤثرترین،  عنوانبهحاضر، این رویکرد  در حال(. 115: 14۰۰

 طرفبهاصلی در حکمروایی خوب، حرکت و گذار از ساختارهای متمرکز و سلسله مراتبی  یگذارهدف. شودیمشناخته 

 یهامؤلفهدرواقع ؛ بخش خصوصی است ازجملهی اجتماعی و بازیگران غیردولت یهاسازمانرویکرد مشارکتی با 

حکمروایی خوب شهری، یک مجموعه ساختار به هم وابسته است که بهبود در وضعیت هرکدام به بهبود در شرایط مؤلفه 

. برای ارتقای وضعیت حکمروایی در مدیریت شهری باید (1۰9ـ  1۰7: 1399)احدنژاد روشتی و نجفی،  دیگر وابسته است

 (.3۰: 1399داغی، طاهر موسوی و قرهکه تنها با نگاه به این موضوع نتیجه مورد انتظار حاصل نخواهد شد ) توجه داشت

و این  شودیمشهری منجر  هایگیرییمتصمفعال شهروندان در عرصه  آفرینینقشرویکرد حکمروایی به بر این مبنا، 

 ترینهبهو  ترمناسب صورتبهت کنشگران، مشکالت را ظرفی کارگیریبهتا با  کندیمامکان را برای مدیران فراهم 

 دهدمی نشان ایران در شهری مدیریت وضعیت به نگاهییمن(. Stephenson et al., 2018: 359بشناسند و رفع کنند )

 شهری مدیریت نفت، بر مبتنی و رانتی اقتصاد شهری، هایطرح و هابرنامه بودن زابرون تمرکزگرایی، چون دالیلی به که

 گرفتار سلولی و بخشی مدیریت گردابه در و گرفته فاصله سیستمی و یکپارچه مدیریت از مدام و است دولت سیطره در

 پایین به باال از هاینگرش و هادیدگاه در و ماندهعقب شهرنشینی این از حاصل مسائل و شهرنشینی روند از و آمده

 با کشور شهری مدیریت نظام در بازنگری و اصالح روازاین. (6۲: 1396پویا و همکاران، )شمس است گردیده گرفتار

. است بوده تأکید مورد جدی صورتبه شهری مدیریت زمینه در مطرح نوین هایدیدگاه محتوایی و ساختاری تحوالت

 چگونگی بر که شدهمطرح شهری حکمروایی عنوان تحت شهرها مدیریت نظام در جدیدی مقوله اخیر هایدهه

 .(54: 1399پور و همکاران، شهیدی)دارد  تأکید عادالنه و ساالرمردم توسعه زمینه با بهینه و کارا مدیریتی به نیافتدست
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کارهای  ایران( مشخص طور)به توسعهدرحال در کشورهای حکمروایی خوب شهری نظری زمینه در امروزه طورکلیبه

در  عملی هایگام از یکی روازاین. باشندمی مطلوب از نقطه ترعقب بسیار اجرایی لحاظ به اما است شدهانجام بسیاری

 از را تصمیم گیران چراکه شهری است های مرتبط با مدیریتچالش بهتر هرچه شناخت آینده برای اقدام و ریزیبرنامه

 حکمروایی خوب زمینه در های عملیگام گرفتن برای. داردمی مصون آینده محیط با در مواجهه راهبردی غافلگیری

 7۰ از بیش ایران، میلیونی 8۰ حدود جمعیت از. باشندمی شهرهاکالن و مرجح، اساسی اولویت یک ایران شهری در

 ۲5 حدود در که است حالی در این. (۲75: 1399فرد و همکاران، )جعفری انداستقراریافته شهرها در تعداد این از درصد

 در جمعیت باالی تمرکز این. سکونت دارند جمعیت نفر میلیون 1 باالی شهرهایکالن در جمعیت ایران کل درصد

 آتی پایدار بلکه توسعه است، آورده پدید فعلی شرایط در را ایمشکالت عدیده تنهانه تهران ویژهبهکشور  شهرهایکالن

 در همواره آنچه دهد کهاند. شواهد موجود نشان میساخته مواجه جدی هایچالش با نیز را کشور طورکلیبه و شهرها

 سطوح کالن است و مشکالت و مسائل عمدتاً گیرد،می قرار غفلت در سطوح خرد مورد شهری کشور مدیریت فرآیند

 شده، رایج شهری متون در مدیریت محلی عنوانبه آنچه. شودمی در سطح خرد مشکالت و مسائل به توجهی کمتر

 پی در هاآن مدیریت ازجمله شهرها این سطح از مختلف مسائل و اهمیت هیت،ما با ارتباط در را هایدامن پر هایبحث

در  فزاینده یهاینارسائ مشکالت و ها وچالش ینا شدنمطرحبا (. 66۲؛ 1399آبادی و همکاران، است )زنگی داشته

خوب  ییحکمروا یالگوها الگو ینا از یکی است. شدهمطرح یمتعدد یکردهایالگوها و رو ،یسنت یشهر یریتمد حیطه

 ینفعانذ همهآن موجببهکه  شودیم یفتوسعه تعر یمشارکت آیندفر عنوانبه یشهر یریتمد یالگو ینا است. یشهر

الگو  ینا در کند.یفراهم م یحل مشکالت شهر یرا برا یلیوسا یجامعه مدن و یبخش خصوص شامل حکومت،

به باال توسط  یینپا از و کنترل یزیربرنامه یبرا یشترین بامکا کمتر شده و یشهر یریتمد یممستق ییاجرا یتمسئول

 ازجمله و یرانا یشهر یریتمدنظام  در مذکور یکردتحقق رو سدریم به نظر. شودیمردم فراهم م و یخصوص ینهادها

 ینا در به مشارکت شهروندان است. بخشیعینیت و یشهر یریتمستلزم اصالح ساختار مد ۲۰و منطقه تهران  در

 یمشارکت یزیربرنامه و یریتکارگاه مد کانون و یدرواقع محالت شهر دارند. یایژهو یتاهم وص محالت نقش وخص

مناطق های اجرایی مدیریت تجربهدر حقیقت  .شوندیمحسوب م شهر ییفضا انواحد سازم ترینکوچک چراکههستند 

در سطوح های مدیریت تجربه همه دهدنشان میبندی راهکارهای مدیریت مطلوب تحلیل و اولویت درباره شهریکالن

(، متأثر شهریکالنکلی تشکیل نهادی فرامحلی ) یدهاکه در قرن بیستم به اجرا درآمده است، حداقل در  محلی کالن و

ها، تاکنون بوده است که در ابتدا کشور خواستگاه این نظریه م، از اوایل قرن بیستخاص مدیریت های نظریاز دیدگاه

یر تحول الگوهای نظری مدیریت د. همپای سکرتدریج در طی قرن به سایر کشورها رسوخ قرار گرفت و به تأثیرتحت 

صورت یکپارچه اداره به شهرهاکالنو معموالً  اندقرارگرفته تأثیرهای اجرایی نیز تحت ، در قرن بیستم، شیوهشهریکالن

شویم نیاز به نهادی فرامحلی، برای ان حال نزدیک می. هرچه به زم(Huck & Monstad, 2019: 214) اندشده

صورت امر ضروری و جهان، به شهریکالناز سوی بسیاری از مناطق  اجزای خردتر این مجموعه منطقهمدیریت 

وظایف،  حوزهاجراشده، در صورت کلی )مانند ایده و منطق تشکیل،  شهریکالنانکارناپذیر درآمده است. نهادهای 

 نحوهتشکیل، ساختار سازمانی و  نحوههستند، اما در جزئیات اجرایی )مانند  قابل انطباق( غیرهکنترل و قلمروی تحت 

 شهریکالنمناطق  تجربهریزی خاص هر کشور هستند. اداری و برنامهـ  نظام سیاسی تأثیرارتباط با سطوح دیگر( تحت 

با اهداف ویژه و  هاییریتمددر دست  شهریکالنو تفکیک وظایف  مناطق رها کردنکه  دهدمی محلیبدون مدیریت 

نگرش پژوهش حاضر بر  .(Qing, 2019: 174) ه استساختگیر این مناطق های محلی، مسائل متعددی را دامنمدیریت

حفظ رقابت، نوآوری، یا حفظ  ماننداست که تمسک به دالیلی  بر آنهای این دیدگاه استوار است و عدم پذیرش بنیان
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 هاییریتمد اجرای موفق منطقه به یندهآ توسعهاتکایی برای سپردن اد، در سطح محلی، منطق محکم و قابلحقوق افر

تفکیک و تقسیم وظایف بین سطوح باالتر و است. عدم مختلف ساختار دولتی  یتفکیک عملکردها بین اجزاعدم محلی و 

ها و خدمات و طرحی راهبردی زیرساخت ارائهئل، نگری در شناخت و حل مساجامع سبب شهریکالن منطقهتر از پایین

خصوصی ضروری  هایبخششامل دولتمردان، مردم و  مختلف آن یشود که برای فعالیت اجزامنطقه می یندهآبرای 

در هر پژوهش علمی، ردیابی مطالعه و بررسی پیشینه موضوع موردنظر؛ قبل از پرداختن به موضوع الزم و ضروری  است.

 وتحلیلتجزیهتوان به پاسخی مناسب و نمی هاآندون دستیابی به نتایج پژوهشی دیگران و توسعه و تکامل است؛ زیرا ب

دهد که کاربرد مفاهیم مرتبط با حکمروایی در این رابطه نشان می شدهانجامهای تجربی پژوهش مطالعه. یافتدستبهتر 

بیشتر شده و با توجه به رویکردهای کمی و کیفی  روزروزبه شهرهاکالنخوب در مسائل کالن و ساختاری مدیریت 

که باعث همکاری متقابل میان دولت، بخش خصوصی و  یافتدستتوان به یک ابزار یا روش کارا و مؤثر موجود می

 حکمروایی مطالعات در تحقق نتایج (. بنابراینMarkus & Krings,1516 :2020شود )جامعه محلی در این فرآیند می

. کاربست به پایدار شهری توسعه ابعاد و اهداف برای توانمی را نگری استآینده و سونگرهمه مطالعات بر یمبتن که

خوب  ییحکمروا یریپذدر تحقق نهادمردم یهاسازمان طورکلیبهاند که به این نتیجه رسیده (14۰۰و همکاران ) ییرضا

 ییمشارکت و پاسخگو هایمؤلفه پذیریتحققبر  اوجودآنکهبها سازمان یناما ا تهران نقش دارند، شهرکالن یشهر

نقش  یکارآئ نینو همچ یتشفاف ینان،اطم یتقابل یهالفهؤباشند، اما در برآورده ساختن میتهران مثمر ثمر م شهرکالن

 ییطلوب حکمروام یتضعوانداز چشم یبوم یارائه الگوبا بار  یناول یبرا (14۰۰و همکاران ) یانکاظم ندارند. یقبولقابل

 یتاهم ازلحاظوزن و نمره  یکه دارا اندشدهبیان یارهاییها، ابعاد و معدر قالب مؤلفه ینفعان،مشهد از نگاه ذ یخوب شهر

باشد و  یارهاییچه مع یدارا یدمشهد با یخوب شهر ییهستند که در حالت مطلوب حکمروا ینا کنندهبیانو  باشندیم

 بر تأکید با شهری مدیریت عملکرد ارزیابی ( با14۰1کاوه پور و همکاران )است.  انیزبه چه م یکهر  یتدرجه اهم

 اثربخش و کارایی تأثیر آمدهدستبه ضرایب میان که در اندرسیدهاهواز به این نتیجه  شهر خوب حکمروایی هایشاخص

 بر تأثیرگذاری میزان باالترین که است این نشانگر و نموده کسب را امتیاز بیشترین 839/۰ ضریب کسب با حکمروایی بر

 یشهر یتدر حاکم یدئولوژیا عنوانبه یفناور یبا بررس (۲۰۲1) 1چیب و همکاراندارد.  را حکمروایی گیریشکل

از  یناش هاییرساختها، خدمات و زحلبر راه تأکیدهوشمند، با  یکه چرخش به سمت شهرها کندیاستدالل م

کرده  یتتقو دهد،یشکل م یشهر یجها و نتاچارچوب گیری،یمغالب را که به تصم لوژییدئوا یک یجیتال،د هاییفناور

خوب توسط ساکنان شهرها در سراسر جنوب  یحکومت شهر یبرا اییندهفزا یتقاضا ( معتقد است۲۰۲1) ۲چیگبواست. 

که چگونه  دهدی( نشان مبیای)نام یندهوکدر و ینزم یتمسائل مربوط به حاکم یوجود دارد. مطالعه مورد یقاآفر یصحرا

( ۲۰۲۲) 3سایومکرد.  ایتها حمچالش یریتخوب را اعمال کرد و از استقالل شهر در مد یحکمران یکردرو یک توانیم

 نشان 4حکمروایی خوب شهری در بخش زمین و مسکن شهری در شرق آفریقا هایچالشای با عنوان تجارب و مقاله در

( اثربخشی و کارایی و برابری، شفافیت، پاسخگویی، پاسخگویی، مشارکت،) شهری خوب حکمرانی عناصر که دهدمی

ناتوانی  عدم تعهد، منابع، کمبود شهری زمین و مسکن خوب حکمروایی در عمده هایچالش. شوندنمی اعمال درستیبه

 جویانه رانت رفتار و ودجهفقدان ب مصالح، مدرن، ضعف خدمات عدم ارائه صری،ب مقررات و فقدان قوانین انسانی، منابع

 هایسکونتگاه در شهری آوریتاب برای ( در ارتباط با حکمروایی خوب۲۰۲۲و همکاران ) 5یارونتایج پژوهش ریور .است

                                                           
1 . Alvarez 

2 . Chigbu 

3 . Siyum 

4 . Tigrai 

5 . Rivero-Villar 
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 کشورهای در توده پسند هایسکونتگاه در شهری آوریتاب دهد که ایجادنشان می توسعهدرحال کشورهای توده پسند

. است غیراستاندارد سریع شهرنشینی و اقلیمی تغییرات ترکیبی اثرات از ناشی که است ریفو الزام یک ،توسعهدرحال

 این پذیریآسیب ،وجودبااین. شودمی دیده حاکمیتی پیامد یک عنوانبه المللیبین توسعه حوزه در شهری آوریتاب

 برطرف را هاآن پذیریآسیب باید که تاس حاکمیتی ساختارهای از هاآن ساکنان محرومیت از ناشی حدی تا هاسکونتگاه

 در فراگیر خوب سیاست حکمروایی طریق از طبیعت با مجدد ( در پژوهشی با عنوان ارتباط۲۰۲۲) 1ویلکس. کرد

 نزدیک هم به ما اجتماعی و اقلیمی هایبحران که زمانی در و ایمشده جدا طبیعت از با اشاره به اینکه ما ها،مقیاس

 برای آن عضو کشورهای و متحد ملل سازمان ،19کووید  ظهور از قبل حتی. رویممی فراتر ایسیاره هایمرز از شوند،می

 کهدرحالی. بودند شدهخارج مسیر از پاریس توافقنامه اساس بر اقلیمی تعهدات اجرای و ۲پایدار توسعه اهداف به دستیابی

 صنعت یک ایجاد باعث همچنین مدل این است، کرده تحمای غذایی مواد تولید افزایش از کشاورزی تشدید و گسترش

شده بهره  فرآوری فوق و فشرده کربن با غذایی مواد از بیشتری مقادیر مصرف و ضایعات ،ازحدبیش تولید از ناپایدار

ی حکمروایمرتبط با  هاییدگاهگرفت که د نتیجه توانیم منابع مرتبط با موضوعمرور منابع مطالعات و  با. است جسته

 ،شدهشناخته یاتادب دارای هایدگاهد هستند. این های بشریسکونتگاه پیدایش اندازهبه قدمتی یدارا خوب شهری

 فکری زیربنای ی،نظر یانبن یدارا یکدارند و هر یمشخص یخاص خود هستند و مکاتب نظر یشناسمحدوده و روش

 ترپیچیدهمسائلی  سویبهمباحث بسیار ساده مدیریتی تحول خود از  یردر س هستند که خود خاص نظری الگوهای و معین

سیاسی، ایدئولوژی، اهداف توسعه پایدار، سالمت شهری، منابع آب،  سازماناز قبیل تغییر اقلیم و مخاطرات محیطی، 

از  یمتنوع یممفاه سال اخیر 5در  یطورکلاند. بهحرکت کرده ینسب ییهمگرا یسوبهآوری، زمین و مسکن و.. تاب

های گیری از مبانی و شاخصدر این پژوهش ضمن بهره. است یافتهدر طول زمان توسعه خوب شهری کمرواییح

بار به تشریح وضعیت حکمروایی در  نخستینپژوهی برای های معادالت ساختاری و آیندهمطالعات پیشین، با ترکیب روش

 اهد شد.و در سطح مدیریت محلی آن پرداخته خو شهریکالنقلمروهای درون 

 

 پژوهش روش

اسنادی  یاکتابخانهتحلیلی و مبتنی بر مطالعات  ـ که به روش توصیفی باشدیمهدف، از نوع کاربردی  ازلحاظپژوهش 

 8های حکمروایی در شاخص 69تدوین در قدم نخست، با مرور مبانی نظری و است.  گرفتهانجاممیدانی  هاییبررسو 

 حکمروایی تأثیرگذار هایبا جامعه دلفی، شاخص مصاحبه پیمایش و ابزار پرسشنامه وشامل تکنیک  اسنادی روش ، ازبعد

 حجم. است شدهاستفاده اولویت و قطعیت اهمیت، تعیین برای اجماع شاخص با استفاده از مدل شهری در مدیریت محلی

 هدفمند، گیرینمونه یا ادفیتص غیر روش با متخصص نفر ۲7 دسترس، در گیرینمونه روش از استفاده با آماری نمونه

 رسیده انجام به حکمروایی و متخصصان حوزه ۲۰دانشگاه، کارشناسان اجرایی و اداری منطقه  علمیهیئتاعضای  شامل

 Smart افزاراز نرم یروش حداقل مربعات جزئ یکردبا رو یمعادالت ساختار سازیمدلها از فن داده یلتحلجهت . است

PLS بر حکمروایی خوب با  تأثیرگذار هایاست. در بخش نهایی پیشران شدهاستفادهیق تحق یفهوممدل م جهت ارزیابی

 پرسشنامه با یفیک یهادادهشد.  استفاده هاپیشران اولویت و قطعیت اهمیت، تعیین برای اجماع شاخص استفاده از مدل

وزن  قیطر از و یعدد صورتبه پژوهش نیا در مورداستفاده یکم یهاداده و اسناد یبررس و مصاحبه قیطر از و باز

رویکرد  مبتنی بر متقابل آثار سیماتر رها،یمتغ و هاشاخص یگردآور از پس. است شدهتهیه دلفی یهاپرسشنامه دهی

                                                           
1 . Wilkes 

2 . SDGs 
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 برکلیدی و اثرگذار  هایپیشرانو  شد لیتشک مرحله دو در Micmac افزاراکتشافی به کمک نرم و تحلیل پژوهانهآینده

 .شدند مشخص آینده سال 1۰ ظرف حکمروایی را آینده و تتحوال روند

 

 موردمطالعهمحدوده 

 شرقی دقیقه ۲6درجه و  51 شمالی، دقیقه 36درجه و  35بین مختصات جغرافیایی  شهرستان ری ری مرکزشهر

گانه های سه. مساحت بخشاست متر 1۰6۲ دریا سطح از شهر این ارتفاع. (1395)مرکز آمار ایران،  شده استواقع

 ایمحدوده ری . شهرباشدمی کیلومترمربع 1645، و فشاپویه 543 کهریزک ؛ بخش174بخش مرکزی  ؛شهرستان ری

 و ورامین شهرستان به شرق از قم، شهرستان به جنوب از تهران، به شمال از ،کیلومترمربع ۲۲93 مساحت با است

 هرش جنوب در ری شهر. شودمی محدود زرندیه و کریمرباط اسالمشهر، هایشهرستان به غرب از پاکدشت، شهرستان

 1395جمعیت شهرستان بر اساس آمار سال . باشدیم تهران یشهردار ۲۰ منطقه جزو هک است شهر به متصل و تهران

 در یر شهرستان. باشدیم خشک و معتدل یشهرر یهوا (.14۰۰محمدی و همکاران، )خان نفر است 3497۰۰ بربالغ

 و باشدیم آن به متصل و یر شهر شرق در شهربانویبیب کوه. ندارند یادیز ارتفاع آن یهاکوه و دهیگرد واقع دشت

 هستند روان رانیا یمرکز البرز حوضه به که رانیا مهم و مشهور رود نیچند. است متر 1535 ایدر سطح از ارتفاعش

 به سپس و افتهی انیجر یر شهر در( یر شهرستان یشرق مرز هیناح در) جاجرود ه،یفشاپو شور کرج، یرودها همانند

 جنگل و ستین یعیطب جنگل یدارا ،نیمه صحرایی وهواآب لحاظ به یر شهرستان. وندندیپیم جاجرود و کرج یاروده

 شهرستان 1۲ انیم در هکتار 166۲۰۰ با و است یغن نسبتاً  مرتع نظر از اما. است هکتار 387 بربالغ آن کاشت دست

مکان مذهبی  ترینمهم شاه عبدالعظیم آرامگاه. داراست را چهارم رتبه دماوند و ساوجبالغ روزکوه،یف از پس تهران استان

 .در شهرری است شهر تهران

 

 
 تهران )شهرری( شهر 20. موقعیت جغرافیایی منطقه 1شکل 

 

 

 و بحث هایافته



 1401 پاییز، 3 ، شمارۀ12، دورۀ فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                                                             63

 

مدل در  یرهایاست و متغ شدهتشکیلی و مدل ساختار یریگاز دو بخش مدل اندازه یمعادالت ساختار سازیمدل

. شوندیم کاربردهبه مختلف در سطوح یزپنهان ن یرهایکه متغ شوندیم بندییمپنهان و آشکار تقس یرهایمتغ دودسته

 ینابعاد در ا سؤاالت و یانهر بعد همراه با آن بعد است و روابط م های )سؤاالت(گویهمل شا یریگبخش مدل اندازه

 اصلی پژوهشمطرح در مدل  یهاسازه یتمام یحاو یزن ی. بخش مدل ساختارگیردیقرار م وتحلیلتجزیهبخش مورد 

 ارزیابی معیار. در قدم نخست شودیم قسمت مورد تمرکز واقع یندر ا هاآن یانها و روابط مسازه یهمبستگ یزاناست و م

 معادالت سازیمدل مختص که اگرو همگرا معیار دو از پرسشنامه روایی تحلیل منظوربهابتدا  درانجام شد.  اگرو همگرا

 واگرا روایی و دارد اشاره بعد آن تبیین در بعد یک هایشاخص توانایی میزان به همگرا روایی. شد استفاده است، ساختاری

 هایسازه تا باشند داشته خود هایسؤال با بیشتری همبستگی بایستی پژوهش مدل هایسازه که است مطلب این بیانگر زنی

 نتایج که شد استفاده اول مرتبه متغیرهای به مربوط شدهاستخراج واریانس میانگین معیار از همگرا روایی ارزیابی برای. دیگر

 به مربوط مقادیر تمامی است، 4/۰ واریانس میانگین در بهینه قبولی سطح اینکه به وجهبا ت. است آمده 1 جدول در معیار این

 .است تأیید مورد پرسشنامه همگرای روایی نتیجه در است بیشتر فرضپیش مقدار از هاسازه
 

 پژوهش هایشاخص مطابق شدهاستخراج ابعاد واریانس میانگین. 1 جدول
 یانسوار یانگینم ابعاد

 ۰/644 (Lی )قانونمند

 ۰/641 (Tشفافیت )

 ۰/637 (Rپاسخگویی )

 ۰/593 (Jعدالت )

 ۰/61۲ (Pمشارکت )

 ۰/638 (C) محوریاجتماع

 ۰/519 (Re) پذیرییتمسئول

 ۰/6۰7 (Eکارایی و اثربخشی )

 

 برای معرف هر بار که است این بر فرض آزمون این در. است همگرا روایی بررسی دیگر روش عرضی بار آزمون همچنین

 آزمون نتیجه در. باشد نشده مشاهده متغیرهای سایر برای معرف آن بار یا عرضی بارهای از بیشتر نشده مشاهده متغیر هر

 هایشاخص عاملی بارهای که دهدمی نشان ۲ جدول نتایج. کندمی تسهیل معرف سطح در را روایی ارزیابی عرضی بار

 بین در همگرا روایی دهندهنشان که دهندمی اختصاص خود به را بیشتری مقدار نآ بیرونی سازه به نسبت سازه هر درون

 با سازه یک هایشاخص بین تفاوت میزان واگر، روایی قسمت در. است پژوهش هایسازه از یک هر هایشاخص

 با سازه هر AVE واریانس میانگین جذر مقایسه طریق از کار این. شودمی مقایسه مدل در دیگر هایسازه هایشاخص

 .گرددمی محاسبه هاسازه بین همبستگی ضرایب مقادیر
 

 (عرضی بار آزمون (ابعاد  عاملی بارهای . نتایج2جدول 
N قانونمندی شفافیت یریپذتیمسئول اثربخشی و کارایی مشارکت پاسخگویی محوریاجتماع عدالت 

ت
دال

ع
 

85۰79/۰  5۰۰79/۰  35۰79/۰  ۲۰۰79/۰  ۰5۰79/۰  -۰99۲1/۰  5۲۰79/۰  4۰۰79/۰  

83676/۰  4۰۰۰1/۰  1۰۰۰1/۰  ۲5۰۰1/۰  -۰49۰9/۰  -۰3999/۰  4۲۰۰1/۰  46۰۰1/۰  

8۰3۰1/۰  ۰۲66۲/۰  -۲7338/۰  -1۲338/۰  -۲7338/۰  -4۲338/۰  3466۲/۰  ۰766۲/۰  

6766۲/۰  33676/۰  ۰3676/۰  18676/۰  ۰3676/۰  -113۲4/۰  4۰676/۰  38676/۰  

اع
تم

اج
ی

ور
مح

 

56154/۰  86154/۰  56154/۰  71154/۰  56154/۰  544۰3/۰  588۰3/۰  488۲5/۰  

48۰99/۰  78۰99/۰  48۰99/۰  63۰99/۰  48۰99/۰  5791۲/۰  ۰4767/۰  4۰31۲/۰  

3۰138/۰  6۰138/۰  3۰138/۰  15138/۰  ۰۰138/۰  55145/۰  35545/۰  ۲7۲54/۰  

سخ
پا

گوی  ی

51۰36/۰  56836/۰  85418/۰  7۰418/۰  55418/۰  43854/۰  ۰6۲54/۰  366۲5/۰  
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6۰369/۰  4۰159/۰  847۰5/۰  697۰5/۰  547۰5/۰  ۲3۲۲5/۰  ۰56۲5/۰  59984/۰  

6۰۲61/۰  45۰61/۰  83986/۰  68986/۰  53986/۰  ۲۲584/۰  ۰۰984/۰  4334۲/۰  

13۲8۰/۰  49956/۰  5۰679/۰  35679/۰  ۲۰679/۰  3994۲/۰  3۲34۲/۰  ۲641۰/۰  

ت
رک

شا
م

 

83۲۲5/۰  488۲5/۰  4۲۰۰1/۰  644۰3/۰  494۰3/۰  33۰1۰/۰  3541۰/۰  163۰5/۰  

86584/۰  4۰3۰1/۰  3466۲/۰  7791۲/۰  6۲91۲/۰  1185۲/۰  313۲/3/۰  413۲/4/۰  

8994۲/۰  4766۲/۰  4۰676/۰  83145/۰  ۰۲۲8۰/۰  ۰77۲8/۰  34456/۰  58356/۰  

533۰1/۰  588۰3/۰  49۰۰1/۰  73854/۰  4۰48۰/۰  ۰13۲7/۰  ۲6656/۰  654۲3/۰  

ی
رای

کا
 و 

ی
خش

ثرب
ا

 

6185۲/۰  ۰4767/۰  5۰۰6۲/۰  6791۲/۰  83145/۰  ۰۰756/۰  18856/۰  6۰554/۰  

677۲8/۰  ۰4۲۲7/۰  5۰1۰1/۰  64۲1۲/۰  7791۲/۰  6۰۰56/۰  11۰56/۰  3۰۰۰1/۰  

7۰159/۰  ۰4۰۰7/۰  45۰6۲/۰  6۰51۲/۰  73854/۰  6۰547/۰  ۰3۲56/۰  ۲۲66۲/۰  

85۰61/۰  4۰356/۰  4786۲/۰  5681۲/۰  644۰3/۰  54557/۰  453۰1/۰  ۲8676/۰  

ئول
مس

ی
ت

ریپذ
 ی

49956/۰  ۰۲3۲5/۰  4۰66۲/۰  5311۲/۰  3766۲/۰  9۰356/۰  4766۲/۰  48۰99/۰  

6115۲/۰  ۲13۲3/۰  4346۲/۰  4941۲/۰  43676/۰  854۲3/۰  49۰51/۰  6۰8۲5/۰  

48996/۰  176۲3/۰  46۲6۲/۰  4571۲/۰  ۰1۰99/۰  8163۰/۰  5۰76۲/۰  5485۲/۰  

6۰8۲5/۰  ۲۰159/۰  36۰6۲/۰  4۲۰1۲/۰  51154/۰  7۰554/۰  5۰5۰1/۰  6۰۲5۲/۰  

85۲54/۰  5۰۰61/۰  3۲487/۰  3831۲/۰  46454/۰  613۲4/۰  ۰۲487/۰  ۲6584/۰  

ت
افی

شف
 

6۰۲5۲/۰  4۰159/۰  39956/۰  3461۲/۰  41754/۰  55956/۰  66447/۰  ۰994۲/۰  

488۲5/۰  35۰61/۰  188۲5/۰  3۰91۲/۰  37۰54/۰  58۰۲3/۰  9۲487/۰  533۰1/۰  

6۰۰8۰/۰  169۲3/۰  3۰98۰/۰  ۲7۲1۲/۰  3۲354/۰  6۰154/۰  7۰159/۰  6185۲/۰  

5۲۲8۰/۰  19459/۰  ۲786۲/۰  3۰138/۰  ۲7654/۰  7۰۰56/۰  6185۰/۰  577۲8/۰  

ی
ند

ونم
قان

 

4448۰/۰  49361/۰  1۰66۲/۰  55418/۰  ۲۲954/۰  7۰1۲3/۰  49956/۰  ۰۲579/۰  

3668۰/۰  39459/۰  ۲941۲/۰  ۰8986/۰  18۲54/۰  55۰54/۰  4786۲/۰  85۰79/۰  

۲888۰/۰  34361/۰  3571۲/۰  197۰5/۰  13554/۰  6۰156/۰  4۰66۲/۰  8۰3۰1/۰  

۲1۰8۰/۰  16۲۲3/۰  ۰۲۰1۲/۰  ۰۰789/۰  854۰8/۰  -۲9616/۰  19384/۰  68384/۰  

 

 هایسازه با تا باشند داشته بیشتری خودهمبستگی به مربوط هایشاخص با هاسازه کهدرصورتی 3 جدول نتایج مطابق

 ضرایب جذر اصلی قطر مقادیر که داد تشکیل باید ماتریسی کار این برای. شودمی تأیید مدل مناسب واگرای روایی دیگر،

AVE ها،یافته مطابق. است دیگر هایسازه با سازه هر بین همبستگی ضرایب اصلی قطر پایین مقادیر و باشدمی سازه هر 

 بودن قبولقابل از حاکی مطلب این که است بیشتر دیگر هایسازه با سازه آن همبستگی ضرایب از سازه هر AVE جذر

 .است هاسازه واگرای
 هاسازه یهمبستگ یبضرانتایج  .3جدول 

E Re T L J R C P N 
 مشارکت 1              

 محوریاجتماع 3۲8/۰ 1            

 پاسخگویی 441/۰ 48۲/۰ 1          

 عدالت 557/۰ 687/۰ 3۲5/۰ 1        

 قانونمندی 41۲/۰ 674/۰ 654/۰ 55۲/۰ 1      

 شفافیت 478/۰ 688/۰ 7۲5/۰ 5۰۲/۰ 514/۰ 1    

 یریپذتیمسئول 567/۰ 539/۰ 6۰8/۰ 559/۰ 54/۰ 833/۰ 1  

 کارایی و اثربخشی 771/۰ 474/۰ 387/۰ 338/۰ 4۰1/۰ 559/۰ 438/۰ 1

 
 میزان ترکیبی پایای ضریبی. شد پرداخته کرونباخ آلفای و ترکیبی پایایی بررسی به مدل پایای سنجش منظوربه ادامه در

 آلفای ضریب همچنین. کندمی مشخص را گیریاندازه هایمدل کافی ارزش برای یکدیگر با بعد یک سؤاالت همبستگی
 گفت توانمی هایافته بر اساس. است خود به مربوط ابعاد مناسب تبیین در سؤاالت توانایی میزان بیانگر نیز کرونباخ
 از باالتر حکمروایی ابعاد تمامی در کرونباخ آلفای ضریب و ترکیبی پایایی. برخوردارند مدل در باالیی پایایی از هاشاخص
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 در نتایج است، مدل مناسب برازش دهندهنشان 7/۰ از بیش ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای باال بودن به با توجه. است 7/۰
 .کندمی تأیید را مناسب شبراز نیز معیار دو این مورد

 

 مدل پایای سنجش نتایج .4 جدول

Cronbach's Alpha Composite Reliability N 

 مشارکت 788/۰ 71۲/۰

 محوریاجتماع 841/۰ 748/۰

 پاسخگویی 831/۰ 736/۰

 عدالت 859/۰ 779/۰

 قانونمندی 8۲۲/۰ 754/۰

 شفافیت 855/۰ 784/۰

 یریپذتیمسئول 884/۰ 8۰۲/۰

 کارایی و اثربخشی 849/۰ 749/۰

 
درروش آمده است.  ۲آن در شکل  یجقرار گرفت که نتا موردبررسیی عامل یو بارها یرمس یبدر مرحله بعد ضرا

 موردبررسی یهاسازه ینشانگرها چنانچه. یردگمیقرار  موردمطالعه هاسازه ست، پایاییی نخمعادالت ساختار سازیمدل

کنار گذاشته  یلتحل ینداز فرآ بایدمیو  نبودهبرخوردار  یریگاندازه یبرا یت الزماشند از اهمب 5/۰کمتر از  یبار عامل یدارا

 (،۲) شاخص توافق (،1) یمدل، نشانگرها یاول با اجرا قدمدر شوند. یم یل واردتحل یندنشانگرها در فرآ سایرشوند و 

حذف و  یلاز تحل است که 5/۰( کمتر از 3( و )۲ی )و اثربخش ییدر کارا و یشاخص قانونمند (6و ) (3) مشارکت شاخص

 4شکل که در  شدگرفته  یخروجدر فرمت مناسب  شدهاصالح و مدلشود. در نتیجه یپژوهش آزمون مدر مدل  مجدداً

بر همدیگر متغیرها را  گذاریبودن اثر دارمعنیحاکی از ، tمقدار  ،Smart PLS افزارنرمدر به اینکه  با توجه است. آمده

تا  96/1 در بازه موردنظرو چنانچه مقدار  دارمعنیمثبت و  گذارییعنی اثربه باشد،  96/1 بیشتر از Tمقدار است، چنانچه 

اگر دار است. همچنین معنی و اثر منفیدارای باشد،  -96/1 از ترکوچکاگر  ت.نبوده و خنثی اس دارمعنیباشد،  -96/1

باشند، ارتباط متوسط و  6/۰تا  3/۰ درصد باشد، ارتباطی قوی میان دو متغیر وجود دارد، اگر بین 6۰بیش از ضرایب مسیر 

 وجود دارد.متغیرها یا ابعاد باشند، ارتباط ضعیفی میان  3/۰ اگر زیر

 

 
 تحقیق شدهاصالحمدل ساختار  .2 شکل
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 حکمروایی  ابعادمطابق پژوهش  هایگویه یداریمعن ایبضر. 3شکل 

 

 هافرضیه آزمون از حاصل نتایج .5 جدول

P-Values T Statistics Path Coefficient N 

 مشارکت 498/۰ 5511/6 ۰۰۰1/۰

 محوریاجتماع 311/۰ 3685/7 ۰۰۰1/۰

 پاسخگویی 341/۰ 3649/3 ۰۰۰1/۰

 عدالت 557/۰ 3674/9 ۰۰۰1/۰

 قانونمندی 7۰1/۰ ۰۲94/5 ۰۰۰1/۰

 شفافیت 519/۰ 339۲/7 ۰۰۰1/۰

 یریپذتیمسئول 6۰1/۰ 357۲/8 ۰۰۰1/۰

 و اثربخشی کارایی 547/۰ 4743/6 ۰۰۰1/۰

 
 ،(Re) پذیریمسئولیت هایشاخص ترتیب به بعدازآن و تأثیر باالتریندارای  (J) عدالت شاخص دهد کهنشان می نتایج

، (R) پاسخگوییسپس  و (L) قانونمندی ،(E) اثربخشی و کارایی (،Pمشارکت ) ،(T) شفافیت (،C) محوریاجتماع

 یریپذتیمسئولشاخص  ،5 و نتایج جدول ۲و  3شکل مطابق نتایج . اردد ساختار مدیریت شهری بر را تأثیر کمترین

(Re)  مقدار 6۰1/۰ با ضریب مسیر ساختار مدیریتبر t 357۲/8 مثبت و تأثیر یریپذتیمسئولکه شاخص  دهدنشان می 

 خود مردم نظارت و حسابرسی ساختار مدیریت اصلی ارکان از یکی کهازآنجاییدارد.  مدیریت شهریداری بر معنی

 و ناکارآمدی مدیریتی یکژ کار نوع هر علیهشهروندان  که شودسبب می به آن آگاهی و شهری حقوقالتزام به  ،باشندمی

فاقد توجیه  ایبرنامهخالف واقع اقدام به اجرای طرح یا  و ارزیابی مناسب بدون مدیریت شهری اگر چراکه. کنند اقدام

 خود پذیریمسئولیت حس و نظارتی اهرم از استفاده با توانندمی مردم ،محیطی نماید، اجتماعی و زیستمناسب اقتصادی

 شهروندان پذیر کردنمسئولیت با بنابراین نمایند، گزارش مسئولفرادست و  مراجع به و گرفته را خالف عمل این جلوی

بر  (J) شاخص عدالت اثرگذاری ارزیابی میزاندر  .ودب مدیریت شهری پویا ضامن توانمی امور، در آنان دخالت حق و

داری بر مثبت و معنی تأثیرکه شاخص عدالت  شودمشاهده می t 3674/9 مقدار و 557/۰ ضریب مسیرساختار مدیریت، 

 های مناسب برای شهروندان در ارتقایبا ایجاد فرصتهای با برقراری عدالت، زمینه چراکهدارد.  ساختار مدیریت محلی

 ویژهبهص عادالنه منابع و امکانات و مشارکت مردم یتخص ،زیست پذیری و کیفیت زندگی موجود از قبیل مسائل وضعیت

رعایت عدالت و انصاف در توزیع منابع و  درواقع. شد دخواه کالنگیری و تصمیم در فرآیند مدیریت ضعیفاقشار 

های اجتماعی و اقتصادی فعالیت تمامیی شهروندان در حضور و همکار سببهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرصت
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در برقراری حکمروایی مناسب  های جدیگامتوان می زمینة عدالتبا پیش. بنابراین خواهد شدو ثمربخش بودن آن 

 t 4743/6 مقدارو  547/۰ ریمس ضریب با (E) اثربخشی و کارایی شاخص بررسی شهری را فراهم آورد.ساختار مدیریت 

 و کارایی شاخص باال رفتنبه این معنی که با  .دارد بر ماهیت موضوع داریمعنی و مثبت تأثیر این بعد که دهدمی نشان

 توانمندسازیتسهیل  و دموکراتیک سازی فرآیند تحقق به و تضمینسطوح محلی  در گذاریسرمایهابعاد  اثربخشی،

 را تسهیالت و خدمات منابع، مدیریت عرضه در نفعذی افرااز سوی دیگر زمینه حق به شهر  کندمی کمک شهروندان

است  مسئلهکننده این تبیین (L) قانونمندی بعد تأثیردر بررسی  t ۰۲94/5 مقدار و 7۰1/۰ ضریب مسیر .کندمی فراهم

 محلیور در تصمیمات و ام شهروندانمشارکت و نظارت ، هایافتهمطابق مثبت و باالیی دارد.  تأثیر بر ساختار مدیریتکه 

متعهد و  در اجرای قوانینرا و مدیران و مسئوالن  را فراهم ساختهمداری و پایبندی به قوانین قانون موجباتتا حد زیادی 

نفعان مربوط به مدیران و ذی عملکرد رعایت قوانین و مقررات از سوی مردم و همچنین چراکه. پاسخگو خواهد ساخت

 بعد .خواهد کردرا تضمین  هاآن آیندهو  خواهد دادسوق  گرایی بیشترقانون یسوبه، شهرها را ساختار کالن مدیریت

 سکه عنوانبه شفافیت. دارد داریمعنی تأثیرساختار مدیریت شهری  بر t 339۲/7 مقدار و 519/۰ ضریب با (T) شفافیت

 توسعه چراکه ست،ا ضروری و الزم شهری خوب حکمروایی سطح ارتقای و مردمی هایمشارکت تشویق برای دورو

، به همین رودمی شمار به ساختاریافته فساد با مبارزه کلیدی عنصر ،مناصب مدیریتی در مسئولیت و شفافیت فرهنگ

 مختلف ابعاد در ناپایداری برای را زمینه شهری مدیریت و شهر امور اداره عرصه در خواریرشوه و فساد کهدلیل است 

 در را سایر نهادهای دولتی و خصوصی تا دهدمی را اجازه این شهروندان، به در امور تشفافی این بر افزون کند،می مهیا

در بعد  3685/7 و مقدار 311/۰ به ضریب مسیر با توجه. دارند نگه پاسخگو عملکردهایشان و هاسیاست قبال

در ساختار ضعیف دارد.  سبتاً نمثبت و  تأثیر ۲۰ساختار مدیریتی منطقه بر  این بعددهد که نشان می( C) محوریاجتماع

شهرها در مدیریت محلی و حلقه  گونهاینبه جایگاه و عملکرد  با توجهای و افقی شبکهساختار مدیریت  مدیریت محلی،

 شهرساختار مدیریت در  این امرشود که جایگزین ساختارهای سلسله مراتبی و عمودی می واسط مدیریت کالن و میانی،

و با توافق جمعی و  خواهد شد ادل، پاسخگو، اثربخش، کارآمد و عساالرمردمحاکمیت شهری  استقرار و منطقه سبب

که از اتالف منابع و امکانات و هدر رفت  خواهد رسید کالن در سطوح باالترمدیریت یکپارچه  فرآینداجماع محوری به 

بر ساختار  t 3649/3 مقدار و 341/۰ مسیر ضریب با( R) پاسخگویی شاخص در ارتباط با. خواهد کردجلوگیری  هاآن

 چارچوب در شهری ربطنهادی ذی و مؤسسات نهادها، پاسخگویی درواقع. دارد پایینی نسبتاً  و مثبت تأثیر مدیریت شهری

 حکمروایی هایپایه شدن استوار به که هستند عواملی( رجوعارباب) خود اعضای برابر در مشخص زمانی و خود قانونی

 ضریب با( P) مشارکت شاخص در ارتباط با درنهایت .تحقق ساختار مدیریت قانونمند کمک خواهند کرد تدرنهای و خوب

در حکمروایی خوب شهری،  .دارد پایینی نسبتاً و مثبت تأثیر بر ساختار مدیریت شهری t 5511/6 مقدار و 498/۰مسیر 

 سایر و ایو منطقه محلی هایبه حکومت هاآن ، اطمینان و اعتماددر فرآیند مدیریت شهریمشارکت فعال شهروندان 

انداز سوی چشمحرکت به و شهر توسعه به منجر نهایتاً امر این که دارد دنبال به را نهاد شهر اداره در مؤثر دولتی نهادهای

 .شد خواهد روشن را سبب

 

 اثرگذار بر وضعیت حکمروایی سناریوهای و هاپیشران شناسایی

که بر  یدیاز عوامل کل یفهرست یهباشد، ته یوسنار یزیرقدم اول در برنامه یاصل یما تصمموضوع ب ییاگر شناسا

 اولیه ماتریس در شدهمحاسبه ارزش ۲539 مبنای بر. آیدیدهد، باشند قدم دوم به شمار م یرگذارتأث موردنظرموضوع 

 کم تأثیرگذاری دارای مورد 481 و متوسط اریتأثیرگذ دارای مورد 1۲76 زیاد، تأثیرگذاری دارای مورد 731 متقاطع، اثرات



 68     ...                        یخوب شهر ییحکمروا یهابر شاخص دیا تأکب یمحل تیریمد یاثربخش یابیارزنیا و همکاران / فدوی

اثرهای مستقیم و  بر اساساز کل اثرگذاری و اثرپذیری  هاپیشرانبا محاسبه سهم  .اندشدهارزیابی تأثیربی مورد 51 و

 در متغیر 7 تعداد این از که اندداشته مستقیم اثرگذاری در را سهم بیشترین اثرگذاری ستون در پیشران 15 غیرمستقیم،

 مستقیم بالقوه ابستگیو اثرگذاری ماتریس حسب بر. اندشده تکرار مجدداً اندکی هایجابجایی با هم غیرمستقیم اثرگذاری

شوراها و  ییپاسخگو(، P1یی )و اجرا یارائه اطالعات شفاف از مباحث فنپیشران  3 که گفت توانیم غیرمستقیم، و

 اول رتبه در ،(P6ی )شهر رانیدر انتخاب مد ساالریشایستهانتخاب و ( و J1) یتوسعه شهر یهاها و طرحبرنامه حیتشر

(، L5) مشارکت در امور منظوربهاز شهروندان  یشهر رانیمد درخواستپیشران  3 مستقیم و غیرمستقیم و تأثیرگذاری

 یرکت نهادهادر مشا یاجتماع یهاشبکه تأثیر( و L6) در مسائل مختلف شهر یشهر رانیمد یعدالت محور کردیرو

 وضعیت از آنچه. اندقرارگرفته غیرمستقیم اثرپذیری مستقیم و اول رتبه ( درT1) یخصوصو بخش  هایتعاون ،یمدن

 ناپایدار نسبتاً وضعیت است، مشخص ۲۰مدیریت شهری منطقه  آینده وضعیت بر مؤثر متغیرهای پراکندگی صفحه

 باال تأثیرات دهندهنشان که عامل چند جزبه. اندپراکنده حهصف قطری محور اطراف در متغیرها بیشتر. است سیستم

 محوریاجتماع به ترتیب عوامل که است نکته این تأییدکننده 4 مطابق شکل. دارند مشابهی وضعیت متغیرها بقیه هستند،

(C،) اثربخش و ییکارا( یE ،)مشارکت (P،) تیشفاف (T ،)پاسخگو( ییR،) قانونمند( یL و )عدالت (J،) روند بر اثرگذار 

 در و انجامید خواهد فاجعه ویسنار گیریشکل به موجود وضع تداوم که است ایگونهبه و ناپایدار ۲۰منطقه  تحوالت

 و منظم برنامه وجود عدم و کاری موازی به موجود مدیریت سیستم تغییرات موجود، وضع ادامه صورت در حالت، بهترین

 نقش کاهش و محلی اقتصاد تقویت عدم توانمندی اجتماعی، سطح کاهش انی،سازم بین هماهنگی فقدان و منسجم

 شدهساخته فضاهای کاهش نظارت کالبدی بر و خصوصی بخش هایگذاریسرمایه سطح کاهش شهروندان، مشارکتی

 شد. خواهد منجر

 
 آینده تحوالت بر مبتنی 20حکمروایی منطقه  سیستم ناپایداری ـ پایداری . وضعیت4شکل 

 

 سناریوها سبد تهیه و وتحلیلتجزیه و اصلی عوامل احتمالی هایوضعیت تشریح

 نیبد. شد مشخص ۲۰حکمروایی منطقه  پیشروی احتمالی هایوضعیت ،یاصل عوامل از کی هر یبرا در مرحله بعد

 47 ،یاصل عامل 8 یبرا ،یجنتای بررس با ،درنهایت. شد یخواهظرن مدیریت شهری نةیزم در متخصص کارشناسان از ورظمن

 47*47 سیماتر کی که شد، هیته متقاطع سیماتر احتمالی، هایوضعیت یطراح از بعد .شد مشخص احتمالی تیوضع

 وگرفت  قرار متخصصان اریاخت در مفصل پرسشنامه صورتبه ،یاصل عوامل نییتع در قبل مرحله مانند که ایجادشده

دووجهی متغیرهای  

وابسته متغیرهای مستقل متغیرهای   

تأثیرگذار متغیرهای  

متغیرهای کلیدی و 

 استراتژیک
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 بر یریثأت چه افتد، اتفاق ارزیابی ابعاد حکمروایی گانه 47 هایضعیتو از کی هر اگر که پرسش نیا طرح با متخصصان

 محدودیت ساز و ریثأتیب ،توانمند ساز یژگیو سه بر اساس را پرسشنامه داشت؟ خواهد هاوضعیت ریسا وقوع عدم ای وقوع

 یآورجمع با. کردند خصمش ستمیس بر را هاوضعیت از کیهر تأثیرگذاریمیزان  -3 تا 3 ارقام جدر با و کردند لیتکم

 افزارنرم .شد جادیا زاردیویسنار افزارنرم یریکارگبه امکان گرفت، انجام مدیریت شهری متخصصان توسط که هاداده

 ۲47 حداقل عامل 8 یبرا تیوضع 47 بیترک از رودیم ارظانت. است ۲۰13 نسخة پژوهش نیا در مورداستفاده زاردیویسنار

 ۲۰مدیریت منطقه  یشرویپ ندةیآ در ممکن احتماالت همة شامل که شود جاستخرا هاآن نیب از یبیترک یویسنار ونیلیم

 بر اساس. دارد یآمار استفادة صرفاً  و ندارد را یزیربرنامه و یگذارتاسیس ،تحلیل امکان وجههیچبه ،یجنتا نیا البته که است

 ویسنار 4311ی و باورکردن ای باال یسازگار با ویسنار 15ل، محتم ای یو قویسنار 7 پرسشنامه، از حاصل یهاداده تحلیل

 ۲۰حکمروایی خوب منطقه  پیشروی طیشرا در باال اریبس وقوع احتمال با ویسنار 7 دهدیم نشان ،یجنتاارزیابی شدند.  فیضع

 64، تعداد درصد وضعیت مطلوب 7۰/55و  حالت 13۲سناریو تعداد  صفحهوضعیت حاکم بر  ۲37. از مجموع دارد وجود

دهد. این وضعیت نشان رانی را نشان میحدرصد وضعیت ب 3۰/17و  حالت 41ایستا و تعداد  حالتدرصد در  ۲7ت و لحا

ایستا و  حالت ازآنپسمطلوب قرار دارند و حالت سناریو در  صفحهموجود در  هایحالتاز نیمی از  نزدیک بهدهد می

 سه به را هاآن توانمی وها،یسنار قرابت به توجه با .ه خود اختصاص داده استرانی کمترین میزان را بحت بل، حادرنهایت

 تیوضع چند ای کی در کم تفاوت با مشترک تقریباً یهایژگیو با ویارنس چند شامل هاگروه از کی هر که کرد میتقس گروه

و  9 ،8 ،7 ،5 ،3 ،۲ یوهایسنار شامل) مطلوب یوهایسناراند: شرحاین  به هاگروه نیا. باشندیم یاصل عامل 15 انیم از

 از. (14و  13و  4 یوهایسنار شامل) بحران یوهایسنار( و 1۲ و 11و  1۰و  6و  1: یوهایسنار شامل) ستایا یوهایسنار؛ (15

 که دارد وجود مطلوب تیوضع با ویسنار 9 تعداد ،۲۰حکمروایی مطلوب منطقه  یرو شیپ یباورکردن یهاویسنار انیم

 حالت ویسنار ۲ و ستایا حالت ویسنار 4 ن،یهمچن. دهدیم نشان ندهیآ درمدیریت شهری  یبرا را اییدوارکنندهام طیشرا

)شهرری پیشتاز در مدیریت  اول گروه یوهایسنار :است ریز شرح به وهایسنار یبندگروه. دهدیم نشان ندهیآ در را بحران

 یوهایسنار شامل گروه نیا عدالتیی و پاسخگو، محوریاجتماع، مشارکت بر یمبتن یکردهایرو با مطلوب طیشرا: محلی(

 گروه نیا در. شودیم شامل را ۲۰مدیریت شهری منطقه  یبرا ممکن طیشرا نیترمطلوب و نیبهتر و است دهم تا اول

 یفراوان لحاظ به گروه نیا. است ستایا و مطلوب حاالت زانیم در تفاوت هاآن متمایزکننده عامل و ندارد وجود یبحران حالت

 زانیم درصد 11/8۲ کهطوریبه. است داده اختصاص خود به هاگروه گرید یوهایسنار نیب را مطلوب تیوضع تعداد نیشتریب

 یفراوان درصد سهیمقا. دهندیم نشان را بحران حالت درصد صفر و ستایا حالت درصد 89/17 ن،یهمچن مطلوب، هاحالت

 گروه نیا در مدیریت شهری یرو شیپ مناسب تیوضع دهندهنشان گرید یهاگروه با گروه نیا بحران و مطلوب حالت

 ،یشهر تیریمرتبط با مد یهاسازمان یهاهماهنگ بودن برنامه ،یگذارهیتمرکز بر جذب سرما وهایسنار نیا یژگیو. است

و توسعه اقتصاد  ینیرکز بر کارآفراز مسائل روز و استفاده از نظرات شهروندان در حل مشکالت، تم رانیمد یآگاه شیافزا

و تمرکز بر سامانه  یحوزه گردشگر وکارکسببه  توجه ،یاقتصاد شهر تیریو مد ینیکارآفر نیب یکپارچگیو  یشهر

عادالنه امکانات و  عیشهر، توز یکالبد توسعه تیریدر مد یمناطق شهر رانیمد یینو، جلب مشارکت با پاسخگو یهایانرژ

 تنها و مشترک سناریو ده در که هستند در مسائل مختلف شهر یشهر رانیمد یعدالت محور کردیو رو یشهر التیتسه

 پیشروی مناسب و مثبت حاالت کنندهمشخص گروه نیا یارپوهانس مجموع، در و طورکلیبه .دارند تفاوت مورد کی در

 آرام، و کند اریبس راتییتغ روند: وب(ی مدیریت مطلو)شهرری در آرز دوم گروه یوهایسنار. است حکمروایی مطلوب شهرری

 عوامل گروه نیا در. است دوازدهم و ازدهمی یوهایسنار که شودیم مشاهده ویسنار دو گروه نیا در موجود وضع حفظ

 را ستایا تیوضع تعداد نیشتریب ،یفراوان نظر از گروه نیا. است بحران و ستایا و مطلوب حاالت زانیم در تفاوت ،متمایزکننده
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 با گروه نیا بحران و مطلوب حالت یفراوان درصد سهیمقا. است داده اختصاص خود به هاگروه گرید یوهایسنار نیب در

 تفاوت زانیم. است گروه نیا در مدیریت شهری شهرری پیشروی ستایا تقریباً تیوضع دهندهنشان گرید یهاگروه

ی، مال تیشفاف نبود یهایژگیو شامل گروه نیا. دارد ومس گروه و اول گروه با یادیز تفاوت گروه نیا هایاثرگذاری

در  یاجتماع یهاشبکه تأثیری، شهردار یسازکوچکهای پایدار، روش قیطر از درآمد کسبی، خواررانت از یریجلوگ

 یطلب مشارکت کردیرو توسعه، مطلوب یتیریمد کردیرو از یریگبهره ،یخصوصو بخش  هایتعاون ،یمدن یمشارکت نهادها

 ینهادها انیر وجود ارتباط متقابل و تعامل سازنده میتأث تیوضع در فقط ویسنار دو نیا. استی محور توسعه بر تمرکزو 

 دوازدهم ویسنار و هایشهردار ینگرش جامع به منابع درآمد به پانزدهم ویسنار که اندمتفاوت گریکدی ای بو خصوص یدولت

)شهرری غرق در گرداب  سوم گروه یوهایسنار .است یافتهاختصاص یتصاد شهراق تیریو مد ینیکارآفر نیب یکپارچگی به

 شامل را بحران تیوضع وهایسنار از گروه نیا برقراری حکمروایی مطلوب امکان عدم نامطلوب، و یبحران طیشرا: مدیریت(

 حاالت زانیم در تفاوت ت،اس متمایزکننده عوامل گروه نیا در. شوندیم چهاردهم و زدهمیس ویسنار دو شامل و شودیم

 به هاگروه گرید یوهایسنار نیب را بحران تیوضع تعداد نیشتریب ،یفراوان نظر از گروه نیا. است بحران و ستایا و مطلوب

 حالت درصد 86/78 و ستایا حالت درصد 14/۲1 مطلوب، یهاحالت زانیم درصد صفر کهطوریبه است، داده اختصاص خود

 تیوضع دهندهنشان گرید یهاگروه با گروه نیا بحران و مطلوب حالت یفراوان درصد سهیمقا. هنددیم نشان را بحران

 تیعدم رعا به توانیم وهایسنار از گروه نیا یهایژگیو ازجمله. است گروه نیا در ۲۰حکمروایی منطقه  پیشروی در بحران

 ،یو مسئوالن شهر به ابعاد اقتصاد رانیدان توجه مدانصاف و عدالت در ارائه خدمات به مناطق کمتر برخوردار شهر، فق

 هاسازییمتصممناطق شهر، عدم مشارکت شهروندان در  یکالبد تیریدر ساخت و مد یشهر رانیعمل کردن مد منفعالنه

 نرایمد قانونمند بودن یمناسب برا حلراهو  داتیتمه کارگیریبهعدم  ،یتوسعه شهر یهاطرح هیدر ته هاگیرییمتصمو 

 نفوذیذ یگروها تأثیرگذاریشهر و عدم  یکالبد طیدر مداخله در مح یشهر رانیمد پایبندیفقدان  از،یدر مواقع ن یشهر

 و ییکارا حالت غیرازبه گرند،یکدی مشابه هاوضعیت همه در وهایسنار نیا. سازمانیبرونشهر و مداخالت  یدر توسعه کالبد

 یویسنار در و دهدیم نشان را ستایا حالت که خواریرانت از یریجلوگ نآ تیوضع که زدهمیس ویسنار دری اثربخش

 .دهدیم نشان را بحران حالت که مطلوب یتیریمد کردیرو از یریگبهره در تیمحدود تیوضع حالت نیهم در چهاردهم

 

 گیرینتیجه

در سطوح میانی  ییفضا یزیرنامهو بر یریتدر نظام مد ییرتغ لزوم بیانگرتهران  شهرکالن یو اقتصاد یتیجمع تحوالت

 رخ هاآنکه در  یو اقتصاد یو تحوالت اجتماع ییرمتناسب با تغ هااین الیه یریتاگر مد عبارتی، به. است و محلی

 ـ یابندسوق ن یریتیمد یکپارچگی به سمت ی در سطوح میانیمستقل قلمرو هاییریتمد یعنی ـ یابدن ییرتغ دهدیم

تهران  شهرکالنمناطق  ییو فضا یو کنترل تحوالت کالبد یتهدا یالزم را برا ییتوانا یزن ضاییفـ  یکالبد یهابرنامه

. است یافتهدر طول زمان توسعه خوب شهری حکمرواییاز  یمتنوع یممفاه سال اخیر 5در  یطورکلبه. نخواهند داشت را

چیگبو ( و 14۰1کاوه پور و همکاران ) ،(14۰۰و همکاران ) ییرضاهای همخوانی با پژوهشنتایج این پژوهش ضمن 

 یهاشاخص در انطباق ی و عدمخوب شهر ییاصول حکمرواکاربست در  یشهر یریتمدنقش  ( در ارتباط با۲۰۲1)

بلندمدت و  یهاباعث عدم توجه به برنامه یینو از باال به پا متمرکزناکارآمد،  یریتگفت که مد توانیم؛ موردبررسی

و مشارکت ندادن شهروندان در اداره امور شهر  های مدیریت فضاییبرنامه عملیاتی نشدن ور ضعف ساختا یک،استراتژ

های معادالت های مطالعات پیشین، با ترکیب روشگیری از مبانی و شاخصدر این پژوهش ضمن بهره .شودیم

و در سطح  شهریکالن بار به تشریح وضعیت حکمروایی در قلمروهای درون نخستینپژوهی برای ساختاری و آینده
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در سطوح  شهری کشور مدیریت فرآیند در همواره آنچه دهد کهشواهد موجود نشان میمدیریت محلی آن پرداخته شد. 

مدیریت  مشکالت و مسائل به توجهی کمتر است و شهرهاکالن مشکالت و مسائل عمدتاً گیرد،می قرار غفلت محلی مورد

 ماهیت، با ارتباط در را هایدامن پر هایبحث شده، رایج شهری متون در مدیریت محلی نظام عنوانبه آنچه. شودمی محلی

 به سببپژوهش  ینا است. دغدغه داشته پی در هاآن مدیریت ازجمله ریزیسطح از برنامه این مختلف مسائل و اهمیت

 یزکوچک متما یو شهرها شهرهانکال با یریترا ازنظر نحوه مد هاآناست که  مدیریت محلی های عملکردییژگیو یبرخ

 یریتمد یو اثربخش ییو سنجش اثر آن در کارا یخوب شهر ییحکمروا یهاشاخص یلتحلدر این پژوهش ضمن  .کندیم

در  شینپیهای ها و تحقیقات پیشین پرداخته شد. نتایج این پژوهش ضمن تأیید یافتهدیدگاه ترینمهمی به بررسی محل

حکمروایی و اثرات آن بر جامعه محلی و ساختار مدیریت شهری، معتقد است که محالت، شهرهای  ارتباط با اهمیت ابعاد

 و یزیرکه منجر به بحران شود. اما نظام برنامه یستن مجموعه شهردر حد  هاآنهای چالش مسائل و فردا هستند؛ اگرچه

 در درون ین،شهر است و بنابرا یبرا یداز آتانمنسجم و مشخص جهت ارائه چشم یکردرو یکفاقد  هاآنیریت مد ساختار

 این یرساختیز ی وفن ی،و مال یریتیامکانات و توان مد ین،اند. عالوه بر اگرفتارشده هایو ناکارآمد هابرنامگییاز ب انبوهی

ین . بنابرایندآبه حل مشکالتشان نائل  ،مقیاسبزرگ یهاها و پروژهبرنامه یکه بتوانند با اجرا نخواهد بود یدر حد سطح

خوب  ییحکمروا یالگو ینه کردننهاد در سطح محلی،ها و مشکالت غلبه بر چالش یبرا ریزانِبرنامه یکردرو بهترین

به  آرامآرام ساختاری، و یوستهپ یندیاست تا در فرا یمحل یریتمد یسوحرکت به یزیرو برنامه یریتدر نظام مد یشهر

در اداره امور شهر است.  نفوذانذیو  نفعانذیراهبرد مستلزم مشارکت همه  ینتحقق ا دست یابند.توسعه متوازن و مطلوب 

 جهت یواحد یالگو از نکردن یرویپ و هایکاربر مناسب عیتوز عدممسائلی همچون  به سبب وجود ۲۰منطقه در 

 یالگو، محالت از یبعض نیب در یآموزش و یبهداشت یهایینارسافرسوده،  یباال درصدی، شهر خدمات به یدسترس

خدمات شهری،  نییپا سرانهنامناسب،  مسکنی، ناامن و تراکم، باال مهاجرپذیری درصد لیدل به ناموزون یکیزیف توسعه

نظام  در بخش محیطی و همچنین هاآن دود از یناش هوا یآلودگ و یصوت یآلودگ و متعدد عیصنا و هاکارخانه وجود

گیری و شکل ۲۰منطقه  رویه بههای بیریزی، مهاجرتفت، عدم تعادل و نبود برنامهمتمرکز اداری، اقتصاد وابسته به ن

در ارتباط با مطالعات و شواهد موجود  حکمرواییاصلی  یهاشاخصتحقق  در بخش مدیریتی غیررسمی یهاسکونتگاه

مناسب و عامل فساد  حاکمیت ضعیف، نبود مؤسسات؛ موانع تحقق ترینمهمبسیار دشوار است. یکی از  ۲۰در منطقه 

بخش خصوصی، بروکراسی  نوعیبهبه مالکیت شخصی و  یتوجهتوجهی به قانون، بیکه به دنبال آن بیاست 

. است قرارگرفته مورداشارهدر این تحقیق توسط کارشناسان  وبیشکمو فساد را به دنبال دارد. این مورد نیز  ازاندازهبیش

، کاهش قدرت بخش خصوصی برای ۲۰منطقه هزینه و درآمد اغلب  عدم وجود شفافیت در قبیلمواردی از 

ها، عدم وجود مدیریت یکپارچه مناسب دستگاه گوییپاسخگذاری، پایین بودن نظارت بر عملکرد شهرداری، عدم سرمایه

ن درآمد ها و اطالعات، فقداشهری، وابستگی درآمدهای شهرداری به درآمدهای دولتی، عدم دسترسی شهروندان به داده

؛ اندشدهگرفتهمهم در نظر  هایپیشرانیکی  عنوانبهو امکانات  هایرساختزکمبود  اشاره کرد. ...و پایدار برای شهرداری

عمومی،  ونقلحمل، عدم دسترسی مناسب همه شهروندان به خدمات مناطق شهرهای نامناسب در برخی زیرساخت

 اداراتبرخی مناطق و ر ماهر و تمرکز نیروهای مستعد در یی ضعیف و غنیروی انسان.. همچنین کمبود مراکز فرهنگی و

در ؛ فقدان نیروهای متخصص در مدیریت شهری و جذب نیروهای متخصص ازجملهاست.  شدهمطرحیک مانع  عنوانبه

رخ مشکالت اجتماعی و نمناطق شهر. همچنین و درنتیجه کاهش و کمبود نیروهای متخصص در سطح  نهاد اجراییچند 

 ازلحاظ و باشدینم هماهنگ و متوازن ۲۰منطقه  محالت در خدمات و امکانات عیوزهای اجتماعی که سهم تآسیبباالی 

فقدان  تهران از وضعیت رضایت بخشی برخوردار نیست. اما مناطق گرید به نسبت خدمات و امکانات عیجم از یبرخوردار
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های بحران بروز برای آن آمادگیعدم  و تهران شهرکالنطقه از مدیریت شهری و حکمروایی این من نظام نگریآینده

همواره در در سطح نواحی و محالت، این منطقه به دنبال ناکارآمدی ساختار کالبدی، زیستی، اقتصادی، اجتماعی و..  آتی،

اسی، اقتصادی و های سیپیچیدگی مقتضیات و بنا بر آینده در آن تکرار و تداوم امکان است که بحرانانواع  بستبن

 دارد. وجود کماکان محیطیاجتماعی و زیست

 

 تقدیر و تشکر
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