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 چکیده

ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت شهری معرفی میترین، کم هزینهعنوان اثربخش ویکردی که بهدر حال حاضر ر

-باشد به گونهشهری تقویت فرایند توسعه شهری میهدف از حکمروایی خوب . باشدمی حکمروایی خوب شهری شود

در این مقالهه سهعی  لذا نان فراهم شود.ای که زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارامد شهروندان و رضایت آ

مبتنهی بهر   1و 5، 2عملکرد شهرداری منهاق  از  وضعیت  رضایت شهروندان  ا استفاده از پرسش میدانیشده است که ب

: هایی هم چهون مه برای ترسیم نقشه ذهنی از شاخص. در پرسشناشود های حکمروایی مطلوب شهری پیمایششاخص

رسانی و آشنایی بها حقهوخ خهود، مداری، اقلاعگرایی، نظم و قانونتکریم و احترام، تخصص اعتماد سازی، پاسخگویی،

جامعه مورد نظر مها در ایهن  استفاده شده است که هدف رسیدن به بازخورد عملکرد شهرداری در میان شهروندان است.

 944هستند که به صورت تصهادفی  (1و  5، 2های سه منطقه شهری تبریز )مناق  پژوهش مراجعه کنندگان به شهرداری

 spssها از نرم افزارهای مختلفهی از جملهه برای تجزیه و تحلیل دادهنفر انتخاب  و پرسشنامه بین آنها توزیع شده است. 

-رایی شاخصعملکرد شهرداری در ارتباط با کارضایت شهروندی از تحقی  نشان داده است که  نتایج .استفاده شده است

رسانی و آشهنایی بها حقهوخ شاخص اقلاعدهد که همچنین نتایج نشان می تر است.ز حد متوسط پایینهای حکمروایی ا

 شهرداری داشته است. عملکردرضایت از  بیشترین تاثیر را بر 

 .عملکرد شهرداریشهر تبریز، شهروندان، کمروایی مطلوب شهری، کمروایی شهری، حح  :هاکلید واژه
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 مقدمه. 4

 لهطرح مسئ.4.4

 7354 سهال در کهه حالی در دهدمی نشان شواهد

 درصهد 54 از بهیش حاضر درحال و درصد 21 تقریبا

 جههان کننهد،مهی زنهدگی شههرها در جههان جمعیت

 روسهت  روبهه شهرنشینی رشد روبه روند با همچنان

 درصههد 11 از بههیش 2424 سههال تهها کههه ایگونههه بههه

 ردکهه خواهنههد زنههدگی شهههرها در جهههان جمعیههت

 رویههبی و سریع رشد این(. 1، ص. 2441،  7مورگان)

 ههر از بهیش جهان، شهرنشین جمعیت انبوه و شهرها

 و شهههری هویههت معنههای تنههها نههه دیگههری زمههان

، ص. 7337، 2مهزجی) آن از انتظهار مهورد کارکردهای

 پیرامهون منهاق  و بهزر  شهرهای در ویژه به را( 77

 کهیی بهه را شههری مدیریت بلکه است داده تغییر آنها

 روابههط هههایعرصههه تههریناصههلی و تههرینپیچیههده از

نیمهه دوم قهرن  رده است. ازک تبدیل مردم و حکومت

بیستم و پس از جنگ جهانی دوم بهه دنبهال تغییهرات 

ساختاری و بنیادی در اوضهاع اقتصهادی، اجتمهاعی و 

کهاربردی سیاسی جهان، مطالعات نظهری و تحقیقهات 

به قور جهدی  ریزی شهریدر حیطه مدیریت و برنامه

صاحب نظران و متخصصین امور شههری را وادار بهه 

ای دموکراتیه  ههنظهامچرخش محسوسی به سهوی 

شهرها از سطوح خرد به کلهان شهری و رویکرد اداره 

بهههه عبهههارتی  (.29-24، ص. 2441، 9لرنهههر) نمهههود

از ناپایههداری هههای بههرون رفههت ههها و رو رهیافههت

ودن مهدیریت زی و توانمند بهساشهرنشینی، بر ظرفیت

                                                           
1. Morgan 

2. James 

3. Lerner 

، 7911تقهوایی و تاجهدار، کید کهرده اسهت )شهری تأ

 .(01ص. 

تجربیههات کشههورهای جهههان و البتههه بسههیاری از 

در کشور ما نشهان داده اسهت کهه تجربیات شهرداری 

ههای مختلهد در وان از نگاه بالا و در قالب نقشهتنمی

، ص. 7930حل  معضلات شهری موف  شد)نصهیری، 

وایهی شههری )حکمروایهی (. این  مبحث حکمر704

خوب شهری(، که ناظر بر نوع خاصی از رابطهه میهان 

کیهد بهر واگهذاری أدولت و جامعهه مهدنی اسهت و ت

امهور شههری بهه شههروندان دارد، در  قسمتی از اداره

مین راستا مطرح شده و به تبع آن، ساختار مهدیریت ه

، جهت تحق  حکمروایی خوب مطرح شهری مناسب

شههری کهه  مروایهی خههوب ههدف از حکشود. می

، تمرکززدایهههی ،عههدالت هههایمتشههکل از شههاخص

، پاسههخگویی، مههداریقههانون، کهارایی و اثربخشهی

مشهارکت ، اجماع محوری، پذیریسئولیتو م شفافیت

باشههد بههه د توسهعه شههری مههیاست، تقویت فرآین

ای که در جامعه، زمینهه و محهیط مناسهبی بهرای گونه

مههد شهههروندان، بههه تناسههب ارآزنههدگی راحههت و ک

 ههای اجتماعی و اقتصادی آنهان فهراهم شهودویژگهی

در ایههران ایههن (. 71، ص.7913، نههوبری و رحیمههی)

ساختار مبتنی بر انتخاب شورای شهر توسهط مهردم و 

انتخاب شهردار توسهط ایهن شهورا، جههت مهدیریت 

سازمان شهرداری است  تا حکمروایهی شههری مهورد 

، ص. 7932اسهدیان،  زاده ویم)ابهراه نظر تحقه  یابهد

تهر شهدن سهاختارها و وظهاید امروزه با پیچیده(. 71

رها، وظهاید ههای مهدیریتی شههها در عرصههسازمان

ترین نههاد ییردولتهی بهیش از شهرداری به عنوان مهم

عملکههرد مناسههب و کارامههد آن پههیش شههده اسههت. 
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ان در اداره امهور و ها موجب مشارکت شهروندسازمان

هههای مربوقههه خواهههد شههد و بههر الیههتانجههام فع

)موسهوی و  رضایتمندی شهروندان دامهن خواههد زد

 (. 730ص.  ،7911نیا، متحک

عنهوان  بنابراین در حال حاضر رویکردی کهه بهه 

تهرین و پایهدارترین شهیوه تهرین، کهم هزینههاثربخش

حکمروایهی »شهود اعمال مدیریت شهری معرفی مهی

ه وضهعیت نگهاهی به نهیم .باشهدمهی «خوب شههری

به دلایلی چهون  دهدمدیریت شهری در ایران نشان می

هههای ههها و قههرحزا بههودن برنامهههتمرکزگرایههی، بههرون

شهری، اقتصاد رانتی و مبتنی بر نفت، مدیریت شههری 

تحت تأثیر دولت است و مدام از مدیریت سیسهتمی و 

یکپارچه فاصله گرفته و در گرداب مدیریت بخشهی و 

همچنین از رونهد شهرنشهینی و  سلولی گرفتار آمده و

مانهده و در دیهدگاه مسائل برآمده از شهرنشینی، عقب

 های از بالا به پایین گرفتار گردیهده اسهتها و نگر 

   (.72 ، ص.7911)بوچانی، 

نیز چهون سهایر  تبریزمدیریت شهری در کلانشهر 

ات زئیهجشهرهای بزر  و میانه ایران بجز تفهاوت در 

تار مهدیریتی حهاکم بهر کشهور از همان الگوها و ساخ

رو اصهلاح و بهازنگری سهاختار . ازایهن کندپیروی می

نظام مدیریتی در کشور و تطاب  آن با تحولهات نهوین 

مهیمدیریت شهری به قور جدی ضروری  در عرصه

نوین و شهرایط و  ویکردهایبایست مابین رباشد و می

بهر  های ضروری اجتمهاعی، اقتصهادی حهاکمویژگی

های مهوثر در اصهلاح ی ایران از رهیافتمدیریت شهر

 .و ارتقای مدیریت شهرها بهره برد

ههای شههری در با توجه به اینکه مدیریت محلهه 

رسهد در سطح پایینی است به نظهر مهی تبریزکلانشهر 

و  ندنیز از این قاعده مسهتننی نیسهت 1و  5، 2ناق  که م

د تها نباشهمی یاتریازمند سیستم مدیریتی جدید و پونی

. دنهد میزان اثرگذاری خود را در شهر افزایش دهنبتوان

ههای مههم در این مقاله سهعی شهده اسهت، شهاخص

حکمروایی خوب شهری که در حال حاضهر جایگهاه 

آن در توسعه و مدیریت شهری مهورد تأییهد همگهان 

در همهین  قرار گرفته است را مورد مطالعه قرار دههیم

یهزان سهنجش مبررسهی راستا پژوهش مورد نظهر بهه 

ثیر آن بهر حکمروایی شهری در شهر تبریز و تهأ تحق 

رضایتمندی شهروندان از شهرداری به عنهوان یکهی از 

 ساختارهای مهدیریتی کهه حکمروایهی شههری در آن

والاتی کهه سه پرداختهه اسهت.  ،گر خواههد شهدجلوه

باشد شهامل گویی به آنها میتحقی  حاضر در پی پاسخ

 باشد:میموارد زیر 

 الگهوی مهدیریت محلهی روندی از رضایت شه

ههای حکمروایهی شههری در مبتنی بر شاخص

 چه سطحی است؟

 ز عملکههرد آیهها بههین  رضههایت شهههروندان ا

های حکمروایهی شهرداری و کارآمدی شاخص

 داری وجود دارد؟شهری رابطه معنی

 ههای حکمروایهی اولویت تاثیرگذاری شاخص

گیری الگوی مهدیریت محلهی شهری در شکل

 رت است؟به چه صو

 تحقیق مبانی نظریپیشینه و . 2.4

 عنههوان بهها ایمقالههه در( 2441) 7اسههتورات دینههک

: شهههری خههوب حکمروایههی هههایشههاخص قراحههی

 ونکهوور در آن ارزیابی و شهروندان مشارکت اهمیت

 و شهههری خههوب حکمروایههی ارزیههابی بههه بههزر 

                                                           
1. Stewart 
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 پنج نویسنده است، پرداخته آن به مربوط هایشاخص

 و کهارایی را شههری خهوب مروایهیحک مههم مؤلفه

 و پاسهخگویی مشارکت، برابری، و مساوات اثربخشی،

 شهاخص چنهد مؤلفهه ههر برای و کرده معرفی امنیت

 بهه مفهاهیم تعریهد ضهمن پهس .کنهدمهی مشخص

 ههانمونهه انتخاب مقیاسها، انتخاب به مقاله در کاررفته

 رسهدمهی نتیجه این به هاشاخص ارزیابی نهایت در و

 دهنهده نشان باشد بالا هاشاخص ضرایب چقدر هر که

 نشهان باشد پایین ضرایب چه هر و خوب حکمروایی

  .است مواجه بحران با شهری حکمروایی که دهدمی

  حکمروایهی عنهوان بها ایمقالهه در( 2472) 7کاکو

 تجربیهات از استفاده با شهری پایداری و شهری خوب

 و آمستردام بوداپست، متفاوت، بسیار اروپایی شهر سه

 نهوین ههایسهازمان کهه اسهت  داده نشان تروندهایم،

 بهرای زیهادی پیشنهادهای و راهکارها (OIE)اقتصادی

 شههری محهیط یه   در تحهول حهال در منطقه ی 

 املها  توسهعه و ریهزی برنامه تحلیل و تجزیه همانند

 ایهن اینجها در شده گرفته موضع. دهدمی ارائه شهری

 از حمایهت بهه نیاز معهجا خوب حکمروایی که است

 هوشهمندانه، ههایسیاسهت. دارد نیز خصوصی بخش

 سهطح در شهده تعیهین ههایانگیزه ویژه به و مقررات

 پایهداری اهداف به تا است ضروری ایمنطقه و محلی

 شهده اشهاره 7332 سهال در ریهو  کهار دسهتور در که

-می تلا  المللی بین مقایسه این. شود برآورده است،

 پرسهش بهه شهده ههدایت ههایپاسخ از برخی تا کند

 از مهورد سهه پایهداری چگهونگی مهورد در را تجربی

 توسهعه قالهب در شههر و کشور خاص هایحکومت

 .دهد ارائه را  آنها اموال

                                                           
1. Kauko 

 حکمروایهی ثیرأته به  تحقیقی در(  2471) 2دونی

 پرداختهه آفریقها در یهذایی ریس  مدیریت بر خوب

 شههری ذایییه مهواد هایسیستم است معتقد و است

 مسهائل کهه موضهوعی عنهوان بهه ایفزاینهده قور به

 حهل را شههری فقهر و شهری یذایی امنیت به مربوط

 و مطالعهه بهه نیهاز بنهابراین. است شده شناخته کندمی

 آفریقها در ویهژه به موضوع این. دارد بیشتری شناخت

 بالهای سطوح و شهری جمعیت رشد بالای نرخ با  که

 ای ویهژه اهمیهت اسهت وبهرور شههری یذایی امنینا

 کهه مطلهب ایهن بیهان بها مقاله، این در  نویسنده. دارد

 بها آفریقها در یذایی مواد هایسیستم روی بر مدیریت

 بهر حکهومتی مهدیران از وسهیعی قید اینکه به توجه

 پیچیهدگی دارای گذارنهدمهی ثیرأت یذایی امنیت روی

 در  و شهناخت بها کنهدمهی پیشهنهاد، اسهت خاصی

 ثیرأته و موجهود شههری خوب حکمروایی هایفرایند

 راهکاراههای شههری یهذایی ههایسیستم روی بر آن

 .شود ارائه آفریقا در شهری یذایی امنیت بهبود برای

 عنهوان بها پژوهشهی در( 2471) 9سهایل و ایردی

 در اخیههر فاجعههه بهها مقابلههه: بازیههابی و حکمروایههی

 از بعهد نیوزلند در شرایط بهبود به نیوزیلند و سریلانکا

 کههه تههوجهی قابههل ثیرأتهه و  2477 و 2474 زلزلههه

 فاجعهه یه  از پهس اوضاع بهبود روی بر حکمروایی

 سههاختارهای مقالههه ایههن. اسههت پرداختههه دارد قبیعههی

 مهورد را کنهدمهی هدایت را بهبود دو این که حکومتی

 اگرچهه کهه دههدمی نشان نتایج. است داده قرار بحث

 قهول توانهدمهی ای القوهب قور به قبیعی بلایای اثرات

 و رونهد سهازگاری کند، پیچیده را آنها بهبودی و عمر

                                                           
2. Devaney 

3. Gjerde and Sylva 
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 حیهاتی مسئله و فرهنگی هنجارهای با ارتباط در نتایج

 مهورد دو ایهن با ارتباط در کلیدی موضوعات مسکن،

 .هستند بهبودی

 میهزان ایمقالهه در( 7932) اسهدیان و زاده ابراهیم

 شهههر در شهههری خههوب حکمروایههی پههذیریتحقهه 

 رویکهرد. انهدداده قرار تحلیل و تجزیه مورد را کاشمر

 نتهایج. اسهت تحلیلهی توصیفی پژوهش این برا حاکم

 خهوب حکمروایهی شهاخص سهه کهه داد نشان مقاله

 و مهداریقهانون رسانی،اقلاع و شفافیت: شامل شهری

 میهزان ،t- test آزمون  انجام از پس اثربخشی و کارایی

sig پهایین بیانگر است،که 744/4 با ربراب آمده دست به 

 شههر در شههری خوب حکمروایی تحق  میزان بودن

 .است کاشمر

 عنهوان تحهت ایمقالهه در( 7935)توکلی و مومنی

 حکمروایهی ههایشهاخص پذیریتحق  میزان بررسی

 شههری زنهدگی کیفیهت بهر کیهدأت بها شههری خوب

 و مختصهات ابتهدا تهران، شهر  مناق  موردی مطالعه(

 زنههدگی کیفیههت و شهههری خههوب حکمروایههی ابعههاد

 مهدل از استفاده با وسپس ه شد وتبیین بررسی شهری

 هفهت یه ، مناق  در  AHP »مراتبی سلسه فرآیند »

 قهرار ارزیابی مورد هاشاخص این تهران دو و بیست و

 از اسهتفاده بهادههد می نشان تحقی  نتایج. است گرفته

 شهاخص وزن حساسهیت تحلیهلو  زوجی مقایسات

، 414/4 مشهههارکت شهههاخص، و  759/4 شهههفافیت

 قهانون حاکمیهت شاخص 093/4 پاسخگویی شاخص

 نیهز ناسهازگاریص شاخ مقدار همچنین. است 921/4

 کهه. است شده پذیرفته سطح در و بوده 74/4 از کمتر

 اولویهت ترتیهب به حکمروایی هایشاخص وضعیت

 .است تهران 1و22، 7 مناق 

 در( 7931)شهانیاف و موسهوی ملکی، نیا، حکمت

 حکمروایهی پهذیریتحقه  میهزان سنجش  به ایمقاله

( ایلهام شههر: مهوردی مطالعهه) ایران در شهری خوب

 را شههری خوب حکمروایی که معتقدند و. اندپرداخته

 و مشهارکت با شهری امور اداره فرایند و شیوه توانمی

 جامعهه و خصوصهی دولتهی، بخش سه سازنده تعامل

 قابلیهت و باکیفیهت سهالم، شهر به لنی منظور به مدنی

 ایهن در. کرد تعرید شهری پایدار توسعه و بالا زندگی

 پاسههخگویی، مشههارکت، شههاخص هفههت از تحقیهه ،

 و شهفافیت عهدالت، محوری، قانون پذیری، یتمسئول

 نهرم از ههاداده تحلیهل برای. است شده استفاده کارایی

 شهده اسهتفاده اینمونهه ته  T آزمون از و spss افزار

 قیهد از منهدیبههره بها متغیرهها گذاریارز . است

 پهژوهش، نتایج اساس بر. است گرفته صورت لیکرت

 شههر در خهوب حکمرانهی ههایشاخص تمام سطح

 اسهت، لیکهرت قیهد متوسهط سطح از ترپایین ایلام،

 در ههالفههؤم ایهن لحها  به ایلام شهر نواحی بنابراین،

 .دارند قرار نامطلوب وضعیتی

( 7931) باسهتین و نهژادحهاتمی پوراحمد، زیاری،

 حکمروایهی اثهرات ارزیهابی و سنجش به تحقیقی در

 مهوردی مطالعه شهرها پذیریزیست بر شهری خوب

 حکمروایهی کهه معتقدنهدو .انهدپرداختهه بوشهر شهر

 توسهعه فرآینهد تقویهت ضمن تواندمی شهری خوب

 کیفیهت ارتقها  بهرای را مناسبی محیط و زمینه شهری،

 نشهان تحقی  این نتایج .نماید فراهم شهروندان تزیس

 خهوب حکمروایهی هایشاخص وضعیت که دهدمی

-مهی نامطلوب بوشهر شهر در پذیریزیست و شهری

 خهوب حکمروایهی هایشاخص بین همچنین. باشند
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 تهها ضههعید رابطههه شهههری پههذیریزیسههت و شهههری

 .دارد وجود متوسطی

و توسهعه مطهرح اسهت  عنوان یه  منبهع شهر به

شههر و بهبهود  شهری در روند توسعه جایگاه مدیریت

کننهده ههای شهری نقش بسیار مهم و تعیهینسکونتگا

دارد و کلانشهرها با هویتی پیچیهده و پویها از شهرایط 

، ص. 7913رهنمهها، )محههیط رقههابتی موجههود متأثرنههد 

 رقهم کلانشههری فضهاهای در بشهر آینده پس . (.733

 کهه بهود خواهند هرهاکلانش این آنگاه و خواهد خورد

 خصهوص در مختلهد ههایقرح و هابرنامه گاهجلوه

مههدیریت  واقههع در. شههد خواهنههد مههدیریت مطلههوب

 بها زیهادی نزدیکهی اهیتهاًم کهه است ایپدیده شهری

 امهور اداره در شههروندان فعهال و دخالهت دموکراسی

 نیهاز پویها ایجامعهه بهه مههم این دارد خود به مربوط

 نماینههدگان شهههری مههدیران ایهچنههین جامعهه در دارد

 آنهان رضایت جلب برای و آمده حساب به شهروندان

 یکهی مدیریت شهری ساختار. اندبه پاسخگویی ناچار

 محسهوب شهری خوب حکمروایی مهم بسیار ابعاد از

 (.791، ص.7911 آخوندی و دیگران،)شودمی

 قهدمت و نیست جدیدی مفهوم حکمرانی، مفهوم

 حکمروایهی .گهرددمهیبر یبشهر تمهدن قدمت به آن

 فرآینهدهای در شهده ههدایت نفهوذ توانمی را خوب

اگرچهه . کرد مطرح دموکراتی  کنش با همرا اجتماعی

 7314کاربرد مفهوم حکمروایی شهری از اوخهر دههه 

-رایان م  لاین اولین نظریههبو از آفریقا آیاز گردید، اما 

 بهه ایهن مفههوم پرداختهه 7319پردازی است که در سهال 

او حکمروایی را نوعی فراینهد  (.2، ص.7911 است)زیبایی،

م ای اسهت کهه ههداند که متضمن نظام به ههم پیوسهتهمی

 و مکهارنی" گیهرد.حکومت و ههم اجتمهاع را در بهر مهی

 و مهدنی جامعهه بهین رابطهه را حکمرانهی "همکاران

 شههوندگان، حکمرانههی و حکمرانههان بههین دولههت،

مکهارنی و ) دداننهمهی شوندگان حکومت و حکومت

   (.5، ص. 7335، 7همکاران

گوید  حکمرانی خهوب، کارلی  در این ارتباط می

مدیریت کارامد امور عمهومی از راه برپها کهردن یه  

-اعد مشروع در راسهتای پیشهبرد ارز حکومت و قو

پلههامپتر و ) ههها اسههتهههای اجتمههاعی افههراد و گههروه

(. در ایههن تعریههد بههه بعههد 2، ص. 7333، 2گراهههام

ی حکمرایهی توجهه شهده، ولهی بعهد سیاسهی جارنه

-)پایبندی حکومت به مصالح همگهانی( و بعهد فنهی

اداری )توانمندی بوروکراتی ( آن، از نظهر دور مانهده 

تنها نهادهای حکهومتی را در  است. زیرا حکمروایی نه

رسههمی و ییر و کارهههای سههازگیههرد، بلکههه بههر مههی

کهه  از و کارههاییشود  سییرحکومتی را نیز شامل می

ههها از قریه  آنهها نیازهایشههان را سهازماناشهخاص و 

 دنسهازهایشان را برآورده مهیکنند و خواستهمیمین أت

 (.9، ص. 7331، 9اتکینسن)

هایی چهون حه  اظههار بان  جهانی نیز شاخص

نظر و پاسهخگویی، ثبهات سیاسهی و فقهدان آشهوب، 

اثربخشی دولت، کیفیهت مقهررات، حاکمیهت قهانون، 

انتخابههات آزاد و منصههفانه را بههرای  کنتههرل فسههاد و

سنجش حکمرانی خهوب در کشهورها اسهتفاده کهرده 

 (.  77، ص. 2441، 0فمن و همکارانکااست )

سسهه بهین المللهی علهوم اداری، ؤگروه تحقیه  م

مههواردی همچههون درجههه مشههروعیت، نماینههدگی، 

                                                           
1. Mc Carney & others 

2. Plumptre& Graham 

3. Atkinson  

4. Kaufmann & et al 
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لیت و کارایی را به عنوان معیارهای نمونهه بهرای سئوم

، 7سسههرینیوا) شههمرده اسههتارزیههابی حکمروایههی بر

 (.7، ص. 7332

، آرت 2محققان بان  جهانی ماننهد: دانیهل کهافمن

ههای موسسهات ، یافتهه0و پابلو زویدو لوبتهون 9کرای

بنیههان   ICRG,EIUمختلههد بههین المللههی همچههون 

هههریتیج و خانههه آزاد، پیرامههون وضههعیت اقتصههادی، 

سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادیهام کهرده 

-های کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصخصاو ش

-بحرینهی و حسهین) انهدهای حکمرانی معرفی نموده

 (.701، ص. 2440زاده، 

ر ایهن زمینهه، ترین سند ددر واقع بهترین و جامع 

-های سازمان ملل به چشم مهیدر مطالعات و بررسی

ههای ی در سهالخورد  زیرا مفهوم حکمروایهی شههر

زمان قرار گرفته اسهت. بهه اخیر در کانون توجه این سا

دومههین کنفههرانس قههور مشههخص، سههازمان ملههل در 

در  7331ههای انسهانی، در سهال مربوط به سهکونتگاه

استانبول، در دستور کار هبیتات، بهر ایهن نکتهه تاکیهد 

کرده است که در جهت اسهتقرار حکمروایهی شههری 

، 7915پههور، )بههر  در شهههرهای جهههان قههدم بههردارد

هههای شههعار خههود را  فعالیههت ایههن سههازمان ،(54ص.

جهانی بهرای حکمروایهی شههری خهوب، قهرار داده 

 و پهوربهر  )اقههاری، (7، ص. 2444، 5هبیتهات) است

 .(77، ص. 7911کاظمیان ،

 بهه رسهیدن جههت کارآمهد و اولیه مفاهیم از یکی

 یههابیریشههه شهههری، مطلههوب و خههوب حکمروایههی

                                                           
1. Srinivas 

2. Daniel Kaufman 

3. Art Cray 

4. Pablo Zwidou LeBotton 

5. Unchs 

 تاسه ذهنی تصویر قالب در شهروندان اعتماد جایگاه

 ابعهاد از یکهی. دارند آن جریانات و مسیر و شهر از که

 و شههروندان میهان صحیح و منطقی رابطه تصویر این

 بههر خههوب حکمروایههی .اسههت کننههدگان حکومههت

 سهاززمینهه بتوانهد که حکومتی به یابیدست چگونگی

 کیدهأته باشهد، خواهانهه برابهر و سالار مردم ایتوسعه

 خههوب روایههیحکم(. 3، ص. 1383عربشههاهی،)دارد

 توسههط گیههریتصههمیم پههذیرانعطههاف مههدل شهههری،

 بخهش ، تجاری سازمانهای ،NGO)در متنوع بازیگران

 ،1جهان)اسهت عمهومی مسهائل در جامعه...( و دولتی

 و تعههدی شهرایط ایجاد به عبارتی به(. 3 ، ص.2441

 گرایههی،اجتمههاع مشههارکت، تههرویج مههوثر قههور بههه

 قهانونی ارزشههای حاکمیهت و شهفافیت پاسخگویی،

 (.3: 2445 ،1شایلندرا)دارد تعهد

ههای حکمروایهی خهوب بهه ترین شهاخصعمده

بزاری جهت نظارت شامل مهواردی اسهت کهه ا عنوان

در زیر مفهوم و تعرید هر ی  از آنهها از نقطهه نظهر 

 این تحقی  آورده شده است:

دن رثیرگهذامنظور از مشارکت، قدرت تأمشارکت: 

شهروندان در قهدرت  ها و سهیم شدنبر تصمیم گیری

است. مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران 

شههود، بلکههه و تاییههد سیاسههتهای آنههان محههدود نمههی

لان در ینههدی اسههت کههه در آن شهههروندان و مسههئوفرا

، ص. 7915شوند )بهر  پهور، تصمیم گیری سهیم می

547). 

 

                                                           
6. John 

7. Shylendra 
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شفافیت: اصل شفافیت بیانگر ایجاد اعتماد متقابهل 

مین اقلاعهات یها أعامه مردم از قری  تبین حکومت و 

 تضمین دسترسی آسان به اقلاعات لازم و کافی است.

ههای بهازیگران اجتمهاعی در کهنشمهداری: قانون

سطوح مختلد نیازمند تفهیم منافع حاصل از مصهرف 

بههه  در جوامههع بههزر  شهههری شههده، .منههابع اسههت

قرف بهه خصهوص چارچوبهای قانونی مطلوب و بی

، 2441، 7انسهانی نیهاز اسهت )سداشهیواقوانین حقوخ 

 . (1ص.

ایههن شههاخص مههتن عمههومی : پاسههخگو بههودن

، ص. 2449، 2کهال) حکمروایی مطلوب شهری اسهت

گهور و ) ههاد واقعی برنامهه( و به چگونگی عملکر22

وسهط نهادههای مهدیریت ( که ت714، ص.2443، 9ولز

یژگی ارتبهاط این و کند.شود، اشاره میشهری اجرا می

مداری دارد. اگر صاحب قهدرت با اصل قانوننزدیکی 

 در مقابل عموم مردم پاسخگو باشد مشروعیت دارد.

پهذیری: یکهی از اصهولی اسهت کهه بهر مسئولیت

ههای عمهومی ن نسهبت بهه خواسهتهحساسیت مهدیرا

 دلالت دارد.

کارایی و اثربخشی: تضهمین اعطهای خهدمات بهه 

 سهترسعموم مردم با مصرف بهینه و عاقلانه منابع در د

تهر بهه عنهوان این شاخص در ی  نگهاه وسهیع. است

حلههی در حکمروایههی شهههری سسههات منقههش مؤ

، شههرداری از انهدازشود که در این چشهمنگریسته می

ی دهنهدهی  نهاد تأمین کننده خدمات یه ی  توسهعه

، 2443، 0بنتنبالدههد)اجتماعی محلی تغییر ماهیت مهی

                                                           
1. Sadashiva 

2. Mccall 

3. Gore & Wells 

4. Bontenball 

هادههایی نو  و هم چنین ناظر بهر فراینهدها .(712ص. 

ههای ستفاده مناسب از منابع، نیازمندیاست که ضمن ا

، 2441سداشههیوا، کند)شهههروندان را نیههز برقههرف مههی

 (.1ص. 

گرایی: افزایش ظرفیت و شرایط اخلهاقی تخصص

-ن حکومتی از قریه  رعایهت اصهل تخصهصمدیرا

گرایی موجب خواهد شد تها آنهها صهلاحیت و تهوان 

وری و قابهل تهیهه را مین آسان و سریع خدمات ضرأت

 داشته باشند.

چشم انداز: توسهعه منطقهه برپایهه چشهم انهداز و 

راهبرد مشخص، بها مشهارکت شههروندان در تمهامی 

فرآیندهای توسعه جهت فراهم آوردن حهس مالکیهت 

و مسئولیت بهین آنهها بهرای پیشهرفت مناققشهان کهه 

تصویر و ذهنیت شهروندان را نسبت به آینده و چشهم 

 کند.انها مشخص مینداز سازما

توجههه بسههیاری از مفهههوم حکمروایههی شهههری 

ههای اخیهر بهه خهود جلهب کهرده محققان را در سال

(. گفتمههان 2441ماری سههینگ و همکههاران، اسههت)

حکمروایی، عنصر ذاتی همکاری بین جامعهه مهدنی و 

لهت و شههروندان جامعه سیاسی و هم چنهین بهین دو

نهو دارد  انداز مدیریت عمهومیاست و ریشه در چشم

-سخی به ناامیدی و دلزدگی از شکسهتکه در واقع پا

ثرتر و ؤهای مشهود دولت رفهاه، در فهراهم کهردن مه

سداشههیوا، ) کههاراتر کالاههها و خههدمات عمههومی اسههت

، 7934پهههور محمهههدی و دیگهههران،   1، ص. 2441

حکمروایهی تمهایز وجهود  بین حکومهت و (.07ص.

ه ایهن دو ای از محققین بر ایهن باورنهد کهدارد و عده

مفهههوم ضههرورتا ییرقابههل جمههع بههوده و در مقابههل 
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(. 111 ص. ،2445، 7بههولکلی) همههدیگر قههرار دارنههد

ای از سهازمانها و نهادههای ، مجموعههحکومت شهری

رسمی اداره شهر است حال آنکه حکمروایهی شههری 

نههوعی فرآینههد و ارتبههاط میههان حکومههت شهههری و 

عهه هری و هم جامکه هم حکومت ش شهروندان است

گیهرد. تحقه  حکمروایهی شههری مدنی را در بر مهی

تهی و مستلزم کنش متقابل بین نهادههای رسهمی و دول

، ص. 7910، پههورنهادههای جامعههه مههدنی اسههت)بر 

ور دیگهر بهه (. حکمرانی خوب مانند بسیاری امه031

ه نیازمنهد قواعهد شود بلکصورت تصادفی حاصل نمی

 باشد.   میریزی دقینظامند و برنامه

 روش شناسی پژوهش. 2

 روش پژوهش .4.2

رو  و رویکرد حاکم بر این پژوهش با توجه بهه 

بوده که بها  یمورد بررسی پیمایش هایهلفؤموضوع و م

استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعهه 

مورد نظر مها در ایهن پهژوهش مراجعهه کننهدگان بهه 

و  5، 2شهرداری های سه منطقه شهری تبریز )منهاق  

نفهر انتخهاب  944صهورت تصهادفی  ( هستند که به1

اند و پرسشنامه بین آنها توزیع شده اسهت. پایهایی شده

 پرسشنامه  نیهز از قریه  آلفهای کرونبهاخ در محهیط 

spss به دست آمده است که میهزان پایهایی بهه دسهت

 دهد.را نشان می  %11آمده سطح اقمینان 

حلیههل تجزیههه و ت ،همچنههین، در ایههن بررسههی

آزمههون فرضههیات  بهها آوری شههده و اقلاعههات جمههع

های آماری توصیفی و استنباقی ماننهد استفاده از رو 

                                                           
1. Bulkery 

 T  و رگرسیون چند متغیهره بها ت  متغیره، همبستگی

 صورت گرفته است.   spssافزار نرماستفاده از 

 وهشژهای پمتغیرها و شاخص .2.2

دسهت با توجه به مطالعات اکتشافی و تحقیقات به 

رضهایت میهزان آمده، به لحها  نظهری جههت تبیهین 

شهوند تها متغیرها به صورت زیر خلاصه می شهروندان

روابط متغیرهها بهه وسهیله آزمهون تجربهی بررسهی و 

 محاسبه گردد.

 الد( متغیهر تهابع:  متغیهر تهابع در ایهن پهژوهش 

باشهد کهه روابهط متغیرههای مهیرضایت شههروندی 

در ارتبهاط  7مستقل  با این متغییهر در نمهودار شهماره 

 گذاشته شده است.

مسهتقل: اعتمهاد شههروندان، میهزان  هایب( متغیر

گرایهی، احترام، تخصصپاسخگویی مدیران، تکریم و 

رسانی و آشنایی بها حقهوخ اقلاعمندی، و نظم و قانون

متغیرههای از باشهد کهه بهرای سهنجش ههر کهدام می

هههای کههه در مههدل تحلیلههی مسههتقل از زیههر مجموعههه

   پژوهش اشاره شده استفاده گردیده است.

در مدل مفهومی کهه برآمهده از چهارچوب نظهری 

ه و نتهایج مقاله است به رابطه متغیهر مسهتقل و وابسهت

ههای شود از ایهن رو شهاخصناشی از آن پرداخته می

ای تعیهین راهنمهای اصهلی مها بهرمتناظر هر متغیر که 

پذیر اسهت در مهدل مفههومی بیهان های سنجشگویه

 همانگونه که در مبهانی نظهری اشهاره شهد شده است.

-هادهها و سهازمانای در سهطح نتواف  جمعی گسترده

هههای هههای بههین المللههی در خصههوص شههاخص

وجه بهه حکمروایی مطلوب شهری وجود دارد که با ت

ههای بنهدی شهاخصاین  موضوع و همچنهین دسهته

و بانهه   UNDPمروایههی شهههری کههه از سههوی حک
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جهههانی، هشههت شههاخص مشههارکت، قانونمنههدی، 

عههدالت و برابههری،  پههذیری، پاسههخگویی،ولیتئمسهه

افیت، توافهه  جمعههی و کههارایی و اثههر بخشههی شههف

فهل های حکمروایی مطلهوب شههری در محاشاخص

باشهد کهه در ایهن علمی و دانشگاهی جهان مطرح می

 گرفتند. تحقی  شش شاخص مد نظر قرار

   

 قلمرو جغرافیایی پژوهش. 3.2

قلمرو پژوهش مناق  دو، پنچ و شهش شههرداری 

منطقه دو کهه در برگیرنهده سهه ناحیهه باشد. تبریز می

در هکتههار  2414شهههری اسههت بهها مسههاحتی معههادل 

جنوب شرخ شهر قرار گرفته است. قب  بهرآود سهال 

د. باشهنفر مهی 731541قه برابر با ین منطجمعیت ا 35

یافتهه و مرفهه تبریهز را این منطقه یکی از مناق  توسعه

 شود. شامل می

منطقه پنج شهرداری در شرخ و شمال شرخ تبریهز 

واقع شده است. موقعیت جغرافیهایی منطقهه و ارتفهاع 

زیاد آن، این منطقهه را از حهوزه دشهت دور داشهته و 

ای بهها ای و کوهپایهههانهههرودخ -ایکاملههاً سههیمای دره

های پر شیب بخشیده است و بهه همهین جههت دامنه
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یکی از مناق  ناهموار و دارای محهدودیت محسهوب 

 9759در ایهن منطقهه شههری بها مسهاحت شهود. می

 1منطقهه  .سهاکن هسهتند نفهر 721720 حدود هکتار،

شههر  یربی کلهانشهرداری تبریز که در ناحیهه شهمال

هکتهار  1271با مساحتی معهادل  است،تبریز واقع شده

منطقه شهر بهه لحها  وسهعت محسهوب پهناورترین 

ههای ایهن بهودن اکنهر زمهین دلیل بایر شود. ولی بهمی

منطقه و استقرار صنایع و فضاهای عمده فعالیتی تبریهز 

تهرین تراکم و نیز فرودگاه و راه آهن تبریز  یکی از کم

نطقه در سهال شود. جمعیت این ممناق  شهر تبریز می

)مهندسهین مشهاور  باشهدنفر مهی 31374برابر  7935

 .(257 .، صشماعی و میرزاده،   7937محیط، 
 

 
  . موقعیت محدوده مورد مطالعه2کل ش

 

 های پژوهشیافته. 3

تعییییم میییزان رضییایت شییهروندوندان از  .4.3

هیای الگوی میدیریت محلیی مبتنیی بیر شیاخص

 حکمروایی خوب شهری

 نحهوه رضهایت شههروندی ازعیهین میهزان برای ت

ههای ی شاخصآمدعملکرد شهرداری در ارتباط با کار

ته  متغیهره اسهتفاده  Tاز آزمهون  حکمروایی شهری

 P-value شده است. بر اساس این آزمون، چون مقدار

مبنهی بهر  صهفر باشد لذا فهر می 45/4ز کوچکتر ا 

 بهرایشهود. پذیرفتهه نمهی 9ری میانگین بها عهدد براب

 9گویی به این سوال که میانگین جامعه برگتهر از پاسخ

است یا کوچکتر از آن، باید به اختلهاف میهانگین نگهاه 

 9نگین جامعهه کمتهر از کنیم، با توجه به ایهن کهه میها

ایین ههر دو منفهی هسهتند، های بالها و پهاست و کران

عملکهرد شههرداری در  بنابراین رضایت شههروندان از

از حهد  ههای حکمروایهیشهاخصی آمدارتباط با کار

که بیانگر وضهعیت بهد  تمهامی  تر است.متوسط پایین

   است. در شهر تبریز های حکمروایی شهریشاخص
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 تک متغیرهT با آزمون رضایت شهروندی از عملکرد شهرداری  سنجش میزان .4جدول

های اخصش

حکمروایی خوب 

 شهری

TEST VALUE=3 

 T مقدار
میانگیم 

 جامعه

ه درج

 آزادی

سطح معنی 

 داری
 اختلاف میانگیم

 درصد 55سطح اطمینان 

 کران پاییم کران بالا

7 14/79- 21/2 233 444/4 121/4- 190./- 129/4- 

2 25/3- 15/2 233 444/4 909/4- 071/4- 214/4- 

9 22/74- 53/2 233 444/4 041/4- 010/4- 921/4- 

0 51/3- 54/2 233 444/4 031/4- 533/4- 935/4- 

5 77/74- 17/2 233 444/4 915/4- 014/4- 974/4- 

1 11/72- 07/2 233 444/4 511/4- 115/4- 031/4- 

1 30/71- 00/2 233 444/4 557/4- 011/4- 175/4- 

-گرایی، نظم و قانون، تکریم و احترام، تخصصبه ترتیب: اعتماد شهروندان، میزان پاسخگویی مدیران 1تا 7اعداد  های پژوهش()یافتهخذ: مأ

 درصد 45/4دار در سطح احتمال معنی ** ها.سانی و آشنایی با حقوخ و کل شاخصمندی، اقلاع ر
 

. تعییم رابطیه بییم رضیایت شیهروندان از 2.3

هییای عملکییرد شییهرداری و کارامییدی شییاخص

 حکمروایی خوب شهری

رضهایت شههروندی از  بهینبرای سنجش رابطهه 

 هههایکههارایی شههاخص ومههدیریت محلههی  عملکههرد

از آزمون همبسهتگی اسهتفاده شهد.  شهری حکمروایی

دهد که بین متغیهر نتایج حاصل از این آزمون نشان می

ی نهمبت مدیریت محلهیعملکرد رضایت شهروندی از 

-معنهی منبهت و رابطههحکمروایهی  های شاخص بر 

عملکهرد  داری وجود دراد. بدین معنهی کهه ههر چهه

بهتهر  های حکمرواییاخصی شکارآمدی  وشهرداری 

خواههد بیشهتر رضایت شههروندان آن در نتیجه  باشد

رضهایت شههروندان از  بود. کهه بیشهترین همبسهتگی

ههای شهاخص ههایمدیریت محلی بها متغیرعملکرد 

(، اعتمههاد 112/4رسههانی و آشههنایی بهها حقههوخ)اقلههاع

(، نظهم و 112/4گرایهی)(، تخصهص142/4شهروندان)

( و در 190/4یم و احتهرام)(، تکهر153/4منهدی)قانون

 باشد.( می551/4ایت پاسخگویی مدیران)نه

 

 مدیریت محلیرضایت شهروندی از  ثیرگذار برأهای تلفهؤ. ضرایب همبستگی م2جدول 
7 7       

2 **221/4 7      

9 **990/4 **011/4 7     

0 **154/4 **990/4 **049/4 7    

5 **010/4 **025/4 **004/4 **031/4 7   

1 **117/4 **240/4 **999/4 **/4121 **031/4 7  

1 **140/4 **/4551 **190/4 **112/4 **153/4 **172/4 7 

گرایی، نظم و یی مدیران، تکریم و احترام، تخصصبه ترتیب: اعتماد شهروندان، میزان پاسخگو 1تا 7اعداد . های پژوهش(مأخذ: )یافته

درصد 7دار در سطح احتمال معنی ** .هاو کل شاخص ایی با حقوخرسانی و آشنمندی، اقلاعقانون
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های گذاری شاخصأثیریبندی ت. اولویت9.9

 گیری مدیریت محلی حکمروایی شهری در شکل

ثیرگههذاری أایههن تحقیهه  بههرای تعیههین میههزان تدر

اعتماد شههروندان، حکمروایهی شههری:ههای شاخص

-م، تخصهصاحترامیزان پاسخگویی مدیران، تکریم و 

رسانی و آشهنایی بها مندی و اقلاعگرایی، نظم و قانون

از شهههرداری  عملکههرد رضههایت از  خ بههر رویحقههو

ه به رو  گهام بهه گهام اسهتفاده رگرسیون چند متغیر

اخص شد. نتهایج رگرسهیون نشهان داد کهه شهش شه

منهدی، ی و آشنایی با حقوخ، نظهم و قهانونرساناقلاع

ی مدیران، تکهریم و گویاعتماد شهروندان، میزان پاسخ

گرایههی بههه ترتیههب بهها ضههرایب احتههرام و تخصههص

، 213/4، 205/4، 972/4شههده  رگرسههیون اسههتاندارد

 بهههر را ییبالههها ثیرأتهههمیهههزان  794/4، 717/4، 730/4

داری در منهاق  عملکهرد شههراز  رضایت شههروندان

 اند. مورد مطالعه داشته
 

 رضایت شهروندی ازعملکرد مدیریت محلی بی در ارتباط با رگرسیون گام به گام صفت مورد ارزیا. 3جدول 
 صفات وارد شده به مدل استاندارد نشدهضریب رگرسیون  ضریب رگرسیون جزء استاندارد شده ضریب تبییم

 رسانی و آشنایی با حقوخاقلاع 220/4 972/4 153/4

 مندینظم و قانون 243/4 205/4 121/4

 ونداناعتماد شهر 711/4 213/4 133/4

 میزان پاسخگویی مدیران 714/4 730/4 317/4

 تکریم و احترام 703/4 717/4 311/4

 گراییتخصص 417/4 794/4 330/4

 های پژوهش(مأخذ: )یافته
 

 با توجه بهه ضهرایب رگرسهیون اسهتاندارد شهده، 

-بهیش 972/4رسانی و آشنایی با حقوخ با میزان اقلاع

کهرد شههرداری داشهته ترین تأثیر را بر رضایت از عمل

دسهت آمهده بهه 33/4مدل برابهر  2R (.2است )نمودار

تغییرات متغیهر  33/4که نشان دهنده آن است که.است

 ثیر متغیر مستقل بوده است.أوابسته تحت ت
 

 
 های حکمروایی مطلوب شهریگام به گام رضایت شهروندی و شاخصرگرسیون  .3 شکل
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 و پیشنهادها گیرینتیجه. 1

شههرداری بهه عنهوان در ایهران توجه بهه اینکهه با 

حقهه  سههاختار مههدیریت شهههری مناسههب جهههت ت

ایهن نههاد  باشهد.حکمروایی مطلوب شهری مطرح می

ییر دولتی ارائه کننده خدمات شههری بهه شههروندان 

خواهد بود کهه عملکرد مناسب و کارامد زمانی دارای 

ر آن حهداکن بتواند بستری فراهم آورد که شهروندان از

ایهن مقالهه در رضایت را داشته باشند. به همین جهت 

-شهکلدر که  را پی آن بوده است تا معیارها و عواملی

مبتنههی بههر  ت محلههیگیههری الگههوی مناسههب مههدیری

بهوده را شناسهایی کهرده و  شهری حکمروایی مطلوب

آنها را در جهت ارتقا  و بالا بردن رضایت شههروندی 

ههای یافتههکار بگیهرد. د این نهاد مدیریتی به از عملکر

کهه رضهایت شههروندی از تحقی  گویهای آن اسهت 

ی نحههوه عملکههرد شهههرداری در ارتبههاط بهها کارآمههد

تههر از حههد پههایینهههای حکمروایههی شهههری شههاخص

شهرداری بهه عنهوان نههادی کهه و  .متوسط بوده است

و بهه  حکمروایی مطلوب در آن تجلی پیدا خواهد کرد

نسهجم و حکومهت ن اجتمهاع معنوان پهل اتصهال بهی

 همهین در .اسهت ضعید عمل نموده باشدمرکزی می

 ملکهی،  7937 همکهاران، و شهماعی) مطالعات راستا

 ،7935زندیههه،  7932اسههدیان، و زاده ابههراهیم  7935

 در کهه داد نشهان( 7935 بهایراهی، کمهالی و محمدی

 میهزان شههری، مطلوب حکمروایی هایشاخص میان

 مههداری،قههانون نی،رسههااقلههاع و شههفافیت مشههارکت،

 و پاسهخگویی پهذیری،ولیتئمسه اثربخشی، و کارایی

 مفهر  میانگین از ترپایین سطحی در( عدالت)برابری

 .است داشته قرار نظر مورد هایپژوهش

رضهایت  که بین دادنتایج مطالعات نشان  همچنین

های حکمروایهی در أثیرگذاری شاخصت شهروندی و

ارتبهاط ناسهب گیری الگهوی مهدیریت محلهی مشکل

نا که هر چه معداری وجود دارد به این مستقیم و معنی

هههای در بههه کههارگیری شههاخص عملکههرد شهههرداری

بیشهتر حکمروایی بهتر باشد رضهایت شههروندی نیهز 

بیشترین همبستگی رضایت شههروندان از  خواهد بود.

ههای شهاخص عملکرد مدیریت محلی بها متغیرههای

(، اعتمههاد 112/4)رسههانی و آشههنایی بهها حقههوخاقلههاع

(، نظهم و 112/4گرایهی)(، تخصهص142/4شهروندان)

( و در 190/4(، تکهریم و احتهرام)153/4منهدی)قانون

همچنهین  باشد.( می551/4نهایت پاسخگویی مدیران)

  نصهیری، 7932نتایج مطالعهات )خلیلهی و دیگهران، 

( نشهان داد کهه بهین 7931  کریمی و دیگهران، 7930

شهههری و بههه کههارگیری هبههود حکمروایههی خههوب ب

مهداری، کیفیهت های چون شهفافیت و قهانونشاخص

 خههدمات عملکههردی، امنیههت و کههارایی و مشههارکت

محوری و کارآمهدی اجتماعی، بین تاثیر مدیریت محله

حکمروایی مطلوب شهری در مشارکت شههروندان و 

یهی خهوب شههری و توسهعه همچنین  بهین حکمروا

 جود دارد.داری وای رابطه معنیپایدار محله

أثیر تمهامی حهاکی از تههای تحقی  یافته در نهایت

ت شههروندان از های ذکر شده از میزان رضایشاخص

نتایج رگرسهیون نشهان داد  .باشدعملکرد شهرداری می

ی و آشهنایی بها حقهوخ، رسهانعکه شش شاخص اقلا

منههدی، اعتمههاد شهههروندان، میههزان نظههم و قههانون

گرایهی رام و تخصصی مدیران، تکریم و احتپاسخگوی

، 972/4به ترتیب با ضرایب رگرسیون استاندارد شهده 

ثیر أمیههزان تهه 794/4، 717/4، 730/4، 213/4، 205/4
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بالای را بر رضایت شههروندان از عملکهرد شههرداری 

 بهه نتهایج انهد. بها توجههق  مورد مطالعه داشتهدر منا

تهرین تهأثیر را بهر بیشرسانی و آشنایی با حقوخ اقلاع

میههزان . ایت از عملکهرد شهههرداری داشهته اسهترضه

رسهانی و ایی و اثربخشهی بیشهتر شهاخص  اقلهاعکار

ر دههد کهه ایهن شهاخص دآشنایی با حقوخ نشان می

گیری الگهوی مطلهوب حکمروایهی و عملکهرد شکل

 همهین راسهتادر  دارد. نقهش بسهزایی بهتر شههرداری

  کریمهی 7935مطالعات )محمدی و کمالی بهایراهی، 

ههای ( نشان داد که از بهین شهاخص7931، رانو دیگ

-های پذیرا و پاسخحکمروایی خوب شهری شاخص

ثیر را أپذیری و مشارکت بیشترین تهولیتئدهنده و مس

 در تحق  حکمروایی خوب شهری دارند.

 سههتای اثربخشههی و کههارایی بهتههر بنههابراین در را

 در جهههتهههای حکمروایههی شهههری شههاخص

ی شههردار ز عملکردلابردن رضایت شهروندان ابا

 شود:تبریز پیشنهادهای زیر ارائه می

 کارمنههدان وظههاید از روشههن و اضههحو تعریههد 

 ،تکریم ،احترام) رجوع ارباب به نسبت شهرداری

 کارمنههدان... و شناسههی وقههت، پههذیریولیتئمسهه

 (.رجوع ارباب به نسبت

 ( رجهوع ارباب و کارمند) دوسویه سازی فرهنگ

 قهرف بهه نیهت نحسه و سازی اعتماد زمینه در

 .مقابل

 بها مهرتبط هایرشته) علمی گراییتخصص رواج 

 جدیهدالورود لانمسئو بین در( شهری و مدیریت

 سهازی بهنگهام و مرتهب ههایکارگاه برگزاری و

 .دنیا روز علم و تجربیات با  شده

 درخواسهت به نسبت رجوع ارباب منطقی توجیه 

 جهههت آن بههه شهههرداری العمههلعکههس و وی

 .عقلانی توجیه و مندیترضای افزایش

 و ضهوابط زمینهه در موقع به و دقی  رسانیاقلاع 

 در. ..و مزایهده ،ههاپهروهه، سهاختمانی هایقانون

 تبهع به و شهری هایسرمایه مناسب توزیع جهت

 .اعتماد و رضایت افزایش

 کتابنامه

ی حکمروایهی خهوب شههری در ایهران (. تحلیل و ارزیابی میزان تحق  پذیر7932ابراهیم زاده، ع.، و اسدیان، م. ) .7

 .94-71(، 1) 9منطقه ای،  -مجله جغرافیا و آمایش شهری)مطالعه موردی: کاشمر(. 

 (،19نها )پهژوهش ههای جغرافیهایی، بهی(. آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران. 7911آخوندی و دیگران. ) .2
795-751. 

شههرها در ایهران. مشههد: اولهین کنفهرانس برنامهه ریهزی و  (. حکمروایی شهری و نظام اداره7915بر  پور، ن. ) .9

 مدیریت شهری.

 .7، روزنامهه اعتمهادلزوم بازبینی محتوایی مدیریت کلانشهری،  .(7911) .ح .بوجانی، م .0



  شمارۀ دوم                                              ة جغرافیا و توسعة فضای شهری      مجلّ                                                    702

 

(. حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سهرمایه اجتمهاعی: 7934پور محمدی، م.، حسین زاده دلیر،  .، و پیری، ع. ) .5

 مطالعهات فضایی ارتباقی و فاعلیت مدی ییر اقتصادی) مطالعهه مهوردی: کلهان شههر تبریهز(، -ادیآزمون نظم نه

 .01-91(، 7)7مناق  خش ، 

فصهلنامه مهدیریت (. درآمدی بر حکمروایی خوب شههری در رویکهردی تحلیلهی. 7911تقوایی، ا.، و تاجدار، ر. ) .1

 .  51-05(، 29)1شهری، 

رسی میزان تحق  پذیری شاخصهای حکمروایی خوب شهری با تاکید بر کیفیت (.بر7935ه.، و مومنی، م. )توکلی،  .1

 .71-7(، 21)1قصلنامه مطالعات مدیریت شهری .  .)شهر تهران22و1، 7زندگی شهری (مطالعه موردی مناق  

 خهوب حکمروایی پذیری تحق  میزان سنجش (.7931ر.) ع. افشانی، و ن.، م. موسوی، م.، ملکی، ح.،حکمت نیا،  .1

 .173-141 (،9)03 انسانی، جغرافیای های پژوهش .ایلام( شهر موردی: )مطالعه ایران در ریشه

 شههرداری عملکهرد از شههروندان رضهایتمندی بهر مهوثر عوامهل و (. میزان7911حکمت نیا، م. و موسوی، م.ن. ) .3

 .731-717(، 3)5 توسعه، و جغرافیا مجله. یزد(:موردی )مطالعه

(. سنجش حکمروایی خهوب شههری در بافهت فرسهوده و ارائهه راهکارههای 7932ف. ) خلیلی، ا،. خ، ا.،حسینی، .74

قزوین: اولین همایش ملی شهرسازی و معمهاری در  عملیاتی به منظور بهبود آن)نمونه موردی: محله پامنار تهران(.

 گذر زمان، دانشگاه بین المللی امام خمینی.

 SWOT حلیل جایگاه حکمروایی خوب شهری در مشهد با الگویت(. 7913) ر.ا. و اسدی، ، ع.،مافی.، ر.رهنما، م .77

 .731-220 ،(75) 1ای،  مجله جغرافیاوتوسعه ناحیه. 

ها در چارچوب رویکرد حکمروایی خوب شهری )نمونه موردی شهر (. بررسی عملکرد شهرداری7935زندیه، ا. ) .72

 11-53 ،(93)74فصلنامه آمایش محیط،ملایر(. 
 شهری خوب حکمروایی اثرات ارزیابی و سنجش (.793، ا.، حاتمی نژاد، ح.، و باستین، ع.) .ا.، پور احمدزیاری،  .79

 .71-7 (،90)3 شهری، ریزی برنامه و پژوهش نشریه .بوشهر( شهر موردی: )مطالعه شهرها پذیری زیست بر

 ، از7911اه در دی مهبازیهابی .مهدیریت شههری. حکمروایی شهری زمینه ساز پایداری شهری(. 7911زیبایی، ن. ) .70

http:// city managrer. Blogfa.com  .  

مجلهه مخهاقرات (. تحلیل فضایی تاب آوری مناق  شهر تبریز در برابر زلزلهه. 7931شماعی، ع.، و میرزازاده، ح. ) .75

 .211-205(، 24) 1محیط قبیعی، 

مبهانی و ضهرورت شهکل (. حکمروایی شههری 7911قهاری،  .، بر  پور، ن.، کاظمیان، غ. ر.، و مهدیزاده، ج. ) .71

 .71-1(،24و 73)1جستارهای شهرسازی، گیری آن در ایران)گفتگو(. 
، آموزشهی -ماهنامهه پژوهشهی(. قانون برنامه چهارم زیر ذره بین حکمروایی خهوب شههری. 7919عربشاهی، ز. ) .71

(13 ،)77-75. 

کمروایی خوب شههری) مطالعهه (. توسعه پایدار محله ای در چارچوب ح7931کریمی، آ.،مرادی، ث.ا.،تابعی، ن. ) .71

 .91-27(، 22)1فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ، موردی: محلات منطقه شش شهرداری تهران(. 
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