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 نوع مقاله: پژوهشی

 09/05/1398پذیرش:   20/01/1398دریافت: 

پرردادد  ایرپ پرژوهش اد ل راف هرد ، ای در شهرداری تهرران میپژوهش حاضر، به طراحی مدل حکمرانی شبکه چکیده:

های کیفی، اد ابزار مصاحبه استفاده شده است  اکتشافی است  جهت گردآوری داده -ای و اد ل اف نوع روش، توصیفیتوسعه

ها با سرابهه هران، پیمانکاران و اعضای هیأت علمی دانشگاهکنندگان در ایپ پژوهش، مدیران و مسئولیپ شهرداری تمشارکت

بنیران برا پردادی دادهای در شرهرداری تهرران، اد نیریرهفعالیت در شهرداری هستند  جهت طراحی الگوی حکمرانی شربکه

کمرانری رویکرد استراوس و کوربیپ استفاده شده است  بر اساس نتایج کدگرااری براد و م روری، عوامرّ علؤری مر حر برر ح

باشرد  همننریپ عوامرّ های مردمری میهای سیاسی، قروانیپ باددسرتی و تشرکّای؛ شامّ فرهنگ مشارکت، قدرتشبکه

هرای دولرت، های قانونی، اعتمادسادی، حمایتهای فرهنگی، دیرساختای؛ شامّ دیرساختای م حر بر حکمرانی شبکهدمینه

گر؛ شرامّ موانرم مردیریتی،   عوامرّ مداخلرهباشرندمیسادی های شبکههای تیمی و دیرساختهای رفتاری، ظرفیتآمودش

ای؛ شامّ توسرعه موانم فرهنگی و اجتماعی، موانم سادمانی، معضالت راهبردی و قانونی هستند  راهبردهای حکمرانی شبکه

جهرت اردیرابی و های همکراری های ت هیق و توسعه، توسرعه شربکههای اطالعات و پویش م یطی، تهویت دیرساختکانال

ای نیرز د  پیامدهای حکمرانی شبکهنباشها میگیریهای شهروندی در تصمیمسپاری و توسعه مشارکتها، برونانتخاب طرح

 باشند   شامّ کارآمدی اقتصادی، توسعه استراتژیک خدمات شهری و احربخشی سادمانی می

 بنیاد، کارآمدی اقتصادی  ای، شهرداری تهران، نیریه دادهحکمرانی، حکمرانی شبکه  واژگان کلیدی:

  JEL: D83, D85, L32,C44 بندیطبقه

 

 

 

 

 

 amonavar@ut.ac.ir * نویسنده مسئول :

 109-123 ،((27 پیاپی)3)7 شهری، مدیریت و اقتصاد علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
  علمی فصلنامه 2345-2870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

های م لی و مسرئولیپ های اخیر، حکومتدر سال

دیسرت، امور شهری، با مسائلی اد قبیّ اداره امور م ری 

های شهری و مواردی اد ایپ قبیرّ منابم، ب رانمدیریت 

های قرردیمی در انررد کرره اسررتفاده اد شرریوهرو بودهروبرره

هرا نبروده حکمرانی، پاسخگوی حّ ایپ مسرائّ و ب ران

های حکمرانری، است  اد ایپ رو، نیاد به خالقیت در شیوه

های سرنتی در بیش اد پیش احساس شرده اسرت  شریوه

ی متعرررددی؛ همنرررون هاحکمرانررری، دارای شرررکا 

مراتب، بوروکراسری دیراد، تمرکرز در اختیرارات و سلسله

اند که همه ایرپ مروارد نیادمنرد مواردی اد ایپ قبیّ بوده

یت های رسمی و غیررسمی بررای مردیرکارگیری روشبه

های جدیرردی اد احررربخش اسررت  در ایررپ راسررتا، مرردل

داردها، اند که اد اهدا ، استانای ارائه شدهحکمرانی شبکه

های متفاوتی برخوردارند  به طور سادماندهی و پینیدگی

آید کره مردیران  دمانی پدید می  ، ای معمول، حکمرانی شبکه 

توانند کنند، نمیهایی که آنها در آن فعالیت میسادمان یا 

به طور مستهّ، به حّ مسائّ بپردادند و در ایرپ جهرت، 

مشرارکت  م حرتریپ راه برای حّ ایپ مسائّ، همکراری و

    ( Scarlett & Mckinney, 2016) نفعان است با سایر ذی

های حکومررت فهردان بودجره برررای اجررای برنامره

خواری و فسراد، های شرللی، رشروهم لی، فهدان فرصرت

پاسررخگویی، فهرردان شررفافیت و عرردمصررالحیت، عدمعدم

ریزی برای حکمرانی مطلوب و دستیابی به اهردا  برنامه

غیردولتری در مسرائّ های سادمانهمکاری عمومی، عدم

برداری ضرعی  ان، بهرهاقتصادی برای شهروند -اجتماعی

ها و مررواردی اد ایررپ قبیررّ، در گیریاد ظرفیررت تصررمیم

تضررعی  اداره امررور م لرری و شررهری م حرنررد  برقررراری 

ای اد حکمرانری مطلروب، موجرب ارتهرای توسرعه شبکه

هررای م لرری تهویررت توانمندسررادی پایرردار در حکومت

 شودمیهای حکومت م لی اقتصادی شهروندان در حوده

(Akujuru, 2015)   

های ای، بره عنروان یکری اد شریوهحکمرانی شبکه

بره معنرای افرزایش قابلیرت در حرّ  ؛مطلوب حکمرانری

های اجتمراعی اسرت و مسائّ پایردار در دمینره سیسرتم

گیری هایی؛ همنرون تلییرر رویره تصرمیمشامّ شاخص

مراتبی برره سررمت رویکرررد اد پرراییپ برره برراد، سلسررله

اختیرارات و افرزایش خودپنرداری در اداره تمرکز در عدم

ای، اد طریرق همکراری امور م لی است  حکمرانی شبکه

نفعران مختلر  در حکومرت، بهبرود مشرارکت، میان ذی

هرای افزایش ادغام منرابم مختلر ، توانمندسرادی قابلیت

نفعان مختل ، حمایرت اد همکراری و اقردام جمعری، ذی

م یطی، دیست پاسخگویی نسبت به مشکالت اجتماعی و

های داری و سیسرررتمبهبرررود ارتبرررا  میررران حکومرررت

شرود م یطی و مرواردی اد ایرپ قبیرّ، ایجراد میدیست

(Pittman & armitage, 2017).  
شررهرهایی اد جملرره شررهر تهررران در توسررعه کالن

های اخیر، با برود برخی اد مسائّ و مشرکالتی بررای سال

ها، همراه بوده که بره طرور مدیران و مسئولیپ شهرداری

رودافزونی در حرال افرزایش هسرتند  امرروده، معضرالتی 

های کرراذب و نییررر: اددیرراد ترافیررک، گسررترش اشررتلال

ه نامطلوبی به شهر تهرران داده مواردی اد ایپ قبیّ، چهر

است  همننیپ رشد نامتعادل قیمت مسرکپ و دمریپ در 

رویره جمعیرت در منراطق ایپ شرهر، موجرب اددیراد بی

حاشیه شهر تهران شده است  یکی اد مسائلی که در ایرپ 

کننده است، ایپ است کره در صرورت حرّ ، نگراندمینه

مراد اعتنشدن ایپ مسائّ باعث ایجراد فسراد شرهری، بی

 عدالتی خواهد شد   شهروندان، گسترش فهر و بی

با توجه به مطالب گفته شده، اد آنجا که ت هیهرات 

های حکمرانی در دمینه شهرداری و اداره مرتب  با شبکه

امور شهری، بسیار معدود بوده و در ت هیهات داخلی نیرز 

ای در اداره امرور شرهری کرم به موضوع حکمرانی شبکه

لی در ایپ دمینه ارائه نشده است، مسرأله اشاره شده و مد

ای در پژوهش حاضر، طراحی مدل حکمرانی شبکهاصلی 

اد ایرپ رو سر ادت پرژوهش باشرد  شهرداری تهرران می

 عبارتند اد:

ای در شررهرداری تهررران مرردل حکمرانرری شرربکه -

 هایی است؟دارای چه شاخص
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ای در عوامررّ علؤرری مرر حر بررر حکمرانرری شرربکه -

 شهرداری تهران کدامند؟

ای )الزامررات( مرر حر بررر حکمرانرری عوامررّ دمینرره -

 ای در شهرداری تهران کدامند؟شبکه

گر )معضالت( مر حر برر حکمرانری عوامّ مداخله -

 ای در شهرداری تهران کدامند؟شبکه

ای در های مرر حر بررر حکمرانرری شرربکهاسررتراتژی -

 شهرداری تهران کدامند؟

ای در دهای( حکمرانی شربکه)دستاور یپیامدها -

 شهرداری تهران کدامند؟

 

 پیشینه تحقیق -2

 های خارجیالف( پژوهش

(، ت هیهرری بررا عنرروان 2016) شو همکرراران 1بررا 

انداد رقابت نهادی در »سیاست بوروکراتیک فراملی: چشم

ای ات ادیرره اروپرراج انجررام دادنررد  ایررپ حکمرانرری شرربکه

پژوهش، با رویکرد کیفری و ت لیرّ م تروا انجرام شرده 

است  بر اسراس نترایج، چهرار جنبره مجرزا اد حکمرانری 

انرد: فراملی اد دیدگاه سیاست بوروکراتیک معرفری شرده

ظهور نهادهای فراملی، کارکردهرای آنهرا، ترأحیر آنهرا برر 

 ای نیارتی   سطح داخلی و انتشار استاندارده

(، پژوهشی با عنروان 2016) 2کینیاسکارلت و مک

هرا: پدیردار شردن »برقرار کردن پیوند میان افراد و مکان

انداد وسیعی اد حفاظت ای در چشمنهش حکمرانی شبکه

اد منررابم شررهریج انجررام دادنررد  روش ت هیررق در ایررپ 

پژوهش، با رویکرد کیفی و مطالعات نیری بوده است  برر 

بیّ مردهای اداری، ها، در دمینه مسائلی؛ اد قاساس یافته

مالکیت دمریپ و قلمروهرای قردرت سیاسری، ارائره دادن 

 تر خواهند بود   های رسمی و غیررسمی، احربخشروش

رویکررد روش  براپژوهشری در (، 2016) 3کاردوسو

به ایپ ت هیق در ایپ پژوهش، کیفی و مطالعات تطبیهی 

نرد کره ودارت امرور خارجره چریپ بره ه دست یافتیجنت

 
1- Bach 

2- Scarlett and McKinney 

3- Cardoso 

گااری تسل  نداشته است، امرا در یپ سیاستتنهایی بر ا

دمینه بادیگران دولتری و غیردولتری شراغّ در ایرپ امرر، 

که ایپ تعامالت آنها، چگونگی و ددیّ تعامالت آنها و ایپ

چگونه بر اتخاذ تصمیمات تأحیر گااشته اسرت، اطالعرات 

 اندکی وجود دارد 

 برراپژوهشرری در (، 2012) 4کلرریجپ و کوپنجرران

، به ایپ ایکیفی و مطالعات کتابخانه شناسیروشرویکرد 

رویکرد شربکه حکمرانری، هرم اد  ه دست یافتند کهیجنت

ل اف نیری و هم اد ل اف عملی، در قالرب یرک رویکررد 

تکامّ و بلوغ یافته و به عنوان واکنشی نسبت بره  ،نیری

 مدیریت دولتی نویپ، توسعه یافته است 

حکمرانری  در خصرو  (، پژوهشی2017) 5موتیتو

آفریهرای جنروبی  6ای در شهرداری شرهر تیشروانشبکه

انجام دادنرد  ایرپ پرژوهش برا رویکررد کیفری و ت لیرّ 

 هش نشران داد کرهمضمون انجام شرده اسرت  ایرپ پرژو

ای در شهر تیشوان ی حکمرانی شبکهیی در اجراکمبودها

کره  نردهرا حراکی اد ایرپ بودوجود دارد  همننیپ یافتره

ارائه خردمات در شرهر  به عنوان مدل ای،حکمرانی شبکه

 اتخاذ نشده است  ،تیشوان

 های داخلیب( پژوهش

 (، در پژوهشرری بررا1396) شقوچررانی و همکرراران

ری شربکه ردل حکمرانر ره مر رتیابی بر ای و برا هرد  دسر

تأکیررد بررر توسررعه فراینرردهای نرروآوری برراد در نهادهررای 

دنبرال شناسرایی عناصرر ت هیهاتی امنیت سرایبری، بره 

حکمرانی و عوامّ توسعه فرایندهای نوآوری باد با توجره 

به شررای  م یطری حراکم برر آن در ایرران بودنرد  ایرپ 

بنیراد شناسرایی عوامرّ برا اسرتفاده اد روش نیریره داده

سراختاریافته برا مصاحبه نیمره 16اند  بدیپ منیور، شده

رت ره اسر رورت گرفتر رّ خبرگان ایپ موضروع صر   ت لیر

 افررزارهرررا در فراینرررد کدگررااری برراد بررا کمررک نرررمداده

MAXQDA  مهوله فرعی در قالب  16منجر به تولید

 
4- Klijn and Koppenjan 

5- Mothetho 

6- Tshwane 
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اساس نتایج ت هیق، مدل مورد نیر چهار مهوله گردید  بر

هررای کررالن، طراحرری و هررای سیاسررتم لفرره :شررامّ

سررادی شرربکه، مرردیریت شرربکه، توانمندسررادی و فعررال

مشررارکت، اردیررابی عملکرررد، آمررادگی درون و برررون 

سررادمانی، شرررای  فناورانرره، شرررای  مررالی و اقتصررادی و 

 باشد   قانونی می

(، پژوهشری برا هرد  1394) شآقاداده و همکراران

هرای طراحی مردل فراینردی تردویپ اسرتراتژی سرادمان

و مبتنرری بررر پررارادایم قطعیررت دولترری در شرررای  عرردم

ای، بررا اسررتفاده اد ت لیررّ کیفرری و حکمرانرری شرربکه

الگوسادی ساختاری تفسیری انجام دادند  بر اساس نتایج، 

شامّ ت لیّ عمرومی درون  ؛های اصلی ایپ مدلشاخص

و بررررون سرررادمانی، بررسررری الزامرررات م دودکننرررده، 

سرادی مأموریرت، تبیریپ موضروعات اسرتراتژیک، شفا 

نرابم، اردیرابی تروان برالهوه، توسرعه، طراحری شناسایی م

 باشد   انداد، ت لیّ شکا  و طراحی اقدامات میچشم

بره  ،(، در پژوهشری1397) شخانی و همکارانعالی

بررسی عملی فاکتورهای اساسی م حر برر طراحری مردل 

ای مطلوب در نیام سالمت با اسرتفاده اد حکمرانی شبکه

 سرراختاری پرداختنررد سررادی معرراددت رویکرررد مرردل

طلبانررره، اعتمررراد، تعهرررد، فاکتورهرررای رفترررار فرصرررت

عنروان فاکتورهرای گااری اطالعرات و دانرش برهاشتراک

کلیدی تأحیرگاار بر مدل حکمرانی و همننیپ، همکراری 

ای در مردل و هماهنگی جهت اردیرابی حکمرانری شربکه

ساختاری پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند  نتایج نشان 

گااری اطالعات دارای بیشتریپ د که تعهد و اشتراکدادن

هسرتند  همننریپ،  ایتأحیر مستهیم بر حکمرانی شربکه

طلبانه دارای تأحیر منفی و شدیدی بر اعتماد رفتار فرصت

 ،در شبکه بوده کره اد ایرپ طریرق برر حکمرانری شربکه

 تأحیرگاار بوده است 

 

 مبانی نظری  -3

ای، در حال تبدیّ شدن بره امروده حکمرانی شبکه

پارادایمی غالب در حوده حکمرانی است  برر اسراس ایرپ 

شکّ اد حکمرانی، برادیگران بخرش دولتری، خصوصری و 

کننررد  دولتی، تصررمیمات سیاسرری را اتخرراذ مینیمرره

همننیپ بر اساس قانون حکمرانی، استفاده اد قردرت، اد 

سررادر پاسررخگویی مردمهرای سررنتی مربررو  بره مکانیزم

  برره عبررارت دیگررر، (Wilson, 2015)شررود حررا  می

ای، برره عنرروان پررارادایمی جدیررد و حکمرانرری شرربکه

های مردیریت دولتری سرنتی، ارائره جایگزینی برای مدل

شده است  ایپ نوع اد حکمرانی تا حد دیرادی برر اسراس 

 ریزی شده است  های شبکه، پایهنیریه

ای اد اسرتفاده اد مجموعرهای، برا حکمرانری شربکه

ها که برای کمک به پشتیبانی برخی اد کارکردهای شبکه

گااری، در م دوده مشخصری خودسرادماندهی مشیخ 

های تودیرم شرده سادی قابلیتشوند، موجب یکپارچهمی

شود  جهت اردیرابی گااری میبرای حّ مسأله و سیاست

ای ای و اقداماتی کره ممکرپ اسرت بررساختارهای شبکه

بهبرود  ،حفظ و افرزایش سررمایه اجتمراعی و در نتیجره

ای کراربرد داشرته احربخشی فرایندهای حکمرانری شربکه

نفعررران و وت لیرررّ ذیباشرررند، ترکیبررری اد تجزیررره

وت لیررّ شرربکه اجتمرراعی، مفیررد خواهررد بررود تجزیرره

(, 2012Huppé & Creech)  

برخی اد م ههان بر ایپ باورند که مطالعات مربرو  

ای، بره طرور کلری برر عملکررد ایرپ حکمرانی شربکهبه 

ها های ایجاد، اتخاذ تصمیمات ایپ شبکهها یا روششبکه

اند  برا ایرپ ها تأکید داشتهیا فرایندهای جمعی در شبکه

ای، تا حد دیادی اد های جدید حکمرانی شبکهحال، مدل

های مفاهیم مدیریتی برخوردارنرد  در ایرپ میران، م لفره

های حکمرانری شرامّ یت دموکراتیک شبکهمهم مشروع 

 باشند:موارد ذیّ می

های دموکراسری، پاسخگویی: برر اسراس نیریره -

 باشد مبتنی بر تئوری نمایندگی می

های دموکراسی، مبتنی برر صدا: بر اساس نیریه -

 باشد مشارکت می
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های دموکراسری، حق مشورت: بر اساس نیریره -

باشرد گیری میتصرمیممبتنی بر تبادل ایرده در سرطوح 

(Koppenjan et al., 2012 ) 

های ای به عنوان یکی اد ایرپ مردلحکمرانی شبکه

کند  در نوظهور، بر فرایندهای یادگیری جمعی، تأکید می

ایررپ راسررتا، ایجرراد روابرر  مشررترک میرران سرراختارها و 

همننیپ توسعه یادگیری در ایپ ساختارها، بره مردیریت 

 کند شهری کمک میدیست احربخش م ی 

ای عررواملی کرره باعررث پیرردایش حکمرانرری شرربکه

انرد عبارتنرد اد: پینیرده شردن مسرائّ مربرو  بره شده

هرای گیری اد توان و ظرفیتضرورت بهره گااری،سیاست

ضررورت تعامرّ میران  هرای غیردولتری،موجود در بخش

گیران( برای نفعان و تصمیمربطان، ذیهمه بادیگران )ذی

ایجراد امکران مشررارکت بیشرتر نهادهررای  مسرائّ،حرّ 

های خصوصی، باد بردن سرعت عمرّ اجتماعی در بخش

وری افررزایش بهررره و کررارایی در حررّ مسررائّ مهررم،

گیرری و های دولتی، کم کردن دمران در تصرمیمدستگاه

 .(1395اتخاذ سیاست )دفتر مطالعات بنیادیپ حکومتی، 

 

 روش تحقیق -4

ش حاضرر، اد دیردگاه شناسری پرژوهمبانی معرفت

تر اسرت  شناسی بره مکترب تفسریرگرایی نزدیرکهستی

شناسی، ارتبا  میان م هق و همننیپ اد دیدگاه شناخت

گرایری اسرت  رویکررد پدیده، به صرورت تبرادلی و ذهنی

گرایی اسررت  اد شناسری در ایررپ پرژوهش، فرااحبرراتروش

های اجتمراعی، مسرتهّ اد گرایی، پدیردهدیدگاه فرااحبات

تفسریر م هرق، هسررتی و موجودیرت ندارنرد  اد ایررپ رو، 

ای های اجتمراعی، اد اهمیرت ویرژهتفاسیر معرانی پدیرده

تواننرد در اند که میبرخوردارند و ایپ، تنها تفاسیر معانی

چارچوب یک گفتمان یا سنت، دریافت و فهمیده شروند  

ای اسرت و در گرروه ایپ پژوهش، اد ل اف هد ، توسرعه

گیرد  همننریپ اد جهرت ت میدانی قرار میشاخه مطالعا

اکتشافی است کره بررای گرردآوری  -نوع روش، توصیفی

جامعره اطالعات، اد ابزار مصراحبه اسرتفاده شرده اسرت  

آماری مورد نیر در ایپ پرژوهش، مردیران و پیمانکراران 

ها که شهرداری شهر تهران و اعضای هیأت علمی دانشگاه

تعرداد باشرند  دارنرد، میها آشرنایی با مسائّ شرهرداری

نمونه آماری مورد نیر در ایرپ پرژوهش، اد طریرق روش 

گیری هدفمند و گلوله برفی، مشخص شده و تعرداد نمونه

اعضا تا جایی که مدل، بره اشرباع نیرری برسرد، تعیریپ 

مصاحبه در بیپ اعضرای  15شود  در ایپ راستا، تعداد می

 م ی  ت هیق انجام شده است  

هرا در راسرتای پاسره برره آوری دادهجمرمرویکررد 

سرر ادت پررژوهش، کیفرری اسررت  همننرریپ جهرررت 

هررای کیفرری گررردآوری شررده، اد وت لیررّ دادهتجزیرره

بنیان با رهیافت اسرتراوس و پردادی دادهاستراتژی نیریه

اسررتفاده شررده اسررت  فراینررد کدگررااری  1کرروربیپ

د بنیان در رهیافت استراوس و کروربیپ اسادی دادهنیریه

ها، شرامّ سره مرحلره طریق فراگرد ت لیّ مستمر داده

 کدگااری باد، م وری و گزینشی است  

 

 های پژوهشیافته -5

های م روری جهت شناسرایی و اکتشرا  شراخص

ای در شهرداری تهران، اد استراتژی مدل حکمرانی شبکه

بنیرران اسررتفاده شررده اسررت  در ایررپ پردادی دادهنیریرره

ای، عوامرّ علؤی، عوامّ دمینرهپژوهش، به نمایش عوامّ 

گر، راهبردها و پیامدهای مرتب  برا الگروی مرورد مداخله

نیر، پرداخته شده اسرت  در ایرپ راسرتا، برا اسرتفاده اد 

های کیفی حاصّ اد مصراحبه، فراگرد ت لیّ مستمر داده

برره کدگررااری در سرره مرحلرره برراد، م رروری و گزینشرری 

 پرداخته شده است  

تریپ باد، کدهای کلی )کوچکدر مرحله کدگااری 

اند  پرس اد ها، استخراج شردهواحد مفهومی( در مصاحبه

بنررردی و آن در مرحلررره کدگرررااری نیرررری، بررره مهوله

بندی هر کدام اد کدها در قالب عوامّ علؤی، عوامرّ دسته

گر، راهبردهررا و پیامرردهای ای، عوامررّ مداخلررهدمینرره

ه شرده ای در شرهرداری تهرران پرداختر حکمرانی شبکه
 

1- Strauss and Corbin 
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است  در مرحله کدگااری گزینشی، شررح روایرت مردل 

 ارائه شده است  

ای عوامّ علؤی م حر بر حکمرانی شربکهسؤال اول: 

بنیاد بر اساس در شهرداری تهران کدامند؟ در نیریه داده

رهیافت استراوس و کوربیپ، عوامّ علؤی، به آن دسرته اد 

لرب شرود کره بره طرور کلری و در قامفاهیمی گفتره می

ای اد کدهای شناسایی شده، بر راهبردها، عوامّ مجموعه

گر و پیامدها، تأحیر دارنرد  سر ال ای، عوامّ مداخلهدمینه

اول ت هیق، در پری بررسری عوامرّ مر حر برر حکمرانری 

( مربو  بره Aباشد  کد )ای در شهرداری تهران میشبکه

( ترا A1شرونده اول )باشد کره اد مصاحبهعوامّ علؤی می

( مشررخص شررده اسررت  A15شررونده پررانزدهم )احبهمص

بنردی کردها در مرحلره همننیپ، نتایج حاصرّ اد مهوله

 ارائه شده است  1کدگااری م وری، در جدول 

 

 ای نتایج کدگذاری باز و محوری عوامل علّی مؤثر بر حکمرانی شبکه   -1جدول 

 کدهای محوری کدهای باز کدگذاری

A1 ادبیات دیپلماسی شهری 

 فرهنگ مشارکت

A5  دستیابی به هد فرهنگ و باور مشترک برای 

A4  ایدرک ضرورت حکمرانی شبکهشناخت یا عدمعدم 

A5 وجود تعامالت اجتماعی م حر 

A1 المللیکارگیری اد تجارب و دانش بیپمیزان به 

A6  گیری مبتنی بر مشارکت جمعیتصمیم 

A6 ترویج فرهنگ مشارکت 

A7  سادی فرهنگ 

A1  ایمصوبات شورا با الزامات حکمرانی شبکهانطباق قوانیپ مدیریت شهری و 

 صراحت در قوانیپ باددستی A2 قوانیپ باددستی

A2 ای در برنامه ششم توسعه کشورنیاد به تعری  حکمرانی شبکه 

A2  ارتباطات م حر با نهادهای باددستی 

 های سیاسی قدرت 

A2  ارتباطات م حر با نهادهای همتراد 

A3 های ودارت کشور دخالت 

A3 های استانداری، فرمانداری و شورای اسالمی شهر در امور اجراییدخالت 

A4  نفعانشفافیت در عملیات برای حفظ منافم گروهی اد ذی عدم 

A6 وجود حبات مدیریت 

A1  فهدان نیام مدیریت هماهنگ شهری 

A8 های سیاسی رانت 

A4  های اجتماعی شهروندان بر اساس رشد شبکهرشد انتیارات 

 های مردمی تشکّ

A4  های موجود مدیریت شهریرضایت شهروندان اد روشرضایت یا عدم 

A6 مشروعیت نیام سیاسی اعضای شورای شهر اد دیدگاه شهروندان 

A6 توجه شهروندان به منافم عمومی 

A6  سادی شهروندان آگاه 

 

شرود، برر مشراهده می 1طور کره در جردول همان

اساس نتایج حاصّ اد کدگااری براد و م روری، فرهنرگ 

سیاسرری و  هایمشررارکت، قرروانیپ باددسررتی، قرردرت

های مردمی در دسته عوامّ علؤی م حر بر حکمرانی تشکّ

 گیرند  ای در شهرداری تهران قرار میشبکه

مر حر برر  (ای )الزامراتعوامرّ دمینرهسؤال دوم: 

 ؟ای در شهرداری تهران کدامندحکمرانی شبکه

ای، مجموعه علّ و شررایطی هسرتند عوامّ دمینه

که کنشگر را ترغیب بره روی آوردن بره رفتراری خرا  

تروان دریافرت کره های کیفی میکنند  با ت لیّ دادهمی
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ای در شرهرداری تهرران، در چره الزامات حکمرانی شبکه

سر ال دوم پرژوهش، در شوند  بندی میهایی طبههدسته

های ددم در ای و دیرسرراختپرری بررسرری عوامررّ دمینرره

( Bکرد )باشرد  ها میالگوی حکمرانی خوب در شهرداری

شرونده اول ای بوده که اد مصاحبهمربو  به عوامّ دمینه

(B1تررا مصاحبه )( شررونده پررانزدهمB15 تعریرر  شررده )

بنرردی کرردها در مرحلرره اسررت  نتررایج حاصررّ اد مهوله

 ارائه شده است   2کدگااری م وری در جدول 

 

 ایای حکمرانی شبکه نتایج کدگذاری باز و محوری عوامل زمینه   -2جدول 

 کدهای محوری  کدهای باز کدگذاری

B1  مداری فرهنگ قانونوجود 

 های فرهنگی دیرساخت
B1  پایری تمایّ به ریسک 

B2 ایتهویت نگاه فرهنگی و آمودشی به حکمرانی شبکه 

B3 ای در جهت تبلیلاتهای رسانهوجود پشتوانه 

B1  ّ  هامبارده ص یح با کارت

 های قانونیدیرساخت

B1  سادمانی و اداری ضمانت اجرایی موحر در مهابله با تخلفات 

B4 تسهیّ قوانیپ مرتب  با واگااری 

B4  سادی قوانیپ مشارکتآسان 

B5 ایحمایت اد قوانیپ مرتب  با حکمرانی شبکه 

B2 سپاری وظای  باور و اعتماد به برون 

 حمایت اقتصادی بادارهای مالی  B2 اعتمادسادی 

B2  ایشبکهاعتماد به الگوهای بومی حکمرانی 

B3 نهش حمایتی و تشویهی 

 های جمعی حمایت رسانه  B4 های دولتی حمایت 

B6 حمایت دولت اد قوانیپ 

B4 ادراک م حر اد فرهنگ مشارکت 

 های رفتاری آمودش
B4  سادی در جهت احترام و رعایت قوانیپفرهنگ 

B6 عزم و باور ملی به رویکرد مشارکت 

B6  پایری ریسک فرهنگ 

B8 های درونی افراد برای خلق ایده ظرفیت 

 های تیمی ظرفیت
B8 دهنده به شهروندانهای سرویستیم 

B9 مسیر موفهیت شللی کارکنان خالق 

B9  ساختار سادمانی ماتریسی 

B11 هاهای ارتبا  با شهروندان جهت دریافت پروژه کانال 

 سادی های شبکهدیرساخت

B9 هامنابم مالی ددم در جهت ایجاد شبکه 

B9 های ارتبا  با بادارهای هد  شبکه 

B9 ها های ارتبا  با دانشگاه کانال 

B9 های اجتماعی های شبکهاستفاده اد کانال 

 

شررود، مشرراهده می 2طور کرره در جرردول همرران

 های قرانونی، اعتمادسرادی، های فرهنگی، دیرساخت دیرساخت 

هررای هررای رفترراری، ظرفیتهررای دولررت، آمودشحمایت

سادی؛ اد جمله الزامات مهم های شبکهتیمی و دیرساخت

 ای در شهرداری تهران هستند برای حکمرانی شبکه
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معضالت( مر حر برر گر )عوامّ مداخله سؤال سوم:

 ای در شهرداری تهران کدامند؟حکمرانی شبکه

هرایی هسرتند کره احرگرااری گر آنعوامّ مداخله

عوامررّ علؤرری و دمینرره بررر رفتررار را بررا معضررالتی مواجرره 

کنند  بره ایرپ معنرا کره تأحیرگرااری عوامرّ علؤری و می

کنند یا در ایرپ احرگرااری ای را یا دچار مشکّ میدمینه

( Cکننرد  کرد )تداخّ ایجاد کرده و نهش مانم را ایفا می

شونده اول گر بوده که اد مصاحبهمربو  به عوامّ مداخله

(C1تررا مصاحبه )( شررونده پررانزدهمC15 تعریرر  شررده )

هررای کیفرری نتررایج حاصررّ اد کدگررااری برراد دادهاسررت  

گردآوری شده با استفاده اد ابزار مصاحبه جهت شناسایی 

ای در شررهرداری تهررران، در مشررکالت حکمرانرری شرربکه

 ارائه شده است  3جدول 

 

 ایگر در حکمرانی شبکه نتایج کدگذاری باز و محوری عوامل مداخله   -3جدول 

 کدهای محوری کدهای باز کدگذاری

C1 هامشکالت مدیریتی در مشارکت سادمان 

 موانم مدیریتی

C1 مدیران در انتخاب استراتژی برخی اد سردرگمی 

C1 
مدیران به موضوع مشارکت و برخی اد تمرکز بیش اد حد 

 ایفاصله گرفتپ اد اصّ حکمرانی شبکه

C1 مااکره غیرتخصصی 

C1  مدیریت ص یح مشکالت حهوقی و مالیاتیفهدان 

C1  مدیران با فرهنگ حکمرانیبرخی اد ناآشنایی 

C3 ها با یکدیگرمشکالت فرهنگی در مشارکت سادمان 

 موانم فرهنگی و اجتماعی
C3 های سادمانیتطابق فرهنگعدم 

C3 فرهنگ مشارکت فهدان 

C4 ها بر نیروی انسانیشناختی شبکهغفلت اد تأحیرات روان 

C4 هاضع  در پروسه اردیابی مهارت 

 موانم سادمانی

C5 سادی بیش اد حدتنوع 

C5 بزرگ شدن بیش اد حد انداده سادمان 

C5 بوروکراسی شدید 

C5 ترک افرادی کلیدی سادمان 

C5 هاکوچک شمردن مسأله انتهال مهارت 

C6  افزاییی در ایجاد همناتوان 

 معضالت راهبردی

C6 مشخص نبودن هد  اد انجام مشارکت 

C6 مشارکتتدویپ بهینه برنامه استراتژیک جهت عدم 

C7 شناسایی و ت لیّ دقیق دنجیره تأمیپعدم 

C7 ها جهت مشارکتانتخاب اشتباه سادمان 

C7 های تأمیپ سرمایهاستفاده اد سادمانعدم 

C7 هاوجود ابهام در متلیرهای کلیدی م حر بر سادمان 

C10 مشکالت حهوقی و حبتی 

 مشکالت قانونی
C11  مسائّ حهوقی و مالیاتیمدیریت کارای فهدان 

C11  هاشفافیت در مسئولیتفهدان 

C11 ایهای قانونی برای حکمرانی شبکهنبود دیرساخت 

C11 های نیارتیگااریابهام در قوانیپ و سیاست 
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گر نتایج حاصّ اد کدگااری م وری عوامّ مداخله

ای در شهرداری تهرران، نشران دادنرد در حکمرانی شبکه

اجتمراعی، موانرم  -که موانرم مردیریتی، موانرم فرهنگری

سادمانی، معضالت راهبردی و مشکالت قانونی؛ اد جملره 

 ای هستند  گر در حکمرانی شبکهعوامّ مداخله

راهبردهرای مر حر برر حکمرانری سؤال چهااارم: 

 ای در شهرداری تهران کدامند؟شبکه

که سرادمان در  هستندراهبردها، مجموعه اقداماتی 

ای در راسررتای اجرررای پاسرره برره عوامررّ علؤرری و دمینرره

دهرد  ای در شرهرداری تهرران انجرام میحکمرانی شبکه

ای، دسرت بره ها به منیور اجرای حکمرانی شبکهسادمان

تروان راهبردهرای عمرّ ها را مید که آنندنیاقداماتی م

( مربررو  برره راهبردهررا برروده کرره اد Dنامیررد  کررد )

شررونده پررانزدهم ( تررا مصاحبهD1شررونده اول )مصاحبه

(D15)،   نتایج حاصّ اد کدگااری براد تعری  شده است

های کیفی گردآوری شده با استفاده اد ابزار مصاحبه، داده

 شده است  ارائه 4در جدول 

 

 اینتایج کدگذاری باز و محوری راهبردهای اجرای حکمرانی شبکه  -4جدول 

 کدهای محوری  کدهای باز کدگذاری

D1 پیگیری اخبار مرتب  با تلییر و ت ودت 

های اطالعاتی و توسعه کانال

 پایش م یطی 

D1  کنندگان پایش مشارکت 

D1  های همکار های سادمانها و برنامهفعالیتنیارت مستمر بر 

D1  آگاهی کافی اد مسائّ اقتصادی مانند رکود یا تورم اقتصادی 

D1 کنندگانت لیّ مداوم عملکرد مشارکتوبررسی و تجزیه 

D1  های پیشروالگوبرداری مستمر اد سادمان 

D1 سرعت عمّ در ارائه خدمات به شهروندان 

D1  ها در سطوح مختل  سادمان شناسایی ایده 

D3 جووهای جستمشخص کردن راهبرد، منطق و شاخص 

های ت هیق و تهویت دیرساخت

 توسعه

D3  سادی روانی کارکنان آماده 

D3 ّاحترام به فرهنگ متهاب 

D4 ریزی به نیروهای خالقآمودش بودجه 

D4 ایپروژه ای و های مشاوره توسعه تیم 

D4 ها جهت ایجاد ساختار جدید و بهترمطالعه فرصت 

D4 های متخصص بیرونی برای ت هیق و توسعهکارگیری تیم به 

D5 های مشارکت اردیابی و ت لیّ اولیه طرح 

های همکاری جهت توسعه شبکه

 ها اردیابی و انتخاب طرح 

D5  های مشارکتاردیابی مالی طرح 

D5  های مشارکت اردیابی فنی طرح 

D6  استفاده اد نیروهای متخصص چندمهارته در اردیابی 

D6 ها های اردیاب پروژه تشکیّ تیم 

D6 های اردیاب در فرایند اجرااستفاده اد تیم 

D7  های اولیه و به قابلیت رساندن آنها اد نیر اجراییتوسعه ایده 

 سپاریبرون

D7  های اردیابی شده به شهروندانایده ارائه 

D7 کار شهریوایجاد سرویس توسعه کسب 

D8 های شهریسپاری طرحبرون 

D8 سپاری شده های برونگااری به صورت سهامی در طرح سرمایه 

D8 دریافت بادخوردهای مکرر اد شهروندان 

های شهروندی در شارکتتوسعه م

 ها گیریتصمیم 

D9  رسانی اد نتایج جلسات به کارکنان و دریافت بادخورد اطالع 

D9 های برترهای تشویهی و ارائه پاداش به ایده طراحی سیستم 

D9 شناسایی بادخوردهای ارائه خدمات به شهروندان 

D9  برگزاری جلسات متعدد با شهروندان در راستای ایجاد نیادها 
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حاصررّ اد کدگررااری م رروری راهبردهررای نتررایج 

 ندای در شهرداری تهران نشان داداجرای حکمرانی شبکه

های اطالعاتی و پایش م یطری، تهویرت که توسعه کانال

های های ت هیررق و توسررعه، توسررعه شرربکهدیرسرراخت

سرپاری و هرا، برونهمکاری جهت اردیابی و انتخاب طرح

تررریپ ایررپ ماد جملرره مه ؛های بررادخوردتوسررعه سیسررتم

 عوامّ هستند   

 

پیامدهای )دسرتاوردهای( حکمرانری سؤال پنجم: 

 ای در شهرداری تهران کدامند؟ شبکه

پیامدها، مجموعره عرواملی هسرتند کره در نتیجره 

ای در شهرداری تهران بره دسرت اجرای حکمرانی شبکه

مربررو  برره پیامرردها برروده کرره اد   (E)آینررد  کررد می

شررونده پررانزدهم تررا مصرراحبه( E1شررونده اول )مصرراحبه

(E15  مشخص شده است ) نتایج حاصّ اد کدگااری براد

های کیفی گردآوری شده با استفاده اد ابزار مصاحبه، داده

 ارائه شده است  5در جدول 

 

 اینتایج کدگذاری باز و محوری پیامدهای حکمرانی شبکه  -5جدول 

 کدهای محوری  کدهای باز کدگذاری

E1  کاهش بهای تمام شده 

 کارآمدی اقتصادی 

E1 های مالیاتی استفاده اد مزیت 

E1  های مالی کاهش هزینه 

E1  جریان نهدی ماداد 

E2  رشد درآمد 

E2  کاهش سرمایه مورد نیاد 

E3 افزایی عملیاتی، مالی و انسانیکسب هم 

 توسعه استراتژیک خدمات شهری

E3 ها المللی شدن سادمانبیپ 

E3  سیاسی های کاهش رقابت 

E3 کسب برند قدرتمند شهری 

E3  غلبه بر وابستگی متهابّ در م ی 

E5  حا  مدیریت ناکارآمد 

 احربخشی سادمانی

E6 های جدید کسب مهارت 

E7 انتهال دانش 

E7 مشارکت متهابّ در مدیریت 

E8 ارتباطات افزایی در تکمیّ و هم 

E8  سطح بادی تعهد و اعتماد 

 

نتررایج حاصررّ اد کدگررااری م رروری پیامرردهای 

ای در شهرداری تهران نشران دادنرد کره حکمرانی شبکه

کارآمرردی اقتصررادی، توسررعه اسررتراتژیک و احربخشرری 

تریپ پیامدهای اجررای حکمرانری سادمانی؛ اد جمله مهم

 ای هستند  شبکه

اد  ،در ایررپ ت هیررق، برررای کدگررااری م رروری

بنیررراد نیریررره دادهرهیافرررت اسرررترواس و کررروربیپ در 
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اسررتفاده شررد  ایررپ پررارادایم، چررارچوبی منسررجم اسررت 

ترروان روابرر  احتمررالی میرران کرره برره کمررک آن می

ها را سررنجید و اد طرفرری دیگررر، امکرران فهررم مهولرره

کنرد  مردل نسبتاً جامم پدیرده مرورد نیرر را فرراهم می

   ارائه شده است   1پژوهش حاضر، در شکّ    پارادایمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای در شهرداری تهران الگوی پارادایمی حکمرانی شبکه   -1شکل 

 

طررور کرره در مرردل پررارادایمی اسررتراوس و همرران

ای، شود، عوامّ علؤری، عوامرّ دمینرهکوربیپ مشاهده می

گر، راهبردها و پیامدهای م حر و مرتب  برا عوامّ مداخله

 اند  ای در شهرداری تهران، شناسایی شدهحکمرانی شبکه

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه   -6

تر شدن مسائّ شرهری و نیراد بره امروده با پینیده

ها جهرت برطرر  کرردن ایرپ مسرائّ، همکاری سادمان

ای، راهکاری مناسبی است  برا توجره بره حکمرانی شبکه

ادبیررات موضرروعی و پیشررینه تجربرری پررژوهش حاضررر، 

هایی که در دمینه حکمرانری توان گفت اغلب پژوهشمی

خیرر و در براده دمرانی های اای انجام شده، در سالشبکه

به بعد بروده اسرت و موضروع حکمرانری  2016های سال

های شهری و نهرش ای با افزایش معضالت و ب رانشبکه

و اهمیت مدیریت امور شهری در حّ ایپ مسائّ، بیشرتر 

مورد توجه م ههان قرار گرفته است  با توجه بره شرکا  

ت هیهرراتی موجررود در مطالعررات انجررام شررده در دمینرره 

تروان گفرت کره درصرد دیرادی اد ای میکمرانی شبکهح

 پیامدها

 کارآمدی اقتصادی•

توسعه استراتژیک •

 خدمات شهری

 احربخشی سادمانی•

 هااستراتژی

 ای راهبردهای اجرایی حکمرانی شبکه
 های اطالعات و پایش م یطیتوسعه کانال•

 های ت هیق و توسعهتهویت دیرساخت•

اردیابی و انتخاب های همکاری جهت توسعه شبکه•

 هاطرح

 سپاریبرون•

  های شهروندیتوسعه مشارکت•

 )پدیده اصلی(

ای در اجرای حکمرانی شبکه

 شهرداری تهران

 عوامل علّی

ای که بر روی اجرای عوامّ م یطی

ای در شهرداری حکمرانی شبکه

 تهران تأحیرگاارند:

 فرهنگ مشارکت•

 های سیاسی قدرت•

 باددستیقوانیپ •

 های مردمیتشکّ•

 

 ایعوامل زمینه

 های فرهنگیدیرساخت•

 های قانونیدیرساخت•

 اعتمادسادی•

 های دولتحمایت•

 های رفتاریآمودش•

 های تیمیظرفیت•

 سادیهای شبکهدیرساخت•

 گرعوامل مداخله

ای در شهرداری تهران مداخله عوامّ چالشی که در مسیر اجرای حکمرانی شبکه

 کنند:می

 موانم مدیریتی•

 اجتماعی -موانم فرهنگی•

 موانم سادمانی•

 های راهبردیچالش•

 های قانونیچالش•

عوامّ بسترسادی که 

شرای  ددم برای 

سادی حکمرانی پیاده

ای در شهرداری شبکه

 کنند  تهران را فراهم می

پدیده اصلی یا همان 

مهوله م وری و مفهوم 

اصلی که مورد نیر 

م هق برای کش  و 

 شناسایی است 
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ای صورت گرفتره، مطالعاتی که در دمینه حکمرانی شبکه

ای یرا های کلری حکمرانری شربکهتنها به بررسی شاخص

ها، به بررسی عوامّ مر حر برر درصد کمی اد ایپ پژوهش

مطالعاتی که  دراند  همننیپ ای پرداختهحکمرانی شبکه

گرفترره اسررت، تفکیررک دقیررق و  در ایررپ دمینرره صررورت

های حکمرانری روشمندی میان نروع سرادمان و شراخص

ای انجام نشده که ایپ امر در توسعه و شناخت ایپ شبکه

کارایی نردارد  اد ایرپ رو در پرژوهش حاضرر، بره  ،مفهوم

ای در شرهرداری شناسایی عوامّ م حر بر حکمرانی شبکه

گررر، خلررهای، مداتهررران در سررطوح عوامررّ علؤرری، دمینرره

هرا برا ها و پیامدها پرداخته شرد  ایرپ شراخصاستراتژی

هرا و در استفاده اد تکنیک ت لیرّ مهایسره مسرتمر داده

چارچوب استراتژی گراندد تئوری با رویکررد اسرتراوس و 

های کیفی گردآوری شده اد طریرق کوربیپ، بر روی داده

 اند استخراج شده ،ابزار مصاحبه

م وری عوامّ علؤی مر حر  نتایج حاصّ اد کدگااری

که  ندای در شهرداری تهران نشان دادبر حکمرانی شبکه

هرای سیاسری، قروانیپ عوامّ فرهنگ مشرارکت، قردرت

اد جمله عوامّ علؤی مر حر  ؛های مردمیباددستی و تشکّ

باشند ای در شهرداری تهران میبر الگوی حکمرانی شبکه

(، 6201) و همکاران 1یوس ها در ت هیهات که ایپ م لفه

(، کاردوسرررو 2012) 3گرررری  و (، هرررا 2013) 2هررراگ

 ( اشاره شده است  2014) 4کانولی( و 2016)

ای نتایج حاصّ اد کدگااری م وری عوامّ دمینره

کره  نردای در شهرداری تهران نشران دادحکمرانی شبکه

هررای قررانونی، هررای فرهنگرری، دیرسرراختدیرسرراخت

هرای رفتراری، دولرت، آمرودشهای اعتمادسادی، حمایت

جملره سرادی؛ اد های شبکههای تیمی، دیرساختظرفیت

ای در شهرداری تهران الزامات مهم برای حکمرانی شبکه

دیلیکور (، 2013هاگ ) ت هیقهای باشند که در یافتهمی

 
1- Yousaf 

2- Huque   

3- Huppé & Creech 

4- Connolly 

 7کاماگی (،4201) 6و حسیپ سیراکائو(، 2012) 5و ساکاد

بره ایرپ  (2015( و ویلسرون )2016(، کاردوسو )2012)

  ها اشاره شده است م لفه

گر نتایج حاصّ اد کدگااری م وری عوامّ مداخله

که  ندای در شهرداری تهران نشان داددر حکمرانی شبکه

اجتمرراعی، موانررم  -یتی، موانررم فرهنگرریموانررم مرردیر

قرانونی، اد هرای های راهبرردی و چرالشسادمانی، چالش

باشرند ای مریگر در حکمرانی شبکهجمله عوامّ مداخله

و گرری  (، هرا  2015) 8مالوبا های ت هیهاتکه با یافته

 راستا هستند  هم( 2011) 9ارنستون و (2012)

نتررایج حاصررّ اد کدگررااری م رروری راهبردهررای 

ای در شهرداری تهران نشران سادی حکمرانی شبکهپیاده

های اطالعراتی و پرایش م یطری، که توسعه کانال ندداد

های های ت هیق و توسعه، توسعه شبکهتهویت دیرساخت

سرپاری و ها، بررونهمکاری جهت اردیابی و انتخاب طرح

هرای برادخورد؛ اد جملره مهمترریپ ایرپ توسعه سیسرتم

هرای اطالعراتی و راهبردها هستند که بره توسرعه کانرال

(، توسعه 2014) 10و بولگاکو پایشی در پژوهش مونتنگرو

هرا در های همکاری جهت اردیابی و انتخراب طررحشبکه

( و توسررعه 2017) 11سورنسررون و تورفینررگپررژوهش 

هرا در پرژوهش گیرریهای شهروندی در تصمیممشارکت

 ( اشاره شده است   2012ها  )

نتررایج حاصررّ اد کدگررااری م رروری پیامرردهای 

کره  نردشران دادای در شهرداری تهران نحکمرانی شبکه

کارآمرردی اقتصررادی، توسررعه اسررتراتژیک و احربخشرری 

سررادی سررادمانی؛ اد جملرره مهمتررریپ پیامرردهای پیرراده

توسرعه اسرتراتژیک کره بره  باشندای میحکمرانی شبکه

و همکرراران  12خرردمات شررهری در پررژوهش الکسرراندر

 
5- Dellicour and Sacaze 

6- Srirakaew and Hussian 

7- Kamagi  

8- Maloba 

9- Ernstson 

10- Montenegro and Bulgacov 

11- Sørensen and Torfing 

12- Alexander 
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( و احربخشرری سررادمانی در پررژوهش پیررتمپ و 2016)

 ( اشاره شده است 2017) 1ارمیتیج

با توجه بره نترایج بره دسرت آمرده اد پرژوهش در 

ای در شرهرداری تهرران، راستای اجرای حکمرانی شربکه

 شوند:موارد ذیّ پیشنهاد می

ضررروری اسررت شررهرداری تهررران ضررمپ ایجرراد  -

های همگانی بیشتر با جلب اعتماد مرردم، آنهرا را فعالیت

رغیب کنرد  ایجراد جهت مشارکت در امر مدیریت شهر ت

های فرهنگی در اماکپ و فضاهای فرهنگی، افزایش راسته

سرمایه اجتماعی در حوده بانوان و جلب مشرارکت آنهرا، 

ت کیم ارتبا  شهرداری برا نهادهرای حراکمیتی، ترالش 

هرا، ها و برنامهموقم فعالیترسانی ص یح و بهبرای اطالع

هرای حرودههرای اردیرابی بررای منراطق و تهیه شراخص

مختلرر  اجتمرراعی و فرهنگرری، برره جلررب مشررارکت و 

هرا، کمرک شرایانی همکاری شهروندان و دیگرر دسرتگاه

 خواهد کرد   

هررای گااریپیگیرری اسرتفاده اد درآمررد سررمایه -

هرای هرای بافتداخلی و خارجی در قالب اوراق در حوده

ونهّ و استهرار نیام فنراوری اطالعرات و فرسوده و حمّ

با هد  ایجاد شرهر هوشرمند بررای مهابلره برا  ارتباطات

فساد اداری و ایجراد م ری  امرپ و همننریپ توجره بره 

سررادی بررا ارتهررای آمررودش شررهروندی اد طریررق برنامرره

های ملی و برگزاری جلسات با شرهروندان همکاری رسانه

 ای کمک خواهد کرد  به ایجاد حکمرانی شبکه

 اد عوامررّ مهمرری کرره ضررروری اسررت در دمینرره -

ای در بسررترهای ددم برررای اسررتهرار حکمرانرری شرربکه

شررهرداری تهررران برره آن توجرره کرررد فررراهم کررردن 

های فرهنگررری اسرررت  تهویرررت فرهنرررگ دیرسررراخت

پرایری در بریپ مسرئولیپ مداری، تمایّ به ریسکقانون

شهرداری، تهویت نگاه فرهنگی و آمودشی بره حکمرانری 

هرت تبلیلرات ای در جهای رسانهای، وجود پشتوانهشبکه

های حکمرانی، پایرش فرهنرگ مشرارکت در بریپ شبکه

مدیران شهرداری و آمودش اشرخا  حهیهری در جهرت 

 
1- Pittman and Armitage 

اد جملره راهکارهرای  ؛های شهریگااری در پروژهسرمایه

ای در مهم فرهنگی در خصو  ایجراد حکمرانری شربکه

 هاست  شهرداری

های های قانونی و ضمانتتوان بدون پشتوانهنمی -

هرای ایی ددم برای برخورد قانونی با مفسدان، دمینرهاجر

هرا را ای در شرهرداریددم برای استهرار حکمرانی شبکه

فراهم کرد  در ایپ خصو ، راهکارهایی همنون مبرارده 

ها، ضمانت اجرایی م حرتر در مهابلره برا با کارتّ ترص یح

تخلفررات سررادمانی و اداری، تسررهیّ قرروانیپ مرررتب  بررا 

سادی قوانیپ مشارکت و های شهری، آسانواگااری طرح

ای پیشرنهاد حمایت اد قوانیپ مرتب  با حکمرانی شربکه

 گردد   می

مسأله اعتماد شهروندان و نهادهرا بره شرهرداری  -

تهران اد اهمیت بسیاری برخوردار است تا در ایرپ راسرتا 

هرای حکمرانری در بتوان تصمیم آنها را برای ایجاد شبکه

برره  شررتریب سررادمان جلررب کرررد  برراور و اعتمرراد ایررپ

سپاری وظای  بره بسریاری اد شرهروندان، حمایرت برون

بادارهای مرالی و اعتمراد بره الگوهرای بیشتر اد اقتصادی 

توانرد در ایجراد اعتمراد و ای مریبومی حکمرانری شربکه

فضای اطمینان در شهروندان و نهادهای مرتب  تأحیرگاار 

 باشد   

هررای رفترراری در شررهرداری و نهادهررای آمررودش -

ای اد مرتب  با آن برای پایرش فرهنگ حکمرانی شربکه

اهمیت بسیاری برخوردار اسرت  ادراک مر حر اد فرهنرگ 

عایررت سررادی در راسررتای احترررام و رمشررارکت، فرهنررگ

قوانیپ، عزم و باور ملری بره رویکررد مشرارکت و توسرعه 

اد جملره شررایطی هسرتند کره  ؛پرایریفرهنگ ریسرک

هرای رفتراری بره مردیران، تواننرد اد طریرق آمرودشمی

های دخیرّ در حکمرانری شهروندان و نهادهرا و سرادمان

 حیرگاار باشند   أ ت ،ایشبکه

 

 منابع  -7

آقازاده، محمدرضا؛ عسگری، طیبهه ؛ هههاعا، عادفهه ؛ ،رعم ههد،  

(. طراحا مدل ،رای دی تدوین اسههارات ی  1394آم  . )
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عههای حههایمیاا نرمب ههای یههارادایی ح مرا هها  سههازما 

(،  13)4عای دوفاا، ،صل ام  مدیریت سازما ای. هب  

56-27  . 

(. درآمههدی نههر م حههوا ح مرا هها  1394 ایی ا، علا. )خواج 

عههای  مجلهه  رعیا،ههتعهها. عا و چافشای: مطلونیتهب  

 .129-155(،  39)6افمللا،  سیاسا و نین

ای در ایههرا :  (. مدیریت دوفاا هب  1391،رد، حسن. )دا ایا

عای   شری  ی وعشعملا و اسالزامات.   -خردمای   ظری

 .   69-104(،  2)17مدیریت در ایرا ،  

(.  1395د،اههههههر مطافیههههههات ن یههههههادین ح ههههههوماا. )

http://yon.ir/PzpPv. 

خا ا، رضا؛ رسوفا، محمدرضهها؛ علهها احمههدی، علیرضهها.  عافا

(. تأثیرگههراری ،ایاورعههای یلیههدی نههر مههدل  1397)

ای مطلههود در  ظههاا سههومت: روی ههرد  ح مرا ا هب  

 شری  مدیریت سههومت،  سازی میادالت ساخااری. مدل

21(74  ،)34-19. 

یور، داوود؛ محمودزاده، انههراعیی؛  قوچا ا، محمدمحدی؛ حسین

افههوا ا، سههید محههدی؛ ،یروزآنههادی، سههید انوافحسههن.  

ای نا تأیید نههر توسههی   (. افگوی ح مرا ا هب  1396)

،ری دعای  وآوری نههاز در  حادعههای تحتیتههاتا ام یههت  

 . 33-56((،  38)ییایا 4) 11 شری  نحبود مدیریت،  سایبری.  
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