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 نوع مقاله: پژوهشي

 02/09/1400پذيرش:  02/06/1400دريافت: 

 يحكمرانه  كهرديتههران براسهاس رودر شههرداری    يمناب  انسهان  یمدل معمار  يطراح  هدف از انجام اين پژوهش،  چكيده:

هها از های کمي استفاده شهده اسهت. بهرای تحليهل دادهکاربردی بوده و از تحليل داده  ،باشد. اين پژوهش به لحاظ هدفمي

. جامعهه آمهاری ايهن بههره گرفتهه شهد  شناسايي قواعد فازی، از مصاحبه با خبرگانسيستم استنتاج فازی و همچنين برای  

نفر از خبرگهان دانشهگاهي جههت  پنج زني ها اشراف داشته وشناسي فعاليتنفر از خبرگان شهرداری که بر نوع  ، پنجپژوهش

سهپار، محهور بهرونمراتبي، شغلمحور سلسلهچهار حاکميت دانش،  خروجي جدول خواندن متون  ز. اباشدمي  شناسايي قواعد

ای و همچنين چهار ورودی قابليت واگهذاری، فرفيهت جهذب، بلهو  دانشهي و شبكه  -اشتراکي از باال و مشارکتي  -قراردادی

چهار برچسه    ،و برای متغير خروجيبودند  ها دارای سه برچس   قدرت مالي، شناسايي گرديد. تمامي تواب  عضويت ورودی

آمهوزش شههروندی   مدل برای سه فعاليت موتوری، امهالك و  قاعده فازی از سوی خبرگان انتخاب گرديد.  21.  شدشناسايي  

افزار متل  سه حالت مختلف را پيشنهاد نمود که با نظر خبرگان نيز مطابقت داشت. دست آمده از نرماجرا گرديد. خروجي به

سپار برای فعاليت موتوری، حالت معماری قراردادی با تأکيد بر حكمراني اشتراکي، برای فعاليت امالك، حالت حكمراني برون

، مشارکتي با تأکيد بر اتحاد و مشارکت  -ایحوری و برای فعاليت آموزش شهروندی، حالت حكمراني شبكهمبا تأکيد بر شغل

 شد.پيشنهاد 

 معماری مناب  انساني، حكمراني، سيستم استنتاج فازی، شهرداری تهرانواژگان کليدي:  
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 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه  -1

در محيط پرچالش هزاره جديهد در عرصهه رقابهت 

های ههها، يكههي از مؤلفهههههها و شههرکتميههان سههازمان

متمرکزشهدن بهر ،  هادهنده موفقيت برای سازمانافزايش

وفيفه مديريت راهبهردی منهاب  انسهاني اسهت. کنتهرل 

 ايهن  کنهد. درمزيت رقابتي را نصي  سهازمان مهي،  مناب 

دليههل محههدوديت آن و منههاب   ميههان، منههاب  انسههاني بههه

درسههت، از  گيری  دليهل اهميهت آن در تصهميم   بهه   العهاتي اط 

 (. 1393،  رسولي و همكاران )   ر است اهميت بيشتری برخوردا 

معماری مناب  انساني به دنبال تغييهر رويكهرد مهديريت  

نهوين در   ها است تا براسهاس مقتضهيات مناب  انساني سازمان 

ن مزيت رقابتي سازمان، تأکيد بر انسان به عنوان مهمتري

 بهه طهور بهالقوه، .  ترکي  و نمای انساني سازمان را نشان دههد 

توانهد بهه عنهوان يهك دارايهي معماری مناب  انساني مهي

راهبردی برای سازمان و همچنين به عنهوان يهك منبه  

 محهورسازوکاری بهرای دانهشد و مزيت رقابتي پايدار باش

مهاری منهاب  مديريت منهاب  انسهاني اسهت. در مع  کردن

سو سازمان قرار دارد که تمام مناب  خود را از يك  ،انساني

سوی ديگهر،   کند و ازهای خود ميصرف تحقق مأموريت

افراد قرار دارند که مزيهت پايهدار رقهابتي بهرای سهازمان 

معماری مناب  انساني مسهتلزم مطالعهه و .  کنندفراهم مي

سازمان است و تعيين معماری وض  موجود مناب  انساني  

طريهق   برجسته نمودن وجه انساني سهازمان از  ،هدف آن

آفرينهي و دانهش نظهر ارزش  کارگيری افراد شايسهته ازبه

 هها و راهبردههای فرد در سازمان متناس  با مأموريت منحصربه 

ای که افراد بتواننهد نهه صهرفاً در قاله  به گونه   آن است

و اهداف ها  يك شغل مشخب بلكه در چارچوب مأموريت

ايجهاد   در راسهتایفهرد خهود  سازمان، از دانش منحصربه

ههای منهاب  از طرفي با تمامي ويژگي  .ارزش، بهره گيرند

هها و بها توجهه بهه انساني و ارزشي بهودن آن در سهازمان

الزام   ،ها به دولتي، خصوصي و محليبندی سازمانتقسيم

 دها وجود دارکاربست معماری مناب  انساني در شهرداری

طراحي الگوی  (. از اين رو،1397فرد و همكاران،  )سليمي

 باشد.  مهم مي محلي    های معماری مناب  انساني برای سازمان 

 واسههطهبههه جهههاني شهههرهای اخيههر دهههه چنههد در

 اهميهت  از  جريانهات،  فضهای  از  تأثيرپذيری  و  تأثيرگذاری

 ایمنطقه  ملي،  محيط  بر  مؤثر  عوامل  مجموعه  در  ایويژه

 برخي  حتي  ارتباط  اين  در.  اندشده  برخوردار  الملليبين  و

 شههرهای  به  امتيازدهي  به  الملليبين  و  علمي  از نهادهای

. انهدپرداختهه  آنهها  بهين  ایمقايسه  جداول  ارائه  و  جهاني

 نقشهي  ارائهه  بها  کهه  است  مقوالتي  جمله  از  نيز  حكمراني

 در  بهارزی  نقهش  ملهي  ههایحكومهت  بها  تمايز  در  و  ويژه

 دهياولويت  با  نيز  حكمراني.  کندمي  بازی  محلي  مديريت

 بها  تعامهل  و  اجتمهاعي  مشهارکت  زنهان،  پيشرفت  فقرا،  به

 مختلههف هههایعرصههه در خصوصههي و عمههومي نهادهههای

 جملههه از شهههری  حههوزه در مههؤثر مههديريت و اجتمههاعي

 سهوی  از  و  بهوده  شههری  مهديريت  حوزه  در  ويژه  مباحث

 قهرار  توسهعه  و  بررسهي  موردبحهث،  مختلف،  هایسازمان

 .(1394است )کارگرساماني و همكاران،  گرفته

 مهديريت   صرفًا  محلي   خوب   حكمراني   دغدغه   و   موضوع 

  دموکراسهي،  بها  مرتبط   سياسي   ابعاد   دارای   بلكه   نيست   کارآمد 

 گيهریتصميم فرايندهای  در  مدني  مشارکت  و  بشر  حقوق 

 بها  حكمروايهي محلهي  گفهت  توانمي  بر اين اساس  است.

 بستر  نمودن  فراهم  آن،  هدف  و  دارد  پيوند  شهروندان  رفاه

 شههروندی  حقوق   و  مناف   به  جامعه  اقشار  کليه  دسترسي

 را  کهودکي  يها  زن  و  مهرد  ههيچ  که  کندمي  تأکيد  و  است

محلهي   زنهدگي ههایضهرورت بهه دسترسهي  از  تواننمي

 پاکيزه،  محيط  بهداشت،  سالم،  آب  مناس ،  پناهگاه  شامل

 و  عمهومي  امنيهت  و  اشهتغال  تغذيهه،  و  آموزش  سالمتي،

 اسهتعدادهای  شهكوفايي  و  رشد  زمينه  و  باز داشت  تحرك

 بهه  نيهل  بهرای  را  مناب   از  بهينه  گيریبهره  و  جامعه  افراد

 اجتمهاعي  و  فهردی  سالمت  و  امنيت  نظم،  پيشرفت،  رفاه،

 بهه فسهاد کهه کنهدمهي  کند. حكمراني تضمينمي  فراهم

 و  گيهرد  قهرار  موردتوجهه  ههااقليت  ديدگاه  برسد،  حداقل

 ههاسهازیتصميم در  اجتماع  اقشار  پذيرترينآسي   صدای

 و  انهدبيشهتر انتخابي  محلهي  ههایحكومهت.  شود  شنيده

بخشند )فيروزی و سهجاديان، مي  تحقق  را  عمومي  اهداف

با توجه به مطال  بيان شده، پهژوهش حاضهر در   .(1397
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 133 ههههههه هههههههههه  يسجاد احمدوند، حامد رحمان  /يحكمران  كرديتهران براساس رو  یشهردار  يمناب  انسان  یمدل معمار   يطراح

 

های معماری مناب  انساني بها رويكهرد پي شناسايي مؤلفه

 باشد. حكمراني در شهرداری تهران مي

 

 پيشينه تحقيق  -2

 هاي خارجيالف( پژوهش

( تحقيقههي بهها عنههوان 2020و همكههاران ) 1زويلههوا

: يپههروژه سههنت تيريچابههك در مقابههل مهد یكردههايرو»

ي« انجام دادنهد. مناب  انسان  تيريمد  یهایمعمار  سهيمقا

دهد که معماری مهديريت های اين مطالعه نشان مييافته

های چابههك بهها عملكههرد بههاال مسههتلزم  منههاب  انسههاني شههرکت 

های افزايش توانايي، انگيهزه و فرصهت  استفاده گسترده از شيوه 

اسهت، در    مديريت مناب  انساني و درجه بااليي از تمرکز فرايند  

مهديريت منهاب   ههای  های سهنتي، معماری حالي که شهرکت 

   کنند. تری را اتخاذ مي متنوع   انساني 

 ای بههههدر مطالعهههه (2017) 2مهههدينا و نايمهههد

ها و شايستگيآيا    اين موضوع پرداختند کهوتحليل  تجزيه

نقش مدير مناب  انساني بر پذيرش معماری مناب  انساني 

 (1999و همكهاران ) 3لپهاك کم و بيش متناس  با مدل

 کهه  شهرکت کلمبيهايي  50بدين منظور    ؟گذاردتأثير مي

برخي از آنها ملي و برخي ديگر چندمليتي بها کشهورهای 

از جملههه   نفهر 600. ، مطالعهه شههدبودنههد أمختلهف مبهد

مديران اجرايي )مديران عامل(، مهديران منهاب  انسهاني و 

دست آمده بها هبنتايج    گرفتند.کارکنان مورد بررسي قرار  

دههد کهه نقهش نشهان مي PLS-SEM استفاده از مهدل

تر و سطح باالتری از شايسهتگي مهدير منهاب  استراتژيك

انساني، سطح باالتری از سازگاری با مدل معماری منهاب  

 کند. را تضمين نمي(  1999و همكاران )  لپاك  انساني

 يچگهونگ  ایمقالهه  (، در2016و همكاران )  4وکمن

 بها را ديجد معلمان یبرا يانسان مناب   یمعمار  یكربنديپ 

 و  اسهتخدام  جهذب،  یبرا  رانيمد  که  ييهاوهيش  به  ينگاه

 بررسهي کردنهد.  ،کننديم  احساس  یگریتصد  یهاوهيش

 بها  افتهيساختارمهين  یهامصاحبه  اساس  بر  ليوتحلهيتجز

 
1- Zavyalova 
2- Medina and Medina 
3- Lepak 
4- Vekeman 

 گرفته  صورت  كيبلژ  فالندرز  در  ييابتدا  مدارس  ريمد  54

 اسهتفاده  با  مصاحبه  یهارونوشت  یکدگذار  از  پس.  است

 یريهگجههت  اسهاس  بهر  ههامهتن  ،يفيتوص  یهادسته  از

 یکدگهذار  ي،انسهان  مناب   یريگجهت  و  ريمد  كياستراتژ

 هها،جهت  نيا  در  اشتراکات  و  هاتفاوت  به  ينگاه  با.  شدند

 منهاب   یمعمار:  شد  ييشناسا  يانسان  مناب   یمعمار  چهار

 -یراهبهههرد و كياسهههتراتژ ،یاتوسهههعه ،یادار يانسهههان

 از يتههياقل تنههها کههه داد نشههان یمعمههار نيهها. یاتوسههعه

 یبهرا  را  يانسهان  منهاب   یههاوهيش  از  یامجموعه  رانيمد

. کننهديم  یكربنديپ   كياستراتژ  صورت  به  ديجد  معلمان

 مهورد  در  رانيمد  یباورها  در  يناهماهنگ  به  آنها  همچنين

 نيبه  تفهاوت.  کننديم  اشاره  ديجد  معلمان  تيريمد  نحوه

 زانيهم  در  تهوانيمه  را  يانسهان  منهاب   یمعمار  چهار  نيا

 دانست.  يرونيب  یهاچالش  با رانيمد آمدن  کنار  و درك

 يبررسه( تحقيقي با عنوان »2002)  5و اسنل  لپاك

 ،يانسههان هيسههرما ني: روابههط بههيمنههاب  انسههان یمعمههار

در ايهن   دادند.ي« انجام  مناب  انسان  یكربندياستخدام و پ 

 ساماندهيهای سرمايه انساني و همچنين  ويژگيمطالعه،  

مهورد اسهتفاده کارکنهان در چههار حالهت  مناب  انسهاني

مختلف اشتغال )اشتغال مبتني بر دانش، اشتغال مبتنهي 

بررسي شهد. بر شغل، قرارداد قراردادی و اتحاد/مشارکت(  

دههد کهه ارزش شهرکت نشهان مهي  148نتايج حاصل از  

فرد بودن سرمايه انسهاني در ايهن تراتژيك و منحصربهاس

چهار حالت اشتغال متفاوت است. عالوه بر اين، هر حالت 

استخدام با نوع خاصي از پيكربندی مناب  انساني )مبتني 

 وری، انطباق و مشارکتي( مرتبط است.بر تعهد، بهره

 هاي داخليب( پژوهش

 با ههدف شناسهايي ای  ( مقاله 1400ايرواني و همكاران ) 

کهه تلفيقهي از گرا  ابعاد مدل معماری مناب  انساني مثبت

های ارزش اسهتراتژيك، ارزش يكتهايي و افهزودن شاخب

نفر   16در اين مطالعه  .  انجام دادند  گرايي استبعد مثبت

شناسهي بها روش انسهاني و روان  از خبرگان حوزه منهاب 

پرسشهنامه هها بها گيری قضاوتي انتخاب شدند. دادهنمونه

 
5- Lepak and Snell 
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 وتحليهل آوری و با روش دلفي فازی تجزيهه ساخته جم  محقق 

و  های صوری، محتهوايي شد. روايي و پايايي پرسشنامه با روش 

ييهد أ تحقيق ضهمن ت  تأييد شد.ارزيابي و    ،آلفای کرونباد

گرايي در يد بعد مثبتأيبعد يكتايي و بعد استراتژيك به ت

 .دست يافتگرا مدل معماری مناب  انساني مثبت

ای با عنهوان (، مطالعه1398اسماعيلي و همكاران )

هههای شههده منههاب  انسههاني در سههازمانالگههوی معمههاری»

ر انتظامي با تأکيد بر تعادل کار و زندگي« انجام دادنهد. د

اين پژوهش سعي شده تا مناب  انساني ناجا با اسهتفاده از 

( 2007) لپههاكالگههوی معمههاری منههاب  انسههاني اسههنل و 

ههای تعهادل های مطلهوب برنامههماری شده و ترکي مع

برای آنها تعريف شود. جامعه آماری اين پهژوهش شهامل 

نفر به   400اين بين،    کارکنان نيروی انتظامي است که از

 نتايج نشان دادنهد.  شدندای انتخاب  ای طبقهروش خوشه

کارکنههان صههف از ارزش راهبههردی بههاالتری نسههبت بههه 

بنهابراين بهه دليهل ايهن    ار هستندکارکنان ستاد برخورد

ههها جههايگزيني ايههن کارکنههان بههرای سههازمان بهها ويژگههي

های فراواني مواجه بوده و به دليل نقهش پررنه  و هزينه

ويژه کارکنان صف در ايجاد نظم و امنيت داخلي، اجهرای 

های پرهزينه و راهبردی تعادل کار و زنهدگي بهرای برنامه

 .برخوردار است از اهميت زيادی  ،اين کارکنان

عنوان  با پژوهشي (1393همكاران ) و سيدجوادين

»ارائه چارچوب مفهومي معماری مناب  انساني با رويكهرد 

استراتژيك )پژوهشي در شرکت ملي نفت ايهران«، انجهام 

 بهرای چهارچوبي عرضه و طراحي پژوهش، اين در دادند.

 نفت صنعت در راهبردی رويكرد انساني با مناب  معماری

 از بررسي پس راستا اين در. گرفت قرار موردتوجه کشور

 عوامهل مهمتهرين موضهوع، ايهن به مربوط نظری ادبيات

 در انسهاني منهاب  معمهاری گيری چارچوبشكل بر مؤثر

 بها انجهام و اسهتخراج انسهاني، منهاب  مهديريت نظهام

 بهرای بعهد گام در گرديد. تكميل اکتشافي، هایمصاحبه

 خبرگهان ازي پهانل سهنجي مناسه ،امكهان مدل ساخت

 بهرای موردنيهاز ههایشهاخب و هامؤلفه ابعاد، و تشكيل

 شد. مشخب انساني مناب  معماری طراحي چارچوب

پژوهشهي بهه بررسهي  در (،1392پارسها ) سعيدی

وری نيهروی رابطه بين معمهاری منهاب  انسهاني بها بههره

 مهدل انساني در شرکت سيمان غرب کرمانشاه پرداخت.

 منهاب  معمهاری مهدل اساس تلفيهق بر پژوهش تحليلي

 ابهزار. گرفت شكل نيروی انساني وریبهره مدل و انساني

 بهود. برخوردار الزم پايايي و از روايي اطالعات، گردآوری

 مناب  انساني معماری نوع سؤاالت، آزمون از حاصل نتايج

 را کرمانشهاه بيسهتون پتروشهيمي شهرکت در موجهود

 بها را معمهاری نهوع ايهن سهپس رابطهه و شناسايي کرد

 بررسي شد. انساني نيروی وریبهره

بهه   ای( در مقالهه1393اجزاء شكوهي و همكاران )

های حكمراني خهوب شههری در مطالعه تطبيقي شاخب

شهرهای ايران پرداختند. در اين پهژوهش وضهعيت کالن

پههذيری و هههای مشههارکت، شههفافيت، مسههئوليتشههاخب

گويي و حاکميههت قههانون بههه عنههوان ابعههاد اصههلي پاسههخ

ههايي تحقهق حكمروايي خوب شهری مناب  و محدوديت

شهرهای تبريز، اصفهان و مشهد مورد بررسي آن در کالن

کهه ايهن شههرها هنهوز بها   نتايج نشان دادند  قرار گرفت.

 .فاصله دارند ،ي خوبيمعيارهای حكمروا

 

 مباني نظري   -3

از قبيهل    انساني توسط پژوهشهگرانيديدگاه مناب   

نوشهته شهده   2002و    1999ههای  و اسنل در سال  لپاك

است. اين پژوهشگران، چارچوبي را بهرای بررسهي اينكهه 

ههای انسهاني و اشهتغال موجه  چگونه تفاوت در سرمايه

ههای منههاب  انسهاني شهده اسهت، فههراهم تنهوع در شهيوه

آوردند کهه در و اسنل، چارچوبي به وجود    لپاكاند.  کرده

آن موقعيت سرمايه انساني به عنوان کهانون اصهلي خلهق 

گيهری در کننده دارايي و همچنين تصميمارزش و تعيين

مورد مناب  انساني است. اين چهارچوب، معمهاری منهاب  

شود که برای شناسايي اقهدامات منهاب  انساني ناميده مي

خدام بههرای سههتهای اسههتخدام و روابههط اانسههاني، شههيوه

ای کههه از هههای مختلههف کارکنههان براسههاس درجهههروهگهه

شههان از نظههر راهبههردی بههاارزش و هههای انسههانيسههرمايه
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گيرد. به اعتقهاد فرد است مورد استفاده قرار ميمنحصربه

سازد که همه کارکنهان انداز معماری روشن ميآنها چشم

های انساني خود همكاری به طور يكسان براساس سرمايه

های چندگانهه منهاب  انسهاني بهرای دهيکنند، ساماننمي

هههايي بهها مهههارت مختلههف بسههته بههه ماهيههت هوگههر

شود و خلهق ارزش و شان در شرکت استفاده ميمشارکت

موقعيت راهبردی، محصولي از ترکي  سرمايه انسهاني در 

ههای مختلهف اسهت )دلهوی و کدخهدايي  گهروه سراسر ايهن  

لپاك و اسنل با کنار ههم گذاشهتن دو بعهد  (. 1393اليادراني، 

فرد بودن و ارزشمند بودن، يك چهارچوب مفههومي  منحصربه 

های مختلف سرمايه انساني کهه ممكهن  بندی شكل برای طبقه 

است در سازمان وجود داشته باشد را نشان دادنهد. ايهن چههار  

 (:    1392)رنجبريان،  حالت عبارتند از  

لپهاك و اسهنل   :محهوراسهتخدام دانهش  ،اولحالت  

کنند که سرمايه انسهاني در ايهن حالهت بهه استدالل مي

به دليهل   .شوندعنوان هسته مرکزی سازمان محسوب مي

ارزش اين سرمايه، کارکنان توانايي مشهارکت در اههداف 

ر وقتي که سهرمايه انسهاني د .استراتژيك سازمان را دارند

فهرد اسهت، يهك بههحد بااليي هم ارزشمند و هم منحصر

تواننهد دهد کهه بهر مبنهای آن ميبنيان دانشي، ارائه مي

های خود را تهدوين کننهد. ايهن افهراد کسهاني استراتژی

هستند که در خلق ارزش بيشهتر از فكهر خهود اسهتفاده 

ها بهه يهك کنند تا از دستان خود، در مقابهل سهازمانمي

کنند کهه در آن بهر محور اتكا ميي دانشحالت استخدام

توسعه داخلي و تعهد داخلي و تعهد بلندمهدت کارکنهان 

اسنل اصهطالح توسهعه داخلهي را   لپاك و  شود.کيد ميأ ت

برنهد. بهدين برای تشريح اين حالت استخدامي به کار مي

گيری در مسير معني که اين نوع استخدام همراه با جهت

ههای بهبهود مههارت عاليتآموزش، تحصهيالت و سهاير ف

است. بنابراين، اين حالت استخدامي بيشتر حهول محهور 

های کارکنان است تا اجرای وفايف ها و شايستگيمهارت

 ريزی شده.های شغلي از قبل برنامهو روال

سرمايه انساني که :  محوراستخدام شغل  ،دومحالت  

فهرد نيسهت در ايهن بههارزش استراتژيك دارد اما منحصر

همانند حالت اسهتخدامي   .گيردحالت استخدامي قرار مي

ای حالت نيز ارزش سهرمايه انسهاني انگيهزهاين  قبلي، در  

برای به خدمت گرفتن کارکنان بهه طهور داخلهي فهراهم 

کند. در عين حال مهارت اين کارکنان بهرای سهازمان مي

نبه  تواننهد بهه عنهوان مفرد نيست و لهذا نمهيبهمنحصر

 ،کننده محسهوب شهوند. بهه عبهارت ديگهررقابتي متمايز

کارکنان در اين حالت توانايي مشارکت باال در سهازمان را 

هايي دارنهد کهه بهه طهور گسهترده قابهل دارند اما مهارت

محهور ايهن واقعيهت را جايي اسهت. اصهطالح شهغلهجاب

کند که کارکنان برای اجرای وفايف از قبهل منعكس مي

 شوند.استخدام و به کارگرفته ميشده  تعيين

 در ايههن حالههت،اسههتخدام پيمههاني:  ،سههومحالههت 

سرمايه انساني بهه طهور مشهخب نهه ارزش اسهتراتژيك 

فههرد اسههت. بهههبههااليي دارد و نههه بههرای سههازمان منحصههر

سههپاری کارکنهان در ايهن حالههت، داوطلبهان اوليههه بهرون

هستند. در سناريوهايي که متصدی يك شغل بسيار بهتر 

ها به احتمال زياد به دنبال از متصدی ديگر است، سازمان

مدت و قراردادی برای اجرای وفايفي  ترتيبات استخدامي کوتاه 

 در يك حوزه مشخب، با مدت و منظور مشخب هستند. 

ها/متحدان: لپاك و اسنل بيان شراکت  چهارمحالت  

ها بر شهرکا/متحداني متكهي هسهتند کنند که سازمانمي

فههرد هسههتند، امهها ارزش اسههتراتژيك بهههمنحصههرکههه 

کارگيری به طور داخلي را ندارنهد. در هتوجهي برای بقابل

اين حالت، کارکنان بيرونهي خهدمات بهه شهدت دانشهي 

کنند. اين فرايند های مشتری ارائه ميغيرثابت به سازمان

شود و ههر دو طهرف در برخهي از به طور مكرر انجام مي

 شوند.دستاوردهای خاص سهيم مي

ها، ساختار  ها، رويه معماری مناب  انساني  شامل سيستم 

باشد و آينه تمام نمهای عناصهر و و رفتارهای کارکنان مي

عواملي است که در مديريت مناب  انساني درگير هسهتند. 

فهرد از سهاختار  بهه معماری مناب  انساني يك ترکيه  منحصهر 

های مناب  انسهاني و رفتارههای تمعملياتي، الگوها و سيس

 ههای راهبردی کارکنان است که در صورت تناس  بها قابليهت 

تواند منجهر وکار ميراهبردی سازمان و فرايندهای کس 
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 (. 1396به مزيت رقابتي شهود )رضهايي ميرقائهد و همكهاران، 

از   سهازمان   انسهاني ، نماياندن وجه  انساني هدف معماری مناب  

آفرينهي و از نظر ارزش  ايستهکارگيری افرادی شطريق به

هها و در سازمان مناس  بها مأموريهت  به فردمنحصردانش

ای کهه افهراد بتواننهد نهه گونهههای آن است، بهاستراتژی

بلكهه در چهارچوب   مشهخبصرفاً در قاله  يهك شهغل  

خهود   فردبهمنحصرها و اهداف سازمان، از دانش  مأموريت

 (. 1400)سراجي و همكاران،    ره گيرند برای ايجاد ارزش به 

ههای گونهاگون مفهوم حكمروايهي کهه در مقيهاس

بهر  ،رودالمللي به کار مهينمحلي، شهری، ملي و حتي بي

همياری دولت و جامعه مدني مبتني است. اين مفهوم بهر 

 ها به جهای آنكههاستوار است که دولت  ناصل بنيادياين  

عه را در تمام سهطوح تنهايي مسئوليت کامل اداره جام  به

حكومهت کننهد بايهد  ،ديگرعبارت آن برعهده گيرند و به 

خصوصي و مردمهي بهه عنهوان   در کنار شهروندان، بخش

يكي از نهادها يا عوامهل مسهئول اداره جامعهه محسهوب 

سهاز و زمينه  هکننداين تعبير دولت نقش تهسيل  اشوند. ب

کنهد ملي، محلي و شههری ايفها مهيتوسعه را در سطوح  

 اسهت  موضوعي  حكمراني،(.  1391،  و همكاران  نيا)توکلي

 اجتمهاعي ههایسازمان ساير و  هادولت  تعامل  نحوه  بر  که

 اتخههاذ نحههوه و شههروندان بهها ارتبههاط نحهوه يكههديگر، بها

 فراينهدی و داشهته تمرکهز پيچيهده  جهاني  در  تصميمات

 خود  تصميمات  ها،و سازمان  جوام   آن طريق  از  که  است

 کسهاني  چه  که  کنندمي  مشخب  آن،  واسطهبه  و  اتخاذ  را

انجام دهنهد   را  خود  وفيفه  چگونه  و  درگير  فرايند  اين  در

  (. 1398هاشمي بيستوني و شمس،  )

ای از اقهدامات  سازمان ملل متحد، حكمراني را مجموعه 

ريهزی و اداره  فردی و نهادی، عمومي و خصوصي بهرای برنامهه 

ی از ايجهاد تفهاهم ميهان منهاف   مشترك امور و فرايند مستمر 

دانهد کهه در قاله  اقهدامات مشهارکتي و  متفاوت و متضاد مي 

کند و شهامل نهادههای رسهمي و ترتيبهات  سازگار حرکت مي 

غيررسمي و سرمايه اجتماعي شهروندان است )يزداني زازراني،  

در تعريف حكمرانهي توسهط بانهك جههاني در سهال  (. 1391

ههای  ای از روش مجموعه   ، حكمراني چنين آمده است: »   1995

فردی و نهادی، عمومي و خصوصي اسهت کهه امهور مشهترك  

کند. حكمراني فرايندی پيوسهته اسهت کهه از  مردم را اداره مي 

طريق آن منهاف  متضهاد يها متنهوعي، همسهاز شهده و اقهدام  

گهردد. حكمرانهي شهامل نهادههای  جويانه، اتخهاذ مي همكاری 

رای تضمين رعايت قانون، قدرت  هايي است که ب رسمي و نظام 

همچنين قرارهای غيررسمي که مردم و نهادها بر سهر    اند. يافته 

«  کننهد کهه بهه نفه  آنهاسهت اند يها درك مي آن توافق نموده 

 (. 1393)صالحي و همكاران،  

حكمراني را ترکيبهي   (،2005)  1گلد اسميت و ايگر

)از بههاال(،  اشههتراکي ،ایاز سههنتز چهههار گههرايش شههبكه

(. آنها بيهان 1داند )شكل  مراتبي ميسپاری و سلسلهونبر

خصوصي   و  دولتي  بخش  مشارکت  سطح  کنند ترکي مي

 ايهن  وضعيت  تواندمي  شبكه  مديريت  فرفيت  همچنين  و

دو آنهها معتقدنهد    دههد.  نشهان  خوبي  به  را  گرايش  چهار

ای مراتبي و حكمراني شبكهطيف اصلي حكمراني سلسله

حكومت تقريبهاً نقهش ای،  در حكمراني شبكهوجود دارد.  

و يهك سهاختار افقهي را بها   کنهدمهي  شخب ثالث را ايفا

امها در طيهف   د.نمايهمهيهای ديگر ايجاد  مشارکت بخش

مراتبي وجود دارد که نويسندگان حكمراني سلسله  ،مقابل

وجود داشهته و اذعان دارند اين حكمراني در قرن بيستم  

مراتبي در آن مقامات دولتي به صورت دستوری و سلسله

و کمتر با مشارکت بخش خصوصي و غيرانتفاعي به انجام 

پرداختند. در اين بين گرايش حكمراني اشتراکي امور مي

دولهت دارای   حكمرانهي،  عدر اين نهو)از باال( وجود دارد.  

ايي فرفيت مديريت شبكه به خصوص قدرت مالي و توانه

يعنهي بهه صهورت عمهودی ارائهه  است تخصيب سرمايه  

خدمت صورت گرفتهه و بهه صهورت افقهي کارهها پهيش 

سپاری ههم بهه دليهل رود. در خصوص حكمراني برونمي

ضعف در فرفيت مهديريت شهبكه توسهط دولهت )اغله  

گهذاری( يها اطمينهان از بخههش ث مهالي و سهرمايهباحهم

خصوص، غيرانتفاعي و جامعه مدني، دولت اغله  کهار را 

 سپارد.  ها ميبه اين بخش

 

 
1- Goldsmith and Eggers 
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 الگوي حكمراني گلد اسميت و ايگر    -1شكل 

 ( Goldsmith & Eggers, 2005)منبع: 

 روش تحقيق   -4

حاضر يك پژوهش کهاربردی اسهت کهه در تحقيق  

آن برای طراحي مدل معماری مناب  انساني در شهرداری 

از الگوی حكمراني اسهتفاده شهده اسهت. در ايهن   ،تهران

داده بههره گرفتهه شهده اسهت:   پژوهش از دو نهوع منبه 

هههای دسههت دوم و اسههتفاده از اسههناد، مههدارك و داده

سههنجي در نمايههه اسهكاپوس بههرای تشههكيل جههدول علهم

خواندن متون، مصاحبه با افراد خبره در مهورد شناسهايي 

امل سهه گهام اصهلي قواعد فازی. مراحل اصلي تحقيق ش

 زير بوده است:

در مرحله اول پس از نمايان شهدن قلمهرو مسهئله، 

پژوهش با پرسش آغهازين آغهاز گرديهد و سهپس جههت 

 از مطالعات اکتشافي استفاده شد. ،گردآوری پيشينه

ها، از متون در مرحله بعد، پس از شناسايي شاخب

های معماری منهاب  انسهاني مختلف برای شناسايي مؤلفه

 از جدول خواندن متون استفاده شد.  

در مرحله آخر، بهرای اسهتخراج مهدل نههايي و بها 

توجه به مصاحبه با خبرگان، جدول قواعد فازی طراحهي 

 گرديد.

نفهر از  30جامعهه آمهاری شهامل  ،در اين پهژوهش

 15خبره از مديران شهرداری و    15باشد که  خبرگان مي

تحليهل وتجزيهه  باشند. جههتخبره از اساتيد دانشگاه مي

سيسهتم از سيستم استنتاج فازی استفاده شد.    ،اطالعات

، مبتنهي بهر مفهاهيم قواعهد اگهر  همحاسب  ،استنتاج فازی

گههاه و سههاختار سيسههتم اسههتنتاج فههازی اسههت کههه آن

 دربردارنده پنج مرحله کاربردی ذيل است:

های پايگاه داده که توابه  عضهويت از مجموعهه -

 کند.فازی را تشريح مي

-ايگاه قواعد که شامل تعهدادی از قواعهد اگهرپ  -

 گاه است.آن

سههازی کههه بههه تبههديل رابههط کههاربری فههازی -

پذيری بها ارزش زبهاني های قطعي به درجه تطابقورودی

 .  پردازدميبه وسيله يك نوع تاب  عضويت 

کارگيری قواعههد گيههری کههه بهههواحههد تصههميم -

 پردازد.مي

تبههديل زدايههي کههه بههه رابههط کههاربری فههازی -

   د.پردازهای قطعي ميهای فازی به خروجيخروجي
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 يند سيستم استنتاج فازي افر   -2شكل 

 
بديهي است هرچه شرايط برای اعتماد و همكهاری 

تهر بخشي دولهت و ديگهر ذينفعهان حكمرانهي فهراهمبين

ای شهتاب كمراني شهبكهباشد، حرکت به سمت تحقق ح

، مفاهيم اوليه احصا شده از متهون و 1يابد. در جدول  مي

ادبيههات نظههری مههرتبط تبيههين و پههس از آن از طريههق 

نفهر از خبرگهان حهوزه   30ساختاريافته بها  مصاحبه نيمه

هههای لفهههؤمهديريت شهههری و خبرگهان دانشههگاهي بهه م

 ورودی های مدل استنتاج فازی خواهيم رسيد.

 
 انتخاب متغيرهاي زباني و توابع عضويت متغيرهاي ورودي و خروجي  -1ل جدو
 تابع عضويت  نوع سنجه  متغيرها

 کم ،  متوسط، زياد ورودی قابليت واگذاری فعاليت 

 کم ،  متوسط، زياد ورودی ها فرفيت جذب ساير بخش

 کم ،  متوسط، زياد ورودی ميزان بلو  دانشي دستگاه  

 کم ،  متوسط، زياد ورودی قدرت مالي دستگاه 

 خروجي  نوع حكمراني 
ای، حاکميت قراردادی و اشتراکي از باال،  حاکميت مشارکتي و شبكه

 مراتبي محور سلسلهسپار، حاکميت دانشمحور و برونحاکميت شغل

 
از حكمرانهي،  بينهي وضهعيت  پژوهش جهت پيش  در اين

( استفاده شده 2005مدل گلد اسميت و ايگر )های  لفهؤم

توان گفت مهدل سيسهتم اسهتنتاج فهازی ايهن مي  است.

متغيهر خروجهي  يكورودی و   چهار مؤلفهپژوهش دارای  

است که تاب  عضويت تمامي متغيرها به صورت مثلثي در 

 تعريف شده است. 1جدول  

پژوهش مانه اين  فازی  سيستم  در  شد  اشاره  که    گونه 

متغير نرم   چهار  به  ورودی  پارامترهای  عنوان  افزار به 

توانند در هر سازماني دارای سه شناسايي گرديد که مي

پارامترهای خروجي   باشند.  زياد  و  متوسط  کم،  برچس  

وضعيت   مي  حكمرانيکه  نيز  دارای  است  چهار تواند 

مشارکتبرچس    شبكه حاکميت  و  حاکميت  ي  ای، 

شغل حاکميت  باال،  از  اشتراکي  و  و  قراردادی  محور 

 مراتبي باشد. محور سلسله سپار و حاکميت دانشبرون

 1تها    0در تمامي تواب  عضويت اعهداد فهازی بهين  

تعريف شده است و به اين شكل که هرچه از سمت چهپ 

حكمرانهي   ،سطر افقي بهه سهمت راسهت حرکهت کنهيم

مراتبي بههه سههمت از سههمت سلسههلهن در سههازما عمههومي

ها به اين صهورت تعريهف برچس   رود.ای پيش ميشبكه

دارای   باشهد  5/0تا    0اند که در صورتي که عدد بين  شده

باشهد  75/0 تها 25/0برچس  کم و در صورتي کهه بهين 

 1تها  5/0دارای برچس  متوسط و در صهورتي کهه بهين 

يسهي در نواسهت. جههت قاعهده  باشد دارای برچس  زياد

قاعههده  21ايههن پههژوهش از اسههتفاده شههده اسههت و نيههز 

 شده است.به آن اشاره   2شناسايي گرديد که در جدول 
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 قواعد فازي پژوهش   -2جدول 

شماره  

 قاعده

 متغير خروجي متغير ورودي 

قابليت واگذاري  

 فعاليت 

ظرفيت جذب 

 هاساير بخش 

ميزان بلوغ 

 دانشي دستگاه 

قدرت مالي  

 دستگاه
 نوع حكمراني 

 مراتبي مبتني بر دانش  سلسله کم پايين پايين کم 1

 مراتبي مبتني بر دانش  سلسله متوسط متوسط  پايين کم 2

 محور   سپاری شغلبرون متوسط  زياد  پايين  متوسط  3

 محور   سپاری شغلبرون کم زياد  پايين  متوسط  4

 قراردادی اشتراك از باال   باال  زياد   پايين  متوسط  5

 محور   سپاری شغلبرون باال  زياد   پايين  متوسط  6

 قراردادی اشتراك از باال   باال  زياد   متوسط  متوسط  7

 ای  مشارکتي و شبكه متوسط  زياد   زياد   متوسط  8

 قراردادی اشتراك از باال   متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  9

 محور   سپاری شغلبرون باال  متوسط  متوسط  متوسط  10

 محور   سپاری شغلبرون باال زياد   متوسط  متوسط  11

 ای  مشارکتي و شبكه باال  زياد   متوسط باال  12

 مراتبي مبتني بر دانش  سلسله باال  متوسط  پايين  باال  13

 قراردادی اشتراك از باال   باال  متوسط  متوسط  باال  14

 ای  مشارکتي و شبكه کم  متوسط  زياد   باال  15

 ای  مشارکتي و شبكه متوسط  متوسط  زياد   باال  16

 ای  مشارکتي و شبكه متوسط  زياد   زياد   باال  17

 ای  مشارکتي و شبكه کم  زياد   زياد   باال  18

 ای  مشارکتي و شبكه باال  زياد   زياد   باال  19

 مراتبي مبتني بر دانش  سلسله باال  پايين  پايين  باال  20

 مراتبي مبتني بر دانش  سلسله باال  زياد   متوسط  کم  21

 

سهازی، مقهاديری کهه بهه صهورت در مرحله فهازی

باشند بهه داليلهي همچهون نهادقيق بهودن و کريسپ مي

ها کيفي بوده و ها )در اين پژوهش دادهمبهم بودن سنجه

توان مقادير دقيقي به آنها اختصهاص داد( بهه شهكل نمي

ها گردد و با توجه بهه ههر يهك از برچسه فازی بيان مي

 رد نرم افزار متل  گرديد.اعداد فازی مورد نظر وا

 

 
 ورودي و خروجي مدل در نرم افزار متلب  -3شكل 

 

زدايههي از روش در پههژوهش حاضههر جهههت فههازی

سنترويد استفاده شد که توجه به مرکز ثقهل دارد. دليهل 

ههای ديگهری همچهون انتخاب ايهن روش از ميهان روش

مههاکزيم و ميههانگين اوزان ايههن اسههت کههه در ايههن روش 
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شهود. در ايهن معموالً توازن و سازگاری بيشتری ديده مي

دسههت آوردن خروجههي از زدايههي و بهروش جهههت فههازی

 شود.ستفاده مي( ا1فرمول )







=

dx)x(

xdx)x(
x  

 

 هاي تحقيق يافته  -5

ههای مختلهف در ادارات با توجه به وجود مأموريت

خروجي بهه   ، در اين پژوهشکل مختلف شهرداری تهران

امهالك و   و  فهروش  ،دست آمده برای سه فعاليت موتوری

مهدل به عبهارت ديگهر،  آموزش شهروندی به اجرا درآمد.

سيستم استنتاج فازی اين پژوهش با توجهه بهه تنهوع در 

ها، سهه بهار بهه ترتيه  های معاونتها و مأموريتفعاليت

 ذيل به اجرا درآمد: 

 مرتبه اول، فعاليت موتوری در اداره کل پشتيباني

در شههرکت مرتبههه دوم، فعاليههت امههالك و فههروش 

 گذاری شهرسرمايه

مرتبه سوم، فعاليت آموزش شههروندان در معاونهت 

 امور اجتماعي و فرهنگي.

ها در فعاليههت بهها بررسههي وضههعيت کنههوني مؤلفههه

نتايج حاصل از شناسهايي   ،موتوری در اداره کل پشتيباني

ارائه گرديهد. الزم بهه ذکهر   3های مدل در جدول  ورودی

شههرداری تههران فراينهدی است در اداره کل پشهتيباني 

تحههت عنههوان موتههوری وجههود دارد کههه در آن بههه ارائههه 

ههای شههرداری تههران خدمات نقليه در انجام مأموريهت

پردازد. از خبرگان در شهرداری ها ميبرای تمامي معاونت

تهران در خصوص وضعيت متغيرههای ورودی بهرای ايهن 

بخش فعاليت سؤال شد و چهار حالت قابليت واگذاری به  

ديگر باال، فرفيهت جهذب ايهن فعاليهت از سهوی بخهش 

خصوصي زياد، ميزان بلو  دانشهي متوسهط اداره کهل در 

خصوص واگذاری به بخش ديگر و قهدرت مهالي متوسهط 

برای انجهام ايهن فعاليهت، از سهوی اداره کهل شناسهايي 

نشان  4افزار برای اين حالت در شكل گرديد. خروجي نرم

       داده شده است. 

  

 وضعيت موجود براي فعاليت موتوري  -3جدول 

 
قابليت واگذاري به  

 بخش ديگر

ظرفيت جذب از سوي بخش  

 هاخصوصي يا تعاوني

ميزان بلوغ دانشي در  

 اداره کل 

قدرت مالي براي انجام اين فعاليت  

 از سوي اداره کل 

 متوسط  متوسط  زياد  باال  حالت

   

 ي موتور  تيفعال  يمعمار  يبرا يحكمران بي ترک -4جدول 

  سلسله مراتبي  برون سپاری  اشتراکي )از باال(  ایشبكه  

 ایشبكه   اشتغال مبتني بر دانش   ایشبكه 

 اشتراکي )از باال( 
 اشتغال مبتني بر شغل  معماری مناب  انساني  اتحاد/مشارکت

 اشتراکي )از باال( 

 برون سپاری  برون سپاری 

 سلسله مراتبي   قرارداد قراردادی   سلسله مراتبي 

  سلسله مراتبي  برون سپاری  اشتراکي )از باال(  ایشبكه  
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 خروجي تست مدل براي فعاليت موتوري  -4شكل 

 

نشههان داده شههده اسههت 4همانگونههه کههه در شههكل 

افزار، حالت معماری قهراردادی بها تأکيهد بهر خروجي نرم

  يعنهي در اداره دهدرا نشان ميحكمراني اشتراکي از باال  

کل پشتيباني تأکيد بر دخالت کم شهرداری بر روی ايهن 

فعاليت دارد. اين مشارکت از سهوی شههرداری در قاله  

 گيرد. نظارت بر بخش سوم صورت مي

عاليت امالك ها در فبا بررسي وضعيت کنوني مؤلفه

و فروش در سازمان امهالك شههرداری، نتهايج حاصهل از 

ارائه گرديهد. الزم   5های مدل در جدول  شناسايي ورودی

بههه ذکههر اسههت، سههازمان امههالك شهههرداری مأموريههت 

ساماندهي، خريد و فروش امالك در شهرداری را بر عهده 

دارد. از خبرگان در شهرداری تهران در خصوص وضعيت 

رودی برای اين فعاليهت سهؤال شهد و چههار متغيرهای و

حالت قابليت واگذاری به بخش ديگهر متوسهط، فرفيهت 

جذب اين فعاليت از سوی بخش خصوصهي زيهاد، ميهزان 

بلو  دانشي متوسط اداره کهل در خصهوص واگهذاری بهه 

بخش ديگر و قدرت مالي پايين برای انجام اين فعاليت از 

افهزار روجي نرمسوی سازمان مذکور، شناسايي گرديد. خ

 نشان داده شده است.  10برای اين حالت در شكل  

 

 فروش و امالك  تيفعال ي موجود برا تيوضع -5جدول 

 
قابليت واگذاري به  

 بخش ديگر

ظرفيت جذب از سوي بخش  

 خصوصي يا تعاوني ها

ميزان بلوغ دانشي در  

 اداره کل 

اين فعاليت  قدرت مالي براي انجام 

 از سوي اداره کل 

 پايين  پايين  زياد  متوسط  حالت

 

 امالك  تيفعال  يمعمار  ي برا يحكمران بيترک -6جدول 

  سلسله مراتبي  برون سپاری  اشتراکي )از باال(  ایشبكه  

 ایشبكه   اشتغال مبتني بر دانش   ایشبكه 

 اشتراکي )از باال( 
 اشتغال مبتني بر شغل  معماری مناب  انساني  اتحاد/مشارکت

 اشتراکي )از باال( 

 برون سپاری  برون سپاری 

 سلسله مراتبي   قرارداد قراردادی   سلسله مراتبي 

  سلسله مراتبي  برون سپاری  اشتراکي )از باال(  ایشبكه  
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 خروجي تست مدل براي فروش و امالك -5شكل 

 

افههزار حالههت ، خروجههي نههرم5بهها توجههه بههه شههكل 

دهد  محوری را ارائه ميسپار با محور شغلحكمراني برون

يعنههي در معاونههت مههالي و اقتصههاد و درسههازمان امههالك، 

تأکيد بر دخالت زياد شهرداری بر اين فعاليهت دارد ولهي 

 سپاری از بخش سوم کمك بگيرد.  توان در قال  شغل آن را مي 

ها در فعاليههت عيت کنههوني مؤلفهههبهها بررسههي وضهه

آموزش شهروندان در معاونت اجتماعي، نتهايج حاصهل از 

ارائه گرديهد. الزم   7های مدل در جدول  شناسايي ورودی

به ذکر اسهت در اداره کهل آمهوزش شههروندی فعهاليتي 

وجود دارد که در آن ارائه آموزش به شهروندان در شههر 

ران در خصهوص پردازد. از خبرگهان در شههرداری تههمي

وضعيت متغيرهای ورودی برای اين فعاليت سؤال شهد و 

چهار حالت قابليت واگذاری به بخش ديگر زياد، فرفيهت 

جذب اين فعاليت از سوی بخش خصوصهي زيهاد، ميهزان 

بلو  دانشي باالی اداره کل در خصوص واگذاری به بخش 

ديگر و قدرت مالي متوسط بهرای انجهام ايهن فعاليهت از 

 ره کل مالي و اقتصاد، شناسايي گرديد.  سوی ادا

 

 ي آموزش شهروند تيفعال  يموجود برا ت يوضع-7دول ج

 

 يآموزش شهروند  تيفعال  يمعمار  ي برا  يحكمران بيترک -8جدول 

  سلسله مراتبي  برون سپاری  اشتراکي )از باال(  ایشبكه  

 ایشبكه   اشتغال مبتني بر دانش   ایشبكه 

 اشتراکي )از باال( 
 شغل اشتغال مبتني بر  معماری مناب  انساني  اتحاد/مشارکت

 اشتراکي )از باال( 

 برون سپاری  برون سپاری 

 سلسله مراتبي   قرارداد قراردادی   سلسله مراتبي 

  سلسله مراتبي  برون سپاری  اشتراکي )از باال(  ایشبكه  

 

 
قابليت واگذاري به  

 بخش ديگر

ظرفيت جذب از سوي بخش  

 هاخصوصي يا تعاوني

ميزان بلوغ دانشي در  

 اداره کل 

قدرت مالي براي انجام اين فعاليت  

 اداره کل از سوي 

 متوسط  باال  زياد  زياد  حالت
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 خروجي تست مدل براي فعاليت آموزش شهروندي  -6شكل 

 

افهزار حالهت نهرم، خروجهي 11با توجهه بهه شهكل 

مشههارکتي بهها تأکيههد بههر اتحههاد و  -ایحكمرانههي شههبكه

دهد  يعني در معاونت امور اجتماعي مشارکت را ارائه مي

تأکيههد بههر دخالههت حههداقلي شهههرداری درخصههوص ايههن 

نهاد و های مردمفعاليت و مشارکت هر چه بيشتر سازمان

   ها دارد.تعاوني

 

 و پيشنهاد گيرينتيجه  -6

معمهاری منهاب    اصلي اين پژوهش ارائه مدلهدف  

اسهت. شههرداری تههران  در    انساني با رويكرد حكمرانهي

گلهد چارچوب نظری اين پژوهش نيهز برگرفتهه از مهدل  

. بر است  (2002)  اسنلو    لپاكو    (2005اسميت و ايگر )

ترکيبهي از ،  حكمراني(  2005اساس نظر اسميت و ايگر )

، اشههتراکي )از بههاال( ،ایشههبكهسههنتز چهههار گههرايش 

 لپاكاست و بر اساس نظريه  مراتبي  سپاری و سلسلهبرون

مهورد اسهتفاده  مناب  انسهاني ( ساماندهي2002)  اسنلو  

کارکنان در چهار حالت مختلف اشتغال )اشهتغال مبتنهي 

بر دانش، اشتغال مبتني بهر شهغل، قهرارداد قهراردادی و 

بهرای رفتهه اسهت.  گاتحاد/مشارکت( مورد بررسهي قهرار  

ها از سيستم استنتاج فازی و همچنين بهرای تحليل داده

شناسايي قواعد فهازی، از مصهاحبه بها خبرگهان اسهتفاده 

نفههر از  15جامعههه آمههاری ايههن پههژوهش را  شههده اسههت.

هها اشهراف شناسهي فعاليتخبرگان شهرداری که بر نهوع

نفر از خبرگان دانشهگاهي جههت شناسهايي   15داشته و  

استفاده شد. از خروجهي جهدول خوانهدن متهون و قواعد  

محهور مصاحبه با خبرگان تعداد چهار نوع حاکميت دانش

حاکميهت  ،سپارحاکميت شغل محور برون  ،مراتبيسلسله

 -اشههتراکي از بههاال و حاکميههت مشههارکتي -قههراردادی

 ،ای و همچنههين چهههار ورودی قابليههت واگههذاریشههبكه

بلهو  دانشهي و قهدرت مهالي شناسههايي  ،فرفيهت جهذب

ها دارای سه برچس  گرديد. تمامي تواب  عضويت ورودی

و برای متغير خروجي چهار برچسه  شناسهايي گرديهد. 

تعداد قواعد فازی انتخاب شده از سوی خبرگهان نيهز بهه 

مدل برای سه فعاليت موتهوری، امهالك و  عدد رسيد.  21

لهت ورودی مهدل آموزش شهروندی اجرا گرديد. چهار حا

از خبرگان شهرداری اسهتخراج گرديهد و مهدل بهه اجهرا 

افزار متل  سه حالهت دست آمده از نرمدرآمد. خروجي به

مختلف را پيشنهاد نمود که با نظر خبرگان نيز مطابقهت 

داشت. برای فعاليت موتوری، حالت معماری قراردادی بها 

الهت تأکيد بر حكمراني اشتراکي، برای فعاليت امهالك، ح

محوری و بهرای سهپار بها تأکيهد بهر شهغلحكمراني برون

-ایحالهت حكمرانهي شهبكهفعاليت آموزش شههروندی،  

 مشارکتي با تأکيد بر اتحاد و مشارکت ارائه شد.
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گهردد های پژوهش، پيشهنهاد مهيبا توجه به يافته

گرايانه ههای تصهدیاين مدل در مهورد تمهامي مأموريهت

و نتههايج آن را مبنههای های کشههور اجههرا شههود شهههرداری

 تدوين سند معماری مناب  انساني قرار داده شود.

ههای دومين پيشنهاد قابل ارائه اين است که يافتهه

ريهزی نيهروی پژوهش حاضر مبنای تهدوين سهند برنامهه

 انساني در مقياس راهبردی و عملياتي قرار گيرد.

تحقيق و پهژوهش بهر روی ديگهر ارکهان معمهاری 

سهنجي و معمهاری فنهاوری عمهاریسازماني  همچهون م

توانهد اطالعات به عنهوان ديگهر پيشهنهاد کهاربردی مهي

 قرار گيرد.نظر  مد

 

 منابع-7

پههور،  گوهری قاسم   رهنما، محمدرحيم   اجزاء شكوهي، محمد

ههههای  مطالعهههه تطبيقهههي شهههاخب(.  1393)  نسهههرين

.  شهههرهای ايههرانحكمروايههي خههوب شهههری در کههالن

ريزی و مديريت شهری با  برنامهششمين کنفرانس ملي  

 .های شهر اسالميلفهؤکيد بر مأت

اسماعيلي، احمدرضا  سيدنقوی، ميرعلي  معمههارزاده طهههران،  

شههده  الگوی معماری(.  1398غالمرضا  حميدی، ناصر. )

های انتظامي با تأکيد بر تعادل  مناب  انساني در سازمان

تظههامي،  نشريه پژوهشنامه نظم و امنيت ان کار و زندگي.

12(45  ،)87-116. 

(.  1400ايرواني، مجيد  الواني، سيد مهدی  حميههدی، ناصههر. )

گههرا.  شناسايي ابعاد مدل معماری مناب  انسههاني مثبههت

(،  43)12گذاری عمههومي در مههديريت،  مشينشريه خط

11-1. 

(.  1391نيا، جميله  اسههكندرپور، مجيههد  برغمههدی، مجتبههي. ) توکلي 

ههها، الزامههات و  حكمروايي خوب شهری: ضههرورت درآمدی بر  

هههای نههو  نشريه نگرش های فراروی تحقق آن در ايران.  چالش 

 . 135-152(،  1) 5در جغرافيای انساني،  

(.  1393دلههوی، محمدرضهها  کدخههدايي اليههادراني، مژگههان. )

هههای ذهنههي،  الگوهای معماری مناب  انسههاني و ويژگههي

های مديريت  شمهارتي و رفتاری کارکنان. نشريه پژوه

(،  3)6مناب  انساني دانشههگاه جههام  امههام حسههين )ع(،  

113-91. 

(.  1393شهههرآييني, سههعيد. )   مجيههد ،ضههماهني  رضا، رسولي

بررسههي تههأثير مههديريت اسههتراتژيك منههاب  انسههاني بههر  

راهبههرد  ن. نشههريه  ها در بورس تهراعملكرد مالي شرکت

 .33-75(،  4)2،  مديريت مالي

رضايي ميرقائد  علههي  سههيدنقوی، ميرعلههي  دهقانههان، حامههد   

(. الگوی معماری منههاب  انسههاني  1396اميری، مقصود. )

ها. نشريه  مندی از مزيت شبكهاساس بهرهمحور بردانش

 .23-53(،  85)26راهبرد،  

ماهنامههه  (. معمههاری منههاب  انسههاني.  1392رنجبريان، رسول. )

  اجتماعي، اقتصههادی، علمههي و فرهنگههي کههار و جامعههه،

 .15-22،  166شماره  

سراجي، مهديه  کههارگر، غالمعلههي  کشههكر، سههارا  سههيدنقوی،  

(. شناسههايي  1400. )ميرعلي  شههعباني بهههار، غالمرضهها

های مؤثر بر مههدل معمههاری انسههاني داوطلهه  در  مؤلفه

برگزاری رويدادهای ورزش دانشگاهي، نشريه مههديريت  

 .119-140(،  1)9مناب  انساني در ورزش،  

(. بررسههي رابطههه بههين  1392. )سههعيدی پارسهها، زهراالسههادات

وری نيههروی انسههاني در  معماری مناب  انسههاني بهها بهههره

های دولتي )مطالعه موردی شرکت سيمان غرب  سازمان

ههها و  المللههي مههديريت چههالشکنفرانس بينکرمانشاه(.  

 راهكارها.

زاده، زهههرا.  فرد، خداکرم  جاويههدفر، محبههت  محمههدیسليمي

(. يك مدل تحليلي برای سنجش عوامل مژثر بر  1397)

هههای  نشههريه پههژوهشمعماری مناب  انسههاني سههازمان.  

،  مديريت منههاب  انسههاني دانشههگاه جههام  امههام حسههين

10(34  ،)158-133. 

  ،پههورحسههنقلي   سههعيد  ،شهههبازمرادی   سيد رضا  ،سيدجوادين

ب  (. ارائههه چههارچو1393ناصههر. )  ،ميرسپاسي   طهمورث

مفهومي معماری مناب  انسههاني بهها رويكههرد اسههتراتژيك  

مههديريت  نشههريه   .)پژوهشي در شرکت ملي نفت ايران(

 .89-106(،  1)6،  بازرگاني

(. بررسههي  1393پههور، سههعيد. ) صالحي، رضا  نعمتي، مرتضههي  امههان 

هههای سههرمايه اجتمههاعي در  سههازوکار تأثيرگههذاری شههاخب 

، مطالعههه  Amosحكمروايي مطلههوب شهههری بهها اسههتفاده از  

 . 1-24(،  1) 4ريزی فضايي، نشريه برنامه موردی: شهر نسيم. 

  بههر  تحليلههي.  (1397).  سههجاديان، مهيههار  فيروزی، محمدعلي 

  تعميههق در اسههالمي  شايسته  شهری  حكمراني  مدخليت
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(،  87)27د،  نشريه راهبرپيشرفت.    ايراني  اسالمي  الگوی

114-87.  

  حسههيني،  اسههداله  خههداداد  کردنههائيج،  کارگرسههاماني، اميههر 

  (.1394).  مسههعود  شههفايي، سههيد  موسههوی  سههيدحميد 

جهههاني.    شهرهای  برای  شهری  خوب  حكمراني  سنجش

 . 147-167(،  1) 19ايران،    در   مديريت   های پژوهش   نشريه 

(. تحليههل و  1398هاشمي بيستوني، محمودرضهها  شههمس، مجيههد. ) 

های حكمروايي خوب شهههری و تههأثير آن بههر  ارزيابي شاخب 

نشريه فضای گردشههگری،  متغير گردشگری در شهر بيستون.  

9 (33  ،)37-17 

(. بررسههي رابطههه مفهههومي و تههأثير  1391يزداني زازاني، محمدرضا. ) 

هههای  نشههريه پههژوهش گههذاری عمههومي.  حكمراني بر سياست 

 . 109-142(،  4) 1الملل، روابط بين 
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شهر   16منطقه    :موردمطالعه)  شهری  مناطقحکمروايی خوب شهری در    هایشاخص  واکاوی

 تهران(

 ، ايرانتهران دانشگاه خوارزمي، دانشكده علوم جغرافيايي، ،ريزی شهریجغرافيا و برنامه دانشيار * پورفرزانه ساسان

    ، ايراندانشگاه خوارزمي، تهران علوم جغرافيايي،ريزی شهری، دانشكده جغرافيا و برنامه ارشددانشجوی کارشناسي     عليرضا فاريابي
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 نوع مقاله: پژوهشي

 25/04/1400 پذيرش: 13/10/1399دريافت: 

و   یشههر  تيريدر عرصهه مهد  نيکشور و تطابق آن با تحهوالت نهو  يتيرياصالح ساختار نظام مد  ر،يهای اخدر دهه: دهيچك

 رانيها  یشههرها  یو اقتصهاد  ياجتمهاع   ،یکالبهد  یههايژگيبا توجه به و  یخوب شهر  ييحكمروا  نينو  یكردهايتوجه به رو

 16گانه منطقهه شش ينواح یبندبوده است. پژوهش حاضر به منظور سنجش و رتبه یشهر زانيرو برنامه رانيموردتوجه مد

های شهده از پرسشهنامههای اسهتخراجو با استفاده از داده  يفيتوص  -يليبا روش تحل  یخوب شهر  ييكمرواتهران از لحاظ ح

بهه  ويكهور، شهده اسهت. بها اسهتفاده از مهدل یگهردآور ،يتصهادف یريهگنمونه لهيوسهب 16منطقه  یدر جامعه آمار يدانيم

محوری، التعهد  ،ييمهداری، پاسهخگونقانو  ت،يشهفافهای مشهارکت،  از شاخب  گيریبهرهآنها با    يابيو ارز  ينواح  یبندرتبه

کهه  ديشانون مشخب گرديآنتروپ  يدهمدل وزن توسطکه  پرداخته شدمحوری و اجماع  ياثربخش  -ييکارا  ری،يپذتيمسئول

 جيکننهد. نتهاينقهش م  یفايا  ،پژوهش  یهاشاخب  نيعنوان مهمتربه  یريپذتيو مسئول  یمدارمشارکت، قانون  یهاشاخب

 خهوب حكمروايهيهای شهاخب از لحاظ ناحيه  ترينضعيف  عنوانبه  1  ناحيه  و  ناحيه  بهترين  عنوانبه  3  ناحيه  دهديم  اننش

وجود   یخوب شهر  ييحكمروا  یهااز نظر شاخب  16مختلف منطقه    ينواح  نيب  یاديتفاوت ز  يبه طور کل  .باشندمي  شهری

 .گرديد يابيارز فيضع ،یخوب شهر ييحكمروا یهادر ارائه شاخب  16ندارد و عملكرد کل منطقه 

  16منطقه    كور،يمدل و  ی،ريپذت يمسئولی،  مدارمشارکت، قانون  ،یخوب شهر  ييحكمروا  ،یشهر  تيري: مديديکل  واژگان

 شهر تهران 
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 فصلنامه علمي 
 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه    -1

شهر در حيات مدني از سهه رکهن اصهلي شههروند، 

شههروند و   .شودکالبد شهر و مديريت شهری تشكيل مي

ماهيهت فهاعلي و کالبهد شههر مهاهيتي   ،مديريت شهری

انسان بنا به مدني بهالطب  بهودن ميهل بهه   دارند.  انفعالي

شهروندی دارد و نيازمند حيات مهدني اسهت و مهديريت 

 .شهری مكلف به سازماندهي و مديريت کالبد شهر اسهت

در شهر شهروندمدار برای بهبود و توانمندسازی مهديريت 

وران شامل دولت، امور شهری ضرورت مشارکت همه بهره

تي، مردم و شههروندان های غيردولبخش خصوصي و نهاد

خود بهرای بهبهود به نوبه  بايدکند و شهروندان  ايجاب مي

، آزادبخهت  و  پهورثری بردارنهد )ساسهانؤهای مهشهر قدم

تهوان تفكر و عمهل بهرای اداره امهور شههر را مي  (.1393

 زنههدگي و تههاريخ انسههان دانسههت ،زاد پديههده شهههرهههم

امههور شهههر (. آنچههه امههروزه در اداره 1395، )کافميههان

گيرد و به عنوان پهارادايمي در کيد قرار ميأ موردتوجه و ت

گيهری از الگهوی شهود، بهرهها معرفهي ميمديريت شههر

حكمروايي خوب شهری بوده که در آن دولت، شهروندان 

های خصوصي در يك جريان افقي و فرابخشهي بهه و نهاد

تهوان در ايهن بسهتر اسهت کهه مهي.  پردازندمشارکت مي

ر به حل مشكالت و معضالت ساختاری و کارکردی اميدوا

  (.1398)حبيبي و محبوبي،   ها بودشهر

های کهن سياسي و دليل وجود ساختارهدر ايران، ب

گيری و عملكرد مديريت شهری بسهيار اداری، نحوه شكل

در طهول صدسهال   .های غربي بوده استمتفاوت با کشور

مهاعي در رغم تمهام تحهوالت سياسهي و اجتگذشته علي

کشور، مديريت شهری در ايران همواره مشروعيت خود را 

از حكومت مرکزی اخذ کرده و در خدمت آن عمل کهرده 

سهاير   ماننهدشههر تههران  مديريت شهری در کالن.  است

از   ،جز تفاوت در جزئيهاتههای بزر  و ميانه ايران بشهر

ها و ساختار مديريتي حاکم بهر کشهور پيهروی همان الگو

رو اصالح و بازنگری ساختار نظام مهديريتي ازاين   دکنمي

در کشور و تطابق آن با تحوالت نوين در عرصه مهديريت 

بهين بايهد از  باشهد و  طهور جهدی ضهروری ميشهری بهه

هههای ضههروری رويكردهههای نههوين و شههرايط و ويژگههي

از   ،اقتصادی حاکم بر مهديريت شههری ايهران  -اجتماعي

اصهالح و ارتقهای مهديريت شههرها ثر در  ؤهای مرهيافت

مهديريت جديهد شههری بها محهور قهرار دادن .  بهره بهرد

محالت شههری قصهد دارد بها درك نيازههای شههروندان 

های آنهان و محلي با آگاه ساختن سطوح باالتر از خواسته

به عبارتي ديگر همسو کردن آنها، هم مديران شههر را در 

ههم شههروندان مين نيازهای ساکنان شهر ياری دهد و  أ ت

در سرنوشت خود دخالهت کننهد و زمينهه   یثرؤبه نحو م

)موحهد و   شهودمساعدی برای رضايت بيشتر آنان فراهم  

 (. 1393همكاران،

شهههر تهههران نيههز ماننههد ديگههر منههاطق  16منطقههه

های مههديريتي فراوانههي شهههری، بهها مشههكالت و نارسههايي

تهوان بهه ای که مي  از جمله مشكالت عديدهاستمواجه  

های اجتمهاعي فهراوان در نها اشاره کهرد وجهود آسهي آ

گيهری تناس  و توازن در شكلسطح محالت منطقه، عدم

ههای ريزیمديريت و برنامهههای محلي ناشي از عدمبافت

وجود يكپارچگي در سطح مديريت شههری، مناس ، عدم

تناس  امكانات عمومي در مقايسه با افزايش جمعيت عدم

اسهتفاده از فقهدان  های شههری،  لهو همچنين توسعه مح

ها، سطح پايين نظرات ساکنين برای بهبود وضعيت محله

رفاه و آسايش در بين شهروندان، سطح پايين مشهارکت، 

ارتباط بين شهروندان با شهرداری يا شهورای شههر و عدم

و ارتباط   اين مشكالتدر پژوهش حاضر با توجه به    غيره.

های قوی که بين مشكالت منطقه با چارچوب و شهاخب

حكمروايي خوب شهری وجود دارد، سعي شده است کهه 

شههر تههران از نظهر سهطح   16نواحي و محالت منطقهه  

و بهها  بررسههي ،های حكمروايههيبرخههورداری از شههاخب

اين مناطق پرداخته بندی  به رتبه  ،ويكوراز روش  استفاده  

 االت پژوهش عبارتند از: شود. از اين رو سؤ

های حكمروايي خوب شههری در منطقهه شاخب  -

 د؟ندر چه وضعيتي قرار دار  16

های حكمروايي خوب شهری آيا وضعيت شاخب  -

 با يگديگر تفاوت معناداری دارد؟  16در محالت منطقه 
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 149 ههه هه هههههههه  يرمضان  ييحيپور،  محمد جوشن   ،يابيفار  رضايپور، عل/ فرزانه ساسان   ...  یخوب شهر   ييحكمروا  یهاشاخب واکاوی  

 

های حكمروايي خوب شهری کدام يك از شاخب  -

 دارند؟در وضعيت بهتری قرار   16منطقه  هدر ناحي

 

 پيشينه پژوهش-2

 هاي خارجيالف( پژوهش

بههه  ،( در پژوهشههي2021)و همكههاران  1جيانهه 

های بررسي حكمروايي شهری و نقد نقهاط ضهعف شهيوه

وی در ايهن   .موجود حكمروايهي شههری پرداختهه اسهت

پژوهش حرکت شهرها به سمت حكمروايي خوب شهری 

را به عنوان راهكاری ضهروری در جههت حهل مشهكالت 

همچنين با توجهه بهه نتهايج ايهن   .داندشهری کنوني مي

اسههتفاده از  حكمروايههي خههوب شهههری صههرفاً ،پههژوهش

های ارتبههاطي نههوين و فناورانههه نيسههت بلكههه زيرسههاخت

تغييهر ديهدگاه   ،هوشهمندمهمترين اصل در حكمروايهي  

شهروندان و مديران شهری به حكمروايي و نحوه ارتبهاط 

 .شهر و شهروندان است

( در پژوهشههي بهها 2020)ن و همكههارا 2گيمههارس

حكمروايههي و کيفيههت زنههدگي در شهههرهای »عنههوان 

ها طهي ضمن اشاره به اين که گسترش شههر  «،هوشمند

اقل ها بها حهدچند دهه گذشته به معنهای انطبهاق شههر

های به بررسي شهاخباست،  های کيفيت زندگي  شاخب

های های کيفيههت زنههدگي در شهههرحكمرانههي و شههاخب

افهزايش ضهري  و   پرداختند. نتايج نشان دادنهدهوشمند  

های حكمراني موج  تقويهت و افهزايش توجه به شاخب

در واقهه   .شههودهای کيفيههت زنههدگي ميسههطح شههاخب

زندگي شهروندان توان گفت که افزايش سطح کيفيت  مي

در شهر هوشمند تا حد زيهادی در گهرو توجهه و تحقهق 

لفه تا ؤباشد و اين دو مهای حكمروايي شهری ميشاخب

 .پذيرندثير ميأ حد زيادی از يكديگر ت

مفهاهيم »در کتاب خود با عنوان    (2019)  3آدينك

، حكمروايي خهوب را بهاالترين «حكمروايي خوب شهری

گذاری معرفي گيری و سياستريزی، تصميمبرنامه  مرحله

 
1- Jiang 

2- De Guimarães 

3- Addink 

مروايهي شههری بهرای كکند و به ضرورت توجه بهه حمي

 کرده اسهت.کيد  أ تر تهای پايدارتر و مشارکتيتحقق شهر

در حكمروايههي شهههری مههردم، نويسههنده  بههه اعتقههاد

ها، رنامههنفعهان در تنظهيم بنههاد و ذیهای مردمسازمان

انداز و اهههداف شهههر مشههارکت دارنههد و بههه طههور چشههم

در واقه   .کننهدها نظهارت ميمشخب نيز بر اجرای طرح

ها از پهايين بهه بهاال ريزیبرنامهه ،در اين روش حكمرانهي

 .ودشه ميئانجام و به مديران ارا

نقههش »( در پژوهشههي بهها عنههوان 2019) 4بههان

، «عمومي بهتهرحكمروايي خوب شهری در ارائه خدمات  

حكمروايي شهری را يكي از اهداف توسعه پايدار معرفهي 

گهامي مههم در ،  کرده و معتقد است حكمروايهي شههری

مشارکت برای توسعه و بهبود ارائه خدمات به شههروندان 

های دولتهي و در اين پژوهش بر همكهاری سهازمان  .است

غيردولتههي و همچنههين توجههه بههه تمههامي شهههروندان در 

ه کيهد شهدأ گذاری و تخصيب مناب  و امكانهات تسياست

کهه در  دههدنشان مهياين پژوهش  است. همچنين نتايج

صورت تحقق حكمروايي خوب شهری بسياری از مسهائل 

ای فضهايي، فقهر ههاز جملهه نابرابری  و مشكالت شههری

   .تر خواهد شدرن های اجتماعي کمخدماتي و نابرابری

( در پژوهشهههي بهههه بررسهههي 2008) 5پهههاپوويچ

حكمروايي خوب و سياست کاهش فقر در کشور اوکراين 

يعنههي   پرداخههت و از سههه شههاخب عمههده حكمروايههي

مشارکت، پاسهخگويي و شهفافيت اسهتفاده کهرده اسهت. 

با توجهه بهه اههداف توسهعه  نتايج تحقيق نشان دادند که

هزاره در کاهش فقر، تكامل حكمروايي خوب در کهاهش 

ثر بههوده و بهههره بههردن از ؤفقههر روسههتايي در اوکههراين مهه

تر از شهرايط های حكمروايي خوب، بسيار مناس شاخب

   .باشدکنوني آن کشور در کاهش فقر مي

( در پژوهشههي بهها عنههوان 2007گههاني و دانكههن )

، سه بعهد «مروايي برای جزاير کوكارزيابي شاخب حك»

مهداری، اثربخشهي و کيفيهت شامل قهانون   از حكمروايي

 
4- Bano 

5- Popovych 
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نتهايج .  گيری کردنهدهای مختلف اندازهبا معيار  را  زندگي

دهد که عملكرد حكمروايي در جزاير کوك بين نشان مي

ثبهاتي سياسهي و به داليل بهي  2005تا    2000های  سال

 شده است.افزايش فساد با رکود مواجه 

 هاي داخلي ب( پژوهش

( در پژوهشي با عنهوان 1399پوراحمد و همكاران )

پهذيری تحليل آثار فضايي حكمروايي مطلوب بهر زيسهت

کيد بر توجه به أ تهران( ضمن ت  12و    11شهری )مناطق  

پهذيری حكمروايي خهوب شههری جههت تحقهق زيسهت

های شهری و افزايش رفاه شهروندان، به بررسهي شهاخب

 پرداختنهد.شههر تههران  12و  11وايي در منهاطق حكمر

های حكمروايي خهوب وضعيت شاخب  نتايج نشان دادند

خيهز بخهش ههای جهرمپهذيری در کانونشهری و زيست

همچنههين بههين بههوده و نههامطلوب  ،مرکههزی شهههر تهههران

پهذيری های حكمروايهي خهوب شههری و زيسهتشاخب

  .رابطه ضعيف تا متوسطي وجود دارد ،شهری

ای بها عنهوان ( مقالهه1396نيا و همكهاران )حكمت

، بررسي و تحليهل حكمروايهي خهوب شههری در ايهران»

، بهه منظهور سهنجش نههواحي «موردمطالعهه: شههر ايهالم

های حكمروايهي گانه شهر ايالم به لحاظ شهاخبچهارده

پهژوهش دست آمده از  هنتايج ب  انجام دادند.خوب شهری  

های حكمرانهي حاکي از آن است که سطح تمام شهاخب

 .باشدتر از سطح متوسط ميخوب در شهر ايالم پايين

بهه ارزيهابي   ،ای( در مقاله1397)  زياری و همكاران

پهذيری شههر ثير حكمروايي خهوب شههری بهر زيسهتأ ت

های نتايج نشان داد که وضعيت شاخب  پرداختند.بوشهر  

پذيری در شههر بوشههر زيستحكمروايي خوب شهری و  

های حكمروايهي باشد. همچنين بين شاخبنامطلوب مي

شههری رابطهه ضهعيف تها   پهذيریخوب شهری و زيست

 .متوسطي وجود دارد

بههه  ،ای( در مقالههه1397پوراحمههد و همكههاران )

های حكمروايههي خههوب شهههری در بررسههي شههاخب

نتهايج پهژوهش .  های مرکزی شهر مريوان پرداختندمحله

های های موردبررسهي، شهاخبنشان دادند که در محلهه

 .حكمروايي خوب شهری در وضعيت مطلوبي قرار ندارند

تحليههل »ای بها عنهوان ( در مقالهه1395) حسهيني

کيد بهر نظهرات أ های حكمروايي خوب شهری با تشاخب

کهرده ، دو ههدف اصهلي را دنبهال  «شهروندان و مهديران

بررسي وضهعيت حكمروايهي شههری در شههر   اول،:  است

هها و تهالش بهرای شهناخت تفاوت  ،تربت حيدريهه و دوم

نف  اصلي در موضوع ها در نوع نگاه و ادراك دو ذیتشابه

های حكمروايي در شهر تربت حكمروايي خوب از شاخب

شهاخب   9ند که از مجمهوع  دها نشان داررسيحيدريه. ب

اصلي حكمروايي شهری موردبررسي در ايهن پهژوهش در 

تهر از های شهروندان پايينميانگين امتياز  ،نهاآدرصد    80

يد اين پژوهش بر صوری بودن أکاست. ت  بوده  کارشناسان

هههای ها و نهادو شههعاری بههودن مشههارکت در سههازمان

های ابهزاری ريبانه و استفادهفمديريتي شهری و نگاه عوام

باشهد. نتيجهه و سياسي مديران از مفههوم مشهارکت مهي

سهازی نهايي اين پهژوهش گويهای ايهن اسهت کهه پيهاده

حكمروايي خوب شهری در تربت حيدريه نيازمند وجهود 

عزم سياسي و اراده قهوی در سهطوح بهاالی حاکميهت و 

  .خصوص اعتقاد آنها به چنين الگوی مديريتي استبه

بهه بررسهي ای،  ( در مقاله1394موحد و همكاران )

 19گانهه منطقهه  13حكمروايي خوب شهری در محالت  

های مشهارکت، شهرداری تههران بها اسهتفاده از شهاخب

محههوری، مههداری، پاسههخگويي، عههدالتشههفافيت، قههانون

محهوری پهذيری، کهارايي و اثربخشهي و اجمهاعمسئوليت

درصهد از   24تنهها    پژوهش نشان دادنهدنتايج    پرداختند.

   .باشندها دارای وضعيت حكمروايي خوب ميمحله

ای، بههه ( در مقالههه1392)ن پههور و همكههاراساسههان

تهههران از لحههاظ  10گانههه منطقههه 10بررسههي محههالت 

های آنهان نشهان يافته. حكمروايي خوب شهری پرداختند

از لحهاظ حكمروايهي   10داد که ميهان محهالت منطقهه  

 خوب شهری تفاوت زيادی وجود دارد. 
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 مباني نظري   -3

مديريت شهری يك مفهوم فراگيهر اسهت و ههدف 

های دولتههي و غيردولتههي بههرای تقويههت سههازمان ،آن

سهازی های گوناگون و پيهادهها و سياستشناسايي برنامه

مهديريت شههری بهه تمهامي ايج بهينهه اسهت.  آنها با نته

شود کهه بهه صهورت ها و افرادی گفته مينهادها، سازمان

ينههد مهديريت شههر اثرگهذار ارسمي يا غيررسهمي در فر

هستند. پس مديريت شهری فقهط شههرداری و شهورای 

باشهد و ههر عنصهری کهه بهه شكلي در فراينهد شهر نمي

. يطههه قههرار دارددارد در ايههن ح تههأثيریمههديريتي شهههر 

)لطفهي و همكهاران،  اهداف مهديريت شههری عبارتنهد از

1388) : 

رتقای شرايط کار و زندگي همه جمعيت شهر با ا  -

 درآمد  های کمتوجه به افراد و گروه

 تشويق توسعه اقتصادی و اجتماعي پايدار  -2

 .حفافت از محيط کالبدی  -3

قدرت در گذشته، معنای حكومت محدود به اعمال  

بعهد از   بهاًتقري  .سياسي برای مديريت امور يك کشور بود

تر به دست آمد مبنهي تر و واضحدو دهه، يك تعريف کلي

بر اينكه حكومت يك مقام حهاکم بهرای ايجهاد و اجهرای 

. پهس اگهر اسهت  ه خهدمات عمهوميئقوانين به منظور ارا

هدف باال بردن کيفيت زندگي شههروندان باشهد، ميهزان 

د بهرای تشهخيب حكمرانهي خهوب مههم سنجش عملكر

های حكمرانهي لفههؤبدين منظهور نخسهت، بايهد م  .است

ها لفههؤزيرا شهناخت و درك ايهن م   خوب را درك کنيم

در   .تضميني برای به ارمغان آوردن توسهعه پايهدار اسهت

دههد کهه محيطي نشهان مياين زمينه حكمراني زيسهت

، ريزی اکولههوژيكيضههرورت حمايههت جامعههه از برنامههه

تواند هم به نفه  تنهوع مديريت سازگار و رهبری قوی مي

که توسعه تنهها   طوریبه   زيستي و هم به نف  مردم باشد

منحصر به محيط يا اقتصاد نيست، بلكه گسترش عناصهر 

د شهواجتماعي و ديگر عناصر حكومهت را ههم شهامل مي

(Biswas et al., 2019). سهاختار سهازماني ، حكومهت

اسههت کههه  مآبانههگيههری اقتدارجايگههاه تصهميمرسهمي و 

گذاری کشور و نيهز های اجرايي و قانوندربرگيرنده شاخه

کننههد. در مقابههل، کسههاني اسههت کههه آنههها را کنتههرل مي

حكمروايي، کنش، شيوه يا سيستم اداره است کهه در آن 

ها و بخش عمومي و خصوصي درهم های بين سازمانمرز

وجود روابط متعامهل بهين و   ،روند. جوهره حكمرواييمي

های غيرحكومتي است. حكمروايهي درون حكومت و نيرو

بههه معنههي اقههدام و وجههود اهههداف مشههترك،  تلويحههاً

های ارزشي و قواعد مشترك، تعامهل پيوسهته و چارچوب

خواست برای دستيابي بهه منفعهت جمعهي اسهت کهه از 

حصول نيست. حكمروايي بهه طريق اقدامات انفرادی قابل

بهههين دولهههت و جامعهههه مهههدني، حاکمهههان و  روابهههط

 وپهور  شهوندگان و حكومهت مربهوط اسهت )بركحكومت

 .(1390اسدی،  

حكمرانههي شايسههته چيههزی فراتههر از کتههاب قههانون 

تالشهي   و  مند کردن رفتار حكومهت اسهتمنظور قانونبه

که آن را حكومت محلي، است  جمعي برای توسعه پايدار  

، هماهنه  بها های جامعه مدني و بخهش خصوصهيگروه

کارآفريني برای نيل بهه   همچنين  .دهنديكديگر انجام مي

ای بهه و ديگر اينكهه پاسهخ خالقانههاست  اهداف عمومي  

بههه  .اسههتهههای محلههي بهها اسههتفاده از منههاب  محلههي نياز

کنههد کههه هههايي را ايجههاد ميها و نهادسههازمان ،عبههارتي

های محلهي، هايي چندجانبهه را بها ادغهام سهازمانتالش

 های خصوصي و عهامالن دولتهي هماهنه  کننهدشرکت

مسهتلزم آن  حكمراني شايسهته (.1396 نوروزی شيخلر،)

تهرين بخشترين و ثمراست که حكومت، خود را به عاجل

هها و منهاب  تجهيهز واناييوفايف محدود کند و فراتر از ت

شود، اين يعني همكاری نزديك با جامعه مدني در تمهام 

ي های غيردولتههای محلي، سهازمانهای آن با گروهشكل

(NGO)، هههای موسههوم بههه های مههذهبي، فعاليتدسههته

مين أ خوديهاری و نيههز بهها افههرادی کهه خواهههان بهبههود تهه

هايي ميهان شهبكهخواهنهد  های جمعي هستند يا ميکاال

افرادی که نياز به کمك دارند و کساني که مايل به يهاری 

 .هستند ايجاد کند
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نظريه برايان مك اللين در دهه هفتهاد بهه بررسهي 

پههردازد. بههه نظههر وی در مفهههوم حكمروايههي شهههری مي

نهادهای مدني در قال  تجلي رفتارههای شههری   ،جامعه

يهرات گيرنهد، بهه همهين سهب  نسهبت بهه تغيشكل مي

ههای اجتماعي اهميهت بيشهتری دارنهد و اولهين حرکهت

از نظر او  .يابنداجتماعي در شهرها شكل گرفته و قوام مي

اين فراينهد متضهمن نظهام   .حكمروايي نوعي فرايند است

ای است که هم حكومهت و ههم اجتمهاع را هم پيوستهبه

نگههری در گيههرد. پاسههخگويي، تناسهه  و آينههدهدربههر مههي

ايي برخههورد مههؤثر بهها مسههائل جههاری و مههديريت، توانهه

های سازماني رسمي، بيني رويدادها نه تنها به شبكهپيش

ای غيررسههمي اسههت. بسهتگي دارد بلكههه نيازمنههد شههبكه

سههازند زمههاني کههه هايي کههه مههردم را قههادر مههيشههبكه

ماننهد آن را بهه انجهام های رسمي در کهار فهرو ميشبكه

 (. 1392)مرتضوی،   رسانند

 ،سهازمان ملهل متحهد HABITAT بنهابر منشهور

 پايهداری، وابسهته هم به اصول شهری خوب حكمروايي

 امنيهت، پاسهخگويي، و شهفافيت کارآمهدی، برابهری،

با توجه . کندمي را توصيف شهروندی و مدني هایفعاليت

حكمروايهي خهوب شههری عبهارت به مطال  بيان شده،  

کنندگان و شههروندان از رابطه صحيح بين حكومت  :است

به بيشينه رساندن بهزيستي عمومي، توجه   ،که هدف آن

های ها و رضهايتبه برخهورداری مهادی و معنهوی انسهان

ههها و حمايههت از حقههوق مههادی و معنههوی آنههها، رفهه  نياز

پههور و ساسههان)باشههد مههيهروندان اساسههي و آزادی شهه

های حكمروايي خهوب (. همچنين معيار1396عبداللهي،  

مههداری، : مشههارکت، شههفافيت، قههانونعبارتنههد ازشهههری 

يي و اثربخشهي اپذيری، کارپاسخگويي، عدالت، مسئوليت

 (.1392پور و همكاران، )ساسان

 

 
 شناسي ايجاد چارچوب مناسب براي حكمروايي خوب وش ر  -1شكل 

 ( Biswas et al., 2019منبع: )

 تحقيقروش   -4

پههژوهش و  ،های موردبررسههيلفهههؤبهها توجههه بههه م

ماهيههت موضههوع، رويكههرد حههاکم در ايههن پههژوهش بههه 

آوری اطالعههات بههه تحليلههي و جمهه  -صههورت توصههيفي

باشههد و همچنههين از دی مينااسهه -ایصههورت کتابخانههه

بهها اسههتفاده از  هههای ميههداني و تهيههه پرسشههنامهروش

نيهز بهرای سهنجش ميهزان مطلوبيهت   نظراننظر صاح 

اسههت. روش  شههدهاسههتفاده  16ها در منطقههه شههاخب

کهه حجهم نمونهه بها   باشهدگيری نيهز تصهادفي مينمونه

استفاده از فرمول کهوکران محاسهبه شهده کهه بها توجهه 

پرسشههنامه از سههاکنين  354بههه نتههايج حاصههل تعههداد 

شهههده اسهههت کهههه پايهههايي  آوریجمههه  16منطقهههه 

شههده بهها اسههتفاده از آزمههون آلفههای پرسشههنامه طراحههي 

بهوده اسهت کهه در واقه  نشهان   842/0کرونباد برابر بها  

. از پايهههايي مطلهههوب پرسشهههنامه طهههرح شهههده دارد

های مههورد اسههتفاده شههامل هشههت شههاخب شههاخب

مهههداری، پاسهههخگويي، مشهههارکت، شهههفافيت، قهههانون

يي و اثربخشههي اسههت. اپههذيری، کههارعههدالت، مسههئوليت

دههههي مهههدل آمهههاری وزنگيهههری از سهههپس بههها بهره

بنههدی ويكههور، نههواحي شههانون و تكنيههك رتبهآنتروپههي

های تهههران از لحههاظ شههاخب 16گانههه منطقههه شههش
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ی بنههدطبقهبنههدی و حكمروايههي خههوب شهههری رتبه

 اند.شده

 قلمرو موردمطالعه

در جنههوب شهههر تهههران قههرار دارد.  16منطقههه 

و خيابههان  12و  11ايههن منطقههه از شههمال بهها منههاطق 

شههوش حدفاصههل انبههار نفههت و ميههدان شههوش همسههايه 

، از جنهوب بهه 15ست. همچنهين از شهرق بهه منطقهه  ا

بزرگههراه  19و  17و از غههرب بههه منههاطق  20منطقههه 

شههود. خيابههان بهمنيههار محههدود مي -شهههيد تنههدگويان 

در ميهدان بهمهن، ابتهدای دشههت  16قهه شههرداری منط

آزادگان جنهوبي، بعهد از فرهنگسهرای بهمهن قهرار دارد. 

ناحيههه اسههت و مرکههز آن در  6ايههن شهههرداری دارای 

بعههد  -ابتهدای دشههت آزادگهان جنهوبي  -ميهدان بهمهن 

در حهههال حاضهههر  از فرهنگسهههرای بهمهههن قهههرار دارد.

محلهههه تقسهههيم  22بهههه شهههش ناحيهههه و  16منطقهههه 

های طههرح تفصههيلي، پيشههنهاد هور پههروژشههود. مشههامي

 37ناحيههه و  7خههود را مبتنههي بههر طههرح نهههايي يعنههي 

محله تهيه کرده اسهت. در عهين حهال مشهاور پيشهنهاد 

افههزايش وسههعت منطقههه و اضههافه شههدن اراضههي شههرقي 

داده  ئهههرا ارا 16منطقههه  هبزرگههراه تنههدگويان بههه عرصهه

رغههم تصههوي  طههرح تفصههيلي، حههال، علههياسههت، بهها اين

نههواحي تغييههر تعههداد محههالت و محههدوده  شههنهاداتپي

نههواحي  .در دسههتورالعمل اجرايههي قههرار نگرفتههه اسههت

ناحيهه   :باشهدمنطقه شش تههران شهامل مهوارد زيهر مي

خزانههه،   3ناحيههه ، آبههادنههازی  2ناحيههه ، جواديههه  1

  4ناحيههه ، شهههرك شهههيد بعثههت و شهههيد رجههايي

 و تختههيآبههاد جنههوبي و علههي  5ناحيههه ، آبههاديههاخچي

 .یبا  آذر   6ناحيه 

 

 تحقيقهاي يافته-5

 هاي توصيفي پژوهشيافته

بررسههي ويژگههي سههني پاسههخگويان در جامعههه 

نفههر  354دهههد کههه از مجمههوع مههورد مطالعههه نشههان مي

درصههد مههرد و  57پاسههخگو در جامعههه موردمطالعههه، 

درصههد  5/11از ايههن تعههداد  انههد.درصههد زن بههوده 43

درصههد دارای مههدرك  36ليسههانس، دارای مههدرك فههوق 

ديهههپلم و درصهههد دارای مهههدرك فهههوق  24ليسهههانس، 

انهههد. ههههم ديهههپلم و زيهههرديپلم بهههودهدرصهههد  5/28

درصههد دارای  62همچنههين از مجمههوع افههراد پاسههخگو، 

درصهد افهراد ههم بهاالی   38سال سهن بهه پهايين و    40

 اند.سال داشته 40

 هاي تحليلي پژوهشيافته

پس از بررسي نواحي مورد مطالعه و بها اسهتفاده از 

های آماری از نهواحي دست آمده از پرسشنامههاطالعات ب

شده شامل   بيانهای  تهران، شاخب  16گانه منطقه  شش

مهداری، پاسهخگويي، عهدالت، نمشارکت، شهفافيت، قهانو

بها  محهوریو اجمهاع  يي و اثربخشياپذيری، کارمسئوليت

بنهدی نههواحي مههورد اسهتفاده از مههدل ويكهور بههرای رتبه

 .بررسي قرار گرفت

 

 گيري ماتريس تصميم   -1جدول 

 

 محورياجماع  کارايي و اثربخشي شفافيت محوري عدالت پذيري مسئوليت پاسخگويي  مداري قانون  مشارکت  

 3/2 3/2 5/1 1/2 4/2 1/3 7/1 1/2 1ناحيه 

 2/2 4/2 9/1 2 2/2 9/2 8/1 2 2ناحيه 

 9/1 3/3 7/1 8/1 2/2 3 1/2 8/2 3ناحيه 

 5/1 3 6/1 4/2 1/2 5/2 2 2/2 4ناحيه 

 7/1 3 8/1 2 7/1 1/2 9/1 1/2 5ناحيه 

 8/1 7/3 6/1 2 8/1 2 2 8/1 6ناحيه 
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 بههه ابتههدا ويكههور، بنههدیرتبه مههدل از اول مرحلههه

 ماتريس،  اين  در.  پرداختيم  گيریتصميم  ماتريس  تشكيل

 در  16  منطقه  نواحي  وها  ستون  در  نظر  موردهای  شاخب

 منهاب   از  شهده  استخراجهای  داده  و  گرفتند  قرارها  رديف

کهه بهر   هستند  ميدانيهای  پرسشنامه  خصاًمش  که  آماری

بهه ترتيه  از   5تها    1اساس ميهانگين طيهف ليكهرت )از  

 قهرار  جدولهای  خانه  در  انددست آمدههضعيف تا عالي( ب

شود، بهرای مشاهده مي  2همانطور که در جدول    .گرفتند

بيشترين سهطح مشهارکت   8/2، با ميانگين  3مثال ناحيه  

باشد، همچنهين در همهين را در بين ساير نواحي دارا مي

ترين رتبهه را بهه پهايين  8/1با ميانگين    6، ناحيه  شاخب

در شهاخب پاسهخگويي نيهز   .خود اختصهاص داده اسهت

بهاالترين ،  1/3بها ميهانگين    1شود که ناحيه  مشاهده مي

ترين رتبه را بهه خهود پايين، 2با ميانگين  6رتبه و ناحيه 

ها و ديگهر شهاخبميانگين  اند و همچنين  اختصاص داده

 آورده شده است. 2در جدول   های نواحيرتبه

 

 ( هاي منتخب پژوهشماتريس مقادير نرمال شده براي شاخص) شدهنرمال  سي ماتر  -2جدول 

 شفافيت محوري عدالت ي رپذيمسئوليت پاسخگويي  مداري قانون  مشارکت  
کارايي و 

 اثربخشي
 محورياجماع 

 99/2 99/2 25/2 41/4 76/5 61/9 89/2 41/4 1ناحيه 

 84/4 76/5 61/3 4 84/4 41/8 24/3 4 2ناحيه 

 61/3 89/10 89/2 24/3 84/4 9 41/4 84/7 3ناحيه 

 25/2 9 56/2 76/5 41/4 25/6 4 84/4 4ناحيه 

 89/2 9 24/3 4 89/2 41/4 61/3 41/4 5ناحيه 

 24/3 69/13 56/2 4 24/3 4 4 24/3 6ناحيه 

 82/19 33/51 11/17 41/25 57/21 68/41 11/22 74/28 جمع

 45/4 16/7 13/4 04/5 64/4 45/6 70/4 36/5 جذر 

 

به منظور قابل مقايسهه شهدن   ،2با توجه به جدول  

گيری و سنجش ميزان برخورداری ههر های اندازهمقياس

های حكمروايي خوبي شههری، از يك از نواحي از شاخب

گيهری بهه روش نهورم مقياس نمودن ماتريس تصهميمبي

 مطابق فرمول زير استفاده گرديد:  

 
 ( مجموعتقسيم هر يک از مقادير توان شده بر جذر ) نرمال شده سي ور ماترذمج  -3جدول 

 شفافيت  محوري عدالت پذيريمسئوليت پاسخگويي مداري قانون مشارکت  
کارايي و 

 اثربخشي 
 محوري اجماع

 671/0 417/0 544/0 875/0 241/1 489/1 614/0 822/0 1ناحيه 

 087/1 804/0 874/0 793/0 043/1 303/1 689/0 0/.746 2ناحيه 

 811/0 520/1 699/0 642/0 043/1 395/1 938/0 462/1 3ناحيه 

 505/0 256/1 619/0 142/1 950/0 968/0 851/0 902/0 4ناحيه 

 649/0 256/1 784/0 793/0 622/0 683/0 768/0 822/0 5ناحيه 

 728/0 912/1 619/0 793/0 698/0 620/0 851/0 604/0 6ناحيه 

 

ههههای جهههذر ههههر يهههك از ماتريس ،3در جهههدول 

ای کهه ههر   بهه گونههنشان داده شهده اسهتنرمال شده  

يههك از مقههادير تههوان شههده بههر جههذر مجمههوع تقسههيم 

 شده است.

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            24 / 29

https://iueam.ir/article-1-1870-en.html


 155 ههه هه هههههههه  يرمضان  ييحيپور،  محمد جوشن   ،يابيفار  رضايپور، عل/ فرزانه ساسان   ...  یخوب شهر   ييحكمروا  یهاشاخب واکاوی  

 

 هاي منتخب پژوهششاخص  يشانون برا يآنتروپ ب يدست آمده با استفاده از ضره هاي بوزن  -4جدول 

 شفافيت  محوري عدالت پذيريمسئوليت پاسخگويي مداري قانون مشارکت  
کارايي و 

 بخشي اثر
 محوري اجماع

 115/0 105/0 90/0 90/0 140/0 130/0 140/0 190/0 وزن 
 

هها ها و معياربرای بيان اهميت نسهبي خصوصهيت

ها را بايد بها بايد وزن نسبي آنها را تعيين کرد. وزن معيار

يها روش AHP  يها روش BMWاستفاده از جمله روش 

از روش ايهن مقالهه،  شانون محاسبه کهرد کهه در  آنتروپي

شهده کردن ماتريس نرمال استفاده    دارآنتروپي برای وزن

ار کردن، مقادير ماتريس نرمال هر يك د. جهت وزناست

بها توجهه بهه   گهردد.ها ضرب ميها بر وزن معياراز گزينه

 و  تهرينمههم  190/0  وزن  بها  مشارکت  شاخب،  4جدول  

های شهاخب  آن  از  بعهد  و  باشهدمي  شاخب  اثرگذارترين

. باشهندمي  140/0  وزن  با  پذيریمسئوليت  و  مداریقانون

 رتبههه در 130/0 وزن بهها پاسههخگويي شههاخب همچنههين

 در 105/0 وزن بهها اثربخشههي و کههارايي شههاخب ،سههوم

 در  115/0  وزن  بها  محوریاجمهاع  شاخب  ،چهارم  جايگاه

 ههم شهفافيت و محهوریعدالتهای  شاخب  و  پنجم  رتبه

 اند.گرفته قراردر جايگاه آخر 

 ي نواح  کيها به تفكاز شاخص  ک يهر    بيضرا  -5جدول  

 شفافيت  محوري عدالت پذيريمسئوليت پاسخگويي مداري قانون مشارکت  
کارايي و 

 اثربخشي 
 محوري اجماع

 070/0 043/0 489/0 787/0 173/0 193/0 085/0 156/0 1ناحيه 

 114/0 084/0 0/786 713/0 146/0 169/0 090/0 141/0 2ناحيه 

 085/0 159/0 629/0 577/0 146/0 181/0 131/0 277/0 3ناحيه 

 053/0 131/0 557/0 02/1 133/0 125/0 119/0 171/0 4ناحيه 

 068/0 131/0 705/0 713/0 087/0 088/0 107/0 156/0 5ناحيه 

 076/0 200/0 557/0 713/0 097/0 080/0 119/0 114/0 6ناحيه 
 

 بهههها شههاخب از يههك هههر ضههراي ، 5 جههدول در

 ناحيهه ،جهدول  ايهن  مطهابق  .اسهت  آمهده  نواحي  تفكيك

 و کههارايي و شههفافيت مههداری،قههانون شههاخب سههه در 1

 نههواحي بههين در را عملكههرد تههرينضههعيف ،اثربخشههي

 در کههه اسههت ذکههر بههه الزم همچنههين .اسههت داشههته

 1 ناحيههه را عملكههرد بهتههرين هههم پاسههخگويي شههاخب

 مختلهههف، نهههواحي بهههين در 2 ناحيهههه .اسهههت هتداشههه

 دو در کههه طههوریبههه  اسههت داشههته متوسههطي عملكههرد

 و عملكههرد بهتههرين محههوریاجمههاع و شههفافيت شههاخب

. اسههت داشههته متوسههطي عملكههرد ،هاشههاخب ديگههر در

 برتههرين عنههوان بههه نهههايي بنههدیرتبه در کههه 3 ناحيههه

 شهههاخب دو در تنهههها ،شهههده اسهههت معرفهههي ناحيهههه

داشههته  را عملكههرد بهتههرين مههداریقههانون و مشههارکت

 برتههری بههه منجههر شههاخب دو ايههن در برتههریاسههت. 

 نظهر  از  16  منطقهه  گانههشهش  نهواحي  بهين  در  3  ناحيه

شههده  شهههری خههوب حكمروايههيهای شههاخب سههطح

 شهههههاخب در ناحيههههه ايههههن همچنههههين اسههههت.

 داشهته اسهت.  را  عملكهرد  تهرينضهعيف  ،محهوریعدالت

 داشههته متوسههطي عملكههرد، 2 ناحيههه ماننههد 4 ناحيههه

 محههوریعههدالت شههاخب در تنههها کهههطههوریبههه  اسههت

 و اسههت شههده شههناخته ناحيههه بهتههرين عنههوانبههه

 رتبهه  تهرينپهايين  ،محهوریاجمهاع  شاخب  در  همچنين

 عملكههرد دارای هههم 5 ناحيههه. اسههت آورده دسههتهبهه را

 شههههاخب در تنههههها و اسههههت بههههوده متوسههههطي

 .اسههت داشههته را عملكههرد برتههرين پههذيریمسههئوليت

 در تنهههها و متوسهههط عملكهههرد دارای ههههم 6 ناحيهههه

 بههه نسههبت تههریضههعيف عملكههرد پاسههخگويي شههاخب

 .است داشته نواحي  ديگر
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 ي نرمال وزن س يماتر ريمقاد ني شتريو ب نيکمتر -6جدول 

 شفافيت محوري عدالت پذيري مسئوليت پاسخگويي  مداري قانون  مشارکت  
کارايي و 

 بخشياثر
 محورياجماع 

F max 
277 /0 

 ( 3)ناحيه 

131 /0 

 ( 3) ناحيه 

193 /0 

 ( 1) ناحيه 

173 /0 

 ( 1)ناحيه 

02 /1 

 ( 4) ناحيه 

786 /0 

 ( 2) ناحيه 

200 /0 

 (6) ناحيه 

114 /0 

 ( 2)ناحيه 

F min 
114 /0 

 (6)ناحيه 

085 /0 

 ( 1) ناحيه 

080 /0 

 (6) ناحيه 

087 /0 

 ( 5) ناحيه 

0/577 

 ( 3)ناحيه 

0/489 

 ( 1)ناحيه 

043 /0 

 ( 1)ناحيه 

053 /0 

 ( 4) ناحيه 

f-f- 163 /0 046 /0 033 /0 086 /0 443 /0 0/297 157 /0 061 /0 

 

پهس از محاسهبه مههاتريس نرمهال وزنهي، کمتههرين 

ها و بيشههترين مقههادير مربههوط بههه هههر يههك از شههاخب

شهههر تهههران، مطههابق  16گانههه منطقههه در نههواحي شههش

بههرای مثههال مشههخب شههد . مشههخب گرديههد 6جههدول 

بيشههترين سههطح مشههارکت را در بههين  3کههه ناحيههه 

از کمتههرين  6باشههد و بههرعكس، ناحيههه نههواحي دارا مي

 ميزان مشارکت برخوردار است.

 مطلوبيت و نارضايتي هاي شاخص   -7جدول 

 

بهها توجههه بههه مقههادير حههداکثر و  ،7در جههدول 

ها، حههداقل محاسههبه شههده بههرای هههر کههدام از شههاخب

( محاسههبه rو منفههي ) (s) آل مثبههتفاصههله از ايههده

( S) بها توجهه بهه سهتون شهاخب مطلوبيهت شده است.

تههوان گفههت کههه ( مههيRو همچنههين سههتون نارضههايتي )

بيشهههترين ميهههزان  121/2بههها شهههاخب  6ناحيهههه 

 5و  1نههواحي  وباشههد دارا مههيمطلوبيههت در منطقههه را 

های بعدی قهرار دارنهد. نكتهه جاله  توجهه ايهن در رتبه

( يهها همههان شههاخب Rاسههت کههه در قسههمت سههتون )

کهه در آن بيشهترين ميهزان   1نارضايتي، به جهز ناحيهه  

باشههد در بقيههه مههداری مههينارضههايتي از شههاخب قههانون

هها بههدون ههای موردمطالعهه، بيشهترين نارضهايتيناحيهه

محههوری و هههای عههدالتا مربههوط بههه شههاخباسههتثن

 باشند.  شفافيت مي
 

   16ه منطقه نوضعيت برخورداري و محروميت نواحي شش گابندي رتبه  -8جدول 

 شهر تهران بر اساس شاخص ويكور

 رتبه 16گانه منطقه نواحي شش Qمقدار 

3ناحيه  1  1 

849/0 5ناحيه     2 

717/0 2ناحيه    3 

613/0 4ناحيه    4 

292/0 6ناحيه    5 

164/0 1ناحيه    6 

 

 شفافيت محوري عدالت پذيري مسئوليت پاسخگويي  مداري قانون  مشارکت  
کارايي و 

 اثربخشي
 S R محورياجماع 

 1 636/1 82/0 0 0 472/0 0 0 1 82/0 1ناحيه 

 614/0 062/1 0 077/0 0 614/0 042/0 094/0 125/0 12/0 2ناحيه 

 475/0 646/0 054/0 028/0 475/0 0 043/0 047/0 0 0 3ناحيه 

 693/0 172/1 0 048/0 693/0 0 065/0 267/0 036/0 65/0 4ناحيه 

 623/0 379/1 089/0 046/0 072/0 623/0 0 413/0 072/0 82/0 5ناحيه 

 693/0   121/2 071/0 0 693/0 623/0 123/0 444/0 0 13/0 6ناحيه 
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 بهه  پايهاني  و  ششهم  ، مرحلهه8جدول    در  در نهايت

ها گزينهه  نهايي  بندیرتبه  و  Q  يا  ويكور  شاخب  محاسبه

، Q  1مقهدار    بها  3  ناحيهه  شد. نتايج نشان دادند  پرداخته

 Q  164/0مقهدار    بها  1  ناحيهه  و  ناحيهه  بهتهرين  عنوانبه

های شههاخب از لحههاظ ناحيههه ضههعيفترين عنههوانبههه

 نيهز  نهواحي  ديگهر  و  باشهندمهي  شهری  خوب  حكمروايي

 اند.هگذاشت  نمايش به خود از  هم به  نزديك عملكرد

 و پيشنهاد يگيرتيجهن  -6

بنههدی پهژوهش حاضههر بههه منظهور سههنجش و رتبه

تهران از لحاظ حكمروايي خهوب   16گانه منطقه  6نواحي  

های توصيفي و با استفاده از داده  -شهری با روش تحليلي

های ميداني در جامعه آمهاری استخراج شده از پرسشنامه

گيری تصهادفي گهردآوری شهد. وسيله نمونههب  16منطقه  

بنهدی نهواحي و بهه رتبه  VIKORوسيله مهدل  هسپس ب

های مشارکت، شفافيت، ارزيابي آنها با استفاده از شاخب

محههههوری، مههههداری، پاسههههخگويي، عههههدالتقههههانون

محهوری پهذيری، کهارايي و اثربخشهي و اجمهاعمسئوليت

پرداخته شد. نتايج حاصل از مدل ويكور حاکي از آن بود 

 1  در باالترين رتبه و ناحيه  1  (Q)ب  با شاخ  3ناحيه  که  

ترين رتبه قرار دارد. البتهه بها در پايين  164/0با شاخب  

دست آمده از پهژوهش، بهه ايهن نتيجهه هتوجه به نتايج ب

که با وجود تفاوت زيادی که بهين ناحيهه دست يافته شد  

به عنوان بدترين ناحيهه از   1به عنوان بهترين و ناحيه    3

حكمروايهي خهوب شههری های  شهاخبلحاظ دارا بودن  

به طور کلهي تفهاوت زيهادی بهين نهواحي اما    ردوجود دا

های حكمروايهي خهوب از نظر شاخب 16مختلف منطقه  

تهوان گفهت نتيجهه مهي  کههیطورشهری وجود ندارد. به

از ايههن پههژوهش تفههاوت زيههادی بهها نتههايج  حاصههل شههده

های مشابه انجام شهده در داخهل کشهور در ايهن پژوهش

دارا بههودن  منطقههه موردمطالعههه از لحههاظ .زمينههه نههدارد

های حكمروايي خوب شهری در وضعيت مناسبي شاخب

ههای موحهد و همكهاران که اين نتيجه با يافته  قرار ندارد

و  (2019)بههان (، 1397) پوراحمههد و همكههاران (،1393)

 ( مشابهت دارد.2021)جيان  

توان اين نكته را بيان داشت که شههر در پايان مي 

برقراری نظام حكمروايهي خهوب و کيفيت مديريت آن و  

شهههری، وابسههتگي کههاملي بهها مقولههه شهههروندی دارد، 

شهروندی که احساس هويت و تعلهق بهه مكهان در پهس 

طهور کهه از فضهای انديشه او نهادينه شده باشد و همهان

کند در ارتقای مديريت آن نيهز شهری استفاده بهينه مي

ی هها. بها توجهه بهه يافتههپذير باشهدحساس و مسئوليت

 گردد:پژوهش پيشنهادهای زير ارائه مي

های راهبردی توسهط مهديران ريزیانجام برنامه  -1

های اثربخش بهرای تحقهق اههداف شهری و اجرای برنامه

 حكمروايي خوب شهری

آمههوزش و فراگيههری اصههول شهههروندی توسههط  -2

 شهروندان

تههالش بههرای تحقههق عههدالت و برابههری همههه  -3

 كانات عموميشهروندان در استفاده از ام

هايي بههه منظههور رفههاه حههال ايجههاد زيرسههاخت -4

 شهروندان

کهه در آن فعاليهت مهديران و   کاریوايجاد ساز  -5

شهفاف و واضهح   مسئوالن شهری برای شههروندان کهامالً

 .باشد

 ايجاد فضاهای عمومي برای برگزاری اجتماعات  -6

ها و نظرات شههروندان بهرای استفاده از ديدگاه  -7

 های شهری و محليريزیامهانجام برن

هايي بههين مههردم و مههديران برگههزاری نشسههت -8

شهری برای تبادل نظرات و همچنين شنيدن انتقهادات و 

 پيشنهادات توسط مسئوالن.

 

 منابع  -7

يريههت و حكمروايههي  مد(.  1390)  .پور، ناصربرك   اسدی، ايرج

 نشگاه هنر.اد  تهران:  شهری.

(. تحليههل  1399پور. )يعقوب  اهلل، قليپوراحمد، احمد  ابدالي، 

پذيری شهههری   فضايي آثار حكمروايي مطلوب بر زيست

  12و    11خيههر منههاطق  های جرممطالعه موردی: کانون
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(،  2)10ريزی فضايي )جغرافيا(، مجله برنامهشهر تهران. 

104-83. 

  پيری، اسههماعيل  محمههدی، يادگههار  پارسهها،  پوراحمد، احمد

حكمروايههي خههوب    (.1397)مان.  شهرام  حيههدری، سهها

شهههر  مههوردی:  های شهههری)مطالعه  شهههری در محلههه

-98(، 24)6اقتصاد و مديريت شهههری، نشريه  مريوان(.

81. 

(. تبيهههين رابطهههه  1398حبيبهههي، داود، محبهههوبي، سهههحر. )

منههدی شهههروندان از  حكمروايي خوب شهری و رضايت

عملكرد شهرداری )مطالعه مههوردی: شهههر دوگنبههدان(.  

 .47-58(،  30)8مطالعات محيطي هفت حصار،    نشريه

های حكمروايي خوب  (. تحليل شاخب1395)  .هادی  حسيني،

)مههورد   کيد بر نظرات شهههروندان و مههديرانأشهری با ت

،  فصههلنامه مطالعههات شهههری  مطالعههه تربههت حيدريههه(.

5(20  ،)52-43. 

(.  1396نيا، حسن  موسوی، ميرنجف  افشاني، عليرضا. )حكمت

تحليههل حكمروايههي خههوب شهههری در ايههران:  بررسي و  

موردمطالعههه: شهههر ايههالم. نشههريه آمههايش جغرافيههايي،  

7(24  ،)143-152. 

نههژاد، حسههين،  اهلل  پوراحمههد، احمههد  حههاتميزيههاری، کرامههت

(. سههنجش و ارزيههابي اثههرات  1397باسههتين، علههي. )

پههذيری شهههرها  حكمروايههي خههوب شهههری بههر زيسههت

شههريه پههژوهش و  )مطالعههه مههوردی: شهههر بوشهههر(. ن

 .1-18(،  43)9ريزی شهری،  برنامه

(. کههاربرد روش  1393).  پور، فرزانه  آزادبخههت، احسههانساسان

ششههمين  پژوهههي در حكمروايههي خههوب شهههری.  آينههده

 ريزی و مديريت شهری.کنفرانس برنامه

  ييفضهها  ليهه تحل  (.1396عبههداللهي، آوات. )   پور، فرزانهساسان

  یخوب شهههر  ييحكمروا  كرديمحور با رومحله  تيريمد

فصلنامه جغرافيا و  .  شهر تهران  10های منطقه  در محله

 .47-81  (،31)9انداز زاگرس،  ريزی شهری چشمبرنامه

(.  1392)  ، سههجاد.اله  قاسميفرزانه  مرادی، ثروتپور،  ساسان

نقش حكمروايي خههوب شهههری در مههديريت محلههه بهها  

محالت منطقههه    :)موردمطالعه  استفاده از مدل تاپسيس

ريههزی و مههديريت  پنجمين کنفرانس برنامههه  تهران(. 10

 شهری.

پور، مسعود  زارعههي، جههواد  زادولههي خواجههه، شههاهرد.  صفايي

تهههران:    .حقههوق و قههوانين شهههری در ايههران(.  1396)

 .انتشارات آراد

درآمدی بههر الگههوی حكمروايههي  (.  1395)  .کافميان، غالمرضا

نو در مديريت و حكمروايي شهههری    هایشهری، انديشه

 : انتشارات تيسا.تهران  .)مجموعه مقاالت(

لطفي، حيههدر  عههدالتخواه، فههرداد  ميرزايههي، مينههو  وزيرپههور،  

(. مديريت شهری و جايگاه آن در ارتقای  1388بو. )ش 

(،  1)2نشههريه جغرافيههای انسههاني،  حقههوق شهههروندان.  

101-110. 

مديريت محلي و حكمروايي شهری  (.  1392).  مرتضوی، مهدی

با نگاهي به ساختار مديريت حكمروايههي شهههری ژاپههن،  

مرکههز مطالعههات و   . تهههران:کره جنوبي، فرانسه و ترکيه

 برنامه ريزی شهر تهران.

پههور، فرزانههه  قاسههمي    کمانرودی، موسي  ساسههانموحد، علي

(. بررسههي حكمروايههي خههوب  1393)کفههرودی، سههجاد.  

  19  شهههری )موردمطالعههه منطقههههای  شهری در محله

ريزی شهری،  برنامهت فصلنامه مطالعا  (.شهرداری تهران

2(7  ،)176-146. 

تحليههل اثههرات حكمروايههي در  (.  1396نوروزی شيخلر، زهرا. )

  توسعه پايدار اقتصادی مناطق روستايي قم بخش کهك.

نامه کارشناسي ارشد، دانشكده جغرافيهها، دانشههگاه  پايان

 تهران.
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