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 رگشاییجستا
بده   .رسدی  یمگیری تمین بشری  آن به آغاز شکل مفهوم جیریی نیستم بلکه پیشینه حکمرانی

در آن به اجدرا   ها میتصمرونیی كه  ؛سازی است رنیی از تصمیما ر حکمرانیمفهوم  مبیانی ساده

آن را بده ندیمت تمدین بشدری دانسدت.       توان یم مرو رنا(. از 68: 1383پاکم  ) رزرن آرنی یدرم

براران طور خاص رکی از نخستین مطالعات در حوزه مسائل شهری و مرتبط به ارن موضوع را  به

ن كده متمدم   داندی  یم یرنیارا  ر حکمرانیانجام داده است. او  1970در اوارل دهه  1مک اللین

. ا راد درگری چدون  ردیگ یمبر را در 3و هم اجتماع 2حکومت ای است كه هم هم پیوسته نظام به

(. باندک  491: 1385پورم  )برک انی كردهنیز پس از او ارن بحث را مطرح  5اتکینسن 4ممک كینلی

)شدیوه مدیرررت اداره كشدور ردا رابطده       حکمراندی دررا ت كده   1989جهانی در مطالعات سا  

كننیگان( موضوع محوری توسعه است. سازمان ملل در دومدین كنفدرانس    شهرونیان با حکومت

كیدی كدرد كده در جهدت اسدتقرار      در اسدتانبو  ت   1996در سدا    6مربوط به سکونتگاه انسدانی 

ای  عالیدت جهدانی بدر   »دارد و شدعار خدود را    مدی بر گدام شهری در شدهرهای جهدان    حکمرانی

 حکمرانیمفهوم جیری  م(. پس از آن500: 1385پورم  برک) دانرار د« شهری پسنیریه حکمرانی

باندک   2000ی متعیدی مدورد بررسدی ندرار گر دت و از سدا       ها شرهماخوب در سمینارها و 

ی اردن باندک بدا كشدورهای مختلد  بدا       ها یهمکارو  ها تی عالگزارشی در مورد  هرسالهجهانی 

(. 12: 1383)عربشداهیم   منتشر كرده اسدت  7حکمرانیعنوان اصالح نهادهای عمومی و تقورت 

ده كدر خوب شدهری تدالش    حکمرانیرورج ری بوده كه در راستای تها نهاد زمرهبانک جهانی در 

 خوب شهری شیه است. حکمرانیاست. ارن تالش منجر به ا زارش آگاهی از میزان اهمیت 

 مطدرح مفاهیم شهرونیی و حکمرواری خوبم چنی سالی است كده در كشدور    .بیان مسئله

واگدذاری  )رعندی   وجودم بستر مناسبی برای اجدرای اصدو  حکمرواردی خدوب     است. با ارن شیه 

 )مقیمدیم  مردم وجدود ندیارد   برخی اختیارات به سطح محلی(م چه از طرف دولت و چه از طرف

رو اداره  از ارن ؛در چنین شرارطی جمعیت شهرنشین تونعات جیریی از دولت دارنی(. 9: 1382

متمركدز و   گدذار از حکومدت شدهری     پذرر نیست. های سنتی امکان جامعه شهری با ابزار و شیوه

امدری   مسداالر  غیرمتمركز و مردم مخوبحکمرواری  یسو بهرا ته و حركت   مراتبیم ورژگی هسلسل

                                                                                                                                                       
1. Mac Lalyn  

2. Government 

3. Community 

4. Mc Linlay 

5. Atkinson 

6. Habitat 

7. Reform of Public Institutions and Strengthening Governance  
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 كدارگیری رورکدرد حکمرواردی خدوب و متناسدب بدا با دت  رهنگدیم         هلذا ب؛ ناپذرر است اجتناب

در مسیر توسعه پاریار  ازپیش یشبرورکردی كه كشور را  عنوان بهسیاسی و انتصادی كشورمانم 

باردی   مای و شدهری  منطقده   دسدتیابی بده توسدعه    بدرای است.  را تهردم ضرورت ك هیارت خواهی

 محلی و مردمی را درگیر مسئله كرد و اردن امدر نیازمندی ارجداد جوامدع مدینی اسدت        نهادهای

الگدوی   شدین  مطدرح پدس از  د كه كرتوان اذعان  همچنین می .(23: 1389)رهنماری و كشاورزم 

میرررتی كشدورهای در حدا     های حکومتی و حکمرواری خوب در جهانم بازنگری كلی در شیوه

هدای   ناشدی از شدیوه   عیردیه  زررا بدا مشداهیه مشدکالت    ؛رابی ارران ضرورت می ازجملهتوسعه و 

ایم باری نهادهای  منطقه و شهری توان دررا ت كه برای دستیابی به توسعه میرررتی متمركزم می

 زاده )اسدماعیل  جوامع مینی استتوسعه و مردمی را درگیر مسئله كرد و ارن امر نیازمنی  محلی

 در جهدت ر دع  تجارب جهانی بیدانگر آن اسدت كده حکمرواردی مطلدوب      (. 3: 1386 مو صرا ی

 امددری طددور وردژه مسدائل مددیرررت شدهریم    بده  مهدا و تقاضدداهای هدزاره سدوم مددیالدی    چدالش 

 ناپذرر است. اجتناب

ن و همچندین تحلیدل تحقیقدات    ابندیی توسدط متخصصد    رسی ارزرابی و اولوردت  به نظر می

هدا و   بندیی مؤلفده   بده اولوردت   بردن یپ برایرا كشورهام راهی مناسب شیه در سارر مناط   انجام

حدا  بدا توجده بده ماهیدت مسدئله و       (. 138: 1387م زاده )ملدک  اسدت  های مورد مطالعه  معر ه

 منظدور  بده شدیه در اردن پدژوهشم     نتیجه مطلوبم روش انتخابدر دستیابی به های می   نابلیت

 بر اساسبنیی ترجیحی  خوب شهریم روش اولورت حکمرانیهای  ها و معر ه بنیی مؤلفه لورتوا

پدذرری   تررن نیازها برای بررسدی و انطبدا    . رکی از مهماست 8(تاپسیس) آ  تشابه به پاسخ اریه

بندیی و اهمیدت    خوب شهری( در رک جامعه مشخصم رتبه حکمرانی)در ارن تحقی م  رک الگو

بده وضدعیت وانعدی     بردن یپ برایهای مناسب  طرح و انتخاب معر ه رتدرنهاهای اصلی و  مؤلفه

همیشده بدرای محقد      م. در اردن هنگدام  اسدت كدردن آن   نمونه مورد مطالعه و همچندین پیداده  

نیازمندی مشدورتی مناسدب بدا     شدود كده بدرای ر دع آنهدام       هاری از ارن دست مطرح مدی  پرسش

 .استمتخصصین امور مربوطه 

 نی؟هستشین  نابل ارزرابی شیه انتخابهای  آرا مؤلفه 

 ها انتخاب شیه است؟ ارزرابی ارن مؤلفه برایهای مناسب  آرا معر ه 

 ؟استارزرابی( دارای وزنی متفاوت  برایشیه ) انتخابهای  ها و معر ه آرا مؤلفه 

 ؟است آنها در رک ساختارم بیانگر وضع خاص  ها و معر ه بودن وزن مؤلفه آرا متفاوت 

                                                                                                                                                       
8. Technique for order preference by similarity to ideal solution (Topsis) 
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خفوب   حکمرانفی مروری بر مطالعات صورت گرفته در کشورهای مختلف  دربفاره   

بده   2007و  2006ی هدا  سدا  خوب شهری در  حکمرانیدر باره  ها و پژوهشمطالعات . شهری

 خدی را تده و همچندین بر   عمیه بر روی كشدورهای توسدعه   طور بهعات م ارن مطالیرسیاوج خود 

بانک جهانی و همچنین برنامه توسعه سازمان ملل از ه است. شی انجامهای در حا  توسعه كشور

اصدلی   اجمالی بده برخدی از مطالعدات    طور بهنگارنیگان  میجهدرنت. انی دهكرارن مطالعات حمارت 

همچندین   ( وا تده ر های توسدعه )كشدور  های هلنیكانادا و شهر ونکوورگر ته بر روی شهر  صورت

ارزردابی ندرار   تحلیدل و  )در حا  توسدعه( را مدورد    ی شهرهای هنیروبر گر ته  مطالعات صورت

 .دهی یم

و  كدامنن در مطالعدات  . توسف  کفام و و اسفتوارت    کاناداگرفته در  مطالعات صورت

مکدان تحدت لدوای سیسدتم     م شهر به معنای عام كلمه رعنی تعیاد معینی كه در ردک  استوارت

خدوب   حکمراندی است. بر همین اساس در راستای الگوی  شیه ر تعركننیم  میرررتی زنیگی می

خوب شهری در شهر باردی صدورت    حکمرانیاولیهم تعیین مقیاس ارزرابی   رتعر ازشهریم پس 

 تواندی  یخدوب شدهری در ردک شدهر مد      حکمراندی بهتررن راه برای تعیین نمونه ارزردابی  گیرد. 

اردن مرزهدا   ؛ هرچندی  باشی استم شهرداری و مرزهای سیاسی كه مسئولیت آن را برعهیه گر ته

)كده   . در مرحلده سدوم  (Stewart, 2006: 198-199) ری را در خدود دارندی  تمادهای و محیود هستن

شدهریم   خدوب  حکمراندی های جهدانی   شود( با استفاده از مؤلفه ای بسیار مهم نلمیاد می مرحله

هسدتیم كده هدم    مناسدب  هدای   معر هنیازمنی  شود. در ارن مرحله بومی استخراج میهای  معر ه

خوب شهری و هم بیانگر روح بدومی نمونده مدورد مطالعده مدا       حکمرانیهای اصلی  بیانگر مؤلفه

 ,Schum peter) های جهانی و بومی را خواهیم داشت ها و معر ه تركیبی از مؤلفه یجهدرنتی. نباش

1950: 38; Bolen, 1980; Bollen, 1993;Rosenstone and wolfiner,1978) .خوب  حکمرانی رتدرنها

 آ  م اردیه نظدا دسترسدی بده ردک    كده   است مناسب و نوانین شهری نیازمنی حیانلی از ساختار

 یهدا  سدازوكار كلیدیی بدرای   خدوب شدهریم    حکمرانی دروانع ی را در خود داشته باشی.انتخابات

 . (lijphart,1997: 81)یرآ یم حساب بهسیاسی در جامعه میرن  یها یریگ مربوط به تصمیم

بهتر است تصور  منهرا  باشی یممیرررتی در شهر كارا  منظابرای رسیین به ارن نتیجه كه آرا 

بعمدی   م؟ آرا در ساختار موجدود شونی یمچگونه گر ته  اجتماعتصمیمات كلی در رک كه كنیم 

ا راد در برابر نانون رکسان هسدتنی؟ آردا میدزان     همهآرا  ؟نائلنیارزش ا راد جامعه برای نوانین 

 (.Stewart, 2006: 198مشاركت در سطح مطلوبی نرار دارد؟ )

چدالش   نرتدر  یاصل ممشاركت پارینتحقیقات ارن پژوهشگران در كانادا نشان داده است كه 

را مشداركت   حدیاكرر باردی   در ونکوور میرررت شهر میجهدرنت. استخوب شهری  حکمرانیبرای 
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گذاری اصدلی  ریمشاركت به خاطر ت ثكنی. كمتر  را تا ترجیحات سیاسی وجود آورد در جامعه به

مشداركت پدارینم    .دهدی  به سطح باالتری ارتقاآن را  توانی یمم خوب شهری دارد حکمرانیكه بر 

ت ارن اتفا  نیازمنی برای رسیین به ماهی .بسیار معنادار باشی توانی یمدر انتخابات محلی ورژه  به

 :یمهستاساسی  پاسخ و پرسشچنی 

آردا شداهیی بدرای اردن موضدوع       وجود دارد؟ شهرونیان میاوم یها بتیآرا احتمالی برای غ

مدیت   بلنیمیت و كوتداه  یها یریگ وجود دارد كه نسبت زرادی از اعمای جامعه در رونی تصمیم

ردا ارنکده روی گدروه خاصدی از جامعده       شدیه طور اتفانی توزرع  آرا ارن غیبت به غارب هستنی؟

جدواب   اگدر  كننیگان است؟ و بار تبعیمی بر دوش غیبت ها نهرهز رتدرنهاآرا  ؟شود یمتمركز م

 :Stewart, 2006)نوانین تبعیمی باری مورد توجه نرار گیدرد شفاف و معنادار باشیم  ها پرسشارن 

شداركت در آن پدارین اسدتم    را كده م گ تبعیض و ساختار رک حکومت دركه روشن است  .(201

و رعاردت آن ندوانین وجدود      تحمل دلیلی برای ؛ درنتیجهشونی یاز مردم متحمل رنج م بسیاری

 خدود   هوردت اجتمداعی   ا توجه بده ب برنی یاشخاصی كه رنج م شودم سبب می وضعیتارن . نیارد

 نمارندی دچار چدالش  را و ساختار  کننیرت نعاررا نوانین م ردهعمل ك ..(.)جنسم نومیتم طبقه و

(Barrys, 1995: 69-70 ارن .)دهی انتظار نبدو  وضدعیت و تدالش بدرای بهبدود       نشان می وضعیت

بدا  . غیرمنطقی استامری  ممحروم هستنی زمینه رکمنظم در  طور بهكسانی كه جامعه از سوی 

ای  گونده  را پذرر تده و بده   یتابعیت از اردن منطد م اعمدای جامعده بعدی از مدیتی اردن ناعدیالت        

آمیزم تبعیض در ذهدن و ر تدار    نوانین تبعیضحتی با تغییر ؛ كننی یبا آن برخورد م شیه نهادرنه

 (.Cardinal, 2006: 138)  تار خواهی ادامه  ها انسان

كده جمعیدت    دهدی  یونکدوور نشدان مد    2005شدیه از انتخابدات مدینی     آوری اطالعات جمع

بیش از  کهبا توجه به ارن برای مرا  .ینكن یتركیب كلی شهر را منعکس م یخوب بهدهنیگان  یأر

 اندی  کدرده نجمعیت در انتخابات شركت  سوم رکم اجیادی چینی دارنی ممعیت شهرجدرصی  30

(Cernetig, 2005: 217-228 .)در انتخابدات مدیاوم    هدا  بتیغ تنها نهكه  دهی یارن اطالعات نشان م

شدهرداری و  بده شکسدت    ردت درنهاامر ارن  بلکه روی گروه خاصی نیز متمركز هستنی. مهستنی

 (.Gofman and Davidson, 1992: 88) منجر خواهی شیدولت محلی 

ن از سدرپیچی مسدئوال   یجده درنتدر بعمی موارد نرخ پارین مشاركت مردمیم ممکدن اسدت   

 ؛دهی نوانین باشی. ارن امر نیز نتیجه انتخابات را از وضعیت رنابتی به وضعیت تحمیلی تغییر می

. اردن تحقیقدات   (Stewart, 2006: 196)ی رابد  طور میاوم كاهش می ابات بهشركت در انتخ یجهدرنت

هدای   )ونکدوور(م ناشدی از چدالش    خوب شدهری در كاندادا   حکمرانیدهیم چالش اصلی  نشان می
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باردی  خوب شدهری   حکمرانیهای  لفهؤم مؤلفه مشاركت نسبت به سارر مبنابرارنمشاركتی است؛ 

 شهری كانادا نرار گیرد.در مركز توجه میرران 

در پدژوهش خدود اذعدان     انیرسدون . گرفته در هلند توس  اندرسفون  مطالعات صورت

میان بازرگران جامعه بدوده  ا زارش میزان كنش متقابل  مهیف اصلی حکمرانی خوبكنی كه  می

در كشدور  . شود كار گر ته می بهنقاط نوت سازی  بیشینهنقاط ضع  و سازی  كمینه راستایدر  و

در سدا   ورژه  م بهیمحل یها به حکومت ر و وظا یاراتاخت رضبا توجه به تفو یبخش دولتهلنی 

یدارات  اخت یرونی واگذار رنشی. ا یمحل یها حکومت یتمسئول رشو ا زا رتم موجب تقو1990

بخدش   یتمسدئول  رشا دزا  سدمت حركدت بده   شدیم   یم ر تشو یجهان یها سازمان یاز سو كه

ها ا زارش  یگذار رهدر سرما یبخش خصوص چشمگیری نقش طور بهرا در پی داشت و  یخصوص

شدونی.   ریهد  عاالن اصلی رونیهای سیاسیعنوان  به یزامر موجب شی كه شهرونیان ن رن. ارا ت

به خواست مردم عمل كردنیم بلکه آنهدا را  عاالنده در همده مراحدل      تنها نهدولتمردان  مرو رنا از

دولتدیم عمدومی و   گفتگدو و ارتبداط سده بخدش      بندابرارن هرچده  ؛ یكردند  رکشر یاسترونی س

بیشتر باشیم مسیر حركت جامعه در جهت رسیین بده توسدعه انتصدادی و اجتمداعی     خصوصی 

بدر مندا ع متقابدلم تبداد  مندابع و تعهدی        ریبا یا ن شبکهیهموارتر خواهی شی. مشاركت در چن

ری هدا  اسدت یس مدر هلندی  ی محلدی هدا  دولت .منجر شود یتا به تعاد  مناسب استوار باشی ینانون

. رندی یگ یمد كدار   ت مدیرررت شدهر بده   مشدکال خوب شهری را برای غلبه بدر   حکمرانیمبتنی بر 

 :Anderson, 2001) پذررد یمدر سطوح محلی صورت  معموالًی تغییردهنیه در هلنیم ها استیس

بخشدیین بده پررشدانی     رای بهبدود وسدیله بد   نرتر یاصل مدر شهرهای هلنی ها استیسارن  (.238

 :است. ارن سیاست دارای سه ركن اصلی باشی یممیرررت شهرها 

ا ددزارش عددیالت بددین شددهرونیانم بددر روی كدداهش بیکدداری و  الدد ( زررسدداخت انتصددادی:

 پذرری استوار است. پذرری و همچنین اجماع تیمسئول

تربیدت حاكمیدت ندانون     راهیر وضدعیت شدهر از   یبه دنبا  تغ اساساً ب( زررساخت  یزرکی:

 .استبخشی بردن میزان كاراری و اثر ای باالبر

سدعی در   مسیسدتم بدودن   و همچنین پاسدخگو  بودن از طرر  شفاف اجتماعی: ررساختز ج(

در هلندی مدورد توجده     در چنی سا  اخیرارن رورکرد . داردجذب حیاكرری مشاركت شهرونیان 

 (.Van Kampan, 2000: 200; Van Marissing and Van Kampan, 2005: 280) بوده است
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 زررساخت
  یزرکی

 .حاكمیت نانون1
 .كاراری و اثربخشی2

حکمرانی خوب 
 شهری

ساخت زرر
 اجتماعی

 .مشاركت1
 .پاسخگوی2
 .شفا یت3

 ساختزرر
 انتصادی

 عیالت.1

 پذرریسئولیتم .2

 پذرری.اجماع 3

 خوب شهری در هلند حکمرانیاصول  -(1)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Van Marissing and Van Kampan, 2005: 280) 

. گرفته در هند توس  بانک جهانی و برنامفه توسفعه سفازمان ملفل     مطالعه صورت

م نا اسدو یبوركهندیم آنگدوالم    همچدون ) ر برخی از كشورهای در حا  توسعهد اجراشیهی ها طرح

 ی اساسی برنامه توسدعه سدازمان ملدل   ها ترحماكه  دهی یمنشان  (و... مغولستانمصرم اتیوپیم 

با مسائلی همچون مشاركتم كاراریم پاسخگوریم شفا یتم عدیالتم   (ی اساسی شهرها بخشدر )

 ندیگان رنماپذرری صورت گر ته اسدت. در اردن مطالعدات     پذرری و اجماع یم مسئولیتمنی نانون

 ,Tuts) اندی  گر تده تشور  ندرار  مورد رونی رن او عمومی برای شركت در  بخش دولتیم خصوصی

 طدرح دهی كه از  ی وامها آژانساز  توان می برنامه توسعه سازمان ملل حمارت بر عالوه. (20 :2006

 ندام بدرد   10و همچنین بانک جهانی 9بانک توسعه آسیا مكننی یمخوب شهری حمارت  حکمرانی

(ADB, 2009; Wrold Bank, 200) .ی اصلی بانک ها استیستقورت شهرداری رکی از  مطور مرا  به

 نیتد م  راهاز  اردن سیاسدت  . اسدت كشدور هندی   در  ورژه بهدر حا  توسعهم  یجهانی در كشورها

سطح  بردنشهری و همچنین باال کنارچهسعی در توسعه رهای محلی و شهرداریم  دولتبودجه 

ررزیم اجرا و  ارن توسعه شامل ارزرابیم برنامه دارد. ها یشهردارو نانونمنیی  شهرونیان مشاركت

 .(World Bank, 2009: 1) استنگری  همچنین آرنیه

است كه توسط دولدت هندی بدا     یسازی عامل مهم مطالعات نشان داده است كه ظر یت ارن

برای  میرررتی شهر صورت گر ته است وم نظای برای بهبود وضعیت الملل نیبهمکاری نهادهای 

مانندی هندیم بعمدی از     یسدوم  جهدان در كشدورهای   وردژه  بده ت میرررتی رک شهرم بهبود وضعی

                                                                                                                                                       
9. Asian Development Bank 

10. World Bank 
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نمونده در اردن    طدور  بهت بیشتری برخوردار هستنی. خوب شهری از اولور حکمرانیی ها شاخص

ت كده در بهبدود وضدعیت مدیرررتی     عاملی اس مكه نانونمنیی حیاكرری هتحقی  نشان داده شی

 دهدی  مدی . ارن مطالعات همچنان نشان كنی یمتری را ارفا گذارریت ثو  تر مهمهای هنی نقش شهر

در ا دزارش مشداركت    تواندی  یم می نسبت به شورای محلی شهرتر نریپاكه جارگزرنی شوراهای 

 نظدارت و  از طرف درگر دولت نیز باری تالش بیشتری بدرای  .شهرونیان نقش مهمی را ارفا نماری

 (.Aijaz, 2009: 387-390) اجرای صحیح نانون انجام دهی

 دارایمحلدی مردمدی    حکمراندی ( مشداركت و پاسدخگوری را بدرای ارتقدای     2000) 11بالرر

راهبدرد  هدا بدرای    تری از  عالیدت  عنوان محیوده وسیع باالتری دانسته و پاسخگوری را به  اهمیت

 خصدوص  ابتدیا بده تعداررفی در   ( 2004) 12هبیتدات كندی.   محلی مردمدی معر دی مدی    حکمرانی

مل نهادهدای رسدمیم   شدا  را حکمرواردی خدوب   سدنس پدردازد و   شدهری مدی  حکمرواری خدوب  

( چهدار  2006) 13استوارتكنی.  میمعر ی  های غیررسمی و سرماره اجتماعی شهرونیان میرررت

خوب شهری را تعررد  مفهدومم مقیداس انتخدابم      حکمرانیهای در حا  توسعه  چالش شاخص

كندی كده مشداركت     از اسدتیال  بیدان مدی   ها معر ی كرده و پس  انتخاب ساده و ارزرابی شاخص

خوب شهری در ونکوور بزرگ وابسدته اسدت و در    حکمرانیبه  ناپذرری ریجیا طور بهشهرونیان 

مشداركت  در زمینده   هدا  ارن میان انتخابات شدهرداری را  رصدت خدوبی بدرای حدذف ندابرابری      

رک رورکدرد   عنوان بهسازی كارگزاران شهری را  ظر یت م( نیز2010) 14رامیدانی.  شهرونیان می

كنی كه به بهبود عملکرد شهرداری در هندی منجدر    های كار شهری معر ی می برای تقورت شیوه

 شیه است.

. اسدت علدوم مدیرررتی شدهر     زمینده  درشهری رکی از الگوهدای مدؤثر    ی حکمرانیطوركل به

در  یشدهر  حکمراندی حوزه  های آغاز پژوهش دهی یگر ته نشان م صورت های بر پژوهش یمرور

بدا ضدرورت پدژوهش در     یر ته جامعه دانشگاه ر ته و به بعی بوده است 1382 های از سا  ررانا

مختصدر بده برخدی از آنهدا اشداره       صدورت  بده جلوگیری از اطاله كدالم   برای. حوزه آشنا شی رنا

 د.شو می

گیدری و اداره امدور شدهری در     نظدام تصدمیم  خدود   در رساله( 1381) پور برکدر ارران نیز 

كده   دانستهحکومت شهری  را الگوی شهر طور ورژه شهرهای همیان و اسالم و به ارران هرهایش

هدر ردک از   ( روندی  1386) یثدان  یزادهعلو  الوانی. است یا تهن انطبا با الگوی حکمرواری شهری 

                                                                                                                                                       
11. Blair 
12. UN  - HABITAT 
13. Stewart, Kennedy  
14. Rumi Aijaz 
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 شدفا یتم  عدیالت و برابدریم   پذرریم مسئولیت پاسخگوریم )مشاركتم معیارهای حکمرانی خوب

)هرچندی بدا    بهبدود رو بده  انقدالب اسدالمی تداكنون     پدس از پیدروزی  را  اثربخشی و...(كاراری و 

متناسدب بدا    راالگوی حکمرواردی خدوب   ( نیز 1389) كشاورزو  رهنماریداننی.  می ( رازونشیب

ارن الگوی مناسدب   معر ی وساختار دولت و رابطه دولت و شهرونیان در بستر تاررخی در ارران 

تبیدین مفهدوم حکمرواردی     اب( 1391) همتیو  زاده اسماعیلكننی.  معر ی می برای ارران برتررا 

را مدورد  رابطه آن با حقو  بشر و كاربرد آن در نظام انتخاباتی و  های آن خوبم اصو  و شاخص

( نیز در پدژوهش خدود بده وجدود رابطده معندادار       1394) همکاران و موحیانی.  مطالعه نرار داده

میاریم پاسخگوریم  های نانون كننی و شاخص خوب شهری اذعان می حکمرانیای و  توسعه محله

ای ضدروری   محوری را برای نیل به سطح خوب توسعه محله پذرریم مشاركت و اجماع مسئولیت

 شمارنی. برمی

 رن رابطده در ا یارزشمنی های پژوهششی  صمشخ های ارن حوزه پژوهش یشینهبا مطالعه پ

خدوب   حکمرانیبنیی آنها برای سنجش  ها و جمع بیشتر ارن پژوهش . با بررسیاست شیه انجام

محدوریم   وریم عدیالت گپذرریم پاسخ مشاركت نانونمنیم شفا یتم مسئولیتهشت معیار م شهری

؛ هرچندی در بعمدی   اسدت از معیارهای اصدلی   محوری(م كاراری و اثربخشی )اجماع توا   جمعی

.. نیز مورد بررسی نرار گر تده بدودم امدا از عمومیدت     . ها معیارهاری ماننی امنیتم  ساد و پژوهش

دربداره مسدائل و    شدیه  انجدام هدا و مطالعدات    پژوهشاگرچه در دهه اخیر كمتری برخوردار بود. 

امدا بده دلیدل     مخوب شهری روبه  زونی بدوده  حکمرانیطور ورژه  مشکالت میرررت شهری و به

ها بیشتر كلی و بده دنبدا     ن پژوهشضع  در بخش مبانی و اصو  میرررت شهری در كشورم ار

هدا و شدرارط    سارر شهرها با توجده بده ورژگدی   در  مشهر تهران جز بهانی و  پوشش ارن ضع  بوده

 ها و گستره پژوهش رعتوز یبررسخاص هر شهرم از ارن دست مطالعات كمتر انجام گر ته است. 

را در  ی راواند  یشدتررن ب مشدیه   انجدام  یمورد صورت بهكه  یمقاالت ماز آن است حاكی كشور در

م اسدت مبندا   رنیی مکاناارن الگو  ر كه ریآنجا ازانی و  شهر تهران و چنی شهر بزرگ كشور داشته

 مورد غفلت پژوهشگران وانع شیه است.بسیاری از شهرهای كشور 

 خوب شهری حکمرانیمعیارهای جهانی مفاهیم و . 1

در  .اسدت خواننیه با تعرر  اولیه و توصیفی از مفاهیم مربوطه آشناكردن  پژوهشمهر  آغاز نقطه

رنی و ارتباط میدان حکومدت شدهری و شدهرونیان     اخوب شهری نوعی  ر حکمرانیمقام تعرر م 

صده  و بر حقانیدت و تقوردت عر   ردیگ یمبر مینی را در است كه هم حکومت شهری و هم جامعه

خوب شدهری   حکمرانیم صاحبنظراننظر اكرر  بنابر(. 498: 1385 پورم )برک عمومی ت كیی دارد

 یسدو  بده گذار شهری بر میرررت شهر با تمام سازوكارهاری كده  ریاركان ت ثگذاری همه رعنی اثر



 ها ها و معر ه بنیی مؤلفه اولورت حکمرانی خوب شهری در ارران: 314

های عمومی و خصوصی كنار گذاشته شونی  که عرصهنه ارن ؛تعالی شهر و شهرونیان حركت كننی

ندیرت و مشدروعیت در    منشد   رگدر د عبدارت  بده حکومتی اختیداردار آن دو باشدی.    و  قط عرصه

و اركدان جامعده مدینی     هدا  صحنهدر همه  آنهاخوب شهریم تمام شهرونیان و حمور  حکمرانی

در گیدری   شدهریم روندیی بدرای تصدمیم     خدوب  حکمرانی م(. در وانع42: 1386)شهیییم است

خدوب   حکمراندی  .(UNDP, 1997: 46)اسدت  تدر  یكاربردبیانیم كیام تصمیم  است كه ارن جهت

ولدی بدا همکداری بخدش      مكندی  یمد ررزی و هدیارت   رنیی است كه دولت آن را برنامهارشهری  

از  یطدوركل  بده (. 45: 1383 )برآبدادیم  برد یم یشپ بهجامعه را  مخصوصی و همچنین شهرونیان

خدوب شدهری بیدان شدیه اسدتم       حکمراندی هدای   مؤلفده رنی نظرات مختلفدی كده در مدورد    ابر

 .انی شیهخالصه بیان  صورت به مشود یم مشاهیه (1ه )رشما هنگار ری كه درها شاخص

 خوب در منابع مختل  حکمرانیهای  لفهؤم -(1نگاره شماره )

 Nations  (United Nations Centre for Human Settlements, 2000: 7; Unitedمنبع:

Programme, 2000: 11; World Bank, 2000: 23) Development 

همچنین تحقیقات سارر پژوهشگرانم بده   (1نگاره شماره )در  شیه ارائههای  مؤلفهبا توجه به 

خدوب شدهری را ارائده     حکمراندی ای از اصدو    برنامه توسعه سازمان ملل مجموعده  رسی یمنظر 

 از عمومیت بیشتری برخدوردار اسدت. اردن اصدو  در بعمدی      ها گروهكه نسبت به سارر  دهی یم

گذار عمدل  ریچقیر ت ثمرا م نیرت  طور به. است  تركیبی از نتارج نیرت و اهیاف سیاسیمعانیم 

شیهم نتیجده   با توجه به اصو  ارائه ؟كننی یمعمل  نانونمنیسیاسی چقیر  رنیهای رارا  ؟كنی یم

خوب شهریم رک وضعیت مفیدی را بدرای مدیرررت شدهر  دراهم       حکمرانیكه اصو   مرریگ یم

 و ملدی  عمید  در سدطوح محلدی    یهدا  یابرارزای برای  را ته . ارن اصو  ابزارهای توسعهآورد یم

 .(UNDP, 1997: 48) باشنی یم

UNDP/TUGI بانک جهانی UNCHS 

 ریتمركززدا مشاركت مشاركت

 دسترسی برابر به منابع  عیالت

 شفا یت شفا یت شفا یت

 گوری پاسخ گوری پاسخ گوری پاسخ

   نانونحاكمیت 

 میاخله مینی حساسیت در برابر  قر پذرری مسئولیت

   گراری اجماع

 كاراری میرررت عمومی نوی بخشی و كاراری اثر

 بینش استراتژرکم پاریاری  
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 خوب شهری از دیدگاه برنامه توسعه سازمان ملل حکمرانی یها مؤلفه -(۲نگاره شماره )
 خوب شهری حکمرانیهای  مؤلفهتعاری  و توضیحات  ها مؤلفه

 مشاركت
شونی و همچنین بستر مناسب  آزاد انتخاب می صورت بهرونیی كه با آن بازرگران عرصه نیرت 
 شود. ی جامعه ارجاد میها تی عالبرای مشاركت  عاالنه شهرونیان در 

 پاسخگو باشنی.رونیی كه دولت و بخش خصوصی در برابر شهرونیانم  پاسخگوری

 كاراری و اثربخشی
سطح عمومی  یی مناسب و درست برای ارتقاها استیسثبات سیاسی و همچنین اعما  

 جامعهم توسط دولت و بخش خصوصی با مشاركت شهرونیان و نظارت دولت.

 شفا یت
بودن آن برای همه شهرونیان  دسترس در  شفا یت به معنای گردش آزاد اطالعات و همچنین

 .ها استیسرنی ت ریی و تصورب ابودن  ر مشخصو 

 عیالت
همه شهرونیان باری  رصت رکسانی برای دستیابی به خیمات و  رصت برابر برای رشی  ردی 

 داشته باشنی.

 حاكمیت نانون
ردن آن برای همه و ترورج ك ارجاد چارچوبی نانونی و مشروع برای ساختار و همچنین رعارت

 آن در سطح جامعه.

 پذرری مسئولیت
و تساوی حقو  بین  ها یمختارشامل پذرر تن مسئولیت شهرونیان و احترام به خود

 .استشهرونیان 

 پذرری اجماع
توسط نهادهای نانون در نظر گر ته  یرمستقیمغمستقیم و  طور بهشهرونیان باری  همهمنا ع 
و شهرونیان برای رسیین به رک توا   گسترده برای ارنکه چه چیزی  ها گروه همهشود و 

 در نظر گر ته شود. مبهتررن است

(UNDP, 1997: 31) 

 تحقیقاز مبانی نظری  نگارندگان تحلیلی الگوییری و ارائه گ نتیجه. 1-1

 خوب شهری رورکردی است كه جارگاه مناسدبی را  حکمرانی مشیه یهتهبا توجه به مبانی نظری 

خدوب   حکمراندی نظدرانم   تا جاری كده برخدی از صداحب    ده استدست آور در میرررت شهرها به

ی المللد  نیبد هدای  و نهاد هدا  سدازمان  همچندین . انی دانستهبهبود وضعیت شهر شهری را تنها راه 

م حماردت  نهادها گونه رنا ازسازمان مللم بانک جهانی و نیز بسیاری درگر توسعه  همچون برنامه

حتی بعمی از كشورهای جهان  و انی داشتهخوب شهری بیان  حکمرانیخود را از اجرای رورکرد 

بدرای ارزردابی    .اندی   ای نرار گر ته مورد تشور  مالی و برنامه ها استیسسوم به خاطر اجرای ارن 

خدوب شدهری    حکمرانیبهتررن گزرنه برای اجرای  مكامنن عقییهنهادی ماننی شهرداری كه به 

الگدوی  شدود. در اردن    تحلیلی نشان داده می الگویم كه در م نیازمنی عوامل متعیدی هستیاست

خدوب شدهری در نظدر     حکمراندی عنوان نهاد اصلی برای اعما  چدارچوب   شهرداری به متحلیلی

معه مینی و شدهرونیانم سدارر   باری نهارت همکاری را با سه گروه جا شهرداریگر ته شیه است. 

 های خیماتی ت ثیرگذار بر شهر( و همچنین بخدش خصوصدیم از   ارگان ورژه به) های دولتی نارگا

 داشته باشی.خوب شهریم  حکمرانیهای اصلی  طرر  رعارت حیاكرری مؤلفه
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 یو نقش شهردار یحکمرانی خوب شهری نظری از مبان گاننگارند یلیتحل الگوی -(۲) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش مطالعدهم   لحداظ  ازكداربردی و   مماهیدت  ازنظرپژوهش حاضر . شناسی پژوهش روش

در اردن تحقید     .استای  كتابخانه -یپیمارش آوری اطالعات . شیوه جمعاستتحلیلی  -توصیفی

 بهینده نم سدعی در انتخداب   توجه به نظرات كارشناسا خوب شهری و با حکمرانیبررسی  ابتیا با

خدوب   حکمراندی هدای   شدهرهای اردران از مؤلفده   سازی مناسب و مطاب  با وضدعیت   معر ه برای

درخواسدت شدیه كده بده اردن       شهری شیه است. در ادامه از پنج كارشناس خبره در ارن زمینه

عنوان  به 5تررن و امتیاز  اهمیت عنوان كم به 1)امتیاز  ها با توجه به طی  لیکرت و مؤلفه ها معر ه

و معر ه مدورد   مؤلفه رنا تاپسیس فاده از الگویبا است رتدرنهاتررن( امتیاز داده شود.  اهمیت با

خوب شهری( نمدره   حکمرانی) ها معر هها و  مؤلفه. كارشناسانی كه به انی شیهارزرابی نرار گر ته 

 باشنی: یمبه شرح زرر  انی داده

م دكترای شهرسازیم استاد گروه شهرسازی دانشگاه هنر تهدرانم متخصدص در   پور ناصر برک

 خوب شهری.  حکمرانیمیرررت و 

رردزی   ررزی شهریم استاد گروه جغرا یدا و برنامده   م دكترای جغرا یا و برنامه رزانه ساساننور

 خوب شهری.  حکمرانیشهری دانشگاه خوارزمیم متخصص در 

رردزی   ررزی شهریم استاد گدروه جغرا یدا و برنامده    م دكترای جغرا یا و برنامهمصطفی نیمی

خدوب شدهری و سیسدتم     حکمراندی در مدیرررت شدهریم   شهری دانشگاه مازنیرانم متخصدص  

 اطالعات جغرا یاری در میرررت شهری. 

م دكترای انتصادم استاد گروه انتصاد دانشگاه شهیی چمران اهوازم متخصص در حمی مییریا

 خوب شهری.  حکمرانیالگوی 
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م دكترای میرررتم استاد گروه میرررت دانشگاه مازندیران و دانشدگاه علدوم و    پور حبیب نلی

 خوب شهری. حکمرانیتحقیقات تهرانم متخصص در الگوی 

 تاپسیس روش. 1-۲

وسیله  گزریه به Mپیشنهاد شیه است. در ارن روش  1981در سا   نگ وروناهوتوسط  الگوارن 

N حدل   م راهالگدو (. منط  اصدولی اردن   138: 1390منی و همکارانم ؤ)م شود می شاخص ارزرابی

ینده كده   هدای به  گزرنده  الگدوم كندی. در اردن    آ  منفی را تعرر  مدی  حل اریه آ  مربت و راه اریه

كننی.  مدای هدیف بدین دو     رتبه باالتری را كسب می ؛آ  داشته باشنی با اریهبیشتررن تشابه را 

آ  مربت  حل اریه به ترتیبم راه -A و Aاست. شان داده شیه ( ن2شکل )عنوان نمونه در  معیار به

آ  مربت  حل اریه  اصله كمتری تا راه A2با نسبت گزرنه  A1 . گزرنهاستآ  منفی  حل اریه و راه

گر تن  بر درنظر در ارن روش عالوه (.Cheng er al, 2003: 107) استآ  منفی را دارا  حل اریه و راه

شدود.   آ  منفی هم در نظر گر ته می آ م  اصله آن از نقطه اریه از نقطه اریه Ai  اصله رک گزرنه

 .استرکنواخت ا زارشی را كاهشی  طور به رض بر آن است كه مطلوبیت هر شاخصم 

 تاپسیس یدر الگو یارهدف دو مع یفضا -(3)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 (133: 1390)مؤمنی و همکارانم 

 تاپسیسحل مسئله با استفاده از الگوی . 1-3

بر اردن مفهدوم    روشارن  یطوركل بهشود.  یمشاخص بررسی  Nوسیله  رنه بهگز Mدر ارن روش 

و بیشتررن  اصله را  (+A)آ  مربت  بی باری كمتررن  اصله را با اریهبنا شیه است كه گزرنه انتخا

و  یمنؤ)مد  اسدت ی زردر  هدا  گامداشته باشی. حل مسئله با ارن روشم مستلزم  (-A) یمنفآ   اریه

 :(133: 1390همکارانم 

رم انلییسدی؛ مداتررس   سازی ماتررس مدورد نظدر بدا كمدک ن د      مقیاس یكردن و ب كمی -1

 .شود یمنامییه  Nماتررس  آمیه دست به
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 1رابطه 

  

از  نومددوزشددیه  مقیدداس مقیدداس مددوزون؛ مدداتررس بددی آوردن مدداتررس بددی دسددت بدده -2

 (W) هدا  وزندر مداتررس نطدری   (N) سدازی شدیه   مقیداس  ضربم مداتررس بدی   حاصل

 آری.   یم آمیه دست به

  ۲رابطه 

 

 ؛آ  منفی حل اریه آ  مربت و راه حل اریه تعیین راه -3

 بردار بهتریو مقادیر هر شاخص ماتریس 3رابطه 

  بردار بدتریو مقادیر شاخص هر ماتریس

 

 ؛آ  مربت و منفی ای هر گزرنه تا اریه آوردن میزان  اصله دست به -4

 4رابطه 

 آل مثبت فاصله اقلیدسی هر گزینه تا ایده

 

  آل منفی فاصله اقلیدسی هر گزینه تا ایده

 

 ؛آ  حل اریه رک گزرنه به راه (*CL) تعیین نزدرکی نسبی -5

  5رابطه 

 

CLiای كه  ها: هر گزرنه بنیی گزرنه رتبه
تر باشیم بهتر و باالتررن رتبه را نسبت به  آن بزرگ *

 .(133: 1390و همکارانم  یمنؤ)م ها به خود اختصاص داده است ر گزرنهدرگ
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 تاپسیسالگوی  بر اساسخوب شهری  حکمرانیهای  لفه و معرفهؤمفهومی م الگوی -(4)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ترسیم: نگارنیگان(

 تایج و بحثن. 1-4

خوب شهری در ارزیابی شهرداری با استفاده از  حکمرانیهای  ها و معرفه بررسی مؤلفه. 1-4-1

 تاپسیسالگوی 

یم روگخدوب شدهری كده عبارتندی از: مشداركتم پاسدخ       حکمراندی های اصلی  كار مؤلفه آغازدر 

پدذرری مدورد بررسدی     پدذرری و اجمداع   تم عدیالتم حاكمیدت ندانونم مسدئولیت    كاراریم شفا ی

م پدنج كارشدناس خبدره بده     است مشاهیه نابل (3نگاره شماره )طوری كه در  انی. همان  نرارگر ته

تررن  اهمیت عنوان كم به 1)امتیاز  خوب شهری با توجه به طی  لیکرت حکمرانیها اصلی  مؤلفه

 انی. تررن( امتیاز داده اهمیت عنوان با به 5و امتیاز 

 خوب شهری توس  کارشناسان حکمرانیهای  بندی مؤلفه رتبه -(3نگاره شماره )
 حکمرانیهای  مؤلفه

 قدمی پور ساسان میدری پور قلی پور  برک خوب شهری

4455 5 مشاركت
34444 گوری پاسخ
33445 كاراری
34555 شفا یت
45445 عیالت

55555 نانون حاكمیت
34544 پذرری مسئولیت
34334 پذرری اجماع

 )منبع: مطالعات نگارنیگان(
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شود. هیف از اردن   مقیاس می بی 6رابطه بعی ماتررس امتیاز داده شیهم با توجه به  در مرحله

 .استن اشیه توسط متخصص كردن امتیازات وارد كار به نحوی نرمالیزه
 6رابطه 
 

 خوب شهری حکمرانیهای  لفهؤمقیاس شده م ماتریس بی -(4نگاره شماره )

 حکمرانی یها مؤلفه
 خوب شهری

 قدمی پور ساسان میدری پور قلی پور برک

173/0121/0117/0147/0135/0 مشاركت
103/0121/0117/0117/0108/0 گوری پاسخ

103/009/0117/0117/0135/0 كاراری
103/0121/0147/0147/0135/0 شفا یت
137/0151/0117/0117/0135/0 عیالت

173/0151/0147/0147/0135/0 حاكمیت نانون
103/0121/0147/0117/0108/0 پذرری مسئولیت
103/0121/0088/0088/0108/0 پذرری اجماع

 )منبع: مطالعات نگارنیگان(

 مداتررس تصدمیم پدارامتری اسدت و     دروانعشود.  یمبعیی ماتررس تصمیم تهیه  مرحلهدر 

 .كندی  یمد گیرنیه برای هدر شداخص وزندی را معدین      ارن منظور تصمیمی شود. به الزم است كمّ

بعددیی مدداتررس  در مرحلدده .شددود مددیضددرب   شددیه هدر مدداتررس نرمدداالرزهددا  وزنمجموعدده 

م ضدرب  اسدت هدا   كده مداتررس نطدری داده    Wآورردم و در   دست می شیه موزون را به مقیاس بی

ردک مداتررس نطدری از     Wو  اسدت مدوزون   ممقیاس شدیه  ماتررس بی V. در ارن رابطه شود می

Wبا توجه به ارنکده مداتررس  . است ها از مؤلفه آمیه دست بههای  وزن
n*1

در مداتررس   ضدرب  نابدل  

نیستم نبل از ضرب باری ماتررس وزن را بده ردک مداتررس نطدری      (n*n) شیه هتصمیم نرمالیز

W
n*n

 .دكرتبیرل  
  7رابطه 

 خوب شهری حکمرانیهای  لفهؤاز م آمده دست بههای  ماتریس وزن -(5نگاره شماره )

 )منبع: مطالعات نگارنیگان(

 (5ه )ردر نگاره شدما  ماستهای نطری  وزن ضرب حاصلشیه موزون را كه  مقیاس ماتررس بی

 .است مشاهیه نابل

 

 

:W ۲83/0 آمده دست بهی ها وزن169/0۲۲6/0۲۲6/0094/0
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 خوب شهری حکمرانیهای  لفهؤشده موزون م مقیاس ماتریس بی -(6نگاره شماره )
 قدمی پور ساسان میدری پور قلی پور برک خوب شهری حکمرانیهای  مؤلفه

 035/0 092/0 074/0 057/0 134/0 مشاركت

 028/0 074/0 074/0 057/0 08/0 پاسخگوری

 035/0 074/0 074/0 042/0 08/0 كاراری

 035/0 092/0 092/0 057/0 08/0 شفا یت

 035/0 074/0 074/0 071/0 107/0 عیالت

 035/0 092/0 092/0 071/0 134/0 حاكمیت نانون

 028/0 074/0 092/0 057/0 08/0 پذرری یتمسئول

 028/0 055/0 055/0 057/0 08/0 اجماع پذرری

 )منبع: مطالعات نگارنیگان(

 8رابطده  مربدت و منفدی را بدا توجده بده      آ   در مرحله بعی میزان  اصله هر گزرنه تدا اردیه  

 .آوررم یم آمیه دست به

 8رابطه 

 خوب شهری حکمرانیهای  آل مثبت و منفی مؤلفه ای هر گزینه تا ایده میزان فاصله -(7نگاره شماره )
d حکمرانی خوب شهری یها مؤلفه

+ d
- 

022804/0070463/0 مشاركت
061717/0030773/0 پاسخگوری
06637/0027767/0 كاراری
055785/0054882/0 شفا یت
037108/0066008/0 عیالت

0071937/0 حاكمیت نانون
059034/0044215/0 یررپذ تیمسئول

067305/0015/0 پذرری اجماع

 )منبع: مطالعات نگارنیگان(

آ  را با توجه بده  رمدو  زردر     حل اریه رک گزرنه به راه(*CL) ن نزدرکی نسبییدر ادامه تعی

CLi)ای كه  كنیم و هر گزرنه یمحساب 
تر باشیم بهتر و بداالتررن رتبده را نسدبت بده      آن بزرگ (*

 .ها به خود اختصاص خواهی داد سارر گزرنه

  9رابطه 

 خوب شهری حکمرانیهای  مثبت مؤلفه آل ماتریس نهایی ایده -(8نگاره شماره )
 بندی رتبه TOPSISبا استفاده از الگوی  ها مؤلفه وزن نهایی های حکمرانی خوب شهری مؤلفه

11 حاكمیت نانون
755/02 مشاركت
641/03 عیالت
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495/04 شفا یت
428/05 پذرری مسئولیت
332/06 وریگپاسخ
294/07 ریاكار
182/08 پذرری اجماع

 )منبع: مطالعات نگارنیه(

 شدیه  گر تهز ارن عملیات صورت خوب شهری نی حکمرانیهای  بعیی برای معر ه مرحلهدر 

بندیی نهداری صدورت     خوب شهری نیز وزن حکمرانیهای  ؤلفههای م بین معر ه رتدرنهااست و 

 گیرد. می

 خوب شهری توس  کارشناسان حکمرانیهای  بندی مؤلفه ، رتبهنخستمرحله 

 خوب شهری توس  کارشناسان حکمرانیهای  لفهؤهای م معرفهبندی  رتبه -(9نگاره شماره )

فه
ؤل
م

 
ها

 

ک خوب شهری حکمرانیهای  معرفه
بر

پ 
ور

 

ی
قل
 

ور
پ

 

ی
در
می

 

ن
سا
سا

 
ور
پ

 

ی
دم
ق

 

ت
رک
شا
م

 

كردن شهرونیانم بخش دولتی و بخش خصوصی از  آگاه
 شهری یها طرحرونی تهیه و تصورب 

55555

)د ع و  عام یها مشاركتآوردن بستر الزم برای  وجود به
توسط شهرونیانم  (... تفکیک زبالهم پرداخت عوارض و
 بخش دولتی و بخش خصوصی

44455

خواسته شهرونیانم بخش دولتی و بخش  ریت ث بهاعتقاد 
و شورای شهر و شركت در  یشهردارخصوصی توسط 

 انتخابات

55555

بودن شهرداری با شهرونیانم بخش دولتی و  جو مشاركت
 گذار بر شهرریت ث انیاماتبخش خصوصی در 

55455
ی
وی
خگ
س
پا

 

44344 رسیین به نتیجه مطلوب در مراجعه به شهرداری

33334 رضارت از پاسخگوری كارمنیان شهرداری

33333 دسترسی راحت به میرران ارشی شهرداری
ر تار مناسب كارمنیان و میرران ارشی رضارت از 
 شهرداری

33343

ی
رای
کا

 

33333 عمرانی یها پروژههای  ینهزم دربودن شهرداری  مو  
د ع زبالهم نظا ت شهر و  زمینه دربودن شهرداری  مو  

 همچنین خیمات شهری
55444

و  مای  ها پارکاحیاث  زمینه دربودن شهرداری  مو  
 آنهاسبز و همچنین نگهیاری از 

44343

ساخت معابر و همچنین  زمینه دربودن شهرداری  مو  
 ها ابانیخبهبود وضعیت 

33333

ت
فی
فا
ش

 

ماه  ششبودن عملکرد شهرداری و انتشار هر  شفاف
 آن در سنهر عمومی بار کر

43334

45344 و منانصات ها طرحبودن رونی تهیه و تصورب  شفاف

44444 شهرداری مقرراتبودن نوانین و  شفاف
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بودن نقش میرران شهریم شهرونیانم بخش  شفاف
 خصوصی در ساختار و نوانین شهرداری بخش مدولتی

44344

ت
دال
ع

 

رکسان شهرداری در همه محالت منطقه در عملکرد 
 خیمات شهری زمینه

55555

گر تن مالیات توسط شهرداری از تمام انشار  انیازه  به
 مختل  جامعه

44444

55555 منا ع عموم بر منا ع رک گروه خاص یتحارج
تالش شهرداری برای تکررم و احقا  حقو  شهرونیی و 

 ر ع تبعیض
44544

ن
نو
 قا
ت
می
اک
ح

 

كردن نوانین و مقررات توسط شهرداری و رکسان  رعارت
 ها گروها راد و  همه یبراآن  انگاشتن

55555

45555 گر تن نوانین شهرداری در راستای بهبود شهر نرار
دادن  بودن نوانین شهرداری و پوشش جامع و صررح

 مختل  جامعه یها گروهانشار و 
45555

بودن نوانین شهرداری برای همه و  در دسترس
 مختل  جامعه یها گروهدادن به ا راد و  آموزش

55555

ت
ولی
سئ
م

 
ی
یر
پذ

 

داشتن به میرران شهرداری و همچنین  عالیت  اعتماد
 هاآن

44444

43433 شهرداری در برابر شهرونیان  احساس مسئولیت
شهرداری در برابر عملکرد خود در   احساس مسئولیت

 شهر
34544

دولتی و  یها بخششهرداری در برابر   احساس مسئولیت
 همچنین بخش خصوصی

34533

اع
جم
ا

 
ی
یر
پذ

 

ارتباط مناسب با شهرونیان و نخبگان و استفاده  ی برنرار
 آنهااز نظرات 

34444

گذار بر ریت ثدولتی  یها بخشارتباط مناسب برنراری 
 شهر

44444

34433 ارتباط مناسب با بخش خصوصیبرنراری 

35445 عمومی برای انتخاب شهردارگر تن اراده  درنظر

 )منبع: مطالعات نگارنیگان(

 شده مقیاس دوم، ماتریس بی مرحله

 خوب شهری حکمرانیهای  لفهؤهای م شده معرفه مقیاس ماتریس بی -(10نگاره شماره )

فه
ؤل
م

 
ها

 

 قدمی پور ساسان میدری پور قلی پور برک های حکمرانی خوب شهری مؤلفه

ت
رک
شا
م

 

كردن شهرونیانم بخش دولتدی و   آگاه
بخددش خصوصددی از رونددی تهیدده و    

 شهری یها طرحتصورب 

03968/0 03759/0 03875/0 03846/0 03816/0 

آوردن بسدددتر الزم بدددرای  وجدددود بددده
د دع و تفکیددک  عددام ) یهدا  مشداركت 

..( توسدط  . زبالهم پرداخدت عدوارض و  
شددهرونیانم بخددش دولتددی و بخددش  

03174/0 03007/0 031/0 03846/0 03816/0 
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 خصوصی

خواسدته شدهرونیانم    ریتد ث  بهاعتقاد 
بخش دولتی و بخش خصوصی توسط 

و شورای شهر و شدركت در   یشهردار
 انتخابات

 

03968/0 03759/0 03875/0 03846/0 03816/0 

شددهرداری بددا   بددودن جددو مشدداركت
شددهرونیانم بخددش دولتددی و بخددش  

 گذارریت ث انیاماتخصوصی در 

03968/0 03007/0 031/0 03846/0 03816/0 

ی
وی
خگ
س
پا

 

رسیین به نتیجه مطلدوب در مراجعده   
 به شهرداری

03174/0 02255/0 02325/0 03076/0 03053/0 

رضدددارت از پاسدددخگوری كارمندددیان  
 شهرداری

0238/0 03008/0 031/0 02307/0 0229/0 

دسترسددی راحددت بدده مددیرران ارشددی 
 شهرداری

0238/0 03007/0 02325/0 02307/0 03053/0 

رضارت از ر تدار مناسدب كارمندیان و    
 میرران ارشی شهرداری

0238/0 03759/0 02325/0 03076/0 0229/0 

ی
رای
کا

 

  زمیندده دربددودن شددهرداری   مو دد 
 عمرانی یها طرح

0238/0 03007/0 031/0 02307/0 0229/0 

د دع   زمینده  دربودن شدهرداری   مو  
زبالهم نظا ت شهر و همچنین خیمات 

 شهری

03968/0 03759/0 02325/0 03076/0 0229/0 

احیاث  زمینه دربودن شهرداری  مو  
و  مددای سددبز و همچنددین  هددا پددارک

 آنهانگهیاری از 

03174/0 03007/0 02325/0 03076/0 03053/0 

ساخت  زمینه دربودن شهرداری  مو  
معددابر و همچنددین بهبددود وضددعیت   

 ها ابانیخ

0238/0 02255/0 02325/0 02307/0 0229/0 
ت
فی
فا
ش

 

بددودن عملکددرد شددهرداری و   شددفاف
آن در سنهر  بار کرماه  ششانتشار هر 
 عمومی

03174/0 02255/0 02325/0 02307/0 03053/0 

بددودن رونددی تهیدده و تصددورب   شددفاف
 و منانصات ها طرح

03174/0 03759/0 02325/0 03076/0 03053/0 

 مقدددرراتبدددودن ندددوانین و  شدددفاف
 شهرداری

03174/0 03007/0 031/0 03076/0 03053/0 

بددودن نقددش مددیرران شددهریم  شددفاف
شهرونیانم بخش دولتدی و همچندین   

 بخش خصوصی در ساختار

03174/0 03007/0 02325/0 03076/0 03053/0 

ت
دال
ع

 

 همددهرکسددان شددهرداری در  کددردعمل
خددیمات  زمیندده درمحددالت منطقدده 

 شهری

03968/0 03759/0 03875/0 03846/0 03816/0 

گددر تن مالیددات توسددط    بدده انددیازه 
شددهرداری از تمددام انشددار مختلدد    

 جامعه

03174/0 03007/0 031/0 03076/0 03053/0 

منا ع عموم بدر مندا ع ردک     یتحارج
 گروه خاص

03968/0 03759/0 03875/0 03076/0 03053/0 
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تالش شهرداری برای تکررم و احقدا   
 حقو  شهرونیی و ر ع تبعیض

03174/0 03007/0 03875/0 03076/0 03053/0 

ن
نو
 قا
ت
می
اک
ح

 

كردن نوانین و مقررات توسدط   رعارت
ی بدرا آن  انگاشدتن  شهرداری و رکسان

 ها گروها راد و  همه
 

03968/0 03759/0 03875/0 03846/0 03816/0 

در  گددر تن نددوانین شددهرداری   نددرار
 راستای بهبود شهر

03174/0 03759/0 03875/0 03846/0 03816/0 

بودن نوانین شدهرداری   جامع و صررح
 یهددا گددروهدادن انشددار و  و پوشددش

 مختل  جامعه

03174/0 03759/0 03875/0 03846/0 03816/0 

و  بدودن ندوانین شدهرداری    دردسترس
 یهدا  گدروه به ا راد و  نآ دادن آموزش

 مختل  جامعه

03968/0 0359/0 03875/0 03846/0 03816/0 

ت
ولی
سئ
م

 
ی
یر
پذ

 

داشتن به مدیرران شدهرداری و    اعتماد
 آنهاهمچنین  عالیت 

03174/0 03007/0 031/0 03076/0 03053/0 

احساس مسئولیت شهرداری در برابدر  
 شهرونیان

03174/0 02255/0 031/0 02307/0 0229/0 

شهرداری در برابدر    احساس مسئولیت
 عملکرد خود در شهر

0238/0 03007/0 03875/0 02307/0 0229/0 

شهرداری در برابدر    احساس مسئولیت
دولتدی و همچندین بخدش     یها بخش

 خصوصی

0238/0 03007/0 03875/0 02307/0 0229/0 

اع
جم
ا

 
ی
یر
پذ

 

ارتباط مناسب با شهرونیان و  یبرنرار
 ها آننخبگان و استفاده از نظرات 

0238/0 03007/0 031/0 03076/0 03053/0 

 یهدا  بخدش ارتبداط مناسدب    ی برنرار
 بر شهر یرگذارت ثدولتی 

03174/0 03007/0 031/0 03076/0 03053/0 

ارتبدداط مناسددب بددا بخددش  برنددراری 
 خصوصی

0238/0 03007/0 031/0 02307/0 0229/0 

گددر تن اراده عمددومی بددرای    نظددر در
 انتخاب شهردار

0238/0 03759/0 031/0 03076/0 03816/0 

 نگارنیه()منبع: مطالعات  

 شده موزون مقیاس آوردن ماتریس بی دست سوم، به مرحله

 خوب شهری حکمرانیهای  های مؤلفه شده موزون معرفه مقیاس ماتریس بی -(11نگاره شماره )

فه
ؤل
م

 
ها

 

 قدمی پور ساسان میدری پور قلی پور برک های حکمرانی خوب شهری مؤلفه

ت
رک
شا
م

 

كردن شهرونیانم بخش دولتدی و   آگاه
بخددش خصوصددی از رونددی تهیدده و    

 شهری یها طرحتصورب 

06776/0 0285/0 04377/0 03677/0 03787/0 

آوردن بسدددتر الزم بدددرای  وجدددود بددده
د ددع و تفکیددک عددام ) یهددا مشداركت 

..( توسدط  . زبالهم پرداخدت عدوارض و  
شددهرونیانم بخددش دولتددی و بخددش  

05421/0 0228/0 03501/0 03677/0 03787/0 
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 خصوصی

خواسدته شدهرونیانم    ریتد ث  بهاعتقاد 
بخش دولتی و بخش خصوصی توسط 

و شورای شهر و شدركت در   یشهردار
 انتخابات

06776/0 0285/0 04377/0 03677/0 03787/0 

بددودن شددهرداری بددا    جددو مشدداركت
شددهرونیانم بخددش دولتددی و بخددش  

 یرگذارت ث انیاماتخصوصی در 

06776/0 0228/0 03501/0 03677/0 03787/0 

ی
وی
خگ
س
پا

 

رسیین به نتیجه مطلدوب در مراجعده   
 به شهرداری

05421/0 0171/0 02626/0 02941/0 0303/0 

رضدددارت از پاسدددخگوری كارمندددیان  
 شهرداری

04065/0 0228/0 02626/0 02206/0 02272/0 

دسترسددی راحددت بدده مددیرران ارشددی 
 شهرداری

04065/0 0228/0 02626/0 02206/0 02272/0 

رضارت از ر تدار مناسدب كارمندیان و    
 میرران ارشی شهرداری

04065/0 0171/0 02626/0 02941/0 02272/0 

ی
رای
کا

 

 هدای  در زمینده بودن شدهرداری   مو  
 عمرانی یها پروژه

04065/0 0228/0 02626/0 02206/0 02272/0 

د دع   در زمینده بودن شدهرداری   مو  
همچنین خیمات زبالهم نظا ت شهر و 

 شهری

06776/0 0285/0 03501/0 02941/0 02272/0 

احیاث  در زمینهبودن شهرداری  مو  
و  مددای سددبز و همچنددین  هددا پددارک

 ها آننگهیاری از 

05421/0 0228/0 02626/0 02941/0 02272/0 

ساخت  در زمینهبودن شهرداری  مو  
معددابر و همچنددین بهبددود وضددعیت   

 ها ابانیخ

04065/0 0171/0 02626/0 02206/0 02272/0 

ت
فی
فا
ش

 
بددودن عملکددرد شددهرداری و    شددفاف

آن در سنهر  بار کرماه  ششانتشار هر 
 عمومی

05421/0 0171/0 02626/0 02206/0 0303/0 

بددودن رونددی تهیدده و تصددورب   شددفاف
 و منانصات ها طرح

05421/0 0285/0 02626/0 02941/0 0303/0 

 مقدددرراتبدددودن ندددوانین و  شدددفاف
 شهرداری

05421/0 0228/0 03501/0 02941/0 0303/0 

بددودن نقددش مددیرران شددهریم  شددفاف
شهرونیانم بخش دولتدی و همچندین   

 بخش خصوصی در ساختار

05421/0 0228/0 02626/0 02941/0 0303/0 

ت
دال
ع

 

 همددهرکسددان شددهرداری در عملکددرد 
خددیمات  در زمینددهمحددالت منطقدده 

 شهری

06776/0 0285/0 04377/0 03677/0 03787/0 

گددر تن مالیددات توسددط     انددیازه  بدده
شددهرداری از تمددام انشددار مختلدد     

 جامعه

05421/0 0228/0 03501/0 02941/0 0303/0 

منا ع عموم بدر مندا ع ردک     یتحارج
 گروه خاص

06776/0 0285/0 04377/0 02941/0 0303/0 
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تالش شهرداری برای تکررم و احقدا   
 ر ع تبعیضحقو  شهرونیی و 

05421/0 0228/0 04377/0 02941/0 0303/0 

ن
نو
 قا
ت
می
اک
ح

 

كردن نوانین و مقدررات توسدط    رعارت
 یبدرا آن  انگاشدتن  شهرداری و رکسان

 ها گروها راد و  همه
 

06776/0 0285/0 04377/0 03677/0 03787/0 

در  گددر تن نددوانین شددهرداری   نددرار
 راستای بهبود شهر

05421/0 0285/0 04377/0 03677/0 03787/0 

بودن نوانین شدهرداری   جامع و صررح
هددای  دادن انشددار و گددروه  و پوشددش

 مختل  جامعه

05421/0 0285/0 04377/0 03677/0 03787/0 

و  بدودن ندوانین شدهرداری    دسترس در
هدای   به ا راد و گدروه  نآ دادن آموزش

 مختل  جامعه

06776/0 0285/0 04377/0 03677/0 03787/0 

ت
ولی
سئ
م

 
ی
یر
پذ

 

داشتن به مدیرران شدهرداری و    اعتماد
 آنهاهمچنین  عالیت 

05421/0 0228/0 03501/0 02941/0 0303/0 

شدهرداری   پدذرری  یتمسدئول احساس 
 در برابر شهرونیان

05421/0 0171/0 03501/0 02206/0 02272/0 

شدهرداری   پدذرری  یتمسدئول احساس 
 در برابر عملکرد خود در شهر

04065/0 0228/0 04377/0 02941/0 0303/0 

شدهرداری   پدذرری  یتمسدئول احساس 
دولتی و همچندین   یها بخشدر برابر 

 بخش خصوصی

04065/0 0228/0 04377/0 02206/0 02272/0 

اع
جم
ا

 
ی
یر
پذ

 

ارتباط مناسب با شهرونیان و  ی برنرار
 آنهانخبگان و استفاده از نظرات 

04065/0 0228/0 03501/0 02941/0 0303/0 

 یهدا  بخدش ارتبداط مناسدب    ی برنرار
 بر شهر یرگذارت ثدولتی 

05421/0 0228/0 03501/0 02941/0 0303/0 

ارتبدداط مناسددب بددا بخددش   یبرنددرار
 خصوصی

04065/0 0228/0 03501/0 02206/0 02272/0 

گددر تن اراده عمددومی بددرای    درنظددر
 انتخاب شهردار

04065/0 0285/0 03501/0 02941/0 03787/0 

 )منبع: مطالعات نگارنیگان(

 آل مثبت و منفی ای هر گزینه تا ایده آوردن فاصله دست چهارم، به مرحله

 آل مثبت و منفی  ای هر گزینه تا ایده ماتریس میزان فاصله -(1۲نگاره شماره )

 خوب شهری حکمرانیهای  لفهؤهای م معرفه
d حکمرانی خوب شهری یها مؤلفه ها مؤلفه

+
 d

-
 

 مشاركت

كردن شهرونیانم بخش دولتی و بخش خصوصی از  آگاه
 شهری یها طرحرونی تهیه و تصورب 

003974/0

د ع و عام ) یها مشاركتآوردن بستر الزم برای  وجود به
..( توسط شهرونیانم .تفکیک زبالهم پرداخت عوارض و

 خصوصیبخش دولتی و 

016733/
0

02664/0

خواسته شهرونیانم بخش دولتی و بخش  ریت ث بهاعتقاد 
و شورای شهر و شركت در  یشهردارخصوصی توسط 

003974/0
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 انتخابات

بودن شهرداری با شهرونیانم بخش دولتی و  جو مشاركت
 گذار بر شهرریت ث انیاماتبخش خصوصی در 

01/003549/0

 پاسخگوری

02645/001673/0 رسیین به نتیجه مطلوب در مراجعه به شهرداری

03633/000894/0 رضارت از پاسخگوری كارمنیان شهرداری

0386/000547/0 دسترسی راحت به میرران ارشی شهرداری

03605/001303/0 رضارت از ر تار مناسب كارمنیان و میرران ارشی شهرداری

 
 كاراری

0386/000547/0 عمرانی یها طرح   در زمینهبودن شهرداری  مو  
د ع زبالهم نظا ت شهر و  زمینه دربودن شهرداری  مو  

 همچنین خیمات شهری
01303/003193/0

و  مای  ها پارکاحیاث  زمینه دربودن شهرداری  مو  
 آنهاسبز و همچنین نگهیاری از 

02792/001612/0

ساخت معابر و همچنین  زمینه دربودن شهرداری  مو  
 ها ابانیخبهبود وضعیت 

03974/00

 
 شفا یت

 بار کرماه  ششبودن عملکرد شهرداری و انتشار هر  شفاف
 آن در سنهر عمومی

02932/001516/0

02408/002/0 و منانصات ها طرحبودن رونی تهیه و تصورب  شفاف

01949/001949/0 شهرداری مقرراتبودن نوانین و  شفاف
بخش دولتی بودن نقش میرران شهریم شهرونیانم  شفاف

 و همچنین بخش خصوصی در ساختار و نوانین شهرداری
02469/00176/0

 
 عیالت

محالت منطقه  همهرکسان شهرداری در عملکرد 
 خیمات شهری ٔ  ینهدرزم

003974/0

گر تن مالیات توسط شهرداری از تمام انشار  به انیازه
 مختل  جامعه

01949/001949/0

003974/0 منا ع عموم بر منا ع رک گروه خاص یتحارج
تالش شهرداری برای تکررم و احقا  حقو  شهرونیی و 

 ر ع تبعیض
0176/002469/0

 
 حاكمیت نانون

 نانگاشت رعارت نوانین و مقررات توسط شهرداری و رکسان
 ها گروها راد و  همهی براآن 

003974/0

01341/003209/0 راستای بهبود شهردر  گر تن نوانین شهرداری نرار
بودن نوانین شهرداری و پوشش دادن انشار  جامع و صررح

 مختل  جامعه یها گروهو 
01341/003209/0

بودن نوانین شهرداری برای همه و  در دسترس
 مختل  جامعه یها گروهدادن به ا راد و  آموزش

003974/0

 
 پذرری یتمسئول

01949/001949/0 آنهاداشتن به میرران شهرداری و همچنین  عالیت  اعتماد

02828/001581/0 شهرداری در برابر شهرونیان  احساس مسئولیت

02932/002073/0 شهرداری در برابر عملکرد خود در شهر  احساس مسئولیت
دولتی و  یها بخششهرداری در برابر   احساس مسئولیت

 همچنین بخش خصوصی
03449/001816/0

 
 پذرری اجماع

ارتباط مناسب با شهرونیان و نخبگان و استفاده از  ی برنرار
 آنهانظرات 

03049/001414/0

01949/001949/0 بر شهر یرگذارت ثدولتی  یها بخشارتباط مناسب  ی برنرار
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03549/001/0 ارتباط مناسب با بخش خصوصیبرنراری 

02915/002144/0 عمومی برای انتخاب شهردارگر تن اراده  درنظر

 )منبع: مطالعات نگارنیگان(

 آل نهایی حل ایده نزدیکی هر گزینه به راه پنجم، مرحله

 خوب شهری حکمرانیهای  های مؤلفه آل مثبت معرفه ماتریس نهایی ایده -(13نگاره شماره )

فه
ؤل
م

 
ها

 

 حکمرانی خوب شهری یها معرفه

 ها معرفهوزن 
با استفاده از 

 TOPSISالگوی 

رتبه 
 نهایی

ت
رک
شا
م

 

كردن شهرونیانم بخش دولتی و بخش خصوصی از رونی تهیه و  آگاه
 شهری یها طرحتصورب 

11

د ع و تفکیک زبالهم عام ) یها مشاركتآوردن بستر الزم برای  وجود به
شهرونیانم بخش دولتی و شهرداری برای  پرداخت عوارض و..( توسط

 خصوصیبخش 

614249/04

خواسته شهرونیانم بخش دولتی و بخش خصوصی توسط  ریت ث بهاعتقاد 
 و شورای شهر و شركت یشهردار

11

بودن شهرداری با شهرونیانم بخش دولتی و بخش خصوصی  جو مشاركت
 گذار بر شهرریت ث انیاماتدر 

780171/02

خ
اس
پ

 
ی
وی
گ

 

387448/011 شهرداریرسیین به نتیجه مطلوب در مراجعه به 

197482/019 رضارت از پاسخگوری كارمنیان شهرداری

124121/020 دسترسی راحت به میرران ارشی شهرداری

265485/017 رضارت از ر تار مناسب كارمنیان و میرران ارشی شهرداری

ی
رای
کا

 

124121/020 عمرانی یها طرحهای  زمینه دربودن شهرداری   مو  

د ع زبالهم نظا ت شهر و همچنین خیمات  زمینه دربودن شهرداری  مو  
 شهری

710868/02

و  مای سبز و همچنین  ها پارکاحیاث  زمینه دربودن شهرداری  مو  
 ها آننگهیاری از 

366031/012

ساخت معابر و همچنین بهبود وضعیت  زمینه دربودن شهرداری  مو  
 ها ابانیخ

021

ت
فی
فا
ش

 

آن در سنهر  بار کرماه   ششبودن عملکرد شهرداری و انتشار هر  شفاف
 عمومی

340827/015

453721/07 و منانصات ها طرحبودن رونی تهیه و تصورب  شفاف

5/06 شهرداری مقرراتبودن نوانین و  شفاف
بودن نقش میرران شهریم شهرونیانم بخش دولتی و همچنین  شفاف

 ساختار و نوانینبخش خصوصی در 
416174/09

ت
دال
ع

 

خیمات  زمینه درمحالت منطقه  همهرکسان شهرداری در عملکرد 
 شهری

11

5/06 گر تن مالیات توسط شهرداری از تمام انشار مختل  جامعه انیازه به

11 منا ع عموم بر منا ع رک گروه خاص یتحارج

583826/0 شهرونیی و ر ع تبعیضتالش شهرداری برای تکررم و احقا  حقو  
5 
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ن
نو
 قا
ت
می
اک
ح

 

 همه برایآن  نانگاشت نوانین و مقررات توسط شهرداری و رکسان  رعارت
 ها گروها راد و 

11

705275/03 گر تن نوانین شهرداری در راستای بهبود شهر نرار
های  دادن انشار و گروه بودن نوانین شهرداری و پوشش جامع و صررح
 مختل  جامعه

 

705275/03

دادن به ا راد و  بودن نوانین شهرداری برای همه و آموزش دردسترس
 مختل  جامعه یها گروه

11

ت
ولی
سئ
م

 
ی
یر
پذ

 

5/06 آنهااعتماد داشتن به میرران شهرداری و همچنین  عالیت 

35858/013 شهرداری در برابر شهرونیان  احساس مسئولیت

414186/010 شهرداری در برابر عملکرد خود در شهر  احساس مسئولیت

دولتی و همچنین بخش  یها بخششهرداری در برابر   احساس مسئولیت
 خصوصی

344919/014

اع
جم
ا

 
ی
یر
پذ

 

316827/016 آنهاارتباط مناسب با شهرونیان و نخبگان و استفاده از نظرات برنراری 

5/06 گذار بر شهرریت ثدولتی  یها بخشارتباط مناسب  برنراری

219829/018 ارتباط مناسب با بخش خصوصی برنراری

423799/08 درنظرگر تن اراده عمومی برای انتخاب شهردار

 )منبع: مطالعات نگارنیگان(

آمفده از   دسفت  خوب شهری به حکمرانیهای  ها و معرفه های مؤلفه وزن لیوتحل هیتجز

 تاپسیسالگوی 

خوب  حکمرانیآ  مربت  حل اریه راه مهای نهاری ها و معر ه های مؤلفه وزنضرب  تررس حاصلما

مدورد   هدا  پرسشنامهآوری ا راد در  در میانگین اطالعات حاصل از جمع ادامهكه در  استشهری 

هدای   نابدل مشداهیه اسدتم مؤلفده     طور كه در ارزرابی صفحات نبدل  همان گیرد. یمارزرابی نرار 

آ   با توجه بده شدباهت بده گزرنده اردیه      رزرابی عملکرد شهرداریخوب شهری برای ا حکمرانی

 1مؤلفده حاكمیدت ندانون بدا امتیداز       مها باشنی. در ارن ارزرابی های متفاوتی می بنیی دارای رتبه

م عدیالت بدا   755/0های مشاركت بدا امتیداز    ه خود اختصاص داده است. مؤلفهباالتررن امتیاز را ب

م پاسخگوری بدا امتیداز   428/0پذرری با امتیاز  م مسئولیت495/0تیاز شفا یت با امم 641/0امتیاز 

هدای بعدیی ندرار     در رتبده  128/0پدذرری بدا امتیداز     و اجمداع  294/0كاراری با امتیداز   م332/0

هدای   ها به معر ده  باالتررن رتبه مخوب شهری حکمرانیهای  لفهؤهای م معر هانی. در میان  گر ته

  و       هدا         گدروه           ا دراد و         همده     رای    بد    آن     تن       انگاشد                         توسط شهرداری و رکسدان                       رعارت نوانین و مقررات 

              هدای مختلد                          دادن به ا راد و گروه                  برای همه و آموزش   ی               بودن نوانین شهر          در دسترس       همچنین 

       اصدلی           مؤلفده            رمجموعده  ر ز    ها       معر ه         است. ارن       ا ته ر        اختصاص                 )باالتررن امتیاز(    1          با امتیاز        جامعه

       اسدت.           آورده    دست                           خود باالتررن امتیاز را به   ی  ها       مؤلفه          كه در بین      رنی ی گ   ی م                  حاكمیت نانون نرار 

   ی    هدا      طرح                                                          كردن شهرونیانم بخش دولتی و بخش خصوصی از رونی تهیه و تصورب       آگاه         دو معر ه 
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                                     شهرونیانم بخش دولتی و بخش خصوصی توسط      های        خواسته   ر ی   ت ث    به       اعتقاد          و همچنین       شهری

                                  امتیاز باال را بده خدود اختصداص       0 /   755          با امتیاز                                         شهرداری و شورای شهر و شركت در انتخابات

      هدای             . معر ده      رندی  ی گ   ی   مد                مشداركت جدای            مؤلفده                                        است. ارن دو معر ه نیدز در زررمجموعده         داده

                            مع و صدررح بدودن ندوانین        جدا            و همچندین                        در راستای بهبود شدهر                        گر تن نوانین شهرداری      نرار

                   در رتبه سوم ندرار     0 /     70527          با امتیاز                  های مختل  جامعه                   دادن انشار و گروه                شهرداری و پوشش

     . در       شدونی    ی   مد                          حاكمیدت ندانون تعررد              مؤلفده                      نیدز در زررمجموعده         هدا          معر ده         . اردن       رندی  ی گ   ی م

   0 /      640013          با امتیاز                                  منا ع عموم بر منا ع رک گروه خاص    یت ح   ارج              ی بعیی معر ه  ها   ی   بنی      رتبه

  .      شدود    ی   مد                 عدیالت تعررد             مؤلفده            رمجموعده  ر ز                    كه اردن معر ده در       رد ی گ   ی م                   در رتبه چهارم نرار 

                                     شهرداری با شهرونیانم بخدش دولتدی و         بودن    جو        مشاركت    های                          های پنجم و ششم به معر ه      رتبه

        وجدود       بده                    و همچندین معر ده      0 /     58942          با امتیاز              گذار بر شهر ر ی   ت ث         انیامات             بخش خصوصی در 

                                                    )د ع و تفکیک زبالهم پرداخت عدوارض و..( شدهرونیانم        عام   ی  ها        مشاركت                    آوردن بستر الزم برای 

                                           رتبه بعیی را به خدود اختصداص داده اسدت.       0 /     46407          با امتیاز                        بخش دولتی و بخش خصوصی

                تدالش شدهرداری         هدای           معر ده    .    شونی   ی م             مشاركت تعرر         مؤلفه                 نیز در زررمجموعه     ها       معر ه    ارن 

                   در رتبده هفدتم و      0 /     37376              بدا امتیداز                                                   تکررم و احقا  حقدو  شدهرونیی و ر دع تبعدیض         برای 

    از   ید    امت     بدا                                                           گر تن مالیات توسط شهرداری از تمام انشار مختلد  جامعده          انیازه    به             همچنین معر ه 

                عدیالت تعررد             مؤلفده                نیدز در زردر         هدا          معر ده                                    در رتبه هشتم نرار گر ته است. اردن     0 /     32007

   0 /     24796              بددا امتیدداز            شددهرداری          مقددررات                  بددودن نددوانین و         شددفاف   ه                   . رتبدده بعددیی بدد      شددونی   ی   مدد

                  رتبده دهدم بده       .  رد ی گ   ی م           شفا یت جای        مؤلفه         رمجموعه ر ز                    است كه ارن معر ه در       ا ته ر        اختصاص

        ا تده  ر          اختصداص    0 /     22501              بدا امتیداز              و منانصات    ها     طرح                       بودن رونی تهیه و تصورب      فاف       معر ه ش

                      داشدتن بده مدیرران              اعتمداد           . معر ده       شدود    ی   مد              شفا یت تعرر         مؤلفه                         است. ارن معر ه نیز در زرر

                                             در رتبه ردازدهم ندرار گر تده اسدت. اردن         0 /     21412          با امتیاز       آنها                        شهرداری و همچنین  عالیت 

     بودن       مو                          . رتبه دوازدهم به معر ه    شود   ی م            پذرری تعرر           مسئولیت       مؤلفه                   معر ه در زررمجموعه 

   0 /     20968              بدا امتیداز                                                       د ع زبالهم نظا دت شدهر و همچندین خدیمات شدهری               در زمینه        شهرداری 

رتبه سدیزدهم بده     .    شود   ی م             كاراری تعرر         مؤلفه                            است. ارن معر ه در زررمجموعه       ا ته ر        اختصاص

                                                                  بودن نقش میرران شهریم شهرونیانم بخش دولتی و همچنین بخش خصوصدی در        شفاف  معر ه

                                           تعلد  گر تده اسدت كده اردن معر ده در          0 /     20639                    با امتیداز نهداری                            ساختار و نوانین شهرداری

   ی ر ر    پدذ    ت ی       مسدئول         احسداس                              . رتبه چهاردهم بده معر ده     رد ی گ   ی م            شفا یت نرار        مؤلفه          زررمجموعه 

     كده       است   0 /     17373                                 تعل  گر ته است. امتیاز ارن معر ه                                     شهرداری در برابر عملکرد خود در شهر

                            بدودن عملکدرد شدهرداری و          شفاف         . معر ه   شود   ی م      رر  تع      پذرری          مسئولیت       مؤلفه             در زررمجموعه 
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                             در رتبه شانزدهم نرار گر تده     0 /     16902          با امتیاز                   آن در سنهر عمومی     بار   ک ر    ماه     شش          انتشار هر 

   ی ر ر    پدذ    ت ی       مسدئول         احسداس          . معر ه   رد ی گ   ی م            شفا یت نرار        مؤلفه                            است. ارن معر ه در زررمجموعه 

           در مرتبده     0 /     14771              بدا امتیداز                             دولتی و همچنین بخش خصوصی   ی  ها     بخش                 شهرداری در برابر 

             رسدیین بده      .  رد ی گ   ی م           پذرری نرار          مسئولیت       مؤلفه                         . ارن معر ه در زررمجموعه   رد ی گ   ی م          بعیی نرار 

          در رتبده     0 /     12892                   كده بدا امتیداز           اسدت               معر ه درگدری                                    نتیجه مطلوب در مراجعه به شهرداری

          . معر ده    رد   ید  گ   ی   مد                   پاسدخگوری ندرار          مؤلفه                             . ارن معر ه نیز در زررمجموعه   رد ی گ   ی م           هجیهم نرار 

                                     و  مای سدبز و همچندین نگهدیاری از        ها      پارک      احیاث      ٔ    نه ی    درزم             بودن شهرداری       مو         نوزدهم 

          . معر ده       شدود    ی   مد                كاراری تعررد          مؤلفه             در زررمجموعه    0 /     10796                      . ارن معر ه با امتیاز    است      آنها

        بیسدتم        رتبه     / در      09113          با امتیاز              گذار بر شهر ر ی   ت ث      دولتی    ی ا ه     بخش                        ارتباط مناسب برنراركردن 

         رضارت از         . معر ه    شود   ی م            پذرری تعرر         اجماع       مؤلفه                                       نرار گر ته است. ارن معر ه در زررمجموعه 

                               رکم جدای گر تده اسدت. اردن        و              در رتبه بیست                                            ر تار مناسب كارمنیان و میرران ارشی شهرداری

        گدر تن           درنظدر           . معر ده    رد ی گ   ی م          گوری نرار       پاسخ       مؤلفه             در زررمجموعه    0 /     08833                معر ه با امتیاز 

                                                دوم جدای گر تده اسدت. امتیداز اردن معر ده          و              در رتبه بیست                                اراده عمومی برای انتخاب شهردار

       سدومم     و        بیسدت           . معر ده       شدود    ی   مد             پذرری تعرر         اجماع       مؤلفه                كه در زررمجموعه      است   0 /     07724

         مؤلفده                در زررمجموعده     0 /     06571              بدا امتیداز                                           رضارت از پاسخگوری كارمندیان شدهرداری        معر ه 

                                                     ارتباط مناسب با شدهرونیان و نخبگدان و اسدتفاده از            برنراری         . معر ه    شود   ی م      رر  تع    وری  گ    پاسخ

   در    0 /     05774                      . ارن معر ه با امتیاز    شود   ی م            پذرری تعرر         اجماع         مؤلفه             در زررمجموعه       آنها      نظرات 

              بدا امتیداز                                             دسترسی راحت به مدیرران ارشدی شدهرداری           . معر ه   رد ی گ   ی م           چهارم نرار    و           رتبه بیست

           پاسدخگوری           مؤلفده                                              پنجم جای گر ته است. ارن معر ه در زررمجموعده     و      بیست         در رتبه   0 /    0413

                                       معر ه درگدری اسدت كده بدا امتیداز                                 ارتباط مناسب با بخش خصوصی         برنراری                نرار گر ته است. 

      پذرری        اجماع       مؤلفه                                          ششم جای گر ته است. ارن معر ه در زررمجموعه    و              در رتبه بیست   0 /     04006

   0 /     03661          با امتیاز             های عمرانی     طرح    های                        بودن شهرداری در زمینه      مو                   گر ته است. معر ه       نرار

        گیدرد.                      كاراری ندرار مدی         مؤلفه                                      جای گر ته است. ارن معر ه در زررمجموعه    م    وهفت    ست ی ب        در رتبه 

                                ساخت معدابر و همچندین بهبدود           زمینه    در             بودن شهرداری       مو           به معر ه    ( 0 )    از ی   امت   ن ر  تر   ن  ری  پا

                 هشتم جای گر تده     و                        رتبه رعنی در رتبه بیست   ن ر   آخر             را ته است كه         اختصاص    ها      ابان ی خ      وضعیت 

  .   است        مشاهیه      نابل          نگاره زرر        شیه در                 های توضیح داده          از معر ه   ک ر    هر     است. 
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ی حکمرانی خوب شهری با استفاده از الگوی ها مؤلفهو  ها معرفهیی نهاوزن  -(14نگاره شماره )

 تاپسیس

فه
ؤل
م

 
ها

 

 های حکمرانی خوب شهری مؤلفه
 رتبه نهایی
 ها معرف

 رتبه

ت
رك
شا
م

 0.
75
55

 

                                                            كردن شهرونیانم بخش دولتی و بخش خصوصی از رونی تهیه و تصدورب        آگاه
     شهری   ی  ها     طرح

7555/02

                                  د دع و تفکیدک زبالدهم پرداخدت            عدام )    ی    هدا           مشداركت               بستر الزم برای        ارجاد
                                                عوارض و..( توسط شهرونیانم بخش دولتی و بخش خصوصی

 

46407/06

                                                  خواسته شهرونیانم بخش دولتی و بخدش خصوصدی توسدط       ر ی   ت ث    به       اعتقاد 
                               و شورای شهر و شركت در انتخابات   ی      شهردار

7555/02

                                                     بودن شهرداری با شهرونیانم بخش دولتی و بخش خصوصدی در    جو        مشاركت
       بر شهر       رگذار ی   ت ث         انیامات

58942/05

ی
ور
خگ
اس
پ

 0.
33
27
3

 

12892/018                                          رسیین به نتیجه مطلوب در مراجعه به شهرداری

06571/023                                   رضارت از پاسخگوری كارمنیان شهرداری

0413/025                                   دسترسی راحت به میرران ارشی شهرداری

08833/021                                                    رضارت از ر تار مناسب كارمنیان و میرران ارشی شهرداری

ی
رار
كا

 0.
29
49
6

 

03661/027       عمرانی   ی  ها     طرح    های    ه ن ی  زم    در             بودن شهرداری       مو  

                                          د ع زبالهم نظا ت شدهر و همچندین خدیمات           زمینه    در             بودن شهرداری       مو  
     شهری

20968/012

                          و  مدای سدبز و همچندین        ها      پارک      احیاث      ٔ    نه ی  زم    در             بودن شهرداری       مو  
     آنها           نگهیاری از 

10796/019

                                        ساخت معدابر و همچندین بهبدود وضدعیت          ٔ    نه ی  زم    در             بودن شهرداری       مو  
   ها      ابان ی خ

028

ت
ا ی
شف

 0.
49
59
2

 
             آن در سدنهر         بدار    ک   رد       مداه        شدش                                   بودن عملکرد شهرداری و انتشار هدر        شفاف
      عمومی

16902/015

22501/010          و منانصات    ها     طرح                       بودن رونی تهیه و تصورب       شفاف

24796/09        شهرداری        مقررات              بودن نوانین و       شفاف

                                                         بودن نقش میرران شهریم شهرونیانم بخش دولتی و همچنین بخدش        شفاف
                                 خصوصی در ساختار و نوانین شهرداری

20639/013

ت
یال
ع

 0.
64
01
3

 

64013/04           خیمات شهری     ٔ    نه ی    درزم           محالت منطقه      همه                 رکسان شهرداری در        عملکرد 

32007/08                                                    گر تن مالیات توسط شهرداری از تمام انشار مختل  جامعه        انیازه    به

64013/04                                منا ع عموم بر منا ع رک گروه خاص    یت ح   ارج

37376/07                                                        تالش شهرداری برای تکررم و احقا  حقو  شهرونیی و ر ع تبعیض

ون
نان
ت 
می
اك
ح

 
1

 

       همده    ی     بدرا    آن    ن        انگاشدت                                         نوانین و مقررات توسط شهرداری و رکسدان          رعارت
   ها      گروه        ا راد و 

11

70527/03                    در راستای بهبود شهر                          نرارگر تن نوانین شهرداری

      هدای                         دادن انشدار و گدروه                                      بدودن ندوانین شدهرداری و پوشدش                 جامع و صررح
            مختل  جامعه

70527/03

                    دادن بده ا دراد و                           بدرای همده و آمدوزش                             بدودن ندوانین شدهرداری             دردسترس
            مختل  جامعه   ی  ها      گروه

 

11
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ئول
مس

ی
 ت

ررپذ
 ی
0.
42
82
4

 

21412/011     آنها           نین  عالیت  چ                             اعتماد به میرران شهرداری و هم

15356/016                          شهرداری در برابر شهرونیان                 احساس مسئولیت

17373/014                                   شهرداری در برابر عملکرد خود در شهر                 احساس مسئولیت

                         دولتدی و همچندین بخدش       ی    هدا      بخش                 شهرداری در برابر                  احساس مسئولیت
      خصوصی

14771/017

ی
رر
پذ
ع 
ما
اج

 
0.
18
22
5

 

05774/024     آنها                                        با شهرونیان و نخبگان و استفاده از نظرات                ارتباط مناسب         برنراری 

09113/020            گذار بر شهر ر ی   ت ث      دولتی    ی  ها     بخش             ارتباط مناسب         برنراری 

04006/026                          ارتباط مناسب با بخش خصوصی        برنراری 

07724/022                                          درنظرگر تن اراده عمومی برای انتخاب شهردار

 )منبع: مطالعات نگارنیگان(

 فرجام

دارد. هدا ارجحیدت    ها نشان داده كه مؤلفه حاكمیت نانون بر سارر مؤلفده  تحلیلاز  نتارج حاصله

هدای عدیالتم    بعیی نرار گر ته شیه است. مؤلفهمشاركت در رتبه بعی از مؤلفه حاكمیت نانونم 

. اندی  نرارگر تده بعیی  های رتبهپذرری در  پذرریم پاسخگوریم كاراری و اجماع شفا یتم مسئولیت

نبود دهی.  ها نشان می مؤلفه نسبت به درگركیی بر مؤلفه حاكمیت نانون و مشاركت را ارن امر ت 

 ؛است ارراندر  خوب شهری حکمرانیالش برای چ نرتر یاصلم مشاركت پارینحاكمیت نانون و 

وجدود آردی تدا     مشاركت از جامعه به حیاكررشود كه  آغازمیرررت شهر باری با ارن اریه  یجهدرنت

مطالعات بانک جهانی و برنامه توسعه سدازمان ملدل   طور نمونهم  به. ترجیحات سیاسی كمتر شود

 یسدازی عامدل مهمد    نشان داده كه ظر یدت ر حا  توسعه( عنوان رک كشور د )به در هنیوستان

م نظدا ی بدرای بهبدود وضدعیت    المللد  نیبد است كه باری توسط دولت هنی با همکداری نهادهدای   

صورت گیرد. ارن مطالعات نشان داده است كه بدرای بهبدود وضدعیت مدیرررتی      یمیرررت شهر

خدوب   راندی حکمی هدا  شاخصماننی هنیم بعمی از  یسوم جهاندر كشورهای  ورژه بهرک شهرم 

نانونمندیی   چنانکده بدر اسداس اردن مطالعداتم     شهری از اولوردت بیشدتری برخدوردار هسدتنی.     

و  تددر مهددمعدداملی اسددت كدده در بهبددود وضددعیت مددیرررتی شددهرهای هنددی نقددش   محددیاكرری

. اردن مطالعدات همچندان نشدان داد كده جدارگزرنی       كنی یمارفا از بقیه عوامل تری را گذارریت ث

در ا زارش مشاركت شهرونیان نقدش   توانی یمی نسبت به شورای محلی شهر تر نریپاشوراهای 

اجدرای صدحیح   طدرح و  از طرف درگر دولت نیز باری تالش بیشتری را بدرای   .یكنمهمی را ارفا 

نیز  طوری كه در پژوهش حاضر همان انجام دهی.  رض و عامل پیشران رک پیش عنوان بهم نانون

خدوب   حکمراندی هدای   میدان مؤلفده  در نانون بر مشاركت  كمیتاولورت مؤلفه حا ممشخص شی

تواندی   زررا كه در رک بستر نانونمندی اسدت كده ردک شدهرداری مدی      ؛ است مشاهیه نابلشهری 

ها نیز در بستری به نام نانونمنیی  مؤلفه درگروضعیت در حا  بهبودی را برای خود ت مین كنی. 
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در  .اسدت  هدا  پیشرانی بر سارر مؤلفه ت نانونمؤلفه حاكمی یجهدرنتكننی.  است كه معنا پییا می

 د:شو همین راستا توصیه می

  تغییر بعمی از نوانین ناسدازگار   برایمعتبر و آگاه به شرارط هر شهرم  حقونیاناناستفاده از

 و وضعیت شهر؛ با رهنگ

  نظارت بر اجرای نوانین و مقررات  برایونت  تمام صورت بهوجود رک نمارنیه از شورای شهر

در صورت وجود مشکل در عیم رعاردت   اوبه  ها رجوع اربابدر شهرداری و همچنین مراجعه 

 ین و مقررات؛نوان

 دادن آن بده شدهرونیانم بخدش     دادن نوانین و مقررات شهرداری و آمدوزش  در دسترس نرار

سداده در بنرهدا ردا    دولتی و همچندین بخدش خصوصدیم مانندی نوشدتن ندوانین بده زبدان         

 ؛نصب آن در سطح محالت و مناط  شهرها پالكاردهای گسترده و

 وردژه  بده هدام   گیری استفاده از نظرات شهرونیانم بخش دولتی و بخش خصوصی برای تصمیم  

 ها و مناط ؛ های مختل  در سطح محله ا راد تحصیلکرده و دانشگاهی از طرر  نظرسنجی

 یهدا  طدرح و بخش خصوصدی از روندی تهیده و تصدورب      كردن شهرونیانم بخش دولتی آگاه 

ی مختل  در سطح ها ریگردهمای مختل  و همچنین جلسات و ها كاتالوگاز طرر   شهری

 شهر.

  كدردن   جلب اعتماد عمومی و همچندین لمدس   برایحمور شهردار مناط  در سطح محالت

 مشکالت منطقه؛

  بتواننی با میرران شهری ارتباط برنرار كدرده و   یراحت بهوجود سامانه ارتباطی كه شهرونیان

 .مشکالت خود را بیان كننی

 فارسی منابع

م «حکمرواردی خدوبم راه چداره تحقد  شدهر خدوب      » م(1391زادهم حسدن و مجتبدی همتدی )    اسماعیل

 .102-115 :(288)پیاپی  2ششمم شماره  و م سا  بیستاقتصادی -اطالعات سیاسی

 طدرح )ی شدهر  ردزی ر برنامده در حکمرانی خدوب   رگاهجا(: »1386) صرا یزادهم حسن و مظفر  اسماعیل

 .1-28 :1م سا  دهمم شماره )مدرس علوم انسانی( فصلنامه آمایش فضام «(تهران یمترو

 های كشور. ها و دهیاری سازمان شهرداری :م تهرانالفبای شهر م (1384برآبادیم محمود )

دكتدری   دورهم رسداله  به حاکمیت شهری در ایران ر از حکومت شهریذاگ م(1381پورم ناصر ) برک

 دانشگاه تهران. شهرسازیم

كنفدرانس   :م مشدهی شفهری و نظفام اداره شفهرها در ایفران     روایفی حکمم (1385) پورم ناصر برک

 .491-517 :ررزی و میرررت شهری برنامه
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بندیی عوامدل    ورتاول» م(1387علیرضا پاكیرن امیری ) و امیری مرتمی پاكیرن مپاكیرن امیریم مجتبی

تحقیقفات  م «TOSISمالی مؤثر بر شاخص نیمت در بورس اورا  بهادار تهران با اسدتفاده از روش  
 .61-76 :26م شماره دهمدوره  ،مالی

بررسدی الگدوی حکمرواردی خدوب و نقدش دولدت در       (: »1389رهنماریم محمیتقی و مهنداز كشداورز )  

-55 :1م سا  او م شماره شناسی شهری های بوم پژوهشم «میرررت و اداره امور شهرها در ارران

23. 

م جستارهای شهرسازیم «شهری واریو حکمر ونقل حملشهرسازیم » م(1386) شهیییم محمیحسین

 .38-44 :19-20شماره سا  ششمم 

فصفلنامه  م «خدوب شدهری  واردی  بدین حکمر  چهدارم زردر ذره  برنامده  نانون » م(1383) عربشاهیم زهرا
 .11-16 :69شماره سا  ششمم م ها یشهردار

 مهفا  یفصلنامه شهردار م«یست؟چ ی خوبشهرم حکمران های یآموختن» م(1383) پاکم شهرزاد رن رز

 .31-42: 69شماره 

رندی  اجاردابی بهینده مراكدز توزردع در  ر    » م(1390صدادنی )  و شدکو ه  جعفرندژاد احمی  ممنیم منصورؤم

 .129-148 :6م شماره سومم دوره مدیریت صنعتیم «های رراضی بازاررابی با استفاده از روش

 .: سمتم تهرانهای محلی اداره امور حکومت م(1382مقیمیم محمی )

بنیی سطح  ناوری شدش شداخه صدنعتی منتخدب اسدتان       ارزرابی و رتبه» م(1387) زادهم غالمرضا ملک

 .149-167 :22م شماره دوره پانزدهمم دانش و توسعهم «TOPSIS خراسان با استفاده از روش

بررسدی توسدعه   » م(1394پدور )   رزانه ساسدان  و رودی موحیم علیم سجاد ناسمی كفرودیم موسی كمان

شدهرداری   19خوب شهری )مدورد مطالعده: منطقده     واریهای شهری با ت كیی بر الگوی حکمر محله

 .147-180 :1م شماره نوزدهم دوره مدرس علوم انسانیم «تهران(

م «تحلیلدی بدر كیفیدت حکمراندی خدوب در اردران      » م(1386ثدانی )  علیدزاده الوانیم سییمهییم محسدن  

 .1-24: 53م شماره مطالعات مدیریت
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