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ارزیابی کارکرد مدیریت محلهای در محلۀ آرارات تهران بر پایۀ نمایههای حکمروایی
خوب شهری

محمدتقی رضویان ـ استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
جمیله توکلینیا ـ استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
مرتضی قورچی ـ استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
قهرمان رستمی ـ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
پذیرش مقاله1394/9/24 :

تأیید مقاله1394/12/19 :

چکیده
امروزه ،بزرگ شهرهای ایران همگام با کالن شهرهای گیتی با تنگناهایی پرشمار روبه رو شعده انعد کعه از آن میعان،
می توان به چالش های مدیریت شهری ،به ویژه چالش مدیریت متمرکز ،نمارش و اشاره کرد .پیرو همین ،معدیریت
شهری تهران پس از بنیان گذاری شورایاری محله ،به راه اندازی الگوی نوین مدیریت محله ای روی آورد .این الگعو
همپوش و منطبق با نمایههای حکمروایی خوب شهری است که بیشعتر در کعالنشعهرها و بعرای معدیریت بهتعر،
نامتمرکز و مردمساالرانۀ شهرها کاربردی شده است .در این زمینه ،مقالۀ پیش رو وضعیت نمایههعای حکعمروایعی
خوب شهری را در محلۀ آرارات از منطقۀ سه شهرداری تهران بررسی و سنجش میکند ،تا به کعارکرد هعر یعک از
این نمایهها در محلۀ مورد پژوهش پی ببرد .این پژوهش از گونۀ توصیفی -تحلیلی بوده و ابزار سنجش پرسشنامه
است که پس از استخراج گویههای نمایهها و بهرهگیری از طیف سنجشی لیکرت ،از کارشناسعان درگیعر معدیریت
شهری که ساکن همیشگی محله بودند ،پرسشگری شعد .در ایعن پعژوهش ،انعدازة نمونعه  20تعن (نفعر) ،روش
نمونهگیری گزینشی و گونۀ پژوهش ،کاربردی است .یافتهها با بهرهگیری از آزمون پعارامتری تعی ( )T Testبعرای
آزمودن گمانۀ (فرضیه) یکم و آزمون ناپارامتری فریعدمن ( )Friedman Testبعرای آزمعودن گمانعۀ دوم در فضعای
نرمافزاری  SPSSتحلیل شدهاند .بر پایۀ نتایج مقاله ،میان میانگین دادهها برای هشت نمایۀ تحت بررسی ،تفعاوت
معناداری وجود دارد .این محله ،در زمینۀ کارکرد میانگین مجموعۀ نمایه های حکم روایعی خعوب شعهری ،وضععیتی
نسبتا مطلوب دارد؛ ولی از دید کارکرد یکبهیک نمایهها ،وضعیتی نامطلوب یا ضععیف دارد ،چعون بعر پایعۀ تحلیعل
وضعیت مطلوبیت میانگین برای مجموعۀ نمایههای هشتگانه ،میانگین بعهدسعتآمعده در دسعتۀ مطلوبیعت نسعبتا
مطلوب با سطح معناداری کمتر از خطای آماری  0/001است .در زمینۀ آزمون گمانۀ یکم ،چون از میان نمایعه هعای
حکم روایی خوب شهری ،مشارکت و پاسخگویی ،در میان نمایه هعایی بعا بیشعترین میعانگین ردهای جعای دارنعد،
بنابراین این گمانه هم در کنار گمانۀ یکم ،هر دو با اطمینان آماری  %99پذیرش میشوند.

کلیدواژهها :حکمروایی خوب شهری ،کالنشهر تهران ،محلۀ آرارات ،مدیریت محلهای.
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نویسندۀ مسئول:

 E- mail: g.rostami@ymail.com
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مقدمه و بیان مسئله
دو کنشگر رشد و توسعۀ شتابان کالبدی شهرها و افزایش بیرویۀ جمعیت آنهـا ،مایـۀ پیـدایش تنگنـاهـای نـاهمگون و
ناهمخوان در آنها و آفرینش چالشهای خُرد و کالن برای مدیریت شهری آنها شدهاند .این نِهِش یا وضعیت در ایران که
یک کشور جهانسومی با افزایش بی رویه و ناهنجار رشد جمعیت ،کوچ گسترده به شـهرها و رشـد کالبـدیِ کـمبهـره از
توسعۀ کالبدی بوده است ،ناگویاتر است .به همـینگونـه ،وضـعیت مزبـور در کـالنشـهر تهـران در جایگـاه پایتخـت و
بزرگترین کانون جا به یا رُبایش جغرافیایی کشور در همۀ ابعاد و فرانمونهای فضایی ،اقتفـادی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی،
سیاسی ،خدماتی ،دسترسی و ...از همۀ مکانهای کشور بیشـتر و نـاگوارتر اسـت .برانـداختن و ریشـهکـن کـردن چنـین
تنگناهایی که بار آنها بیش از هر سازمان دیگری ،بر دوش مدیریت شهری تهران است ،بهتنهایی از تـوان ایـن مـدیریت
بیرون است و به گفتهای ،مدیریت تکمرکزیِ دستوری تهران ،توان برچیدن آنها را ندارد؛ از این رو ،آنچه از آمـوزههـای
مدیریتهای شهرهای همسان در کشورهای دیگر بر میآید ،رویآوری به مدیریتهای خُرد و محلی ،بهویهه در گستره و
تراز کوچکترین یکاهای شهری ،یعنی محلهها و با بهرهگیری از پیادهسازی نمایههای «حکمروایی شهری» 1اسـت .بـه
دید نگارنده ،مدیریت شهری در شهرهای کالن ایران؛ بهویهه کالنشهر تهران ،در سه تراز رسمی و یـک تـراز نارسـمی
انجام میگیرد .ترازهای رسمی ،مدیریت شـهری مرکـزی ،منطقـهای و ناحیـهایانـد و تـراز نارسـمی ،همانـا «مـدیریت
محلهای» 2است.
امروزه مدیریت شهرها؛ بهویهه کالنشهرها با توجه به پیچیـدگیهـای چندگانـۀ نـاهمگون در زمینـههـای کالبـدی،
فرهنگی ،کارکردی ،زیستمحیطی و مانند آن ،تنها در توان مدیریت متمرکز شهری نیست؛ از این رو ،با توجه به پیچیـده
شدن ن امهای مدیریت شهری و پویش جامعه به سوی ن امهای مردمساالرانه ،ناکارآمدی و گران بودن شیوۀ مـدیریت
متمرکز شهری در کالنشهرهایی چون تهران ،بیش از پیش آشکار شده است و بهرهگیری از «مدیریت پایینبـهبـاال» 3و
مردمنهاد که در آن گذار به سوی حکمروایی خوص شهری بهروشنی پدیدار شود ،نیازی بنیـادین اسـت .بنـابراین ،بیشـتر
شدن نارساییها در بزرگشهرهای ایران ،بهویهه کالنشهر تهران و ناخشنودی برآمده از آنها ،بـازنگری در شـیوۀ روامنـد
مدیریت شهری را بایسته و ناگزیر کرده است .در راستای از میان برداشتن این نارساییها و دسـتیابی مـدیریت محلـهای،
پافشاری بر مدیریت و توسعۀ محلهها که پایه و توسعۀ ناحیهها و منطقههای کالنشهر تهران محسوص میشوند ،بایسـته
است .نیاز به دستیابی به این مهم ،پـیش از هـر چیـز ،سـنجیده کـردن و توسـعه دادن «ن ـام مـدیریت و برنامـهریـزی
محلهای» 4است .بر این پایه و با توجه به نوشتههای باال ،آشکار میشود که بررسی و پهوهش دربارۀ اثرهای نمایـههـای
حکمروایی خوص شهری بر مدیریت محلهای شهر تهران و اثرپذیری این گونۀ نوین مدیریتی که در کـالنشـهرها نمـود
دارد و نیز شناسایی این اثرها و پررنگی و کمرنگی آنها در محلههای پهنههای دیگرگون فضایی شهر ،یک بایستگی است
که باید به آن پرداخته شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Urban Governance
2. Community Management
3. Bottom-up Management
4. Community Management and Planning System
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فرگشت و دگردیسی در ن ام مدیریت شـهری ایـران ،نیـازی نـاگزیر بـرای سیاسـتگـذاران و کـنشگـران فضـای
تفمیمگیری کالن در کشور است .بر پایۀ رویکردهای پذیرفتنی ،روی هم رفته ،آنچه در این زمینه نیـاز اسـت ،پیگیـری
سیاستهای کالن کشور در زمینۀ تمرکززدایی ،واگذاری کارها ،گسترش الیههای محلی ن ام مدیریت سرزمین و نیز بـه
وجود آوردن پایداری مالی در ادارۀ امور محلی در کشور است (هاشمی ،طاهرخانی و بفیرت .)146 :1390 ،پیرامون ن ـام
مدیریت شهری در ایران ،خردهگیران بسیاری با دیدگاه انتقادی آن را به چالش کشیدهاند .در این زمینه ،سعیدنیا (،)1379
میگوید که مدیریت شهرها در ایران شکافی ژرف با حکمروایی شهری دارد و مدیریت شهری در کشورهای اروپایی کـه
در جایگاه دستگاه حاکمۀ [شهر] کردار میکند ،با مدیریت شهری در ایران که ادارۀ نگهداری و پاسداشت شـهر اسـت ،از
ریشه دگرگون است .به همین دلیر ،در یکی دو دهۀ گذشته ،بسیاری از سـازمانهـا و نهادهـای کـارگزار در مـدیریت و
برنامهریزی شهری در گسترۀ جهانی ،بر فراگیرکردن نگرش مشارکتی برای فراگیر کردن گونهای از رهیافـت مـدیریت و
برنامهریزی از «پایین به باال» انگشت گذاشتهاند .هدف از این رهیافت ،توجه به توانمندسازی جامعههای محلـهای بـرای
پایش کنشهای توسعهای بوده است (حاجیپور.)99 :1383 ،
تهران که نقشی بنیادین در بالندگی و پیشرفت کشور دارد ،امروزه بـه شـوندِ (دلیـر) تنگناهـا و چـالشهـای فـراوان
اجتماعی ،اقتفادی ،زیرساختی و زیستمحیطی ،به آستانۀ بحران مدیریتی رسیده است .آنچه بیش از هر چیزی دیگـر در
این سرنوشت دارای ارج و ارزش بوده و است ،ن ام سیاسی مدیریتی چیره بر آن است؛ بـه گونـهای کـه امـروزه جسـتار
مدیریت این شهر به یکی از پیچیدهترین جستارهای توسعۀ شهری کشور دگریده شده است (سیافزاده و بدریفر:1387 ،
 .)38در زمانۀ کنونی ،راهاندازی شوراهای اسالمی شهرها از سال  1377این فرصت را فراهم آورده اسـت تـا در برخـی از
شهرها مانند تهران ،سنندج و تربت حیدریه ،مدیریت محلهای ارج گذاشته شود (ایمانی جاجرمی .)89 :1383 ،با این روی،
با پیدایش پیاپی و یکی پس از دیگری پیچیدگیهای ن ام شهری و همچنین مدیریت شهری در کـالنشـهر تهـران ،در
دهۀ گذشته ،شهرداری تهران به ناچار و در نمونههایی انگشتشمار ،از روی اراده و اختیـار خـود بـه بخـش خفوصـی و
جامعۀ مدنی در تراز خُرد فرصتهایی داده است تا بتوانند بسته به توان خود ،در فرایند مـدیریت شـهری شـرکت جوینـد.
راهاندازی نهاد شورایاری و جایدهی آن در سراهای محله و برگزیدن مدیر محله در همۀ محلههای تهـران و نگاشـت و
پیادهسازی بسیاری از رویکردهای فرهنگی ،مشارکتی ،مردمگرایانه و ...دلیر شده است تـا کورسـوهایی از سیاسـتهـای
برآمده از حکمروایی شهری ،در درون مدیریت شهری تهران پا بگیرند.
مدیریت محله ،نزدیکترین تراز از مدیریت شهری است که با زندگی شهری شهروندان بیشترین برخورد و پرماس را دارد.
در مدیریت محلهای ،هدف واال ،درکشیدن بیشتر مشارکت شهروندان برای کم کردن یا ریشهکن کردن چالشهای محلۀ خود
و بهرهگیری از اندیشۀ شهروندان و یرفیتها و سررشتههایی است که در محله وجود دارد .مدیریت محلـهای در ایـران بیشـتر
«در چارچوص شورایاریها» شناسایی شده است .شورایاریها نزدیکترین یکای مدیریت شهری به مردم محسوص میشوند؛ به
گونهای که میتوانند از سویی با شوراهای شهری و از دیگر سو با شهرداری پیوند داشـته باشـند (غفـاری.)197-198 :1392 ،
بنابراین ،مدیریت شهری برای پیشگذاری خدمات بهتر ،به ناچار کارگزار بهرهگیری از توان مشارکتی شـهروندان ،بـهویـهه در
گسترهها و ترازهای محلهای است (جمشیدزاده )98 :1383 ،که در چارچوص الگوی مدیریت محلهای انجام میگیرد.
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بیگمان ،با توجه به اینکه ارزشمندترین اصرهای راهاندازی مدیریت محلی ،ریشه در حکمروایی خوص شهری دارنـد،
در این بررسی ،کارکرد نمایههای حکمروایی خوص شهری در جایگاه نوینترین الگـوی مـدیریتی خُـرد و مـردمسـاالرانۀ
شهری در سراسر جهان ،در مدیریت محلۀ آرارات که یکی از محلـههـای منطقـۀ  3شـهرداری تهـران اسـت ،بررسـی و
سنجش میشود .از این رو ،چون چالش پایهای پهوهش مزبور ،بررسی و تحلیر الگوی مدیریت محلهای بر پایۀ نمایههای
حکمروایی خوص شهری است ،نمایههای هشتگانۀ این گونه از حکمروایی که از سوی نهادهای بینالمللی پردازنـده بـه
مدیریت شهرها پیشگذاری شده و در گسترۀ جهانی از سوی نهادها و سازمانهای درپیوسته (مرتب )،پذیرفتـه نیـز شـده
است ،سنجۀ بررسی و تحلیر الگوی مدیریت محله قرار گرفتهاند .در این زمینه ،پهوهش پیش رو در پی آزمودن دو گمانۀ
پهوهش است:
 .1محلۀ آرارات در زمینۀ کارکرد نمایههای حکمروایی خوص شهری ،وضعیتی درخور دارد.
 .2از میان نمایههای حکمروایی خوص شهری ،مشارکت و پاسشگویی ،کـارکرد بیشـتری در مـدیریت محلـهای در
محلۀ آرارات دارند.

ادبیات نظری پژوهش
حکمروایی خوب شهری و کالنشهر تهران
حکمروایی ،کنش یا شیوۀ حکومت کردن یا کارکرد حکومـت اسـت (لشـکرزاده .)20:1390 ،در دانشـنامۀ شـهر (،)2005
حکمروایی ،روش بهکارگیری توان مردم به معنای سیاستسازی و پیادهسازی سیاستها و تفمیمگیری همگانی شـناخته
شده است (جهانشاهی .)46 :1386 ،پویش جهانی حکمروایی خوص شهری 1از سوی زیستبوم سازمان ملـر 2بـر «شـهر
فراگیر» به مثابۀ درونمایۀ مورد ن رش انگشت میگذارد و شماری از سـنجههـا و اصـرهـای راهنمـا ماننـد مشـارکت،
تمرکززدایی ،برابری ،همگرایی ،پاسشگویی ،مسئولیتپذیری در برابر جامعۀ مدنی ،کارایی در پیشگذاری خدمات ،پایداری
و امنیت را شناسایی میکند ( .)Taylor, 2000: 89در بیشتر موردها ،حکمروایی ،سه گروه از بازیگران را در بر میگیـرد:
دولت ،بخش خفوصی و جامعۀ مدنی ( .)Dekker, 2004: 156هدف بنیادین حکمروایـی ،بـرانگیختن کـنش دوسـویۀ
سازندۀ میان این سه بازیگر است (برکپور( )41 :1381 ،نگارۀ .)1
حکمروایی شهری ،هنگامی خوص است که کارساز باشد .این حکمروایی باید مشارکتی ،شفاف ،پاسشگو و برابریخواه باشد
و مقررات قانونی را بهکار گیرد .فرایندی است که به دست دولت رهبری میشود ،ولی بـا همکـاری بخـش خفوصـی و
جامعۀ مدنی به پیش میرود .مشارکت و همکنشی سازندۀ هر سه بخش مزبور ،برای دستیابی بـه توسـعۀ انسـانی نـاگزیر
است (شریفیان ثانی .)50 :1380،این حکمروایی ،برای مدیریت شهری ایران ،بهویهه در بزرگشـهرها یـک نیـاز بنیـادین
است؛ چون «کالنشهرهای کنونی کشور ،دیگر آن شهرهای دیرین نیستند که سادگی وابستگیها و رابطههای اجتماعی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. WCGUG (World Campaign of Good Urban Governance
2. UN Habitat
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و بدهبستانهای اقتفادی ،ویهگی پایهای و برتر آنها باشد؛ بلکه در پندارۀ فراگیر ،شـهرهایی پیچیـده و درهـمتنیـدهانـد»
(حاتمینهاد )4 :1380 ،که برداشتن یا کاستن تنگناها و چالشهـای برآمـده از ایـن پیچیـدگی و درهـمتنیـدگی ،نیازمنـد
مدیریت کارآمد و بهینۀ شهری است .چنین مدیریتی ،آنگونه که بسیاری از کارشناسان باور دارنـد ،بـدون وابسـتگی بـه
حکمروایی خوص شهری و بهرهگیری از نمایههای آن ،ناتوان از انجام درست وییفۀ خود است (Beall, 2001؛ Hickey

& Mohan, 2004؛ Kakarala, 2004؛ گیدنز1378 ،؛ صرافی1380 ،؛ و حاتمینهاد.)1380 ،

نگارة  .1حکمروایی خوب شهری ،ستاندة سه بُنپارة بنیادین است – بُنمایه :نگارندگان

به راستی« ،یکی از چالشهای برجستۀ مدیریت شهری در ایران ،روامندی و مقبولیت مردمسـاالرانه اسـت» (ایمـانی
جاجرمی و دیگران .)421 :1392 ،تنها از راه دستیابی به این روامندی مردمساالرانه است که حکومـت شـهری مـیتوانـد
قدرت و اختیارهای الزم و نیز پشتیبانی سیاسی و اقتفادی شهروندان را بهدست آورد (همان ،به نقر از مدنیپـور:1381 ،
 .)132با توجه به آنکه امروزه تازهترین رویکرد برای مدیریت شهرها« ،حکمروایی خوص شهری» است و دیگر نمیتوان با
پشت دادن به قدرت و روامنـدی دولتـی و بـا وابسـتگی بـه راهبردهـای بـاال بـه پـایین حکمرانـی ،شـهرها و بـهویـهه
کالنشهرهایی را که سرشار از گوناگونیها ،پیچیدگیها و درهمتنیدگیهای چندگانه در زمینههای دیگرگـون اجتمـاعی،
اقتفادی ،فرهنگی و مانند آنند ،اداره و مدیریت کرد ،از این رو ،یگانه راه برجـایمانـده بـرای مـدیریت بهینـه ،شایسـته،
کارآمد و برابریخواه کالنشهری چون تهران ،بهرهگیری از پشتوانۀ مردمی و نهادهای مدنی در همۀ فرایندهای مدیریت
شهری است .از این رو ،کالنشهر تهران نمیتواند جدا از فرایند و چرخۀ گذار مـدیریت متمرکـز بـه مـدیریت نـامتمرکز،
همپوش با حکمروایی خوص شهری باشد.
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مدیریت محلهای و کالنشهر تهران
مدیریت محلهای ،سازمانی است محلی و سازمانیافته از بازیگران رسمی و غیررسمی زندگیِ محلهای ،با هدف مدیریت محله در
راستای هدفهای مدیریت شهری (پورعاشور .)14 :1390 ،در چند دهۀ گذشته ،توجـه بـه مشـارکت اجتمـاعی شـهروندان در
اندازهها و فرانمونهای گوناگون ،بهویهه در تراز محلی نگاه مدیران شهری را درکشیده است؛ زیرا باور بر این است که مدیریت
محلی میتواند امکان پیگیری خواستها و نیازهای محلهها را در گروه مدیریت شهری به دیسه یا شکر بهتری انجـام دهـد و
فرصت همکنشی ،مشارکت و پویاسازی بیشتر شهروندان را فراهم آورد و محله مـیتوانـد بسـتری بـرای مفهـومپـذیر شـدن
جستارهایی چون همبستگی ،بردباری و مشارکت باشد .مدیریت محلهای که دارای توان پردازش سـاختارهای نـوین ،ایسـتار و
جایگاهی نو و راهبردهای پویا است ،ساختاری برای شکوفاشدن توانمندیهای کنشگران اجتماعی است و میتواند به پشتوانۀ
ساختار اجتماعی خود ،پیوندهای نوینی را برای ورود کنشگران تازه بیافریند (همان.)633 :
امروزه دگردیسی و دگرگونی در مدیریت شهری با درپیشگیری مدیریت نو ،دربرگیرندۀ ادارۀ امـور شـهر بـرای رشـد
پایدار پهنه های شهری در گستره و تراز محلی است .این روش نوین مدیریت شهری با انگشـتگـذاری بـر جامعـههـای
محلی را میتوان بخشی ناگسستنی از تمرکززدایی در سالهای واپسین دانست (رضویان .)46 :1381 ،بـا توجـه بـه روال
ناپایدار کنونی توسعه در کشورهای جهان سوم ،به یک دگرگونی درونمایهای در دل مدیریت شـهری نیـاز اسـت و ایـن
دگرگونی باید از کوچکترین یکای در گسترۀ شهر انجام گیرد ،تا رسیدن به توسعۀ پایدار و زنـدهسـازی نقـش محلـه در
همبستگی های اجتماعی و آفرینش جامعۀ مدنی ،به سرانجام برسد .محله در گسترۀ زندگی شهری در سـنت شهرنشـینی
ایرانی نقشی برابر با انجمنهای مردم نهاد در گسـترۀ اجتمـاعی را دارا بـوده و در دورۀ کنـونی بـا جـذص مشـارکتهـای
شهروندان در چارچوص فعالیتهای خودانگیخته ،میتواند به بُنپارهای برای توانبخشی جامعۀ مدنی دگریـده شـود ،تـا از
خردشدن جامعه پیشگیری کند (سجادی ،یاریقلی و کالنتری .)58 :1392 ،نگرش محلهمحـوری بـه دنبـال برخـورد بـا
چالشهای شهری برآمده از پیادهسازی برنامههای از باال به پایین و باور بر اینکه کلید توسعۀ پایدار و بـرانگیختن توسـعه
در گسترۀ محله است ،آغاز گردید (همان ،به نقر از اوانا .)64 :1392 ،از میانۀ دهۀ  1980تا کنـون ،مـدیریت شـهری بـه
گونۀ شایسته ،بر یرفیتسازی محلی ،توانبخشی رویکرد نهادی -سازمانی و در پایان گذار از گونهای مدیریت متمرکز به
مدیریت محلی توجه کرده است .بنابراین ،نیاز به بهرهگیـری از یرفیـتهـای محلـههـا و بازشناسـی نقـش بـازیگران و
کنشگران مدیریت شهری ،به بهرۀ خود ،به ریختیابی و راهاندازی الگویی نو از مدیریت شهری در گسترۀ محلهها به نام
«مدیریت محلهمحور» انجامیده است (نوریان و م فریپور.)47 :1392 ،
کالنشهر تهران سازمانیافته از محلهها ،یعنی کوچکترین یکاهای بخشبندیهـای شـهری اسـت .ایـن یکاهـای
کوچک ،در دو دهۀ واپسین ،با ناتوانی مدیریت شهری در ادارۀ امور شهری دست به گریبان بودهاند (ساسـانپـور:1390 ،
 .)478در سالهای گذشته ،مدیریت شهری تهران ،برای ادارۀ هر چه بهتر این شهر و کاستن چـالشهـا و نارسـاییهـای
شهروندان ،دست به پیادهسازی الگوی مدیریت محله در گسترۀ شـهر تهـران زده اسـت .مـدیریت محلـههـا ،در جایگـاه
برجستهترین گونۀ مدیریت و برنامهریزی مشارکتی ،دارای مدیریت نامتمرکز ،مشارکتی یا هـمکنشـی اسـت (مشـکینی و
دیگران.)32 :1392 ،

ارزیابی کارکرد مدیریت محلهای در محلۀ آرارات تهران بر پایۀ نمایههای حکمروایی خوب شهری

515

مدیریت کالنشهر تهران با پیادهسازی «الگوی مدیریت محله» در محلههای شهر تهران که با هـدف سـرردن امـور
فرهنگی و اجتماعی در گسترۀ محله به خـود شـهروندان محلـههـا و بهـرهگیـری از یرفیـت مشـارکت و توانمندسـازی
شهروندان انجام گرفته است ،فرصت دیگری را برای همکنشی دلبستگان به امور شهری در گسترۀ محلهها و شـکوفایی
توانایی محله آماده کرده است .این الگو که نخستین بار در چارچوص دستورکار مشارکتهای اجتماعی در محلههای شـهر
تهران به پذیرش شورای اسالمی شهر تهران رسید ،در آغاز در سال  1388در چندین محلۀ تهران بـه دیسـۀ آزمایشـی و
سرس در سال  1390به گونۀ رسمی و فراگیر در همۀ محلههای شـهر پیـادهسـازی شـد .دسـتورکارهای مشـارکتهـای
اجتماعی در محلههای شهر تهران ،محله را بسـتر پیـاده سـازی الگـوی مـدیریت محلـه دانسـته و بـرای سـازماندهـی
مشارکتهای اجتماعی ،برنامۀ ساخت «سراهای محله» را پیادهسازی کرده اسـت (غفـاری .)115 -118 :1392 ،بـر ایـن
پایه ،شهرداری تهران «راهبرد مدیریت محلی» را در برنامۀ کاری خود جای داده است .از این رو ،با هدف به بار نشسـتن
فرایند تمرکززدایی ،انگشتگذاشتن بر جامعههای محلی را به عنوان بخش بنیادین این فرایند پذیرفتـه اسـت .بـه همـین
دلیر ،کوشش شده با هدف جذص مشارکتهـای مردمـی و تمرکززدایـی ،در  374محلـۀ شـهر تهـران ،مـدیریت محلـه
راهاندازی شود تا به این گونه ،شهرداری از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیر شود (همان.)118 :

رابطۀ حکمروایی خوب شهری و مدیریت محلهای
«در الگوی حکمروایی خوص شهری ،محلهها کارکرد بازپخش اجتماعی سازوکارهای نـوین قـدرت را بـا آفـرینش زمینـۀ
پیدایش کارگزاران دیگری از بخشهای خفوصی و مردمی فراهم میآورند و بستر بهینهای بـرای ریخـتیـابی سـرمایۀ
اجتماعی 1میآفرینند که همان شبکههایی از نهادهای خودانگیخته و انجمنهای داوطلبانۀ آکنده از اعتمادند» (خسـروی،
 .)702 :1391مدیریت محلهای زمینههای فرایند افقی همکنشی نهادها و بازیگران «حکمروایی خوص شهری» را فـراهم
میآورد .به این شیوه ،در نگرش حکمروایی شهری پایبند به مدیریت محلهای ،گروهـی از بـازیگران و نهادهـا ،در پیونـد
شبکهای و نه پایگانی ،به شکر افقی ،یک پیکربندی فضایی -اجتماعی را ریخـت مـیدهنـد کـه زمینـۀ پیـدایش رشـد
فرهنگی را میآفریند (الوانی.)5 :1388 ،

بنپارههای (عناصر) مدیریت شهری و مدیریت محلهای
عبداللهی و صرافی ( ،)130 :1387مدیریت شهری را سازمانیافته از چهار بُنپاره میدانند ،دربرگیرندۀ .1 :شـهروندان؛ .2
شهرداری؛  .3شورای شهر و  .4بخش خفوصی .هر یک از این بُنپارهها ،دهنادین و بهترتیب وییفۀ «مشارکت»« ،ادارۀ
امور شهر»« ،ن ارت و هماهنگی» و «پشتیبانی و همکاری» را انجام میدهند .برآیند همکاری این بُنپارهها در چارچوص
مدیریت شهری ،پیشرفت و آبادانی شهر است .بُنپارههای مدیریت شهری و برآیند یـا بـرونداد آنهـا در نگـارۀ  2پدیـدار
است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social Capital
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مدیریت شهری

شهروندان
مشارکت

شهرداری

شورای شهر

بخش خفوصی

ادارۀ امور شهر

نظارت و هماهنگی

پشتیبانی و همکاری

پیشرفت و آبادانی شهری
نگارة  .2نقش عناصر مدیریت شهری -بُنمایه (عبداللهی و صرافی)130 :1387 ،

نگارۀ باال نشان میدهد که شهروند یا به گفتهای ،جامعۀ مدنی یکی از پایههای بنیادین مدیریت شهری اسـت و اگـر
مدیریت شهری به شهروندی که برای آسایش وی شهر مدیریت میشود ،توجه نکند یا به شـیوهای او را از مشـارکت در
فرایند یا چرخۀ مدیریت شهر خود دور نگه دارد ،نخواهد توانست مدیریتی برابریخواه و مردمساالرانه باشد .مدیریتی کـه
با مردم و شهروندان بیگانه باشد ،نه روامندی اجتماعی دارد و نه از پشتوانۀ اجتماعی برخوردار است.
در همین راستا ،بُنپارههای مدیریت محلههای یک شهر ،با بهرهگیری از بُنپارههای مـدیریت شـهری بـا توجـه بـه
ساختار و نهش سیاسی -اداری ،اقتفادی ،اجتماعی و فرهنگی مدیریت شـهری هـر کشـور و هـر شـهر ،پدیـدار شـده و
سازمان یافتهاند .به گفتهای دیگر ،بیشتر بُنپارههای مدیریت محلهای ،برگرفته از همان بُنپارههای مدیریت شهریاند .بر
پایۀ نگارۀ  ،2بُنپارۀ مشارکت شهروندان و پشتیبانی و همکاری میان مدیریت محله و بخش خفوصی و جامعـۀ مـدنی و
شرکت مردم محله در ادارۀ شهر و انجام پارهای از کارهـای محلـه بـا همـاهنگی شـهروندان ،از بُـنپـارههـای مـدیریت
محلهایاند ،چرا که نمایههای هشتگانۀ جهانی که سازمانهایی جهانی ،مانند برنامۀ توسعۀ ملر متحد 1برای حکمروایـی
خوص شهری پیشگذاری کردهاند ،با نمایههای مدیریت محله همپوشی زیادی دارند .در جدول  1این نمایهها و گویههای
درپیوسته با آنها که برای این پهوهش بیرونکشی و پیشگذاری شدهاند ،فهرست گردیدهاند.

محدودة پژوهش
در سال  1334برای نخستین بار منطقۀ سۀ شهرداری تهران در داخر مرز شهری جای گرفت و در سال  1358در جایگاه
یکی از بخشبندیهای شهر تهران با محدودههای کنونی ریخت گرفت .این منطقه اکنون دارای شش ناحیه و  12محله
است ( )tehran.ir/default.aspx?tabid=284که یکی از آنها محلۀ آرارات است که در ناحیۀ یک منطقه جـای گرفتـه
است و «بر پایۀ سرشماری همگانی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران ( 26140 ،)1390نفـر را در خـود جـای داده اسـت»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. UNDP
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(مرکز آمار ایران .)1390 ،همانگونه که نگارۀ پایین نشان میدهد ،محلۀ آرارات از ن ر ایستار نسبی جغرافیایی ،از شـمال
با منطقۀ یک شهرداری (بزرگراه چمران) ،از جنوص با منطقۀ شش شهرداری (بزرگراه همت) ،از شرق با محلههای امانیه و
کاووسیه (بزرگراه کردستان) و از غرص با محلۀ ونک (خیابان شیش بهایی) هممرز است (نگارۀ .)3

نگارة  .3نقشۀ محلۀ آرارات در منطقۀ سه شهرداری تهران -بُنمایه (نگارندگان)

روش پژوهش و ابزارهای تحلیل
روش به کاررفته در این پهوهش توصیفی -تحلیلی ،ابزارهای گردآوری داده و ابزارهای آمیزشی «کتابخانهای -میـدانی»
است .جامعۀ آماری این پهوهش ،کارشناسانیاند که در امور وابسته به مدیریت شهری ساکن در محلۀ آرارات یـا ناحیـۀ 1
منطقۀ  3سررشته دارند ،یا به هر دلیلی با این منطقه آشنایند .بر پایۀ نمونهگیری گزینشی برای این محله 20 ،تَن برگزیده
شدند« .در مواردی ویهه ،نمونههای گزینشی بهترین نمونههاییاند که میتوان به دست آورد .نمونهگیری گزینشـی بـرای
بررسیهای یابشی دربارۀ اندیشههایی که هنوز پای نگرفتهاند ،مناسب است (بیکر« .)188 :1392 ،در پـهوهشهـایی کـه
جامعۀ آماری آنها دربرگیرندۀ کارشناسان است ،چنانچه جامعه چارچوص شناختهشده یا دسترسیپذیر نداشته باشد ،میتـوان
از روش گزینشی بهره گرفت» (حافظنیا .)162 :1389 ،برای انجام پهوهشهایی که دادههای موردنیـاز بایسـتی بـا روش
گفتوگو یا پرسشگری به دست آید ،نمونهها اغلب  15تا  20تن است (احمدی103 :1388 ،؛ مشکینی و دیگران:1393 ،
 .)36به همین دلیر ،برای این پهوهش  20پرسشنامه در میان کارشناسان برگزیـده پخـش گردیـد .در اینجـا ،من ـور از
کارشناس ،شهروندان دارای مدرک فوقدیرلم تا دکترای پیوسته و مرتب ،با حوزۀ مدیریت و برنامـهریـزی شـهری اسـت.
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برای تحلیر دادهها ،از آزمونهای آماری تی و فریدمن 1در محی ،نرمافزار  SPSSبهره گرفته شده است .در این راستا ،از
میان آزمونهای باال ،برای آزمودن گمانۀ یکم ،آزمون نخستین و برای آزمودن گمانۀ دوم ،آزمون واپسین بـهکـار گرفتـه
شدهاند.

نمایههای پژوهش
برای حکمروایی خوص ،نمایههایی از سوی پهوهشگران برساخته و پیشنهاد شده است که از آن میان ،بررسی سه تـن از
پهوهشگران به نامهای کافمن ،کرای و لویتون ،2با آمیزش یافتههای نهادهای دیگرگون بـینالمللـی هـمچـون ،3EIU
 ،4ICRGبنیاد مانداک و خانۀ آزادی دربارۀ وضعیت اقتفادی و اجتماعی کشورها ،نمایههای حکمروایی خوص را گـزینش
کردهاند .این نمایهها بر این پایهاند :حق ن ردهی و پاسشگویی ،پایداری سیاسی ،کارایی دولت ،کیفیت قوانین و مقـررات،
حاکمیت قانون و مهار فساد (میدری و خیرخواهان .)99:1383 ،زیستبوم سازمان ملر متحد ،یازده نمایۀ حکمروایی خوص
شهری را بر این پایه میداند .1 :مشارکت؛  .2قانونمـداری؛  .3شـفافیت؛  .4پاسـشگـویی؛  .5هـمگرایـی؛  .6برابـری؛ .7
کارایی؛  .8مسئولیتپذیری؛  .9بینش راهبردی؛  .10واگذاری مسئولیت به الیههای پایین و  .11امنیـت ( UN-Habitat,

 .)2002:19-26در آینده ،در سال  ،2006همین زیستبوم ،نمایههای حکمروایی شهری را در  24شـهر سـنجش کـرد و
 26نمایه را بر این پایه شناسایی کرد .نمایههای حکمروایی خوص شهری بنا بر شناسش این زیستبوم ،آمیزهای اسـت از
پنج نمایۀ کلی که بر این پایهاند :مشارکت ،برابری ،کارایی ،پاسشگویی و امنیت .نمایههای 26گانۀ حکمروایی بر پایۀ این
پنج هستۀ بنیادیناند که افزون بر زیستبوم سازمان ملر ،از سوی سازمانهایی دیگـر ،ماننـد بانـک جهـانی ،پذیرفتـه و
فراگیر شدهاند (پاداش و دیگران .)76 :1386 ،بر پایۀ بررسیهایی که در زمینۀ حکمروایی خوص شهری و سـنجش آن بـا
نهش و چندوچون شهرهای ایران انجام گرفته است ،سنجههایی چون مشارکت شهروندان ،کارایی ،پذیرا و پاسشگو بودن،
مسئولیت ،شفافیت ،قانونمندی ،همگرایی ،برابری ،بینش راهبردی و تمرکززدایی ،سنجههای حکمروایی خوص شهری در
ایران نام برده شدهاند .هر یک از سنجههای نامبرده پندارهای دارند که در ن امی یکپارچه در همکنشی با یکدیگر ،ن ـام
مدیریت شهری پشتداده به حکمروایی خوص شهری را ریخت میدهند .در بخشهای پسین ،هر یک از این سنجههـا را
در جایگاه سنجههای مناسب حکمروایی خوص شهری در شهرهای ایران ،پیشگذاری و شناسـایی مـیکنـیم (بـرکپـور،
.)501:1386
در این مقاله ،پس از بررسیهای موردنیاز و بر پایۀ شیوهها و الگوهای مدیریت شهری و مدیریت محلهای در ایـران و
بر پایۀ ادصسار پهوهش و گزینش نمایههای جهانی ،هشت نمایه برای سنجش مـدیریت محلـهای بـر پایـۀ نمایـههـای
حکمروایی خوص شهری برگزیده شد که در جدول  1همراه با گویههای جداگانۀ هر کدام ،پیشگذاری شدهاند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .T & Friedman Tests
2. Kaufman, Cry & Leviton
3. Economist Intelligence Unit
4. International Country Risk Group
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جدول  .1نمایههای هشتگانۀ پژوهش

نمایه

گویه
مشارکت در فعالیتهای همهسودرسان ،مشارکت مردم در برنامهریزیها و تفمیمگیریها ،مشارکت

مشارکت

نهادهای مدنی و بخش خفوصی در برنامـهریـزیهـا و تفـمیمگیـریهـا ،ن ـارت شـهروندان بـر
تفمیمگیریهای درپیوسته با محله ،آسانسازی مشارکت شهروندان در روند توسعۀ محله.

پاسشگویی

مسئولیتپذیری

قانونمندی

همگرایی

برابری

شفافیت

کارایی

بُنمایه :نگارندگان

رساندن نیازها و خواستههای شهروندان محله به کارگزاران ردهباالی مدیریت شهری ،پاسـشگـویی
مدیران محله به شهروندان ،نبود فعالیتهای خودسرانه و بـیمسـئولیت در مـدیریت محلـه ،جـذص
مشارکت شهروندان محله به دلیر پاسشگویی مدیران محله ،پاسشگویی مدیران محله به اقـدامهـا و
فعالیتهای خود.
تشویق مردم به پذیرش مسئولیت از سوی مدیریت محله ،شایسته بودن مدیران محله در مسـئولیتی
که دارند ،پذیرش اشتباههای مدیریت محله از سوی خود وی ،کوشش مدیریت محله در کم کـردن
اشتباههای خود ،پیگیری به سرانجام رسیدن طرحهـای در دسـت اجـرا از سـوی مـدیریت محلـه،
احساس مسئولیت مدیریت محله در راستای تمرکززدایی.
وجود پارتیبازی و سوگیری در کارهای اداری محله ،تأثیرگذاری شهروندان یا گروههای دارای نفو ،
در تفمیمگیریهای محله ،دخالت افراد یا گروههای سودبَر در مدیریت محله ،پایبندی شهروندان
محله به قوانین و مقررات برنهاده شده ،پایبندی مدیریت محله به حقـوق شـهروندان ،گـردننهـی
مدیریت محله به برابری در برابر قانون.
همسویی و همفکری مدیریت محله با شهروندان ،همفکری مدیریت محله با سازمانها و نهادهـای
دیگر شهری ،همسویی مدیریت محله با جامعۀ مدنی (مردم و نهادهای مردمی) ،پشتیبانی مـدیریت
محله از سودهای بیشتر گروههـا و ردههـای اجتمـاعی ،وجـود یـک سـازوکار بـرای مشـورت بـین
سازمانهای رسمی برنامهریزی و توسعۀ شهری و شهروندان محله در مدیریت محله.
نبود پارتیبازی و حقوناحق کردن در محله ،وجود دسترسی به فرصتهای برابر و یکسان در محله،
رفتار برابر و همسان مدیریت محله با همۀ بخشهای نیازمند محله در خدماترسانی و پیشگـذاری
امکانات ،وجود برابری جنسیتی (فرصت و نگاه برابر بـه جنسـیت) در همونـدی در مـدیریت محلـه،
بهرهگیری خردمندانه از مناب و امکانات محله.
وجود شفافیت در تفمیمگیری در مدیریت محله ،وجود شفافیت در کارکرد در مدیریت محله ،وجـود
شـفافیت در دادن اطالعـات در مـدیریت محلـه ،ن رخـواهی از مـردم از سـوی مـدیریت محلـه در
آمادهکُنی و پیادهسازی برنامهها و طرحها ،توجه به ن ر شهروندان محله نسبت به کارکرد مـدیریت
محله ،روراست بودن مدیران محله در پیشگذاری برنامهها و برگزاری نشستهای همگانی برای در
جریان قرار دادن شهروندان محله.
همیشگی و پایدار بودن فعالیتهای مدیریت محله ،بهبودبخشی اقدامهای مدیریتی بر پایۀ دانش نو،
پافشاری بر بهبود شیوۀ ادارۀ امور واگذارشده از سوی مدیریت محله ،کاستن از هزینهها و افزودن به
کیفیت خدمات از سوی مدیریت محله ،پوشش خدماترسانی در گسـترۀ محلـه از سـوی مـدیریت
محله ،واگذاری پیوستۀ پیشگذاری خدمات به بخشهای دیگر جامعه از سوی مدیریت محله.
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یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
تحلیر توصیفی از یافتههای جمعیتشناختی پاسشگویان نشان میدهـد کـه میـانگین سـنی آنـان  38سـال بـوده اسـت
(پیرترین پاسشگو  51و جوانترین  29سال) .از ن ر جنسی 13 ،پاسشگو مرد ( )%65و  7پاسشگو نیز زن ( )%35بودنـد .از
ن ر تراز دانشآموختگی 2 ،تن دارای مدرک فوقدیرلم ( 8 ،)%10تن دارای مدرک کارشناسی ( 7 ،)%40تن دارای مدرک
کارشناسی ارشد ( )%35و  3تن دیگر نیز دارای مدرک دکتری بودند (.)%15

یافتههای استنباطی
در این مقاله ،در راستای آزمون گمانههای پهوهش ،با توجه به رویکرد حکمروایی خوص شـهری ،در گـام یکـم ،مـدیریت
محلهای در محلۀ مورد پهوهش بررسی و تحلیر شده است .در این راستا ،با انجام برآورد آماری 1با بهرهگیری از آمارههای
سنجش میانگینها ،با بهرهگیری از دو ابزار آزمودن آماری؛ یعنی آزمونهای تی و فریدمن ،در چارچوص گمانههای دوگانۀ
پهوهش ،وضعیت اثرپذیری مدیریت محلهای در محلۀ مورد پهوهش از نمایههای حکمروایی خوص شهری ،به بوتۀ آزمون
گذاشته شده است .گمانههای پهوهش ،بر پایۀ آزمونهای تی و فریدمن ،به دیسۀ زیر آزمون میشوند:
 آزمون گمانۀ یکم :برای آزمون گمانۀ یکم با نام «محلۀ آرارات در زمینۀ کارکرد نمایههـای حکـمروایـی خـوصشهری ،وضعیتی درخور دارد» ،از آزمون پارامتری  t-testتکنمونهای بهره گرفته شده است .بـر پایـۀ بـروندادهـای بـه
دست آمده از این آزمون ،آنگونه که یافتههای موجود در جدول  2نشان میدهند ،وضعیت کارکرد هر یک از این نمایهها
در مدیریت محلۀ آرارات ،دگرسان و دیگرگون است و مراجعه به دو ستون درپیوسته با اندازۀ میانگینهـا بـا دگرسـانی یـا
تفاوت میانگینهای بهدستآمده بهخوبی بیانگر این امر است .با نگرش به دامنۀ طیفی تحت بررسی (که بین  1تا  5و بـر
پایۀ طیف لیکرت در نوسان است) آشکار شد که میانگین بیشتر نمایههای پهوهش ،دارای بهینگی عددی نسبتام مطلوص و
نسبتام نامطلوص است (نگاه کنید به جدول .)2

نمایۀ مشارکت
بر پایۀ بروندادها یا ستاندههای جدول  2که برونداد ارزیابی کارشناسان حوزۀ مدیریت شهری از نمایههـای هشـتگانـۀ
حکمروایی خوص شهری درپیوسته با این پهوهش است ،تحلیر وضعیت بهینگی میـانگین بـرای نمایـۀ مشـارکت نشـان
میدهد که اندازۀ میانگین  3/5در دستۀ بهینگی نسبتام مطلوص جای دارد و چون تراز معناداری بهدستآمده برای آن کمتر
از لغزش آماری  0/5است ( ،)0/5 <0/494بیانگر اطمینان آماری  %95است .از ایـن رو ،مـیتـوان وجـود کـارکرد نسـبتام
مطلوص نمایۀ مشارکت در مدیریت محلهای آرارات را پذیرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Compute

ارزیابی کارکرد مدیریت محلهای در محلۀ آرارات تهران بر پایۀ نمایههای حکمروایی خوب شهری

521

جدول  .2وضعیت کارکرد نمایههای حکمروایی خوب شهری در محلۀ آرارات بر پایۀ آزمون  Tتکنمونهای

بهینگی عددی مورد آزمون = 3
دگرسانی

آمارۀ
نمایهها

آزمون

میانگین

یا تفاوت
میانگین

T

فاصلۀ اطمینان 95
درجۀ
آزادی

درصد

معناداری
اندازۀ
پایین

اندازۀ باال

مشارکت

0/698

3/05

0/0500

19

0/494

-0/099

0/199

پاسشگویی

4/25

3/19

0/190

19

0/000

0/965

0/283

مسئولیتپذیری

-6/53

2/47

-0/530

19

0/000

-0/699

-0/360

قانونمندی

-2/96

2/77

-0/225

19

0/008

-0/383

0/0664

همگرایی

-15/72

2/15

-0/850

19

0/000

-0/963

-0/736

برابری

-26/10

2/12

-0/880

19

0/000

-0/950

-0/809

شفافیت

-7/36

2/60

-0/400

19

0/000

-0/513

-0/286

کارایی

0/181

3/01

0/1000

19

0/858

-0/105

0/125

22/64

2/67

-0/329

19

0/000

-0/359

-0/298

گروه نمایههای حکمروایی
خوص شهری

بهینگی عددی :میانگینِ  1تا  2.33نامطلوص؛ میانگینِ  2/34تا  3/67نسبتام مطلوص؛ و میانگینِ  3/68تا  5مطلوص است.
توجه :با اندازۀ  P<0/5معناداری در تراز %95؛ و با اندازۀ  P<0/001معناداری در تراز  %99خواهد بود.
بُنمایه :یافتههای پهوهش

نمایۀ پاسخگویی
کارکرد نمایۀ پاسشگویی در مدیریت محلهای آرارات نسبتام مطلوص است؛ چرا که تحلیر وضعیت بهینگی میانگین بـرای ایـن
نمایه نشان از این دارد که میانگین  3/19در دستۀ بهینگی نسبتام مطلوص جـای دارد و چـون تـراز معنـاداری بـهدسـتآمـده،
پایینتر از کمینۀ لغزش آماری  0/001است ( ،)0/001 <0/000بیانگر اطمینان آماری  %99برای نمایۀ مزبور نیز است.

نمایۀ مسئولیتپذیری
همانطور که از جدول  2پدیدار است ،تحلیر وضعیت بهینگی میانگین برای نمایۀ مسئولیتپذیری نشان میدهد که ایـن
نمایه با اندازۀ میانگین  2/47از بهینگی نسبتام مطلوبی برخوردار است و از آنجایی که تراز معنـاداری آن از کمینـۀ لغـزش
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آمــاری  0/001کمتــر اســت ( ،)0/001 <0/000اطمینــان آمــاری آن  %99اســت .از ایــن رو ،تحلیــر کــارکرد نمایــۀ
مسئولیتپذیری ،نشان از کارکرد نسبتام مطلوص این نمایه در مدیریت محلهای در محلۀ مورد پهوهش است.

نمایۀ اانونمندی
تحلیر وضعیت بهینگی میانگین برای نمایۀ قانونمندی نشان میدهد که اندازۀ میانگین  2/77در دسـتۀ بهینگـی نسـبتام
مطلوص جای دارد و از آن جایی که اندازۀ معناداری برای آن از بیشینۀ انـدازۀ لغـزش آمـاری یعنـی  0/5پـایینتـر اسـت
( ،)0/5 <0/008بیانگر اطمینان آماری  %95است .از این رو ،میتوان کارکرد نسبتام مطلوص نمایۀ قانونمندی در مـدیریت
محلهای آرارات را پذیرفت.

نمایۀ همگرایی
همانگونه که در جدول باال پدیدار است ،نمایۀ همگرایی در مدیریت محلـهای آرارات ،کـارکرد نـامطلوص دارد .وضـعیت
بهینگی میانگین برای نمایۀ همگرایی نشان میدهد که وضعیت میانگین  2/15در دستۀ بهینگی نامطلوص یا ضعیف است
و از آنجا که تراز معناداری برای آن کمتر از کمینۀ لغزش آماری  0/001است ( ،)0/001 <0/000نشـاندهنـدۀ اطمینـان
آماری  %99است.

نمایۀ برابری
تحلیر وضعیت بهینگی میانگین برای نمایۀ برابری نشان میدهد که اندازۀ میانگین  2/12نشان از بهینگی نامطلوص یا ضـعیف
است و چون تراز معناداری بهدستآمده برای آن از کمینۀ لغزش آماری  0/001پایینتر است ( ،)0/001 <0.000بیانگر اطمینان
آماری  %99است .بر این پایه ،میتوان کارکرد نامطلوص از نمایۀ برابری در مدیریت محلهای آرارات را پذیرفت.

نمایۀ شفافیت
ارزیابی جدول  2نشان میدهد که در رابطه با نمایۀ شفافیت ،تحلیر وضعیت بهینگی میانگین نمایۀ مزبور که میانگین آن
 2/60است ،بیانگر بهینگی نامطلوص آن در مدیریت محلۀ مورد پهوهش است .پایینتر بـودن تـراز معنـاداری ایـن نمایـه
نسبت به کمینۀ لغزش آماری  )0/001 <0/000( 0/001که نشاندهندۀ اطمینـان آمـاری  %99اسـت ،نشـان از کـارکرد
نامطلوص این نمایه دارد.

نمایۀ کارایی
برآیند ارزیابی دیدگاه کارشناسان که پس از تحلیر وضعیت بهینگی میانگین بـرای نمایـۀ کـارایی بـهدسـتآمـده اسـت،
نشاندهندۀ این است که میانگین این نمایه  3/01است و از این رو ،بهینگی نسبتام مطلوبی دارد .ولی چون تراز معنـاداری
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برای آن ،بیشتر از بیشینۀ لغزش آماری  0/5است ( ،)0/5 >0/858بیانگر نبود اطمینان آماری و پذیرش گمان ناهمسـوی
آن (گمان صفر به معنای نامناسب بودن نمایۀ کارایی در مدیریت محلهای آرارات) است .بنابراین ،کارکرد نمایۀ کارایی در
مدیریت محلهای آرارات نسبتام مطلوص است.

کارکرد مجموعۀ نمایههای حکمروایی خوب شهری در مدیریت محلۀ آرارات
تحلیر وضعیت بهینگی میانگین برای گروه نمایههای (نمایههای هشتگانه) حکمروایی خوص شهری نشان میدهـد کـه
اندازۀ میانگین  2/67در دستۀ بهینگی نسبتام مطلوص قرار دارد و از آنجا که تراز معناداری بهدستآمـده بـرای آن ،کمتـر از
کمینۀ لغزش آماری  0/001است ( ،)0/001 <0/000بیانگر اطمینان آماری  %99اسـت .در ایـن راسـتا ،روی هـم رفتـه،
میتوان بنا بر آنچه کارشناسان ارزیابی کردهاند ،کارکرد نسبتام مطلوص حکمروایی خوص شهری در مدیریت محلۀ آرارات را
پذیرفت و بیان کرد که گمانۀ یکم پهوهش ،با باالترین اطمینان آماری ( )%99پذیرفته میشود؛ بنابراین گمان ناهمسـوی
آن ،که به معنای نبود کارکرد خوص حکمروایی خوص شهری در این محله است ،رد میشود.
 آزمون گمانۀ دوم :برای آزمون گمانۀ دوم با نام «از میان نمایههـای حکـمروایـی خـوص شـهری ،مشـارکت وپاسشگویی ،کارکرد بیشتری در مدیریت محلهای در محلۀ آرارات دارند» ،برای سنجش دگرسانی یا تفاوت میـانگینهـای
نمایههای هشتگانۀ پهوهش ،از آزمون ناپارامتری فریدمن بهرهگیری شده است.
جدول  .3تفاوت معناداری میانگین نمایههای حکمروایی خوب شهری در محلۀ آرارات ،بر پایۀ آزمون ردهبندی فریدمن

میانگین ردهای

توصیفیها

نمایهها

شمار نمونه

میانگین عددی

مشارکت

20

3/05

7/15

پاسشگویی

20

3/19

8/15

2/80

مسئولیتپذیری

20

2/47

3/75

2

3

قانونمندی

20

2/77

5/45

2/33

3/50

همگرایی

20

2/15

1/83

1/80

2/60

برابری

20

2/12

1/90

2

2/40

شفافیت

20

2/60

4/35

2/20

3

کارایی

20

3/01

7/28

2/60

3/40

20

2/67

5/15

2/53

2/75

گروه نمایه هـای حکـم روایـی
خوص شهری
کای دو

112.823

درجۀ آزادی

8

تراز معناداری

0/000

بُنمایه :یافتههای پهوهش

فریدمن

کمینه

بیشینه

2/50

3/50
3/40
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نگارة  .4میانگین نمایههای پژوهش -بُنمایه :نگارندگان ،بر پایۀ دادههای جدول 3

بر پایۀ بروندادهای جدول  3که ستاندۀ ارزیابی ن رهای کارشناسان درپیوسته بـا مـدیریت شـهری در محلـۀ تحـت
پهوهش است ،بررسی برون دادهای آزمون فریدمن برای سنجش دگرسانی معناداری میان نمایههای حکـمروایـی خـوص
شهری ،بیانگر چند عامر دیگرگون به دیسۀ پایین است:
الف) یکم اینکه اندازۀ میانگین عددی بهدستآمده برای هر هشت نمایـۀ حکـمروایـی خـوص شـهری برگزیـدۀ ایـن
پهوهش و گروهۀ نمایههای حکمروایی خوص شهری ،بر پایۀ آمارۀ بهینگی عددی نشاندهندۀ باالتر بودن میـانگینهـای
آنها از مرز بهینگی ارزش عددی (یعنی  )2/33اسـت .از ایـن رو ،در مـدیریت محلـهای آرارات ،هـر یـک از نمایـههـای
هشتگانۀ حکمروایی خوص شهری ،به اندازۀ دیگرگونی کاربرد داشتهاند.
ص) دوم اینکه چنانچه ستاندههای برآمده از ارزیابی دادهها با آمارۀ فریدمن نشان میدهد ،بیشـترین میـانگین عـددی
دهنادین به نمایههای پاسشگویی ( ،)3/19مشارکت ( )3/05و کارایی ( )3/01و بیشـترین میـانگین ردهای ،دهنـادین ،بـه
نمایههای پاسشگویی ( ،)8/15کارایی ( )7/28و مشارکت ( )7/15در پیوسته است (جدول  3و نگارۀ .)4
پ) سوم اینکه چنانچه ستاندههای برآمده از ارزیابی دادهها با آمارۀ فریدمن نشان مـیدهنـد و در نگـارۀ  4بـهخـوبی
نمایان و روشن است ،میانگین ردهای دو نمایه ،دگرسانی معناداری با شش نمایۀ دیگر دارند :یکی نمایۀ همگرایی ()1/83
و دیگری نمایۀ برابری (.)1/90
ت) چهارم اینکه هم میانگین عددی و هم میانگین ردهای چهار نمایۀ مشارکت ،پاسشگویی ،کارایی و قانونمنـدی از
میانگین عددی ( )2/67و میانگین ردهای ( )5/15گروهۀ نمایهها ،باالتر و میانگین عددی و ردهای چهار نمایۀ همگرایـی،
برابری ،مسئولیتپذیری و شفافیت از میانگین عددی و ردهای گروهۀ نمایهها پایینتر است .این به آن معنا است که چهار
نمایۀ پسین ،به وارونۀ نمایههای چهارگانۀ پیشین ،کارکرد نامطلوص یا ضعیفی در مدیریت محلۀ تحت بررسی دارند.
ث) پنجم اینکه میان اندازۀ کارکرد حکمروایی خوص شهری در نمایههای هشتگانه در محلۀ تحت بررسـی ،در تـراز
آلفای  0/001دگرسانی معناداری وجود دارد ( .)0/001 <0/000روی هم رفته ،از آنجا که دو نمایۀ پـیشگـذاریشـده در
گمانۀ دوم پهوهش ،یعنی نمایههای مشارکت و پاسشگویی ،در میان نمایههایی با میـانگین ردهای بـاالتر در سـنجش بـا
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دیگر نمایههای پهوهش جای داشتهاند و لغزش آماری آنها از کمینـۀ لغـزش آمـاری ( )0/001 <0/000پـایینتـر اسـت،
بنابراین ،با اطمینان آماری  ،%99میتوان گمانۀ دوم پهوهش را پذیرفت.

برآیند
در حوزۀ نگری یا انگارهای این پهوهش ،باید به این نکته نمارش و اشاره داشت که مدیریت شهری کنـونی در شـهرهای
جهان ،بهویهه در کالنشهرها ،به شوندهایی چون پیچیدگیهای چندگانه و چنـدگونـۀ موجـود در حـوزههـای دیگرگـون
شهرها ،در توان مدیریت متمرکز شهری نیست و بهراستی الگوی مدیریت دستوری باال به پایین ،ناچار به بهـرهگیـری از
توانهای بخش خفوصی و جامعۀ مدنی است (آنگونه که در نگارۀ  1پدیدار است) .به گفتهای دیگر ،مدیریت تـکمرکـزی
یا یکهستهای دولتی ناکارآمد ،پرهزینه ،زمانبر و سلطهگر است .در این راستا ،در یکی دو دهۀ پسین ،پویشهایی برای گذار
به سوی الگوهای نوین تمرکززدا و چندهستهای مدیریتی در سراسر جهان آغاز شد که بیشینۀ آنها همپوش بر بهرهگیـری از
یرفیتهای شهروندی و نهادهای بخش خفوصی بوده است .امروزه بارقههای این پویشها در کالنشهرها ،سرردن بخشی
از امور مدیریت شهرها به این دو بخش پیشگفته است .این رویه در شهرهای بزرگ ایران ،به ویـهه کـالنشـهر تهـران در
چارچوص «مدیریت محلهای» نمود یافته است .مدیریتی کـه بـه بـار نشسـتن آن ،نیازمنـد اثرپـذیری کارسـاز از اصـرهـا و
نمایههای نوینترین الگوی ادارۀ شهری ،یعنی «حکمروایی خوص شهری» است .بنابراین ،امروزه گواه هستیم که شـهرداری
کالنشهر تهران ،بازنگری در شیوۀ دیرین مدیریت شهری این شهر را پیش گرفته است .این بازساخت مدیریتی که فـرآورده
و برآیند آن مدیریت محلهای است ،هماکنون در همۀ محلههای این کالنشهر در جریان است.
بر این پایه و در راستای نویسههای باال ،نتیجه گرفته میشود که مدیریت متمرکز ،دیگر پاسشگوی مـدیریت شـهری
تهران نیست و هماکنون مدیریت از تراز محلهها و از پایین به باال ،در یک همکنشی میان سه بخش اجرایـی شـهرداری،
شهروندان محلهها و بخش خفوصی ،کارآمدترین گونۀ مدیریت شهری تهران است .بروندادهای برآمده از پهوهش پیش
روی نیز نشان از گرایش محلۀ مورد پهوهش (نگارۀ  )3به سوی مدیریت محله بـر پایـۀ الگوهـای محلـی و هـمیارانـه و
مردمساالرانه است .این بروندادها ،به دیسۀ موشکافانه ،به گونۀ پایین پیشگذاری میشوند.
در زمینۀ آزمون گمانۀ یکم ،چنانچه بروندادهای برآمده از آزمون  t-testتکنمونهای برای ایـن گمانـه در جـدول 2
نشان میدهند ،تراز و اندازۀ کارکرد نمایههای مورد ن ر در مدیریت محلۀ مورد پهوهش ،دگرسانی معناداری دارد .مشاهدۀ
ستونهای درپیوسته با میانگینها با دگرسانی میانگینهای بهدستآمده به روشنی این گزاره را آشـکار مـیکنـد .در ایـن
زمینه ،برآیندی که بهدست آمد ،این بود که میانگین بیشتر نمایههای پهوهش ،دارای بهینگی عـددی نسـبتام مطلـوص تـا
نامطلوص است .به گفتهای ،از ن ر اندازۀ کارکرد نمایهها ،سه نمایه از هشت نمایۀ برگزیده ،دارای برآیندی مطلوص و نسبتام
مطلوص و پنج نمایه هم دارای برآیندی نامطلوص و ضعیفاند .این بـه آن معنـا اسـت کـه بـیش از  50درصـد نمایـههـا،
کارکردی درخور ندارند و ستاندۀ میانگین آنها ،از آستانۀ بهینگی مورد آزمون که برابر با  3است ،پایینتر اسـت .همچنـین
بیانگر این است که هر چند میانگین کلی کارکرد نمایهها رویهمرفته مثبت است و حتـی گمانـۀ درپیوسـته بـا آنهـا نیـز
پذیرفته شده است ،ولی بهینگی  5نمونه از  8نمایه نامطلوص و ضعیف است (جدول .)2

526

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،3شمارة  ،4زمستان 1394

در رابطه با آزمون گمانۀ دوم ،همانگونه که بروندادهای برآمده از آزمون این گمانـه در جـدول  3و نگـارۀ  4نشـان
میدهند و در ستونهای درپیوسته با میانگین عددی و ردهای جدول مزبور پدیدار است ،دهنادین ،نمایههای پاسـشگـویی
( ،)8/15کارایی ( )7/28و مشارکت ( )7/15بیشترین کارکرد را در مدیریت محلۀ آرارات دارنـد .بنـابراین گمـان نخسـتین
پهوهشگران (اینکه دو نمایۀ مشارکت و پاسشگویی ،کارکرد بیشتری در مدیریت محله دارند) به راستینه بسیار نزدیک بوده
است؛ چرا که دگرسانی چندانی میان نمایۀ کارایی و مشارکت از ن ر اندازۀ کارکرد وجود نـدارد و کمتـر از لغـزش آمـاری
( )0/001 <0/000است .از این گذشته ،نکتۀ درخور دیگر در این ارزیابی این است که چهار نمایۀ مشارکت ،پاسـشگـویی،
کارایی و قانونمندی میانگین عددی و ردهای پایینتری نسبت به میانگین گروهۀ نمایهها دارند و چهار نمایۀ همگرایـی،
برابری ،مسئولیتپذیری و شفافیت ،میانگینی پایینتر از میانگین گروهۀ نمایهها دارند .از سوی دیگر ،با توجه به بهینگـی
ضعیف و ناکارآمد دو نمایۀ همگرایی و برابری (دهنادین ،با میانگین ردهای  1/83و  1/90در سنجش با میـانگین گروهـۀ
نمایهها ،یعنی  ،)5/15در برنامهریزیهایی که دستاندرکاران شهری در پیوسته با محله انجام میدهند ،بایسـتی بـیش از
پیش به توانبخشی نمایههای درپیوسته با این چهار نمایۀ پسین؛ بهویهه دو نمایۀ همگرایی و برابری برردازند و آنها را در
اولویت برنامهها و اقدامهای توسعهای خود در راستای مدیریت شهری جای دهند.
رویهمرفته ،آن گونهای که بروندادهای برآمده از آزمون هر دو گمانه برای ارزیابی ن رهـای کارشناسـان مـدیریت
شهری در جایگاه آزمودنیهای این پهوهش ،نشان میدهد و به دیسۀ موشکافانه در جدول  2برای گمانۀ یکم و جدول 3
و نگارۀ  4برای گمانۀ دوم آمده است ،اگرچه ارزیابی پایانی و فرجامین ،نشان از وضعیت نسبتام مطلـوص یـا میانـۀ کـارکرد
حکمروایی خوص شهری دارد و در پی آن ،هر دو گمانۀ پهوهش پذیرش شدهانـ د ،ولـی بایـد توجـه داشـت کـه بـر پایـۀ
ستاندههای به دسـت آمـده در هـر دو جـدولهـای  2و  3بـا هـر دو آزمـون پـارامتری تـی ( )Tو ناپـارامتری فریـدمن
( ،)Friedmanچهار نمایه از هشت نمایۀ تحت بررسی که در ریختیابی مدیریت محلهای ،بسیار کارسازند ،در محلۀ مورد
پهوهش وضعیتی نامطلوص یا ضعیف دارند .این چهار نمایه بر این پایهاند :همگرایی ،برابری ،مسئولیتپـذیری و شـفافیت
که پیشتر نمارش شد و میانگین آنها از میانگین میانۀ نمایهها کمتر است .این یعنی اینکه اگر نمرۀ آنها را از  100در ن ر
بگیریم ،کمتر از  50است .در نتیجه ،کارکرد آنها از اندازۀ میانه ،پایینتر است .همچنین در جدول  ،2از میان هشت نمایـۀ
پهوهش ،در محلۀ مورد پهوهش ،برآیند پنج نمایه در کارکرد م ثر در مدیریت محله ،منفی است .روشنسـازی اینکـه :بـا
نگاهی به ستون میانگین جدول  2آشکار میشود که سوای سه نمایۀ مشارکت ،پاسشگویی و کارایی ،میانگین پـنج نمایـۀ
دیگر از نمرۀ بهینگی عددی مورد آزمون ،یعنی از رقم  3پایینتر است و دگرسانی میانگینهای بـهدسـتآمـده در جـدول
مزبور این مهم را پذیرش میکنند .از این رو ،همگرایی در تفمیمگیریها و پیرامون انجام امور و کارهای محله وضعیتی
نامطلوص دارد ،برابری بسیار کمرنگ است و به دیسۀ دادگرانه به دسـت دسـتانـدرکاران ادارۀ محلـه انجـام نمـیگیـرد،
دستاندرکاران محله بهخوبی در برابر کارهایی که انجام میدهند ،احساس مسئولیت نمیکنند و در تفمیمها ،سیاستهـا
و کارهایی که باید انجام دهند ،شفاف و روراست نیستند .افزون بر این ،از ن ر اندازۀ کارکرد ،بیشترین اندازه ،دهنادین ،به
نمایههای پاسشگویی ،کارایی ،مشارکت ،قانونمندی ،شفافیت ،مسئولیتپذیری ،همگرایی و برابری درپیوسته است .برآیند
بنیادی این که نمایه پاسشگویی ،دارای بیشترین کارکرد و نمایۀ برابری ،دارای کمترین کارکرد در مدیریت محلهای محلۀ
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مورد پهوهش دارند (جدول  .)4و اگر بخواهیم به کارکرد نمایههای حکمروایی خوص شهری ،به محلۀ مورد پهوهش ،یعنی
محلۀ آرارات به شیوهای دقیقتر نمره بدهیم و سقف نمره هم  8باشد ،نمرۀ این محله 3 ،از  8است و از این رو ،وضـعیت
حکمروایی خوص شهری در آن نامطلوص یا ضعیف است .در نگارۀ  4پلکان پایگـانی یـا سلسـلهمراتـب کـارکرد نمایـههـا
بهخوبی روشن است.
جدول  .4نامطلوب و ضعیف بودن پنج نمایه از هشت نمایۀ پژوهش

نمایه
مشارکت
پاسشگویی
مسئولیتپذیری
قانونمندی
همگرایی
برابری
شفافیت
کارایی

بهینگی عددی آزمون

3

بُنمایه :نگارندگان ،بر پایۀ ستاندههای جدول 2

دگرسانی میانگین
0/0500
0/190
-0/530
-0/225
-0/850
-0/88
-0/400
0/1000

برآیند بهینگی نمایه
+
+
+

ردۀ کارکرد
3
1
6
4
7
8
5
2

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،3شمارة  ،4زمستان 1394

528

منابع
احمدی ،نسیبه؛ (« .)1388معرفی و نقد روش دلفی» ،نامۀ علوم اجتماعی ،شمارۀ  ،22دی  ،88صص 100 ،تا .108
الوانی ،سید مهدی؛ (« .)1388حکمرانی خوص شبکهای از کنشگران جامعۀ مدنی» ،ففلنامۀ مدیریت شهری ،پیششمارۀ یکم ،بهار
 ،88صص 1 .تا .6
ایمانی جاجرمی ،حسین؛ نو رپور ،علی؛ ایازی ،سید محمد هادی؛ صالحی ،اسماعیر؛ سـعیدی رضـوانی ،نویـد؛ عبـداللهی ،مجیـد؛ و
کایمیان ،غالمرضا؛ ( .)1392مدیریت شهری؛ جلد دوم :مدیریت شهری در ایران ،تهران ،تیسا.
ایمانی جاجرمی ،حسین؛ ( .)1383مدیریت شهری پایدار (بررسی تجارص مشارکتی شهرداریها و شوراهای اسالمی شهرهای ایران)،
تهران :سازمان شهرداریهای کشور.
برکپور ،ناصر؛ ( .)1381گذار از حکومت شهری به حاکمیت شهری در ایران ،پایاننامۀ دکترای شهرسازی ،تهران ،گروه شهرسازی
دانشکدۀ هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
برکپور ،ناصر؛ (« .)1386حکمروایی خوص شهری و ن ام ادارۀ شهرها در ایران» ،مجموعۀ مقاالت کنفرانس برنامهریزی و مدیریت
شهری ،صص 491 .تا .517
بیکر ،ترزال؛ ( .)1392نحوۀ انجام تحقیقات اجتماعی ،ترجمۀ هوشنگ نایبی ،چاپ چهارم ،تهران ،نشر نی.
پاداش ،حمید؛ جهانشاهی ،بابک؛ صادقین ،علی؛ (« .)1386شاخصهای حکمروایی شهری» ،جستارهای شهرسازی ،بهار  ،86شمارۀ
 19و  ،20صص 72 .تا .79
پورعاشور ،مهدی؛ ( .)1390بررسی تأثیر ن ام مدیریت محلهای در شهرداری منطقۀ  7تهران بـا مشـارکت شـهروندی ،پایـاننامـۀ
کارشناسی ارشد ،کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
حاجیپور ،خلیر؛ ( .)1383جایگاه و نقش رویکرد برنامهریزی اجتماعمحور در ایجاد ن ام مـدیریت کارآمـد شـهری ،کتـاص چکیـدۀ
مقاالت همایش توسعۀ محلهای ،چشم انداز توسعۀ پایدار شهر تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات امور اجتمـاعی و فرهنگـی
شهرداری تهران ،اسفند ،1383

.99

حاتمینهاد ،حسین؛ ( .)1380شهر و عدالت اجتماعی :ناهمگونی فضایی محلههای مشـهد ،رسـالۀ دکتـرای جغرافیـا و برنامـهریـزی
شهری ،تهران ،دانشکدۀ علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.
حافظنیا ،محمدرضا؛ ( .)1389مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،چاپ هفدهم ،تهران ،سمت.
خسروی ،مسعود؛ ( .)1391مجموعۀ مقاالت حکمروایی خوص شهری :بررسی رابطۀ شاخصهای حکمروایی خوص شهری و مدیریت
محله ،جلد سوم ،تهران ،تیسا.
رضویان ،سید محمدتقی؛ ( .)1381مدیریت عمران شهری ،چاپ اول ،تهران ،پیوند نو.
ساسانپور ،فرزانه؛ ( .)1390مبانی پایداری توسعۀ کالنشهرها با تأکید بر کالنشهر تهران ،چـاپ یکـم ،تهـران ،مرکـز مطالعـات و
برنامهریزی شهر تهران.
سجادی ،ژیال؛ یاریقلی ،وحید؛ کالنتری ،بهرنگ؛ (« .)1392محلهمحوری ،انگـارهای نـو بـرای تقویـت جامعـۀ مـدنی» ،ففـلنامۀ
مطالعات جغرافیایی و برنامهریزی محیطی (نسیم بامداد) ،صص  58تا  ،72سال ششم ،بهار و تابستان  ،92شمارههای  20و .21
سیافزاده ،علیرضا؛ بدریفر ،منفور؛ (« .)1387ضرورت اصالح ن ام مدیریت توسعۀ شهری در کالنشهر تهران» ،مجلۀ سرزمین،
دورۀ  ،5شمارۀ ( 2پیاپی  ،)18تابستان  ،87صص 35 .تا .53

ارزیابی کارکرد مدیریت محلهای در محلۀ آرارات تهران بر پایۀ نمایههای حکمروایی خوب شهری

529

شریفیان ثانی ،مریم؛ (« .)1380مشارکت شهروندی ،حکمرانی شهری و مدیریت شهری» ،ففلنامۀ مدیریت شهری ،شمارۀ هشـتم،
سال دوم ،زمستان .80
عبداللهی ،مجید؛ صرافی ،م فر؛ (« .)1387تحلیر مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگـاه آن در قـوانین ،مقـررات و مـدیریت شـهری
کشور» ،پهوهشهای جغرافیایی ،بهار  ،87شمارۀ .63
غفاری ،غالمرضا؛ ( .)1392مدیریت شهری و مشارکتهای اجتماعی ،تهران ،تیسا.
گیدنز ،آنتونی؛ ( .)1378راه سوم ،بازسازی سوسیال دمکراسی ،ترجمۀ منوچهر صبوری ،تهران ،شرکت نشر و پهوهش شیرازه.
صرافی ،م فر؛ (« .)1380ابَرمسئلۀ شهری ایران و نقش برنامهریـزان شـهری» ،ففـلنامۀ معمـاری و شهرسـازی ،شـمارۀ ،62-63
مهرماه  ،1380صص .45-50
مدنیپور ،علی؛ (« .)1381مدیریت شهری» ،ترجمۀ شیرین رضایی ،ففلنامۀ شهر ،بهار .81
مرکز آمار ایران؛ ( .)1390سالنامۀ آماری استان تهران ،در .www.amar.org.ir
مشکینی ،ابوالفضر؛ پورموسوی ،سید موسی؛ م ن ،موسـی؛ ( « .)1393ارزیـابی الگـوی مـدیریت محلـه مبتنـی بـر شـاخصهـای
حکمروایی مطلوص شهری -مطالعۀ موردی :محلۀ اوین ،تهران» ،ففلنامۀ علمی -پهوهشی مطالعات شهری ،شمارۀ ششم،
بهار  ،93صص 31 .تا .42
میدری ،احمد؛ خیرخواهان ،جعفر؛ ( .)1383حکمرانی خوص؛ بنیان توسعه ،دفتر بررسیهای اقتفـادی مرکـز پـهوهشهـای مجلـس
شورای اسالمی ،چاپ یکم ،تهران ،انتشارات مجلس شورای اسالمی.
نوریان ،فرشاد؛ م فریپور ،نجمه؛ (« .)1392ارزیابی عملکرد مدیریت محلهمحور بـا تأکیـد بـر شاخفـههـای سـرمایۀ اجتمـاعی-
موردپهوهی :محلههای 7گانۀ منطقۀ  21شهرداری تهران» ،نشریۀ هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی ،دورۀ  ،18شمارۀ ،4
زمستان  ،92صص 47 .تا .56
هاشمی ،سید مناف؛ طاهرخانی ،حبیباهلل؛ بفیرت ،میثم؛ ( .)1390ن ام مدیریت شهری در برنامۀ پنجم توسعۀ کشور ،تهـران ،نشـر
شهر.
Beall, J. (2001). “Valuing Social Resources or Capitalizing on Them? Limits to Pro-Poor Urban
Governance in Nine Cities of the South” In: International Planning Studies 6 (4).
Rutledge and Francis.
Dekker, K. and Kempen, R. (2004). “Urban Governance within the Big Cities Policy”, Journal
of Cities, Vol. 21, pp. 41-55.
Hickey, S. and Mohan, G. (2004). “Participation: From Tyranny to Transformation? Exploring
New Approaches to Participation in Development”, London: Zed Books.
Kakarala, S. (2004). “The Challenge of Democratic Empowerment: a Special Report on Civil
Society Building”, HIVOS-India.
Taylor, P. (2000). UNCHS (Habitat) - "the Global Campaign for Good Urban Governance",
Environment and Urbanization, Vol. 12, No. 1.
tehran.ir/default.aspx?tabid=284.
UN-HABITAT (2002). The Global Campaign on Urban Governance, Concept Paper, 2nd
Edition, Nairobi.

