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Abstract 
 

Background and Aim: Today, one of the most important issues of urban life is the increase in 
population, and providing welfare and comfort, or in other words, raising the quality of life, is very 
important for them, an issue that city managers seek to improve for citizens. On the other hand, today's 
world is facing challenges that are caused by the transformations resulting from the progress of science 
and industry and the design of new organizational and social needs. Therefore, considering that the 
goal of urban management is to improve the quality of life and well-being of citizens, and Tehran's 11th 
district also has its shortcomings in this field, the purpose of this research is to investigate the role of 
good urban governance in improving the quality of life in Tehran's 11th district. 

Methods: The current research is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms 
of method, and it was conducted in a library and field method. In order to collect the theoretical 
foundations of the research, library resources including books, articles, dissertations and reliable 
scientific and research databases were used, and then the field method including questionnaires was 
used. The statistical population of the present study is the 11th district of Tehran, and using the 
Cochran formula, 384 people have been considered as the statistical population. Then SPSS software 
and correlation and regression tests were used for quantitative data analysis. 

Findings and Conclusion: Establishing good urban governance indicators, especially participation 
and accountability, can improve the quality of life and thus improve the living conditions of various 
urban groups in the 11th district of Tehran, and even provide the grounds for achieving sustainable 
development in this area. 

 

Keywords: Good urban governance, Quality of life, Responsibility, Region 11, Citizen Participation, 
Tehran. 
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  1041، تابستان 8، شماره پیاپی 2شماره  ،3دوره

 181-240صفحات 

 2683-4670شاپا:

 

 1تهران 11 منطقه یزندگ تیفیک ءارتقا در یشهر خوب ییحکمروا نقش یبررس
 

  2نیی نمصفائ سا، ر1 دکارداریسع

 تهران، ایران، تهران تحقیقات و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه یشهرساز گروه دانشیار .1
 ، تهران، ایرانتهران تحقیقاتواحد علوم  یدانشگاه آزاد اسالم ،یشهر تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو .2

  13/47/1041 ش:ریپذ خیتار 42/47/1041 ت:افیدر خیتار
 

 دهیچک

 تیفیک باالبردن یعبارت به ای شیآسا و رفاه تأمین و بوده تیجمع شیافزا ینیشهرنش یزندگ مسائل نیمهمتر از مروزها ف:هد و نهیزم
 گرید یسو زا د.باشن می شهروندان یبرا آن ارتقا یپ در یشهر رانیمد که ییا مسأله د،باش می یادیز تیاهم یدارا آنان یبرا یزندگ

 و یسازمان دیجد های ازین طرح و صنعت و علم شرفتیپ از حاصل های یدگرگون از یناش که است مواجه هایی چالش با امروز جهان
 زین تهران 11 منطقه و است شهروندان رفاه و یزندگ تیفیک ارتقا یشهر تیریمد هدف نکهیا به توجه با رو نیا زا ت.اس یاجتماع
 11 منطقه یزندگ تیفیک ارتقا در یشهر خوب ییحکمروا نقش یرسبر هدف حاضر پژوهش در دارد نهیزم نیا در که هایی ینارسائ
  د.باش می تهران

 دانی میو ای هکتابخانی  هویش به و بوده یلیتحل و یفیتوص نوع از روش نظر از و یکاربرد هدف نظر از حاضر ژوهشپ :یبررس روش
 و نامه پایان ه،قالم ب،کتا شامل ییا کتابخانه منابع از پژوهش ینظر یمبان یآور جمع جهت که صورت نیا هب ت.اس شده انجام

 پژوهش یآمار امعهج ه.شد گرفته بهره پرسشنامه شامل یدان می روش از سپس و دهش استفاده یپژوهش و یعلم معتبر های گاهیپا
 یبرا پسس .اند شده گرفته نظر در یآمار جامعه عنوان به نفر 483 تعداد کوکران فرمول از استفاده با و بوده تهران ازدهی منطقه حاضر
  د.ش ستفادها ن،ویرگرس و یهمبستگ آزمون وSPSS  افزار نرم از ها داده یکم لیتحل و هیتجز

 تیه فیک ارتقها  ههای  نهه یتواندزم می ییپاسخگو و مشارکت ژهیو به یشهر خوب ییحکمروا های شاخص یرقرارب :یریگ جهینت و ها افتهی
 بهه  یابیدسهت  ههای  نهیزم یحت و نموده فراهم تهران 11 منطقه در را یشهر محتلف های گروه یزندگ تیوضع بهبود جهینت در و یزندگ

  .دینما فراهم منطقه نیا در را داریپا توسعه
 

 ی، تهران.شهروند شارکتم ،11 نطقهم ،پذیری تیسئولم ،یزندگ تیفیک ،یشهر خوب ییکمرواح :ها واژه دیکل
  

                                                           
1
 یزندگ تیفیک ءارتقا در یشهر خوب ییحکمروا نقش یبررستحت عنوان  پایان نامه دوره کارشناسی ارشدمستخرج از  مقالهاین   

 .ستا تهران، ایران، تهران تحقیقات و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه یشهرساز گروه اولبه راهنمایی نویسنده  نویسنده دوم تهران 11 منطقه
  :نویسنده مسئول Rassasafaei11@gmail.com 

، تهران 11منطقه  یزندگ تیفیدر ارتقا ک یخوب شهر یینقش حکمروا یبررس(. 1041) رساکاردار، سعید؛ صفائی نمین،  ارجاع به این مقاله: 

 .181-240(، 2)3، فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای
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 مسأله انیب و مقدمه
 یبرا شیدر رفاه و آسا یط زندگیشرا تأمینو  یت شهریش جمعیافزا ینیشهرنش ین مسائل زندگیامروزه از مهمتر

ز یش از هر چیاست که امروز ب ای مسأله یت زندگیفیک باشد. میآنان  یت زندگیفیباالبردن ک یا به عبارتیشهروندان 

گر جهان امروز ید یاز سو باشند. میشهروندان  یارتقا آن برا یدر پ یران شهریافته و مدیت یاهم یشهر یدر زندگ یگرید

و  ید سازمانیجد های ازیشرفت علم و صنعت و طرح نیحاصل از پ های یگوناز دگر یمواجه است که ناش هایی با چالش

 .(1311 )چاره جو و همکاران، است یاجتماع

ت یرین رو مدیاز ا د نخواهند بود.یجد های ازیبه ن ییقادر به پاسخگو تنهاییبه  ها دولت در جهان متحول امروز، 

مناسب و  یط زندگیفه دارد شرایو ساکنان آن است و وظ ینیامروزه عهده دار تمام مسائل مربوط به شهر و شهرنش یشهر

ن مهم یا است و انجام آن دشوار، یریخطی  هفین امر وظیکه ا ییاز آنجا د.یشهروندان خود فراهم نما یمساعد را برا

استفاده نمود تا  یو مدن یخصوص ،یدولت های جامعه در بخش های تیاست که بتوان از همه ظرف یدیجد یازمند الگوین

در  ها ن مشکالت و چالشیرفع ا ین براینو یت شهریریستم مدیدر س را حداکثر ساخت. ید و ارائه خدمات عمومیتول

 ،دشو میمحسوب  یت شهریریکه مدل غالب در مد ها ن الگویاز ا یکی ارائه شده است. یمتعدد های الگو ،یشهر یزندگ

 گر،یکدیبا  یاجتماع های ر سازمانیو سا ها است که بر نحوه تعامل دولت یموضوع یحکمران است. یشهر یحکمروان یالگو

ق جوامع و یاست که از طر یندیده تمرکز داشته و فرایچیپ یمات در جهانینحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصم

ف خود یر و چگونه وظایند درگین فرایدر ا یکنند که چه کسان میمات خود را اتخاذ و بواسطه آن مشخص یتصم ها سازمان

 .(1044 کبخت،ی)ن را به انجام برسانند

همراه شده که در  ها وه اداره شهریر در شییبا تغ ،یشهر ینواح ییو فضا یاقتصاد ،یر در ساختار اجتماعیتحوالت اخ 

ر ا د.شو میف یتعر یین تحول اغلب به عنوان حرکت از حکومت به حکمروایا ،ها شهر یاسیسازمان سد یمتون مرتبط با تجد

  د.شو می ینیو ع یت ذهنیفیاست که شامل ک یچند وجه ییا مسأله یت زندگیفیگر کید یسو

ل یو ن یشهر یت زندگیفیبهبود ک یبرا د،شو میج یترو یالملل نیب های سازمان یر توسعه که از سویاخ های ر مدلد

ت ینظم و امن توان سالمت، میآن  یمبنا بر د کهشو میمطرح  یشهر خوب ییحکمروا یالگو ،یشهر داریپا به توسعه

 یستیبا میبه آن  یابیدر جهت دست یت شهریریکه امروزه مد یا مسألهشرفت و رفاه به صورت توأمان محقق کرد یپ با را

تهران  11نکه منطقه یا توجه به اب د.یدان خود ارائه نمانرا به شهرو یمرفه یحداکثر تالش خود را انجام داده تا بتواند زندگ

از  دارد. یادیت زین منطقه اهمیآن در ا ءو ارتقا یت زندگیفیک مسألهدارد  یمیقد یتهران است و بافت یمرکز های از بخش

ا توجه به مسائل مطرح شده ب باشد. می یدر آن ضرور یت زندگیفیدر ارتقا ک یشهر خوب یینقش حکمروا ین رو بررسیا

خوب  یینقش حکمروا یبررس یامروز دارد در پژوهش حاضر در پ یشهر یو ارتقا آن در زندگ یت زندگیفیکه ک یتیو اهم

پژوهش حاضر بررسی نقش . هدف اصلی میباش میتهران  11منطقه  یبا نمونه مورد یت زندگیفیدر ارتقا ک یشهر

ر اساس یز سؤالبه  یین راستا پاسخگویو در ا باشد تهران می 11حکمروایی خوب شهری در ارتقا کیفیت زندگی در منطقه 

  باشد: میکار 

  د؟یرا فراهم نما یت زندگیفینه ارتقا کیتواند زم می یخوب شهر ییچگونه حکمروا

 

 پژوهش ینظر یمبان
 خوب ییحکمروا



 

 

 

 ....در ارتقا یخوب شهر یینقش حکمروا یبررس
090 
 

های دولتی،  ی بخش ی امور شهری با مشارکت سازنده توان شیوه و فرایند اداره خوب شهری را میحکمروایی  

 ی پایدار شهری، ایجاد شهر سالم و ارتقای کیفیت زندگی تعریف کرد ی مدنی به منظور نیل به توسعه خصوصی و جامعه

 (. 1044)ملکی و همکاران، 

عمومی هستند. حکومت عهده دار تمامی وظایف است و موظف است  حکومت و حکمروایی، دو الگو برای اداره امور

که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی با شهروندان فراهم کند ولی حکمروایی، مسئولیت اداره عمومی، میان سه نهاد 

ها،  ه، فرایندهای یکپارچ ای از مکانیسم حکمروایی شامل مجموعه .حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را عهده دار است

 2015یابند ) می خود آگاهیهای اجتماعی، از حقوق و تکالیف  ها و ارتباطات متقابل است که در آن، شهروندان و گروه نهاد

,Lupala .) 

(، بعد فرهنگی 111۱سیاسی و سازمانی است که هارفام و پونتینگ ) - حکمروایی دارای سه بعد عملکردی، ساختاری

ه است. حکمرانی اعمال اقتدار اداری، اقتصادی، سیاسی در راستای مدیریت امور کشور در تمام سطوح ها افزود را نیز بدان

های جامعه منافع خود را به  ها شهروندان و گروه گیرد که از طریق آن ها و مؤسساتی را در بر می ها، فرایند بوده و ساز و کار

نمایند )برنامه توسعه سازمان  دا و اختالفات خود را حل و فصل میزده، حقوق خود را پیگیری، تعهدات خود را ا هم پیوند

 (. 2442ملل، 

 جدید های دموکراتیک، الگو های رویکرد و مفاهیم شدن مطرح اخیر، با دهه چند در تعریف دیگری آمده؛ در

 فرایند عنوان به الگو این .است بوده شهری خوب حکمروایی جدید، جنبش اشکال این از یکی .یافتند شکل حاکمیتی

است )اندستا و  همراه محلی حاکمیت های کاکرد و نقش تغییر و شهروندان مشارکت با که شود می تعریف مشارکتی

و  یخواه یتساو یاثربخش ،ییپاسخگوت، یعبارت است از مشارکت، شفاف خوب ییحکمروا(. همچنین 1044همکاران، 

پذیری  بیبر آس یت می یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیهای س تیکند که اولو می نیخوب تضم ییقانون حکمروا تیحاکم

بر دولت، بخش  شتملم ییجامعه حکمروا کیشود. در  دهیمنابع توسعه شن صیگیری درباره تخص میتصم ندیفرآدر  قاتیط

 .است یو جامعه مدن یخصوص

 

 و تفاوت آن با حکومت ییحکمروا

 باشد کردن، نافذ بودن، مقرر کردن می میکردن، اداره کردن، کنترل کردن، تنظ تیهدا یبه معنا To govern واژه 

 نیبنابرا .دشو دولت مربوط می یصالح و اداره امور از سو یمرجع ذ یانجام امور از سو ایبه اعمال حکم  ای ژهیو به طور و

دستگاه دولت  ییو اجرا یقانون های خهکه شا دشو اطالق می ای قتدرانهگیری م میموضع تصم یحکومت به ساختار نهاد رسم

ها و  ساختار»(. در واقع حکومت متشکل است از 22 :1311)مؤذن،  ردگی در بر میکنند،  ها را کنترل می که آن یو افراد

عبارت است از  ییدر مقابل حکمروا .باشند دولت می کی تیکشور و تحت مسئول کیهای  که در داخل مرز «هایی ستمیس

 .(Mercy,2011) ندشو گرفته شده اجرا می ماتیچگونه تصم نکهیگیری و ا میتصم «ندیفرا»

 نیدر مورد ا دشو می زیاز حکومت متما ییاغلب حکمروا یدر کاربرد متداول دانشگاه راًیکه اخ دارد می انیجانسون ب 

  :داد صیتشخ توان اصطالح دو کاربرد گسترده را می

 

 ها( )سازمان تیبه ماه طمربو خستن

 .دشو می فیتعر ستبای می دیدر تول گرانیها و باز ای از نهاد گسترده فیبه عنوان دخالت ط ییکاربرد حکمروا نیدر ا

فشار،  های گروه ،یخصوص های ظاهراً مستقل، شرکت یدولت های سازمان ،یدولت ریغ های شامل سازمان فیط نیا

 یحکومت تلق یبه عنوان بخش رسم یاست که به طور سنت یهای دولت ن آن دسته از نهادیو همچن یاجتماع های جنبش
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)خلیل نژاد،  .دآی آن به شمار می های از مؤلفه یکیتر از حکومت است و حکومت  گسترده ییحکمروا فیتعر نیدر ا .ندشو می

1044).  

 

 ها( )روابط میان سازمان ییحکمروا تیماه دوم

 یعبارت است از خود سازمانده ییاست و حکمروا بیاز نظم و ترت ای ژهیشامل شکل و ییکاربرد، حکمروا نیدر ا

نظم در جوامع معاصر، از حکومت  تیدر ماه رییمعموالً به تغ رندپذی کاربرد را می نیکه ا ینظران صاحب ،یسازمان نیروباط ب

 (. 1314:81و همکاران،  یکنند )هاشم اشاره می یی)سلسله مراتب ( به حکمروا

شود به طوری که  ها می گیری حکمروایی به عنوان جایگزینی برای مدیریت سنتی، سبب عدم تمرکز تصمیمدر واقع 

گیرد؛ و همین مشارکت و سیاست پایین به باال به  مشارکت حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی انجام می اداره شهر با

ن تصمیمات برای برطرف کردن مشکالت شهری، دلیل شناختبهتر مقامات محلی از مسائل و مشکالت، سبب اتخاذ بهتری

 .(1311د و همکاران، )احدنژاگردد.  می کیفیت زندگی مناسب برای شهروندان و ارتقا ایجاد محیط

 

 انی خوب شهریوهای حکمر شاخص

گیران در قبال شهروندان استوار است  پاسخگویی: این معیار بر مسئول بودن و حساب پس دادن مسئوالن و تصمیم -

پذیری معادل است و به معنای حسابدهی است  ( واژگان مرتبط با مفهوم پاسخگویی تقریباً با مسئولیت1314)رفیعیان، 
(2004,17,Gelfand) 

ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است  گیری گذاران بر تصمیم مشارکت: منظور از مشارکت، قدرت تأثیر - 

شوند  های شهری سهیم می گیری (. پس مشارکت فرایندی است که در آن شهروندان مسئوالن در تصمیم1314)رفیعیان، 

 .(141: 1381پور، )برک

های  های توسعه، به خصوص برنامه با نگرشی نو، به موضوع کلیدی در برنامه مشارکت مفهوم از نیمه دوم قرن بیستم 

ریزی، شناخت عوامل مؤثر بر این امر  مردم در برنامه مشارکت توسعه شهری بدل شده است. برای تقویت و گسترش امر

های زندگی اجتماعی، سیاسی و  ترین مفاهیم در رشد و توسعه در تمامی جنبه از اساسی مشارکت ضروری است. امروزه

مردم قابل اجرا نبوده و نتایجی که به  مشارکت های مختلف بدون ریزی درحوزه آید چرا که برنامه فرهنگی به شمار می

های مختلف قابل  ای است جمعی که در ابعاد و حوزه مقوله مشارکت سازد.  انتظارات برنامه ریزان را برآورده نمی ،همراه دارد

هایی از قبیل علوم سیاسی، علوم اجتماعی و  اجتماعی یک نقطه مهمی درداخل رشته مشارکت بررسی است. مفهوم

مشارکت «ها در آمده است  ها و تئوری سازی روانشناسی اجتماعی را اشغال کرده است و به عنوان کانون بسیاری از مفهوم

 های اجتماعی های اجتماعی در بسیاری از شبکه افتد جایی که مردم در فعالیت ای اجتماعی اتفاق می اجتماعی درون زمینه

اجتماعی به وسیله موضوعات رخ داده درون اجتماع یا محل و  مشارکت های شوند شکل رسمی و غیر رسمی وارد می

 .(1044)خلیل نژاد، شود.  آن تعیین می ها و رسومات مربوط به فرهنگ، هنجار، ارزش

(. شهر عرصه 1314سازی، تعدیل و ایجاد توافق میان منافع مختلف است )رفیعیان،  سازی: منظور از اجماع اجماع -

گیری توافقی، تعدیل و ایجاد توافق میان منابع  ها و منافع مختلف و گاه در حال ستیز با یکدیگر است. منظور از جهت گروه

 است.  مختلف

ها است. برقراری  گیری های قانونی و دور بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم حاکمیت قانون: مراعات چارچوب -

ها و نیز بخش خصوصی(  کننده شهر، شورا های اداره شرایط الزم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری )شهروندان، نهاد

 الزم است. 
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های مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت رفاهی  عدالت و انصاف: منظور از عدالت، ایجاد فرصت -

 گیری است.  خود، تالش در جهت تخصیص عادالنه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعالم نظر و تصمیم

دش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به گیری است. این معیار بر گر شفافیت: نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم -

 (.142: 1381های موجود استوار است )برک پور،  آن، روشن بودن اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از روند

های شهروندان، ارائه خدمات  اثربخشی و کارایی: این معیار بر استفاده مناسب از منابع موجود برای تأمین نیاز -

 (. 1314ار است )رفیعیان، شهری و رضایت مردم استو

چالش بزرگ  0های حکمروایی خوب شهری هستند حداقل با  عموماً کسانی که در حال بررسی و معرفی شاخص

 (. Stewart et al ,2006اند: تعریف مفهوم، انتخاب مقیاس، انتخاب نمونه و شاخص ارزیابی ) مواجه

های حکمروایی شهری به دنبال پیگیری دو نوع هدف، در سطح جهانی و سطح محلی است. در سطح جهانی،  شاخص

اهمیت حکمروایی شهری در دستیابی به اهداف توسعه بلند مدت مانند اهداف توسعه هزاره و نیز مقایسه کیفیت 

ها و  رود نیاز اخص حکمروایی شهری انتظار میگردد. در سطح محلی، از ش ها و مناطق جهانی مطرح می حکمروایی در شهر

 های مختص محلی و نیز اقدامات صورت گرفته برای بهبود حکمروایی شهری را انعکاس دهد.  زمینه

توان  های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و نمی کیفیت زندگی محصول تاریخی نظام :کیفیت زندگی

باشد و وضعیت آن به  تبیین کرد. بنابراین مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب میهای فوق  آن را مجزا از ساختار

)ارغان و  هایی، تعریف و اجرا کرد توان آن را با طراحی و تدوین شاخص یافتگی جوامع بستگی دارد و می توسعه سطح

 .(1044همکاران، 

دالیل متعددی برای ضرورت و اهمیت بخش عمومی و  ریزی اقتصاد، علوم سیاسی و برنامه های در متون مختلف رشته

اگر  اما ...و  ها مبادله و جز آن های های عمومی، کاهش هزینه ذکر شده است؛ جبران آثار خارجی، تأمین کاال ریزی برنامه

ذکر کرد که تمامی آن دالیل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش  ریزی بتوان یک هدف غایی برای بخش عمومی و برنامه

میالدی بدین سو در ادبیات  11۱4کیفیت زندگی مردم است. از همین روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه 

شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در  ریزی رنامهمختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و ب های رشته

)شریف زادگان و همکاران،  .شود، مفهوم حکمروایی است های مختلف مطرح می ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشور

ها،  و ارتقاء آن به هدف اصلی بسیاری از سیاست کیفیت زندگی شهری امروزه(. در این ارتباط باید عنوان نمود؛ 1311

و مدیران  گیران امات مدیران شهری تبدیل شده و به عنوان شاخصی برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد تصمیمها و اقد برنامه

گیرد. وجود مشکالتی مانند ضعف منابع درآمدی، کمبود وسایل حمل و نقل عمومی، سنگینی  مورد استفاده قرار می

های شغلی مناسب،  ها و موقعیت ری، کمبود فرصتهای شه ها و اتالف وقت شهرنشینان در تردد ترافیک و تراکم خودرو

های اجتماعی، تغذیه نامناسب،  های ناشی از نابرابری کمبود مراکز درمانی، گرانی و کمبود مسکن مناسب، مشکالت و آسیب

و آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی محیط، کمبود فضای سبز، کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی و فراغتی، جرائم، ناامنی 

کیفیت زندگی  های جدی مواجه ساخته است و بر لزوم توجه به های اجتماعی و ... زندگی شهری را با چالش آسیب

 (.1044)نیکبخت، بیش از پیش افزوده است.  شهری

کیفیت زندگی مفهومی پیچیده است و بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی از تعریفی جامع و مانع از آن در واقع  

کند؛ به عبارتی،  تبادر میناتوان هستند. چرا که درک این مفهوم از سوی اقشار مختلف جامعه شهری معنای متفاوتی را م

ها و اینکه هر کس تعریف خاصی از زندگی و رفاه اجتماعی دارد، معانی  در محیط شهری این مفهوم به واسطه تنوع اندیشه

 (؛1314رهنمایی و همکاران، )سازد  متفاوتی را متصاعد می

می گوناگون بوده است؛ اما تعریفی های عل ات در رشتهپژوهشبنابراین، با اینکه کیفیت زندگی موضوع بسیاری از  

(؛ زیرا بسیاری از 1313جامع و جهانی برای این مفهوم هنوز هم به صورت یک مشکل باقی مانده است )ضرابی و همکاران، 
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های فردی و اجتماعی است که از یک  محققان بر این باورند که کیفیت زندگی مفهومی نسبی، متأثر از زمان، مکان و ارزش

عینی و بیرونی و از سوی دیگر، ابعاد ذهنی و درونی دارد؛ از این رو، ارائه تعریفی جامع و جهانی از آن آسان  سو، ابعاد

 (. 138۱نیست )رضوانی و منصوریان، 

های اساسی در یک محیط شهری تلقی  در یک تعریف عام، کیفیت زندگی به عنوان زندگی راحت و دسترسی به نیاز

فراهم بودن سطوحی از زندگی است که فرد از زندگی خود  مفهوم واقع، کیفیت زندگی به (. در2441شود )ایزر،  می

ها و  ها در فرهنگ های انسان و تنوع نیاز احساس رضایت دارد. باید توجه داشت، کیفیت زندگی به دلیل پیچیدگی نیاز

 (. 1311کاران، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مفهومی بسیار گسترده دارد )شماعی و هم های سیستم

های  باشد که در دهه های مختلف می مطالعات شهری در کشور های کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه

زندگی از جمله مسائل مهمی  کیفیت را به خود جلب کرده است.  های جهانی توجه بسیاری از محققان و سازمان اخیر

های غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت  صنعتی شدن در کشور است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرآیند

زندگی در پایش  کیفیت لعاتمهم به دلیل اهمیت روزافزون مطا و روز به روز بر مطالعات در این زمینه افزوده شده و این

زندگی  کیفیت ریزی شهری است. بهبود و ارتقاء های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد درمدیریت و برنامه سیاست

 .(1044)داوری نژاد،  آن جامعه است های عمومی ای یکی از مهمترین اهداف سیاست در هر جامعه

 

 2424شهر برتر جهان از نظر کیفیت زندگی در سال  14بندی  . رتبه1جدول 

 کشور شاخص کیفیت زندگی شهر جهانیرتبه 

 استرالیا 213,۱1 کانبرا 1

 آمریکا 214,10 رالی 2

 استرالیا 214,18 آدالید 3

 نیوزیلند 241,41 ولینگتون 0

 آمریکا 244,00 کلمبوس 5

 آمریکا 244,18 مدیسون 7

 سوئیس 111,11 زوریخ 6

 استرالیا 118,88 بریزین 8

 آمریکا 11۱,11 شارلوت 1

 آمریکا 110,81 آستین 14

 .(2421)مأخذ؛ نامپئو، 

 
 

توان گفت  (. به طور کلی می2411 ،1اغلب تمایز میان مفاهیم کیفیت زندگی، رفاه، رضایت و شادی دشوار است )مرنز

که مفهوم کیفیت زندگی شهری با هدف اصالح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه صرف کمی و اقتصادی به توسعه پایدار 

 شهری مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. 

شهری بود و  در واقع این مفهوم پاسخی به توسعه صرف اقتصادی در مقیاس ملی و توسعه صرف کالبدی در مقیاس

ریزی شهری و در تعامل با  های اجتماعی، کیفی و اقتصادی پایدار در عرصه برنامه ها و معیار به نوعی مؤید توجه به شاخص

های اجتماعی،  های کالبدی، کارکردی است؛ به عبارت دیگر، منظور از کیفیت زندگی شهری توجه به شاخص شاخص

                                                           
1 Merns,2015 
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ریزی کیفیت زندگی  ی( و ذهنی )کیفی( در روند برنامهه در دو وجه عینی )کمّاقتصادی، فرهنگی، محیطی و روانی و غیر

هایی برای کنش  های گذران اوقات فراغت، ایجاد فرصت شهری است: مثل کیفیت دسترسی، کیفیت مسکن، کیفیت فضا

رغم ابهام و اختالف  (. علی1381های اجتماعی، اشتغال، رفاه، مشارکت اجتماعی و غیره )کوکبی،  متقابل اجتماعی، فرصت

های عینی و  های کیفیت زندگی، در دو سرفصل شاخص هایی که در تعریف کیفیت زندگی وجود دارد، تمام پژوهش نظر

 (. 2442شوند )آلن و همکاران،  های ذهنی انجام می شاخص

افراد از  های ذهنی بر اساس چگونگی درک و توصیف مردم از وضع خود استوار هستند و برای ارزیابی شاخص

های  های شخصی افراد از ادراکاتشان در مورد جنبه ها مبتنی بر گزارش شوند. این شاخص وضعیت عینی زندگی استفاده می

های  دهد. این شاخص هایشان مورد بررسی قرار می ها را از تأمین نیاز مختلف زندگی است و میزان رضایت افراد و گروه

افراد را از وضعیت عینی و ملموس  های عی و محیطی هستند، ادراکات و ارزشیابیهای اقتصادی، اجتما مکمل که متغیر

های ثانویه  های عینی مربوط به حقایق قابل مشاهده هستند و غالبا از داده دهد. در حالی که شاخص شان نمایش می زندگی

 (. 1314آیند )رهنمایی و همکاران،  به دست می

 

 پژوهش نهیشیپ
یت زندگی کیف امروزهعنوان نموده  کیفیت زندگی شهری و حکمروایی شهریدر پژوهشی با عنوان ( 1044نیکبخت )

ها و اقدامات مدیران شهری تبدیل شده و به عنوان شاخصی  ها، برنامه و ارتقاء آن به هدف اصلی بسیاری از سیاست شهری

گیرد. در این مقاله ابتدا مختصات و  و مدیران مورد استفاده قرار می گیران برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد تصمیم

در  کیفیت زندگی شهری شود و سپس وضعیت بررسی تبیین می کیفیت زندگی شهری خوب شهری و حکمروایی ابعاد

انتها با بیان گیرد. در  المللی مورد تحلیل قرار می های بین ات انجام شده و شاخصپژوهشاز طریق فراتحلیل  تهران شهر

و  کیفیت زندگی شهری ها و آثار آن بر ارتقاء خوب شهری برای تحقق توسعه پایدار شهری، پیامد حکمروایی نقش و تأثیر

 شود.  کاهش جرائم تبیین می

پژوهشی با عنوان تحلیلی بر حکمروایی شهری مبتنی بر ارائه الگوی بهینه )مطالعه  ( 1044) محمدی ناصر و همکاران

های مختلف مدیریت شهری با  اند. نتایج گویای آن است عامل عدم یکپارچگی بین بخش موردی شهر گرمدره( انجام داده

ی تأثیرگذار در اجرای حکمروایی بیشترین تأثیر را در عدم اجرای حکمروایی در کشور دارد. از شاخص اساس 8/3میانگین 

ده است. در سطح اجرایی شهر گرمدره در زمینه شاخص  0شهری در منطقه مورد مطالعه بررسی نتایج بخش اول 

، در شاخص حاکمیت قانون عامل وجود قوانین 1/38پاسخگویی عامل ضعف در نظارت مستمر و همگانی با میانگین رتبه 

 11,0 اطالعات، در شاخص شفافیت عامل عدم دسترسی به ۱3,3متناقض با میانگین رتبه  متعدد، موازی، تفسیرپذیر و گاه

بیشترین تأثیر را در عدم  08,0عامل تمرکز گرایی شدید و مدیریت باال به پایین با میانگین رتبه و در شاخص مشارکت 

 (1044اجرای صحیح حکمروایی شهری در شهر گرمدره دارا هستند)محمدی ناصر و همکاران، 

تحلیل و ارزیابی رابطه حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی ( در پژوهشی با عنوان 1311چاره جو و همکاران)

)مورد: محالت شهر سنندج( عنوان نمودند پژوهش حاضر ضمن تأکید بر جنبه کاربردی آن به تحلیل و ارزیابی رابطه بین 

شان داده است که از نظر آماری، یک همبستگی معنادار بین دو بعد پردازد. نتایج پژوهش ن حکمروایی و کیفیت زندگی می

است که  4,02وجود دارد و نتایج معادالت ساختاری نشان داد که میزان تأثیرات حکمروایی بر کیفیت زندگی برابر با 

ی نشان از های عامل درصد حکمروایی در تبیین کیفیت زندگی است. همچنین مقادیر بار 02دهنده تأثیرگذاری  نشان

ها دارد. این مورد به ویژه در ارتباط با ابعاد محیطی و آموزشی  ها و ابعاد در ایجاد روابط بین متغیر تأثیرگذاری باالی شاخص

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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چاره است که این بیانگر مطلوبیت مدل به کار گرفته در پژوهش است) 4,40کند و نتایج برازندگی  نمود بیشتری پیدا می

 (. 1311جو و همکاران، 

(، در پژوهشی با عنوان نیاز فوری به حکمرانی شهری هوشمند در عصر هوشمند عنوان نموده؛ حاکمیت 2421ژیانگ )

های مؤثر  فقط در مورد اتخاذ فناوری نیست، بلکه بیشتر به دنبال دستیابی به فرایند "هوشمند"در عصر  "هوشمند"

های نوآورانه است. در این دیدگاه، من بر فوریت و نیاز  از فناوری حکمرانی و دستیابی به نتایج بهتر شهری از طریق استفاده

به یک چشم انداز تحول آفرین در زمینه مدیریت شهری با فناوری اطالعات و ارتباطات که شامل مدیریت شهری هوشمند 

ها، من به  ین استداللکنم. بر اساس ا ها است، استدالل می ای مبتنی بر بافت و شیوه اجتماعی اداره شهر به عنوان شیوه

های شهری با  کنم که محققان و متخصصان از حکمرانی شهری هوشمند برای مدیریت شدیدترین چالش شدت توصیه می

گیری اجتماعی فناوری اطالعات با توجه به زمینه  های حکمرانی مبتنی بر تقاضا و شکل شروع مسأله شهری، ترویج شیوه

 (. 2421استفاده کنند)ژیانگ، 

های هوشمند عنوان نمودند  (، در پژوهشی با عنوان حاکمیت شهری و کیفیت زندگی در شهر2424سیورو و همکاران)

ها با حداقل کیفیت زندگی مردم است. به  تمرکز مسکن در مناطق شهری و رشد شدید جمعیت، به معنای سازگاری شهر

برای تجمیع منابع عمومی، سرمایه انسانی، سرمایه  های هوشمند خود را به عنوان یک راه حل مناسب این معنا، شهر

با هدف  پژوهشکنند. در این زمینه، این  های ارتباطی، برای ترویج توسعه پایدار معرفی می اجتماعی و اطالعات و فناوری

وابط ها انجام شده است. بدین منظور، ر تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل حکمرانی شهری هوشمند بر کیفیت زندگی در شهر

حاکی از  پژوهشگیری شد. نتایج  شفافیت، همکاری، مشارکت و مشارکت، ارتباطات و پاسخگویی در کیفیت زندگی اندازه

تواند به  های استراتژیک را که می ، ما شناسایی محرکپژوهشهای  ها است. در میان یافته روابط شدید و مهم بین سازه

عمومی و اقدامات اجرایی شهرداری که مردم را برای دستیابی به اهداف  های های هوشمند در توسعه سیاست حاکمان شهر

به منظور بهبود کیفیت زندگی شهروندان  پژوهشهای  کند. قابل ذکر است که یافته کند، کمک می توسعه پایدار درگیر می

 (. 2424کند)سیورو و همکاران،  های هوشمند کمک می به بهبود مدیریت شهر

ها: رویکرد آفریقایی به  پذیری شهر (، در پژوهشی با عنوان حکمرانی خوب شهری و انعطاف2411مایر و همکاران)

توسعه پایدار عنوان نمودند؛ حکمرانی خوب شهری یک مفهوم چند بعدی است که بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان 

های مختلفی مانند استفاده ناپایدار  الشها با مشکالت و چ محلی، به ویژه در جوامع حاشیه نشین و محروم تمرکز دارد. شهر

ها، شیوع فقر، شهرنشینی سریع، جنایت، بالیا و اثرات تغییرات آب و هوایی  از منابع طبیعی، کمبود مسکن و زیرساخت

های مرتبط با ریسک  آوری شهر یک فرایند فراگیر است که به توانایی یک شهر در مدیریت پایدار رویداد روبرو هستند. تاب

های آینده از منظر  ر منتظره و مورد انتظار اشاره دارد. عالوه بر این، این شامل ظرفیت یک شهر برای انطباق با چالشغی

استراتژیک و فضایی است. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل ماهیت توسعه پایدار به طور کلی است. به طور خاص، آن را برای 

کند.  آوری شهر تنظیم می ریقا و روابط متقابل حکمرانی خوب شهری و تابتجزیه و تحلیل اهمیت حکمرانی شهری در آف

تواند در توسعه پایدار ایفا کند.  گیری عملی برای نقشی است که حکومت شهری می هدف ارائه یک پشتوانه نظری و جهت

و  "خوب"نه مدیریت شهری اند، اما در زمی های خاصی را تجربه کرده های آفریقایی موفقیت ثابت شد که در حالی که کشور

های  پیش نیاز کشور "حکمرانی خوب شهری"های زیادی وجود داشته است. نتایج نشان داد که مفهوم  چالش "پایدار"

 (. 2411آمیز ابتکارات توسعه پایدار است)مایر و همکاران،  آفریقایی برای طراحی و اجرای موفقیت
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 پژوهشخالصه پیشینه  .1جدول 

 نتیجه
روش 
 پژوهش

 هدف
نویسنده و سال 

 انتشار
 ردیف عنوان

حکمروایی ها و آثار  پیامدتبیین 
کیفیت زندگی  بر ارتقاءشهری 

 و کاهش جرائم شهری

توصیفی 
 تحلیلی

کیفیت زندگی بررسی نقش 
 شهری و حکمروایی شهری

 
کیفیت زندگی شهری و  1044نیکبخت 

 1 حکمروایی شهری

مدیریت باال به پایین بیشترین تأثیر 
را در عدم اجرای صحیح حکمروایی 

 شهری در شهر گرمدره دارد.

 -توصیفی
 تحلیلی

حکمروایی شهری تحلیلی بر 
 مبتنی بر ارائه الگوی بهینه

محمدی ناصر و 
 (104همکاران)

تحلیلی بر حکمروایی 
شهری مبتنی بر ارائه 
الگوی بهینه )مطالعه 
 موردی شهر گرمدره(

2 

ها و ابعاد  تأثیرگذاری باالی شاخص
 ها در ایجاد روابط بین متغیر

 -توصیفی
 تحلیلی

تحلیل و ارزیابی رابطه بین 
 حکمروایی و کیفیت زندگی

چاره جو و 
 (131همکاران)

تحلیل و ارزیابی رابطه 
حکمروایی خوب شهری و 

کیفیت زندگی )مورد: 
 محالت شهر سنندج(

3 

های حکمرانی مبتنی بر  ترویج شیوه
گیری اجتماعی فناوری  تقاضا و شکل

 اطالعات با توجه به زمینه استفاده

 -توصیفی
 تحلیلی

یک چشم فوریت و نیاز به 
انداز تحول آفرین در زمینه 

 مدیریت شهری
 (2421ژیانگ )

نیاز فوری به حکمرانی 
شهری هوشمند در عصر 

 هوشمند
0 

به منظور بهبود  پژوهشهای  یافته
کیفیت زندگی شهروندان به بهبود 

های هوشمند کمک  مدیریت شهر
 کند می

 -توصیفی
 تحلیلی

بررسی حاکمیت شهری و 
های  شهرکیفیت زندگی در 
 هوشمند

سیورو و 
 (242همکاران)

حاکمیت شهری و کیفیت 
های  زندگی در شهر
 هوشمند

1 

 "حکمرانی خوب شهری"مفهوم 
های آفریقایی برای  پیش نیاز کشور

آمیز  طراحی و اجرای موفقیت
 ابتکارات توسعه پایدار است

 -توصیفی
تحلیلی و 

 اسنادی

بررسی نقش حکمرانی خوب 
پذیری  انعطافشهری در 

 ها شهر

مایر و 
 (241همکاران)

حکمرانی خوب شهری و 
ها:  پذیری شهر انعطاف

رویکرد آفریقایی به توسعه 
 پایدار

1 

های جدید خود را  ات و کاربردپژوهش
هایی مانند لهستان نشان  در کشور

دهد که در آن ایده حکومتداری و 
توسعه پایدار همچنان به صورت 

 ت.تئوری باقی مانده اس

 -توصیفی
 تحلیلی

های  تالش برای ارائه شیوه
ریزی فضایی  منتخب در برنامه

است که از اصول ایده 
مشارکت مشترک استفاده 

 کند می

 (،241۱بادیچ )
حکمرانی خوب "مفهوم 
و کاربرد آن در  "شهری
 ریزی شهری پایدار برنامه

۱ 

 

 .(1041، گان)نگارند

  مطالعه مورد هدمحدو یمعرف

. دیآ یکالن شهر تهران به شمار م یهزار نفر از مناطق مهم و مرکز 281معادل  یتیتهران با جمع یشهردار 11منطقه 

اند. مراکز و  گرفته یجا یمتعدد یحیو تفر یمراکز درمان شود یشناخته م زین یاسیمنطقه که از مناطق مهم س نیدر ا

 لومتریک 1/12اند. مساحت منطقه بالغ بر  شده سیانقالب تأس یعنیمهم آن  یها ابانیدر خ زین یمختلف یتجار یها مجتمع

است  یا فرسوده یها آن وجود بافت یها یژگیو گریوجود دارد. از د هیناح 0محله و  11منطقه  نیمربع برخوردار است. در ا

 یمنطقه دارا نیا. دیشو یها مواجه م با آن یهاد خیش ابانیو خ نیدروازه قزو ه،یریهمچون من ییها که اغلب در محله

مورد  نینگهبان و چند یشورا ،یرهبر تیهمچون ب یمهم یها که مراکز و نهاد یاست به طور یاسیس یمکان تیموقع

منطقه  یوجود دارد)شهردار یمختلف یو درمان یعلم ،یحیمنطقه مراکز تفر نیاند.  در ا گرفته یدر آن جا گرید

 درصد محدوده منطقه را به خود اختصاص داده است. 14حدود  یمسکون یکاربر نی(. همچن11،1041

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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 (1041)شهرداری منطقه یازده تهران، نقشه موقعیت نسبی منطقه مورد مطالعه. 1شکل 

.  

  پژوهش یشناس روش

 یدان یوم یا کتابخانه ی وهیبوده و به ش یلیو تحل یفیو از نظر روش از نوع توص یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد

شامل کتاب، مقاله،  ییاز منابع کتابخانه ا پژوهش ینظر یمبان یآور صورت که جهت جمع نیانجام خواهد شد. به ا

شامل پرسشنامه بهره گرفته  یدان یاستفاده خواهد شد و سپس از روش م یو پژوهش یمعتبر علم یها گاهیو پا نامه انیپا

پژوهش حاضر  ینفر بوده است. جامعه آمار 34۱104تعداد  1311سال  یمنطقه براساس شرشمار نیا تیخواهد شد. جمع

 ی. برااند شدهدر نظر گرفته  ینفر به عنوان نمونه آمار 380تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد  ازدهیمنطقه 

شامل ساکنان منطقه  پژوهش نیا یاستفاده شده است. جامعه آمار یدان یو م یا کتابخانه ی وهیها از دو ش داده یگردآور

حجم نمونه  نیی. پس از تعدینفر انتخاب گرد 380و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعداد  باشند یتهران م 11

 یو آزمون همبستگ spssافزار  ها از نرم داده یکم لیو تحل هیتجز ی. سپس برادیگرد عیتوز هساکنان منطق نیها ب پرسشنامه

 استفاده شد. ون،یو رگرس

 

 ها افتهی لیتحل

باشند. همچنین از این تعداد  درصد مرد می 13در صد زن و  0۱از تعداد کل پاسخگویان  پژوهشهای  براساس یافته

 11%( باالتر از ۱سال و ) 14تا  11% بین 34سال,  14تا  01% بین 31سال,  04تا  31% بین 31سال,  34تا  24% بین 13
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 ،%( 02)نفر  113باشند. : نفر فوق لیسانس و دکترا می 121نفر لیسانس  118فر دیپلم و زیر دیپلم، ن 20سال سن داشتند. 

 باشند.  % سایر می14% دانشجو و 18% کارمند, 28% آزاد, 21% خانه دار, 11متاهل هستند و نیز  ،%(18نفر ) 221مجرد و 

 

 های فردی پاسخگویان . ویژگی3جدول 

 درصد فراوانی ها مقوله ها متغیر

 

 جنس

 13 240 مرد

 0۱ 184 زن

 144 380 جمع

 

 

 

 سن

 

 

 13 01 سال 34تا  24

 31 13۱ سال 04تا 31

 34 111 سال 14تا  01

 10 10 سال 14تا  11

 ۱ 28 سال 11بیشتر از 

 144 380 جمع

 

 

 سطح تحصیالت

 20 14 پلمید ریز و پلمید

 00 118 لیسانس

 32 121 دکترافوق لیسانس و 

 144 380 جمع

 

 وضعیت تاهل

 02 113 مجرد

 18 221 متاهل

 144 380 جمع

 

 

 

 شغل

 11 11 خانه دار

 21 113 آزاد

 28 148 کارمند

 18 18 دانشجو

 14 31 سایر

 144 380 جمع

 .(1041، گان)مطالعات نگارند

 

پژوهشهای  . آزمون نرمال بودن متغیر0جدول   

 ها داده توزبع یداری معن سطح ریمتغ

 نرمال 0/065 حکمروایی خوب

 نرمال 4,4۱1 کیفیت زندگی ارتقا

 نرمال 4,413 داریپا توسعه

 .(1041، گان)مطالعات نگارند

 

باشند، بنابراین فرض صفر  می 4,41های پژوهش , بیشتر از  با توجه به جدول فوق ضرایب سطح معنی داری متغیر

 . باشند گردد و هر سه متغیر پژوهش دارای توزیع نرمال می باشد تأیید می آماری که توزیع نرمال مورد نظر می
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 های پژوهش  . آزمون همبستگی متغیر5جدول 
 زندگی کیفیت ارتقا

 یآمار بیضرا یهمبستگ بیضر یداری معن سطح

 شهریحکمروایی خوب  4,014 4,444
 

 .(1041، گان)مطالعات نگارند

 

پاسخگوی مورد  380ها حاکی از آن است که در بین  نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر

باشد , از آنجا که سطح معنی داری بدست آمده  % می11با سطح معنی داری  4,014مطالعه ضریب همبستگی برابر با 

(Sigکمتراز ,) های پژوهش )حکمروایی خوب شهری  گردد, بنابراین: بین متغیر است در نتیجه فرضیه اصلی تأیید می 4,41

 و ارتقاء کیفیت زندگی(, رابطه همبستگی معنی داری وجود دارد. 

 

 های حکمروایی خوب شهری و ارتقاء کیفیت زندگی . آزمون رگرسیون متغیر7جدول 
 زندگی کیفیت ارتقا

 یآمار بیضرا نییتع بیضر یونیرگرس بیضر یداری معن سطح

 حکمروایی خوب شهری 4,212 4,014 4,444

 .(1041، گان)مطالعات نگارند

 

توان  پذیری در متغیر وابسته که می باشد یعنی میزان تغییر می 4,212با ، ضریب تعیین نیز برابر 1مطابق جدول شماره 

باشد  می 014/4باشد. همچنین ضریب استاندارد شده بتا برابر با  واحد می 212/4بوسیله رگرسیون آن را توضیح داد برابر با 

یعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیر مستقل )حکمروایی خوب شهری(, تغییرات متغیر وابسته )ارتقاء کیفیت زندگی( 

گذاری معنی دار است,  ر% این تأثی1( از Sigباشد که با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داری ) واحد می 014/4 برابر

 بنابراین: حکمروایی خوب شهری بر ارتقاء کیفیت زندگی تأثیر دارد. 

 

 پایدار توسعه و شهری خوب حکمرواییهای  . آزمون همبستگی متغیر6جدول 

 پایدار توسعه

 یآمار بیضرا یهمبستگ بیضر یداری معن سطح

 حکمروایی خوب شهری 636/4 40444

 .(1041، گان)مطالعات نگارند

 

پاسخگوی مورد  380ها حاکی از آن است که در بین  نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر

باشد, از آنجا که سطح معنی داری بدست آمده  % می11با سطح معنی داری  ۱3۱/4مطالعه ضریب همبستگی برابر با 

(Sig کمتراز ,)آماری خود داریم در نتیجه فرضیه صفر آماری رد و فرضیه  است مدارک کافی برای رد فرض صفر4,41

های پژوهش )حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار(, رابطه همبستگی  بنابراین: بین متغیر ،گردد اصلی تأیید می

 داری وجود دارد.  معنی
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 های حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار . آزمون رگرسیون متغیر8جدول

 داریپا توسعه

 یآمار بیضرا نییتع بیضر یونیرگرس بیضر یداری معن سطح

 حکمروایی خوب شهری  103/4 ۱3۱/4 4,444

 .(1041، گان)مطالعات نگارند

 

توان  پذیری در متغیر وابسته که می باشد یعنی میزان تغییر می 103/4، ضریب تعیین نیز برابر با 8مطابق جدول شماره 

باشد  می ۱3۱/4مچنین ضریب استاندارد شده بتا برابر با باشد. ه واحد می 103/4برابر با  بوسیله رگرسیون آن را توضیح داد

یعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیر مستقل )حکمروایی خوب شهری(, تغییرات متغیر وابسته )توسعه پایدار( برابر با 

گذاری معنی دار است, بنابراین:  % این تأثیر1ز ( اSigباشد که با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داری ) واحد می ۱3۱/4

های حکمروایی بنابر خروجی و  ها و زیرشاخص تمامی متغیر ۱ر جدولدتأثیر دارد.  حکمروایی خوب شهری بر توسعه پایدار

ها مانند عدالت،  انجام شده و میانگین و معناداری هر کدام از زیر شاخص SPSSافزار  تحلیل آزمون فریدمن در نرم

پذیری و ... تحلیل گردیده و نشان داده شده که کدام متغیر طبق نظر پاسخگویان  دسترسی، امنیت، پاسخگویی و مسئولیت

 است. حائز اهمیت بیشتری و کدام کمتر بوده 

 

 ندارد.  یکسانی اهمیت زندگی کیفیت ارتقا در شهری خوب حکمرواییهای  شاخص نقش رسد می نظر هب

H0باشند.  دارای اهمیت یکسانی می زندگی کیفیت ارتقا در شهری خوب حکمرواییهای  شاخص قش: ن 

H1باشند.  دارای اهمیت یکسانی نمی زندگی کیفیت ارتقا در شهری خوب حکمرواییهای  شاخص قش: ن 

 
 آزمون فریدمن  .1جدول 

 ریمتغ رتبهمیانگین 

 مشارکت 10/1

 ییپاسخگو 80/3

 یساز اجماع 32/5

 قانون تیحاکم 11/5

 انصاف و عدالت 68/0

 تیشفاف 11/3

 یاثربخش 48/5

 ییکارآ 46/5

 یداری معن سطح 44/4

 .(1041، گان)مطالعات نگارند

 

گردد.  تأیید می هیباشد و فرض نمی کسانی ها ریمتغ تیدهد که اهم است نشان می 4,41کوچکتر از  Sig نکهیا لیبدل

است که مطابق جدول باال,  شتریب ریآن متغ تیکوچکتر باشد اهم ریرتبه متغ, هر چقدر میانگین دمنیمطابق آزمون فر

دارای  11/1و حاکمیت قانون با رتبه دهندگان  از نظر پاسخ یگزند تیفیدر ارتقا ک تیاهم نیشتریب یشاخص مشارکت دارا

  .باشد میکمترین تأثیر و اهمیت 
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 ها شنهادیپ و یریگ جهینت
 یاز مناطق شهر یرا در برخ یزندگ تیفیآمدن ک نییو گذشت زمان موجبات پا تیجمع شیها، افزا امروزه رشد شهر

. در پژوهش باشد یتهران م 11مناطق منطقه  نیاز ا یکیفراهم نموده است،  کیاستراتژ تیو با موقع یمرکز ینواح ژهیبه و

تهران پرداخته شود.  11منطقه  یردبا نمونه مو یزندگ تیفیک ادر ارتق یخوب شهر ییحاضر تالش شد تا به نقش حکمروا

که در جامعه،  ییاست به گونه ا یتوسعه شهر ندیفرآ تیتقو یشهر ییعنوان نمود هدف از حکمروا دیارتباط با نیدر ا

فراهم شود.  نآنا یو اقتصاد یاجتماع یها یژگیراحت و کارآمد شهروندان، به تناسب و یزندگ یبرا یمناسب طیو مح نهیزم

توسعه جوامع مورد توجه قرار گرفته مقوله اداره جوامع و نحوه ارتباط  نهیکه در زم یاز موارد یکی گرید یاز سو

اداره  وهیدر ش یشهر تیریمد یمشکل اصل زین یشهر یزیر و برنامه تیریمد نهیکنندگان آن با مردم بوده است. در زم اداره

 آن است. 

 ،یها و مشکالت شهر . کمبوددیآ یامروزه در اداره شهر به چشم م یگریاز هر مسأله د شیب زین یزندگ تیفیمسأله ک

 شیاز پ شیب یشهر یزندگ تیفیمواجه کرده و به لزوم توجه به ک یجد یها شهروندان با چالش یرا برا یشهر یزندگ

 شیا افزامؤثر و مرتبط ب یها خصها و شا ساخت ریز جادیمهم و ا نیبه ا دنیرس یبرا رسد یافزوده است. حال بنظر م

حائز  یخوب شهر ییو دولت مردان به موضوع حکمروا رانیمد ،یتوسعه شهر زانیتوجه برنامه ر ،یشهر یزندگ تیفیک

 .  باشد یمطلوب م یشهر یزندگ تیفیشدن به چشم انداز ک کینزد یبرا یو محرک خوب باشد یم تیاهم

 دیحفاظت و تجد دار،یاشتغال و رفاه پا جادیو در آن بر کاهش فقر، ا ستا داریپا یخوب، توسعه انسان ییهدف حکمروا

دارد. در  یادیز تیدر آن اهم تیمشارکت و شفاف کردیشده است و رو دیو رشد و توسعه جامعه تأک ستیز طیمح اتیح

و  تی. در نهاستالزم ا ها تیدر انجام فعال یو بخش خصوص یدولت، جامعه مدن یسه رکن اصل نیشراکت ب ییحکمروا نیا

 یها بر ارزش دیتأک توان، یرا م یخوب شهر ییحکمروا یعمده برا یژگیعنوان نمود دو و توان یم پژوهش جیبر اساس نتا

هم موجبات ارتقاء  یعوامل بر رو نیبه ا یابیعنوان نمود که دست یشهر داریتوسعه پا یبر مبان دیو تأک یو فرهنگ یاجتماع

 خواهد داشت. یرا در پ یدالت اجتماعرفاه و ع ،یشهر یزندگ تیفیک

 ییمشارکت و پاسخگو ژهیبه و یخوب شهر ییحکمروا یها شاخص یعنوان نمود برقرار دیبا تیدر نها 

تهران  11را در منطقه  یمحتلف شهر یها گروه یزندگ تیبهبود وضع جهیو در نت یزندگ تیفیارتقا ک یها نهیتواندزم یم

مطرح  ریز شنهاداتیراستا پ نی. در ادیمنطقه فراهم نما نیرا در ا داریبه توسعه پا یابیدست یها نهیزم یفراهم نموده و حت

 : گردد یم
 کند.  ینیب شیوابسته پ یها و سازمان یرا در قالب نهاد شهردار یشهر تیریارکان مد ی که همه ینیقوان میتنظ 

 ها ارگان گرید یو همکار یشهردار تیبا مسئول یشهر تیریمد یها کردن برنامه کپارچهی 

 یعملکرد شهردار یها ارائه گزارش یبرا 11در منطقه  یجلسات عموم یبرگزار  

 و شهروندان   یدر جهت ارتباط بهتر مسئوالن شهر یارتباط یها ستمیبهبود دادن س 

 

 مأخذ و منابع
) برنامه  یمشارکت یشهر ییحکمروا یعوامل مؤثر بر اجرا یابی، ارز1044 ور،یشهر ،ییاندستا، فروغ و روستا

NBN ز،یکالن شهر تبر 2(در منطقه https://civilica.com/doc/1253055 

و  یخوب شهر ییرابطه حکمروا یابیو ارز لی(، تحل1311عاطفه، جوان، فرهاد ) ،یاحمد ن،یجو، فرز چاره

 11، بهار 2و  1، شماره 14دوره  ،یا منطقه یزیر و برنامه ای)مورد: محالت شهر سنندج(، فصلنامه جغراف یزندگ تیفیک
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 نیمشارکت شهروندان در اداره شهر، دوم کردیبا رو یشهر یزندگ تیفیک شی(، افزا1044) ل،ینژاد، جل لیخل

، ۱تهران، ص  ران،یا یو شهرساز یمعمار یدر مهندس نینو یها یفناور یالملل نیکنفرانس ب
https://civilica.com/doc/1237846  

 انتشارات طحان ،یشهرساز اتیاز منظر نظر یخوب شهر ی(، حکمران1314پور، ع) یم، حسن ان،یعیرف

توسعه و  یها بر برنامه یلی(، تحل1311زهره) ،یمظفر، فن ،یصراف له،یجم ا،ین یمحمدکاظم، , توکل ا،یپو شمس

 ییایاطالعات جغراف: کالنشهر تهران، یموردپژوه ن،یخوب زم ییحکمروا کردیبر رو دیبا تأک یشهر نیزم یها استیس

 .۱1تا صفحه  1۱، از صفحه 140، شماره 21، دوره 1311زمستان 

. فصلنامه یشهر تیریآن در مد تیها در ژوهانسبورگ و اهم کشور 2442(. اجالس 1312) لیاسماع ،یصالح

 .33-31،01 ها، یشهردار

شماره، سازمان  ،یشهر تیریمد ی فصلنامه ،یشهر تیریمد یها و چالش ی( مفهوم مبان13۱1مظفر ) ،یصراف

 .28کشورص  یها یکشور، تهران: انتشارات سازمان شهردار یها یاریو ده ها یشهردار

: شهر ی)مطالعه مورد یشهر داریتحقق توسعه پا یدر راستا یشهر تیری(، نقش مد1311پور، زهرا) یصفائ

 1311 زییدور اول، شماره دوم، پا ،ی(، فصلنامه مطالعات عمران شهرالمیا

 تیریبر مد یشهر و شهردار یاسالم یبر نقش شورا یلی(، تحل1044اکبر، ) یزاده، عل حسن ن،یمحمدحس صالح،

 یمهندس یکنفرانس مل نیفارس(، دوازدهم مند ی: شهر میشهروندان )نمونه مورد یتمندیرضا یبر مبنا یشهر کپارچهی

 https://civilica.com/doc/1307818 روان،یش ،یو شهرساز یعمران، معمار

بر  دیبا تأک یشهر یدر فضا یزندگ تیفی(، ارتقا ک1044محسن، ) ،یاحمد ،یعل ،یشرأفت ن،یحس ،یآباد یعل

 بابل ،یو توسعه شهر یعمران، معمار یمهندس یکنفرانس مل نیزدهمیمدرن در شهر بجنورد، س کردیرو

بر ارائه  یمبتن یشهر ییبر حکمروا یلی(، تحل1044) ،یتوکالن، عل ن،یحس ،یخانقاه زاده یناصر، مجتب ،یمحمد

 https://civilica.com/doc/1162678شهر گرمدره(،  ی)مطالعه مورد نهیبه یالگو

 یها بر شاخص دیبا تأک یررسمیغ یها سکونتگاه ی(، توانمندساز1044) رنجف،یم ،یمحمد، موسو ،یملک

 https://civilica.com/doc/1241421(، المیشهر ا یررسمیمحالت غ :یمورد ی )مطالعه یخوب شهر ییحکمروا

 یمهندس یکنفرانس مل نیدوازدهم ،یشهر ییو حکمروا یشهر یزندگ تیفی(، ک1044مسعود، ) کبخت،ین

 https://civilica.com/doc/1307838-11ص  روان،یش ،یو شهرساز یعمران، معمار

و  یخوب شهر ییرابطه حکمروا یابیو ارز لی، تحل1311عاطفه و جوان، فرهاد،  ،یو احمد نیجو، فرز چاره
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