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 ایران ،مشهد ،فردوسی دانشگاه ،ریزی شهریدکتری جغرافیا و برنامه دانشجوی - 1مزاده اقدابراهیم شریف

 ، ایران تهران، تهران، دانشگاه ریزی شهریدکتری جغرافیا و برنامهدانشجوی  - عبداهلل شیخی

 ، ایرانمشهد، فردوسی، دانشگاه ریزی شهریدانشیار جغرافیا و برنامه - محمد اجزاء شکوهی

 
 24/07/1397تاریخ پذیرش:       25/02/1397تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
و  توسعه گیری،شکلدر  حکمروایی شهری توانسته است ایآدر پژوهش حاضر، سعی بر آن است به این سؤال که 

جه به رویکرد پایداری شــهری با تویزی ربرنامهباشــد؟ پاســخی از دید  داشــته  تأثیر یســکونم هایمحله پایداری
 یریگا شکلبدر ارتباط  حکمروایی شهریعملکرد  یبررس محالت شهری داده شود. بنابراین، هدف کلی پژوهش

سکون یهامحله آن  و توانمند شهری کپارچهی تیریمد ها درزمینهاز آن یبرخ یعلل ناکارآمدو  یشهر داریپا یم
ــ تحلیلی بوده و روش   هادادهی آورجمعاست. روش پژوهش، برحسب هدف کاربردی و ازلحاز ماهیت، توصیفی ـ

شی )بابه سنادی و پیمای شنامه(  صورت ا س ستفاده از تکنیک پر شهر یما ساکن  شهروندان  شد. جامعه آماری،  با
 هاهدادنفر تعیین شد و  382معه نمونه به تعداد با استفاده از فرمول کوکران، جا نفر که 70222باشند )یمپیرانشهر 

ی افزارهانرم، از آمدهدستبهی هادادهوتحلیل ی گردید که جهت تجزیهآورجمعگیری تصادفی ساده به روش نمونه
ستفاده SPSSو  Lisrelآماری  های شده است. یافتهو مدل تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و آزمون رگرسیونی ا

ـــ ـــاخصدهد عالوه بر اینکه ان میپژوهش نش در پژوهش، تأثیر معناداری بر پایداری محیطی  کاررفتهبهی هاش
شهروندان نیز به اینکه آن شهری دارد، اعتقاد  صمها بر محالت  شهری خواهان  ها مؤثر بوده وگیرییمت مدیریت 

عدم حضور "ی که اگونهبهدارد، در حکمروایی شهری است، اثر مثبت و قوی بر توسعه پایدار محالت  مشارکتشان
مطلوبیت الزم  ی پایداری ازهاشـــاخص"و  "مردم در مدیریت شـــهری بر پایداری محالت شـــهر تأثیرگذار بوده

ی، محله امحلهایداری پ. همچنین نتایر آزمون کروســکال والیس بیانگر آن اســت که ازلحاز "اندنبودهبرخوردار 
 رتبه اول قرار دارد.در  18/255با میزان  "فرهنگیان"

 

 .پیرانشهرشهر ی، امحلهحکمروایی شهری، پایداری ارزیابی،  :کلیدی واژگان
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 مقدمه
ها، تقویت فرآیند توسعه پایدار شهری توان گفت هدف تئوریک و کالن سیستم مدیریت شهری و شهردارییمی طورکلبه

ست، سب برای زندگی  ینحوبه ا شهروندان بهراکه زمینه و محیط منا سب ویژگیحت، امن، کارآمد و پایدار  های آنان و تنا

ط  محله سپایداری در  ( و قبل از نیل به توسعه پایدار شهری،24: 1381کاظمیان و رضوانی،) جامعه مربوطه فراهم شود

ت بهبود کیفیت زندگی زیست جهیطمح تحملقابلهای توجه به پتانسیل است، اما این پایداری در محله باید با طرحقابل

های آینده برای تأمین نیازهایشان یی به نیازهای نسل امروز باشد بدون آنکه توانایی، تسهیالت و امکانات نسلگوپاسخبا 

در  نه و خودجوشان عبارت است از فرآیندی مبتنی بر مشارکت داوطلبا یاتوسعه محله (.Will,2006:111)محدود شود 

. با توجه (Chavis & Florin,1990:18) یساکنان یک محله در جهت بهبود شرایط فیزیکی، اجتماعی و اقتصاد بین

ان مردم، دولت و بخش و همکاری می هامشارکتوسیعی از  گسترهبه این تعریف و با لحاز اینکه حکمروایی خوب شامل 

ست صی ا صو شهری( (.Smith,1393:277)خ شارکتی در تواند بهمی این رویکرد )حکمروایی خوب  عنوان فرآیندی م

و اجزای رسمی و غیررسمی  یک سازمان گسترده، متشکل از عناصر عنوانبهپایداری و توسعه محالت تأثیرگذار باشد و 

ــهری؛  ربط در ابعاد مختلفیذمؤثر و  ــادی و کالبدی  حیات ش ــعه همهادارهاجتماعی، اقتص جانبه و ، کنترل و هدایت توس

ـــدشـــهر را عهدهپایدار  تر توجهی به نقش امکانات و ایران کم در ادبیات توســـعهاگرچه  .(56: 1383کاظمیان،) دار باش

توده شناسایی تصور  ،اولین گام در این زمینه آیدیبه نظر م ،شودمی اییهگوناگون محله در توسعه ملی و ناح هایییتوانا

شنفکران ایرانی از مفهوم و موقعیتی به  مردم شدیم "محله"نام و رو اکنون در ایران،  (.392: 1383ر،هاب و ارمکی )آزاد با

 های اجتماعی در محالت شهرهای کشور، مصوب شورای اسالمیمدیریت محله به پیرو  دستورالعمل ساماندهی مشارکت

های مادی و معنوی تها و ظرفیندیکارگیری توانمهای مردمی در اداره امور شهر از طریق بهافزایش مشارکت منظوربهو 

  محله متناســب با رکن یک رکن اجرایی در ســط عنوانبه "مدیریت محله"آنان و اســتفاده مناســب از امکانات محلی، 

شورایاری  شورتی و نظارتی  ست )ذاکری،ام شده ا سوس و منطقی را با 23: 1389یجاد کمروایی خوب ح( که ارتباط مح

 گذارد.یمشهری به نمایش 

 هاییتروابط اجتماعی در شهر، شهرنشینی، کاهش همکاری و تعاون، ضعف در حما یختگیگسازهم نیز بادر کشور ایران 

شماعی شهری عمران یهابرنامه در یامحله جامعه اجتماعی و به دلیل نبود الگوی حکمروایی خوب، اکثر  (118 :1383،)

ست تا یماز باال به پایین انجام  هابرنامه شده ا در آینده پیامدهای چندان مطلوبی  هاطرحو  هابرنامهشده و این امر باعث 

یزی ربرنامهی است و بدون مشارکت و دخالت مردمی، اقدام به مشارکت یرغ مسئوالننداشته باشند. درواقع، رویکرد غالب 

شارکت مردمی در امور مریم هاطرحو اجرای  ست زمانی که م سئلهبوط به کنند. طبیعی ا ساس  م شد، اح مربوطه کم با

سئول شفاف مدارقانونیزی( باعث عدم اجرای عدالت، ربرنامهسویه بودن فرآیند یت نیز کمتر خواهد بود. این امر )یکم ی، 

سخگو  سئوالن، خود را در قبال مردم پا شده و درنتیجه م سعه پایدارینمبودن، فراگیری و ...   دانند و تمامی این عوامل، تو

(. بنابراین حرکت از مدیریتی ناهمگن به حکمروایی خوب، یک 15: 1384زاده،یلاسـماعکشـد )صـرافی و یمرا به چالش 

ست که حکمروایی به چالش امروز در مراکز علمی  ست و با این نگاه ا شناخت و یلتبدانتخاب گریزناپذیر ا ست که  شده ا

سی این چالش در ایران و یافتن الگوعلت شهرهای یابی و برر سب حکمروایی در  شی منا تواند با فرآیند یمای ایران یهحا

های متنوع که یژگیوشهری دارای جمعیتی با عنوان به پیرانشهرشهر   .دهد یعلمپژوهش علمی، پاسخ الزم را به چالش 

شی از  صورت گرفته در چند هامهاجرتنا شی از ایجاد بازارچه دههی  صادی )نا سعه اقت مرزی تمرچین( این اخیر در اثر تو

ست، دارای مدیریتی ناهمگن  ستقرار و یمشهر بوده ا شد که با حکمروایی خوب در آن و با ا ی هاشاخصی ساز ینهادبا

. شدبهینه شهری  ادارهتوان سبب کارایی بیشتر تصمیمات اجرایی مدیران شهری با حضور مردم در استاندارد مدیریتی، می

مناسب و مؤثری جهت حل بسیاری از مسائل ازجمله  حلراهتواند یمهای شهری رآیند طرحاستفاده از مشارکت افراد در ف
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ــر باهدف تحلیل رابطه  ــاکنان محله گردد. پژوهش حاض کاهش جرم و افزایش امنیت، پایداری محله و نیز تعامل بهتر س

سنجش حکم سی و  شهر، به برر شهر پیران شهری در  شهری و پایداری محالت  روایی خوب در پایداری حکمروایی خوب 

ترین این عوامل را داده و مهم قرارپردازد و عوامل مؤثر بر پایداری را در ســـط  محلی موردمطالعه یممحالت شـــهری 

سنجش قرار  شی معقول و منطقی برای اینیممورد سنج شهری "فرض، که  دهد تا  سط  یمحکمروایی خوب  تواند در 

بین الگوی حکمروایی خوب  رابطهتحلیل  لهیوســبهبا این هدف که  داشــته باشــد،، "پایداری محالت شــهری مؤثر باشــد

شهری در ارتباط با پایداری محالت  سی حکمروایی خوب  شهر، عالوه بر برر شهری محالت پیران سعه پایدار  شهری و تو

شهری د ضع موجود نظام مدیریت  شناخت و ست یابد.ر شهری، به  شهر نیز د توجه به آنچه بیان با  پایداری محالت پیران

 :باشدیم طرحقابلگردید، سؤاالت ذیل 

 ـ ارتباط بین حکمروایی خوب شهری و پایداری محالت در شهر پیرانشهر چگونه است؟

 تواند به پایداری محالت در شهر پیرانشهر منجر شود؟یمـ حکمروایی خوب شهری چگونه 

 خوب حکمروایی بطهرا تحلیل مورد در اما اســت شــدهانجام مطالعاتی فضــایی عدالت و شــهری خوب درزمینه حکمروایی

سعی در بنابراین نگرفته؛ صورت یامطالعه تاکنون فضایی عدالت در آن نقش و شهری ست به هشد این بخش   بررسی ا

 .شود اشاره هاآن نتایر و اهداف ی ازاخالصه این مطالعات و ترینمهم

 

 . پیشینه تحقیق1جدول شماره 

 نتایر واننع پژوهشگر
ــــاخص (2006) 1کندی هــای حکمروایی خوب طراحی ش

شهری: ارزیابی اهمیت مشارکت شهروندی 
 در ونکوور بزرگ

شارکت انجمن ست که م سیده ا های مختلف و اظهارنظر آزاد آنان در به این نتیجه ر
شهرداران و مقام شهری میفرآیند انتخاب   تواند عامل مؤثر و کارآمدی درزمینههای 

 مدیریت شهری باشد. بهبود
کاران  2پریس و هم

(2011) 
 و مدیریت مشارکتی حکومت بین ارتباط نقد

ستمحیط  2003 آر کویپا تجربه شهری؛ زی
 2006 ـ

ـــارکتی بوده و خودخودیبه فرایند اول، مرحله در ـــتفاده ها،ارگروهک نقش مش  از اس
 ســت. درتســهیالت ا به مربوط مســائل برخی و شــهروندان با ارتباط عینی، اطالعات
 تالش به ارتباط دادن بین و یابدپاسخگویی جریان می ها به سمتتحلیل دوم، مرحله
گیرد، ختم می مشـارکتی صـورت ریزیبرنامه در فرایند که مذاکرات و سـیاسـی اقدام
ـــود. می ثاً، ش نه  برثال هادی یات قبلی کردن ن به  ییهاآن ویژهبهتجرب که مربوط 
 کند، اشاره دارد.آموزش در ارتباط با حکمروایی تأکید می و زیستیطمح

 3فهنلی و ترواینن
 (2013) 

 ریزیبرنامه طراحی و ارزیابی برای چارچوبی
 مشارکتی

مه نا مانی ریزیبر ـــاز ندمی س چارچوب،به توا یک  هام منبع و ابزار عنوان   در بخشال
ـــتفاآن ارزیابی و مشـــارکتی فرآیندهای طراحی از این طریق  قرار گیرد. دهها مورداس

 یافت.تر دستریزی مشارکتی کارآمدتر و جامعتوان به یک طرح برنامهمی
ــریف م و زاده اقدش

ــــغــر زمــانــی  اص
(2014) 

گیری شــکل در مشــارکتی مدیریت رزیابیا
حلــه هری هــایم ظر) پــایــدار شـــ ن  از
 (محیطیزیست

 افزایش در توجهیقابل اثر پژوهش در موجود هایشــاخص که دهدمی نشــان نتایر
 که است این واقعیت شانگرن شهری دارد. همچنین هایمحیطی محلهپایداری زیست

است  مؤثر شهری مدیریت و گیریتصمیم ها درمشارکت آن باورند این بر شهروندان
 صورت مثبت و قوی در مدیریت شهری شهرشان شرکت داده شوند.به باید و بنابراین

 مرصوصی
1382 

فضـــایی عدالت اجتماعی در شـــهر  تحلیل
 تهران

ـــیده ـــت به این نتیجه رس ـــهردار اس اهش و درنتیجه ک هایکه با کاهش درآمد ش
 شود.یها به میزان فقر شهری افزوده مآن هایینهو زم گذارییهسرما

 
 مالحسنی

1383 

 
نمونه ) ســـرمایه اجتماعی در ســـط  محله

 (محالت شیراز :موردی

اجتماعی مؤثر  سرمایه یرهاجتماعی افراد در سط  محله هرکدام بر تمام ذخ یهاشبکه
ـــرمایه اجتماعی، یعنی هنجار متقاببذ کهیطوراســـت، به ل و عمل متقابل عد کیفی س
ی داوطلبانه بیشتر محلی، انجام کارها یهابدین معنی که در مشارکت ؛شودبیشتر می

 سازد.یماعی را متعلق اجتماعی سرمایه اجت ،شود و در کلمی
 تقوایی و همکاران

1388 
ـــهری در  مدی بر حکمروایی خوب ش درآ

 رویکردی تحلیلی
ای از مشکالت مدیریت شهری بر این نکته تأکید دارد که باوجود ساختاری شدن پاره

صحی ، نهادینه ضوع در ایران، تبیین  حکمروایی خوب "سازی و نگاه راهبردی به مو

                                                           
1 . Kennedy 

2 . Peris 

3 . Faehnle & Tyrvainen 
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ســرعت و امیدواری بیشــتری در یریت پایدار شــهری بهکند تا مدکمک می "شــهری
 شهرهای ایران شکل گیرد.

 رهنما و همکاران
1389 

ــهری در  تحلیل جایگاه حکمروایی خوب ش
 SWOTمشهد با الگوی 

مکن اســـت که موقعیت حکمروایی در مشـــهد در بدترین حالت م نتایر نشـــانگر آن
ست:  موجودرفت از مشکالت )تدافعی( قرار دارد و برای برون شده ا شنهاد . 1دو راه پی

ـــهری و ضـــرورت هماهنگی ب ین اجماع مدیران محلی بر اجرا مدیریت یکپارچه ش
ــازمانی ــازمان. قانون2 س ــمی در ها و جلوگیری از دخالت گروهمداری س های غیررس

 مدیریت شهری.
 زاده اقدمیفشر

1391 
ـــارکتی در اداره بهینه  بیارزیا مدیریت مش

 رانشهرشهری در شهر پی
 قوی دارد ورابطه محکم  با روند مشارکت مردم در اداره شهری مدیریت شورایی شهر

شاخص سازی  ستاندارد سبت ا شورا ییجهانی در محله گرا یهاکه به ن به  ها،رییاو 
 .کندیهمان نسبت مشارکت مردم افزایش پیدا م

کرد  یاحمد
 1391، آسیایی

ــهری در عدالت  ارزیابی عملکرد مدیریت ش
 شهرضایی میان نواحی شهری در قائمف

تحقق  وســاکنین نواحی به خدمات و میزان تخصــیص  یابینابرابری توزیع در دســت
 .باشدیم هاینههز

و  وند ینهآد
 همکاران
1392 

بررســی عملکرد شــهرداری در چهارچوب 
 )بابلسر( حکمروایی خوب شهری

سی عملکرد  شهری به برر ته و شهرداری پرداخدر چارچوب الگوی حکمروایی خوب 
شان سه مؤلفهنتایر ن سب  سط  نامنا سخگویی و کارایی میان  دهنده  شارکت، پا م

 .شهروندان و شهرداری بوده است
 

 

 نظری مبانی

ــهری ــهری 1دو مفهوم حکومت ش ــیعی یافته2و حکمروایی ش ــهری کاربرد وس اند. ازنظر برایان ، در متون جدید مطالعات ش

نوعی فرآیند  "حکمروایی"قانونی اســـت، اما  باقدرتی از نهادهای رســـمی و حقوقی امجموعه "حکومت"، 3مک اللین

 (.6: 1386اســت )کاظمیان، "اجتماع"و  "حکومت"ای اســت که شــامل یوســتهپهمبهاســت. این فرآیند متضــمن نظام 

صورت امکان به ستند، هرکدام در  صی و عمومی ه صو صر حکومتی، خ شامل عنا شهری که  شگران  شینه  کن دنبال بی

توان دو رویکرد حکومت شهری . برحسب میزان قدرت و نفوذ این عناصر میاندجامعهساختن میزان قدرت و نفوذ خود در 

شهری یک شخیص داد. الگوی حکمروایی  شهری را ت سخگوی و حکمروایی  ست که پا شهری ا شکل جدید از حاکمیت 

ـــت  "پایداری توســـعه و شـــهروندمداری"ر در جهت ضـــرورت تعادل چندوجهی میان عناصـــر و نیروهای متکث اس

در این واقعیت نهفته است  "Governance"و  "Government"رو، تفاوت مهم دو مفهوم ینازا(. 7: 1383)کاظمیان،

ـــت، که در اولی بحث از دولت به در دومی، مراد روابط متنوع بین نهادهای جامعه مدنی و دولت در  آنکهحالتنهایی اس

ـــت )ســـعیدی، درگیری، (. کاربرد مفهوم حکمروایی خوب شـــهری از اواخر 339: 1387هدایت، کنترل و اداره امور اس

ـــد )کاظمیان، 1980دهه غاز ش قا آ گام 6: 1386در آفری ـــدنمطرح(. از هن عاریف و  "حکمروایی خوب"اصـــطالح  ش ت

 شود:یمها اشاره ی زیادی از آن شده که به چند نمونه از آنهابرداشت

مدیریت جمعی نزد تمامی شهروندان اصرار دارد  ارادهمقبولیت، حقانیت و جاری شدن  نحوهیی شهری، بر اهمیت حکمروا

(Osziak,2000:134.) یحکمرانی و همکاران حکمروایی را رابطه بین جامعه مدنی و دولت، بین حکمرانان و کارنمک 

سابق سازمان  کل یردب. کوفی عنان اندکردهتعریف  (Carney et al,1995:5) حکومت شوندگان، حکومت و شوندگان

ــفافیت و  ــی، ارتقاء ش ــانی و حاکمیت قانون، تقویت دموکراس ــمین احترام به حقوق انس ملل نیز، حکمروایی خوب را تض

ـــت. (Weiss,2006:65)ظرفیت اداره عمومی  ما در یک تعریف کلی می  تعریف نموده اس حکمروایی "توان گفت، ا

ــهر  "شــهری  عنوانبهطرف و نیز فعاالن عرصــه مدنی یکازفرآیندی اســت چندجانبه میان کنشــگران رســمی  اداره ش

تواند به سازگاری منافع گوناگون در بین کنشگران منجر شود. آنچه یمها کنشگران غیررسمی که تعامالت چندوجهی آن

                                                           
1 . Urban Goverment 

2 . Urban Governance 

3 . Brian Mc.Lalin 
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یزی و اداره امور )شهری( ربرنامهوم بازنمود دارد، همانا وارد شدن جامعه مدنی و نیز بخش خصوصی به فرآیند در این مفه

ست ) سدی، برک پورا شادگی و 191: 1388و ا صل  گ سفید اتحادیه اروپا پنر ا سخگویی، یب(. کتاب  شارکت، پا پردگی، م

ستگی را  شخصکارایی و همب بانک جهانی نیز، ابعاد کالبدی   (.Johnson,2007:16) داندیمحکمروایی خوب کنندهم

شهری را  صلحکمروایی  شفافیت و اطالعات  چهارا سعه و  سخگویی، چارچوب قانونی برای تو مدیریت بخش عمومی، پا

شتری وجود دارد، هاشاخص(. اما در مورد Abdellatif,2003:17داند )یم ست هاشاخص، آنچه روی آن اجماع بی یی ا

 ها را معرفی نموده است:لل آنکه سازمان م

 

 یشهرسازمان ملل برای حکمروایی خوب  شدهارائهی هاشاخص. 2جدول شماره 

ص
اخ
ش

 

ـــت افراد  گیری و دورهای قانونی در تصـــمیموجود قوانین کارآمد، رعایت عادالنه چارچوب مندیقانون بودن دس
 ها.گیریغیرمسئول از تصمیم

 گیران در قبال شهروندان. دهی مسئوالن و تصمیم پسمسئول بودن و حساب  پاسخگویی
شهروندان از  شفافیت ستمر  شن بودن اقدامات و آگاهی م سی به آن، رو ستر سهولت د گردش آزاد اطالعات و 

 روندهای موجود.
 های شهری.گیریسهیم شدن شهروندان و مسئوالن در تصمیم مشارکت

 حال بهترین استفاده از منابع.درعینتأمین نیازها و  آیی اثربخشی و کار
 های شهروندان واکنش و پاسخ مناسب به آن.پذیرش نیازها و خواسته پذیرا بودن

های های دولتی )نماینده گروههای دولتی، شـــهروندان و ســـازمانوجود ارتباط و تالش میان ســـازمان گیری توافقیجهت
 مختلف(.

شــهروندان جهت ارتقای وضــعیت رفاهی، تخصــیص عادالنه منابع و های مناســب برای همه فرصــت عدالت
 ها.گیریمشارکت اقشار محروم در تصمیم

 ها.فراگرفتن از مسائل روزمرهشهر و پرهیز از غرق شدن در آن بینش راهبردی

 ؛Kempen,2007:57؛ 501: 1383؛ میدری و خیرخواهان،502: 1386پور،؛ برک48: 1393شیخی،)منبع: 

  Douglas,2005:235 ؛Gani & Duncan,2007:369) 

 

شهری باوجود مدیریت محلی  شارکتی، پایداری محالت  سعه م ست، پذامکاندر رویکرد تو صاحبیطوربهیر ا نظران که 

 بدونیابی به پایداری در سط  محلی دستذا ل .(86: 1390)عظیمی آملی، دانندیماین رویکرد، توسعه را معادل مشارکت 

باشد. صرف  اعالم مشارکت مردم ینمزیربنا نگریسته شود، میسر  عنوانبهیی که در آن به مشارکت مردمی هاروشاتخاذ 

ست بلکه باید آن، فرآیند  سعهکافی نی شد که اتو صراًی با شد بلکه افراد محلی و  منح صان بیرونی نبا ص در کنترل متخ

ــهری در برگرا نیز  اهآنو دانش  هامهارت، افکار، هاآننمایندگان  ــارکت اجتماعات مردم باهم و مدیران ش یرد. ایجاد مش

اوکلی و د )های محلی کمک کنیتظرفســازد و به ایجاد  ثرترؤمتوســعه را  هایفعالیتتواند پایداری را تضــمین کند و یم

اهمیت دارد که به  جهتازآنی جامعه در حکمروایی شهری هاگروه همه(. وجود تعامل افراد و مشارکت 1: 1370مارسون،

سته نگرراهبردی  منزلهبهآن  ست که با یمی شهر به هاگروهزیر همهیری کارگبهشود و امید بر آن ا سط   ی جمعیتی در 

 توسعه متعادل، متوازن و پایدار حاصل آید. 

سنجید. فضای  را هاآن توانینم یکسان شرایط در و اندمتفاوت مختلف سطوح در یامحله و شهری پایداری معیارهای

از  اســتفاده با را محالت ســالمتی که اســت جدید نســبتاً روندیک از بخشــی زندگی، مناســب یفیتباک و زیســت قابل

کنترل،  مشـارکت، یهاشـاخص با و (.Polentz,2004:3)دهد یم قرار مدنظر تراکم با ارتباط در و متعدد فاکتورهای

ضای یک یسوبه را زندگی محیط مکانی، تعلق و عمومی یهاارزش ارزیابی ست قابل ف  دهدیم سوق همه برای زی

(.(Timmer & Seymour,2006:4-6 
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 یامحلهابعاد و معیارهای پایداری  .3شماره جدول 

 کالبدی بعد اقتصادی بعد محیطیزیست عدب فرهنگی– اجتماعی بعد ابعاد

 
 معیارها

 و سازگاری پویایی اشتغال بصری و هوا، صوتی یهایآلودگ هویت

 خوانایی زمین ارزش پسماند و نظافت ایمنی و امنیت

 تنوع فعالیت نظام محله تحملقابلظرفیت  و تراکم سرزندگی

 دسترسی  سبز فضای خاطر مکانیتعلق

 (10: 1390؛ کاظمیان و همکاران،51: 1386،ثابت یعبدالله)منبع: نوریان و 

 

ست.عزیزی در قالب یک طرح  سی قرار داده ا سکونی نارمک را موردبرر در این تحقیق،  پژوهشی، میزان پایداری محله م

 صورت آمده است:ینبداصول و معیارهای پایداری 

سبز، تعلق مکانی،  ضای  صوتی ونقلحملامنیت، ف سالمت و هوا، آلودگی دید و منظر، آلودگی  سان و  ست، یطمح، ان زی

 یاهفتگانه معیارهای لینچ (.46ـ35: 1385، تنوع زیستی، مخاطرات و حوادث )عزیزی،پسماند، مصرف انرژی، کیفیت آب

 (:313: 1384دهد )لینچ،یم ارائه شرح زیر به یامحله و شهری خوب زیستمحیط برای

 است؟. انسان هایییتوانا و بیولوژیکی نیازهای حیاتی عملکردهای حامی شهر شکل حد چه تا . سرزندگی:1

 .فرهنگی ساختارهای و ذهنی و احساسی هایییتوانا با محیط انطباق بودن فرم و فضا: . معنادار2

 .آتی هاییتفعال با هاآن پذیرییقتطب جهت رفتاری بسترهای . تناسب و سازگاری با الگوهای رفتاری: کفایت3

 اماکن. یا اطالعات خدمات، ها،یتفعال افراد، به دسترسی توانایی . دسترسی:4

ستفاده یعنی نظارت و اختیار:. 5 سی و ا ستر ضاها به د صالح تعمیر، ایجاد، و هایتفعال و ف اندازه  چه تا آن مدیریت و ا

 گیرد؟.یم صورت کنند،یم زندگی هاآن در یا کنندیم استفاده آن از که کسانی توسط

 .دیگر چیز باارزش هر بر اساس فوق، محیطی محورهای از موردنظر سط  در شهر نگهداری و ایجاد ینههز یی:کار آ. 6

 قدرت ذاتی، ارزش نیاز، برابری، نظیر خاصــی اصــول طبق افراد، بین محیطی زیان و ســود توزیع چگونگی . عدالت:7

 قدرت. یا بالقوه کمک تالش، پرداخت،

شاخص درزمینه شی به نام امحلههای پایداری تدوین  شگاه  "یامحلههای پایداری شاخص"ی، یک کارگاه آموز در دان

محیطی است. در این گزارش، اصول پایداری زیست شدهآماده "براون"و  "جوزا"یل برگزار و گزارشی از آن توسط گمک

شرح  ست:یانبدر محله بدین  سکن شده ا شت م ست، بهدا سالم، ایمنی، غرور اجتماعی، و تندر سعه زندگی  ی، تفری ، تو

 (.Jozsa & Brown,2005:11)اختالط اجتماعی 

 

 مطالعه مورد محدوده

شهر  شهر شهر عنوانبهپیران ستان پیران شهر سی  سیا ستان یجنوب غرب در مرکز  کیلومتری  12 در ی وغرب یجانآذربا ا

سالمی جمهوری مرزهای ستان عراق( واقع ایران ا ست شدهبا عراق )حکومت خودمختار کرد شهر ازا .ا  به شمال ین 

شنویه  (. جمعیت شهر6: 1392و شیخی، نژاد یحاتمباشد )یم محدود مهاباد شرق به از و سردشت به جنوب از نقده، و ا

شهر سال  پیران سکن  شماری عمومی نفوس و م سر ساس  سال  59721، 1385بر ا نفر  70722به  1390نفر بوده که در 

 (.1390و  1385یافته است )مرکز آمار ایران، افزایش
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 پیرانشهر در استان آذربایجان غربی. جایگاه جغرافیایی شهرستان 1شکل شماره 

 

 پژوهش روش

ـــ تحلیلی با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، ترکیبی از روش روش اصلی کار در این پژوهش  عنوانبههای توصیفی ـ

صورت تحلیل چند شاخصه از مورداستفاده قرارگرفته است. پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی و رویکرد اصلی آن، به

صورت اسنادی و پیمایشی با استفاده از به هادادهی آورجمعدو معیار اصلی حکمروایی خوب و عدالت فضایی است. روش 

یابی و یا آزمون درونهای باشد. برای سنجش میزان روایی پرسشنامه، از روشیملب طیف لیکرت( ابزار پرسشنامه )در قا

شده و برای پایایی نیز، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان مجدد استفاده

شهر  شهر پیران شند )معادل یمساکن  ستفاده  70722با نفر تعیین گردید.  382از فرمول کوکران جامعه نمونه نفر( که با ا

شــده از یآورجمعی هادادهوتحلیل جهت تجزیه یری تصــادفی ســاده بوده اســت.گنمونهیری نیز، از نوع گنمونهروش 

سازی نتایر هم از  SPSS و Lisrelی افزارهانرم صویر ستفاده ArcGis افزارنرمو جهت ت ست. ا ها در دو یلتحلشده ا

 سط  توصیفی و تحلیل چند متغیره )مدل معادالت ساختاری( صورت گرفته است.

 

 
 . اصول پایداری شهری1شکل شماره 

 

 
 اصول حکمروایی خوب شهری . 3شکل شماره 
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ــاخص ــنجش قابلیت اعتماد ش ــهرهامحلههای ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری جهت س ــهری  پیرانش عالوه بر  ی ش

سبهبرازش و پایایی  ستفاده SPSS، در Lisrelیله و ضریب آلفای کرونباخ ا ضریب آلفای مربوط به هم از  ست که  شده ا

 باشد:یمبدین شرح  هاشاخصهرکدام از 
 

 آلفای کرونباخ( هر شاخص) یاییپاتحقیق همراه با ضریب  یهاشاخص. 4جدول شماره 
ظر
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 شود:یمکلی تقسیم  دودستهشده است، به موارد استفاده تحلیل عاملی که در پژوهش حاضر استفاده

 الف( مقاصد اکتشافی و ب( مقاصد تأییدی.

شود. در تحلیل ی اصلی استفاده میهامؤلفهباشد، از تحلیل یم هادادهی از امجموعهدر موارد اکتشافی که هدف تلخیص 

ــلی، واریانس  کل متغیرهای هامؤلفه ــاهدهی اص ــدهمش ــی این مطلب یمتحلیل  ش گردد. تحلیل عاملی تأییدی به بررس

ســازد، یمپیش تجربی که شــرایط همانندی را برآورده  محدودشــدهشــدت ی موجود با ســاختار  بههادادهپردازد که آیا یم

ای یژهوهای عاملی تأییدی، که هدف پژوهشـــگر تأیید ســـاختار عاملی یلتحل(. در 279: 1384برازش دارد یا نه )هومن،

شد، یم شکار  طوربه هاعاملتعداد  دربارهبا ساختار ای بیان میهیفرضآ ساختار عاملی موردنظر در فرضیه با  شود و برازش 

ـــده مورد آزمون قرار گاندازهکواریانس  متغیرهای  ـــاختار عاملی آرمانی، هر یک از متغیرها بار یمیری ش گیرد. در یک س

ـــایر  هاعاملعاملی باال روی یکی از  یی که بار عاملی باال هاعامل، دارد. عالوه بر این هاعاملو بار عاملی پایین روی س

صوری آن ست، دارد و اعتبار  سد که یم به نظرها نیز مطلوب ا صر صه مکنونی را خ ساختار یمیری گاندازهی کند. چنین 

زیادی شـــبیه به  اندازه(. رویکردهای تحلیل عاملی تأییدی تا 268: 1376افتد )ســـرمد،یماتفاق  ندرتبهعاملی درواقع 

سهامدل سیر ا شکلی از هامدلت. بدین معنا که ی م سیر و بیانگر روابط بین هامدلی عمومی تحلیل عاملی تأییدی  ی م

ی مسیر، هامدلی تحلیل عاملی تأییدی با هامدلیری نشده است. تفاوت بین گاندازهی هاسازهو  شدهمشاهدهی هااندازه

ست. بدین معنی که در  سیر فرضهامدلمربوط به متغیر مکنون ا یری گاندازهی هاسازهشود متغیرهای مکنون )می ی م

ی تحلیل عاملی تأییدی، این متغیرها فقط با یکدیگر هامدلکه در یدرحالی با یکدیگر ارتباط دارند، علی اگونهبهنشـــده( 

 (.299: 1384همبستگی دارند )هومن،

 

 هایافته و بحث

سیت، نفر می 382نمونه موردمطالعه  شد. به لحاز جن صد نمونه 8/62با صد نمونه 2/37ها در گروه مذکر و در ها نیز در در

سنی نیز نمونهاندقرارگرفتهگروه مؤنث  صد(،  44/3سال ) 20ها در چهار گروه  کمتر از . ازلحاز  (، 55/67سال ) 35-20در

صد( جای  33/5سال به باال ) 50و ( 5/23سال ) 35-50 سه . همچنین نمونهاندگرفتهدر صیالت به  سط  تح ها ازنظر 

صد(، کاردانی  44/33گروه دیپلم و کمتر ) سدر شنا سی به باال ) 01/62ی )و کار شنا صد( و کار سیم  55/4در صد( تق در

 شوند.می
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 آماری لیزرل افزارنرممدل تحلیل عاملی تأییدی با 

. بنابراین در اولین گام توجه به اندشدهیری گاندازهیر پذمشاهدهمتغیرهای تحقیق از نوع نهفته بوده و هرکدام با چند متغیر 

شود. یری اشاره میگاندازهبه همین خاطر، ابتدا به ارزیابی قابلیت اعتماد و اعتبار مدل  نماید ویمیری ضروری گاندازهمدل 

شکل  شاه 5با توجه به  سخگویی، عدالت محوری، کارایی و  14شود که ده میم شارکت، پا متغیر مکنون )متغیرهای م

اثربخشی، همگونی، ثبات مسکونی، خوانایی، امنیت، تعلق مکانی، اثر زندگی، دسترسی، فضای سبز، ظرفیت، آلودگی دید 

های استانداردشده حکایت از یهگوعاملی   ر . مقادیر مربوط به بااندقرارگرفتهیر موردسنجش پذمشاهدهسؤال  54و منظر( با 

شاهدهآن دارد که هر یک از متغیرهای  شتهموردنظر نقش نهفتهقبولی در ارزیابی متغیر یر در حد قابلپذم ی هاشکل. انددا

دارد شده با چه متغیر پنهانی ارتباط ( نشانگر آن است که هر متغیر مشاهده4و شکل  5یری شده )جدول گاندازهی هامدل

شکار چقدر اندازه  شد. از این طریق یمیرنده متغیر پنهان گو این متغیر آ سنجید. اعتبار یمبا شنامه را نیز  س توان اعتبار پر

آید. یک عامل، یک متغیر فرضی )سازه( است یم به دستعاملی، صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی 

دهد. هرگاه تحلیل عاملی روی یک ماتریس همبستگی یمشده را در یک یا چند متغیر تحت تأثیر قرار که نمرات مشاهده

: 1376دارای بار عاملی باال در آن عامل است )سرمد، اندقرارگرفتهیر عوامل خاصی تحت تأثیی که هاآزمونصورت گیرد، 

یری و ســپس مدل گاندازه(. بنابراین بهتر اســت برای جلوگیری از ابهامات تفســیری  متغیرهای مکنون، ابتدا مدل 173

شود.  دهند یمشاخص  برازش گزارش  14ی برازندگی خروجی لیزرل، حدود هااندازهتأیید  منظوربهساختاری تخمین زده 

ـــده که هر چه به صـــفر  "دویک"ای برازش مهم در اینجا پردازند. بریمای به تأیید مدل یهزاوکه هرکدام از  آورده ش

شان از برازش مطلوب دارد. به دلیل اینکه یکنزد شد، ن سکوئر تحت تأثیر حجم نمونه یکاتر با شد، اگر مقدار یما دو یکبا

و کمتر شود، نشان از  2 که مقدار،یدرصورتبرابر با یک خواهد بود.  آل یدهارا بر درجه آزادی تقسیم کنیم، در یک برازش 

باشد نشان  05/0که کمتر از یدرصورت( هاماندهپس)ریشه میانگین مجذور  RMSEAباشد. همچنین یمبرازش مطلوب 

ست که مدل  صفر ا شد. اگونهبهاز برازش مطلوب دارد وقتی برابر با  ی نکویی برازش هاشاخصی کامل برازش یافته با

(1GFI و نکویی برازش )دهشــاصــالح (2AGFI( را که جارزکاک و ســوربوم )پیشــنهاد 1989 )بســتگی به حجم اندکرده ،

شان  دهد مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن، برازندگی بهتری دارد. چون این دو شاخص نسبت به یمنمونه ندارد و ن

صهسایر  شخ شگران نقطه برش  تربزرگی برازندگی اغلب هام ست، برخی از پژوه شنهاد  95/0ا یه بر پا. اندکردهرا پی

ــود. یکی از  90/0از  تربزرگباید برابر یا  AGFIو  GFIقرارداد، مقدار  ــد تا مدل موردنظر پذیرفته ش ــاخصباش ی هاش

بین صفر و یک  INFدو نیست، چون دامنه یکی مجذور هامفروضهاست که مستلزم  3برازندگی نرم شدهنسبی، شاخص 

ساب قرار دارد، یک مدل مطلوب به سه با  90/0از  تربزرگیا  برابر NFI (، مقادیر1980آید. بنتلر و بونت )یمح را در مقای

سبی برای برازندگی  عنوانبهصفر،  صیه هامدلعدد منا شگران نقطه برش یدرحال، اندکردهی نظری تو که برخی از پژوه

مام موارد، در 38: 1384)هومن،برند یم به کاررا  80/0 ـــاخص(. در ت تههاش کار گرف ـــده در این پژوهش برازش ی ب ش

سبی یماز مقدار مطلوب باالتر  شدهگزارش ضر، مدل منا شد و درنتیجه مدل پژوهش حا شدن به یمبا شد. قبل از وارد  با

صحت هاآزمونمرحله  ست از  شهری و پگاندازهی هامدل، الزم ا شهری اطمینان یری حکمروایی خوب  ایداری محالت 

ــود. بنابراین در ادامه،  ــت. در این پژوهش، تحلیل گاندازهی هامدلحاصــل ش ــده اس یری  این دو متغیر به ترتیب آورده ش

سیر در مورد  ستفاده از تحلیل م شناختههاعاملعاملی تأییدی با ا ست. ی  صورت گرفته ا شافی  شده در تحلیل عاملی اکت

ستفاده از  ساختاری و با ا سط مدل معادالت  ست کهانجام Lisrel یآمار افزارنرماین تحلیل تو  تنها 5جدول  در شده ا

                                                           
1 . Goodness of fit index 

2 . Adjusted goodness of fit index 

3 . NFI 
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 است. شده آورده ی بکار رفته در پژوهشهاشاخصتأییدی جهت برازش و پایایی  عاملی تحلیل مدل نتایر

 

 پژوهشبرازش و پایایی مدل  .5جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

یری در گاندازهمدل  آمدهدســـتبه، معناداری ضـــرایب و پارامترهای 5در جدول  آمدهدســـتبههای یخروجبر اســـاس 

ستقل در کلیه هاشاخص ضرایب بههاعاملی دو متغیر م ست، میزان تمامی  شند. زیرا مقدار آزمون یمدار یمعنآمده د با

داری یمعنکه طوریاست به ترکوچک( 09/0یا ) 05/0از  )ریشه میانگین مجذور( RMSEAها در آن تکتکداری  یمعن

شاناین اعداد  سبت یمعن دهندهن ست. چنانچه ن شافی ا شد،  3از  ترکوچک dfبه  X2دار بودن و تائید تحلیل عاملی اکت با

ــ X2میزان  ــبی اســت و مدل از تناس ــد و  ترکم X2ب نســبی برخوردار اســت. هرقدر که میزان مقدار پایین و مناس باش

اســت. با توجه به نتایر  ترمناســبتر باشــد مدل از برازش بهتری برخوردار بوده و یینپا df به X2یگر، نســبت دعبارتبه

شان دادهمی 5جدول  شافی و تحلیل عاملی  تحقیق، نتایر با برازش مطلوبی ن ستدالل کرد که مدل اکت شان از  توان ا که ن

سط  پایداری محالت هاشاخصداری  باال بین یبامعنمدلی  سی در  سا شهری و فاکتورهای ا ی بکار رفته در حکمروایی 

 شهری است.

 

 مدل معادالت ساختاری

شده است. برای بررسی روابط علی بین متغیرها، مدل معادالت ساختاری یا تحلیل چند متغیره با متغیرهای مکنون استفاده

ست. از طریق این روش علین روش تحت عنوان مدل  ااز  شده ا ساختار کواریانس یاد قبول بودن توان قابلیمی و تحلیل 

موردبررسی در یک مدل معادالت  یهفرضی همبستگی آزمود. هادادهه از ی خاص با استفادهاجامعهی نظری را در هامدل

ی از امجموعهاز طریق  هاسازهیرقابل مشاهده است. این غی هاسازهی از امجموعهساختاری، یک ساختار علی خاص بین 

شانگر )قابل شاهده( متغیرهای ن ساختاری کامل از دو مؤلیری میگاندازهم شکفه شود. یک مدل معادالت  ست: یلت شده ا

شانگر ) صی را بین متغیرهای مکنون و متغیرهای ن ساختار علی خا ساختاری که  شده( تعریف گاندازهالف( یک مدل  یری 

ستی بههادادهکه یهنگامکند. یم سی نمونهآمده از د سط  صورتبهموردبرر ستگی یا کواریانس درآید و تو ماتریس همب

سیون تامجموعه شود، مدل را ی از معادالت رگر ستفاده از یمعریف  تحلیل کرد و برازش آن را  Lisrel افزارنرمتوان با ا

 AGFI (PGFI) df GFI Chi-Square P-value RMSEA و پایایی مدل برازش 

ی
وای
مر
حک

 

 000/0 75161/0 88/5 99/0 9 43/0 99/0 مشارکت

 068/0 00305/0 93/24 97/0 9 42/0 94/0 پاسخگویی

 05/0 00902/0 01/28 98/0 13 98/0 98/0 عدالت

 026/0 28499/0 51/2 1 2 20/0 98/0 اثربخشی کارایی و

ی
گون
هم

 

 000/0 44159/0 63/1 99/0 2 20/0 99/0 همگونی

 019/0 33329/0 41/3 1 3 30/0 99/0 ثبات مسکونی

ی
هر
 ش
ی
دار
پای

 

 027/0 27793/0 85/3 99/0 3 30/0 98/0 خوانایی

 065/0 00007/0 87/54 97/0 21 56/0 94/0 امنیت

 000/0 52738/0 15/4 1 5 33/0 99/0 تعلق

 000/0 87023/0 57/4 1 9 43/0 99/0 اثر زندگی

 05/0 00048/0 61/47 97/0 20 54/0 95/0 دسترسی

 000/0 98188/0 00/0 99/0 1 44/0 97/0 فضای سبز

 05/0 02369/0 09/22 98/0 11 39/0 96/0 ظرفیت

 000/0 86565/0 63/4 99/0 9 43/0 99/0 لودگی دید منظرآ
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ستخراجاجامعهبرای  ست، آزمود. ب( این تحلیل برآوردهایی از پارامترهای مدل و همچنین چند ی که نمونه از آن ا شده ا

توان برای تغییرات یمط به نکویی برازش را آورد. برآورد پارامترها و اطالعات مربویمشاخص برای نکویی برازش فراهم 

ــرمد، قرارداداحتمالی مدل و آزمودن مجدد مدل  نظری، مورد آزمون  به  پنهان متغیر از ف لش با که (. عددی276: 1376)س

شکار متغیرسمت  شیده آ شانگر  شده ک ست ن شکار متغیر هر کهآن ا . دارد نقش چه میزان مکنون متغیر یریگاندازه در آ

 باشد.یم بیشتری اعتبار باشد، نشانگر باالتر عاملی بار این هرچه

 

 
Chi-Square=138.95، df=87، P-value=0.00034، RMSEA=0.040 

 مدل معادالت ساختاری .5شکل شماره 

 

شان هاشاخص ست. یمی برازش مدل ن سبتاً خوبی برخوردار ا شاخص  RMSEAدهند که مدل از برازش ن میزان این 

سون  آنچه( تقریباً به 040/0) ست و اگر گفته هومن را در مورد این مالک  RMSEA (08/0گوید یعنی )یمگار نزدیک ا

ست.  10/0شده چون کمتر از توان گفت که مدل  مطرحبپذیریم، می ست، بنابراین دارای برازش خیلی خوبی ا  ینهمچنا

GFI  شاخص ست )چلبی، تریکنزدبه یک  هرچقدراین  شد، بیانگر برازش بهتر مدل ا ضر 280: 1385با ( که در مدل  حا

شاخص،  شد؛ بنابراین یم 040/0این  ست. یمبا سبتاً خوبی ا و  AGFIی دیگر هاشاخصتوان گفت مدل دارای برازش ن

NFI  شد؛ پس درنتیجه، مدل فوق )شکل یمباالتر  شدهاعالماز مقدار سبتاً خوبی5با ساس یم ( دارای برازش ن شد. بر ا با

ستهای بهیخروج ضرایب و پارامترهای 5شکل آمده در د ستبه، معناداری   ی دو هاشاخصیری در گاندازهمدل آمدهد

ــرایب به ــهری میزان ض ــته در تأثیرگذاری حکمروایی بر پایداری ش ــتقل وابس ــتمتغیر مس ــند؛ینمدار یمعنآمده دس  باش

 08/0مدل ســاختاری  حکمروایی بر پایداری محالت شــهری،  آمدهدســتبهامترهای داری  ضــرایب و پاریمعنکه طوریبه

ــد که یم ــد، زیرا مقدار آزمون ینمدار یمعنباش ــد و ینم ترکوچک -2و از عدد  تربزرگ 2ها از عدد داری  آنیمعنباش باش

شان از نبود تأثیر مثبت و  باشد. در ادامه، آزمون رگرسیون چند متغیره یمدار حکمروایی شهری بر پایداری محالت یمعنن

دار حکمروایی شهری بر پایداری محالت( در شهر یمعنآمده است که آن نیز، استداللی بر این واقعیت )نبود تأثیر مثبت و 

باشـد. ازنظر بذعد سـاختاری، در چارچوب حکمروایی شـهری ضـعف مدیریتی وجود دارد و با میزان نامطلوب یمپیرانشـهر 

شهروندان تأثیراتی  ست. اگرچه ازنظر میزان تعلق  شته ا شهری دا سط  پایداری محالت  بودن این بذعد، تأثیر ناروایی بر 

شهروندان در محیط جغرافیایی  ست اما این امر عمدتاً به بذعد رفتاری  شاهده گردیده ا گردد نه تأثیرات مثبت یبرممثبت م

خاطر مکانی و متغیر محل فعالیت شـــهروندان، با میزان بار عاملی باال تا یگر اگرچه تعلقدعبارتبهحکمروایی شـــهری. 



 1397 پاییز  ،3، شمارۀ 1، دورۀ شهر پایدار صلنامهف                                                                                                        122

ستانداردهای یک  ست بر پایه ا سته ا شهری نتوان ساختار مدیریت  ست، ولی  حدودی بر متعادل نمودن مدل مؤثر بوده ا

ف زیاد بین که وجود اختالیطوربهمدیریت شـــهری  بهینه بر ســـط  میزان پایداری محالت شـــهری تأثیرگذار باشـــد؛ 

در مدل مذکور دال بر این واقعیت است که سازمان مدیریت  هاشاخصی باال و نبود همبستگی بین هر یک از هاشاخص

وجود برخی از ساختارها در محیط شهری  بساچهشهری نتوانسته است ساختار مناسبی در این شهر برای خود فراهم آورد. 

شی  شارکت، اثربخ ست که مدیریت هاپروژهسبب ایجاد نوعی م شده ا شهری  ضای  شهری در محالت و امنیت در ف ی 

توانست از این شرایط در جهت بهبود جایگاه و موقعیت خود در بین شهروندان بهره برده و بر پایداری تأثیرگذار یمشهری 

ــهر  ــتر بر عدم یکپارچگی مدیریت ش ــت که بیش ــد، اما عمالً ناموفق بوده اس ــارکت گردد که نبود اعیبرمباش تماد و مش

شکل  ساختاری ) ست. در پی واقعیت مذکور، مدل معادالت  شته ا شهری در پی دا (، حکایت از 5شهروندی را در محالت 

شهری دارد. شهری بر پایداری محالت  ست که هر یک از  حال نامطلوب بودن تأثیرات حکمروایی  سؤاالت مطرح ا این 

ــاخص حکمروایی و ترکیب آنگویه ــهری را تحت تأثیر قرار هاهمحلها در های ش ــهر، چگونه پایداری ش ــهر پیرانش ی ش

یک تأثیر بیشتری دارد؟. برای پاسخ به چنین سؤاالتی کدامداری بر پایداری شهری دارد؟ و یمعنیک تأثیر کدامدهند؟، می

توان نتیجه گرفت که ، میFآمارهداری یمعنشده است. با توجه به زمان استفادهیوه همشاز آزمون رگرسیون چند متغیره به 

 کنند.داری تغییرات پایداری شهری را تبیین مییمعن گونههای حکمروایی در شهر به گویه مجموعهدر مدل رگرسیونی، 
 

  یرانشهرپی حکمروایی در شهر هاشاخصیره متغرگرسیون چند . 6جدول شماره 

 سط  معناداری ضریب بتا Tآماره Bضریب  متغیر ردیف

 592/0 029/0 537/0 021/0 پاسخگویی 1

 531/0 032/0 626/0 028/0 مشارکت 2

 025/0 -124/0 -247/2 -081/0 کارایی و اثربخشی 3

 004/0 161/0 904/2 128/0 عدالت 4

R2=0/030، Sig=0/020، F=2/95، R=0/174 

 

سیونی  شان می7در جدول  شدهگزارشضرایب رگر شهر، دو گویه تأثیر ، ن شهر پیران دهند که با کنترل اثر چهار گویه در 

شتهآمار شهری دا شهر به ترتیب یتاهم کمترین و اند. مهمی  معناداری بر پایداری  ترین گویه ازلحاز تأثیرگذاری در پیران

سخگویی"و  "عدالت" شند. از طرف دیگر، آمارهیم "پا شان می های کلی مدلبا شهر، ن دهند مجموع چهار گویه در پیران

 اند.درصد  واریانس  متغیر پایداری را تبیین کرده 2حدود 

 

  یرانشهرپی پایداری در شهر هاشاخص Tجدول آزمون  .7جدول شماره 
 یانمونهآزمون تی تک 

One-Sample Statistics Test Value = 3   فاوت در ســـط  %95ت
 فاصله اطمینان

ــحــراف  تعداد میانگین  ان
 استاندارد

میزان خطای 
 استاندارد

میانگین 
 تفاوت

سط  
 معناداری

درجــه 
 آزادی

T ترینیینپا باالترین 

 -7036/0 -5204/0 -13/13 381 000/0 -61204/0 04658/0 91046/0 382 3880/2 اثر زندگی

 0247/0 1358/0 841/2 381 005/0 08028/0 02826/0 55227/0 382 0803/3 امنیت

 1567/0 3158/0 842/5 381 000/0 23626/0 04044/0 79035/0 382 2363/3 کانیمتعلق 

 -0892/0 0525/0 -508/0 381 611/0 -01832/0 03604/0 70438/0 382 9817/2 ظرفیت

 -0568/0 1066/0 598/0 381 550/0 02487/0 04156/0 81229/0 382 0249/3 پویایی

 -2087/0 -0077/0 -118/2 381 035/0 -10820/0 05110/0 99865/0 382 8918/2 خوانایی

 -2799/0 -1324/0 -493/5 381 000/0 -20615/0 03753/0 73350/0 382 7938/2 دسترسی

ی انمونهتک  Tبرای بررسی بهتر وضعیت عملکرد حکمروایی خوب شهری در پایداری محالت شهری پیرانشهر از آزمون 
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 هایی بدین شرح است:واقعیتدهندهنشانشده است که نتایر حاصل از کاربرد این آزمون آماری، استفاده

از سـط   "پویایی و ظرفیت" جزبه، اندشـده کاربردهبههایی که برای سـنجش وضـعیت پایداری پیرانشـهر تمام شـاخص

ستند اما تفاوت معنی سط  آلفای یمعنداری  باالیی برخوردار ه شهری از دید  01/0داری در  ضعیت پایداری  در رابطه با و

سئله،  شهر وجود دارد. این م سخگویان در پیران ستهپا شهری به لحاز بندد کند؛ در حکمروایی را تائید می نحوهی محالت 

شـود و با یمائید حقیقت این فرض که محالت موردمطالعه به لحاز وضـعیت پایداری در وضـعیت مناسـبی قرار ندارند، ت

ساب  شاخص دامنهاحت شاخص 5تا  1ها که بین طیف لیکرت  هریک از  ست. هر یک از  سان بوده ا سترسی "های در نو د

ــتند، حاکی از  "(982/2( و ظرفیت )892/2(، خوانایی )794/2) ــبت به میانگین واقعی هس آن که دارای میزان کمتری نس

ست سه عا ا شهر در رابطه با این  سط  که پیران شاخص  "ناپایداری"مل در  ( و تنوع 025/3پویایی )"قرار دارد، اما در دو 

شد که می، در حد متوسط می"(024/3) شهر در سط  با شاخص، پیران قرار  "یداریپا یمهن"توان گفت در رابطه با این دو 

)مقدار آن در  اندبودهاز حد متوســط تر یینپاهای متغیر وابســته نیز آمده، شــاخصدســتدارد. با توجه به میزان میانگین به

ی خود هامحلهرا در  "پایداری"، پاسخگویان آن استشده است( که این مسئله بیانگر ها مشخصستون تفاوت میانگین

ــهر خود را در برابر کارهای انجام داده "منفی" ــئوالن ش ــخگو ارزیابی کرده و مدیران و مس ــده و یا در حال انجام، پاس ش

 نند.دامسئول نمی

 

 آزمون کروسکال والیس

پردازد. درواقع، فقط وجود یا عدم وجود ی میبندرتبهی مســتقل ازنظر هاگروهاین آزمون به بررســی وجود اختالف بین  

سی میتفاوت بین گروه شارکت و 8کند. در جدول ها را برر شهری در میزان م سی تفاوت محالت  ی محوراجتماع، به برر

 ها بدین شرح است:شده است که یافتهپیرانشهر پرداختهدر مدیریت شهری 

 

 یسمحالت شهر پیرانشهر بر اساس نتایج آزمون کروسکال وال یبندرتبه.8شماره  جدول

 رتبه یارتبهمیانگین  تعداد محله 

هر
نش
یرا
ی پ

هر
 ش
ت
ال
مح

 

 10 56/170 31 زرگتن

 9 67/180 31 بازارچه

 13 60/155 49 کهنه خانه

 5 48/217 34 بهمن 22مادرـ  چهارراه

 3 46/237 32 ایثارگران

 1 18/255 22 فرهنگیان

 4 236 19 یمتر 32ـ آشیانه 

 15 97/87 15 کهنه خانهکمربندی جدیدـ 

 11 06/166 31 جاده سردشت

 14 25/137 12 آبادنیشکمربندی جدیدـ 

 6 66/203 23 آبادنیش

 7 81/198 26 کمربندی

 12 15/157 26 پاداش

 2 91/244 28 آزادگان

 8 71/187 3 پارک نیلوفر

   382 کل

Chi-Square 51.145,    df 14,      Asymp. Sig. 0.000 

 

ــط  خطای کوچکChi-Square(145/51  ، مقدار8در جدول  ــد. بنابراین به لحاز دار مییمعن 001/0تر از ( در س باش
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شهری تفاوت وجود دارد. نتایر آزمون کروسکال والیس بیانگر این مطلب آماری در میزان  حکمروایی در پایداری محالت 

ست که میزان پایداری در بلوک  شترین میزان ) "فرهنگیان"ا های آزادگان ازآن بلوکو پس "اول رتبه"( در 18/255با بی

ساحلی در رتبه سط  و  سط   01/0تر از داری کوچکیعنمهای بعدی قرار دارند. با توجه به اینکه  ست، آزمون در   99/0ا

ساس جدول به اثبات می سد. بر ا ستنباط 8ر ضعیت مطلوبی قرار ندارد"شود که یم، ا شهری در و ساچه، "حکمروایی   ب

فاوت زیادی در میزان ارزش پایداری در محالت شـــهری وجود دارد و  ی تبعیض مکانی در محالت دیده نوعبهاینکه ت

 .شودیم

 

 
 (1391ای )منبع نقشه پایه: طرح جامع شهر پیرانشهر،بندی محالت شهر پیرانشهر بر اساس پایداری محلهرتبه.6شکل شماره 

 

 گیرینتیجه

داری بین دو متغیر )مستقل وابسته( در مسائل شهری وجود یمعننتایر پژوهش حاضر بیانگر این واقعیت است که ارتباط 

دهد که هرچه بین دو متغیر، باالی حد معین بوده اســـت. این امر، ارتباط  متقابل بین دو متغیر را نشـــان می رابطهدارد و 

تری صورت گیرد به افزایش سط  پایداری محالت شهری منجر خواهد شد و درنتیجه ینهبهحکمروایی شهری در سط  

الگوی  گرایش  پایین به  توسعهیه شهروندمداری و ر پابباعث افزایش کیفیت زندگی مردم با استانداردهای یک حکمروایی  

ـــت.  توان گفت یگر میدعبارتبهباال خواهد انجامید و رفاه عمومی و افزایش کیفیت زندگی مردم را در پی خواهد داش

سئول شند و م شته با شتری دا سیت بی سا ضوع، ح سبت به مو ستی ن شهر بای کارگیری نظرات مردم در امور رغم بهیعلین 

کثرت ای های شــهری باشــند تا به جامعهجنبه همهدر  طلبانهی و مشــارکت برابر نگرهری، خود نیز متعهد به رویکرد شــ

دهد که یمو دموکراتیک بر اساس اصول شهروند مدارانه دست یابند. نتایر حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان  طلب

ستهاشاخص سبتاً خوبی برخوردار ا شاخص ) RMSEA. میزان ی برازش، از برازش ن (، بیانگر برازش بهتر 040/0این 

ــاخص یمعنمدل و رابطه  ــر این ش ــت که در مدل حاض ــؤال اول  04/0دار بین دو متغیر اس ــت. بنابراین با توجه به س اس

شهر رابطه معنیپژوهش می شهر پیران شهری و پایداری محالت در  داری وجود دارد. توان گفت که بین حکمروایی خوب 

ینه این شهر برحسب استانداردهای به رهادابرای سنجش سط  حکمروایی پیرانشهر در امور مدیریتی  مسائل شهری برای 

شهری، از اداره ستفاده گردید که  4خوب  شهر  ادارهیری گاندازهی هاشاخصترین مهم عنوانبهشاخص ا سط   بهینه در 

سخگویی،  اندعبارت هاشاخصانتخاب گردیدند. این  شارکت، پا شی، که محورعدالتاز: میزان م ــــ اثربخ ی و کارایی ـ

 5تا  1ها که بین طیفی  هر یک از شاخص دامنهگرفتن  در نظرآمده است. با دستنیز به هاشاخصز این میانگین هر یک ا

ترین میزان بیش"( دارای 024/3) "تنوع"( و 025/3) "پویایی" شــاخصبر اســاس طیف لیکرت در نوســان بوده اســت، 
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سبت کمتری از هاشاخصه گردد و بقییمارزیابی  "سطحی متوسط"در  همآنکه  اندبوده "میانگین شهری ن ی پایداری 

ـــاختاری که در آن اندداشـــتهی را ارتبهمیانگین  ـــاس نتایر مدل معادالت س داری ضـــرایب و پارامترهای یمعن. بر اس

ستبه شهری، آمدهد ساختاری  حکمروایی بر پایداری محالت  شد که معنادار یم 08/0مدل  شد، زیرا مقدار آزمون ینمبا با

ــت. یافته ترکوچک -2و از عدد  تربزرگ 2ها از عدد  آنداری یمعن ــیون چند متغیره نیز اس ــل از آزمون رگرس های حاص

ست که تفاوت  صل از آزمون فرض دوم، حاکی از آن ا ست. پس، نتایر حا شهر ا شهر پیران ستداللی بر این واقعیت در  ا

ضعیت حکمرواییهامحلهداری بین یمعن شهر به لحاز و شهر پیران شهر به لحاز هامحلهخوب وجود دارد و تمامی  ی  ی 

متغیر مذکور در شـــرایط مطلوب و مســـاعدی قرار ندارند. پیامد چنین وضـــعیتی تمرکزگرایی شـــدید اداری و مدیریتی، 

داری بین محالت شـهری در یمعنی به عدالت اجتماعی و مشـارکت و نبود پاسـخگویی اسـت که سـبب تفاوت توجهکم

شهری سیاری از  سط  پایداری  ست ب شده ا ست و باعث  شند.  هاشاخصشده ا سط  میانگین با شهر کمتر از  در پیران

ست تأثیر معناداری در بنابراین با نظر به سؤال دوم پژوهش می سته ا شهر توان توان عنوان کرد که حکمروایی شهری پیران

شد؛  پایداری محالت شته با شهر دا شهری تأثیر  همچنانپیران شان داد که حکمروایی  ساختاری ن که نتایر مدل معادالت 

باشـــد چنانکه مقدار پارامتر و ضـــرایب یمصـــورت منفی داری بر پایداری محالت شـــهری دارد، اما تأثیر رابطه بهیمعن

ستبه شهر د شد؛ یمآمده نیز دال بر واقعیت موجود در پیران ساچهبا سی ب  2ون چند متغیره فقط اینکه در نتایر آزمون رگر

که کمروایی ناپایدار شهری و اثرات نامطلوب  اندشدهی متغیر مستقل تبیین هاشاخصیله وسبهدرصد مقدار متغیر پایداری 

شهری را  ساند.یمآن بر پایداری محالت  صورت گرفته  ر ضر و با نگاهی به تحقیقات قبلی  با توجه به نتایر پژوهش حا

 توان دریافت که:میدرزمینه حکمروایی شهری 

 کند.الف( حکمروایی خوب شهری به مدیریت پایدار شهری جهت داده و زمینه دستیابی به آن را تسهیل می

 ها و مدیریت شهری.گیرییمتصمب( تأکید بر مشارکت شهروندان و مدیریت شورایی درروند 

 مطلوب حکمروایی شهری در شهرهای کشور و مشارکت ناچیز شهروندان در مدیریت شهری. چنداننهج( وضعیت 

 باشد.توان گفت که نتایر پژوهش حاضر در تائید تحقیقات قبلی صورت گرفته در این زمینه میبنابراین می

ی و تأثیر آن بر یری به سمت مدیریت شورایی و مشارکتی در سط  محالت در نگرش حکمروایگجهتدر این پژوهش با 

ی و با ســـازمانبرونایجاد تصـــوری جدید و اعتماد کامل ســـازمانی و  انطباق با این رابطه پایداری محالت، کما اینکه در

 شودیمارزیابی این ایده در شهروندان نوآوری محسوب 

شهرو شارکت فعال  شور و م شهرهای ک شهری در  ضعیت حکمروایی  شت جهت بهبود و ندان درروند با توجه به آنچه گذ

 گردد:یممدیریت شهری، پیشنهادهایی بدین شرح ارائه 

 .تقویت و توسعه آموزش شهروندی و آشنایی شهروندان با وظایف خویش 

 های های اجتماعی، گروهاجرای جلســات متعدد بین نهادهای مدیریتی در ســطوح شــهری با ســازمانNGO  و

 شهروندان.

 وظایف در برابر  هاپذیری جهت افزایش کارایی و اثربخشــی برنامهمســئولیتگویی و نهادینه کردن الگوهای پاســخ

 مردم.

 های اجتماعی و تشکیل ایجاد و تقویت سازمانNGO سازی جامعه در مشارکت و نهادهای مردمی برای ظرفیت ها

 .دموکراتیک شهر و پایداری محالت آن ادارههمگانی و 

 د امکان با نگرش عدالت محوری )جنس، سن، تحصیالت و اقشار شرکت دادن شهروندان در مدیریت شهری تا ح

 ی جامعه مدنظر قرار گیرد.هاگروه همهمختلف( صورت گیرد تا نگرش 

  شته یتئوردر نحوه مدیریت و حکمروایی شهری از هایی که بر اساس نگرش روز مسائل مدیریتی و شهری قرار دا
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 .باشند، استفاده شودیمو دارای بینش دموکراتیک 

  ــهری از طریق افزایش ــهر و جامعه ش ــهروندان به ش ــاس تعلق ش ــهری در جهت افزایش احس حرکت مدیریت ش

 های شهری.گیرییمتصممشارکت دادن آنان درروند 

 یزی در خصوص مشارکت شهروندان در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و ... و اقدام در خصوص ربرنامه

 های شهری.منظور درگیر نمودن شهروندان در فعالیتاجتماعی بهو نهادهای  هاانجمنتشکیل 

  شهری برای ساالنه مدیریت  شار و توزیع گزارش عملکرد  شهروندان از اقدامات انجامسازآگاهانت شده در جهت ی 

 افزایش شفافیت.

 .تأکید مدیران محلی بر اجراء مدیریت یکپارچه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی 

  ی غیررسمی درروند مدیریت شهری.هاگروهاز دخالت جلوگیری 

 

 منابع

نامه یانپا، شهرقائمارزیابی عملکرد مدیریت شهری در عدالت فضایی میان نواحی شهری در  (1391فرزانه ) آسیایی، کرد یاحمد (1
و علوم انسانی، دانشگاه  یزی شهری، به راهنمای ابوالفضل مشکینی، دانشکده ادبیاتربرنامهکارشناسی ارشد رشته جغرافیا و 

 تربیت مدرس، تهران.

، تهران: انتشارات مرکز محمود نژاد( رهیافت مشارکتی در توسعه روستایی، ترجمه منصور 1370اوکلی، پیتر و مارسدن، دیوید ) (2
 تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت کشاورزی.

( بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمروایی خوب شهری 1392) یممرزاده، یحاجاصغر؛ قدمی، مصطفی؛ یعل، وند ینهآد (3
 .41-64، صص. 31شماره ، 11 دوره ،1392تابستان مدیریت شهری، بهار و  فصلنامه )بابلسر(،

ی امحلهتوسعه  علمی کاربردی یی و توسعه محلی، همایشمحله گرا( مردم تهران، 1383ی، تقی و بهار، مهری )آزاد ارمک (4
، تهران، 1383سعه پایدار شهر تهران، مرکز مطالعات تحقیقات امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اسفند تو اندازچشم

 .1-14صص. 

 ( مدیریت و حکمروایی شهری، تهران: انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه هنر.1388، ناصر و اسدی، ایرج )برک پور (5

یزی و مدیریت شهری، ربرنامهاداره شهرها در ایران، اولین کنفرانس ( حکمروایی خوب شهری و نظام 1385، ناصر )برک پور (6
 .491-517، صص. مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد،1385 اسفندماه

( درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی، فصلنامه مدیریت شهری، 1388اکبر و تاجدار، رسول )یعلتقوایی،  (7
 .45-58. ، صص23، شماره 7، دوره 1388بهار 

 ( تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران: نشر نی.1385چلبی، مسعود ) (8

های فرسوده شهری، مطالعه موردی: شهر پیرانشهر، های مداخله در بافتیوه( ش1392، حسین و شیخی، عبداهلل )نژاد یحاتم (9
 .1-14مشهد، صص.  دانشگاه فردوسی مشهد، ،1392یزی و مدیریت شهری، اردیبهشت ربرنامهپنجمین کنفرانس 

 شرکت سفیر هوای تازه. ( کتاب آموزشی مدیریت محله، تهران:1389ذاکری، هادی ) (10

، SWOT( تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهری در مشهد با الگوی 1389) اهللروح؛ اسدی، اهللعزترهنما، محمدرحیم؛ مافی،  (11
 .197-224، صص.15شماره ، 1389ای، پاییز و زمستان یهناحدو فصلنامه جغرافیا و توسعه 

 نشر آگه. های تحقیق در علوم رفتاری، تهران:( روش1376سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه ) (12

های یاریدهها و یشهردار، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، تهران: سازمان خوب یی( حکمروا1387سعیدی، عباس ) (13
 کشور.

مایه اجتماعی در سط  محله ارزیابی مدیریت مشارکتی در اداره بهینه شهری در شهر ( سر1391زاده اقدم، ابراهیم )یفشر (14

 ، دانشکده علوم انسانی واکبر اصغری زمانی یزی شهری، به راهنمایی ربرنامهنامه کارشناسی ارشد جغرافیا و یانپاپیرانشهر، 
 اعی، دانشگاه زنجان.اجتم

توسعه  علمی کاربردی ی و تأثیر آن بر توانمندسازی نظام مدیریت شهری، همایشامحله( توسعه اجتماعات 1383شماعی، علی ) (15



 127                                                                                       ی شهری پیرانشهرهامحلهارزیابی حکمروایی خوب در پایداری 

، 1383توسعه پایدار شهر تهران، مرکز مطالعات تحقیقات امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اسفند  اندازچشمی امحله
 .1-13تهران، صص. 

ریزی نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهیانپا، CDSهای توسعه شهر پیرانشهر با رویکرد یاستراتژ( 1393شیخی، عبداهلل ) (16
 دانشگاه تهران. به راهنمایی کرامت اهلل زیاری، دانشکده جغرافیا، شهری،

اطالعات ائل شهری در ایران، نشریه ( شهروندمداری: راهکاری برای حل مس1384زاده، حسن )یلاسماعصرافی، مظفر و  (17

 .136-145، صص. 217-218شماره ، 1384آبان ، مهر و سیاسی ـ اقتصادی

 .35-46، صص. 27(، محله مسکونی پایدار: مطالعه موردی نارمک، نشریه هنرهای زیبا، شماره 1385ی )محمدمهدعزیزی،  (18

( تحلیل حکمروایی خوب در پایداری روستاها )مورد: روستاهای استان مازندران(، رساله دکتری 1390ی، جالل )آمل یمیعظ (19
دانشگاه تربیت   ات و علوم انسانی،، دانشکده ادبیالدین افتخاریعبدالرضا رکنیزی روستایی، به راهنمایی ربرنامهجغرافیا و 

 مدرس، تهران.

، تهران: انتشارات سازمان 2ی واگذاری وظایف جدید به شهرداری، جلد سنجامکان( 1381کاظمیان، غالمرضا و رضوانی، نوید ) (20
 های کشور.یاریدهها و یشهردار

نامه دکتری رشته جغرافیا یانپایابی فضایی، انسازم( تبیین رابطه ساختار حاکمیت و قدرت شهری با 1383کاظمیان، غالمرضا ) (21
دانشگاه   علوم انسانی،، دانشکده ادبیات و الدین افتخاریعبدالرضا رکن، اکبر پرهیزکاریزی شهری، به راهنمایی ربرنامهو 

 تربیت مدرس، تهران.

، صص. 19 – 20شماره ، 1386بهار ( درآمدی بر الگوی حکمروایی شهری، جستارهای شهرسازی، 1386کاظمیان، غالمرضا ) (22
7-5. 

ی ناحیه دو امحله( ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری 1390کاظمیان، غالمرضا؛ مشکینی، ابوالفضل؛ بیگلری، شادی ) (23
شماره ، 18و کاالد(، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره  آبادشمسهای مجیدیه، تهران )محله 4شهرداری منطقه 

 .7-28، صص. 21

 ( تئوری شکل شهر، ترجمه حسین بحرینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1384لینچ، کوین ) (24

 .65-92، صص.90شماره ها، یشهردارلت اجتماعی در شهر تهران، مجله ( تحلیل فضایی عدا1382مرصوصی، نفیسه ) (25

 .1390و  1385، 1375های عمومی نفوس و مسکن یسرشمارمرکز آمار ایران،  (26

جامع( شهر پیرانشهر، جلد اول، گزارش وضع موجود، وزارت راه عمران )(، طرح توسعه و 1391پارس، ) نگاربوممهندسین مشاور  (27
 کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی. و شهرسازی، اداره

های اقتصادی مرکز یبررس( حکمرانی خوب، بنیاد توسعه، چاپ اول، تهران: دفتر 1383جعفر )میدری، احمد و خیرخواهان،  (28
 ی مجلس شورای اسالمی.هاپژوهش

شهر  دوماهنامه در محله مسکونی،ی پایداری هاشاخص( تبیین معیارها و 1387نوریان، فرشاد و عبداللهی ثابت، محمدمهدی ) (29
 .49-63، صص.50شماره ، 9، دوره 1387نگار، بهمن 

 یابی معادالت ساختاری، تهران: انتشارات سمت.مدل ( 1384ی )عل یدرحهومن،  (30
31) Abdellatif, M.A. (2003) Good Governance and Its Relationship to Democracy & 

Economic Development, Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding 

Integrity Seoul 20-31 May 2003, pp. 1-2

7. 

32) Chavis, D.M. & Florin, P. (1990) Community Development, Community 

Participation. San Jose, CA: Prevention Office, Bureau of Drug Abuse Services, 

Development of Helath, Sanata Clara County. 

33) Douglas, David. (2005) The Restructuring of Local Government in Rural Regions: A 

Rural Development Perspective, Journal of Rural Studies, Vol.21,No.3, pp.231-246. 

34) Faehnle, M. & Tyrvainen, L. (2013) A framework for evaluating and designing 

collaborative planning, Journal Land Use Policy, No.34, pp.332-341. 

35) Gani, A. & Duncan, R. (2007) Measuring Good Governance Using Time Series, 

Journal of the Asia Pasific Economy, Vol.12, No.3, pp.367-385. 

36) Johnson, R.W. & Minis, Jr. & Henry, P. (2007) Toward Democratic Decentralization: 



 1397 پاییز  ،3، شمارۀ 1، دورۀ شهر پایدار صلنامهف                                                                                                        128

Approaches to Promoting Good Governance,Near East Bureau, US AID, 

Washington, D.C. 

37) Jozsa, A. & Brown, D. (2005) Neighbourhood sustinability indictors Report on a Best 

Practice 27- Workshop”, Report prepared by Alex Jozsa and David Brown, This 

community workshop was hosted by the School of Urban Planning، McGill 

University and the Urban Ecology Center/SodecM dévelopment، in Montreal, June 

10-11. 

38) Kempen, R. (2000) Urban governance within the big Cities policy, Journal of Cities, 

Vol.21, No.2, pp.109-117. 

39) Kennedy, S. (2006) Designing good urban governance indicators: The importance of 

citizen participation and its evaluation in Greater Vancouver, Cities, Vol.23, No.3, 

pp.196-204. 

40) Halfani, M.S. & McCarney, Patricia. L. & Rodríguez, Alfredo. (1995) Towards an 
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