فصلنامه مطالعات مديريت شهري
سال هشتم /شماره بيستم و ششم /تابستان 1395

بررسي ميزان تحقق پذيري شاخصهاي حکمروايي خوب شهري با تاکيد بر کيفيت
زندگي شهري (مطالعه موردي مناطق 7 ،1و22شهر تهران)
تاريخ دريافت مقاله 1394/10/22 :تاريخ پذيرش مقاله1395/6/15 :
هانيه توکلي
دانشجوي دکتري جغرافيا وبرنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
( tavakoli.h67@gmail.comمسئول مكاتبات)
مهدي مومني
دانشيار ،رشته تخصصي برنامه ريزي شهري momeni100 @ gmail.com

چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :رشد شهري در قرن بيستم سهم جمعيت شهرنشين را به شدت افزايش داد وشهر نش يني را
به شيوه غالب زندگي تبديل کردامروزه با گسترش و پيچيدگي نظام شهري و شهرنشيني ،دولتمردان و مسئولين ديگر
به تنهايي قادر به کنترل و هدايت جوامع شهري و پاسخ به نيازهاي روزافزون توس عه ش هري نيس تند .در اي ن حال ت
فرايندي از همياري دولت ،بخش عمومي ،جامعۀ مدني و بخش خصوصي شکل ميگيرد که حکمروايي ش هري نامي ده
ميشود .يکي از آثار حکمرواني خوب شهري را مي توان در مفهوم قابل اندازه گيري ش اخ ه اي مرب و ب ه کيفي ت
زندگي بررسي کرد .بنابراين هدف مقاله حاضردر ابتدا مختصات و ابعاد حکمروايي خوب شهري و کيفيت زندگي شهري
بررسي وتبيين شد وسپس با استفاده از مدل «فرآيند سلسه مراتبي»  AHPدر مناطق يک ،هفت و بيست و دو ته ران
اين شاخ ها مورد ارزيابي قرار گرفت
روش پژوهش :روش تحقيق در اين پژوهش ،توصيفي-تحليلي و مبتني بر مطالعات اس نادي-کتابخان ه اي وبراس ا ،
بررسيهاي ميداني صورت گرفته است .سپس دادهها و اطالعات اوليه طبقه بندي و به تبع آن مدل مفهومي  AHPتهيه
شد
يافتهها :درمدل AHPمبتني بر شاخ هاي استاندارد حکمروايي خوب شهري در سه منطقه مورد نظر اين شاخ ها
به  4خوشه که هر کدام هم با  4زير معيار در نرم افزار  Expert choiceتوليد شد
نتيجه گيري :نتايج تحقيق نشان مي دهدبا استفاده از مقايسات زوجي وتحليل حساسيت وزن شاخ
شفافيت ،0/153وشاخ مشارکت ،0/080شاخ پاسخگويي 0/439شاخ حاکميت قانون  0/328است .همچنين
مقدار شاخ ناسازگاري نيز کمتر از  0/10بوده و در سطح پذيرفته شده است .که وضعيت شاخ هاي حکمروايي به
ترتيب اولويت مناطق 22 ،1و 7تهران است.
واژگان كليدي :حکمروايي خوب شهري ،کيفيت زندگي ،فرآيند سلسله مراتبي( ،)AHPمناطق تهران
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رشد شهري در قرن بيستم سهم جمعيت شهرنشين
را به شدت افزايش داد و شهرنشيني را به شيوه غالب
زندگي تبديل کرد .گرچه شهر و شهرنشيني خود يکي از
مهمترين شاخ هاي رفاه وتوسعه اجتماعي واقتصادي
محسوب ميشود رشد شتابان آن ميتواند سرانه
برخورداري از بسيار امکانات اجتماعي واقتصادي را
کاهش دهد .امروزه اکثر جمعيت جهان در شهرها زندگي
ميکنند وبه تبع اقتضائات جديدي پيش روي انسان
شهرنشين که فضاي جديدي را نسبت به اجدادشان
تجربه ميکنند قرار ميگيرد .پيچيدگي ،ابهامات،
آشفتگيها وغيره همگي از خصيصههاي محيط جديد
زندگي انسانها است .اين پيجيدگيها در نهايت واوج
خود در شهرهاي بزرگ ومخصوصا کالنشهرها وجود
دارند( .توکلي .)8 ،1390امروزه با گسترش و پيچيدگي
نظام شهري و شهرنشيني ،دولتمردان و مسئولين ديگر
به تنهايي قادر به کنترل و هدايت جوامع شهري و پاسخ
به نيازهاي روزافزون توسعه شهري نيستند .در اين حالت
فرايندي از همياري دولت ،بخش عمومي ،جامعۀ مدني و
بخش خصوصي شکل ميگيرد که حکمروايي شهري
ناميده ميشود .اين فرايند در مقابل حکومت شهري قرار
ميگيرد که در آن کنترل و هدايت توسعه شهري در
مجموعه سازمانها و نهادهاي نظام رسمي و دولتي
خالصه ميشود که تمام اين فعاليتها بايد در چهارچوب
برنامه ريزي شهري باشد( .معصومي راد.)1 ،1391
بيشک يکي از آثار حکمرواني خوب شهري را ميتوان
در مفهوم قابل اندازهگيري شاخ هاي مربو به کيفيت
زندگي بررسي کرد .چراکه ازيک طرف حکمراني خوب
شهري در بر گيرنده شاخ هاي کيفيت زندگي نيزاست
(عدالت وبرابري-مشارکت سياسي و  )...و از طرف ديگر
دو موضوع حکمراني شهري وکيفيت زندگي شهري
مکمل يکديگر بوده ودريک راستا قرار دارند( .نوبري،
رحيمي .)1389 ،20بطوريکه بهبود شرايط متناسب براي
اداره امور شهر (حکمراني خوب شهري) نيازمند توجه به
هشت موضوع مهم براي کيفيت زندگي است که برنامه
عمران ملل متحد آنها را درسال 1997به عنوان
موضوعات مورد پژوهش براي شهروندان معرفي کرده
است .که عبارتند از :اشتغال زايي -جمع آوري ودفع مواد
زائد -فقرشهري -مسکن وسرپناه -بهداشت وآب سالم-
حمل ونقل عمومي وترافيک -خدمات بهداشتي-
مشارکت -جامعه مدني( .)2001 ،UNDPاين مسائل و
مصاديق نشان ميدهد که در زندگي رو به گسترش

شهري کيفيت زندگي واجد اهميت فراوان است ،که
توجه برنامهريزان توسعه ،مديران و دولتمردان را به خود
جلب مينمايد .در مدلهاي اخير توسعه که از سوي
سازمانهاي بينالمللي ترويج ميشود ،براي بهبود
کيفيت و قابليت زندگي شهري و نيل به توسعه پايدار
شهري ،الگوي حکمروايي خوب شهري مطرح ميشود که
بر مبناي آن ميتوان سالمت ،نظم و امنيت را با پيشرفت
و رفاه به صورت توأمان محقق کرد .نظريهي حکمروايي
خوب شهري که مورد پذيرش نخبگان و صاحبنظران و
تأکيد سازمانهاي جهاني و به ويژه مرکز سکونتگاههاي
انساني سازمان ملل موسوم به هابيتات قرار گرفته،
درصدد است تا شهرها هرچه کارآمدتر ،عادالنهتر ،ايمنتر
و پايدارتر شوند .از اين رو بين حکمروايي خوب شهري و
ارتقاء کيفيت زندگي شهري رابطهي مستقيمي برقرار
است هدف اصلي مقاله حاضر بررسي شاخ هاي
حکمروايي با تاکيد بر کيفيت زندگي شهري با استفاده از
مدل فرآيند سلسله مراتبي  AHPدر منطقه مورد
مطالعه (مناطق يک ،هفت و بيست ودو تهران) ميباشد.
روش تحقيق
الگوي کلي اين تحقيق به عنوان چارچوب عامي که
مجموعه عمليات اين تحقيق در قالب آن اتفاق ميافتد از
نوع توصيفي -تحليلي است .جامعه مورد مطالعه در اين
تحقيق مناطق يک ،هفت و بيست ودو شهر تهران روش
جمع آوري دادهها و اطالعات مورد نياز شامل مطالعه
اسنادي (کتابخانه ،آرشيو مراکز و سازمانهاي اداري
مرتبط ،مقاالت و مجلهها ،آمارنامه و  )...ميباشد .روش
تجزيه وتحليل اين پژوهش هم از نوع کمي و هم کيفي
است .از روشهاي توصيفي (عددي ،نموداري نمايش
هندسي و تصويري) و نيز از مدلهاي تجريه و تحليل با
استفاده از مدل  AHPدر اين تحقيق استفاده شده است.
هدف تحقيق
هر تحقيقي براي رسيدن به هدف يا اهدافي خاص
انجام ميگيرد .اصوال روند شناسايي و تعيين اهداف هر
مطالعه و پژوهشي بر اسا دو محور اصلي پاسخگويي به
نيازهاي انساني در عرصه مورد نظر وحل يا کاهش
مسائل و مشکالت استوار است .هدف اين تحقيق عبارت
است:
بررسي شاخ هاي حکمروايي با تاکيد بر کيفيت
محيط شهري با استفاده از مدل  AHPدر مناطق مورد

بررسي ميزان تحقق پذیري شاخصهاي حکمروایي خوب شهري با تاکيد بر کيفيت زندگي شهري

مطالعه (مناطق مورد مطالعه يک ،هفت و بيست و دو
تهران).
اهداف حکمروايي شهري
هدف از حکمراني شهري تقويت فرايند توسعه
شهري است به گونه اي که در جامعه ،زمينه ومحيط
مناسبي براي زندگي راحت وکارآمد شهروندان ،به
تناسب ويژگيهاي اجتماعي واقتصادي آنان فراهم شود.
از اهداف کلي ميتوان به کاهش فقر و جدايي گزينيهاي
اجتماعي ،قومي و فرهنگي در شهرها -افزايش مشارکت
و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرآيندهاي سياسي
درون شهرها حکمروايي شهري به طور خاص تر نيز
اهداف عملياتي زير را دنبال ميکند:
 کاهش فساد
 کمبود کيفيت وافزايش امکان زندگي براي همه
شهروندان
 اعتالي امنيت برابري وپايداري(.)UNDP. 2008
 اهداف کيفيت زندگي شهري
 ايجاد سرزندگي در فعاليتها و عملکردها
 برقراري رفاه ،امنيت و عدالت اجتماعي
 هويت بخشي و القاءحسن تعلق به مکان
شاخص حكمروايي شهري
شاخ هاي حكمروايي مانند مفهوم آن ،با تغييرها و
تعريفهاي گوناگون از طرف نويسندگان و صاحبنظران
مختلف همراه بوده است ،كه مهمترين آنها دربرگيرنده
موارد زير ميباشد:
گروه تحقيق مؤسسه بينالمللي علوم اداري ،مواردي
همچون درجه مشروعيت ،نمايندگي ،مسئوليت و كارايي
را به عنوان معيارهاي نمونه براي ارزيابي حكمروايي
برشمرده است.
محققان بانك جهاني مانند :دانيل كافمن ،آرت كراي
و پابلو زويدو لوبتون ،يافتههاي موسسات مختلف
بينالمللي همچون  ،EIU ،ICRGبنيان هريتيج و خانه
آزاد پيرامون وضعيت اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
كشورها را با يكديگر ادغام كرده و شاخ هاي كلي و
جديدي تحت عنوان شاخ هاي حكمراني معرفي
نمودهاند ()Bahreni& Hosseinzadeh:2004, 146
اين محققان كار خود را با اين فرضيه آغاز كردند كه،
چگونه رسم و نهادهايي كه از مجراي آنها حاكميت در
يك كشور اعمال ميشود ،در رشد و توسعهي آن كشور
موثرند .كافمن و همكارانش اين رسوم و نهادها را

حكمراني ( )Governanceناميده و ابعاد مختلف آن را
با معرفي شش شاخ جديد مورد بررسي قرار دادند كه
عبارتند از:
1
شاخ حق اظهارنظر و پاسخ گويي
2
شاخ ثبات سياسي
3
شاخ اثربخشي دولت
4
شاخ كيفيت قوانين و مقررات
5
شاخ حاكميت قانون
6
شاخ كنترل فساد
در واقع بهترين و جامعترين سند در اين زمينه ،در
مطالعات و بررسيهاي سازمان ملل به چشم ميخورد،
زيرا مفهوم حكمروايي شهري در سالهاي اخير در كانون
توجه اين سازمان قرار گرفته است .به طور مشخ ،
سازمان ملل در دومين كنفرانس مربو به سكونتگاههاي
انساني ،در سال  1996در استانبول ،در دستور
كارهابيتانت ،بر اين نكته تأكيد كرده است كه در جهت
استقرار حكمروايي شهري در شهرهاي جهان قدم بردارد،
اين سازمان شعار خود را فعاليتهاي جهاني براي
حكمروايي شهري خوب ،قرار داده است .در عين حال
سازمان ملل در چارجوب فعاليتهاي خود به منظور
استقرار حكمروايي شهري در شهرهاي جهان و در قالب
برنامه ابتكار عمل حكمروايي شهري ( The Urban
 )Governance Intitativeدر بيانهاي كه ميتوان آن را
منشور حكمروايي شهري ناميد ،اصول نه گانهي زير را به
عنوان معيارها و ويژگيهاي حكمروايي خوب برشمرده
است كه اين شاخ ها به ترتيب عبارتند از:
 -1مشاركت شهروندان ،7منظور از مشاركت ،قدرت
تاثيرگذاردن بر تصميمگيريها و سهيم شدن
شهروندان در قدرت است.
 -2قانونمندي ،8منظور از قانونمندي در تصميمگيري
شهري وجود قوانين كارآمد ،رعايت عادالنهي
چارچوبهاي قانوني در تصميمگيري و دور بودن
دست افراد غير مسئول از تصميمگيريهاست.
پايبندي به قانون ،مستلزم آگاهي شهروندان از
قانون و همچنين احترام مسئوالن به قانون است.
 -3شفافيت 9نقطه مقابل پنهان كاري در تصميمگيري
است .پنهان كاري ،امكان بروز فساد در
تصميمگيري را افزايش ميدهد ،حال آنكه شفافيت
مانع از گسترش آن ميشود .اين معيار بر گردش
آزاد اطالعات و سهولت دسترسي به آن ،وضوح
اقدامات و آگاهي مستمر شهروندان از روندهاي
موجود استوار است.
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 -4مسئوليت و پاسخگويي ،10اين معيار بر مسئول بودن
و به عبارت گوياتر ،حساب پس دادن مسئوالن و
تصميمگيران در قبال شهروندان استوار است.
 -5جهتگيري توافقي ،11شهر عرصه گروهها و منافع
مختلف و گاه در حال ستيز با يكديگر است .منظور
از اجماع سازي ،تعديل و ايجاد توافق منافع مختلف
است .اين كار مستلزم وجود ارتبا و تالش مشترك
ميان سازمانهاي دولتي ،شهروندان و سازمانهاي
غيردولتي است.
 -6عدالت و انصاف ،منظور از عدالت ايجاد فرصتهاي
مناسب براي همهي شهروندان در زمينهي ارتقاي
وضعيت رفاهي خود ،تالش در جهت تخصي
عادالنه منابع و مشاركت اقشار محروم در اعالم نظر
و تصميم گيري است.
 -7كارايي و اثربخشي اين معيار بر استفاده مناسب از
منابع موجود براي تامين نيازهاي شهرواندان ،ارائه
خدمات شهري و رضايت مردم استوار است.
 -8پذيرا بودن و پاسخ ده بودن ،اين معيار دو نكته
مكمل را در بر دارد .مسئوالن شهري بايد هم نيازها
و خواسته شهروندان را دريابند و بپذيرند و هم
نسبت به آن واكنش و پاسخ مناسب را از خود نشان
دهند .بنابراين همسويي خواستههاي شهروندان و
اقدام مسئوالن ضروري است.
 -9بينش راهبردي فرا رفتن از مسائل روزمره شهر و
پرهيز از غرق شدن در آنها ،مستلزم وجود بينشي
گسترده و دراز مدت نسبت به آينده يا داشتن
بينش راهبردي در زمينهي توسعهي شهري است.
( )2000:1 ،Undpبا توجه به شاخ هاي ياد شده،
چنين مي نمايد كه حكمراني خوب ،ويژگي برجسته
حكومتهاي دموكراتيك است و بي دموكراسي،
حكمراني خوب تحقق نمييابد .امروزه شاخ هاي
نرم ( )Soft inficatorsمانند پاسخگويي ،كارآمدي،
مسئوليتپذيري ،به دست آوردن رضايت عمومي،
كيفيت زندگي ،كسب اطالعات در ارتبا با
حكمراني خوب ،مورد تأكيد است .حكمراني خوب
به افزايش اعتماد شهروندان به دولت و رضايت
عمومي ميانجامد،Boucaret & Dewalle( .
.)2003:329
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مباني نظري
حكمروايي خوب:
دستيابي به توسعه و بالندگي جوامع در هر دوره
زماني از طريق نظريات و پارادايمهاي خاصي پيگري
ميشود و در هر دوره با مفاهيم گوناگوني هدفگذراي
ميگردد و در قالب يك الگوي كلي درصد دستيابي به
آن ميباشد .اين الگوهاي عبارتاند از الگوهايي مانند
الگوي رشد (دهه  50ميالدي) الگوي باز توزيع منابع با
الگوي ساختارگرا (دهه  60ميالدي) الگوي تامين
نيازهاي اساسي (دهه  70ميالدي) الگوي توسعه پايدار
(دهه  80به بعد) جداي از تمايزات مفهومي و كاركردي
هريك از الگوهاي فوق ،آن چه كه قابل تأكيد است مرز
ميان الگوي جديد و قديم ،جايگزيني محوريت انسان در
اين الگوها به جاي محوريت فناوري در دهههاي گذشته
است (علويزاده )191 :1386 ،در برداشت جديد از
توسعه استدالل ميشود كه نه فقط رشد اقتصادي و
توليد ثروت ،حتي توزيع عادالنه ثروت نيز به تنهايي
تامين كننده زمينه رفاه و خوشبختي انسانها و فراهم
كننده توسعه در جوامع بشري نيست(نوبخت:1388 ،
 ،)38و تنها با تأكيد بر افزايش راندمان و رشد اقتصادي،
نميتوان توسعه همه جانبه را رقم زد( .اسماعيل زاده،
 )105 :1391يكي از مواردي كه در زمينه توسعه جوامع
مورد توجه قرار گرفت مقوله اداره جوامع و نحوه ارتبا
اداره كنندگان (حاكمان ،دولت) با مردم بوده است .به
طوري كه بانك جهاني نيز در مطالعات سال 1989
دريافت كه حكمراني – شيوه مديريت و اداره كشور يا
رابطه شهروندان با حكومت كنندگان -موضوع محوري
توسعه است( تقوايي و تاجدار )48 :1388 ،آقاي كوفي
عنان دبير كل سابق سازمان ملل متحد نيز يك بار اعالم
كرد كه حكمروايي خوب براي حفاظت و پشتيباني از
حقوق شهروندان و پيشرفت اقتصادي و توسعه اجتماعي،
حياتي است،Waheduzzaman & Mphande( .
 )2012:2در زمينه مديريت و برنامهريزي شهري نيز
جامعه جهاني ،امروزه به اين نتيجه رسيده است كه
مشكل عمده مديريت شهري كمبود منابع مالي يا
تكنولوژي مدرن و يا نيروي انساني ماهر نيست .بلكه
پيش و بيش از همه ،مشكل اصلي در شيوه اداره اين
عوامل است( .تقوايي و تاجدار )46 :1388 ،با اين
تفسيرها بود كه مفهوم حكمروايي از دهه  1980وارد
متون جامعه شناسي سياسي و اداره امر محلي شد و
داللت بر موضوع يا محتوايي قديمي درباره رابطه قدرت و
جامعه داشت كه ايدههاي نظري آن به دوران ارسطو و
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افالطون و ابعاد فلسفي طرح شده توسط آنها در زمينه
حكومت و شهروندي بر مي گردد .اما امروزه اين واژه
غالباً براي تشريح نحوه مناسب اعمال قدرت به منظور
تحقق توسعه پايدار به كار برده ميشود( .در زبان آستانه
و رضواني )181 :1391 ،سنگ بناي بازساخت و توسعه
پايدار ميباشد ( )Mafnusia 2004, 490در واقع در هر
جامعه اي هنگام جست و جو براي راه حل توسعه پايدار،
همواره حكمروايي خوب به عنوان يك ابزار حياتي براي
پيشبرد توسعه پايدار مطرح ميگردد و به صورت يك
عنصر حياتي در استراتژيهاي توسعه پايدار گنجانيده
شده است ( )Kardos 2012, 1166حكمروايي محصولي
انساني ميباشد ،و به همين خاطر فعاليتي است كه براي
تعريف روابط و اثرات متقابل دولت و جامعه مفيد است
( )Bhuiyan 2011, 414كارآمدي حكومت در اين
رويكرد تابعي از چگونگي ارتبا شهروندان با حكومت
است (فاطمينيا  )49 ،1386و رهيافتي ساختار شكنانه
به برنامه ريزي توسعه شهري مدرن دارد كه بيشتر
مبتني بر مالكيت خصوصي و عقالنيت ابزاري است (پور
محمدي و ديگران  )36 ،1389در حكمروايي خوب تنها
اصالح دولت مدنظر نيست ،بلكه ،شامل جامعه مدني و
سرمايه نيز ميباشد ( )Roberts et al 2007, 968يك
مدل تصميمگيري است كه بر اجماع و خروجي آن كه
مدعي مشاركتي بودن است تأكيد دارد ( 2006, 745
 )Graciaهمچنين در تقابل با الگوهاي اداره يك طرفه
(از باال به پايين) شهرها و تعامالت يك سويه دولت با
شهروندان به كنش متقابل ميان سه بازيگر اصلي شهر
يعني دولت محلي ،بخش خصوصي و جامعه مدني توجه
دارد (ايماني جارجرمي  )54 ،1382در اين راستا بر
رعايت اصولي چون مشاركت ،شفافيت ،قانونمداري،
نظارت عدالت ،كارايي و اثر بخشي و  ...تأكيد دارد تا
بدين وسيله بستري فراهم گردد كه بازيگران مختلف
شهري (دولت ،شهروندان و نهادهاي غيردولتي) در تعامل
با هم به اداره و توسعه شهرها بپردازند (اسماعيلزاده
 )102 ،1391تمام بازيگران عرصه شهر ،در فضايي
دموكرات ،اعتمادزاد و با روابطي انساني در توسعه شهر
نقش داشته باشند چرا كه نبايد فراموش كرد كه توسعه
براي مردم بوده و تنها راه تحقق آن در شركت انسانها و
اهميت و ارزشي است كه به افكار و عقايد آنها داده
ميشود( ضرابي و اذاتي  )11 ،1380تعارف مختلفي از
رهيافت حكمروايي خوب توسط پژوهشگران مختلف ارايه
شده است .منتها اگر بخواهيم اين رهيافت را به صورت
ساده مورد تعريف قرار دهيم .بايد آن را به دو مفهوم

حكمروايي ،ارايه يك تعريف ساده از آن را دچار مشكل
ميسازد منتها در يك بيان ساده ميتوان گفت
خكمروايي تابعي از چگوتنگي ارتبا شهروندان با
حكومت است( تقوايي و تاجدار  )181 ،1391همچنين
مفهوم خوب بودن در اين رهيافت ،معتقد است اين رابطه
بين شهروندان و حكومت ميبايستي شايسته و متعالي
باشد .شاخ هاي بسياري براي تبيين اين خوب بودن
تدوين گشته كه از مهمترين آنها ميتوان به شفافيت،
پاسخگويي ،قانونمداري ،كارآمدي ،و مشاركت اشاره
نمود .با دقت در اين شاخ ها متوجه ميشويم كه
تمامي آنها سعي در قاعدهمند نمودن ارتبا بين
شهروندان و حكومت دارند .تا از بستر اين قاعدهمند
بودن ارتبا بين آنها ،خوب ،شايسته و متعالي گردد و
اداره شهرها در سايه اين خوب بودن ،به خوبي و
شايستگي صورت گيرد .به عبارت ديگر هدف حكمروايي
خوب تنظيم روابط اجتماعي در بين حوزههاي خصوصي
و سياسي است تا از اين تنظيم محيطي فراهم گردد تا
شهروندان امكان توافق و برقراري انواع ارتبا اجتماعي
(اقتصادي ،سياسي و فرهنگي) را به طور آزادانه ،بدون
آن كه حقوق ديگران را نقض كنند (تقوايي و تاجدار
 )48 ،1388با همديگر و حكومت داشته باشند .تا از اين
طريق تمام طرفها ،گروهها و سازمانهاي درگير و مردم
محل با يكديگر همراه گردند و همه به نحوي در
برنامهريزي مديريت شهر و جامعه دخيل شوند (اسدي
)27 ،1382
کيفيت زندگي شهري
محققاني از رشتههاي متفاوت مبحث كيفيت زندگي
را از دهه  1930تاكنون مطالعه كردهاند .اين محققيقن
سعي داشته تا اجزاي كيفيت زندگي را مشخ كرده و
عناصري جغرافيايي چون شهرها ،اياالت و كشورها را با
استفاده از شاخ هايي كه توسعه دادهاند ،مقايسه كنند.
عالوه بر اين محققين سازمانهاي بينالمللي چون برنامه
توسعه سازمان ملل در  1994و سازمان ملل و انجمن
توسعه ماورا بحار در  1996تخمينهايشان در رابطه با
كيفيت زندگي كه از دهههاي قبل بدان پرداخته بودند را
توسعه داده و بهبود بخشيدهاندUlengin & et al.( .
.)361 ،2001
در واقع از زماني كه بررسي تاثير مكانهاي جغرافيايي
همچون شهرها و كشورها و مناطق مختلف بر سطح
كيفيت زندگي مورد مقايسه قرار گرفت و همزمان با رشد
نقا و جمعيت شهري در كشورهاي توسعه يافته و
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تغيير الگو و شيوه زندگي در شهر و تسلط آن در زندگي
شهري و گسترش مفهوم شهروند (به عنوان شخصي كه
از فرهنگ و الگوي خاص شهرنشيني استفاده كرده و
تفاوت عمده اي با شهرنشين دارد) ،كيفيت زندگي
شهري مفهومي مستقل و البته خاصتر يافت و
بدينترتيب كيفيت زندگي با علم جغرافيا و مكان زندگي
(كه شهرها مكان عمده و مسلط زندگي در قرن بيستم
شده و روزبروز نيز بر درصد شهرنشينان افزوده ميشود)
پيوندي محكم و ناگسستني يافت.
توجه دانش جغرافيا به کيفيت زندگي و مفاهيم
مربو به آن به اواخر دهه  1960برميگردد .وجود
شيوههاي گوناگون معيشت در مکانهاي مختلف ،محور
مرکزي جهانبيني جغرافيدانان را تشکيل ميداد ،ولي
معموالً از هر گونه مقايسه کيفي صريح پرهيز ميشد .آن
چه که در جغرافياي روشمند اجتماعي (يا جغرافياي
راديکال) كه در اواخر دهه  1960شکل گرفت جديد به
شمار ميرفت ،توجه به عناويني چون فقر ،بهداشت،
گرسنگي ،جرم و جنايت و آلودگي محيطزيست و سهم
هر يک به عنوان شرايط متغير فضايي در کيفيت عمومي
زندگي مردم بود كه البته تا آن زمان مورد غفلت قرار
گرفته بود( .اسميت .)160 ،1381
ديويد اسميت اولين جغرافيداني بود که درباره
کيفيت زندگي ،رفاه و عدالت اجتماعي در جغرافيا
صحبت کرد .اين جغرافيدان براي بررسي کيفيت زندگي،
رفاه و عدالت اجتماعي از شاخ هاي اجتماعي ذهني و
مقايسه عيني استفاده ميکند که براي سنجش مورد اول
از پرسشنامه و براي مورد دوم از مشاهده و آمار استفاده
ميگردد.
به همين ترتيب از دهه  1960به بعد تغييرات
اساسي در نحوه نگرش به مفهوم توسعه و شاخصهاي آن
به ظهور رسيده ...از مهمترين جريانهاي فكري در اين
زمينه ميتوان به رواج مفاهيم كيفيت زندگي ،رفاه
اجتماعي و عدالت اجتماعي و مانند اينها اشاره كرد كه
نفوذ و تاثير آنها همچنان رو به گسترش است .در شرايط
كنوني و در كنار شاخصهاي اقتصادي توسعه ،دو گروه از
شاخصهاي اجتماعي و فرهنگي جايگاه محوري در برنامه
ريزي و مديريت توسعه پيدا كردهاند( .مهديزاده ،1385
.)45
براي بيان نمونهاي از تغيير چنين رويكردي در
برنامه ريزي شهري و جغرافيايي و توجه به مفهوم
كيفيت زندگي شهري ميتوان به كشور سوئد اشاره كرد.
در دهه  1970برنامه ريزي شهري در سوئد خيلي بيشتر

به اهداف اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي متمايل
گرديد و تهيه طرحهاي ساختاري رواج پيدا كرد ...عالوه
بر اين در تهيه اين طرحها بيشتر بر بهبود كيفيت زندگي
تاكيد شده است( .همان.)103 ،
در دهه هفتاد تا هشتاد جغرافياي راديكال با تاكيد
بر مسايل اجتماعي ،توجه بيشتري را به سمت كيفيت
زندگي شهري جلب نمود كه در اين ميان ديويدهاروي
نقش غيرقابل انكار و توصيف ناپذيري در اين زمينه
داشت.
جغرافياي راديكال بين سالهاي  1973تا ،1980
بازتابي عليه جنگ ويتنام ،گسترش عدالت اجتماعي براي
همه طبقات جامعه و آلودگيهاي محيطي است .در اين
مكتب ،تاكيد بر مسايل اجتماعي -اقتصادي اسا كار
قرار ميگيرد ...و طرفداران جغرافياي راديكال كيفيت
زندگي مردم در محلهها و مناطق داخلي شهرها را
مطالعه مي كنند و شاخصهاي اجتماعي را در شناخت
ميزان و رفاه اجتماعي خانوادهها به صورت علمي به كار
ميگيرند( .كوكبي .)125 ،1384
در واقع اگر بررسي علم برنامه ريزي در قرن بيستم
را به دو نيمه اول قرن و نيمه دوم آن تقسيم کنيم ،علم
برنامهريزي در نيمه اول قرن بيستم بر مبناي حق
حاكميت انحصاري دولت ،خردگرايي و اثباتگرايي
استوار بود و بيش از هر عاملي از رقابت كشورهاي بزرگ،
جنگهاي بينالمللي ،كشاكش جهان دوقطبي و
دخالتهاي وسيع دولتها در امور اقتصادي و اجتماعي
تأثير ميپذيرفت .اين نوع برنامهريزي به اعتبار ماهيت
نظري و روششناسي خاص خود به برنامهريزي جامع يا
برنامهريزي عقاليي يا نقشهآبي و به عبارتي ديگر به
ديدگاه سنتي معروف شده كه برنامهريزي شهري نيز تا
چند دهه اخير (تا انتهاي دهه ششم ميالدي) عميقاً از
آن تأثير پذيرفته است( .همان .)18 ،اما برنامه ريزي در
نيمه دوم قرن بيستم بيشتر تحت تأثير مفاهيم و
نظريههاي سياسي ،اجتماعي ،فلسفي و روششناختي از
قبيل نسبيتگرايي ،خردگرايي انتقادي ،هرمنوتيك
انتقادي ،جامعه مدني ،دموكراسي ،تكثرگرايي ،كيفيت
زندگي ،رفاه يا تامين اجتماعي عمومي ،عدالت اجتماعي
و غيره قرار گرفت و بر اين اسا ناچار به تحوالت
اساسي و بنيادي در روشها ،مفاهيم ،اهداف و انگارههاي
خود شد يكي از گرايشهاي نوين كه تأثير شگرفي در
فرايند تحول ديدگاهها و روشهاي برنامهريزي شهري در
نيمه دوم قرن بيستم داشته است نظريههاي اجتماعي و
كيفي توسعه است كه در قالب مفاهيمي همچون كيفيت
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زندگي ،رفاه اجتماعي و غيره نمود عيني يافته است .اين
مفاهيم مورد توجه مجامع علمي و تحقيقاتي جهان قرار
گرفت به گونهاي كه كنگرهها و سمينارها بينالمللي
مختلفي تحت عنوان توسعه پايدار شهري در قالب
كنفرانس ريو ،سمينار ابعاد اجتماعي مسكن ،اجال
اسكان بشر در استانبول و غيره برگزار و به تصويب
جهاني رسيد .تأكيد جدي در اين كنفرانسها بر
مشاركت جهاني به منظور تحقق توسعه پايدار شهري به
مفهوم تأمين نيازهاي اساسي ،بهزيستي و اجتماعي و به
طور كلي ارتقاء كيفيت زندگي شهري بوده است .نتيجه و
حاصل برگزاري چنين كنفرانسهايي در عرصه جهاني،
رواج مفاهيم و كاربرد شاخ هاي اجتماعي و كيفي در
فرآيند برنامهريزي شهري بوده است .بهطوري كه
برنامهريزي شهري را به جستجوي شاخ ها و معيارهاي
جديد براي ارتقاء كيفيت زندگي شهري سوق داده است.
(همان )19 ،همانطور که گفته شد منشا شکلگيري،
توجه و توسعه اين مفاهيم غرب و کشورهاي توسعه يافته
بوده است و بر همين اسا تحقيقات و پيمايشهاي
انجام شده در اين کشورها در سطح بااليي انجام شده
است .در طرف مقابل تحقيقات مستند در كيفيت زندگي
شهري در مناطق آسيايي بندرت و توسط دانشمنداني
چون كيم و شين در  1982در كره جنوبي ،ليالكولتانيت
و دي در  1992در تايلند و لي و شن در  1992در هنگ
كنگ ،ون در  1994در تايوان و وانگ در  ،1993كا و
وانگ در  1995و فو ،يوان و چين در  1998در سنگاپور
انجام شده است ( )1995 ،Ibid ،32با توجه به مطالب
ذكر شده و سير تغيير و تحوالتي كه منجر به شكلگيري
و بسط و گسترش مفهوم چند بعدي و ميان رشته اي
كيفيت زندگي شده است ،به طور كلي ميتوان گفت كه
مفهوم كيفيت زندگي شهري و يا كيفيت محيط زندگي
با هدف اصالح و تكامل مفهوم توسعه از توسعه صرف
كمي و اقتصادي به توسعه پايدار شهري مطرح و مورد
توجه قرار گرفت .در واقع اين مفهوم پاسخي به توسعه
صرف اقتصادي در مقيا ملي و توسعه صرف كالبدي
در مقيا شهري بود و به نوعي مويد توجه به شاخصها
و معيارهاي اجتماعي ،كيفي و اقتصادي پايدار در عرصه
برنامه ريزي شهري و در تعامل با شاخصهاي كالبدي-
كاركردي است( .مهديزاده ،جواد .)294 ،1382
فرآيند تحليل سلسله مراتبي ()AHP
در علم تصميمگيري كه در آن انتخاب يك راهكار از
بين راهكارهاي موجود و يا اولويتبندي راهكارها مطرح

است ،چند سالي است كه روشهاي تصميم گيري با
شاخ هاي چند گانه « »MADMجاي خود را باز
كردهاند .از اين ميان روش تحليل سلسله مراتبي
) (AHPبيش از ساير روشها در علم مديريت مورد
استفاده قرار گرفته است .فرايند تحليل سلسله مراتبي
يكي از معروفترين فنون تصميم گيري چند منظوره
است كه اولين بار توسط توما ال .ساعتي عراقي االصل
در دهه  1970ابداع گرديد .فرايند تحليل سلسله مراتبي
منعكس كننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است .اين
تكنيك ،مسائل پيچيده را بر اسا آثار متقابل آنها مورد
بررسي قرار ميدهد و آنها را به شكلي ساده تبديل كرده
به حل آن ميپردازد .فرايند تحليل سلسله مراتبي در
هنگامي كه عمل تصميم گيري با چند گزينه رقيب و
معيار تصميم گيري روبروست ميتواند استفاده گردد.
معيارهاي مطرح شده ميتواند كمي و كيفي باشند.
اسا اين روش تصميم گيري بر مقايسات زوجي نهفته
است .تصميم گيرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله
مراتبي تصميم آغاز ميكند .درخت سلسله مراتب
تصميم ،عوامل مورد مقايسه و گزينههاي رقيب مورد
ارزيابي در تصميم را نشان ميدهد .سپس يك سري
مقايسات زوجي انجام ميگيرد .اين مقايسات وزن هر
يك از فاكتورها را در راستاي گزينههاي رقيب مورد
ارزيابي در تصميم را نشان ميدهد .در نهايت منطق
فرآيند تحليل سلسله مراتبي به گونهاي ماتريسهاي
حاصل از مقايسات زوجي را با يكديگر تلفيق ميسازد كه
تصميم بهينه حاصل آيد.
اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي
توما ساعتي (بنيان گزار اين روش) چهار اصل زير
را به عنوان اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي بيان
نموده و كليه محاسبات ،قوانين و مقررات را بر اين اصول
بنا نهاده است .اين اصول عبارتند از:
شر معكوسي :اگر ترجيح عنصر  Aبر عصر  Bبرابر
 nباشد ،ترجيح عنصر  Bبر عنصر  Aبرابر  1خواهد
n

بود.
اصل همگني :عنصر Aبا عنصر  Bبايد همگن و قابل
مقايسه باشند .به بيان ديگر برتري عنصر  Aبر عنصر B
نميتواند بي نهايت يا صفر باشد .وابستگي :هر عنصر
سلسله مراتبي به عنصر سطح باالتر خود ميتواند وابسته
باشد و به صورت خطي اين وابستگي تا باالترين سطح
ميتواند ادامه داشته باشد .انتظارات :هرگاه تغييري در

سال هشتم
شماره بيستم و ششم
تابستان 1395

7

هانيه توکلي و مهدي مومني

ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد پروسة ارزيابي بايد
مجدداً انجام گيرد( .قدسي پور .)6 ،1381
مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي
 -1مدل سازي فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP

براي شروع ابتدا يک مساله را مطرح مي کنم .فرض
کنيد عضوي از هيات مديره سازماني هستيد که
ميخواهد يک مدير براي سازمان انتخاب کند .در اين
زمان ابتدا بايد معيارهائي براي انتخاب مدير در نظر
بگيريد .براي مثال کاريزما ،پيشينه ،تحصيالت و سن به
عنوان معيارهاي انتخاب درنظر گرفته شدند( .روشهاي
انتخاب معيارهاي تصميمگيري) حال دو سوال مطرح
است :اول اينکه ممکن است برخي افراد از لحاظ يک
معيار بر ديگري ارجحيت داشته باشند و دوم اينکه
برخي معيارها ممکن است با همديگر متناقض باشند.
بحث تصميم گيري با معيارهاي چندگانه ( )MCDMرا
به خاطر آوريد .اين همان مساله تصميم گيري با
معيارهاي چندگانه است .براي حل اين مساله بايد از
روشهاي  MCDMمانند  AHPيا  ANPاستفاده کرد.
انتخاب معيارها يا  criterionsبخش اول تجزيه و
تحليل  AHPاست .سپس براسا معيارهاي شناسائي
شده کانديداها ارزيابي ميشوند .واژه گزينهها يا

ارزش

کانديداها مترادف واژه  alternativeيا  candidatesبوده
و به جاي هم بکار روند که مساله مهمي نيست .در اين
مثال ما سه کانديدا براي مديريت داريم :مادلين ،سوف و
راجر که در تصوير مشاهده ميشوند.
بگذاريد با يک شوخي نکته مهمي را يادآوري کنم.
احتماال االن مادلين را انتخاب کرده ايد! ولي يادتان باشد
جنسيت جزء معيارهاي ما نبود .روش نظام مند اينگونه
از ورود جهت گيري ذهني ممانعت ميکند .دامنه تاثير
داوري ذهني در روشهاي تصميمگيري چندمعياره
حداقل ميشود .به اين ترتيب الگوي انتخاب به صورت
سلسله مراتب زير ترسيم ميشود:
 -2طراحي پرسشنامه خبره
پرسشنامه مورد استفاده براي تحليلهاي
سلسهمراتبي و تصميمگيري چندمعياره به پرسشنامه
خبره موسوم است .پرسشنامه خبره اصالً چيز پيچيدهاي
نيست بلکه بسيار ساده نيز هست .براي تهيه پرسشنامه
خبره از مقايسه زوجي گزينهها استفاده ميشود .براي هر
سطح از سلسله مراتب يک پرسشنامه خبره تهيه
ميشود .براي امتياز دهي از مقيا نه درجه ساعتي به
صورت زير استفاده ميشود:

توضيح

وضعيت مقايسه  iنسبت به j

1

ترجيح يکسان Equally Preferred

شاخ

3

کمي مرجح Moderately Preferred

گزينه يا شاخ

 iنسبت به  jكمي مهمتر است.

5

خيلي مرجح Strongly Preferred

گزينه يا شاخ

 iنسبت به  jمهمتر است.

7

خيلي زياد مرجح Very strongly
Preferred
كامالً مرجح Extremely Preferred

گزينه  iداراي ارجحيت خيلي بيشتري از  jاست.

2-4-6

بينابين

9

 iنسبت به  jاهميت برابر دارد و يا ارجحيتي نسبت به هم ندارند.

گزينه  iاز  jمطلقاً مهمتر و قابل مقايسه با  jنيست.
ارزشهاي بينابين را نشان ميدهد .مثال  ،8بيانگر اهميتي زيادتر از  7و پايينتر
از  9براي  iاست.

پژوهشگران معموال از طيف پنج نقطه زير استفاده ميکنند که سادهتر بوده و نتايج يکساني بدست ميدهد:
ترجيح يکسان

کمي بهتر

بهتر

خيلي بهتر

کامال بهتر

1

3

5

7

9

با استفاده از اين مقيا هيات مديره هر يک از گزينهها را براسا
ميکنند .نتايج اين مقايسه به صورت زير است.
سال هشتم
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 -3تعيين وزن معيارها

 -۴مقايسه زوجي گزينهها براساس معيارها

سطح اول سلسلهمراتب را معيارهاي اصلي تشکيل
ميدهد .پرسشنامه خبره نخست بامقايسه زوجي
معيارهاي اصلي براسا هدف به تعيين اولويت هر يک
از معيارها اصلي ميپردازد .بنابراين بايد معيارها را
براسا هدف دوبهدو با هم مقايسه ميکنيم

پس از تعيين وزن هر يک از معيارها در گام بعد
بايد گزينهها بصورت زوجي براسا هر معيار مقايسه
شوند .گام بعدي تعيين اولويت است .براي تعيين اولويت
از مفهوم نرمال سازي که در گام قبلي توضيح داده شد
استفاده ميشود .پس از نرمال کردن وزن هر گزينه
براسا معيار مورد نظر بدست خواهد آمد( .مومني،
.)15 ،1390

سال هشتم
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نمايه1درخت سلسه مراتبي
منبع:نگارنده
در سمت راست گزينهها را ميبينيم که وزن هر
منطقه به اين صورت است .منطقه يک 0/273منطقه
هفت  0/592و منطقه بيست ودو  0/423است.
منطقه>1منطقه>22منطقه7
و بنابراين کيفيت زندگي و فاصله از مد( )MODدر
منطقهي  ،1در صدر قرار دارد .توجه کنيد که بازهي
تغييرات از مقدار کمينه تا مقدار بيشينه در منطقه ،7
بسيار زياد و دادهها از مقدار ميانگين فاصلهي زيادي
دارند.
مرحله دوم ارزيابي شاخصها با مقايسه زوجي
پس از ايجاد ساخت سلسه مراتبي قدم بعدي ارزيابي
عناصر با مقايسه زوجي است .مقايسه زوجي فرآيندي
است براي مقايسه اهميت-ارجحيت يا درست نمايي در
عنصر نسبت به عنصر سطح باالتر.

سال هشتم
شماره بيستم و ششم
تابستان 1395

10

نمايه2شاخ

مشارکت
شفافيت  ،0/351شاخ
وزن شاخ
 ،0/080شاخ پاسخگويي  0/934و شاخ حاکميت
قانون  0/823است .همچنين مقدار شاخ ناسازگاري
نيز کمتر از 0 /10بوده و در سطح پذيرفته شده است،
يعني دقت دادهها و ميزان ضريب تغييرات در نمونهي
آماري به ترتيب باال و براي واريانس دادهها کم است .در
مقام مقايسه شاخ پاسخگويي از کميت بسيار بااليي
برخوردار است .ميزان مقدار ناسازگاري از دقت کمتر از
يک به روي ده حاکي از دقت دادهها دارد .از ديد آماري
ميزان تراکم دادهها در کنار ميانگين حاکي از دامنهي
پايين تغييرات ميباشند .در نمودارهاي تحليل حساسيت
به نمودارهايي غيريکنوا ميرسيم که مقدارهاي بيشينه و
کمينهي خود را شاخ هاي مختلفي اختيار ميکنند.
براي سهولت در دسترسي به دادهها از جدول و
نمودارهاي خطي استفاده ميکنيم.

شفافيت

بررسي ميزان تحقق پذیري شاخصهاي حکمروایي خوب شهري با تاکيد بر کيفيت زندگي شهري

نمايه3مقايسه زوجي شاخ
منبع:نگارنده

شفافيت

نمايه4شاخ مشارکت
منبع:نگارنده

نمايه5مقايسه زوجي شاخ
منبع:نگارنده

مشارکت

سال هشتم
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نمايه6شاخ پاسخگويي
منبع:نگارنده

نمايه7مقايسه زوجي شاخ
منبع:نگارنده

پاسخگويي

x

نمايه 7شاخ

حاکميت قانون

منبع:نگارنده
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نمايه 8مقايسه زوجي شاخ
منبع:نگارنده
انجام تحليل حساسيت
تحليل حساسيت براي سنجش حساسيت
گزينههانسبت به تغيير اولويت معيارها مورد استفاده قرار
ميگيرد .براي چنين سنجشي روش AHPاز پنج نوع
تحليل حساسيت گرافيکي استفاده ميکند .اين پنج
شيوه شامل تحليل حساسيت -عملکرد -ديناميک-
گراديان -طرح دو بعدي وتفاوتهاست .هر پنج شيوه
تحليل -حساسيت گرافيکي اولويتها -جايگزينها
ومعيارهاي موجود و همچنين ارتبا آنها را با يکديگر بر
اسا ويژگيها وقابليتهاي خود نشان ميدهند .اين
شيوه باعث تاکيد بر جنبههاي مختلف رابطه
جايگزينها -معيارها واولويتهاي آنها ميشود.
شناخت وضع موجود
منطقه يك شهرداري ،در بلنداي تهران و با وسعتي
حدود  64كيلومترمربع بر اسا دادههاي آماري حدود
 379962نفر جمعيت را در خود جاي داده است .اين در
حالي است كه انبوه ساختمانهاي آماده و نيمه وقت در

حاکميت قانون

آينده اي نزديك جمعيت منطقه را به مرز  500هزار نفر
خواهد رساند .مختصات جغرافيايي اين منطقه از طرف
شمال محدود به ارتفاعات  1800متري دامنه جنوبي
كوههاي البرز ،از جنوب به بزرگراه شهيد چمران حد
فاصل دو راهي هتل آزادي و بزرگراه مدر و پل آيت
اهلل صدر و از غرب به اراضي رودخانه دركه و از شرق نيز
به انتهاي بزرگراه ارتش – كارخانه سيمان و منبع نفت
شمال شرق تهران محدود مي شود .اين منطقه به لحاظ
طراحي شهري داراي بافتي روستايي است و مي توان آن
را باغ شهر ناميد .شميرانات كه در دامنه كوهپايههاي
البرز جنوبي واقع است به دليل نيمه كوهستاني بودن و
ساختاري ويژه كه آميزه اي از شهرسازي مدرن و سنتي
است ،اگرچه عرصه مشكالت بيشتري در فعاليتهاي
عمراني است اما به عنوان ساختگاهي قديمي ،با اهميت و
داراي ويژگيهاي آب و هوايي ،زمينه و اقتضاي كارهاي
عمراني بيشتري را داشته و دارد.

سال هشتم
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منبع:نگارنده
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نقشه 1منطقه يک شهرداري تهران
منبع:سايت شهرداري تهران
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منطقه  7يكي از مناطق واقع در پهنه مركزي شهر
تهران است كه با مساحت  1540هكتار و مختصات "-14
 G25- M51تا " G28- M51 -18طول شرقي و "-7
 G42-M35تا" G44-M35-33عرض شمالي از شمال
به مناطق  3و  ،4از جنوب به مناطق  13و  ،12از غرب
به منطقه  6و از شرق به منطقه  8محدود است .منطقه
 7وسعتي معادل 15335212/41مترمربع دارد كه %1/2
مساحت كل شهر تهران است واز لحاظ وسعت مقام
پانزدهم را در بين مناطق شهر تهران دارا ميباشد .اين
منطقه كه در قلب تهران قرار گرفته داراي  5ناحيه
و 16محله ميباشد .محالت گرگان ،نظام آباد ،عبا آباد،
عشرت آباد و انديشه ازمحالت مشهور اين منطقه
هستند .منطقه هفت شهرداري تهران از شمال همجوار
مناطق  3و  4از شرق با منطقه  8واز غرب با منطقه
شش و از جنوب با مناطق 12و  13شهرداري تهران
همسايه است .مرز شمالي اين منطقه بزرگراه رسالت ،مرز
شرقي خيابان سبالن و قسمت جنوبي خيابان مجيديه (
استاد حسن بنا) ،مرز جنوبي خيابانهاي انقالب و دماوند
و مرز غربي آن بزرگراه مدر و خيابان شهيد دكتر
مفتح ميباشد .در طرح جامع تهران (مصوب ،)1347
شهر تهران به دو منطقه کامال" متمايز شمالي -جنوبي
تقسيم شده و منطقه  7کنوني در منطقه شمالي قرار
ميگيرد .در طرح جامع ساماندهي سال  ،1371محدوده
شهر تهران به پنج حوزه شهري تقسيم گرديده و حوزه
شمالي يکي از اين حوزههاي پنج گانه است که منطقه 7
کنوني نيز در آن واقع شده است .در طرح تهيه اگوي

توسعه ،طرح تفصيلي و همکاري با شهرداري منطقه ،7
ساختار موجود و پيشنهادي محله بندي ارائه ميشود.
محله يک واحد فضائي – اجتماعي همگن و هم پيوند
است که بر اسا نيازها ،روابط و خدمات مشترک و
مستقيم ساکنان شکل ميگيرد و به عنوان واحد پايه
براي برنامه ريزي ،طراحي و مديريت شهري به کار
ميرود.
شاخ هاي تعيين محله عبارت است از :شاخصهاي
جمعيتي -اجتماعي ،کالبدي (مرز ،مساحت ،شکل و …)
شاخصهايکارکردي.
و
سازمان و مديريت محله نقش اساسي در مشارکت مردم
محل و تجديد حيات و سازماندهي ابتکارات محلي دارد.
در گذشته منطقه  7تهران بخشي از محدوده شکارگاهي
تهران قديم و شميران محسوب شده است دسترسي به
اين منطقه از طريق جاده اي به نام جاده شميران (خ
شريعتي) صورت ميگرفته است اين جاده ارتبا بين
داخل شهر با منطقه ييالقي را فراهم ميکرده که از
دروازه شميران شروع و پس از گذشتن از محدوده
شميران به سمت تجريش ميرفته است .باغها و
کوشکهاي متعددي در اطراف جاده شميران شکل
گرفتند از اين باغها و عمارات ميتوان به عمارت عشرت
آباد و قصر قاجار و  ...اشاره کرد .که بعدها به عنوان
زندان و پادگان تغيير کاربري پيدا کردند که امروز نيز
بخشي از کاربريهاي وسيع اين منطقه محسوب
ميشوند.
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نقشه 2منطقهي 7شهرداري تهران
منبع:سایت شهرداري منطقه هفت
منطقه  22شهرداري تهران بين طولهاي شرقي ”10
’ 51 5تا ” 51 20’ 40و عرضهاي شمالي ”35 32’ 16
تا ” 35 57’ 19در قسمت شمال غربي شهر تهران و در
پايين دست حوضه آبريز رودخانه کن و ورديج واقع شده
است .اين منطقه در شمال با کوهستان البرز مرکزي ،در
شرق با حريم رودخانه کن ،در جنوب با آزاد راه تهران-
کرج و در غرب با محدوده جنگلهاي دست کاشت
وردآورد محدود ميگردد و با مناطق  5و  21شهرداري
تهران همجوار است به اين ترتيب مرز شمالي منطقه 22
شهرداري تهران تا منتهي اليه دامنههاي جنوبي البرز تا
ارتفاع  1800متري توسعه يافته است .کوهستان البرز که
طي  30سال اخير شهر را بسوي خود جذب نموده است
مانند ديواره اي هاللي شکل فضاي جغرافيايي تهران را
محصور ميکند و از ارتفاع  1800متري به علت شيب

زياد و تنگناهاي کوهستاني مانع بسيار سختي در مقابل
گسترش فيزيکي شهر بوجود ميآورد .در محدوده منطقه
 22بلندترين منطقه ارتفاعي از سطح دريا در خط
مستقيم حوزه آبريز شمالي در ارتفاعات البرز و در شرق
روستاي كيگا با رقوم  3840و پست ترين آن در خروجي
پيكان شهر به ارتفاع 1220متر ميباشد .وسعت اين
منطقه با احتساب ارتفاعات حدود  54000هكتار
ميباشد كه طول و عرض حداكثر آن بطور تقريبي
مساوي  26و  17كيلومتر است .فاصله غرب محدوده
طرح تا ابتداي كرج در حدود  11كيلومتر ميباشد .مسير
رودخانه كن كه از شمال به جنوب جريان دارد پس از
نقطه خروجي در سرتاسر حد شرقي محدوده طرح
كشيده شده و پذيرنده آبهاي سطحي حوزههاي شرقي
خود كه از طريق كانالهاي انحرافي به آن متصل ميشوند

نقشه شماره 3منطقه 22شهرداري تهران
منبع:سایت شهرداري منطقه 22
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نيز ميباشد .رودخانه وردآورد نيز در امتداد شمالي
جنوبي و به موازات رودخانه كن جريان دارد و در قسمت
شمالي در غرب منطقه مياني امتداد يافته كه در پائين
دست ،حد غربي محدوده طرح را تشكيل ميدهد .فاصله
متوسط اين دو رودخانه از يكديگر در حدود  10كيلومتر
است .منطقه  22شهرداري تهران واقع در شمال غربي
شهر تهران با وسعتي حدود  6000هکتار محدوده شهري
و  30هزار هکتار حريم ،به دليل ويژگيهاي خاص
طبيعي و موقعيت خود در پهنه پايتخت ،به عنوان منطقه
اي مستعد قطب گردشگري شناخته شده و چشم انداز
آينده آن بر اين اسا استوار شده است .به لحاظ
پيشينه ،تاريخچه توسعه اين محدوده به سال 1349
شمسي و اشارات طرح جامع شهرتهران به اين منطقه باز
ميگردد در اصل منطقه  22به لحاظ دارا بودن امکانات
بالقوه و بالفعل زيست محيطي و تنوع ساختار زمين از
يک سو و بکر بودن قسمت اعظم آن از سوي ديگر ،و در
شرايطي که ساير نقا شهر تهران از تراکم و معماري
غير استاندارد رنج ميبرند از دير باز مورد توجه شهر
سازان و کار شناسان امور شهري قرار داشته است.
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نتيجهگيري
دستيابي به شهري با قابليت زندگي و کيفيت زندگي
شهري باال که در آن امکانات و نيازهاي اساسي تأمين
شود در گرو تحقق الگوي حکمروايي خوب شهري است
که اجماع ،مشروعيت و اثربخشي تصميمات را فراهم کند
و مشارکت شهروندان در تصميمگيري و اداره امور شهرها
را تضمين ميکند از اين رو حکمروايي خوب الگويي
براي استفاده بهينه از منابع و اختيارات به منظور نيل به
اهداف کيفيت زندگي و توسعه پايدار تلقي شده است
حکمراني خوب شهري پيوند دهنده ميان اصول و
ارزشهاي حاکميتي و رويکردهاي نوين و انطباقي
سازماندهي به حساب ميآيد و با به رهگيري از مفاهيم
مشارکت ،قانونمداري ،شفّاف سازي ،انعطافپذيري ،وفاق
محوري ،عدالت ،پاسخگويي ،زمينه ارتقا کيفيت زندگي
شهري را فراهم ميآورد .بدين منظور حکمراني خوب
شهري با تأکيد بر شهروند مداري ،به راهبري تعاملهاي
ميان افراد ،نهادها و بخشهاي خصوصي و عمومي
ميپردازد .بر اسا مطالعاتي که در سطح جهان صورت
گرفته است براي حکمراني خوب شهري  8شاخ
مشارکت ،پاسخگويي ،مسئوليت پذيري ،حاکميت قانون،
عدالت ،اجماع پذيري ،کارايي و اثر بخشي تعريف شده
است که در اين پژوهش از بين شاخصهاي مطرح شده

مشارکت،
براي حکمراني خوب شهري  4شاخ
شفافيت ،حاکميت قانون و پاسخگويي با توجه به اهميت
آنها براي بررسي تحققپذيري حکمراني خوب شهري در
سطح مناطق يک -هفت – بيست و دو انتخاب شده و به
ارزيابي آنها پرداخته شده است .با توجه به اينكه در اين
پژوهش جهت سنجش ميزان تحقق پذيري حكمروايي
خوب شهري چهارمعيار؛ پاسخگويي ،شفافيت و اطالع
رساني ،قانون مداري و نهايتاً كارايي-اثربخشي ،كه از
جانب سازمان ملل پيشنهاد شده است ،مورد استفاده قرار
گرفت .همچنين اين معيارها همانگونه كه ذكرگرديد ،با
شاخ هاي بومي سازي شدهي متناسب با شرايط شهر
تهران ،سنجيده شد ونتايج تحقيق نشان ميدهد
درتبيين وتحليل بهوجودآمدن چنين وضعيتي ميتوان
به مديريت متمرکزوتک سطحي واز باالبه پايين
مسئولين ومديران شهري در مناطق موردمطالعه،
ارتباطات وهمکاريهاي عمودي ،عدم توجه به نهادهاي
مدني ومردم محور ،تبعيض درقوانين و مقررات ودرنهايت
عدم توجه به راهبردتوسعه جامعه اي به عنوان پايه و
اسا توسعه مشارکتي که هدف آن توجه به يک
شهروند به مانندعضوي مسئول و فعال درجامعه شهري
جهت تشويق همکاريها براي ارتقاي استانداردهاي
زندگي خود است ،اشاره کرد .با استفاده از مقايسات
زوجي وتحليل حساسيت به اين نتيجه رسيد که وزن
مشارکت0/080
شفافيت  0/351وشاخ
شاخ
حاکميت قانون
پاسخگويي 0/934شاخ
شاخ
 0/823است .همچنين مقدار شاخ ناسازگاري نيز
کمتر از  0/10بوده و در سطح پذيرفته شده است با
توجه به ميزان ناسازگاري ميتوان به فراواني دادهها در
کنار ميانگين و کمي فاصله از مد پي برد به عالوه با
مقايسه اختالف بين مقدار maxو minظاهرشده در
نمودار چهار شاخ (شفافيت ،مشارکت ،پاسخگويي،
حاکميت قانون) ميتوان به مسئله باالپي برد از آنجا که
بازه تغييرات دادهها در چهار شاخ بازههاي کوچک
ميباشد به متمرکز بودن دادهها اشاره کرد که وضعيت
شاخ هاي حکمروايي به ترتيب اولويت مناطق 7/22/1
تهران است.
پيشنهادها
 مسئوليت پذيري وپاسخگوبودن شفاف بودن دربرابروظائف وعملکردهاي خود دربرابرمردم ازطريق:
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-

-

-

-

-

تنظيم قوانيني که همه ي اجزاي مديريت شهري را
در قالب نهاد شهرداري و سازمانهاي وابسته پيش
بيني کند.
برنامههاي مديريت شهري بايد به صورت يکپارچه و
با مسوليت شهرداري با همکاري همه سازمانها و
ارگانهاي ديگر تهيه و تمامي سازمانها در سطح
محلي ملزم به رعايت آن باشند
برگزاري جلسات عمومي درمناطق براي ارائه
گزارش عملکرد وتشويق شهروندان براي شرکت
دربحثهاي عمومي مربو به محله و بحثهاي
موردعالقه آنها
توجه بيشتر به شاخ پاسخگويي به دليل داشتن
پايين ترين جايگاه در بين شاخ هاي ديگر وانجام
اقدامات زير در راستاي بهبود جايگاه اين شاخ
وجودسامانه اي ارتباطي که شهروندان بتوانند به
راحتي بامديران شهري ارتبا برقرارکنند
گزارش ساالنه شهرداري به شهروندان وارائه
کارهايي که سال قبل صورت گرفته است
ايجاد ،تقويت وتوانمندسازي تشکلهاي مردمي در
سطح مناطق
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يادداشتها
1

Voice and accuntability
Political stability
3
Government effectivencess
4
Regulatory quality
5
Rule of low
6
Control of corrpution
7
Participation
8
Role of law
9
Transparency
10
Accountability
11
Orientation Consensus
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