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  چکیده

رویکرد هاي سنتی مدیریت شهري ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جاي فضایی تعاملی میان شهروندان و 

هدف این تحقیق شناخت جامعی . شهرداري ها شده است که حکمرانی خوب شهري یکی از روشهاي مقابله با آن است

هاي نمونه خوب شهري در شهر  از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهري و ارزیابی عملکرد شاخص هاي حکمرانی

روش تحقیق و گردآوري مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی . است) چالوس، نور، بابلسر و تنکابن(مقصد گردشگري 

مبتنی بر پرسشنامه است که پس از تایید روایی پرسشنامه در اختیار کارشناسان برجسته مهندسین مشاور و اعضاي گروه 

به . استان مازندران و  همچنین اساتید صاحب نظر دانشگاه مازندران قرار گرفت تخصصی شهرسازي نظام مهندسی

اولویت بندي و عملکرد شاخص ها، از هر دو . استفاده شد AHPو  IPAمنظور تجزیه و تحلیل آماري از دو روش 

ن گردید روش به صورت یکسان به دست آمد و مهمترین شاخص با کمترین عملکرد، شاخص مشارکت شهروندان معی

شاخص امنیت نیز از باالترین عملکرد در . که سنگ بناي حکمرانی خوب شهري به عنوان روش مدیریت مشارکتی است

در نهایت نتیجه گیري شد که شاخص هاي حکمرانی خوب شهري با وجود اهمیت باالي . برخوردار بودها این شهر 

  .داشته و راهکارهایی به منظور ارتقا آن ارائه شدعه ها، عملکرد پایینی در مدیریت شهري، شهرهاي مورد مطالآن
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 کلیات تحقیق: فصل اول

 

 مقدمه - 1-1

روند شهرنشینی غیر  .استشتر یامروزه جمعیت مردمی که در مناطق شهري زندگی می کنند از تمام ادوار تاریخ انسان ب

دو  2025تخمین زده شده است که جمعیت شهري دنیا تا سال  .)1391، مصطفی قدمی و همکاران( قابل بازگشت است

 درصد این رشد در کشور هاي در حال توسعه خواهد بود 90میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از  5برابر شده و به بیش از 

از سوي دیگر جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی هاي  .)2003، 1برنامه اسکان سازمان ملل(

، دولت ها به در جهان متحول امروز .حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیاز هاي جدید سازمانی و اجتماعی است

رفیت جدیدي است که بتوان از همه ظاین مهم نیازمند الگوي  .تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهاي جدید نخواهند بود

 تا تولید و ارئه خدمات عمومی را حداکثر ساخت هاي جامعه در بخش هاي دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود

، مشکالت و چالش ها در زندگی شهري در سیستم مدیریت شهري نوین براي رفع این ).1390، همکاران رفیعیان و(

، الگوي محسوب می شود 2الب در مدیریت شهريیکی از این الگوها که مدل غ .الگوهاي متعددي ارائه شده است
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حکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولت ها و سایر سازمان  ).1390، زیاري و همکاران( 1حکمرانی شهري است

ز داشته و فرایندي هاي اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرک

ص می کنند که چه کسانی در این صمیمات خود را اتخاذ و بواسطه آن مشخاست که از طریق جوامع و سازمان ها ت

یا و متنوع محیط شهري پیچیده، پو ).1389 نوبري و همکاران،( فرایند درگیر و چگونه وظایف خود را به انجام برسانند

از  ).1392 صالحی،( قابلیت فراهم کردن آن را دارد 2حکمرانی خوب شهريمستلزم ظرفیت باالي مدیریت است که 

که از به هم پیوستن ویژگی هاي  می باشدسوي دیگر گردشگري شهري ترکیب پیچیده اي از فعالیت ها ي مختلف 

ط نخستین شر .استتشکیل شده محیطی و میزان توانمندي و کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات 

، یکپارچه گی همه سازمان هاي ذیربط و موفقیت هر شهر در توسعه گردشگري، وجود زیرساخت هاي مناسب شهري

و آمایش جاذبه هاي  از طرف دیگر تنسیق .رهنگی و اجتماعی استف، نه و مدبرانه در عرصه هاي سیاسیمدیریت عاقال

ضایت ر، رسی به جاذبه ها را تسهیل می کندی که دست، ایجاد منابع و تسهیالتاستفاده پایدار از منابع گردشگري، شهر

تحقق  در راستاي ).1384، دیناري( خاطر بازدیدکنندگان و کنترل محلی دومین شرط الزم در توسعه گردشگري است

ازهاي ساکنین ، نیروها و منابع براي اداره امور و پاسخگویی نیکه از سازمان دهی عوامل، مدیریت شهري گردشگري

 ).1381، رضویان(گرفته، مهمترین ابزار است شهر شکل 

  

 اهمیت و ضرورت - 1-2

استنباط سازمان ها و نهاد هاي بین المللی از حکمرانی خوب شهري مطابق با تجزیه عملکردي برنامه اسکان در دو 

حتی تخصص، مایه، نه تکنولوژي و نه این تجربه بر این نکته تاکید دارد که در اداره امور شهرها نه سر .دهه اخیر است

بلکه مدیریت مطلوب وجه ممیزه یک شهر برون گرا با مدیریت مطلوب در مقابل یک شهر با مدیریت  .کافی نیست

، رسیدن به یک شهر برونگرا کت اصلی در جهت حکمرانی خوب شهرينامطلوب یا شهر منزوي است بر این اساس حر

، شایسته مشارکت سازنده و مثبت نسیت، مذهب، نژاد و سنرونگرا هر فرد بدون توجه به ثروت، جدر شهر ب .خواهد بود

از طریق حکمروایی خوب شهري نوعی از  .)1389نازك نوبري و همکاران ، (در فرصت هاي موجود در شهر است 
، محیط زیست پایدار ایجاد می شود و فرصت آید که در آن فقرا حق تقدم دارند، امور زنان بهبود میابدتوسعه پدید می 
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به این ترتیب مفهوم حکمروایی خوب و توسعه پایدار انسانی جدایی ناپذیر  .اشتغال و عوامل رفاهی پدید می آیندهاي 

سنجش اندازه گیري و کیفیت اداره امور  1هدف از شاخصهاي حکمرانی خوب شهري ).1392، مد موئديمح( است

ي منطقه اي و جهانی بر اساس کیفیت با توجه به این شاخص ها هر شهر می تواند به مقایسه ها .شهري است

، یفیت حکمرانی محلیحکمرانی شهري خودش دست بزند و به طور یقین فرایند سنجش در سرعت بخشیدن به بهبود ک

در سطح محلی نیز شاخص تسریع اقدام محلی مورد انتظار براي بهبود کیفیت حکمرانی  .نقش قابل توجه ایفا می کند

 ).1389ازك نوبري و همکاران ، ن( شهري را در بر می گیرد

 :با توجه به بررسی مفهوم حکمروایی خوب شهري میتوان مهمترین اهداف کالن آن را اینگونه بیان کرد

 نهادها و جوامع محلیتقویت و اعتالي بیشتر سازمان ها بازساخت جامعه مدنی براي ،  

 قومی و فرهنگی در شهرهاش فقر و جدایی گزینی هاي اجتماعیکاه ،  

 افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایند هاي سیاسی درون شهرها  

 همچنین حکمرانی خوب شهري به طور خاص نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می کند:  

 کاهش فساد  

 بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگی براي همه شهروندان  

 حفظ دموکراسی  

 مالشان در زندگیآنظور نشان دادن خواسته ها و ایجاد فرصت و امکان براي مردم به م  

 2008 ، 2برنامه توسعه سازمان ملل متحد(، برابري و پایداري اعتالي امنیت.( 

حال با توجه به اینکه شهرهاي ایران خصوصا در سالهاي اخیر رشد شتابان و ناموزونی را تجربه کرده اند و با توجه به 

عدم وجود سیستم مدیریتی کارامد چه در گذشته و چه در حال به نظر می رسد  این رشد شتابان شهرنشینی و هم چنین

مدیریت  با توجه به اینکه .وجود سیستم مدیریتی جدید که نگرش پویاتر به شهر و شهروندان داشته باشد الزم است

با مقصد به نظر می رسد که شهرهاي ) 1391، مصطفی قدمی و همکاران( شهرهاي ایران در سطح پایینی است

نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند سیستم جدید و ) به عنوان نمونه شهرهاي ساحلی استان مازندران( 3گردشگري

از سوي دیگر با توجه به اینکه اقتصاد شهرهاي مقصد . پویاتري می باشند تا بتوانند به توسعه پایدار دست یابند
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ندران وابستگی شدیدي به برنامه ریزي و مدیریت صحیح در راستاي گردشگري به ویژه شهرهاي ساحلی استان ماز

ارتقاي زیرساخت هاي صنعت گردشگري شهري دارند و تمام شهروندان آنها به عنوان عضو فعال در این صنعت مشغول 

 راستاي همین صنعت ایجاد شده به فعالیت می باشند و خیلی از مشاغل شکل گرفته در شهرهاي مقصد گردشگري در

بودن آن امري انکار ناپذیر  1، در این شهرها ضرورت تحقق حکمرانی خوب شهري با توجه به ویژگی مشارکتیاست

 .است

  

 بیان مسئله - 1-3

، معموال جایگزین یکدیگر خصصی بوده که بعضا فارغ از مفهوم، داراي مفاهیم محض و ت 3و حکومت 2واژگان حکمرانی

گرفته شده ) 4کیبرنان(واژه حکمرانی از لغت یونانی  .تاریخ تمدن بشري برمیگردداما قدمت حکمرانی به  .به کار می روند

در حالی که مفهوم حکومت  .است و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه داشتن است

پس می توان  .است ها استداللت بر واحد سیاسی براي انجام وظیفه سیاست گذاري داشته و برجسته تر از اجراي سی

، شریفیان ثانی( بودن هم در حوزه سیاست گذاري و هم در حوزه اجرا دارد 5گفت واژه حکمرانی اشاره به پاسخ گو

، شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرز هاي بین سازمانها و بخش عمومی و حکمرانی را میتوان کنش). 1380

جوهره حکمرانی به وجود روابط متعامل بین و درون حکومت و نیروهاي غیر  .شوندخصوصی در سایه یکدیگر محو می 

  ).1388برك پور، ( حکومتی اشاره دارد

و مدیریت ، طبق تعریف زیست بوم سازمان ملل عبارت است از مجموع روش هاي برنامه ریزي  6حکمرانی شهري

، منافع فرایند مستمري است که از طریق آننیز  ، نهادهاي عمومی و نهادهاي خصوصی وعمومی شهر از سوي افراد

طبق این تعریف حکمرانی  .متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمینه همکاري و کنش متقابل فراهم می آید

برنامه اسکان ( ، هم نهادهاي رسمی و هم اقدامات غیر رسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در بر می گیردشهري
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به عالوه نباید از نظر دور داشت تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهري که از آن به  ).1،2007دبشر ملل متح

ساختارهایی از قبیل قانون مداري،  عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیري یک مجموعه روابط رسمی و

یین سطوح تمرکز زدایی و فراهم ، تعریف و تعیین حدود رژیم هاي سیاسی، تعچارچوب هاي حقوق مدون و مشخص

رانی حکم ).1385اکبري ، ( کردن زمینه هاي مشارکت همگانی در امور تصمیم گیري راجع به خط و مشی هاست

 .، فرایندي مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ زیربناها و خدمات شهري می پردازدشهري بر خالف مدیریت شهري

آنجا که حکمرانی یا  و از) 1380، شریفیان ثانی(نظر گرفته می شود  حکمرانی شهري فرایندي کامال سیاسی در

پاداش و ( ، وظیفه به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاست هاي عمومی در جهت منافع عامه را داردحاکمیت شهري

خش ، بموجب آن همه ذینفعان شامل حکومت ، تعریف می شود و بهبه عنوان فرایند مشارکتی توسعه) 1386، همکاران

یجه آن رفع ناپایداري توسعه خصوصی و جامعه مدنی تمهیداتی را براي حل مشکالت شهري فراهم می آورند که نت

در اداره ، کارآمد سازي و مسئولیت پذیري بیشتر داري ها از بدنه نهادهاي مدیریتی، برنامه ریزي شهري، رفع ناپایشهري

 ).1386، الله پور( حکومت ها و سایر ذینفعان محلی خواهد بود، وظایف و صالحیت ها به امور شهري و تفویض قدرت

بنابر این حکمرانی شهري را می توان فرایندي دانست که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهاي رسمی 

که نتیجه این .اداره شهر از یک طرف و سازمان هاي غیر دولتی و تشکل هاي جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می گیرد

حکمرانی شهري با اشکال قدیم حکومت از آن جهت متفاوت است که عامالن مدیریت تنها بخش عمومی نیستند، بلکه 

یی این عامالن در شبکه هاي مدیریت و مشارکت ها .بخش هاي خصوصی و داوطلب نیز در امر مدیریت وارد می شوند

با توجه به مفهوم حکمرانی زمانی که  ).1386مکاران ، پاداش و ه( ، فعالیت می کنندکه عموما مستقل از دولت هستند

در مقابل حکمرانی  2صفت خوب را به این واژه اضافه میکنیم مبحثی با بار معنایی آغاز می شود و حکمرانی مطلوب

، چنانکه افراد گوناگون .باشد می اضافه کردن صفت ارزشی به واژه حکمرانی مناقشه بر انگیز .نامطلوب قرار می گیرد

، هریک حکمرانی خوب را مطابق با منافع و تجربیات شخصی خود سازمان ها، دولت ها، ایدئولوژي ها و مدیریت شهر

با در نظر گرفتن این نکته که دولت ها همواره در طول تاریخ نقشی انکار ناپذیر در شکوفایی و سعادت  .تغریف می کنند

، در خالل اجراي طرح هایی مانند برنامه اسکان بشر و برنامه هایی اند نحطاط و نابودي ملت ها داشتهو یا در نابودي و ا

براي ریشه کنی فقر و دست یابی به توسعه پایدار و ضرورت تضمین اجرایی این برنامه ها شاخص هاي حکمرانی خوب 
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کمرانی خوب از سوي محققین و سازمان هاي مختلف مورد بررسی قرارگرفته و  تحت عنوان معیار ها و شاخصه هاي ح

 :که عبارتند از) 1389، نازك نوبري و همکاران(ح شده است مطر

 1مشارکت  

 2قانون مداري   

 3شفاف سازي  

 4انعطاف پذیري  

 5وفاق محور 

 6عدالت  

 7کارآمدي  

 9یفرهنگ ،یعلم ،یآموزش سازمان ملل (8پاسخگویی.( 

توضیح حکمرانی خوب  با روشن شدن مفهوم حکمرانی، حکمرانی خوب و حکمرانی شهري حال می توان به

شهرها با برخورداري از پتانسیل هاي باال به مثابه موتور توسعه اقتصادي و اجتماعی از طریق ایجاد  .پرداخت10شهري

، اما محرومیت هاي اراي مزیت ها و جاذبه هایی هستندشهرها اگرچه د .مشاغل و طرح ایده ها نقش بازي میکند

، یت اجتماعی و فقر در میان جوانانعدم توزیع بهینه منابع و ثروت به محروم اجتماعی را نیز دامن می زنند چرا که

بنا بر ).  2000، برنامه اسکان بشر ملل متحد( اقلیت هاي قومی و مذهبی و سایر گروه هاي حاشیه اي جامعه می انجامد

، شفافیت و ، کارامدييشهري اصول به هم وابسته پایداري، برابر منشور هبیتات سازمان ملل متحد حکمرانی خوب

 ).2009، برنامه اسکان بشر ملل متحد( ، فعالیت هاي مدنی و شهروندي را توصیف می کندپاسخگویی، امنیت

در تحقیق حاضر سعی شده است ابتدا شاخص هاي حکمرانی خوب شهري با توجه به وضعیت شهر هاي مقصد 

  .شهر هاي منتخب مشخص گردد گردشگري اولویت بندي شود و سپس فاصله وضع موجود و مطلوب
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6 Justice 
7 Efficiency 
8 Accountability 
9 United Nation Educational, Scientific, Cultural Organization 
10 Good Urban Governance 
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 اهداف انجام تحقیق  - 1-5

  هدف اصلیا-1- 1-5

  :تحقیق پیش رو دو هدف اصلی زیر را دنبال می کند

  اهمیت آنها در شهرهاي مقصد گردشگري اول اولویت بندي شاخص هاي حکمرانی خوب شهري بر اساس میزان

 .دوم ارزیابی وضعیت موجود این شاخص ها در شهرهاي ساحلی منتخب استان مازندران

  

  کاربردياهداف -2- 1-5

با توجه به اینکه بسیاري از شهرهاي مقصد گردشگري در ایران به ویژه در استان مازندران وابستگی شدیدي به صنعت 

فته در آنها نیز از این امر مستثنی نیستند و از سوي دیگر هریک از افراد جامعه می گردشگري دارند و مشاغل شکل گر

توانند در رشد و ارتقاي این صنعت در این شهرها نقش داشته باشند، تحقیق حاضر در پی تعیین اهمیت هریک از 

دشگري می شاخص هاي حاکمیت خوب شهري، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی، براي شهرهاي مقصد گر

باشد تا از یکسو این شاخص ها را به عنوان یک معیار سنجش بر اساس ویژگی هاي محلی و بومی در اختیار ارگان 

، مشکالت اصلی در این ردن فاصله بین وضع موجود و مطلوبهاي اجرایی قرار داده و از سوي دیگر با مشخص ک

 . زمینه را شناسایی کند

  

 سواالت تحقیق - 1-6

 در شهرهاي مقصد گردشگري به چه صورت شاخص هاي حکمرانی خوب شهريیک از اهمیت هر ،

 است؟

 وضعیت موجود شهر هاي منتخب در هریک از شاخص هاي حکمرانی خوب شهري چگونه است؟ 

   



 


 

 قلمرو تحقیق  - 1-7

  قلمرو موضوعی-1- 1-7

قیق شهر هاي مقصد گردشگري به عنوان قلمرو موضوعی تح موضوعات مرتبط با مدیریت شهر، حکمرانی شهري،

 .حاضر در نظر گرفته شده است

  

  قلمرو زمانی-2- 1-7

 .می باشد 1393ماه سال  اردیبهشتلغایت  1393قلمرو زمانی تحقیق از مهر ماه سال 

  

  قلمرو مکانی-3- 1-7

، محدوده جغرافیایی تحقیق هري در استان مازندران بررسی شوداز آنجا که قرار است شاخص هاي حکمرانی خوب ش
نمونه موردي این تحقیق عبارت است از شهرهاي منتخب ساحلی استان مازندران  .باشدحاضر استان مازندران می 

 ).چالوس ، بابلسر ، تنکابن ، نور(

  

  تعریف واژه ها و اصطالحات - 1-8

در مقام تعریف، حکمرانی شهري نوعی فرایند و ارتباط میان  :حکمرانی شهري و حکمرانی خوب شهري

و بر حقانیت و تقویت  حکومت شهري و هم جامعه مدنی را در بر می گیردحکومت شهري و شهروندان است که هم 

نظران حکمرانی شهري یعنی اثر گذاري همه  بنابر نظریه اکثر صاحب ).1390برك پور ، ( عرصه عمومی تاکید دارد

، نه کنند عالی شهر و شهروندان حرکتذار شهري بر مدیریت شهر با تمام سازو کارهایی که به سوي تگارکان تاثیر 

به عبارت دیگر  .اینکه عرصه هاي عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیاردار آن دو باشند

 ، تمام شهروندان و حضور آنها در همه صحنه ها و ارکان جامعه مدنی استشهري منشا قدرت و مشروعیت در حکمرانی

بر  .ویژگی عمده داشته باشد هشتحکمرانی خوب می بایست  ،ختلفایند نظرات مربه طور کلی از ب ).1386شهیدي ، (

، کارا و کارامد و در برگیرنده و پیرو کمرانی خوب شهري باید مشارکت گرا، اجماع گرا، پاسخگو، شفافاین اساس ح



 


 

دم ه اي مرمحوریت رویکرد حکمرانی خوب شهري در مدیریت شهري بر مبناي توسع ).1383، فرزین پاك( قانون باشد

، براي تاثیر گذاري تمامی نیروهاي ذینفع و ذي نفوذ در اداره امور شهرها و همچنین پاسخگویی ساالر و برابر خواهانه

  ).1385اکبري، ( به تمامی نیازهاي این گروهها است

هاي تاریخی و فرهنگی بسیار دارند غالباً مقاصد گردشگري  نواحی شهري به علت آنکه جاذبه :1گردشگري شهري

هاي تئاتر،  ها، بناهاي یادبود، سالن هاي متنوع و بزرگی شامل موزه شهرها معموالً جاذبه. شوند مهمی محسوب می

هایی مربوط به حوادث مهم  مکان ریخی وشهربازي، مراکز خرید، مناطقی با معماري تا ها،  پارك هاي ورزشی،  استادیوم

به عبارت دیگر محل سکونت، سرو غذا، . کند یا افراد مشهور را دارا هستند که خود گردشگران بسیاري را جذب می

و خود شهر اند که بازدیدکنندگان از مناطق اطراف شهر  ارتباطات، حمل و نقل و سایر خدمات گردشگري در شهرها واقع

میزبان و تولید فضاي  -گردشگري شهري، عملکرد متقابل گردشگر). 1387ي اصل،  زاده فرج( کنند میاز آن استفاده 

ها و استفاده از تسهیالت و خدمات  هاي متفاوت و بازدید از جاذبه گردشگري در رابطه با سفر به مناطق شهري با انگیزه

  ).1385پاپلی، (نهد  بر جاي می يمربوط به گردشگري است که آثار متفاوتی را بر فضا و اقتصاد شهر

بسیاري از جاذبه ها و تسهیالت رفاهی اساسا براي خدمت به شهروندان توسعه یافته اند، ولی استفاده ي گردشگران از 

 به گردشگران خروج و ورود مبادي   از این گذشته، شهرها ممکن است. این تسهیالت می تواند به تداوم آنها کمک کند
هتل ها . باشند و براي گردشگرانی که به نواحی اطراف آن شهر مسافرت می کنند تبدیل به پایگاه شوندا منطقه ی کشور

 می خدمات و سایر تسهیالت گردشگري بخشی تفکیک نا پذیر از بافت شهري هستند و به مسافران تجاري و تفریحی

در تحرك و جنب و جوش و درآماده سازي ردشگري، گ جذابیت در نیرومند اي گونه به شهر یک بازرگانی توان  .دهند

 ).1382 ،همکارانو 2کازس( در مرکز و در اطراف شهر مؤثر استفضا 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Urban Tourism 
2 kazes 


