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Extended Abstract 

Introduction 

With the increasing population of urbanization, the new socioeconomic, physical, and 

environmental challenges of cities have complicated their management. In other words, the 

increasing of expansion, and complexity of problems in cities as well as becoming aware of the 

incompetent conventional system and top down decisions-making have led to a trend toward 

systems, in which all of decisions are made through cooperation between urban beneficiaries. 

Due to the many changes in cities, management was not feasible in the traditional way and 

insisting on continuing the process of traditional management did not cover the interests of all 

stakeholders and not creating spatial justice. Therefore, todays a procedure which is considered 

to be the most effective, the least expensive and the most constant is "Good Urban 

Governance". It can be defined as a procedure of managing municipal activities with 

cooperation and engagement of three sectors; public, private and civilized society in order to 

create a sound city with high level of living capabilities and constant development. A prominent 

feature of democratic governments is good governance which cannot be realized without 

democracy. Good governance results in a growing trust between citizens and governments, and 

ultimately public satisfaction. Among the new components that have influenced or changed the 

structure of today's cities, is the development of information and communication technologies, 

which is discussed with different titles such as electronic cities, digital cities and virtual cities. 

Now, a new concept that has been proposed in recent years with the focus on the use of 

information and communication technology for the quality development of urban life and its 

sustainability is the theory of creating smart cities. Therefore, moving towards creating smart 

cities is inevitable and necessary. What plays a constructive role in the development of 

infrastructure and the creation of such a city is good urban governance. The aim of this study 

was to identify factors affecting urban good governance in the creation of smart cities.  

 

Methodology 

The present inquiry is a descriptive-analytical study with an applied purpose. The data and 

information of this research were collected in two ways, library and survey, that in the survey 

method, the questionnaire tool was used that validity and reliability were confirmed by experts 

in this field. Collected information were classified and analyzed using SPSS software and using 
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t-test, decision models such as VIKOR. Therefore, according to the purpose of examining the 

feasibility of indicators of good urban governance in urban areas of Tehran and the relationship 

between good urban governance indicators and intelligence, the indicators of good urban 

governance have been studied and evaluated by the residents of the 2nd and 10th districts of 

Tehran and smartening by the experts and officials of Tehran Municipality. The statistical 

Society of this research is the residents of District 2 (as a privileged area) and District 10 (as a 

less privileged area) in Tehran that by Using Cochran's sampling, the sample size of 384 (262 

people from District 2 and 122 people from District 10) was calculated. In addition, using the 

snowball sampling to investigate the relationship between the indicators of smart city and good 

urban governance, 60 (40 officials and 20 experts), officials and experts have been selected. 

Results and Discussion 

The results indicated that in region 10 of Tehran, good urban governance indexes are not in 

desirable condition. The average desirability of good urban governance indicators in district 10 

of Tehran is less than average, therefore, this region has an unfavorable and unfavorable 

situation of governance. The results of the analysis of the VIKOR model for ranking the regions 

showed that region 2 is in a better position compared to region 10. Therefore, region 10 (as a 

less privileged region) should be the first priority to improve the conditions for the 

implementation of good urban governance. According to the results, the average of all 

indicators in region two (except the lawfulness index) is higher than the theoretical average 

(number 3), so that this region has the highest value in the equity index (with an average of 

3.48). Regarding region ten, it should be noted that only in the transparency index, they received 

a higher average than the theoretical average, and these averages were general and were 

obtained without taking into account the weight of the index. Since these indicators are not of 

equal importance, it is necessary to determine the importance or relative weight of each of them 

for a more accurate evaluation. In the present study, hierarchical analysis (AHP) has been used 

to determine the weight of the indicators. The weight obtained from the indices showed that the 

response index (with an index weight of 0.182) and the transparency index (with an index 

weight of 0.177) have the highest weight, respectively. 

 

Conclusion 

During the last several decades, various approaches have been proposed in the field of urban 

management that good urban governance is one of the most prominent of them. Now, this 

model is the best way out of the impasse of poverty and underdevelopment of cities. However, 

urban management in developing countries, including Iran, faces major constraints and 

challenges. On the one hand, these restrictions are associated with the growth of urban 

population and the rise of urbanization, and on the other hand, it faces the traditional structure of 

local institutions that are still not prepared for structural change. Considering the increasing 

amount of complexity of urban management problems in Iran, is increasing day by day, the 

application of the principles of good urban governance is an undeniable necessity. Despite the 

extensive political, economic, social and technological changes in the country and, 

consequently, increasing the level of public awareness and knowledge, a new concept in recent 

years with the focus on the use of information and communication technology for the quality 

development of urban life and its sustainability Is the theory of creating smart cities. But it 

should be noted that the necessary precondition for creating an intelligent society is a change in 

the body of urban management, in other words, moving towards good urban governance. In this 

regard, the present study was conducted with the aim of analyzing the indicators of good urban 

governance and the relationship between intelligence and indicators of good urban governance 

in the city of Tehran. For this purpose, two districts 2 and 10 of Tehran were selected. The 

findings showed that Region 2 is in a better position and Region 10 (as a less privileged region) 

is the first priority to improve the conditions for good urban governance. 

 

Keywords: Smart city, good Urban Governance, Smart Urban governance, Urban Management, 

Regions 2 and 10 of   Tehran. 
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 (تهران شهر 10 و 2 مناطق: موردی مطالعۀ) شهری خوب حکمروایی تطبیقی تحلیل
 

 .ایران تهران، سالمی،ا آزاد انشگاهد اسالمشهر، واحد شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی - شبناز خمجانی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد ،و برنامه ریزی شهری جغرافیا استاد -1سرور رحیم

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه اسالمشهر، واحد ،و برنامه ریزی شهری جغرافیا دانشیار –عضدی  امیر طوبی
 .ایران هران،ت اسالمی، آزاد دانشگاه اسالمشهر، واحد ،و برنامه ریزی شهری جغرافیا دانشیار –اری سبزو اربابی آزاده

 
 02/11/1400تاریخ پذیرش:                                                 12/06/1400 تاریخ دریافت:

 
 چکیده

دگی تی از زنمتفاو هایگیری عرصهشكل استفاده از فناوری اطالعات در طی ین دهۀ اخیر در شهر تهران سبب
ز ی است. ایت شهرشهر تهران تسهیل امور مدیرشهروندی شده است. از جمله مواهب شهر هوشمند برای کالن
ی، وشمندسازری و ههای حكمروایی خوب شهاین منظر تحقیق حاضر تالش دارد، با توجه به ارتباط بین شاخص

وصیفی تحاضر  ی خوب شهری را مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیقهای حكمروایمیزان تحقق پذیری شاخص
ای ه، و مدلt-testنند های آماری مانامه( و آزمونهای میدانی )پرسشـ تحلیلی است که با استفاده از داده

در این  نماید. های حكمروایی خوب شهری مقایسهگیری مانند ویكور مناطق هدف را به لحاظ شاخصتصمیم
تهران و  10 و 2از نظر ساکنین مناطق شهر  های حكمروایی خوب شهریارزیابی شاخص و بررسی  تحقیق

امعۀ جته است. ر گرفهوشمند سازی از نظر کارشناسان و مسئولین شهرداری تهران مورد بررسی و ارزیابی قرا
-خوردار( شهر تهران میبر)به عنوان منطقۀ کم  10)به عنوان منطقۀ برخوردار(، و منطقۀ  2آماری تحقیق منطقۀ

( 10نفر از منطقۀ  122و  2نفر از منطقۀ  262نفر ) 384باشد که با استفاده از آزمون کوکران حجم نمونه آماری 
د ر هوشمنهای شهصن شاخانتخاب شده است. عالوه بر این با استفاده از روش گلوله برفی برای بررسی رابطه بی

از مسئولین و  نفر گروه کارشناس خبره(، نفر 20نفر مسئولین و  40) 60و حكمروایی خوب شهری تعداد 
وبیت شاخص های میانگین مطل کارشناسان خبره انتخاب شده است. نتای  به دست آمده از تحقیق نشان داد

 نطقه از وضعیتشهر تهران کمتر از حد متوس  بوده بنابراین، این م 10حكمروایی خوب شهری در منطقۀ 
مناطق  تبه بندیرای رلوبی از حكمروایی بر خوردار است. نتای  حاصل از تحلیل مدل ویكور بنامناسب و نامط

 ار( در اولویت اول برای)به عنوان منطقۀ کم برخورد 10وضعیت بهتری داشته و منطقۀ  2دهد که منطقۀ نشان می
 بهبود شرای  اجرای حكمروایی خوب شهری است. 

 

 تهران 10 و 2 منطقۀ شهری، مدیریت شهری، خوب حكمروایی ندسازی،هوشم هوشمند، شهر :کلیدی واژگان
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 مقدمه
 سیستم اخیر ایهدهه در که دهدمی نشان یافته کشورهای توسعه مخصوصا و جهان در شهری مدیریت تجارب مرور

 خشب مردم، نساخت رگیرد سمت به اقتدارگرا و شهری حكومت عبارتی به و پروژه محورانه و مدرنیستی شكل از مدیریتی

 همچنین، .است ادهد شكل تغییر شهری حكمروایی همان یعنی شهری مدیریت و ریزیبرنامه در مدنی و جامعۀ خصوصی

 هاچالش و مشكالت رفع برای جدید اتخاذ رویكردی کشورمان، اخیر هایدهه در شهرنشینی افزون روز توسعه و رشد با

 (. 18: 1395)منصورجمشید،  دضرورت می یاب شهری  با عنوان حكمروایی خوب

بس   ده، مبح ها کراز جمله اجزاء جدیدی که در ساختار شهرهای امروزی شروع به تأثیرگذاری یا تغییر فرایند

شهر مجازی  ،شهر دیجیتال های اطالعاتی و ارتباطی است که با عناوین مختل  از جمله شهرهای الكترونیكی،تكنولوژی

اوری ت استفاده از فنهای اخیر با محوری(. هم اکنون مفهوم جدیدی که در سال53:1396)استعالجی،  شودمطرح می

ست اهوشمند  هرهایاطالعات و ارتباطات برای توسعۀ کیفی زندگی شهری و پایداری آن مطرح است تئوری ایجاد ش

-لیل میل بررسی و تحبگیری و اجرا قاگذاری، تصمیم(. تئوری شهر هوشمند در سه فرایند سیاست2: 1396)قنبری، 

ام یافته رحله اول انجمرسد در کشورهای توسعه یافته تحت حكمروایی خوب شهری (. به نظر می20:1399باشد)کاوسی، 

ن( ایده مله ایراج)از  و هوشمندسازی شهرها به بخش تصمیم گیری و اجرا رسیده است اما در کشورهای در حال توسعه

 فاً برخیو است و صرهای گوناگونی روبرسیاست گذاری نرسیده بلكه با چالش نه تنها به فرایند شهرهای هوشمند

ا اسبات اجتماعی موجود رحاکم بر مدیریت شهری شده و نتوانسته من ابزارهای الكترونیكی جایگزین برخی رواب  سنتی

اکم جمعیت و با تر ودهب تغییردهد. در ایران نیز در اکثریت شهرهای بزرگ، توسعۀ فیزیكی و عمودی شهر بسیار سریع

الزم را  شهری توانایی (، به دنبال رشد شتابان شهرنشینی و مشكالت آن سیستم مدیریت3: 1396همراه است )قنبری، 

ی بر نفت، تمرکزگرایی و (، اقتصاد رانتی و مبتن2: 1393در برخورد با مسائل و مشكالت شهری ندارد )نادری چگنی، 

پارچه و دیریت یكکه از م های شهری، مدیریت شهری از نوع دولتی به وجود آورده استها و طرحزا بودن برنامهبرون

ز فیروزآبادی، به نقل ا 12 :1386سیستمی فاصله گرفته و در گرداب مدیریت بخشی و سلولی گرفتار آمده است ) بوچانی، 

1396 :11 .) 

ور هرهای کششكپارچه یو مدونی برای مدیریت  های کالنهای سنتی اداری و خدماتی شهر برنامهبدین ترتیب سیستم

های الشچاین خود  وشوند یای و در قالب ساختار مشخصی تدوین و اجرا مها با فرآیند جزیرهنداشته و عمالً برنامه

ست )قنبری، دآورده اری پدیدهی، پایداری و عدالت محومتعددی را در مورد توزیع بهینه امكانات، خدمات رسانی، پاسخ

طابق سند مجایی که . از آن(. و تمامی امكانات و منابع تنها جهت رفع نیاز مصرفی شهروندان متمرکز می گردد4: 1396

یست ن چنان شایسته رار بگیرد،ساله کشور قرار است ایران در جایگاه اول منطقه به لحاظ فناوری و علمی ق 20چشم انداز 

ف توسعۀ ی به اهدایابستر فناوری اطالعاتی و ارتباطی به منظور دتو برای نظارت بر این بخش و به کار گیری جدی

 (. 34: 1389الی، همۀ جانبۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باید اقدامات جدی صورت گیرد )هادیلی و زین

و  دیرین هایسنت. نیست شده از آنجایی که مدیریت شهری به عنوان ین سطح مستقل از دولت در ایران شناخته

 جامعه های اصلیحوزه تمام در دولتی بخش تسل  موجب دولت مرکزی دست در نفتی سرشار درآمدهای تمرکز

 از «شهری حاکمیت» بینش رویكرد و به نیز را شهرها محلی اداره و شده( و فرهنگی سیاسی اداری، اجتماعی، اقتصادی،)

را  شهرها مدیریتی فضای شهروندمدار، هایو نگرش «شهری خوب حكمروایی» فقدان در فرامین دولتی و نهاده بنا باال
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زمینۀ  در شده و نوآوری های ایجاد ابتكارات سازیپیاده روند حوزة عمومی، تضعی  با و درآورده دولتی کنترل تحت

ICT (. کالنشهر تهران در دهۀ اخیر در 124: 1396کاهش داده است )روستایی و همكاران،  را محلی منابع بسی  و

های زیادی نموده، و طبق تعاری  از شهر هوشمند، شهروندان این شهر به دلیل آگاهی از هوشمند شدن تالشزمینۀ 

شهر خودشان و مشارکت در اداره آن مسئولیت پذیری زیادی دارند و در سطح مشارکتی خود،  تولید کننده خدمات 

الت عدیده شهر تهران )در زمینۀ اقتصادی، (. ولیكن وجود مشك146: 1398خواهند بود )اسماعیل زاده و همكاران، 

(، به طوری 38:1396های مدیریت شهری است )سرور و همكاران، اجتماعی، زیست محیطی و ...( گواه ناکارآمدی شیوه

که اختالفات محالت باال و پایین شهری در برخورداری از منابع و امكانات، تأمین امنیت شهری، شبكۀ فاضالب شهری 

 موفق چندان خدمات شهرداری سازیشفاف و تسهیل در مردم عنوان نمایندگان به شوراها همار زیاد است. و و  .... بسی

)منطقۀ کم برخوردار( است که در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار  10)منطقۀ برخوردار( و  2. نمونه بارز آن منطقۀ اندنبوده

 گرفته اند. 

بررس حكمروایی خوب و سیاست کاهش فقر در کشور اوکراین از سه شاخص ( در پژوهشی با عنوان 2008) 1پاپوویچ 

عمده حكمروایی یعنی: مشارکت، پاسخگویی و شفافیت استفاده کرده است. نتای  تحقیق نشان دادند که تكامل 

از  تربردن از شاخص حكمروایی، در کاهش فقر روستایی در اوکراین موثر بوده بسیار مناسبحكمروایی خوب و بهره

 (. 11: 2008باشد )پاپوویچ، شرای  کنونی آن کشور در کاهش فقر می

های مرتب  با شهرها، ریزی شهری خوب و حكمروایی آن، به نظریه( در پژوهشی با عنوان نظریۀ برنامه2015) 2اییهیل 

وجود آوردن حكمروایی  های در حال تغییر در رابطه با شهر خوب، عوامل بهریزی و ایدهحكمروایی، مداخالت برنامه

های حكمروایی خوب شهری را خوب، نظریۀ حكمروایی در بهبود مدیریت و همچنین، کیفیت مكان اشاره کرده و شاخص

 (. Healey,2015: 4در اداره شهرها موثر برشمرده است )

محلی نقاط ضع  و  ( در پژوهشی با عنوان اصول حكمروایی خوب در برنامه ریزی فضایی در مقیاس2016) 3ویرتودوس 

 (. Virtudes, 2016: 13قوت نقش حكمروایی در مقیاس محلی را موثر توصی  نموده است )

ا و ر سریالنكهای اخیر ده( در پژوهشی با عنوان حكمروایی و بازیابی: مقایسه مقابله با فاجع2018ایردی و سایل ) 

 کنند که ویرانی زیادی را در پییم( نیوزیلند اشاره 2011( و )2010های )لرزه سالنیوزیلند، به بهبود اوضاع بعد از زمین

ن داد که اثرات حقیق نشاتاین  داشت. این پژوهش به ساختار حكومتی که این دو بازیابی را هدایت کرد اشاره دارد. نتای 

ر ارتباط با نتای  د وروند  تواند طول عمر و بازیابی آنها را پیچیده کند. سازگاریبالیای طبیعی به طور بالقوه می

ارد ر این مودوایی هنجارهای فرهنگی و مسئله حیاتی مسكن، موضوعات اصلی در این دو مورد هستند که نوع حكمر

 . (Gjerde and Sylva, 2018: 528بسیار موثر است )

 مطالعه: مورد)شهری  هایمحله در شهری خوب حكمروایی ( در تحقیقی با عنوان بررسی1393موحد و همكاران ) 

 آن از حاکی های آماریآزمون و تاپسیس مدل پایه بر پژوهش از حاصله اند. نتای پرداخته  (تهران شهرداری 19 منطقۀ

 تحقیق هاییافته همچنین،. باشندمی خوب حكمروایی وضعیت داری 19های منطقۀ محله از درصد 24 تنها که است

                                                           
1- Popovych 

2 - Healey 

3 - Virtudes 
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 نیز موضوع این و بوده ترپائین هامیانگین متوس  سطح از -86/19ار شهری مقد خوب حكمروایی که متغیر دهدمی نشان

 (. 147-176: 1393نیست )موحد و همكاران،  مناسبی حد در خوب حكمروایی سطح نمونه هایدهد که در محلهمی نشان

ومیه ار در شهری بخو مرانیحك پذیری تحقق میزان ارزیابی و ای با عنوان تحلیل( در مقاله1394سلیمانی و همكاران ) 

 صشاخ و ترینبیش دارای آییکار و اثربخشی شاخص تاثیرگذار، هایمؤلفه میان ها دست پیدا نمودند که ازبه این یافته

 یی،کارآ شاخص هایگویه بین در و. است داشته ارومیه در شهری خوب حكمرانی تحقق در تاثیر را کمترین رسانیاطالع

 ع (ض و قوت )نقاط نیدرو رتبۀ عوامل میانگین باشدمی رتبه باالترین دارای شهری معابر سطح کیفیت بودن پایین

بنا به ماتریس عوامل داخلی  باشد ومی 75/2میانگین رتبۀ عوامل بیرونی )نقاط فرصت و تهدید(  و باشدبوده و می 25/2

 حكمروایی تحقق که هددمی نشان پژوهش از حاصل و خارجی راهبردهای اقتضایی برای محدوده پیشنهاد گردید. نتای 

 وسعۀت و بس  مناسب؛ وییگ پاسخ با توأم اختیارات واگذاری و سازیتمرکززدایی، تصمیم گرو در ارومیه در شهری خوب

 گیفرهن بسترسازی با یشهروند اصول رعایت بر تأکید و توجه مردمی؛ هایجهت مشارکت زمینه ایجاد و مدنی نهادهای

  (.64-80: 1394مانی و همكاران، باشد )سلیمی...  و

ری ی خوب شهه حكمروای( در رساله دکتری خود با عنوان مدلسازی ساختاری نظریۀ شهر هوشمند بر پای1396قنبری ) 

وب كمروایی خهای حای در سه مرحله به سنجش شاخصدر ایران با استفاده از مدل تحلیل ساختاری و تحلیل شبكه

ی خوب ی حكمروایهاولفهمدهد که که در بین باشند پرداخته است. نتای  نشان میند میشهری که متاثر از شهر هوشم

به ترتیب  0.118قدار پذیری با مو مسئولیت 0.206، قانونمندی با مقدار 0.269شهری، مولفه پاسخگویی با مقدار 

، 0.06قدار ماوری با امل فنشمند عوهای شهر هواند. در بین مولفهبیشترین نقش را در حكروایی خوب شهری تبریز داشته

ه ترتیب بیشترین نقش را در ب 0.72و عوامل مدیریت و سیاست با مقدار  0.20عامل انسانی و سرمایه اجتماعی با مقدار 

 (. 2: 1396ایجاد شهر هوشمند دارا هستند )قنبری، 

زی أکید بر هوشمندساتخوب شهری با پذیری حكمروایی ای با عنوان تحقق( در مقاله1397هادی بیگلو و همكاران )

روایی با نمره ضعیت حكمود که مكان )نمونه: شهر تهران( با استفاده از رویكردهای کیفی و کمی به این نتای  دست یافتن

آن است که  از نظر متخصصان و خبرگان مطلوب نیست و دیدگاه غالب 0.21و انحراف معیار  4.79میانگین 

: 1397ران، همكا ن به تحقق حكمروایی مطلوب شهری خواهد انجامید ) هادی بیگلو وهوشمندسازی کالنشهر تهرا

204-1899). 

 شهر هایمحله رد شهری خوب حكمروایی میزان ارزیابی و ای با عنوان سنجش( در مقاله1398تاری و رضایی ) 

دیریت مهری و مطلوب ش های حكمرواییشهرستان شهریار، به این مهم دست یافتند که در میان شاخص فردوسیۀ

های درصد از شاخص 4/78توان گفت وجود دارد. به عبارت دیگر می 895/0ای به میزان شهری در فردوسیه، رابطه

تر یینر سطحی پاها دحكمروایی خوب شهری در شهر فردوسیه وجود دارد. در حالی که از نظر شهروندان میزان شاخص

 ر به کتریل مسیهای تشكیل دهنده حكمروایی خوب شهری، مدل تحلشاخص از حد متوس  است. همچنین، در تبیین

ین تأثیر را بر کمتر – 131/0بیشترین تأثیر و اثر بخشی با میزان  0.778رفت و مشخص شد مشارکت با میزان 

 (. 40-23 :1398های شهر فردوسیه دارند )تاری و رضایی، حكمروایی خوب شهری و مدیریت در سطح محله
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 نی نظریمبا

های فهزیر مول و با شودحكمروایی خوب شهری آن نظام مطلوبی است که در مدیریت ساختاری شهرها به آن تأکید می

مندی طهمدی، ضابکارآ تمرکز زدایی، پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، عدالت و دربرگیرندگی، اجماع گرایی، کارایی و

ل كمروایی خوب به صورت زنجیره ای بهم متصح(. اصول European Commission, 2001مطرح است )

(. به طور مثال نقش 7:1397هستند و اجرایی شدن هر کدام مستلزم اجرای سایر اصول خواهد بود)سعیدی و همكاران، 

ی به عنوان پاسخگوی کنار مردم به منزله حسابرسان جامعه )شفافیت( وتاثیرگذاریشان بر تصمیم گیری ها )مشارکت( در

ن نظام یاست که  ونمندی مسئوالن و تصمیم گیرندگان قرار می گیرد و در ادامه این رابطه درست و قاناهرم کنترل

جامعه زمانی  نیازهای ن همهمشروعیت می یابد. هچنین کارایی و اثربخشی به معنی استفاده مطلوب منابع و برآورده کرد

ه منابع ادالنعمناسب برای همه و تخصیص  محقق می شود که اصل عدالت و برابری با مفهوم ایجاد فرصت های

ین در سطح شهری و (. و شهرهوشمند شهری است که تعامل دموکرات178:1397و همكاران،  اجرایی گردد )قادرمرزی

 ملی )حكومت هوشمند( را فراهم می کند.

 گرایی  ساختار نظریۀ

 تاریساخ هر .شده است اییجغرافی ادبیات وارد آن فلسفه و زبان شناسی طریق از که است اینظریه رویكرد ین ساختار،

 ازیگرانب یا لینعام وسیله به جغرافیایی، اندازهایچشم .دهدمی تشكیل را ما و رفتار شودمی تشكیل عناصری و عوامل از

 شكوئی،) گیرد می صورت نهادها نظیر رشته میانجی، داخل ین در و آیدمی بوجود های جغرافیاییصحنه آگاه

 اری،ساخت رافیایدهد. جغمی قرار گناتن در را آنها موانع با ایجاد یا و توانمند را انسان ها عملكرد نهادها، ( این1378،168

 ند )روستاییکمی تبیین را فضا و زمان در دو این میان پیوستگی و( انسان) و عاملیت ساختار میان متقابل رواب  دوگانگی،

 (. 127: 1396و همكاران، 

 به همواره ساختارها دریدا قول به و کنندمی تغییر زمان طول در و نیستند ثابت معه شناسی تغییر ساختارهابر اساس جا

و  پوچی تواندمی بارتی زداییمانند اسطوره درست دریدایی ساختارشكنی و شكنندهم می در را خود و کنندمی خیانت خود

 تغییر تالكوت پارسونز (127: 1396ل از روستایی و همكاران، به نق Dijk,2012کند ) رسوا را بودن ساختارها تصنعی

به نقل از  Parsons,1960)اند دمی جامعه کارکردهای و ساختارهادر نظام و  بنیادی تغییرات بر داللت را ساختی

 عقیده به. گردددیگر می نوعی از ایجامعه به تبدیل جامعه ین آن واسطۀ به که، (127: 1396روستایی و همكاران، 

هستند  ساختی تغییرات ازنوع صنعتی به فئودالی صنعتی جامعۀ از یا صنعتی جامعۀ به سنتی جامعۀ از گذار پارسونز

(Parsons,1983در همین راستا تغییر از مدیریت ) مبنای فناوری اطالعات و بر مدیریت سوی به تمرکزگرا شهری 

 .(127: 1396آید )روستایی و همكاران، می به شمار ساختی تغییرات جمله از شهری خوب حكمروایی

 1کاستلز ایشبکه جامعه نظریۀ و اطالعاتی شهر

 از شده فعال هایپیرامون شبكه آن اجتماعی ساختارهای که است ایجهانی، جامعه ایشبكه جامعه کاستلز تعبیر به

است )کاستلز،  گرفته شكل والكترونینبر میكر مبتنی و دیجیتالی شده پردازش و اطالعاتی، ارتباطی هایفناوری طریق

 اثر که بر جهانی است، گیریشكل حال در نو جهانی معتقد است (1993) «اطالعاتی شهر» کتاب در (. کاستلز83: 2009

                                                           
1- Castells 
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 است شده پدیدار دولت ساالری داری،سرمایه اقتصادی هایبحران تكنولوژی اطالعات، انقالب مستقل فرایند سه تقارن

 شكل حالیكه در. دهندمی تشكیل ما را جوامع جدید اجتماعی ریخت هاشبكه کاستلز، از نظر (.417: 1380 کاستلز،)

 (. 128: 1396داشته است )روستایی و همكاران،  وجود نیز هاها و مكانزمان دیگر در سازمان اجتماعی ایشبكه

 شهر با شهری خو  حکمروایی متقابل ارتباط بر مبتنی کاستلز ایشبکه جامعه نظریۀ تحلیل

 هوشمند

 دانا مهه. سطح دارندهم و ارزهم ارتباطی باهم شبكه در اجزاء همه مراتبیبر خالف رابطه سلسله  ایشبكه رابطه در 

 فرهنگی تغییر آنكه از پس (.Baker,1991)نیست  شده پذیرفته دانایی در اما اولویت هست دانایی در تنوع. هستند

جزاء ا و شوند سازماندهی شبكه صورت به و های جدیدفناوری کمن به ساختارها باید گردید یااندیشه شبكه ساززمینه

 دوری. رددگدارد فراموش  وامعج در تاریخی مراتبی که ریشه سلسله بپیوندند و تفكر هم به ارتباطی هایفناوری با شبكه

 و ملی ای،حلی، منطقهم واحدهای و رودمی بین از و الكترونین هوشمند ارتباطات یاری به هاشبكه اجزای فیزیكی

سازد می ساخت ها متمایز ایرس از را ایشبكه ساختار آنچه داشت خاطر به باید البته .شوندمی مرتب  یكدیگر با فراملی

 (. Holohan,2000و ساده و سهل است ) مراتبی سلسله غیر نامتمرکز، منعط ، ارتباطات

و  ادهد قرار نظر مد رشه در الكترونیكی توسعه دستگاه های با همزمان را زندگی کیفیت افزایش هوشمند تئوری شهر

می  مطالب مذکور هب توجه با. می سازد مطرح شهری مدیریت مشارکتی در حكومت همراه به را پایدار توسعۀ مباح 

 یشبكه ا جامعه ظریۀن متأثر از عمده ای شكل به هوشمند شهر و شهری حكمروایی خوب که نمود تحلیل اینگونه توان

ایی و همكاران، است )روست و پاسخگو مشارکتی حكومت بستر ایجاد آنها اشتراك و فصل( 1 شكل) هستند کاستلز

1396 :129 .) 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 مفهومی شهر هوشمند و حکمروایی خو  شهر . مدلسازی1شکل شماره 

 (129: 1396) روستایی و همکاران،  منبع:
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 روش پ وهش

وش رآن از  یاباشد و در اجرمی تحقیقی ـ یفیتوص یقاتتحق نظر روش از نوع زابه لحاظ هدف کاربردی و حاضر  یقتحق

های شاخص ابطه بینر یررسبو در گام دوم به  یرهامتغ ی معنا که در گام اول به توص یناستفاده شده است، بد یمایشپ

باشد. صی میمسئله و موضوع مشخ یسدرصدد برر یقتحق ینا یتروش شناخ لحاظشود. در ضمن به پرداخته می تحقیق

و  یشهردار همچون یشهر یهاها و ارگانسازمان یبرخ یبراو  مثبت انجام شود، ییرتغ یجادکه در جهت ا یتحقیق

اده ری د. جمع آوگرددمی محسوب ید، کاربردیو به کار آباشد  یدمفسازمان میراث فرهنگی، سازمان نوسازی شهر تهران 

 ته است.نامه( صورت گرفای و میدانی )با استفاده از پرسشو اطالعات به روش اسنادی ـ کتابخانه

 

 محدودۀ مورد مطالعه

ز جامعۀ آماری اشهرداری انتخاب شده است.  10و  2محدودة مورد مطالعه در این تحقیق شهر تهران و مناطق 

ت. با توجه به درصد ر با روش تصادفی ساده انتخاب شده اسنف 384تهران تعداد  10و  2نفری در مناطق  1028418

تهران  2رای منطقۀ % ب 68.2و   10% از حجم جامعۀ آماری برای منطقۀ  31.80جمعیت هر کدام از مناطق هدف ) 

باشد. نمونه می 262ن برابر با تهرا 2نمونه و برای منطقۀ  122تهران برابر با  10است( حجم نمونه انتخابی برای منطقۀ 

 و( ارمعی انحراف و نگینمیا فراوانی،) توصیفی آمارهای از ایمجموعه شامل هاداده تحلیل حاضر، پژوهش فرایند در

 ر، آزمون یومن ویتنی استفاده شده است.، ویكو t-testآزمون تحقیق هایفرضیه آزمون راستای در که باشدمی استنباطی

نفر را، بر اساس  327115ترین منطقۀ تهران است که جمعیتی حدود کوچنهكتار،  807منطقۀ ده با وسعتی قریب به 

هكتار، جمعیتی  4707منطقۀ دو شهرداری تهران، با وسعت بیش از (، در خود جای داده است و 1395سرشماری سال )

 (، را در خود جای داده است.1390هزار نفر )بر اساس آمار سال  630بالغ بر 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در شهر تهران 10و  2موقعیت منطقۀ  . 2ماره شکل ش 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(
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 هابحث و یافته

 تهران  10و  2های حکمروایی خو  شهری در مناط  بررسی وضعیت شاخص
-Tای )تهران از آزمون تی تن نمونه 10و  2برای مشخص نمودن وضعیت کلی حكمروایی خوب شهری در مناطق 

testست. هدف از این آزمون سنجش وضعیت حكمروایی در این دو منطقه است. ازآنجایی که پاسخ شده ا( استفاده

باشد بنابراین، مقدار میانگین واقعی هر شاخص نسبت به می 3های مورد بررسی، مقدار ارزشی متوس  در همه شاخص

باالتر باشد،  واقعی از میانگین مفروضر میانگین عدد آن سنجیده شده است. باتوجه به این باید اشاره نمود که هرچه مقدا

 هباشد. با توجه بتر میتر باشد وضعیت نامطلوبتر و چنانچه از میانگین مفروض پایینوضعیت شاخص حكمروایی مطلوب

رو فرض ( است، ازاین05/0) aتوان اذعان داشت که سطح معناداری کمتر از مقدار( می1های حاصل از )جدول تحلیل

( رد نشده است الزم به ذکر است که با توجه 117ن مطلوبیت بعد مذکور در جامعۀ با متوس  ارزشی موردنظر )برابر میانگی

شهر تهران  10توان نتیجه گرفت که حد مطلوبیت وضعیت حكمروایی خوب شهری در منطقۀ به اختالف میانگین می

ه وضعیت نامناسب و نامطلوبی دارد. اما در منطقۀ توان گفت حكمروایی در این منطقرو میکمتر از حد متوس  است ازاین

تری های حكمروایی خوب در این منطقه وضعیت مناسببه علت باال بودن میانگین واقعی از میانگین مفروض شاخص 2

 های با میانگین مفروزدارد. با توجه به مقدار به دست آمده برای میانگین واقعی و مفروض، مقایسه میانگین واقعی گویه

 ها حكمروای خوب در وضعیت کامالً مطلوب قرار ندارند. دهد که هیچكدام از شاخص( نشان می117)عدد 

 های حکمروایی خو  شهریبرای شاخص t test. نتایج آزمون 1شماره جدول 

 میانگین میانگین مفروض سطح  معناداری  آمارهt منطقه خصشا 
 واقعی

اختالف دو 
 میانگین

 انحراف  معیار

 1.02 1.33 19.33 18 000.0 1 10 اف سازیشف 

2 0.001 19.8 1.8 0.98 

 1.19 -1.37 16.63 18 002.0 0.00 10 پاسخگویی 

2 000.0 19.9 1.99 2.1 

 1.23 -1.73 13.27 15 000.0 1.23 10 مشارکت 

2 002.0 15.49 0.49 0.789 

 0.982 -1.04 16.96 18 000.0 1.18 10 اثربخشی 

2 001.0 19.62 1.62 1.04 

 1.19 -2.63 9.37 12 000.0 0.89 10 گراییاجماع 

2 003.0 11.63 0.37- 2.3 

 2.11 -1.09 13.91 15 000.0 1 10 قانونمندی 

2 011.0 14.76 0.24- 1.98  

 2.68 -1.86 10.14 12 001.0 0.96 10 مسئولیت  پذیری 

2 004.0 12.89 0.89 2.16 

 0.98 -0.01 8.99 9 002.0 1 10 لتعدا 

2 000.0 10.16 1.16 1.45 

 2.18 -8.4 108.6 117 001.0 1.13 10 حكمروایی خوب

2 002.0 124.25 7.25 1.19 

 (1398منبع:)مطالعات پ وهش، 
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 تهران   10و  2مناط   حکمروایی بندی رتبه    

ری در راستای گانه حكمروایی خوب شه 8های اس شاخصشهر تهران بر اس 10و  2در ادامه این پژوهش مناطق 

فر از ن 30، از ین راستاابندی شده تا میزان حكمروایی و ظرفیت آنها مشخص شود. در و اولویت هوشمندسازی مقایسه

ا نظر خود را درباره خواسته شد ت 10و  2کارشناسان و خبرگان شاغل در شهرداری و ادارات تابع شهرداری مناطق 

(؛ 3(؛ متوس  )2م )ک(؛ 1های خیلی کم )سطحی لیكرت با پاسخ 5نامه های فوق الذکر در قالب پرسشیت شاخصوضع

ز مدل ویكور استفاده شده است. از نظر حكمروایی ا 10و  2( بیان کنند. برای رتبه بندی مناطق 5( و خیلی زیاد )4زیاد )

 د: گردیدی مناطق از طریق این مدل ارائه مدر زیر شرح عملیات انجام شده برای رسیدن به رتبه بن

 مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم گیری

ودة مورد ا در محدهاز شاخص های خام هریننامه(، ماتریس دادهها از راه ابزار گردآوری )پرسشآوری دادهپس از جمع

های همه شاخص انگینمی که گفت توانمی (،3خصوص )جدول  (، ارائه شده است. در2مطالعه تعری  شد که در )جدول 

که این منطقه در شاخص  باشد به طوری( می3نظری )عدد میانگین از باالتر دو )به غیر از شاخص قانونمندی( منطقۀ

داشت که  ده باید توجه ( باالترین میانگین را به خود اختصاص داده است. در خصوص منطقۀ3.48عدالت )با میانگین 

لی بوده و کها نگینن میااند و ایمیانگین باالتری را نسبت به میانگین نظری دریافت کرده فق  در شاخص شفاف سازی

 بدون لحاظ کردن وزن شاخص بدست آمده است. 

 

 تهران 10و  2 مناط  در تصمیم گیری( )ماتریس خام داده های ماتریس .2شماره جدول 

 اثربخشی مشارکت پاسخگویی سازی شفاف مناط  / شاخص

 3.37 3.19 3.29 3.42 2منطقۀ 

 2.94 2.8 2.96 3.4 10منطقۀ 

 عدالت لیت پذیریئومس قانونمندی اجماع گرایی مناطق / شاخص

 3.48 3.33 3.095 3.165 2منطقۀ 

 2.99 2.6 2.88 2.56 10منطقۀ 

 (1398مطالعات پ وهش،)منبع: 

 مرحله دوم: محاسبه مقادیر نرمال شده

روندان به یدگاه شهده بیانگر ک سیماتر ریمقاد همه ابتداسازی مقادیر ید، به منظور نرمالهمانطوری که قبالً اشاره گرد

-یم جمع ستون هر موعمج و رسانده دو توان به باشد؛میزان اهمیت هر ین از متغیرهای فوق در قالب طی  لیكرت می

 .گرددیم میقست آمده دست به جذر بر ریمقاد نی هر تینها در و شده گرفته ستون هر مجموع جذر سپس و گردد
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 تهران 10و  2های حکمروایی درمناط  مقادیر نرمال شده شاخص. 3جدول شماره 

 اثربخشی  مشارکت  پاسخگویی  سازی شفاف  مناط  / شاخص 

 11.36 10.18 10.82 11.70 2منطقۀ  

 8.64 7.84 8.76 11.56 10منطقۀ  

 20.00 18.02 19.59 23.26 جمع 

 عدالت  لیت پذیریئومس  قانونمندی  اجماع گرایی  ناط  / شاخصم 

 12.11 11.09 905.71 10.02 2منطقۀ  

 8.94 6.76 8.29 6.55 10منطقۀ  

 21.05 17.85 914.00 16.57 جمع 

 (1399نامه )کارشناسان( ، ها میدانی پرسش، بر اساس داده)نگارندگانمنبع:           

 

 هامقدار وزن شاخصمرحله سوم: محاسبه 

همیت و یا وزن ام است تا تر الزباشند، لذا برای ارزیابی دقیقها از اهمیت یكسانی برخوردار نمیاز آنجایی که این شاخص

ها ن وزن شاخص( برای تعییAHPنسبی هر کدام از آنها مشخص گردد. در تحقیق حاضر از تحلیل سلسله مراتبی )

ه خصصی بهرتحوزه  های پیشنهادی از نظرات کارشناسان مرتب  بان دهی به شاخصاستفاده شده است. به منظور وز

سازی ( و شفاف0.182دهد که شاخص پاسخگویی )با وزن شاخص ها نشان میگیری گردید. وزن به دست آمده از شاخص

 اند.( به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص داده0.177)با وزن شاخص 

  
 Expert Choiceهای حکمروایی با استفاده از نرم افزار زن شاخصو. 4جدول شماره 

 ا اثربخشی مشارکت  پاسخگویی  سازی شفاف  وزن / شاخص

 0.102 0.103 0.182 0.177 وزن

 عدالت  ولیت پذیریئمس  قانونمندی  جماع گراییا ا وزن / شاخص

 0.116 0.110 0.109 0.101 وزن

 (1399نامه )کارشناسان( ، ها میدانی پرسشبر اساس دادهمنبع: )نگارنده،              

 

 

 

 
 

 
 
 

 های حکمروایی خو  شهری. نمودار مقایسه وزن شاخص3شکل شماره  

 (1399نامه )کارشناسان( ، ها میدانی پرسشمنبع: )نگارندگان، بر اساس داده 
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 یوزن مالنر سیماتر ارزش نیترنییپا و نیباالتر ریمقاد نییتعمرحله چهارم: 

 عدد، نیبزرگتر از منظوراست.  شده شناسایی (5)جدول  به توجه با را شاخص هر در مقادیر از ین هر ترینپایین و باالترین

 یمنف نوع از ما اخصش اگر پس .یمنف ارزش نیشتریب یعنی نیکوچكتر و داراست را مثبت ارزش نیشتریبکه  یعدد یعنی

ترین مقدار یینو پا 0.126ر سازی باالترین مقدامورد شاخص شفاف به طور نمونه در .شودیم برعكس عدد نیبزرگتر باشد،

 است. 0.125
  

 های تحقی  شاخص توابع همه برای مقدار بدترین و بهترین. 5جدول شماره 

 اثربخشی مشارکت  پاسخگویی   سازی شفاف  شاخص

f max 0.126 0.135 0.077 0.077 

f min 0.125 0.122 0.068 0.067 

f max - f min 0.001 0.014 0.009 0.010 

 عدالت ولیت پذیریئمس  قانونمندی جماع گراییاا شاخص

f max 0.079 0.109 0.087 0.088 

f min 0.064 0.010 0.068 0.076 

f max - f min 0.015 0.098 0.019 0.012 

 (1399ان( ، نامه )کارشناسها میدانی پرسش، بر اساس داده)نگارندگانمنبع: 

 

 الها از راه حل ایدهمرحله پنجم: محاسبه فاصلۀ گزینه
کند. مقدار سودمندی سی میبرر Rو  Sال را بر اساس مقدار سودمندی این مرحله در واقع، فاصلۀ شاخص  از راه حل ایده

(S بیانگر فاصلۀ نسبی گزینۀ )i ام از نقطه ایده(  ال و مقدار تأسRبیانگر حداکثر نا )احتی گزینۀ رi دهام از دوری نقطه ای-

 دهد. شهر تهران را نشان می 10و  2( این مقدار را برای مناطق 6باشد. )جدول ای می

 
  ویکور تکنیک براساس ال دهیا حل راه از هانهیگز ۀفاصل. 6جدول شماره 

 10منطقۀ  2منطقۀ  شاخص / منطقه 

 0.177 0.000 شفاف سازی 

 0.182 0.000 پاسخگویی 

 0.103 0.000 مشارکت 

 0.102 0.000 اثربخشی 

 0.101 0.000 اجماع گرایی 

 0.109 0.000 قانونمندی 

 0.110 0.000 مسئولیت پذیری 

 0.116 0.000 عدالت 

 S 0.000 1.000مقدار سودمندی  

 R 0.000 0.182مقدارنارضایتی  

 (1399نامه )کارشناسان( ، انی پرسشها میدبر اساس داده )نگارندگان،منبع:               
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دهد که منطقۀ دو شهر نشان می( 7( و )جدول6های تحقیق در )جدولصبررسی مقدار سودمندی و مقدار نارضایتی در شاخ
ال و کمترین مقدار تأس  )نارضایتی( را به خود اختصاص داده ( کمترین فاصله از نقطه ایده0.00تهران )با مقدار سودمندی 

 است. 
                              

 (Ri( و مقدار نارضایتی )Si. بیشترین و کمترین مقدار سودمندی )7جدول 

S+ S- R+ R- 

0.00 1.00 0.00 0.182 

 (1399نامه )کارشناسان( ، ها میدانی پرسشبر اساس داده )نگارندگان،منبع:                        

 

 (Qi)مرحله ششم: محاسبه مقدار ویکور

در سه گروه از کوچن به بزرگ در جدول مرتب شده  Q,R,Sها بر اساس مقادیر در این مرحله از تكنین ویكور، گزینه

ین تابع ترکیبی است که تابع مزیت  Qرا داشته باشد. در واقع،  Qاست. بهترین گزینه آن است که کوچكترین مقدار 

با توجه به توافق گروه تصمیم  Vکند. پارامتر از معادله با هم یكی میبا استفاده  Vرا با وزن  Sو  Rشود و نامیده می

منجر به  Qiباشد، شاخص  5/0بزرگتر از  vمقدار چنانچه  گردد که مقداری بین صفر و ین است.گیرنده انتخاب می

در  Qiمقدار  .تاس کمترین توافق انگریب Qiشاخص  باشد، 5/0که مقدار آن کمتر از  یو هنگام شودیم تیاکثر توافق

                                         باشد.(  می8)جدول به شرح  یبررس مورد مناطقاز  نیهر  یپژوهش برا نیا

 مناط  مورد مطالعۀ شهر تهران ویکور. مقدار 8جدول  شماره 

 
 (1399نامه )کارشناسان( ، ها میدانی پرسش، بر اساس دادهمنبع: )نگارندگان

 

، از دهدن میر شهر نشا( بر اساس مقدار ویكور به دست آمده برای هر کدام از مناطق مورد مطالعه د8)جدول  تحلیل

 .  باشدر از منطقۀ دو میاست، حكمروایی خوب شهری در این منطقه کمت 5/0کمتر از  10در منطقۀ  Qiآنجایی که مقدار 

 Qiها براساس مقدار بندی گزینهمرحله هفتم: رتبه

بندی تبهرین است نسبت به بیانگر نظر کارشناسان و مسئول که بدست آمده در گام قبل Qiاین مرحله براساس مقادیر در 

تری را کسب کرده و در نتیجه امتیاز بیش 2توان گفت که منطقۀ ( می9شود. در نتیجه گیری از )جدول ها اقدام میگزینه

 خود اختصاص داده است. وضعیت بهتری در زمینۀ حكمروایی خوب شهر را به

 های حکمروایی خو  شهری. رتبه بندی مناط  بر اساس شاخص9جدول شماره

 Qi S R مولفه ها

 0.000 0.000 1.000 تهران 2منطقۀ  
 0.182 1.000 0.000 تهران 10منطقۀ  
 (1399نامه )کارشناسان( ، ها میدانی پرسشمنبع: )نگارندگان، بر اساس داده          
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را به خود اختصاص  Qقدار ای است که کمترین منطوری که در باال اشاره گردید، بهترین گزینه )منطقه( آن منطقههما

 برقرار باشد:  یر در آنزو مورد دای به عنوان گزینۀ اول انتخاب خواهد شد که  داده باشد، اما باید توجه داشت که گزینه

گزینه( رتبۀ اول و دوم را داشته باشد باید رابطه زیر  Mها )یا ه گزینههم در میان A2و  A1چنانچه گزینۀ  شرط اول:

 برقرار باشد:

        :  1رابطه                  

 ود. شرتبۀ برتر شناخته  به عنوان Sو  Rهای گروهباید حداقل در یكی از   A1گزینۀ  شرط دوم:

به دلیل اینكه  10شده است که شرط دوم برای منطقۀ تهران مشاهده  10و  2در بررسی حكمروایی خوب شهری مناطق 

گر مقدار به ، از طرفی دینسبت به سایر گزینه ها رتبه برتری داشته است، لذا شرط دوم برای آن قابل قبول است Rمقدار 

است، بنـابراین،  ( 0.1ار نرمال )( بزرگتر از مقد0.182ها در این منطقه ) برابر با در مقایسه گزینه 1دست آمده برای رابطه 

 تخاب نمود.های نهایی ان(  به عنوان گزینه10توان گفت گزینۀ اول )منطقۀ شرط اول قابل قبول است، و می

 

 گیری   نتیجه

نتیجه آن  ست که درمده اآدر طی چند دهۀ اخیر مشكالت زیادی به دنبال افزایش روز افزون جمعیت برای شهر به وجود 

دیشمندان با ری از انن، بسیاراهكاری جهت حل بسیاری از این مشكالت مطرح گردید. بنابرای شهر هوشمند به عنوان ایده

د. تا کنون رح نمودنباط مطهای شهر خود تعاری ، اقدامات و پیشنهادات متفاوتی در این ارتتوجه به مشخصات و ویژگی

-م مزیته هر کداه شده کو متفكران ارائها و معیارهای متفاوتی از سوی اندیشمندان برای هوشمندسازی شهرها شاخص

دولت  هوشمند،   زیستاند، اما شش شاخص که بیشتر محققین از آنها استفاده کرده محیها و معایب خود را داشته

مود که پیش اشاره ن باید باشد. اماهوشمند، شهروند هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند و زندگی هوشمند می

ت به عبارتی شهری اس دیریتد جامعۀ هوشمند، توجه مسئولین و بهینه بودن فرایند انجام کار در بدنه مشرط الزم ایجا

توان که می توان گفت این رهبری و همكاری درون مدیریت شهری )تحت عنوان( حكمروایی خوب شهری استمی

های خصیل شابر مبنای تحلشهر را به سمت هوشمندسازی سوق دهد. در این راستا، تحقیق حاضر هدف خود را 

 است. بر ر دادههای حكمروایی خوب شهری قراحكمروایی خوب شهری و همچنین، رابطه بین هوشمندسازی و شاخص

ی ناطق شهردر م حسب ضرورت تحقیق حاضر به عدم یكپارچگی در ساختاری مدیریت شهری تهران و مدیریت متفاوت

نطقۀ برخوردار و نمونه دوم متهران به عنوان ین  2است. نمونه اول منطقۀ دو منطقه را به عنوان نمونه انتخاب نموده 

ر طق از شهر این مناهای حكمروایی خوب شهری دتهران به عنوان منطقۀ کم برخوردار است. بررسی شاخص 10منطقۀ 

متوس   ر از حدشهر تهران کمت 10تهران نشان می دهد که حد مطلوبیت وضعیت حكمروایی خوب شهری در منطقۀ 

عیت بهتری داشته وض 2 دهد که منطقۀبوده است. ونتای  حاصل از تحلیل مدل ویكور برای رتبه بندی مناطق نشان می

   هری است.شوایی خوب )به عنوان منطقۀ کم برخوردار( در اولویت اول برای بهبود شرای  اجرای حكمر 10و منطقۀ 

 

 تقدیر و تشکر 
 ته است.نداش ین مقاله که برگرفته از رساله دکتری می باشد حامی مالیبنا به اظهار نویسنده مسئول، ا
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 منابع 
ر بدار شهری با تاکید ( نقش شهر الكترونین در ارتقا شاخص های توسعۀ پای1396استعالجی، علیرضا و طالبی، فاطمه ) (1

 . 53 ص.، ص1396بهار  ،52، شماره 16دورهبانكداری الكترونین )مطالعۀ موردی: شهر کرج(، فصلنامه جغرافیا، 
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