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 چکیده
توان کیفیت زندگی تلقی نمود و از عوامل مهم توسعه  می کیفیت محیط زیست را

بسیاري بر چگونگی توسعه  تأثیر محلی هاي  باشد. در این راستا حکومت می پایدار
 تهشایس بررسی نقش حکمرواییهدف پژوهش  روابط محیط زیست شهري دارند.

و بررسی وضعیت محیط  در ارتقاي کیفیت محیط زیست شهري از دیدگاه ساکنان
هدف کاربردي و به لحاظ روش  نظراز  که زیست شهري محله باغ فردوس است

ها از طریق پر کردن پرسشنامه و  تحلیلی است. جمع آوري داده –توصیفی 
با استفاده از  ها داده نفر و تجزیه و تحلیل 374رو با ساکنان با حجم  در مصاحبه رو
تحقیق حاکی از آن است که در هاي  انجام گرفته است. یافته SPSSنرم افزار 

 سطح در زیستی محیطهاي  گیري تصمیم در شرکت به شاخص مشارکت، تمایل
 زیست محیط وضعیت بهبود به مسئوالن محله، در شاخص پاسخگویی، توجه

 در شهرداري شده اعمالهاي  برنامه تأثیر ، کاراییمحله، در شاخص اثربخشی و 
 از اطالع زندگی، در شاخص شفافیت، میزان محل) ...و آب هوا،(  آلودگی کاهش
محله، در شاخص مسئولیت پذیري،  در محیطی زیستهاي  برنامه و ها طرح اجراي
شهري، در  زیست محیط حفظ قبال در شهري مدیران پذیري مسئولیت میزان

محلی،  کننده آلوده عوامل با مسئولین قانونی برخورد نشاخص قانون محوري، میزا
 فضاهاي و سبز و باز فضاهاي به دسترسی در شاخص عدالت و برابري، میزان

  تري بودند. محله داراي بار عاملی بیش در محیطی زیست
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Abstract  

The quality of environment is equal to quality of  life and is 
one of the influential factors for sustainable development. 
Local governments could have a great influence on the 
urban environment management. The objective is to apply 
practical and implemented methods in descriptive-
analytical research. The required data are gathered using 
questionnaires and face to face interviews with the resi-
dents with a volume of 374. Data analysis is done using 
SPSS software. The results indicate that the following 
indexes have more factor loadings: For participation index, 
the tendency to participate in environmental decisions for 
the neighborhood; for response index, the attention of au-
thorities to improve the condition of your neighborhood 
environment; for effectiveness and efficiency index, the 
implemented municipal programs to reduce pollution (cli-
mate, water,…) in neighborhood; for clarity index, the 
level of awareness of the executed environmental programs 
and plans for neighborhood; for responsibility index, the 
level of responsibility of the city managers regarding urban 
environmental protection; for rule of law index, the level of 
legal action taken by authorities for stopping local pollut-
ing agents; for justice and equality index, the level of ac-
cess to open and green spaces and environmental spaces of 
the neighborhood. 
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 مقدمه

این  نشان دهندهزیست جهان   نگاهی گذرا به وضعیت محیط
هاي بشر، کره  که در چند دهه اخیر در نتیجه فعالیت  واقعیت است

توجهی به  ناپذیري شده است. بی  جبران هاي هصدم دچارزمین 
برداري نامناسب از  زیست، بهره  هاي قابل تحمل محیط ظرفیت

زیست و در   کشی از محیط ي بهرهمنابع طبیعی، آزمندي انسان برا
هاي  گذاري توجهی به منطق علم اقتصاد در سیاست آخر بی

زیستی، شرایطی را پدید   برداري از منابع طبیعی و محیط بهره
زیستی   آورده است که همه جوامع به نوعی با معضالت محیط

). با این 73: 1389اند(پوراصغرسنگاچین،  دست به گریبان شده
سازد چیزي که  خاطر نشان می 1»نیتزچه«طور که  وجود همان

الزاما حقیقت نیست. نخست آن که به وجود آمدن  ،است آشکار
هاي  فقر در برخی شهرهاي جهان در حال توسعه مستقل از جریان

جهانی نیست به عبارت دیگر الگوهاي مصرف کشورهاي پیشرفته 
لبته این باشند. ا می تا حدي مسئول پیدایش الگوهاي نابرابري

از تالش براي رفع را کشورهاي در حال توسعه هاي  دولت مسئله
کنند و دوم آن که الگوهاي نابرابري و  نمی این مشکالت معاف

نابرابر مشکالت محیط زیست براي شهرنشینان مختص  تأثیر 
 ).52: 1389جهان در حال توسعه نیست(عقیلی و نوربخش، 

. محلی تا جهانی دارد از مقیاس اي همحیط زیست گستر مسائل
اقدام جهانی بر پایه و  محیط زیست جهانی نیاز به رسیدگی مسائل

المللی دارد. تهدیدات نسبت به الیه ازن، اثرات تغییر  معاهدات بین
حیات وحش و اثرات هاي  هوا، تهی شدن منابع نفتی، نابودي گونه

 مسائلاما  .است مسائلتخریبی تشعشعات اتمی از جمله این 
توان با اقدامات گروهی مردم  می در سطح محله را محیطی ستزی

ی که با آلودگی خود باعث آلوده شدن های حل کرد. رودخانه
که ها  شوند و تخریب جنگل می دیگر در محلی دیگراي  رودخانه

 اند از این گونه هایی نمونهشود  می پیشروي صحرا منجر به
 ). 72: 1370(برومند، 

جهانی و  اي محلی، منطقههاي  ت آلودگیکه مشکال آنوجود با 
تر از همه  کم محیطی زیستاما از میان اهداف اند  فراگیر شده

درباره کیفیت محیط زیست بحث شده است. در عمل کمبود درك 
تر، بسیاري  خورد. به زبان ساده می عمومی از این مفهوم به چشم

ك و را به معنی هواي پاك، آب پا محیطی زیستاز ما، کیفیت 
دانیم. اما هنگامی که این معنی بخواهد در  می خاك پاك

 تبدیلاي  راهبردي تعریف شود به مشکل پیچیدههاي  سیاست
گیري در این است که مراد از پاك  شود که همان تصمیم می

  )35: 1391 کالن و توماس،چیست(

1. Nytzchh 

بسیاري بر چگونگی توسعه روابط  تأثیر محلی هاي  حکومت
چگونگی روابط متقابل شهرها با  محیط زیست شهري و

حکمروایی محلی  .خود و با اجتماعات جهانی دارندهاي  کرانه پس
تواند شهرها را از طریق ارتقاء توسعه پایدار محیط  می موثر

کارگران رقابتی، کارآمد و  گذاران و زیست شهري، براي سرمایه
). مسائل محیط زیست شهري 38: 1390جذاب سازد(شهیدي، 

و پایداري خود را وابسته به تعاملی پیچیده و ماهیت تداوم 
شود، جوامع،  می داند که توسط خود انسان تعیین می شهرها

) و داوطلبانه به همان NGOدولتی (غیرهاي  بازاریان، سازمان
 ،را دارنداي  محلی و ملی نقش تعیین کنندههاي  اندازه که دولت

یست شهري محیط ز). ,Lawton 4 :2006باشند( می مسئول
ملی و محلی است. که ما براي ایجاد یک هاي  چالشی بین دولت

 نیازمند مشارکت جامعه مدنی و بازاریان محیطی زیستقرارداد 
که کیفیت محیط زیست یک شهر  (کسب وکار) هستیم. براي این

 ،که ماهیت سیستماتیک دارد بهبود یابد، باید یک سري اقدامات
ها،  ها، انگیزش ها، محدودیت تاز جمله زیر ساخ ؛اعمال شود

اطالعات نسبت به پایداري محیط زیست و بهبود سالمت و 
 ). ,Lawton 5 :2006 تندرستی مردم در مناطق اعمال شود(

از کیفیت کلی  بخشی عنوان بهکیفیت محیط زیست یک شهر 
در حومه شهري یا مناطق  ی کهاست. مردم زندگی یک عامل مهم

نسبت به کیفیت از تري  خیلی قويدرك  کنند می روستایی زندگی
 ). Lavalle, 19 :2010دهند( می که آن را گزارشدارند کسانی 

توان چرخشی به محیط زیست نام نهاد.  می قرن بیست و یکم را
اکنون جوامع دیگر به جاي توسعه شتابان و رو به جلو، خواهان 

 تر به محیط زیست و مصرف بهینه و توسعه پایدار توجه بیش
رویه شهرها  توان گفت که گسترش بی می کلی طور بهباشند.  می

ات مخرب آن بر تأثیر در بسیاري از کشورهاي جهان به دلیل 
محیط زیست در حال تبدیل شدن به نگرانی عمومی است و این 

ها  تواند خطر مهمی براي کیفیت زندگی آن می مشکالت محیطی
 ). 55: 1390به شمار آید(سیف الدینی و منصوریان، 

کیفیت محیط زیست شهر از طریق اصالح  ءبراي ارتقا
ساختاري سیماي سرزمین، بر حضور پیوسته طبیعت در شهر و 

یابی به محیط  هاي طبیعی براي دستفرآیندو ها  حفاظت از جریان
). 12: 1388و همکاران، شود(پریور  می زیستی پایدار تأکید

ت مردم به معنی توانایی و قدر کارگیري بهروش  ۲حکمروایی
 گیري عمومی است ها و تصمیم سازي و عمل به سیاست سیاست

 )3:  1391یاپنگ غراوي، (
 تیریداغ در مد یبه موضوع لیتبد ییحکمروا ر،یاخ انیدر سال

2  .  Governance 
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بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که 
ین با توجه اکند. بنابر می ءحکمرانی در تعیین سالمت اجتماع ایفا

که در آن اي  ، حکمرانی خوب یعنی شیوهمحیطی زیستبه منابع 
که شامل حفاظت از محیط  -گیرها به ترویج توسعه پایدار  تصمیم

  )2: 1390زاده و اشرفی،  انجامد(شکري بی -زیست است
که هم اکنون محله باغ فردوس و خیلی از محالت اي  مسئله

دیریت صحیح و عدم عدم م ،رو هستنده ب دیگر شهر تهران با آن رو
سازي حکمروایی شایسته در حوزه محیط زیست شهري است.  پیاده

منجر به تخریب محیط ها  طوري که درآمدهاي ناپایدار شهرداري به
 شود. همچنین عدم شفافیت و پاسخگویی، عدم می زیست

توجهی به آموزش شهروندان،  رسانی صحیح و بی حسابرسی و اطالع
هاي مرتبط با محیط زیست شهري منجر به مدیران و کارکنان نهاد

شود و این  می از بین رفتن و نادیده گرفتن محیط زیست شهري
خود نیز پیامدهاي بسیاري را در پی خواهد داشت. پژوهش پیش رو 
با هدف ارائه توصیفی و ارزیابی کیفیت محیط زیست شهري محله 

د، باش باغ فردوس که یکی از محالت منطقه یک شهر تهران می
تنظیم گردیده است. از بعد فرهنگی نیز این محله داراي پیشینه 
تاریخی و فرهنگی بوده و آثار تاریخی و باستانی و همچنین مراکز 

موزه سینما، باغ موزه هنر ایرانی،  مانند فرهنگی و مذهبی مهمی
 در این محله قرار دارد. ...، قرائت خانه دکتر افشار و

 گرفتن ت با در نظردر پژوهش حاضر سعی شده اس
ها  الگوي حکمروایی شایسته و به تصویر کشاندن آنهاي  شاخص

گذاري آن بر تأثیر گویا چگونگی هاي  چوب داده و آماراردر چ
تغییرات و ارتقاي کیفیت محیط زیست شهري در این محله از 

 دیدگاه ساکنین سنجیده شود.
بررسی نقش حکمروایی اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: 

شایسته در ارتقاي کیفیت محیط زیست شهري از دیدگاه 
 تأثیر ، تحلیل عواملی که بر کیفیت محیط زیست شهري ساکنان

گذارد و بررسی وضعیت محیط زیست شهري محله باغ  می
 فردوس. 

 باشد: می همچنین سواالت پژوهش نیز شامل موارد زیر
ارتقاء کیفیت محیط زیست شهري باعث افزایش  .1

 حکمروایی شایسته از دیدگاه ساکنین خواهد شد؟ ي ها شاخص
حکمروایی شایسته نقشی در ارتقاء کیفیت هاي  شاخص. 2

 محیط زیست شهري دارند؟
 

  مبانی نظري
ناگزیر در کانون محیط زیست  طور بهروند گسترده شهرنشینی 

گسترده وابسته به  طور بهآینده ما است. شهر و مناطق شهري 
هاي جغرافیاي خود هستند که شامل آب، غذا منابع خارج از مرز

 محیطی زیستتواند اثرات  می و مواد خام براي تولید این نیازها
 ).,unep 9 :2012در نقاط دور دست به جاي بگذارد(

رو به افزایش در سراسر جهان این است که هاي  یکی از نگرانی
به مکان سالمی براي  محیطی زیستچگونه شهرها را از نظر 

ی، کار، تفریح و سرگرمی تبدیل کنیم. بخش عظیمی از این زندگ
 محیطی زیستمربوط به ارزیابی و مدیریت عوامل ها  نگرانی

شماري از عملکردهاي منفی شهري بر  تأثیر باشد و همچنین  می
 ).21 :1392و درو ،   لریم(هاي شهري است سایر فعالیت

یفیت شهر از لحاظ توانایی جذب رشد جمعیت بدون کاهش ک
برخی از عوامل که بر ند. محلی متفاوت محیطی زیستمحیط 

گذارند نسبتا تغییر  می تأثیربین رشد و توانایی حفاظت  رابطه
 برخالف). 142: 1390کوهن ، ناپذیرند، مثل آب و هوا و جغرافیا(

هنوز پا بر  محیطی زیستهاي متعدد، بسیاري از مسائل  موفقیت
شوند.  می تر نیز روز به روز وخیمها  جا هستند و بسیاري از آن
که  این«گوید:  میگذاران روز زمین  دنیس هیز، یکی از بنیان

چگونه توانستیم به این سختی بجنگیم و در بسیاري از کارزارها 
س کردیم در لبه باخت قرار پیروز شویم به این دلیل بود که احسا

 ).28: 1382،  راسیچ(»داریم
بر این باورند که تداوم  محیطی زیستنظران  بسیاري از صاحب

و الگوهاي سنتی اقتصادي و مصرف حریصانه مواد در ها  روش
تر از رشد جمعیت افزایش یافته است.  چهل سال گذشته سریع

گونه بر مصرف منابع  اگر روند مصرف کنترل نشود و همین
رفاه و  طبیعی خودریز روي آورده شود، سالمتی، پایداري سرمایه

 جامعه به خطر انداخته شده و به حداقل ممکن زندگی خود و
رسد، محیط زیست موضوع زندگی است نه تصرف و تملک  می

  ).9: 1387پور،  و ساساندلیر زاده  آن (حسین
ات اکولوژیک شهر تأثیرشناسان بر اهمیت ردیابی میزان  بوم

که مردم چقدر  کنند، با این می شناختی) تأکید (جاي پاي بوم
و چقدر محصول جانبی مصارف و تولیدات  کنند می مصرف

توان گفت  می با این رویکرد ،آید می شهري به وجود
 متفاوتی از کیفیت محیط زیست شهري رهنمونهاي  برداشت

شود. براي مثال برخی شهرها به آلودگی محلی کم و کیفیت  می
اي  زیادي گازهاي گلخانه نازند اما مقادیر نسبتا می باالي زندگی

 ).5: 1390کوهن، (کنند یم تولید
 ،شهرها ضروري است محیطی زیستگر چه ارزیابی از عملکرد ا

دهد،  می قرار تأثیر چه که پایداري را تحت  اما کافی نیست آن
عملکردي است که نیاز به ادغام ابعاد اجتماعی و اقتصادي براي 

توان براي حداکثر  می ها شناسایی چگونگی فعل و انعاالتی بین آن
محیط زیستی هاي  چالش نو به حداقل رساندها  دن فرصترسان

 ). Unep, 2012 :8 (ه کار برددر شهرها ب
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 عنوان به GEG(3جهانی ( محیطی زیستهاي  حکومت
تامین مالی، هاي  مکانیزمها،  ابزار سیاستها،  مجموع سازمان

 محیطی زیستهاي فرآیندقوانین، رویه و هنجارهاي تنظیم 
در  محیطی زیستجا که مسائل  . از آنکند می جهانی حمایت

هاي  المللی شد، سیاست میالدي وارد دستور کار بین 1970اوایل 
 ,Adjlnaجهانی به سرعت در حال توسعه بودند( محیطی زیست

رویکردي از نظام  عنوان بهحکمروایی شهري  اصوال). 9 :2006
ي فرآیندشود و در واقع  می گیري و اداره امور شهري تلقی تصمیم

و نهادهاي رسمی ها  است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان
) و NGOدولتی (غیرهاي  اداره شهر از یک سو و سازمان

گیرد. از این رو  می جامعه مدنی، از طرف دیگر شکلهاي  تشکل
رسد که نهاد مدیریت شهري که در ایران از دو سازمان  می به نظر

 و یکی از بهترین سازشهرداري و شوراي شهر تشکیل شده است 
در »کارلیک«کارهاي براي تحقق حکمروایی خوب شهري است. 

حکمرانی خوب، مدیریت کارآمد امور : «گوید می این ارتباط
عمومی از راه بر پاکردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در 

 »استها  اجتماعی افراد و گروههاي  راستایی پیشبرد ارزش
 ).17-19: 1392ن، زاده و اسدیا (ابراهیم

اشاره دارد که مرز بین اي  نظام اداره اي از شیوهحکمروایی به 
و بخش عمومی و خصوصی را نفوذپذیر کرده است. ها  سازمان

بین و ماهیت حکمروایی در ارتباط متقابل و کنش و واکنشی 
حکومتی است و بنابر نظر اکثر درون نیروهاي حکومتی و غیر
ي یعنی اثرگذاري همه ارکان صاحبنظران حکمروایی شهر

کارهایی که به  و گذار شهري بر مدیریت شهر، با تمام سازتأثیر
هاي  که عرصه سوي تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند نه این

عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط حکومتی اختیاردار 
 .)3: 1391 اپنگ،ی(آن باشد

به روابط بین حکمروایی یک فرم متفاوت از حکومت است که 
حکومت و  گذاران، مخاطبان قانون جامعه مدنی با دولت، قانون
ضمن ارائه این تعریف،  »اشترن«شوندگان معطوف است. 

: شمارد می معیارهاي سنجش حکمروایی خوب را به این شرح بر
، شفافیت، قانونمندي، مشارکت ٤پاسخگویی، محاسبه پذیري

ه وجود ساختارهاي ،انتخاب عمومی مدیران شهري و باالخر
نهادي و قانونی براي پشتیبانی و محافظت شهروندان در مقابل 

). از 3: 1384داند(پرهیزگار و کاظمیان،  می اقدامات استبدادي
ند، ذهنشان در اها اغلب کوته نظر ، دولتمحیطی زیستدیدگاه 

کشی از طبیعت و مردم است و دوست دارند  هجهت رشد، بهر

3. Global environmental governance 

4  . Accantability 

هاي  هاي آزاد براي تنظیم فعالیت ند. دولتوابستگی را ترویج ده
هایی نظیر حفظ محیط زیست، سه ابزار مهم  اقتصادي و فعالیت

و  مستقیمهاي  هزینه .2 ؛هاي مالیاتی سیاست .1گیرند:  می را کار
 )776: 1382، راسیچ(مقررات تدوین قوانین و .3

 تأثیرکه توسعه در وضعیت اقتصادي یک کشور این  با وجود
 آن بر محیط زیست از هر منفعتی پیشی تأثیردارد، مثبت 

 مسئلهگیرد. نقش اصلی اقتصادانان در تجزیه و تحلیل این  می
کوزنتس و نیز اثبات این  محیطی زیستمهم در مفهوم منحنی 

فرضیه نهفته است که توسعه اقتصادي هم دوست و هم دشمن 
باشد. توسعه اقتصادي اغلب  می کیفیت محیط زیست شهري

 در شهرهاي فقیر کاهش به ویژهیفیت محیط زیست را ک
تواند به درآمد نسبی کمک کرده و  می دهد. اما تداوم توسعه می

بسیاري از مشکالت مربوط به آلودگی شهرهاي ثروتمند را حل 
 ،)1998( . به عالوه، همان طور که فینچر)3: 1390کوهن، (کند
تر  ژي بیشتباهی محیط زیست به صورت مصرف انر«گوید:  می

و آلودگی در بسیاري موارد نتیجه افزایش استانداردهاي زندگی 
بلکه نتیجه صنعتی شدن است که به صورتی دیگر بر  .نیست

         »مثال تولید کاال براي صادرات.گذارد  می تأثیرزندگی مردم 
 )47: 1389بون و مدرس،  ی(ج

 عمومی براي ارائههاي  قابلیت نهادي سازمان، حاکمیت
کاالهاي مورد تقاضاي عموم و کمک به شهروندان کشور یا 
نمایندگان آنها به صورت کارا، شفاف، منصفانه و همراه با 
پاسخگویی با توجه به منابع محدود است. این تعریف از 
حاکمیت، معرف یک سازمان بین المللی و نهاد توسعه مانند 

 حاکمیت خوبهاي  بانک جهانی است که از طریق برنامه
ها تقویت  درصدد پشتیبانی از اصالحاتی است که هدف آن

دریافت کننده کمک است در هاي  ظرفیت راهبردي حکومت
دنی را در حاکمیت عین حال که قصد دارد با مشارکت جامعه م

به علت افزایش نرخ رشد ). 13: 1386نیز تحکیم بخشد(کایر، 
مدیریت شهرنشینی به احتمال زیاد براي آینده باید به موضوع 

کارآمد و موثر اهمیت داده شود و  طور بهمحیط زیست شهري 
براي این امر مهم این است که ظرفیت و توانایی شهرداري 

محلی از  محیطی زیستبراي تولید منابع و رسیدگی به مشکالت 
جمله، مدیریت مواد زائد جامد و آلودگی آب، آلودگی هوا انجام 

 ).The world bank,2007: 12گیرد(
 

 اصول حکمروایی شایسته 
حکمروایی،  براي شایسته شدن حکمروایی، اساسا باید

تشریک مساعی بر گیرنده باشد و بین تمامی پذیر و در مشارکت
 ). 6: 1392کنشگران کاراَ و اثر بخش رخ دهد(صرافی و همکاران، 
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هاي  يگیر مشارکت: به معنی حضور همه مردم در تصمیم - 
رت مستقیم و هم از طریق مختلف است که هم به صو

یابد.  می قانونی و مشروع تحققاي  نمایندگان و نهادهاي واسطه
مبتنی بر وجود آزادي بیان و حق اظهار  مباحث مشارکت غالبا

ی مختلف سیاسی و امنیتهاي  نظر همه افراد جامعه در حوزه
به معنی آن نیست که تمایالت،  خواهد بود البته این امر لزوما

تک تک افراد جامعه مورد توجه قرار هاي  و نگرانی ها خواسته
بلکه منظور مشارکتی حداکثري است که از طریق  ،گیرد

 کند. می خاص خود تحقق پیداهاي  مکانیسم
حکمروانی  مسئلهپاسخگویی: پاسخگویی یک امر حیاتی براي  - 

نهادهاي دولتی بلکه بخش خصوصی و  خوب است. نه تنها
ی باید نسبت به عموم مردم و همه افراد ذي جامعه مدنهاي  سازمان

ا نفع پاسخ گویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانونی قابل اجر
هاي  حداکثري ظرفیت کارگیري به نیست. در این رویکرد هدف

نیل به اهداف  منظور بهفوق الذکر هاي  موجود در هر یک از بخش
 است تري از رفاه اجتماعی و اقتصادي گسترده

پذیري: حکمرانی خوب نیازمند این است که نهادها و  لیتمسئو - 
گیري در یک چارچوب منطقی به همه استفاده  تصمیمهاي  فرآیند

رسیدن به این هدف تنها  .کنندگان آن خدمات الزم را ارائه دهد
گیر نسبت به تأمین  پذیر است که نهادهاي تصمیم زمانی امکان

 ولیت داشته باشند.و تمایالت افراد احساس مسئها  خواسته
 شفافیت: شفافیت به معنی جریان آزاد اطالعات و قابلیت - 

دسترسی سهل و آسان به آن براي تمامی استفاده کنندگان 
مربوطه است. اطالعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل 
فهم در دسترس باشند و از طرف دیگر اتخاذ تصمیمات و اجراي 

 ت مشخص پیروي کند.ها از قوانین و مقررا آن
: حکمرانی خوب به معنی آن است که کاراییاثر بخشی و  - 

هاي تصمیم گیرنده همیشه نیازهاي مردم را در  نهادها و سازمان
نظر داشته باشند و از منابع موجود به صورت کارا استفاده کنند. 

در ارتباط با حکمرانی خوب به معنی استفاده پایدار  کاراییمفهوم 
ع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نیز خواهد بود لذا از مناب

 موضوع بهترین استفاده از منابع حکمرانی ارتباط مستقیم دارد.
عدالت و برابري: در حکمرانی خوب همه افراد باید از  - 

هاي برابر برخوردار باشند. رفاه یک جامعه وابسته به  فرصت
در آن  که تضمین این امر است که همه اعضاي آن احساس کنند

هاي  براي تحقق این امر همه گروه .جامعه استفاده کننده هستند
هاي الزم براي افزایش توانمندي خود  پذیر باید از حمایت آسیب

 ).95-96: 1390رفیعیان و حسین پور، برخوردار باشند(
هاي قانونی  قانون محوري: حکمروایی خوب مستلزم چارچوب -

طرفانه اجرا شود، از  صورت بی باشد که به درست و منصفانه می

سوي دیگر وجود قوانین کارآمد، مراعات چارچوب قانونی در 
ها،  يگیر گیري و دور بودن افراد غیرمسئول از تصمیم تصمیم

مسئله قانون محوري و قانونمندي را در حکمروایی خوب بیش 
از پیش مورد توجه قرار داده است. پایبندي به قوانین نیازمند 

         دم و همچنین احترام مسئوالن به قانون استآگاهی مر
 ).5: 1391الدین افتخاري و همکاران،  (رکن

 

 
 مدل حکومت خوب شهري. 1شکل 

 97: 1390رفیعیان و حسین پور، مأخذ:                              
 

 پیشینه تحقیق
ي از فرآینداز آن جایی که حکمروایی در بیانی ساده، 

ها در آن به اجرا در  روندي است که تصمیم سازي و تصمیم
        توان آن را به قدمت تمدن بشري دانست آیند، می می

 ).68: 1384(فرزین پاك، 
و  1980چه کاربرد مفهوم حکمروایی شهري از اواخر دهه  اگر 

اولین نظریه پردازي » برایان مک اللین«از آفریقا آغاز گردید، اما 
             این مفهوم پرداخته است به 1973است که در سال 

). او عقیده دارد تقاضاي روزافزون 47: 1388(تقوایی و تاجدار، 
مردم شهرها این است که حکومت شهري باید نسبت به روندهاي 

اقداماتش با مسائل شهري و تحول » پاسخگوتر«تغییر در شهر 
 عنوان به، »تر مسئول«، نسبت به اجتماع »تر متناسب«ها  آن

بخشی از نظام یادگیري بهتر عمل کند و سرانجام نقش مهم در 
کند. پس از او افراد  ءپیش بینی، کشف و استقبال از آینده ایفا

نیز این بحث را » 6اتکینسن«و » 5مک کینلی«دیگري چون 
  ).491: 1385اند(برك پور،  مطرح کرده

هاي تعدیل  ، پس از یک دهه سیاست1980در اواخر دهه 
ساختاري در بسیاري از کشورهاي آفریقایی، بانک جهانی  اقتصادي
تیجه رسید که حکمرانی، موضوعی اساسی در راهبرد توسعه نبه این 

5. Mc Kinlay 
6. Atkinson 
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کشورهایی است که عملکردشان ضعیف است. به عبارتی بانک 
شیوه  –دریافت که حکمرانی  1989جهانی در مطالعات سال 

 –مت کنندگان مدیریت و اداره کشور یا رابطه شهروندان با حکو
موضوع محوري توسعه است. پس از آن سازمان ملل در دومین 

استانبول،  1996هاي انسانی، در سال  کنفرانس مربوط به سکونتگاه
قرار » فعالیت جهانی براي حکمروایی شهري خوب«شعار خود را 

بایست در جهت استقرار  داد و تأکید کرد که شهرهاي جهان می
در داخل  ).500: 1385پور،  (بركارندحکمروایی شهري قدم برد

حکمروایی شایسته  هاي مختلفی در مورد ایران نیز پژوهش
 صورت گرفته است.

نامه کارشناسی ارشد خود با  )، در پایان1391شمس پویا ( 
و سازماندهی فضایی  منظور بهعنوان تحلیل حکمروایی شهري 

مروایی هاي حک ها و شاخص اسالمشهر، به تجزیه و تحلیل مؤلفه
چون مشارکت، پاسخگویی، قانونمندي، شفافیت، اثربخشی و 

بررسی و تحلیل سازمان  منظور بهپذیري  ، مسئولیتکارایی
فضایی منتج از ساختارهاي و نهادهاي الگوي توسعه فضایی 

گیري  پرداخته است و نتایج پژوهش حاکی از این است که شکل
ایداري مدیریت و رشد شهر اسالم شهر بدون توجه به اصول پ

رنگ  شهري، عدم توجه به نهادهاي مشارکتی و مردمی، کم
هاي شهروندي و ...  هاي اجتماعی تشکل بودن نقش مردم، گروه

ها  ریزي هاي شهري بوده است و در مجموع برنامه در طرح
 باشد. متمرکز و مدیریت فضایی واگرا با حداقل روابط افقی می

ساختار «ي خود تحت عنوان ا)، در رساله دکتر1389عبدالهی (
محله پایدار شهرهاي ایران (گذشته، اکنون، الگوي آتی) در شهر 

اي اختصاص  ،  در رساله خود فصلی را به حکمروایی محله»شیراز
پرداختن به مفهوم  منظور بهداده است. وي در تحقیق خود 

اي و معیارهاي پایداري محله در چارچوب دیدگاه  حکمروایی محله
یی محله ابتدا تالش نموده تا به شرح و بسط مفهوم حکمروا

هاي گوناگون از این مفهوم که منجر به  حکمروایی شهري و تلقی
گیري رویکردها، خاص نظري شده است و همچنین به  شکل

هاي گوناگون از مفهوم حکمروایی پرداخته و اشاره شده  برداشت
 .اشدب حکمروایی محله اصول رویکردهاي توسعه و ترویج می
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   * * *    *  9معاون واحد عملیاتی

      *   * * دنیش ماتا

    *   * * *  زاله داروود-موریتا ساجیکو

    *   *   * سان فنگ کام

    *     * * دیوید.جی.اي. داگالس

سکان بشر سازمان برنامه ا
 *   *  *  * * * 10 ملل متحد

دانیل کافمن، آرت کراي، 
    * *   * *  پابلوزوید، لوبتون

تیلور، ویس، موبیس، 
    *   *  * * تیسدل

    * * * * * * * شاخص هاي پژوهش

7. United Nations Development Programme  
8. United Nations Centre for Human Settlements 
9. Operating Department Assistant 
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 روش تحقیق
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردي و به لحاظ روش توصیفی 

اي  ع آوري اطالعات به صورت کتابخانهتحلیلی است. شیوه جم –
و میدانی است که از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه 

گیري به  آماري شامل جمعیت ساکن محله باغ فردوس و نمونه
نفر با استفاده از  374صورت تصادفی ساده و با حجم نمونه 

هاي پژوهش  فرمول کوکران انجام گرفت. در تجزیه و تحلیل داده
هاي جمع آوري شده با  عالوه بر اتکا بر اسناد و مدارك، داده

گذاري شدند. تجزیه و  اي لیکرت ارزش گزینه 5استفاده از طیف 
 اي و تک نمونه tهاي آماري  ها با استفاده از آزمون تحلیل داده

 روش تحلیل عاملی انجام شد. 
 

 محدوده مورد مطالعه

منطقه یک تهران  7ه محله باغ فردوس یکی از محله هاي ناحی
توان گفت که این محل  می گیري این محله باشد. زمانی شکل می

رسد  گونه که به نظر می ولی این .محدوده زمانی مشخصی ندارد
گیري محله در زمان پادشاهان قاجاریه یا شاید قبل از  زمان شکل

باشد و این محل نیز همانند بسیاري از محالت شمیران به  می آن
هاي حاصلخیز  و هواي مساعد و دارا بودن زمیندلیل آب 

کشاورزي شکل گرفته است. وجود آثار فرهنگی و تاریخی مهمی 
خانه دکتر افشار،  همچون باغ موزه هنر ایرانی، موزه سینما، قرائت

عمارت باغ فردوس و غیره بر اهمیت فرهنگی و تاریخی این 
یت ریزي و مدیر افزاید که این امر نیز مستلزم برنامه محله می

هایی با ارزش که حتی در بحث  مکان عنوان بهصحیح این اماکن 
کنند. باغ  ءتوانند نقش مهمی ایفا محیط زیست شهري نیز می

فردوس در قدیم از سمت شمال به پل تجریش از سمت جنوب به 
پارك وي، از سمت شرق به رودخانه و از سمت غرب به خیابان 

بندي مصوب در اساس آخرین مرز شده است. برولیعصر منتهی 
از شمال این محله به میدان تجریش ابتداي خیابان  1387سال 

ولیعصر و از جنوب به بزرگراه مدرس، مریم شرقی (فرشته) و از 
هاي دربندي، شاهد و انتهاي آفریقا و از غرب به  شرق به خیابان

مساحت کل  و شود می چهارراه پارك وي و خیابان ولیعصر منتهی
 باشد.  می مربعمتر 1933028ین محله  ا

 14973در این محله  ،1385آماري سال اطالعات بر اساس 
نفر ساکن هستند که از بین این تعداد جمعیت ساکن در محله 

دهند،  می نفر را زنان تشکیل 7328نفر را مردان و  7645
 نفر 322نفر و افراد بیکار  3453جمعیت فعال و شاغل در محله 

خانوار  3456. تعداد کل خانوارهاي ساکن در این محله باشند می
نفر هم افراد بیسواد در این  318نفر و  14071است، افراد باسواد 

نفر هستند و مجردین نیز  7945کنند. متأهلین  می محله زندگی
 باشد. می نفر 5921

درصد زن تشکیل شده  4/29درصد مرد و  6/70جامعه نمونه از 
درصد پرسش شوندگان داراي شغل دولتی،  3/15است. همچنین 

درصد  5/3درصد شغل آزاد،  5/43درصد خانه دار،  3/15
 6/30درصد بیکار بودند. به لحاظ تحصیالت  4/22بازنشسته و 

درصد کاردانی و کارشناسی و  8/51تر،  درصد افراد دیپلم و پایین
ترین محدوده سنی متعلق  درصد ارشد و دکتري بودند. بیش 6/17
درصد  2/61ساله است.  25-40سال و  25هاي سنی زیر  ه گروهب

درصد اجاره نشین  6/37از پرسش شوندگان داراي خانه شخصی، 
 هاي سازمانی ساکن هستند. درصد نیز در خانه 2/1و 

 
 نموقعیت محله باغ فردوس در منطقه یک شهرداري تهرا .2شکل 
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 پایایی ابزار
هاي فنی ابزار  دیگر از ویژگی پایایی یا قابلیت اعتماد یکی

گیري  گیري است که نشان دهنده این است که ابزارهاي اندازه اندازه
که براي سنجش متغیر و صفتی خاص ساخته شده تا چه اندازه 

عبارت دیگر  دهد. به  نتایج یکسانی را در شرایط مشابه به دست می
ش نتایج پذیري و سنج ابزار پایا ابزاري است که از خاصیت تکرار

 ).517: 1382ازکیا و دربان آستانه، یکسان برخوردار باشد(
ی ضریب آلفاي هاي محاسبه قابلیت پایای یکی از روش

 30اي مقدماتی با توزیع  در این پژوهش مطالعه باشد. کرونباخ می
استفاده شده است. سپس از آن پرسشنامه در قالب پیش آزمون 

ر آلفا براي هر سئوال و کل مقدا SPSSبا استفاده از نرم افزار 
 پرسشنامه به شرح زیر به دست آمد. 

دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر، به معنی عدم 
پایداري تا مثبت یک به معناي پایایی کامل است که هر چه 

تر باشد، قابلیت اعتماد پرسشنامه  این مقدار به یک نزدیک
تر از  آلفا باید بیششود. طبق قاعده تجربی مقدار  تر می بیش

                   بتوان مقیاس را داراي پایایی به شمار آورد باشد تا 7/0
در ). 524: 1382و ازکیا و دربان آستانه، ) ٦٤: ۱۳۸٥(دیواس، 
پایایی  به دست آمد. بنابراین 852/0 مقدار آلفاي ابزار این مطالعه

 ).3و  2 هاي شود(جدول آن تایید می

 آزمون آلفاي کرونباخ  نتیجه .2جدول
 جهت تعیین پایایی ابزار

 تعداد گویه مقدار آلفا

852/0 23 

 ها آلفاي کرونباخ جهت نشان دادن پایداري درونی گویه. 3جدول 
ها گویه  مقدار آلفا 

865/0 مشارکت  
ها و فضاي سبز در شهر و محل زندگی تمایل مدیران به مشارکت شما در ساخت وساز پارك  842/0  

محیطی زیستهاي  هاي مربوط به کاهش آلودگی دعوت مدیران شهري به مشارکت شما در اجراي برنامه  844/0  

838/0 نقش مدیریت شهري در افزایش مشارکت مردم در راستاي بهبود محیط زیست محله  

هاي محیط زیستی در سطح محله تمایل به شرکت در تصمیم گیري  855/0  

از تخریب محیط زیست( مانند قطع نکردن درختان و..)مشارکت مردم در جلوگیري   848/0  

844/0 نقش مشارکت زنان در بهتر شدن وضعیت محیط زیست(مانند تفکیک زباله در خانه)  

هاي حمایت از محیط زیست (مانند تمایل به مشارکت در سازمان NGO ( 848/0 و سازما نهاي غیر دولتی  
841/0 پاسخگویی  

بهبود وضعیت محیط زیست محله شماتوجه مسئوالن به   844/0  

ها وشکایت مردم در خصوص تخریب محیط زیست محل زندگی شما پاسخگویی مدیران شهري به خواسته  838/0  

کاراییاثربخشی و   859/0  

هاي اعمال شده شهرداري در کاهش آلودگی( هوا، آب و..) محل زندگی شما تاثیر برنامه  844/0  

محله در پایداري محیط زیست محله شما تاثیرعملکرد مدیران  844/0  

در سطح محله محیطی زیستهاي انجام شده از سوي مدیران  میزان اثربخشی طرح  888/0  
843/0 شفافیت  

در محله محیطی زیستهاي  ها و برنامه میزان اطالع شما از تصویب طرح  845/0  

در محله یطیمح زیستهاي  ها و برنامه میزان اطالع شما از اجراي طرح  843/0  

هاي صرف شده براي حفاظت و توسعه محیط زیست میزان اطالع شما از بودجه  842/0  

842/0 میزان اطالع رسانی مدیران محله در مورد وضعیت محیط زیست در محله شما  

842/0 آموزش مردم توسط مسئولین در حفظ و صیانت از محیط زیست شهري  

845/0 مسولیت پذیري  

ه پذیرش مسئولیت در زمینه محیط زیستی درسطح محله خودتمایل ب  848/0  

842/0 میزان مسئولیت پذیري مدیران شهري در قبال حفظ محیط زیست شهري  

846/0 قانون محوري  

842/0 میزان برخورد قانونی مسئولین با عوامل آلوده کننده محلی  

محیطی زیستمیزان پایبندي مدیران به رعایت قوانین   844/0  

845/0 عدالت و برابري  

در محله محیطی زیستمیزان دسترسی به فضاهاي باز و سبز و فضاهاي   851/0  

848/0 اختصاص بودجه کافی به محله شما در جهت رفع مشکالت محیط زیستی  
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 اکتشافی تحلیل عامل
رود که شواهد کافی  می تحلیل عامل اکتشافی زمانی به کار

 منظور بهمناسب هاي  تعداد عاملبراي تشکیل فرضیه درباره 
هایی که پراکندگی بین متغیرها را  تعیین تعداد یا ماهیت عامل

کنند، وجود نداشته باشد. بنابراین تحلیل اکتشافی توجیه می
یک روش تدوین و تولید تئوري و نه یک روش  عنوان بهتر  بیش

تحلیل هاي  شود. همه روش می آزمون تئوري در نظر گرفته
هاي  لفهؤنتایج مشابه با راه حل م ،اکتشافی تمایل دارندعاملی 

ی به همین منظور براي بررسی روای دهند. می اصلی به دست
حکمروایی شایسته نیز ساختار عوامل هاي  اي شاخص سازه

متغیرهاي تحقیق، شیوه آماري تحلیل عاملی از نوع اکتشافی و 
 گیرد.  می و آزمون بارتلت مورد استفاده قرار KMOبه روش

هاي  تحلیل عامل اکتشافی به روش مؤلفه در این مطالعه
 مشاهده ،4جدول  درطور که  اصلی صورت گرفت، همان

مورد تأیید  ، بنابراین8/0برابر است با  KMOشود مقدار  می
 Sig=000/0با مقدارداري  است و آزمون بارتلت در سطح معنی

 را نشان می دهد. اي پرسشنامه تأیید سازه
 

 و کرویت بارتلت  KMOنتایج آزمون . 4ل جدو
KMO  802/0 شاخص  

 آزمون کرویت بارتلت

167/853 مقدار کاي اسکویر  

 253 درجه ي آزادي

000/0 سطح معناداري  

براي مقایسه میانگین ابعاد  ،اي آزمون تی تک نمونه
 حکمروایی شایسته

 اي، براي مقایسه تک نمونه تی، نتایج حاصل آزمون 5جدول 
میانگین میزان حکمروایی شایسته جهت ارتقاي کیفیت محیط 
زیست محله انجام گرفته است. در این آزمون با سطح متوسط 

باشد. با توجه به  اند که نتایج آن به شرح زیر می مقایسه شده
) با µ=3مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین شاخص ( H0 فرضیه

داري  ود سطح معنیش ها همان طور که مشاهده می میانگین داده
 05/0کلی کمتر از  طور بهآزمون تی، براي هر کدام از ابزارها 

باشد و با توجه  می H0باشد که نشان دهنده رد شدن فرضیه  می
هاي آزمون مشهود است که از دید افراد محله  به اختالف میانگین

ترین  داراي بیش 2/3مورد نظر میزان عدالت و برابري با میانگین 
داراي وضعیت بهتري  02/3سپس مشارکت با میانگین اثر و 

توان گفت که بعد  داري می باشند که با توجه به سطح معنی می
) µ=3پاسخگویی، شفافیت و قانون محوري با سطح میانگین (

تر  ها کم باشد. در واقع عملکرد آن داراي اختالف معنادار آماري می
تفاوت معنادار  ها داراي باشد و سایر شاخص از حد متوسط می

 ها در سطح متوسط است.  باشد در واقع عملکرد آن آماري نمی
در مجموع پیاده سازي حکمروایی شایسته در سطح محله مورد 

هاي  ریزي باشد. بنابراین نیازمند برنامه تر از سطح متوسط می نظر کم
الزم جهت درگیر کردن مردم محله براي افزایش سطح 

له و پیاده سازي ابعاد حکمروایی شایسته هاي ساکنین مح توانمندي
 .جهت ارتقاء کیفیت محیط زیست شهري است

 تک نمونه اي براي بررسی میزان حکمروایی شایستهتی آزمون  نتایج .5جدول 

 اختالف میانگین ها سطح معناداري دوسویه درجه آزادي آماره آزمون تی میانگین متغیرها

0218/3 مشارکت  275/0  84 784/0  2185/0  

7176/2 پاسخگویی  910/2-  84 005/0  28235/0-  

کاراییاثربخشی و   7216/2  802/1-  84 075/0  27843/0-  

2588/2 شفافیت  242/8-  84 000/0  7411/0-  

ولیت پذیريئمس  9824/2  185/0-  84 853/0  1765/0-  

6412/2 قانون محوري  553/3-  84 001/0  35882/0-  

1235/3 عدالت و برابري  507/1  84 135/0  12353/0  

77/2 حکمروایی شایسته  652/3-  84 000/0  249/0-  

حکمروایی شایسته در محله باغ  ،77/2با توجه به میانگین 
سطح وضعیت موجود حکمروایی  مشخص می شود کهفردوس 

 می باشد.تر از متوسط  شایسته در محله یاده شده در حد کم
 

 ر محله باغ فردوسوضعیت موجود حکمروایی شایسته د. 3شکل 
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پرسش به کار گرفته شده در بررسی اجراي  23کلی از  طور به  
کیفیت محیط زیست  ءابعاد حکمروایی شایسته در جهت ارتقا

مجموع واریانس  19/64پرسش  6شهري در محله باغ فردوس 

مقادیر استخراج  عنوان بهعامل اصلی  6را توضیح داده است. 
شده  ارائه ،6ها در جدول آن هاي مشخص شدند که دسته بندي

 است.

هاي حکمروایی شایسته در سطح محله باغ فردوس نتایج واریانس تببین شده مربوط به شاخص .6جدول   

 مؤلفه
 مقادیر چرخش یافته بارهاي عاملی مقادیر استخراج از مربعات بارعاملی مقادیر ویژه اولیه

سدرصد واریان جمع درصد تجمعی درصد واریانس جمع  درصد تجمعی درصد واریانس جمع درصد تجمعی 

1 980/6  349/30  349/30  980/6  349/30  349/30  439/3  952/14  952/14  

2 163/2  406/9  775/39  163/2  406/9  775/39  809/2  213/12  164/27  

3 840/1  999/7  754/47  840/1  999/7  754/47  358/2  250/10  414/37  

4 449/1  301/6  055/54  449/1  301/6  055/54  271/2  873/9  287/47  

5 293/1  624/5  679/59  293/1  624/5  679/59  002/2  706/8  993/55  

6 038/1  512/4  190/64  038/1  512/4  190/64  885/1  197/8  190/64  

7 928/0  034/4  224/68        

8 899/0  907/3  131/72        

9 853/0  707/3  837/75        

10 748/0  254/3  091/79        

11 656/0  853/2  945/81        

12 591/0  571/2  516/84        

13 546/0  375/2  891/86        

14 521/0  267/2  158/89        

15 492/0  137/2  296/91        

16 401/0  743/1  039/93        

17 326/0  418/1  457/94        

18 301/0  310/1  767/95        

19 278/0  207/1  975/96        

20 244/0  062/1  037/98        

21 195/0  849/0  886/98        

22 164/0  711/0  597/99        

23 093/0  403/0  000/100        

 
 ، مقادیر عناصر استخراجی بعد از انجام چرخش را نشان7جدول 

 اند.  گروه طبقه بندي شده 6می دهد که  در 
لی بعد از دوران ماتریسی نتایج حاصل از روش تحلیل عام

) 16، 9، 8، 3، 2، 1( هاي سؤالدهد که  ،  نشان می7طبق جدول 

) در دسته دوم، 21، 20، 19، 17( هاي در دسته اول، سؤال
)، در 7، 6، 5، 4( هاي سؤال) در دسته سوم، 11، 10( هاي سؤال

) در دسته پنجم و 15، 14، 13، 12( هاي سؤالدسته چهارم، 
 گیرند. ) در دسته ششم قرار می23، 22، 18( هاي سؤال
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 ماتریسی به روش واریماکس دوران از پس هاي حکمروایی شایسته شاخص به هاي مربوط پرسش عاملی تحلیل روش نتایج .7جدول 

 

 مؤلفه

1 2 3 4 5 6 

Q1 666/0  225/0  078/0-  241/0  158/0  128/0  

Q2 706/0  002/0  188/0  054/0  163/0  030/0  

Q3 659/0  145/0  514/0  170/0  056/0-  095/0  

Q4 012/0-  076/0-  175/0-  772/0  142/0  027/0  

Q5 188/0  020/0  449/0  558/0  092/0-  051/0-  

Q6 218/0  377/0  209/0  634/0  087/0-  018/0  

Q7 212/0  026/0  005/0  710/0  015/0  266/0  

Q8 649/0  119/0  056/0  080/0  191/0  208/0  

Q9 589/0  183/0  516/0  126/0  197/0  023/0  

Q10 034/0  275/0  772/0  025/0-  284/0  079/0  

Q11 236/0  227/0  720/0  025/0-  030/0  183/0  

Q12 034/0  0,038/0-  096/0  017/0  578/0  221/0  

Q13 398/0  275/0  065/0-  049/0-  639/0  050/0-  

Q14 470/0-  131/0  110/0  058/0  660/0  217/0-  

Q15 294/0  352/0  275/0  085/0  620/0  255/0-  

Q16 549/0  302/0  191/0  185/0  198/0  206/0-  

Q17 253/0  604/0  193/0  394/0  005/0  028/0-  

Q18 119/0-  134/0  262/0  314/0  258/0  583/0  

Q19 107/0  592/0  309/0  103/0  221/0  223/0  

Q20 115/0  859/0  066/0  013/0-  138/0  129/0  

Q21 148/0  763/0  181/0  054/0-  060/0  156/0  

Q22 033/0  198/0  122/0  142/0  115/0-  738/0  

Q23 465/0  109/0  036/0-  088/0-  012/0  720/0  

 گیري بحث و نتیجه
هاي اخیر توجه به مشکالت و معضالت محالت و  در سال

 هاي ریزي ها در صدر برنامه ریزي جهت بهبود محیط زیست آن برنامه

یک محله سالم از لحاظ مکانی باید در شهري قرار گرفته است. 
جایی واقع شده باشد که دسترسی به مراکز کاري و تجاري و 
خدمات حمل و نقل عمومی به آسانی میسر باشد. از لحاظ محیط 
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زیستی باید عاري از هر نوع آلودگی باشد. عدالت اجتماعی از لحاظ 
ین دسترسی به خدمات و امکانات در آن تضمین شده باشد. همچن

هاي عمومی و  داراي مرزهاي قابل لمس براي افراد باشد و مکان
فضاهاي باز و سبز براي شکل گیري روابط اجتماعی در آن وجود 

ریزي باید مردم محور باشد و در تمام مراحل اجرا  داشته باشد. برنامه
هاي شهري، دیدگاه ساکنین و  گیري براي پروژه و تصمیم

ه قرار گیرد. حکمروایی شایسته ها مورد توج هاي آن خواسته
ش این است که تمام عوامل و ابعاد باعث بشوند تا مردم در ا رسالت

هاي شهري قرار گیرند و این مهم با مشارکت و  ریزي محور برنامه
 انعکاس نظرات ساکنین شهر قابل تحقق است.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان کیفیت محیط زیست 
هاي حکمروایی شایسته از  اساس شاخص محله باغ فردوس بر

) 3با میانه نظري 77/2تر از متوسط ( دیدگاه ساکنین در حد کم
ارزیابی شد. نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن است که در شاخص 

هاي محیط زیستی  مشارکت، تمایل به شرکت در تصمیم گیري
) و تمایل به مشارکت در 77/0(با ضریب  در سطح محله 

هاي  ي حمایت از محیط زیست (مانند سازمانها سازمان
)، در شاخص پاسخگویی، توجه 71/0دولتی) (با ضریب غیر

مسئوالن به بهبود وضعیت محیط زیست محله شما (با ضریب 
هاي اعمال  ، تاثیر برنامهکارایی)، در شاخص اثربخشی و 64/0

شده شهرداري در کاهش آلودگی( هوا، آب و..) محل زندگی 
و تأثیر عملکرد مدیران محله در پایداري محیط  )77/0شما (

)، در شاخص شفافیت، میزان 72/0زیست محله شما (با ضریب 
در  محیطی زیستهاي  ها و برنامه اطالع شما از اجراي طرح

ها و  ) و میزان اطالع شما از تصویب طرح66/0محله (با ضریب 
)، در 639/0در محله (با ضریب  محیطی زیستهاي  برنامه

پذیري مدیران شهري  پذیري، میزان مسئولیت اخص مسئولیتش
)، در شاخص 59/0در قبال حفظ محیط زیست شهري (با ضریب 

قانون محوري، میزان برخورد قانونی مسئولین با عوامل آلوده 
)، در شاخص عدالت و برابري، 859/0کننده محلی (با ضریب 

 محیطی زیستمیزان دسترسی به فضاهاي باز و سبز و فضاهاي 
از تري بودند.  ) داراي بار عاملی بیش738/0در محله (با ضریب 

هاي مربوط به حکمروایی شایسته، عدالت و برابري و  میان شاخص
ها وضعیت  مشارکت در محله باغ فردوس نسبت به سایر شاخص

هاي شفافیت، قانون محوري و  دهد و شاخص بهتري را نشان می
اند و از این  ز حد متوسط ارزیابی شدهتر ا مردم کم پاسخگویی از دید

 حیث داراي وضعیت مناسبی نیستند.
ها  که تمایل مشارکت مردم به شرکت در پروژه توجه به این  با

هاي محیط زیستی زیاد است باید از این ظرفیت نهایت  و برنامه
توان با استفاده از مراکز  استفاده به عمل آید. براي این امر می

هاي سبز، دوستداران محیط  ایاري محالت، خانهموجود مثل شور
زیست و در کل فضاهاي فرهنگی موجود در جهت بهبود محیط 
زیست محله گام برداشت. البته الزم به ذکر است که این نوع 

هاي حکمروایی  نمود عینی شاخص عنوان بهتوانند  فضاها می
توانند مورد  شایسته در حوزه محیط زیست شهري باشند که می

هاي موجود  ررسی قرار گیرند. به عبارت دیگر عالوه بر شاخصب
هاي عینی  توان به شاخص و مورد بررسی در پژوهش حاضر می

دیگر برخاسته از حکمروایی شایسته مانند عدالت در توزیع ثروت 
بین طبقات مختلف، عمکرد مسئوالن در راستاي حفظ محیط 

اندازي  ام شده، راههاي کمی و کارهاي انج زیست با توجه به داده
ي پاسخگویی به مردم از طرف مسئوالن و اهاي کار سیستم

هاي اصلی و مهم جهت  غیره نیز پرداخت. همچنین یکی از راه
پیاده سازي اصول حکمروایی شایسته در شهرها و محالت 

هاي اجتماعی و مردمی در حوزه محیط  شهري استفاده از ظرفیت
که نه  شهري به دلیل اینباشد. حوزه محیط زیست  زیست می

تنها براي مردم و ساکنان شهري، بلکه براي مدیران و مسئوالن 
توان با ایجاد  شهري نیز حائز اهمیت بوده و بدین طریق می

پیوند بین محیط زیست شهري و اصول حکمروایی شایسته، 
  بهشت زندگی را براي ساکنین محالت شهري به ارمغان آورد.

 

 راهکارها
ارتقاء کیفیت محیط زیست محله باغ فردوس براساس  منظور به

 شود: هاي حکمروایی شایسته راهکارهاي زیر ارائه می شاخص
گیري  ها و تصمیم ریزي افزایش مشارکت مردم در برنامه •

هاي محیط  برنامه هاي مختلف از جمله براي اجراي برنامه
  ؛زیستی در محله

ور پررنگ هاي غیرانتفاعی در راستاي حض تقویت سازمان •
 ؛ها يگیر مردم در تصمیم

هاي مختلف در  رسانی دقیق و آشکار اجراي برنامه اطالع •
  ؛سطح محله

برخورد قانونمند و جدي با عوامل آلوده کننده محیط زیست  •
  ؛محله

 هاي محیط زیستی در محله افزایش اجراي طرح •
 ؛فردوس در راستاي ارتقاي کیفیت زندگی باغ

 ءه ساکنان در جهت حفظ و احیازم بهاي ال ارائه آموزش •
 محیط زیست محله.
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