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  مورد مطالعه شهر تهران: هاي حکمروایی شهري در تحقق توسعه پایدارچالش
  

  1ژیال سجادي

  علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران  ریزي شهري عضو هیئتاستادیار جغرافیا و برنامه

  2سعیده خسروي

 )نویسنده مسئول(ایران  ،ریزي شهري دانشگاه شهید بهشتی تهراندانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه

  3سپیده بقایی

  ایران ،تهرانریزي شهري دانشگاه شهد بهشتی دانشجو دکتري جغرافیا و برنامه

  یدهچک
ناپذیر در ادامه حیات آنها تلقی اجتنابدرکشورهاي در حال توسعه ضرورتی  به ویژهه جانبه در پایداري توسعه شهرها تالش هم

دهه از  با وجود گذشت  بیش  از یک. خوب شهري امکان پذیر نخواهد شدتحقق این امر مگر با حکمروایی . گردیده است
با تاکید بر مشکالت مختلف اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی شهرها در کشورهاي  ،)MDG(توسعه پیگیري اهداف هزاره 

از . اندناموفق بودهکیفیت و با قابلیت زندگی باال،  سالم، با ي نیل به شهر حتی در هدفی چون از آنها در حال توسعه ، بسیاري 
باقی نمانده است از این رو بررسی ) SDGs(توسعه پایدار اهداف جدید  ز چند ماه به  پایان این برنامه و تببینبیش اائیکه آنج

هاي که در رسیدن به اهداف تعیین شده تجربه نموده ضرورت ها و چالشت شهري براي پی بردن به محدودیتعملکرد مدیری
بلکه  عامل موثر در توسعه وسعه، ، ملی و بین المللی را نه تنها پیامد تسطوح مختلف محلی درحکمروایی خوب  شهري . دارد

یافته نشانگر همبستگی مستقیم و باالیی بین حکمروایی شایسته به ویژه با در نظر گرفتن  تجربه کشورهاي  توسعه. انددانسته
بدیهی است این مهم نیازمند . پذیري با توسعه پایدار بوده استارکتمش پذیري وکارایی، مسئولیت ،هایی چون شفافیتمولفه
ززدایی با ساختاري کارا  بوده تا  با  تقسیم کار  و مشارکت موثر شهروندان،  آنها  را در خلق شهري قابل زیست و پایدار  تمرک

  .دخیل نمایند

ها و تنگناهاي موجود چالشدنبال شناخت به  در تحقق توسعه پایدار شهري  حکمروایی هايتحقیق حاضر با عنوان چالش
است  توصیفی و تحلیلیروش این تحقیق . باشدمیو توسعه پایدار دن به حکمروایی خوب شهري مدیریت شهري تهران در رسی

نتایج این  .شده است استفاده  )مصاحبه با کارشناسان شهرداري( و میدانیاي روش کتابخانه ها از و جهت جمع آوري داده
سیاسی و  - فراوانی  اقتصادي، حقوقی مشکالتها و شهر تهران با  چالش که مدیریت موجوددهد که تحقیق نشان می

هاي فرارو برخوردار  الزم براي برخورد با چالش کاراییاز  روبرو است و به تبع آن  براي حل مسائل خودفرهنگی   -جمعیتی
  .باشدنمی
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