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 ،شودمی معرفی شهري مدیریت اعمال شیوة پایدارترین و ترینهزینهکم ترین،اثربخش عنوان به که رویکردي حاضر حال در
 تعامل و مشارکت با شهري امور  ةادار فرایند و هشیو توان می را شهري خوب حکمروایی. باشدمی» شهري خوب حکمروایی«

 پایدار توسعه و باال زندگی قابلیتبا ، باکیفیت سالم، شهر به نیل منظور به مدنی جامعۀ و خصوصی دولتی، بخش سه  ةسازند
 با .باشدمی شهري خوب حکمروایی هاي شاخص لحاظ به ایالم شهر ۀگانچهارده نواحی سنجش ،پژوهش هدف .کرد تعریف شهري
 مورد اطالعات و هاداده است و تحلیلی-توصیفی پژوهش این روش پژوهش، کاربردي ماهیت و بررسی مورد هايمؤلفه به توجه
 سرشماري در که است ایالم شهر پژوهش، جغرافیایی ةمحدود. است شده گردآوري میدانی و ايکتابخانه شیوة دو به پژوهش نیاز

 نفر 397 نمونه حجم و ایالم شهر ساکن خانوار 42613 ،تحقیق آماري ۀجامع. است بوده نفر 172213 بر مشتمل 1390 سال
 آلفاي ضریب از نامهپرسش پایایی براي. ندشد انتخاب ساده تصادفی روش به و کوکران فرمول از استفاده با خانوار سرپرست

 گردید. ستفادها مداريقانون  و پذیريمسئولیت گویی،پاسخ شاخص سهاز  تحقیق این در .استفاده گردید 0,76 مقدارکرونباخ با 
 لیکرت طیف از منديبهره با متغیرها گذاريارزش. شد استفاده اينمونه تک T آزمون از و spss افزارنرم از هاداده تحلیل براي

 حکمرانی هايشاخص تمام سطح که است آن از حاکی t-test آزمون ۀپای بر پژوهش از دست آمدهبه نتایج. است گرفته صورت
 این لحاظ از ایالم شهر ۀگانچهارده نواحی که گفت توانمی لذا است لیکرت طیف متوسط سطح از ترپایین ایالم، شهر در خوب
  .دارند قرار نامطلوبی سطح در هامولفه

  
  ، شهر ایالمشهري، مدیریت شهري خوب : حکمروایی، حکمرواییکلیدي هاي واژه

  

  1پرسشمقدمه و طرح 
 مقیاس معاصر، شهري تغییر ویژگی ترینمهم

 شهري بین . جمعیتاست شهري جمعیت رشد عظیم
 نفر میلیون 576 حدود ،2000 تا 1990 هايسال

 ساکنان مطلق تعداد 1970 سال یافت. تا افزایش
 در مناطق از بیش تریافته توسعه نواحی در شهري

 ساکنان تعداد بعد به سال این از توسعه بود اما حال
 نحو به توسعه حال در کشورهاي در شهري
 شهري ساکنان تعداد .فتیا افزایش آوري شگفت

 -1950 هاي سال طی در توسعه حال در کشورهاي
 300 از و یافت خواهد افزایش برابر 14 حدود 2025

                                                             
  drhekmatnia@yahoo.com  نویسنده مسئول:*

 خواهد نفر میلیارد 4 آورحیرت رقم به نفر میلیون
 هر برابر در 2000 سال در دهدمی نشان آمار. رسید

 یک توسعه، حال در کشورهاي در شهري ساکن نفر دو
  .دارد وجود یافته کشورهاي توسعه در شهرنشین نفر
 خواهد یک به 4 رقم به 2025 سال در نسبت این

 ماهیت هرچه ).41:  1384 ایوانز، و پاتر( رسید
 مدیریت مشی باید ود،ش ترپیچیده شهرها در اتفاقات

 :lewis and mioch, 2005( گردد ترپیچیده نیز آنها

 براي شهري شتابان توسعه روند یقین به .)51
 و هاي اقتصاديپیامد ،توسعه حال در کشورهاي
 در .آمد خواهد پی در که هشتاد بسیاري اجتماعی

 ۀعرص در مطرح شده گوناگون رویکردهاي میان
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 ترینمطرح از خوب شهري حکمروایی شهري، مدیریت
 مجامع در حاضر زمان در الگو این. رویکردهاست

 بن از خروج راه تنها و محافل کارشناسی المللی بین
 و شودمی تلقی شهرها نیافتگی توسعه و فقر بست

 بنابراین .ندارد آن اجراي جز اي چاره مدیریت شهري
 ترین،اثربخش به عنوان که رویکردي حاضر حال در
 مدیریت اعمال ةشیو پایدارترین و ترینهزینهکم

 »شهري خوب حکمروایی« شودمی معرفی شهري
 در شهري مدیریت وضعیت به نگاهینیم .باشد می

 تمرکزگرایی، چون دالیلی به دهدمی نشان ایران
 رانتی اقتصاد شهري، طرحهاي و هابرنامه بودن زابرون

 دولت تأثیر تحت مدیریت شهري نفت، بر مبتنی و
 فاصله یکپارچه و سیستمی مدیریت از مدام و است

 گرفتار سلولی و بخشی گرداب مدیریت در و گرفته
از  برآمده مسائل و شهرنشینی روند از همچنین و آمده

 از هاينگرش و ها دیدگاه در و عقب مانده شهرنشینی،
 موحد و دیگران،( است گردیده گرفتار پایین به باال

 مفاهیمی خوب حکمرانی و حکمرانی ).149: 1393
 و دولتی امور سیاسی، علوم در امروزه که هستند

 گرفته کاربه و مطرح توسعه مدیریتدر  ویژه هب
 مانند دیگر مفاهیمی کنار در مفاهیم این. شوند می

 حقوق شهروندان، مشارکت متمدن، ۀجامع دموکراسی،
 بنابراین. یابندمی معنی پایدار و اجتماعی توسعه، بشر

 ضرورت و مفاهیم این یافتن موضوعیت به توجه با
 ارتباط و جوامع مستمر تغییرات دلیل به آنها به توجه

 متولیان و کارگیري به سطوح تعیین یکدیگر، با آنها
 همین به. دارد توجه قابل اهمیتی آن سازيجاري
 مفاهیم از یک هر دقیق تعریف و تمایز ایجاد دلیل

 دو در مدیریت و خوب حکمرانی حکمرانی، حکومت،
 یک هر نقش اعم طور به تواندمی شهر و کشور سطح

 ولیتئمس و نقش اخص طور به و اصلی عامالن از
 امکان آن، اساس بر و کند مشخص را شهري مدیران
 براي الزم هايزیرساخت ایجاد و مناسب الگوي تعیین

 خوب حکمرانی مزایاي از گیريبهره و شهر مدیریت
 نوبري( آید فراهم ،مناسب سازماندهی سایۀ در شهري

   ).5: 1389 رحیمی، و
 و نقش اهمیت، شدنمشخص با اخیر هايسال در
 جایگاه و توسعه هايبرنامه در خوب حکمروایی جایگاه

 اندنموده تالش زیادي محققان شهري، مدیریت در آن
 آن هايشاخص و محتوي موضوع، جایگاه، تبیین به تا

 اشاره موارد این به توانمی جمله آن از که بپردازند
 با پژوهشی در ،)1385( و صرافی زاده اسماعیل: کرد

 شهري ریزي برنامه خوب حکمروایی جایگاه عنوان
 نظام( خوب حکمروایی بررسی به تهران متروي طرح
 مشارکت، قبیل از اصولی شامل که ،)خوب اداره
 نظایر و مداريقانون کارآمدي، بودن،شفاف گویی، پاسخ

 فرایند در مردم نقش و اندپرداخته اینهاست
 مسئوالن،( حاکمیت اضالع تعامل میزان و ریزي برنامه
. است گرفته قرار توجه مورد) خصوصی بخش و مردم
 طرح در که شد مشخص تحقیق مختلف مراحل از پس
. مردم با نه است بوده مردم براي ریزيبرنامه شده یاد

 عنوان با پژوهشی در ،)1388( تاجدار و تقوایی
 رویکردي در ،شهري خوب حکمروایی بر درآمدي
 خوب حکمروایی پیشینۀ بررسی به ابتدا تحلیلی
 مفاهیم و تعاریف ارائۀ و شناسیواژه ضمن و پرداخته
 را شهري حکمروایی و حکومت هاي تفاوت مربوطه،

 هايویژگی بررسی با یابیتفاوت این اند؛داشته بیان
  گومز. است شده ترکامل شهري خوب حکمروایی

 و مشارکتی دموکراسی" عنوان با ايمقاله در ،)2009(
 داشته ابراز "پرتغال در شهري ریزيبرنامه حکمروایی

 موضوع یک ،»عمومی مشارکت« امروزه که است
   .است اراضی ریزيبرنامه نظام ةادار براي عمومی

 شده است، تالش مقاله این بنابراین در
 در که را شهري خوب حکمروایی مهم هاي هشاخص

 شهري و مدیریت توسعه در آن جایگاه حاضر حال
 لذا. نماید است بررسی گرفته قرار همگان تأیید مورد
تحلیل و ارزیابی میزان ، پژوهش از این هدف
 بر موثر عوامل و شهري پذیري حکمروایی خوب تحقق

 ترینرياز ضرو نوعی به که است شهر ایالم در آن
شمار به  شهري مدیریت در بررسی قابل موضوعات

 ضمن ،موضوع بهتر درك براي رود. بنابراینمی
 نواحی سنجش( مقاله این هدف به دستیابی
 حکمروایی هايشاخص لحاظ به ایالم شهر گانۀ چهارده

 زیر پرسش براي بتوانیم تاکوشش شد  ،)شهري خوب
  :بیابیم کاربردي -علمی پاسخی
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 هايشاخص لحاظ به ایالم شهر ۀگانچهارده نواحی آیا 
 قــرار مناســبی وضــعیت در شــهري خــوب حکمروایــی

  دارند؟
  

  ها و مبانی نظري ، دیدگاهمفاهیم
 محض مفاهیم داراي حکومت، و حکمرانی واژگان

 جایگزین معموالً مفهوم، از فارغ که بوده تخصصی و
 تاریخ به حکمرانی قدمت روند امامی کار به همدیگر

یونانی  لغت حکمرانی از واژه. گرددبر می بشري تمدن
)Kybernan( و )Kybernetes( آن معنی و شده گرفته 

 کنار در را چیزها یا و کردن راهنمایی و کردن هدایت
 حکومت مفهوم هــک الیــح در. است نگهداشتنهم 
 وظیفه امـجـان رايــب یـاسـسی دـواح بر  تـدالل

 هاسیاست اجراي از تربرجسته و داشته گذاري سیاست
 به اشاره حکمرانی واژه تـگف وانـتمی پس. است
 در هم و گذاريسیاست ةحوز در هم بودن گو پاسخ
 حکمرانی ).149 :1380 ثانی، (شریفیان دارد اجرا هحوز
 محوري هايواژه از یکی به میالدي، 1990 هده طی

 علوم سیاسی، نظریه ةحوز در ویژه به اجتماعی، علوم
بنابراین  .است شده تبدیل انسانی يجغرافیا و سیاسی

 اداره سیستم یا شیوه کنش، توانمی را حکمرانی
 بخش و هاسازمان بین مرزهاي آن در که دانست
 .شوند می محو یکدیگر سایۀ در خصوصی و عمومی
 درون و بین متعامل روابط وجود به حکمرانی ةجوهر

پور  (برك دارد اشاره غیرحکومتی نیروهاي و حکومت
 .)188 : 1387: و اسدي

 ۀمشخص چهار از یکی 1شهري خوب حکمروایی
 ۀده از که آیدمی حساب به آن ابزار از و پایدار توسعۀ
 است. شده مطرح توسعه ادبیات در بعد به 1980

 راستاي در توسعه حال در کشورهاي آن براساس
 مشارکت و مدنی جامعۀ سازي نهادینه و استقرار

 را روپیش هايفعالیت و هابرنامه امور، در اجتماعی
 خوب، حکمروایی لذا هدف. نمایندمی تدوین و تعریف
 پایدار شهري ایجاد آن کنار در و پایدار انسانی ۀتوسع
 فقر، کاهش به توجه بر تاکید ضمن آن، در که است
 حیات تجدید و حفاظت پایدار، رفاه و اشتغال ایجاد

 فراهم رویکرد زنان، توسعه و رشد و زیست محیط
                                                             
1. Good urban governance 

 اهمیت و مشارکت جهت مناسب بستر ساختن
 ایجاد شهر، ةادار و توسعه براي مشارکتی ریزي برنامه
 بسیار اهمیت هابرنامه در شفافیت و شهروندي حس
 رکن سه میان تعامل و شراکت حکمروایی این در. دارد

 انجام در خصوصی بخش و مدنی ۀجامع دولت، اصلی
شکوهی ( باشدمی الزم و ضروري هافعالیت و هابرنامه

 اولین اللین مک برایان ).2: 1392و مومنی 
 مفهوم 1973 سال در که است پردازي نظریه

 .)5: 1386 کاظمیان،( کرد مطرح را خوب حکمروایی
 روندهاي به نسبت باید "شهري حکومت" او نظر از

 مشکالت با اقداماتش باشد، پاسخگوتر شهر در تغییر
 اجتماع به نسبت باشد، ترمتناسب  آنها تحول و شهري
 نظام از مهمی بخش عنوانهب و پاسخگوتر و مسئول

 نقش سرانجام و کند عمل بهتر اجتماعی یادگیري
 ایفا آینده از استقبال و کشف بینی،پیش در مهمی

 داخل در ارتباطات شبکه وجود به هافرایند این. کند
 آن ریزيبرنامه هايو نظام حکومت رسمی هايسازمان

و  هاسازمان آن میان ارتباطات شبکه و همچنین
 است متکی بسیار آن شهري هايو نظام اجتماع

 شهري خوب حکمروایی مجموع در ).1385 پور، برك(
 مشارکت با شهري امور  ةادار فرایند و شیوه توان می را
 به مدنی و خصوصی دولتی، بخش سه  ةسازند تعامل و

 زندگی قابلیت ، باباکیفیت سالم، شهر به نیل منظور
 دیگر سوي از. کرد تعریف شهري پایدار توسعۀ و باال
 خوب حکمروایی  دغدغه و موضوع شد، متذکر باید

 ابعاد داراي بلکه نیست، کارآمد مدیریت فقط شهري
 مشارکت و بشر حقوق دموکراسی، با مرتبط سیاسی

 هابیتات،( گیري است تصمیم فرایندهاي در مدنی
 ، حکمرواییمختلف نظرات برآیند از ).372: 2001

، شفافیت ،پاسخگوییمتظمن  ایستـب خوب می
 کارایی ،گرایی اجماع ،برگیرندگی در و انصاف ،مشارکت

  باشد. قانون از پیروي و  کارآمدي و
 حداقل به فساد که کند می تضمین حکمرواییاین 

 و قـرار گیـرد   توجـه  مـورد  ها اقلیت هاي دیدگاه برسد،
 در اجتمــــاع اقشــــار پــــذیرترین آســــیب صــــداي

 حکمروایـی  چنـین  هـم . شـود  شـنیده  هـا  سازي تصمیم
 پاسـخ  جامعـه  آینـده  و حـال  نیازهاي به شهري خوب

 بهتـرین  واقع در .)53: 1388 تاجدار، تقوایی،( دهدمی
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بررسـی   و در مطالعات زمینه، این در سند ترینجامع و
 مفهـوم  ؛ زیـرا خـورد بـه چشـم مـی    ملـل  سازمان هاي

 توجـه  کـانون  در اخیـر  هاي سال در شهري حکمروایی
   .است گرفته قرار سازمان این

 ۀتوسع فرایند تقویت شهري حکمرانی از هدف
 زمینه و محیط جامعه، در که ايگونه به است شهري

به  شهروندان، کارآمد و راحت براي زندگی مناسبی
 فراهم آنان اقتصادي و اجتماعی هايویژگی تناسب

 گیري شکل روند و مفاهیم به گذشته مباحث در. شود
 ذکر روند به توجه که با شد پرداخته شهري حکمرانی

 حکمرانی براي را ذیل کالن اهداف توان می شده،
  :کرد بیان شهري

 بیشـتر  اعتالي و تقویت براي مدنی جامعه بازساخت -
    محلی؛ جوامع و نهادها ها، سازمان

  و قـومی  ، اجتماعی هاي گزینی جدایی و فقر کاهش -
    شهرها؛ در فرهنگی

 در منافع صاحبان و افراد مداخله و مشارکت افزایش -
   شهرها؛ درون سیاسی فرایندهاي

  عملیاتی اهداف تر نیز خاص طور به شهري حکمروایی
  : کند می دنبال را زیر

  فساد کاهش -
 همـه  بـراي  زنـدگی  امکـان  افـزایش  و کیفیت بهبود -

    شهروندان
  دموکراسی حفظ  -
 نشـان  منظـور  بـه  مـردم  براي امکان و فرصت ایجاد -

   زندگی در آمالشان و هاخواسته دادن
، نوبري و رحیمی(پایداري  و   برابري امنیت، اعتالي -

1389 :12.(  
  

   روش پژوهش
 ماهیـت  و بررسـی  مـورد  مؤلفـه هـاي   بـه  توجه با

 تحلیلی -توصیفی پژوهش این روش پژوهش، کاربردي
 دو بـه  پـژوهش  نیـاز  مـورد  ها و اطالعاتداده. باشدمی

ــه ةشــیو ــار کتــاب،( ايکتابخان ــدانی و) نامــه و...آم  می
 مـورد  هايداده اخذ .است شده گردآوري )نامهپرسش(

 و تنظـیم  از اسـتفاده  با و بوده پیمایشی به صورت نیاز
 بـه  این، عالوه بر. است گرفته انجام نامهتکمیل پرسش

 نیـز  اسـنادي  مطالعات از نظري هايپایه تقویت منظور
  .گرفته شد بهره

شهر  ساکن خانوار 42613 ،تحقیق جامع آماري
مسکن  و نفوس عمومی اساس سرشماري بر( ایالم
 ،نفر سرپرست خانوار 397 نمونه و حجم) 1390 سال
 کوکران، فرمول استفاده از با و تصادفی روش به که

 دقت، به نامه کهپایایی پرسش براي . اندشده انتخاب
 کند ازمی اشاره آزمون نتایج ثبات و اعتمادپذیري
 مقدار که استفاده شده است، کرونباخ، ضریب آلفاي

 منظور به. است آمده دست به 0,76 شده محاسبه
 لحاظ به ایالم شهر ۀگانچهارده نواحی سنجش
 شاخص سه شهري، خوب حکمروایی هايشاخص

 از نظر که مندي،قانون و پذیريمسئولیت گویی،پاسخ
از  ملل، سازمان کارشناسان جمله از و انمحقق اکثر
 ايـه ویژگی و اـارهـمعی رینـاثرگذارت و رینـمهمت

 و ريــگی هانداز قابلیت هــک شهري خوب حکمروایی
 را شاخص سه همین باشند، داشته زـنی را سنجش
سه این اله ـین در این مقاابرـبن ،ندـدانمی تراساسی

قرار  بررسی و تحلیلو مورد  شده انتخابشاخص 
 کمی و به صورتحاصله  هايداده است. تحلیلگرفته 

 آزمون .صورت گرفته است T–test از آزمون استفاده با
t که گیردمی قرار استفاده مورد زمانی اي نمونه تک 

 را آن میانگین خواهیممی و  داریم جامعه از نمونه یک
 یک حتی یا و استاندارد رایج و معمول حالت یک با

 بر فرض آزمون این در. کنیم مقایسه انتظار مورد عدد
 زرا ا m میانگین و n حجم به اي نمونه که است این
 آیا بدانیم خواهیممی و ایم کرده انتخاب جامعه یک
 جامعه از تصادفی نمونه یک را نمونه این توانمی

 شرح این به است ممکن آزمون این خیر؟ یا دانست
 فرض جامعه میانگین براي را عددي ابتدا که شود اجرا

 این که کنیم تعیین t آزمون طریق از سپس کنیم
 براي توانمی آزمون این از. خیر یا است صحیح فرضیه
 نیز ادعا یا ثابت عدد یک با نمونه یک میانگین مقایسه
 مبناي بر جامعه یک میانگین آزمون. کرد استفاده

 این به آن در که است پارامتري آزمون یک، T توزیع
 چه به جامعه یک میانگین که شود می پرداخته موضوع
.است کمتر یا و بیشتر ثابت مقدار یک از میزان
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  گانه: جامعۀ آماري تحقیق در نواحی چهارده1جدول 

  
  

  و قلمرو پژوهشمحدوده 
هاي استان ایـالم  شهرستان ایالم یکی از شهرستان

اقـع شـده و مرکـز آن    است که در شمال غرب استان و
 شـهر  پـژوهش،  جغرافیـایی  ة. محـدود شهر ایالم اسـت 

بخش اسـت کـه    2این شهرستان داراي . باشدمی ایالم
آبـادي داراي سـکنه    78هسـتان و  د 4شهر و  2شامل 
جمعیــت شهرســتان  1390. در آبــان مــاه ســال اســت

درصد  34/83نفر بوده است که از این تعداد  213579
درصــد در نقــاط روســتایی  50/16در نقــاط شــهري و 

. جمعیت شـهر  اندیه غیرساکن بودهت داشته و بقسکون
عنوان مرکز استان ایالم در سرشماري عمـومی  هایالم ب

نفـر  و   172213برابـر   1390نفوس و مسکن در سال 
خـانوار بـوده    42613هر ایـالم  تعداد خانوار سـاکن شـ  

  ).29: 1392، ( استانداري ایالماست 
  

  
  ایالم شهرستان و استان در ایالم شهر موقعیت: 1 شکل
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 ايپراکنـده  روسـتاهاي  ایالم، شهر ۀاولی هايهسته
 از .انـد بـوده  عشـایر  و ایـالت  ییالقـی  محل که هستند
 شـکل  ایالم شهر روستاها، این پیوستن همهب و ترکیب
 هکتـار  101 شـهر  وسـعت  1335 سال در .است گرفته

 بـیش  بـه   درصدي 1800رشد با ،1390سال تا اما بود
 توانمی آن سریع رشد دالیل از رسید؛ هکتار 1800 از
 شـهري  منـابع  و امکانـات  بودجـه،  از نیمـی  تمرکـز  به

 شـهرها  جمیعت هجوم در نتیجه و ایالم شهر در استان
 بازار و منابع این به نزدیکی هدف با استان روستاهاي و

 شـهر  دانسـت.  خـدمات  بخـش  در کار از ناشی اشتغال
ــه ایــالم  اهمیــت سیاســی و اداري مرکزیــت واســطه ب
 درصد 80 از بیش 1390 سال آمار طبق و دارد خاصی

 اسـت  داده جـاي  خـود  در را شهرستان کل جمعیت از
  ).3: 1391 ملکی، و پور ملکی(

  
  هاي پژوهشیافته

  از کـه  دهـد مـی  نشـان  پژوهش توصیفی هايیافته
 297 تعـداد  نامه،پرسش به پاسخگویان نفر 397 تعداد

 درصـد  25 یعنـی  نفـر  100 و مرد درصد 75 یعنی نفر
 31 دهنـدگان،  پاسـخ  سـنی  توزیـع  نظـر  از. بودند زن

 22 سـال،  45 تـا  30 درصـد  36 سـال،  30 زیر درصد
 و سـاله  60 درصـد  11 و سـال  60 تـا  45 بـین  درصد
 دیـپلم  تحصیالت داراي که افرادي تعداد. اندبوده باالتر

 درصـد  20 درصـد،  45 بـا  برابـر  بودند آن از ترپایین و
 و لیسـانس  مـدرك  درصـد  35 و کاردانی مدرك داراي

 مجمـوع  از درصـد  16 اشتغال نظر از. اندداشته باالتر یا
 14 دولتـی،  شـغل  داراي درصـد  27 بیکار، پاسخگویان

خصوصـی و   بخـش  مشـاغل  درصـد  35 کـارگر،  درصد
 بـر  .انـد بـوده  دیگر مشاغل داراي درصد 8 آزاد و شغل

 موضـوع  این به عنایت با و تحقیق، نظري مبانی اساس
 از شـهري  خـوب  حکمروایی هايشاخص بنديدسته و

 هشت ملل سازمان ۀتوسع ۀبرنام و جهانی بانک دیدگاه
ــذیري،مســئولیت گــویی،پاســخ مشــارکت، شــاخص  پ

ــانون ــدالت محــوري، ق ــري، و ع ــاع شــفافیت، براب  اجم
 تـرین اصـلی  عنـوان  بـه  اثربخشـی،  و آییکار و محوري
 محافل در خوب حکمروایی متغیر سنجش هايشاخص

 بـر  باشـد، می مطرح جهان دانشگاهی و علمی مجامع و
 پـژوهش  ایـن  هـاي شـاخص  انتخاب مالك اساس، این

 در شــهري خـوب  حکمروایـی  تحلیـل  و بررسـی  بـراي 
 و جهـانی  بانک هايشاخص نیز ایالم شهر نواحی سطح
 ایـن  میـان  از و اسـت  بـوده  ملل سازمان ۀتوسع برنامه
 گـویی، پاسخ شاخص سه تحقیق این در شاخص هشت

 تحلیـل  بررسـی و  مورد منديقانونو  پذیريمسئولیت
 درصد 90 از بیش هاشاخص این در عمل و گرفته قرار

 و چگـونگی  داشـته  گیـري اندازه امکان که کارکردهایی
-مـی  بر در دهند، می پوشش را شهري خوب حکمرانی

 از را مـا  هـا شـاخص  ایـن  تحلیـل  و بررسـی  لذا گیرند؛
   .سازد می نیازبی معیارها سایر سنجش

 هـاي  ویژگـی  از گـویی پاسـخ  :گـویی شاخص پاسـخ 
 و نهادهـا  کلیه که معنی این به. است خوب حکمروایی
ــد خصوصــی و عمــومی دولتــی، از اعــم مؤسســات  بای
 .باشـند  نفـع ذي مؤسسات همچنین و مردم پاسخگوي

 والنمســئ دارد؛ بــر در را مکمــل نکتــه دو معیــار ایــن
 و دریافتـه  را شـهروندان  خواسـتۀ  و نیازهـا  باید شهري

مناسـب   پاسـخ  و واکـنش  آن بـه  نسبت هم و بپذیرند
 شـهروندان  هايخواسته همسویی بنابراین. دهند نشان

 گـویی  پاسـخ  از مقصود .است ضروري مسئوالن، اقدام و
 کـه  اسـت  آن مسـتلزم  خـوب  حکمرانـی  که است این

 بـه  کشـور  یـک  در موجـود  دولتی فرایندهاي و نهادها
 زمانی چارچوب یک در که باشند شده طراحی اي گونه

 ارائـه  مربـوط  نفعان ذي به را خدمات منطقی، و معقول
 .اسـت  خـوب  حاکمیت اصلی شرط گویی پاسخ. نمایند

سـه زیـر    از معیـار  ایـن  سـنجش  در این پژوهش براي
  :است استفاده شده شاخص

  شهروندان با عمومی جلسات در مسئولین گوییپاسخ-
 مدیران شده به مردم توسط داده هاي وعده به عمل-

  شهري
  شهروندان هايخواسته انتقال کار و ساز-

از  شهري مسئوالن گوییپاسخ میزان سنجش براي
 نتایج که است شده استفادهاي  تک نمونه t-testآزمون 

  زیر است:شرح  به آن
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   گویی مسئوالن شهريمیزان پاسخ: 2جدول 
سطح 
 خطا

سطح 
 T معناداري

درجه 
 آزادي

انحراف 
 معیار

میانگین 
 واقعی

میانگین 
 فرضی

  متغیر  تعداد

 نگویی مسئوالپاسخ 397 3 1,96 0,930 396  -10,709 000. .5
 عمل به وعده 397 3 2,11 0,994 396  - 8,543 000. .5
 انتقال خواسته 397 3 2,20 0,897 396  - 8,530 000. .5
  اصلی پرسش 397  3 2,08 0,764 396  - 8,340 000.  .5

  1394 نگارندگان، توسط پژوهش هاي یافته: مأخذ
  
 دستهب  tمیزان بر تاکید با و باال جدول به توجه با
 دارمعنـی  05/0 خطاي سطح در ) که -10,709( آمده
 و) 1,96( واقعـی  میـانگین  بـین  گفـت  تـوان می. است

 آنجـایی  از اسـت و  دارمعنی تفاوت) 3( فرضی میانگین
 فرضی میانگین از کمتر آمده بدست واقعی میانگین که

 میـزان رضـایت   کـه  رسـید  نتیجه این به توانمی است
 هـاي سـازمان  نمسئوال گوییپاسخ از ایالمیشهروندان 

  .ندارد قرار مطلوب سطح در عمومی جلسات در شهري
 دستهب t میزان بر تاکید با و باال جدول به توجه با
 دارمعنـی  05/0 خطـاي  سـطح  در که) -8,543( آمده
 و) 2,11( واقعـی  میـانگین  بـین  گفـت  تـوان  می. است

 آنجـایی  از و اسـت  دارمعنی تفاوت) 3( فرضی میانگین
 است میانگین از کمتر آمده دست هب واقعی میانگین که
 بـه  از عمـل  شهروندان که رسید نتیجه این به توانمی

 شـهري  هايسازمان مدیران شده توسط داده هايوعده
هـاي  اشته و مدیران شهري کمتـر بـه وعـده   رضایت ند

  اند.خود عمل کرده
ـ  t میزان بر تاکید با و باال جدول به توجه با  دسـت ه ب
 دارمعنــی 05/0 خطــاي ســطح در کـه )  -8,530( آمـده 
 و) 2,20( واقعــی میــانگین بــین گفــت تــوان مــی. اســت

 کـه  آنجـایی  از و است دارمعنی تفاوت) 3( فرضی میانگین
 فرضـی  میـانگین  از کمتـر  آمـده  دسته ب واقعی میانگین

ــوانمــی اســت ــن بــه ت ــدگاه از کــه رســید نتیجــه ای  دی
 بـه  شـهروندان  هـاي خواسـته  انتقال کار و ساز ،شهروندان

  .ندارد قرار مطلوبی سطح در شهري مدیران
 بـر  تاکیـد  بـا  و بـاال  جـدول  به توجه در مجموع با

 خطـاي  سـطح  در که) -8,340( آمده دسته ب tمیزان
 واقعی میانگین بین گفت توانمی. است دارمعنی 05/0

 و. اسـت  دارمعنی تفاوت) 3( فرضی میانگین و) 2,08(

 از کمتـر  آمـده  دسـت ه ب واقعی میانگین که آنجایی از
 از که رسید نتیجه این به توانمی است فرضی میانگین
ــدگاه  ســطح در گــویی پاســخ شــاخص ،شــهروندان دی

 خـوب  حکمرانی سطح دارد و شهروندان نامطلوبی قرار
 طیـف  متوسـط  حد از ترپایین ،گوییرا در مولفه پاسخ

  اند.نموده ارزیابی )3( لیکرت
ــذیريشــاخص مســئولیت  را پــذیري مســئولیت :پ

 خوب حکمرانی هاي مولفه ترین کلیدي از یکی توان می
 عبـارت  بـه  و بودن مسئول بر معیار این .آورد شمار به

 تصـمیم  و مسئوالن دادن پس حساب چگونگی گویاتر،
 پـژوهش  این در .است استوار شهروندان قبال در گیران
 اسـتفاده  شـاخص  سـه زیـر   از معیار این سنجش براي
  :است شده

 در شهري مدیران گوییپاسخ و پذیريمسئولیت -
  خود عملکرد خصوص

 مدیران شهري تصمیمات از ناشی جبران خسارات -
  شهروندان به
 توسط سالیانه و فصلی عملکردي گزارشات ارایۀ -

    شهروندان  به شهري مدیریت
 t-test آزمون پذیري از مسئولیت میزان سنجش براي 

  :است زیر شرح به آن نتایج که شده استفاده
 بدست t میزان بر تاکید با و باال جدول به توجه با
 دارمعنی 05/0 خطاي سطح در که) -9,789( آمده
 و) 2,13( واقعی میانگین بین گفت توان می. است

 آنجایی از و است دارمعنی تفاوت) 3( فرضی میانگین
 فرضی میانگین از کمتر آمده بدست واقعی میانگین که

 شهروندان دیدگاه رسید از نتیجه این به توانمی است
 در شهري مدیران گویی پاسخ و پذیريمسئولیت
  دارد. قرار پایینی سطح در خود عملکرد خصوص
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    شهري مدیران پذیريمسئولیت میزان :3 جدول
سطح 
 خطا

سطح 
 T معناداري

درجه 
 آزادي

انحراف 
 معیار

میانگین 
 واقعی

میانگین 
 متغیر تعداد فرضی

5. پذیري عملکرديمسئولیت 397 3 2,13 846. 396 9,789- 000.   
5.  جبران خسارت 397 3 2,19 942. 396 8,237- 000. 
5.  ارائه گزارش  397 3 2,10 920. 396 9,347- 000. 
5. اصلیپرسش  397 3 2,14 981. 396 9,845- 000.   

  1394 نگارندگان، توسط پژوهش هاي یافته: مأخذ
  

 بدسـت  tمیـزان  بر تاکید با و باال جدول به توجه با
 دارمعنـی  05/0 خطـاي  سطح در که )- 8,237 ( آمده
 و) 2,19( واقعـی  میـانگین  بـین  گفـت  تـوان  می. است

 آنجـایی  از و اسـت  دارمعنی تفاوت) 3( فرضی میانگین
ـ  واقعی میانگین که  میـانگین  از کمتـر  آمـده  دسـت ه ب

 عملکـرد  از شـهروندان  گفـت  تـوان  مـی  اسـت  فرضـی 
 به آنان بـه  خسارت جبران با ارتباط در شهري مدیران
، رضـایت نداشـته و در   تصـمیمات اشـتباه   اتخاذ خاطر

 قـرار  پـایینی  سـطح  در پـذیري نتیجه میزان مسئولیت
  tمیـزان  بـر  تاکیـد  بـا  و بـاال  جـدول  بـه  توجه با .دارد

 05/0 خطـاي  سـطح  در کـه ) -9,347( آمـده  دست هب
  واقعـی  میـانگین  بـین  گفـت  تـوان  مـی . است دارمعنی

 و اسـت  دارمعنـی  تفاوت) 3( فرضی میانگین و) 2,10(
ـ  واقعی میانگین که آنجایی از  از کمتـر  آمـده  دسـت  هب

 از که رسید نتیجه این به توانمی است فرضی میانگین
 و فصـلی  عملکـرد  گزارشـات  ۀارایـ  شـهروندان  دیدگاه

ــه شــهري هــايســازمان نمســئوال توســط ســالیانه  ب
  .دارد قرار پایینی سطح در شهروندان

 t میـزان  بـر  تاکید با و باال جدول بنابراین براساس
 05/0 خطـاي  سـطح  در کـه ) - 9,845( آمـده  دستهب

 واقعـی  میـانگین  بـین  گفـت  تـوان اسـت مـی   دارمعنی
 و اسـت  دارمعنـی  تفاوت) 3( فرضی میانگین و) 2,14(

ـ  واقعی میانگین که آنجایی از  از کمتـر  آمـده  دسـت  هب
 از که رسید نتیجه این به توانمی است فرضی میانگین
 سـطح  در پـذیري  مسئولیت شاخص شهروندان دیدگاه
 طیـف  متوسـط  سـطح  از تـر پـایین  و دارد قـرار  پایینی

  .دارد قرار )3لیکرت (
  

  :منديقانون شاخص
 واقعـی  جامعـه  یک در قوانین میزان چه تا که این

 ایـن  بـا  داشـت  اطمینان آنها اجراي به توان می و است
حکمروایـی خـوب مسـتلزم    . شـود  مـی  ارزیابی شاخص

هاي قـانونی عادالنـه و اجـراي دقیـق و      وجود چارچوب
 وجـود  ،منديمنظور از قانون .آن است ۀطرفان برابر و بی

 در قانونی هايهارچوبچ عادالنه رعایت کارآمد، قوانین
از  غیـر مسـئول   افـراد  دسـت  دوربودن و گیريتصمیم
 زیـر  سه از معیار این سنجش براي .هاستگیريتصمیم
  :است شده استفاده شاخص

 خـود  اختیـارات  از شهري مدیران ستفادهاسوء میزان -
  نزدیکان و بستگان نفع به
 نفـوذ ذي افـراد  از شـهري  مدیران تاثیرپذیري میزان -
  تصمیمات اتخاذ در) ثروت و قدرت صاحبان(
 رفتارهـاي  برابـر  در شـهري  مـدیران  مقاومـت  میزان -

  شهروندان غیرقانونی
  

   شهري مدیران منديقانون میزان :4 جدول
سطح 
 خطا

  سطح 
 T معناداري

درجه 
 آزادي

انحراف 
 معیار

میانگین 
 واقعی

میانگین 
 فرضی

  متغیر  تعداد

 استفاده مدیرانء سو 397 3 3.30 1.178 396 2.402 018. .5
 نفوذ تاثیرپذیري مدیران از افراد ذي 397 3 3.75 995. 396 7.161 000. .5
 مقاومت مدیران  397 3 3.71 4.072 396 1.673 098. .5
  اصلی پرسش 397 3 3.54 983. 396 2.975 000.  .5
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 دستهب  tمیزان بر تاکید با و باال جدول به توجه با
 دارمعنــی 05/0 خطــاي ســطح در کــه) 2,402( آمـده 
 و) 3,30( واقعـی  میـانگین  بـین  گفـت  تـوان مـی  است

 آنجـایی  از و اسـت  دارمعنی تفاوت) 3( فرضی میانگین
ـ  واقعی میانگین که  میـانگین  از بیشـتر  آمـده  دسـت هب

 دیـدگاه  از که رسید نتیجه این به توانمی است فرضی
ــزان  ــهروندان می ــتفادهءسو ش ــدیران اس ــهري م  از ش

 نبـوده  زیـاد  نزدیکـان  و بسـتگان  نفع به خود اختیارات
  است.
 دستهب  tمیزان بر تاکید با و باال جدول به توجه با
 دارمعنــی 05/0 خطــاي ســطح در کــه) 7,161( آمــده
 و) 3,75( واقعـی  میـانگین  بـین  گفـت  تـوان می. است

 آنجـایی  از و اسـت  دارمعنی تفاوت) 3( فرضی میانگین
ـ  واقعی میانگین که  میـانگین  از بیشـتر  آمـده  دسـت هب

 دیـدگاه  از که رسید نتیجه این به توانمی است فرضی
 افـراد  از شـهري  مـدیران  تاثیرپذیري میزان ،شهروندان

 سـطح بـاالیی نبـوده    در تصـمیمات  اتخـاذ  در نفوذذي
 t میـزان  بـر  تاکیـد  بـا  و بـاال  جدول به توجه با .است

ـ   05/0 خطــاي سـطح  در کـه ) 1,673( آمــده دسـت  هب
 واقعـی  میـانگین  بـین  گفـت  تـوان مـی  ،است دارمعنی

 و اسـت  دارمعنـی  تفاوت) 3( فرضی میانگین و) 3,71(
ـ  واقعی میانگین که آنجایی از  از بیشـتر  آمـده  دسـت هب

 از که رسید نتیجه این به توانمی است فرضی میانگین
 در شـهري  مـدیران  مقاومـت  میـزان  شهروندان دیدگاه

 بـاالیی  سـطح  در شـهروندان  غیرقانونی رفتارهاي برابر
  .دارد قرار
ـ  tمیـزان   بـه  توجـه  کلی بـا طورهب  آمـده  دسـت هب

. اسـت  دارمعنـی  05/0 خطـاي  سـطح  در که) 2,975(
 میـانگین  و) 3,54( واقعـی  میانگین بین گفت توانمی

 کــه آنجــایی از و اســت دارمعنــی تفــاوت) 3( فرضــی
 فرضـی  میانگین از بیشتر آمده دستهب واقعی میانگین

 دیـدگاه  از کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  تـوان مـی  است
متوسـط بـه    سـطح  در قانونمنـدي  شاخص ،شهروندان

  .دارد قرار باالي طیف لیکرت
  

    گیري نتیجه
ــا ســنتی شــکل شــهري بــه مــدیریت  بــه توجــه ب

   ةادار جوابگوي ري،ـشه دن مشکالتــش رــتدهـپیچی

 هـاي سـال  در دلیـل  همـین  به باشد؛نمی شهرها بهینۀ
 بـه  شهري مدیریت ةحوز در متعددي رویکردهاي اخیر

 از کـه  شـده  مطـرح  این مدیریت بهینه عملکرد منظور
 حکمروایـی  تـوان بـه  می رویکردها این مهمترین جمله

ــرد اشــاره شــهري خــوب ــد طــی .ک ــ چن ــر ۀده  ،اخی
 و تـرین اثـربخش  عنـوان  بـه  شـهري  خـوب  حکمروایی
 چندسطحی و پیچیده مدیریت اعمال ةشیو پایدارترین

 دخیـل  بـا  خـوب  یـی احکمرو. اسـت شده مطرح شهرها
 پذیرش و شانبه سرنوشت مربوط امور  در مردم کردن

ایجـاد   دنبـال  بـه  نفعـان ذي همـه  هايتصمیم و هانظر
خودجــوش  و فعــال مشــارکت تســهیل بــراي وســایلی

 پاســخگویی، شــفافیت، چــون هــاییمؤلفــه. باشــد مــی
 عدالت گرایی واجماع کارآمدي، مداري،قانون مشارکت،

 و فعلـی  مشـکالت  رهایی از به عنوان تنها راه تواندمی
 در محـوري  آینـده، نقـش   انـداز مطلـوب چشـم   ترسیم
 بـه  مقالـه  ایـن  .کنـد  ایفـا  شـهري  مدیریت هايبرنامه

 نـواحی  در شـهري  خـوب  حکمروایـی  تحلیل و بررسی
 پرداختـه و بـر اسـاس نتـایج     ایـالم  شـهر  گانه چهارده
 حکمروایـی  سطح پاسخگویان اي، نمونه تک تی آزمون
طیــف  متوسـط  حـد  از کمتـر  ایـالم  شـهر  در را خـوب 

ــابیارز )3لیکــرت ( ــد؛نمــوده ی  نظــام اینکــه نتیجــه ان
 نتواسـته  خـود  هايتالش رغمبه  ایالم شهري مدیریت

 سـه  سـطح  و نمایـد  جلـب  را شـهروندان  رضایت است
ــاخص ــین ش ــده تعی ــی کنن ــوب حکمروای ــی خ  یعن

 ترپایین را منديقانون و پذیريمسئولیت  -پاسخگویی
 نظر در با .اندنموده ارزیابی لیکرت طیف متوسط حد از

 طیفـی  صورتهب شهري خوب حکمروایی اینکه گرفتن
 اثبـات  موضوع این است، قوي تا ضعیف بندي درجه با

ــی چــه هــر کــه شــودمــی  و شــهري خــوب حکمروای
 بـا  و باشـند  داشـته  را بهتـري  شـرایط  آن هاي شاخص
 تـوان مـی  طیـف  مثبـت  قطـب  سمت به جامعه حرکت

 ایـن  اعمـال  با و نمود کمتر یا برطرف را مسائل شهري
 ایـن  بر. پرداخت توسعه شهري به مدیریتی نوین شیوة
 حکمروایـی  پایـداري  و اسـتقرار  شـرایط  چه هر اساس
 شـود،  بیشـتر  و بهتر آن ارکان و عناصر و شهري خوب

  .گرددمی ترعملی کیفیت زندگی شهري بهبود و
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 وایـی هـاي حکمرا شاخص تمام سطح که آنجایی از
سـطح   از تـر مندي، پایینخوب به غیر از شاخص قانون

 نواحی که گفت توانمی لذا است لیکرت طیف متوسط
 قـرار  نامطلوب معیارها در سطح این لحاظ از شهر ایالم

 تقویـت  بـا  هاي هر شاخص،میانگین به توجه با و دارند
مــرتبط  نمســئوال هــا،شــاخص ایــن بیشــتر چــه هــر
ارتقـاء   ایالم شهر در را خوب حکمرانی سطحتوانند  می

  بخشند.
  

  منابع  
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 در شهري خوب حکمروایی تحقق پذیري میزان ارزیابی
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 مـدیریت  فصـلنامه  شهري؛ مدیریت و شهري حکمرانی

 .تهران ،1380، زمستان 8 شماره. شهري
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