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Extended Abstract
Introduction
The growing trend of population and urbanization and the emergence of numerous economic,
social and environmental problems on the one hand and inefficient methods of management and
control of urban development, to solve these problems and bottlenecks on the other hand, has
created unhealthy cities. Undoubtedly, one of the main causes of such disorders and instabilities
is managerial challenges.
In Iran, urban management has been influenced by the government for reasons such as
centralism, exogenousness of urban programs and plans, rent economy and oil-based, and has
constantly moved away from systematic and integrated management and turned to sectoral
management, as well as the urbanization process. And the issues that arise from it are backward
and trapped in top-down views and attitudes. This procedure exists in all organizations and
urban management departments of the country's cities, and Ahvaz Municipality is no exception
to this rule. This study aims to comprehensively review the background and views of
researchers who have worked in this field, to assess the level of satisfaction of Ahvaz citizens
with the performance of urban management in Ahvaz municipality based on indicators of good
urban governance to determine the role Recognize the performance of city managers in a
scientific way on citizen satisfaction. Therefore, the research question is: What are the most
important governance indicators affecting the performance of urban management in Ahvaz?
What is the role of governance indicators on managers' performance satisfaction?
Methodology
This research is applied in terms of purpose and in terms of method is in the category of
descriptive-analytical research. Data collection in this study is documentary and field studies
and the data collection tool is a questionnaire. Research indicators are counted from theoretical
foundations and studies. The statistical population included the citizens of Ahvaz. According to
the latest census, the statistical population is 1184788 people, which is considered as a sample
size using the Cochran's formula and a simple random method of 384 people. To assess the
validity of the extracted indicators, face validity was used. For this purpose, a questionnaire in
which the research indicators were designed was provided to 30 participants. For reliability of
the questionnaire, Cronbach's alpha test was used. The test results obtained with a coefficient of
0.763 indicate the reliability and reliability of the questionnaire. In order to analyze the data and
answer the research question, SPSS software and structural equation method and pls model were
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used.
Results and discussion
The reliability of the indicators, convergent validity and divergent validity were used to measure
the fit of the measurement model. Cronbach's alpha values for all indices are greater than 0.7
and indicate acceptable reliability. Combined reliability criterion is another evaluation criterion
for determining the reliability of structures in the partial least squares method. Given that a
value above 0.7 is acceptable for this criterion, it can be concluded that the value of all
indicators is acceptable and the proper fit of the measurement models is confirmed. Regarding
the indicators of the present study, the values of divergent validity criteria in the first row of the
column of each index are higher than other values obtained for the same index and the mean
value of variance extracted for the index is above 0.5 and is acceptable. Therefore, divergent
validity of indicators is also acceptable. In the present study, the coefficient of determination
(R2) has been used to evaluate the structural model. The coefficient of determination for the
indicators of consensus, efficiency, participation, justice, equality and transparency has been
obtained with 0.577, 0.342, 0.538, 0.707, 0.677. This means that 0.577 percent of the changes in
consensus and 0.342 percent of the changes in efficiency and 0.5388 of participation and 0.707
of justice and equality and finally 0.677 of transparency by other components of the model
Structurally defined. This index is not calculated for exogenous components (in this study, the
index of accountability and legality). The study of path coefficients shows that among the
obtained coefficients, the effect of efficiency and effectiveness on governance with the
coefficient of 0.839 has the highest score and indicates that it has the highest impact on the
formation of governance. The orbital law index with a coefficient of 0.791 is in second place in
terms of influencing the formation of governance. Participation with a coefficient of 0.770 of
the third degree has the effect on the formation of governance and consensus index with 0.728,
accountability index with 0.696, accountability index with 0.678, transparency index with 0.637
And the index of justice and equality with 0.604 have an effect on the occupation of
governance, respectively. Finally, good governance with a coefficient of 0.745 will affect the
performance of city managers.
Conclusion
The performance of urban management and its application in the level of management
satisfaction can be evaluated by measuring the indicators of good urban governance such as
participation, transparency, responsibility, accountability, efficiency and effectiveness, rule of
law, justice and equality, consensus. Achieving these principles can be used as a communication
mechanism between citizens and managers and the organization's appropriate response to
citizens and clients and ultimately satisfaction with the performance of city managers.
Therefore, it can be said that one of the important components in improving the performance of
urban management is to achieve citizen satisfaction.
The results of the study of path coefficients show that among the obtained coefficients, the
effect of efficiency and effectiveness on governance with the coefficient of 0.839 has the
highest score and indicates that it has the highest impact on the formation of governance.
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چکیده
عملکرد مدیریتی بهعنوان تنظیمکننده رواب میان همه ارکان سـازمان و شـهروندان همـواره از اهمیـت بسـیاری
برخوردار بوده است که در حوزه مدیریتی این سازوکار درونی ،بدون آنکه نیاز به اهرمهای بیرونی داشته باشد قادر
است رضایتمندی شهروندان را به وجود آورد .پژوهش حاضر باهدف تحلیـل عملکـرد مـدیریت شـهر (شـهرداری
اهواز) با تأکید بر شاخصهای حکمروایی خوب از منظر شهروندان به این مهم پرداخته است .روش پژوهش ازنظر
هدف کاربردی و متدولوژی پژوهش توصیفی – تحلیلی است .جامعه آماری شامل شهروندان شهر اهواز میباشند
که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش تصادفی ساده  311نفر از آنها بـهعنوان حجـم نمونـه انتخـاب
شدند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافـزار  spssو  plsاسـتفاده شـد .نتـای نشـان داد کـه در میـان ضـرایب
بهدستآمده تأثیر کارایی و اثربخش بر حکمروایی با کسب ضریب  1/133بیشترین امتیاز را کسب نموده و نشانگر
این است که باالترین میزان تأثیرگذاری بر شکلگیری حکمروایی را دارد .شاخص قانون مداری با ضریب 1/730
در رتبه دوم ،مشارکت با ضریب  1/771درجه سوم میزان اثرگذاری بر شکلگیری حکمروایی را به خود اختصاص
داده است و شاخص اجماع گرایی با  ،1/751شاخص پاسخگویی با  ،1/131شـاخص مسـئولیتپذیری بـا ،1/171
شاخص شفافیت با  1/137و شاخص عدالت و برابری با  1/111به ترتیب بر شکلگیری حکمروایـی تأثیرگـذاری
دارند .درنهایت حکمروایی خوب با ضریب  1/712بر عملکرد مدیران شهری تأثیر خواهد داشت.
واژگان کلیدی :مدیریت شهری ،حکمروایی خوب ،رضایتمندی شهروندان ،شهرداری اهواز.

 . این مقاله برگرفته از رساله آقای یاسین کاوه پور به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی میباشد.
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مقدمه
روند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز مشکالت متعدد اقتصادی ،اجتمـاعی و زیسـتمحیطی از یکسـو و ناکارآمـد
بودن روش های مدیریت و کنترل توسعه شهری ،جهت رفـع مشـکالت و تنگناهـای مـذکور از سـوی دیگـر ،شـهرهای
نابسامان را خلق نموده است .بدون شک یکی از اصلیترین علتهای ایجاد چنین نابسامانیها و ناپایداریها ،چالشهـای
مدیریتی است (خادم الحسینی و بهرامی .)35 :0331 ،رشد سریع و بیرویه جمعیت شهرنشین کارکردها و هویت شـهری
را تغییر داده است و مدیریت شهری را به یکی از پینیدهترین و اصلیترین عرصه رواب بین مردم و حکومت تبدیل کرده
است (زیاری و همکاران .)5 :0333 ،مسائل و مشکالت شهری از طریق کاربست سیسـتمهای مـدیریتی سـنتی منسـوخ
قابلحل و فصل نبوده و به همین دلیل چالشهای مضاعفی را برای شهرها بـه ارمغـان میآورنـد (فیـروزی و همکـاران،
 .)71 :0333در این میان ،شهرداریها ،بهعنوان کاملترین سازمانهای ارائهدهنده خدمات عمومی به شهروندان (بابایی و
همکاران ،)017 :0337 ،در شرای کنونی با تغییرات ،پینیدگیها و تناقضات بسیار زیادی مواجهاند (اکرامـی و همکـاران،
 )27 :0333بنابراین ،در چنین سازمانهای عمومی ،طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکـرد میتوانـد منجـر بـه هـدایت
صحیح مدیران ،اجرایی شهرداری در مسیر تحقق اهداف ،وظایف ،راهبردها و برنامههای توسعه و بهبود خدمات شـهری،
منطبق باکیفیت ،هزینه و زمان موردنظر شود (خادم الحسینی و بهرامی .)31 :0331 ،ازآنجاکه شهرداری بهعنوان نهـادی
عمومی ،مدیریت شهر را به عهده دارد ضرورت ارزیابی و مدیریت عملکرد آن کامالً مشهود است (احسانی فرد و احسـانی
فرد .)3 :0335 ،در چنین سازمانهایی همنون همه سازمانهای ارائهدهنده خدمات ،عملکرد مثبت مدیران آنها یکـی از
سرمایههای راهبردی در موفقیت این سازمان محسوب میشود .بنابراین؛ نیاز است تا مدیران شهری با دارا بـودن الگـوی
مدیریتی مناسب در راستای رضایتمندی شهروندان تالش کنند .چراکه رضایتمندی آنها تأثیر بسزایی بر عملکـرد آنهـا
در انجام وظایفی که بر عهده دارند ،در ارتقاء عملکـرد ،افـزایش بهـرهوری و اثربخشـی سـازمان ،و بهبـود ارتباطـات بـا
اربابرجوع و همکاران ،خودشکوفایی فردی ،کاهش خطرپذیری ،چگونگی انجام کارها و  ...و بهتبع سـبب رضـایت کلـی
آن ها خواهد داشت .اگرچه مدیران بایستی همه معیارها مناسب در رابطه با رضـایت شـهروندان مـدنظر قـرار دهنـد ،امـا
تاکنون کمتر مدیرانی بودهاند که به این معیارها پرداخته باشند .ضعف مدیریت شهری و نارضـایتی شـهروندان ،ضـرورت
طراحی الگوی جدید مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی خوب شهری را مطرح میکنـد .یکـی از مباحـ بسـیار
مهم و درعینحال جدیدی از دهه  0311به بعد در ادبیات توسعه مطرحشده موضوع حکمروایی خوب اسـت کـه در میـان
رویکردهای گوناگون مطرحشده و در عرصه مدیریت شهری ،از مطرحترین رویکردهاست .این رویکرد در زمان حاضـر در
مجامع بینالمللی و محافل کارشناسی تنها راه خروج از بنبست و فقر و توسعهنیافتگی شهرها تلقـی میشـود و مـدیریت
شهری چارهای جـز آن نـدارد (موحـد و همکـاران .)011 :0333 ،رویکـرد حکمروایـی خـوب بـا عنـوان اثربخشتـرین،
کمهزینهترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت است ( .)Tagvaei Tajdar, 2009: 47و نقش مهمی را در شکل دادن
فضایی مناسب برای مشارکت شهروندان ایفا میکند ولی در سالهای اخیر مشارکت در طرحهای برنامـهریزی کـم بـوده
است که نشاندهنده شکاف قابلتوجه بین نظریه و عمل است (زیاری و همکاران.)2 :0333 ،
در ایران مدیریت شهری به دالیلی چون تمرکزگرایی ،برونزا بودن برنامهها و طرحهای شهری ،اقتصاد رانتی و مبتنی بر
نفت تحت تأثیر دولت بوده است و مدام از مدیریت سیستمی و یکپارچه فاصـله گرفتـه و بـه مـدیریت بخشـی رو آورده،
همننین از روند شهرنشینی و مسائل برآمده از آن ،عقبمانده و در دیدگاهها و نگرشهای از بـاال بـه پـایین گرفتارشـده
است (حکمت نیا و همکاران .)012 :0331 ،این رویه در همه سازمان و بخشهای مدیریت شهری شـهرهای کشـور نیـز
وجود دارد و شهرداری اهواز نیز از این قاعده مستثنی نیست .این پژوهش بر آن است تا ضـمن بررسـی جـامع پیشـینه و
دیدگاه محققانی که در این حوزه فعالیت داشتهاند ،میزان رضایتمندی شهروندان شهر اهواز از عملکـرد مـدیریت شـهری
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بخش شهرداری اهواز با تکیهبر شاخصهای حکمروایی خوب شهری مورد ارزیـابی قـرار دهـد تـا بـر اسـاس آن نقـش
عملکردی مدیران شهری به شیوه علمی بر رضایتمندی شهروندان شناخته شود .لذا سؤال پژوهش این اسـت :مهمتـرین
شاخصهای حکمروایی اثرگذار بر عملکرد مدیریت شهری شهر اهواز کداماند؟ نقش شاخصهای حکمروایی بر رضایت از
عملکرد مدیران چگونه است؟
تاکنون مطالعاتی در زمینه ارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری انجامشـده اسـت .در ایـران نیـز بـا
تأثیرپذیری از جریانات جهانی طی دهه اخیـر و در اصـالح نظـام مـدیریت شـهری موضـوع حکمروایـی خـوب شـهری
مطرحشده ،همننین در مراکز علمی و اجرایـی موردتوجـه قرارگرفتـه و مطالعـات و پژوهشهـای متعـددی نیـز در ایـن
خصوص صورت گرفته است .در ادامه به مهمترین و مرتب ترین آنها اشارهشـده اسـت .زیـاری و همکـاران ( )0333در
پژوهشی به تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخصهای حکمروایی خوب از منظر شـهروندان شـهر سـاری را
موردمطالعه قرار دادهاند .نتای نشان داده است که میانگین کل شاخصهای حکمروایی خوب از منظر شهروندان با مقـدار
 0/31از  3در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .با توجه به نتای  ،در بین شاخصهای بررسیشده شاخص کـارایی و اثربخشـی
فعالیت مدیران و مسئوالن شهری با میانگین  5/11از  3بیشترین میزان در بین شاخصها را داشـته اسـت ولـی کمتـر از
میانگین استاندارد است که نشان دهنده مؤثر نبودن روش فعالیت مدیران در عرصه شهری است و شـاخص مشـارکت بـا
مقدار  0/17از  3کمترین مقدار را داشته است .نتای کلی پژوهش عدم رضـایت شـهروندان را بیـان میکنـد .نـوروزی و
ابراهیمی ( )0337در پژوهشی با عنوان تحققپذیری شاخصهای حکمروایی خوب در نواحی روستایی شهرسـتان لنجـان
ضمن بررسی شاخصهای حکمروایی خوب روستایی :مشارکت ،مسئولیتپذیری ،عدالت و برابـری ،کـارایی و اثربخشـی،
شفافیت ،اجماع گرایی ،قانونمندی و پاسخگویی به این نتیجه رسید که میانگین همه شاخصها بـهجز شـاخص عـدالت و
برابری کمتر از میانگین مطلوب موردنظر پژوهشگر قرارگرفته و به عبارتی شـاخصهای حکمروایـی در نـواحی روسـتایی
شهرستان لنجان محقق نشده است .ابدالی و همکاران ( )0331در پژوهشی به تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خـوب
شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری (نمونه موردی :کالنشهر تهران) پرداختهاند .با توجه به پژوهش جاری ،تبیـین
چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری عمالً از سایر چارچوبهـای چندگانـه و نیـز
مؤلفه ،زیر مؤلفه و نهایتاً شاخصهای مشخصی تمییز دادهشده است که به طبع اصـلیترین شـاخصهای دخیـل در امـر
حکمروایی خوب با توجه به دیدگاه یکپارچهسازی ،شامل  03مورد شده است .میزان توزیع وزن و شدت هر ارزش نیـز بـا
احتساب روش تحقیق نشاندهنده ،اهمیت باالی شاخص مشارکت و بعدازآن به ترتیب شاخص خدماترسانی ،اثربخشـی،
شفافیت میباشد که وزن هر زیر مؤلفه نیز تبیینگر اهمیت هر یک است با توجه به ساختار توزیع وزن برابر نیز میتوان به
میزان اهمیت هر زیر مؤلفه نیز پی برده و مؤلفههای فرمی و محتوایی یک چارچوب را نمایان ساخت .یغفـوری و رفیعیـان
( )0331در پژوهش خود به بررسی عملکرد مدیریت شهری در رابطه با مشارکت شهروندان در امور شهری شـهر فسـا را
موردمطالعه قرار دادهاند و به این نتیجه رسیده اند که ارزیابی عملکرد مدیریت شهری فسا در رابطه بـا افـزایش مشـارکت
شهروندان و رضایتمندی آنها عملکرد ضعیفی را نشان میدهد .بهطوریکه نتای تحلیل دادهها این عملکرد را در حد کم
و خیلی کم ارزیابی میکند .زالی و همکاران ( )0335در پژوهشی با عنوان تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری شهر مهاباد
از منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی به این موضوع پرداخته است و به این نتیجـه رسـیدهاند کـه سـابقه مشـارکت
مردم بیشتر در زمینه مشارکتهای فیزیکی بوده است و بین میـزان مشـارکت شـهروندان در مـدیریت شـهری و میـزان
رضایتمندی آنها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد .جاکا )5101(0در مطالعهای با عنوان حکمروایـی خـوب در آسـیای
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جنوب شرقی به بررسی عوامل مؤثر بر شکلگیری حکمروایی خوب پرداخته است .جاکا در ایـن اثـر حکمروایـی را یـک
سیستم متشکل از ارزشها ،سیاستها و نهادهایی میداند که جامعه آن را مدیریت میکند .و درجایی دیگر حکمروایـی را
توانایی ایجاد و اجرای قوانین و ارائه خدمات در یک چارچوب دموکراتیک تعریـف میکنـد و عـواملی چـون پاسـخگویی،
شفافیت ،انعطافپذیری ،اثربخشی و کارایی را شناس ایی نموده است و به این نتیجه رسیده است کـه تمرکززدایـی موجـب
بهبود حکمروایی و افزایش کارایی در ارائه خدمات عمومی میشود .هنـدریک )5101(0در یـک مطالعـه بـا عنـوان درك
حکمروائی خوب شهری :ملزومات ،تغییرات و ارزشها به تعریف حکمروایی خوب شهری پرداخته است .وی معتقـد اسـت
که حکمروایی خوب میتواند به اشکال مختلفی ارائه شود و راههای برای تروی ارزشهای حکمروایی خوب وجود دارد و
برای پیشرفت و گسترش این ویژگیهای باید تالش کرد .همننین به این مسئله اشـاره میکنـد کـه حکمروایـی خـوب
شهری را میتوان در معماری و ساختمانهای یک شهر مشاهده کرد تأکید و تمرکز در این اثـر بـر چگـونگی اداره امـور
شهری ،جلب مشارکت شهروندان عادی در تصمیم گیری و اداره امور شهر و نقش حکومت دموکراتیک در اداره خوب امور
شهری میباشد .درنهایت به این نتیجه رسـیده اسـت کـه :مشـارکت ،پاسـخگویی ،عـدالت ،انعطافپـذیری و اثربخشـی
مهمترین شاخصها در شکلگیری حکمروایی خوب شهری میباشد .این پژوهش نیز بر آن است تـا بـا بررسـی جـامع و
کامل شاخصها ی حکمروایی خوب شهری عملکرد مدیریت شهری شهرداری اهواز از منظـر رضـایتمندی شـهروندان را
موردسنجش قرار دهد.
مبانی نظری
رویکرد حکمروایی خوب یکی از مطرحترین رویکردها برای ارزیابی عملکرد مدیریت شهری میباشـد .بـر همـین اسـاس
رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر نظریه حکمروایی خوب است .منظور از حکمروائی خوب ،فرآینـد اعمـال قـدرت سیاسـی،
اداری و اقتصادی در مدیریت امور کشورها در سطوح مختلف کالن تا محلی است که در آن؛ افراد و گروهها میتوانند بـه
منافع خود دست یابند ( .)worded:2017:312در حکمروایی خوب؛ اعمال قدرت اقتصادی ،سیاسـی -اداری بـر اسـاس
قانون ،پاسخگویی و اثربخشی است (عظیمی و همکاران )11 :0333 ،حکمروایی شامل گسـتره وسـیعی از مشـارکتها و
همکاری میان مردم ،دولت و بخش خصوصی است و ایدههای نظـری آن بـه دوران ارسـطو و افالطـون و ابعـاد فلسـفی
طرحشده توس آنها در زمینه حکومت و شهروندی برمیگردد (دربان آستانه و همکاران .)0331:023 ،حکمروایی تأکیـد
بر افزایش دموکراسی و مشارکت شهروندان در کلیه امور مربو به خود اعم از تصمیمگیری ،برنامهریزی و اجرا دارد که در
آن شهروندان بهگونهای آگاهانه و فعال در تمامی امور دخالت دارند (افتخاری و همکاران .)55 :0330 ،هـدف حکمروایـی
خوب ،توسعه انسانی پایدار و در کنار آن ،ایجاد شهری پایدار است که در آن ،ضمن تأکید بر توجه به کاهش فقـر ،ایجـاد
اشتغال و رفاه پایدار ،حفاظت و تجدید حیات محی زیست و رشد و توسعه زنان ،رویکرد فراهم ساختن بستر مناسب جهت
مشارکت و اهمیت برنامهریزی مشارکتی برای توسعه و اداره شهر ،ایجاد حس شهروندی و شفافیت در برنامـهها اهمیـت
بسیار دارد .در این حکمروایی ،شراکت و تعامل میان سه رکن اصلی دولت ،جامعـه مـدنی و بخـش خصوصـی در انجـام
پروژهها و برنامهها و فعالیتها ضروری و الزم میباشد (شکوهی و مؤمنی .)5 ،0335 ،حکمروایی مؤثر شـهری بـهعنوان
دموکراتیک و جامع؛ طوالنیمدت و یکپارچه؛ چند مقیـاس و چنـد سـطحی؛ منطقـهای؛ کـارا و آگـاه از عصـر دیجیتـال
شناختهشده است ( .)UN-Habitat, 2018بر اساس آننه در دیدگاهها و نظریههای مرتب با رهیافت حکمروایـی خـوب
مطرحشده با یک نگرش نظاممند و کلگرا ،میتوان حکمروایی را شیوه نوین مدیریتی در اداره جامعـه و نـوعی مـدیریت
مردم ساالرانه دانست که در جهت مشارکت مردم ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،شفافیت ،عـدالت و برابـری ،قانونمنـدی،
1 . Handrik
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توافق جمعی ،کارایی و اثربخشی تـالش میکنـد (عظیمـی آملـی و رکنالـدین افتخـاری .)011 :0333 ،بـرای سـنجش
حکمروایی خوب ،شاخصهای متعددی توس افراد و سازمانهای جهانی و محلی معرفیشدهاند کـه در ایـن پـژوهش بـا
مبنا قرار دادن شاخصهای هشتگانه برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی و توسعه آنها بامطالعه ادبیـات نظـری و
تجربی تحقیق شاخصهای هشتگانه زیر برای سنجش وضعیت حکمروایی خوب در شهر اهواز انتخاب گردیدهاند.
مشارکت شهروندان :منظور نوعی مشارکت چند سیه است ه افراد جامعه بهصـورت آگاهانـه و داوطلبانـه در آن شـرکت
میکنند (یغفوری و همکاران.)101 :0332 ،
کارایی و اثربخشی :فرآیندها و مؤسسات موجود با استفاده بهینه از منابع موجود برای تأمین نیازهـای شـهروندان ،ارائـه
خدمات شهری و رضایت مردم نتایجی را ارائه میدهند که پاسخگوی شهروندان باشد (توکلی و مؤمنی.)1 :0332 ،
شفافیت :یکی از دالیل فساد سیاسی و نابسامانیهای اجتماعی عدم شفافیت اطالعاتی و نبود اطالعات صحیح است .بـر
طبق این شاخص امکان دسترسی آزاد به اطالعات و سهولت توس شـهروندان فـراهم باشـد (حـاجی نـژاد و همکـاران،
.)11 :0332
عدالت محوری :منظور از عدالت عبارت از حق دسترسی عامه مردم به خدمات اولیـه ،حضـور مشـاوران زن در نهادهـای
تصمیم گیری شهری ،حمایت از نیازمندان و ایجاد محرك برای نهادهای غیررسمی (اسکندری ثـانی و همکـاران:0331 ،
.)010
پاسخگویی  :پاسخگویی یک امر حیاتی برای حکمروایی خـوب اسـت کـه همـه نهادهـای دولتـی ،بخـش خصوصـی و
سازمانهای جامعه مدنی باید نسبت به عموم مردم و نهادهای ذینفـع پاسـخگو باشـند ( Ya Peng Gharavi, 2012:

.)203
مسئولیتپذیری :مسئولیتپذیر نبودن منجر به بحرانهای شدید مـدیریتی و بیثبـاتی فزاینـده و حکمرانـی بـد و فاسـد
خواهد شد (محمدی و کمالی.)021 :0332 ،
قانونمندی :منظور از قانونمندی ،وجود قوانین کارآمد ،رعایت عادالنـه چـارچوب قـانونی اسـت (توکلینیـا و همکـاران،
.)013 :0330
توافق جمعی :منافع همه شهروندان باید بهصورت مستقیم و غیرمستقیم توس نهادهای قانون در نظر گرفته شود و همه
گروهها و شهروندان برای رسیدن به یک توافق گسترده و جمعی در نظر گرفته شوند (آدینه وند و علیان.)302 :0332 ،
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روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی بوده و ازنظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – تحلیلی قرار دارد .با توجه بـه بررسـی
شهر اهواز در استان خوزستان بهعنوان موردمطالعه ،در دسته پژوهشهای موردپژوهشی قرار میگیرد .گردآوری اطالعات
در این پژوهش از نوع مطالعات اسنادی (نظریـهپردازها ،تجـارب موفـق و مـدلهای پرکـاربرد) و میـدانی اسـت و ابـزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه است .شاخصهای پژوهش از مبانی نظری و مطالعات صورت گرفته احصاء شدهاند .جامعـه
آماری شامل شهروندان شهر اهواز بودند که بر اساس آخرین سرشماری حجم جامعه آماری  0011711نفر که با اسـتفاده
از فرمول کوکران و شیوه تصادفی ساده  311نفر ،بهعنوان حجم نمونه مـوردنظر قرارگرفتـه اسـت .شـهر اهـواز دارای 1
منطقه است که به نسبت مساوی در هر منطقه  11پرسشنامه توزیع شد .برای سنجش روایی شـاخصهای استخراجشـده
از روایی صوری استفادهشده ،بدین منظور پرسشنامهای که در آن شاخصهای پژوهش طراحیشـده در اختیـار  31نفـر از
مشارکتکنندگان قرار داده شد مالك انتخاب آنها تسل نظری و دارا بودن سوابق پژوهشی و تمایل به مشارکت آنهـا
بوده است .در این راستا از اعضای پانل خواسته شد تا به میزان مناسب بودن مؤلفهها ازنظر همسو و هماهنـگ بـودن بـا
موضوع متناسب و ازنظر تعداد و تنوع ابعاد ،بر اساس طیف لیکرت ( -0کامالً مخـالفم  -5مخـالفم  -3نظـری نـدارم -1
موافقم -2کامالً موافقم) رأی دهند .نتای توس نرمافزار  SPSSمورد تحلیل قرارگرفته است کـه بـر ایـن اسـاس همـه
سؤاالت میانگین باالتر از  3به خود اختصاص دادهاند .بـهمنظور پایـایی پرسشـنامه نیـز از آزمـون آلفـای کرونبـاخ بهـره
گرفتهشده است .نتای آزمون که با ضریب  1/713بهدستآمده است نشاندهنده قابلیت اعتماد و وجود پایایی پرسشـنامه
است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها و پاسخگویی به سوال پژوهش از نرمافزار  SPSSو روش معادالت ساختاری و مـدل
 plsاستفادهشده است.
جدول شماره  .1شاخصهای پژوهش
متغیر

شاخص

مشارکت

شفافیت

حکمروایی خوب

اجماع
گرایی

کارایی و
اثربخشی

عدالت و
برابری

زیر شاخص
 مشارکت شهروندان در فعالیتهای بدون دستمزد (فکری ،یدی و - )...دامنهمشارکت اقشار مردم جامعه در فرایند برنامهریزی و مدیریت -استفاده از آگاهی
و دانش بومی شهروندان در برنامه اجرایی توسعه  -مشارکت شهروندان در
جلسات و گردهمایی با مدیران -مشارکت شهروندان برای سرمایهگذاری و
مشارکت در امور شهری -مشارکت در تصمیم مدیران
اعالن بیالن کار مدیریت در برنامه اجرایی توسعه و شفافیت در عمل-روشن کنترل عملکرد مدیریت و گزارش عملکردها -ارائه اطالعات درست
مدیریت  -اطالعرسانی برای شفافیت تصمیمات و اطالعرسانی برنامهها-
تالش مدیریت سکونتگاه در شفافسازی چگونگی تأمین مالی طرحها
(پروژهها) و گزارش هزینهها و درامدها -تالش مدیریت در شفافسازی
چگونگی تخصیص منابع و
 همسویی و همفکری مدیریت و شهروندان در برنامه اجرایی توسعه و فعالیتگروهی با شهروندان -ایجاد سازوکار مدیریتی برای مشورت بین سازمانهای
رسمی توسعه و شهروندان و فعالیتهای مشارکتی مدیران  -تالش مدیریت
در حمایت از منافع اکثریت (حمایت از منافع اکثریت) -تالش مدیریت برای
اقناع گرایی (منطق و مستند و قابلقبول و پذیرفتنی) -هماهنگی مدیران
 مستمر بودن فعالیتها در بین مدیران -بهروز بودن روشهای علمی وعملی برای اجرای برنامهها -اقدامات بهبوددهنده در مسیر توسعه شهری
 اجرای برابری فرصتهای موجود در طرحهای توسعهای -عدالت در اجرا (ازبعد مکانی ،زمانی ،فردی ،جمعی) و توزیع عادالنه خدمات -تالش مدیریت در
توزیع عادالنه منابع در طرحهای توسعهای  -فراهم شدن فرصت اشتغال
یکسان برای شهروندان در طرحهای توسعهای (مقاومت در برابر پارتیبازی)-
بهبود فرایند برنامهریزی -بهبود فرایند اجرا -نحوه استفاده صحیح و معقول از

منبع
رحمانی فضلی و همکاران ()1394
افتخاری وهمکاران ( )1391شریف
زادگان ()1392

مشکینی وهمکاران ( ،)1393موسوی
و دربان آستانه ()1392
)Jimmy, Chulu (2016

افتخاری وهمکاران ( ،)1391فیروز
نیا و قرنی آرانی (،)1394
دویران و همکاران ( )1391الوانی
()1388
زیاری و همکاران ( )0333مشکینی و
مؤذن (،)1393
افتخاری وهمکاران ( ،)1391صرافی
و نجاتی ( ،)1393موسوی و دربان
آستانه ( ،)1392دربان آستانه
(Jimmy, Chulu ،)1394
)(2016
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پاسخگویی

مسئولیت
پذیری

قانون
مداری
اجتماعی
– فرهنگی

عملکرد مدیریت شهری

اقتصادی

کالبدی –
فیزیکی
زیست
محیطی

منابع در طرحهای توسعهای (فرصتهای برابر) -استفاده صحیح و معقول از
امکانات در دسترس در طرحهای توسعهای
 پاسخگویی مدیریت در قبال وظایف در برنامه اجرایی توسعه (پاسخگوییشهرداری) -پاسخگو بودن مدیریت بهعنوان یک اصل در برنامه اجرایی
توسعه -جذب مشارکت از طریق پاسخگویی مدیریت در برنامه اجرایی توسعه
(عملکرد صادقانه) -ارزیابی باورپذیری بازیگران توسعه برای پاسخگویی در
برنامه (پاسخ قانعکننده) -فرهنگ باورپذیری نسبت به پاسخگویی در فرایند
مدیریت در برنامه اجرایی توسعه -پاسخگویی در برابر نحوه مدیریت توزیع
بودجه در برنامه اجرایی توسعه
 شایستهساالری مدیریت در انتخاب همکاران (مانند انتخاب شهردار- )،احساس مسئولیت در مدیریت در برنامه اجرایی توسعه  -تعهد عملی مدیریت
در انجام اختیارات تفویض شده در برنامه -برنامه تاب آور سازی مردم در
شرای بحران در برنامه -فرایند رضایتمندی مردم از مسئولیتپذیری مدیریت
در برنامه -تعهدپذیری مدیریت  -سازوکار مدیریتی تعیین اولویتها با توجه به
نیاز سکونتگاه در برنامه (پیگیری در اجرای طرح)
عمل عادالنه و بدون پارتی-پایبندی به حقوق مردم-رفتار عادالنه وقانونمند-مقاومت برابر عمل خالف قانون-پایبندی به قوانین و مقررات
تأمین امنیت شهروندان -بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و
خانوادگی – گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی-تالش در جهت حف
فرهنگ ،آدابورسوم
ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای شهروندان -حمایت از سرمایهگذاری دربخش خصوصی و تعاونی ها-آماده ساختن خدمات و تسهیالت الزم برای
پشتیبانی فعالیتهای مولد-حمایت از کارآفرینان -اشاعه و تروی دانش فنی و
توسعه تحقیقات به هنگام -تالش برای عدالت فضایی در توزیع منابع مالی و
سرمایهگذاریهای دولتی در بین مناطق
ایجاد فضایی برای دسترسی بیشتر به خدمات شهری -ایجاد تجهیزات ملزوم
شهری -ایجاد زیرساختهای مناسب شهری -زیباسازی شهری -ارائه خدمات
حملونقل عمومی مناسب
تأمین آب آشامیدنی سالم – جمعآوری بهموقع زبالهها و دفع مناسب آن-
جمعآوری فاضالب و به دفع مناسب آن -کاهش آلودگی و حف محی زیست
شهر-روان سازی ترافیک-بهره برداری از منابع تجدیدپذیر-حداقل سازی
مصرف منابع تجدید ناپذیر

57

دویران و همکاران ( ،)1391الوانی
( ،)1388شریف زادگان (،)1392
صرافی و نجاتی ( ،)1393موسوی و
دربان آستانه (Hudson ،)1392
)(2004

عظیمی و رکنالدین افتخاری
( ،)1393فیروز نیا و قرنی آرانی
(،)1394
دربان آستانه (،)1394
)Jimmy Chulu (2016
زیاری و همکاران ()0333
مشکینی و مؤذن ()1393
خادم الحسینی و بهرامی ()0331
خاکپور و همکاران ()0337

محدوده موردمطالعه
اسـت .ا ین
ایـن
بـوده ا ست.
کالنشهر اهواز از نخستین دوره اجرای قانون تقسیمات کشوری در سال  ،0301مرکز استان خوزستان بوده
شهر عالوه بر ایفای مرکزیت سیاسی ،اداری و تجاری استان خوزستان ،شهرستان اهواز و بخش مرکزی شهرستان اهواز،
در زمره شهرهای با عملکرد فراملی در سند مصوب ضواب ملی آمایش سرزمین قرارگرفته است .شهر اهواز مرکز ا ستان
اسـتان
قـرار دارد ،در موقع یت
موقعیـت
اهـواز قرار
شهرسـتان ا هوا
مرکـزی شهر ستان
بخـش مر کزی
کـه در ب خش
شـهر که
خوزستان یکی از کالنشهرهای ایران است .این شهر
جغرافیایی  30درجه و  51دقیقه عرض شمالی و  11درجه و  11دقیقه طول شرقی ،در بخش جلگهای خوزستان و با ارتفاع
اسـت .ا ین
ایـن
 01متر از سطح دریا واقعشده است .این شهر توس رودخانه کارون به دو قسمت شرقی و غربی تقسیمشده ا ست.
احتسـاب م ناطق
منـاطق
شـهر را ببـا احت ساب
مسـاحت شهر
اهـواز م ساحت
شـهرداری ا هواز
شهر با مساحت  50527/03هکتار در سال  0331است که البته شهرداری
ایـران پپـس از ت هران
تهـران
وسـیع ا یران
حاشیهنشین  55112/03اعالم نموده است (شهرداری اهواز .)0331 ،شهر اهواز دومین شهر و سیع
میباشد.
شهر اهواز از شمال به شهرهای شیبان ،ویس ،مالثانی ،شوشتر دزفول و شوش؛ از شرق به شهرستان رامهرمز؛ از غرب به
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محـدود می گردد.
گـردد.
آبـادان م حدود
شهر حمیدیه و دشت آزادگان و از سمت جنوب به شهرهای شادگان ،بندر ماهشهر ،خرمشهر و آ بادان
این شهر دارای هشت منطقه شهرداری است که هریک دارای سه الی چهار ناحیه میباشند.

شکل شماره  .2نقشه محدودههای موردمطالعه

بحث و یافتهها
از مجموع نمونه آماری  27درصد مرد و  13درصد زن و از این تعداد  21درصد متأهل و  11درصد مجرد و  15درصـد در
گروه سنی  31 -12سال و  51درصد در گروه سنی  02- 31سال و  51درصد در گروه سنی  12 – 11سال و  01درصـد
در گروه سنی  11به باال قرار داشتهاند .همننین از این تعداد  02/2درصد زیر دیـپلم 51/2 ،درصـد دیـپلم 33/2 ،درصـد
کاردانی و کارشناسی و  51/2درصد با مدرك کارشناسی ارشد و باالتر بودهاند .در زمینه اشتغال  52درصد شاغل در بخش
دولتی 35 ،درصد شاغل در بازار آزاد 50 ،درصد بیکار 01 ،درصد دانشجو و مابقی گزینه سایر را انتخـاب کردهانـد .ازنظـر
قدمت سکونت  30درصد بیش از  31سال در شهر اهواز ساکن هستند 11 ،درصد بین  01-51سال 02 ،درصد بین 2-01
و  1درصد کمتر از  2سال سابقه سکونت دارند.
بررسی برازندگی شاخصهای حاصل از برآورد مدل

پس از تعیین الگو اولیه پژوهش و گردآوری دادهها ،مهمترین مرحله معادالت ساختاری ،اعتبارسنجی الگـوی انـدازهگیری
است .بنابراین در این مرحله از تحلیلهای آماری به بررسی برازش دادهها به الگو مفهومی پژوهش پرداخته میشود.
الف) ارزیابی مدل اندازهگیری
جهت سنجش برازش مدل اندازهگیری از پایایی شاخصها ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید .پایایی شـاخصها:
سنجش پایایی درونی ،شامل سه معیار ضرایب بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی است .جهت بررسی روایـی
واگرایی مدل اندازهگیری ،از معیار فورنل– الرکر استفاده گردید .روایی واگرایی وقتی در سطح قابلقبولی است که میـزان
متوس واریانس استخراجشده برای هر شاخص ،بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن شاخص و شاخصهای دیگر در مـدل
باشد .این معیار بررسیشده در جداول  5و  3نمایش دادهشده است.
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جدول شماره  .2گزارش معیارهای آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا

اجماع گرایی
کارایی و اثربخشی
قانون مداری
حکمروایی یکپارچه
شفافیت
عدالت و برابری
مسئولیتپذیری
مشارکتجویی
پاسخگویی

Cronbach's
Alpha
1/131
1/717
1/121
1/753
1/120
1/171
1/111
1/155
1/131

rho_A
1/311
1/101
1/377
1/711
1/110
1/111
1/171
1/117
1/111

Composite
Reliability
1/350
1/703
1/111
1/137
1/133
1/313
1/131
1/171
1/177

Average Variance
)Extracted (AVE
1/110
1/327
1/251
1/133
1/230
1/275
1/223
1/220
1/223

جدول شماره  .3گزارش معیار روایی واگرایی

اجماع گرایی
کارایی و اثربخشی
قانون مداری
شفافیت
عدالت و برابری
مسئولیتپذیری
مشارکتجویی
پاسخگویی

اجماع
گرایی
1/171
1/213
1/533
1/171
1/771
1/103
1/711
1/132

کارایی و
اثربخشی
1/111
1/315
1/215
1/703
1/211
1/237
1/213

قانون
مداری

1/751
1/523
1/535
1/513
1/331
1/322

شفافیت

1/111
1/707
1/130
1/733
1/111

عدالت و
برابری

1/353
1/315
1/721
1/701

مسئولیتپذیری

1/715
1/711
1/703

مشارکتجویی

1/715
1/703

پاسخگویی

1/713

بر اساس جدول شماره  ،5مقادیر آلفای کرونباخ برای تمامی شاخصها از مقدار  1/7بیشتر بوده و بیانگر پایایی قابـلقبول
است .معیار پایایی ترکیبی یکی دیگر از معیارهای ارزیابی تعیین پایایی سازهها در روش حداقل مربعـات جزئـی اسـت .بـا
توجه به اینکه مقدار باالی  1/7برای این معیار قابلقبول میباشـد میتـوان نتیجـه گرفـت کـه مقـدار تمـامی شـاخص
قابلقبول بوده و برازش مناسب مدلهای اندازهگیری تأیید میشود .همننین تمامی مقادیر  CRبیشـتر از مقـادیر AVE

بهدستآمده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت روایی همگرا برای تمامی شاخصها موردقبول واقعشده است.
روایی واگرا دومین معیاری است که برای برازش مدلهای اندازهگیری بهکاربرده میشود این معیار نشـاندهنده میـانگین
واریانس به اشتراك گذاشتهشده بین هر شاخص با نماگرهای خود است .به بیان سادهتر میانگین واریـانس استخراجشـده
میزان همبستگی یک شاخص با نماگرهای خود را نشان میدهد که هرچه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیـز بیشـتر
است .بر اساس جدول شماره  3در مورد شاخصهای پژوهش حاضر مقادیر این معیار در سـطر اول سـتون هـر شـاخص
بیشتر از سایر مقادیر بهدستآمده برای همان شاخص بهدستآمده است .و مقدار میـانگین واریـانس استخراجشـده بـرای
شاخص باالی  1/2بوده و قابلقبول است .بنابراین روایی واگرای شاخصها نیز موردقبول میباشد.
ب) ارزیابی مدل ساختاری
پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازه گیری ،مدل ساختاری از طریق رواب بین متغیرهای مکنـون موردبررسـی قـرار
میگیرد .به عبارتی برآوردهای روایی و پایایی مدل اندازهگیری اجازه ارزیابی مدل ساختاری را میسر میسازد .در پژوهش
حاضر از ضریب تعیین ( )R2استفادهشده است .این معیار که یکی از معیارهای اساسی ارزیابی مؤلفههای مـدل سـاختاری
است ،نشاندهنده این میباشد که چند درصد از تغییرات مؤلفههای درونزا توس متغیرهـای بـرونزا صـورت میپـذیرد.
جدول  1محاسبات مربو به ضریب تعیین  R2دادهها و مدل پژوهش را نشان میدهد .همانطور کـه مالحظـه میشـود
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ضریب تعیین برای شاخصهای اجماع گرایی ،کارایی ،مشـارکتجویی ،عـدالت و برابـری و شـفافیت بـا ،1/315 ،1/277
 1/177 ،1/717 ،1/231بهدستآمده است .بدین معنی که  ،1/277درصـد از تغییـرات اجمـاع گرایـی و  1/315درصـد از
تغییرات کارایی و  1/231از مشارکتجویی و  1/717از عدالت و برابری و درنهایت  1/177از شـفافیت توسـ مؤلفـههای
دیگر مدل ساختاری تعریف میشوند .این شـاخص بـرای مؤلفـههای بـرونزا (در ایـن پـژوهش شـاخص پاسـخگویی و
مسئولیتپذیری و قانون مداری) محاسبه نمیشود.
جدول شماره  .4مقادیر ()R2
متغیرهای پنهان
اجماع گرایی
کارایی
مشارکتجویی
عدالت و برابری
شفافیت

R Square
1/277
1/315
1/231
1/717
1/177

R Square Adjusted
1/153
1/735
1/111
1/735
1/250

یکی از معیارهای سنجش صحت رابطه بین شاخصها در مدل (بخش ساختاری) معناداری اعداد ( )T valueاست .بـرای
معنادار بودن یک ضریب ،عدد معناداری باید بزردتر از  0/31باشد .ستون دوم جدول  1 -1مقـدار  T valueمسـیرها را
نشان می دهد .منظور از ضریب مسیر مقادیر همبستگی دوتایی است و هرچه این ضریب بیشتر باشد به معنای اثرگـذاری
بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است .ازآنجاکه اعداد  T valueفق صحت رابطهها را نشان میدهد اما شدت رابطـه
بین سازهها را نمیتوان با آنها سنجید ،از معیار ضرایب مسیر استفادهشده است .نمودار ضرایب مسـیر مـدل سـاختاری و
جدول مربو به اعداد معنیداری آزمون مدل ساختاری به ترتیب در شکل  3و ستون اول جدول  2آمده است.
جدول شماره  .5ضرایب مسیر و اعداد معنیداری آزمون مدل ساختاری
مسیر
مسئولیتپذیری  > -شفافیت
شفافیت  > -مشارکت
مشارکت  > -اجماع گرایی
اجماع گرایی  > -عدالت و برابری
پاسخگویی  > -شفافیت
کارایی  > -عدالت و برابری
قانون مداری  > -کارایی
قانون مداری  > -عدالت و برابری
مسئولیتپذیری  > -حکمروایی
شفافیت  > -حکمروایی
پاسخگویی  > -حکمروایی
مشارکت  > -حکمروایی
اجماع گرایی  > -حکمروایی
عدالت و برابری  > -حکمروایی
کارایی  > -حکمروایی
قانون مداری  > -حکمروایی
حکمروایی  > -عملکرد مدیریت

Standard Deviation
)(STDEV
1/125
1/152
1/151
1/111
1/112
1/121
1/111
1/157
1/011
1/013
1/111
1/051
1/111
1/031
1/013
1/115
1/151

T Statistics
)|(|O/STDEV
1/110
57/301
51/021
03/120
03/701
3/101
01/111
3/037
00/322
00/022
05/111
03/735
05/171
00/151
01/011
03/775
51/021

ضریب مسیر

P Values

1/735
1/735
1/712
1/235
1/130
1/100
1/111
1/211
1/171
1/137
1/131
1/771
1/751
1/111
1/133
1/730
1/712

1/111
1/111
1/111
1/111
1/110
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/110
1/111
1/110
1/111
1/111
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بررسی ضرایب مسیر نشان میدهد که در میان ضرایب بهدستآمده تأثیر کـارایی و اثـربخش بـر حکمروایـی بـا کسـب
ضریب  1/133بیشترین امتیاز را کسب نموده و نشانگر این است که باالترین میزان تأثیرگذاری بر شکلگیری حکمروایی
را دارد .شاخص قانون مداری با ضـریب  1/730ازنظـر تأثیرگـذاری بـر شـکلگیری حکمروایـی در رتبـه دوم قـرار دارد.
مشارکت با ضریب  1/771درجه سوم میزان اثرگذاری بر شکلگیری حکمروایی را به خود اختصاص داده است و شاخص
اجماع گرایی با  ،1/751شاخص پاسخگویی با  ،1/131شاخص مسئولیتپذیری با  ،1/171شـاخص شـفافیت بـا  1/137و
شاخص عدالت و برابری با  1/111به ترتیب بر شکلگیری حکمروایی تأثیرگذاری دارند .و درنهایت حکمروایی خـوب بـا
ضریب  1/712بر عملکرد مدیران شهری تأثر خواهد داشت.

شکل شماره  .3نمایی از مدل ساختاری در حالت ضریب مسیر

نتیجهگیری
با گسترش شهرنشینی و افزایش مشکالت شهری و نیاز به ارائه راهکارها برای مدیریت بهتـر شـهر ،بهتـدری توجـه بـه
حکمروایی و مشارکت مردم در امور برنامه ضرورت مییابد .الگوی مدیریتی و نحوه برخورد و عملکـرد مـدیران بـهعنوان
تنظیم کننده رواب میان همه ارکان سازمان و شهروندان همواره از اهمیت بسـیاری برخـوردار بـوده اسـت کـه در حـوزه
مدیریتی این سازوکار درونی ،قادر است رضایتمندی شهروندان از عملکردهای مدیریتی را به وجود آورد .ارزیابی عملکـرد
مدیران در تصمیمگیریها ،انتخابها ،برخوردها و ارتباطات مهم و تعیینکننده بوده و ازاینرو اسـت کـه امـروزه ارزیـابی
عملکرد مدیریت به یکی از مباح عمده در بح مدیریت شهری تبدیلشده است.
بهطورکلی عملکرد مدیریت شهری و کاربرد آن در میزان رضایتمندی از مدیریت با رعایت شاخصهای حکمروایی خـوب
شهری ازجمله مشارکت ،شفافیت ،مسئولیتپذیری ،پاسخگویی ،کـارایی و اثربخشـی ،قـانون مـداری ،عـدالت و برابـری،
اجماع گرایی قابل ارزیابی و سنجش است .دستیابی به این اصول میتواند بهعنوان مکانیزم ارتباطی بین رواب شهروندان
و مدیران و پاسخگویی مناسب سازمان به شهروندان و اربابرجوع و درنهایت رضایت از عملکرد مـدیران شـهری باشـد.
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بنابراین میتوان مطرح کرد که یکی از مؤلفههای مهم در ارتقاء عملکـرد مـدیریت شـهری ،دسـتیابی بـه رضـایتمندی
شهروندان میباشد  .با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر چشمگیر عملکرد مدیران بر میزان رضایتمندی شـهروندان بـهویژه
در بین نهادهای ارائه دهنده خدمات شهری پژوهش حاضر به بررسی و تحلیـل عملکـرد مـدیریت شـهری بـا اسـتفاده از
شاخصهای حکمروایی خوب شهری از منظر رضایتمندی شهروندان شهر اهواز پرداخته اسـت .در ایـن راسـتا بـا کمـک
نظرات شهروندان و برای پاسخ به سؤاالت پژوهش از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار  plsاستفاده شد .برای رسیدن به
این هدف پژوهش که همانا ارزیابی نقش شاخصهای حکمروایی خوب بر عملکرد مدیران شهری است از هشت شاخص
مشارکت ،شفافیت ،مسئولیتپذیری ،پاسخگویی ،کارایی و اثربخشـی ،قـانون مـداری ،عـدالت و برابـری ،اجمـاع گرایـی
استفادهشده است.
نتای بررسی ضرایب مسیر نشان میدهد که در میان ضرایب بهدستآمده تأثیر کارایی و اثربخش بر حکمروایی با کسـب
ضریب  1/133بیشترین امتیاز را کسب نموده و نشانگر این است که باالترین میزان تأثیرگذاری بر شکلگیری حکمروایی
را دارد .شاخص قانون مداری با ضـریب  1/730ازنظـر تأثیرگـذاری بـر شـکلگیری حکمروایـی در رتبـه دوم قـرار دارد.
مشارکت با ضریب  1/771درجه سوم میزان اثرگذاری بر شکلگیری حکمروایی را به خود اختصاص داده است و شاخص
اجماع گرایی با  ،1/751شاخص پاسخگویی با  ،1/131شاخص مسئولیتپذیری با  ،1/171شـاخص شـفافیت بـا  1/137و
شاخص عدالت و برابری با  1/111به ترتیب بر شکلگیری حکمروایی تأثیرگذاری دارند .و درنهایت حکمروایی خـوب بـا
ضریب  1/712بر عملکرد مدیران شهری تأثر خواهد داشـت .نتـای پـژوهش بـا پژوهشهـای صـورت گرفتـه زیـاری و
همکاران در سال  0333که با تحلیل عملکرد مدیریت شـهری بـا شـاخصهای حکمروایـی خـوب میـزان رضـایتمندی
شهروندان شهر ساری را بررسی نمود و نشان داد که شهروندان ایـن شـهر از عملکـرد مـدیران راضـی نیسـتند و نتـای
پژوهش نوروزی و ابراهیمی در سال  0337که میزان تحققپذیری شاخصهای حکمروایی را در شهرستان لنجان بررسی
نموده و به این نتیجه رسید که این شاخصها محقق نشدهاند و با نتای یغفوری و رفیعیـان کـه در سـال  0331عملکـرد
مدیریت شهری در شهر فسا را مورد ارزیابی قرا دادهاند و نشان دادهاند که این عملکرد رد حد کم و خیلی کم میباشـد و
همننین با نتای پژوهش زالی و همکاران در سال  0335عملکرد مدیریت شهری مهاباد از منظر مشارکت و رضایتمندی
بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که عملکرد خوب مـدیران بـا میـزان مشـارکت و رضـایتمندی شـهروندان رابطـه
مستقیم دارد ،همسو و همراستا میباشد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که برگرفته از رساله دکتری میباشد حامی مالی نداشته است.
منابع
بر مدیریت
مـدیریت
 )0ابدالی ،افشار؛ ذبیحی ،حسین و ماجدی ،حمید .)0331( .تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بـر
یکپارچه شهری (نمونه موردی :کالنشهر تهران) .نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،دوره  ،05شماره  ،0صص.533-313 .
کرد مؤثر
مـؤثر
عملکـرد
یابی عمل
ارزیـابی
مدیریت و ارز
سنجش ،مـدیریت
بردی سـنجش،
راهبـردی
 )5احسانی فرد ،علیاصغر و احسانی فرد ،مهدی .)0335( .ارزیابی مدل راه
شهری ،دوره ،00
مدیریت شـهری،
هران .مـدیریت
شهرداریها با تلفیق دو مدل  BSCو  EFQMموردپژوهشی مناطق  3و  01شهرداری تهـران.
شماره  ،30صص.7-50 .
شهری بـر
بر
 )3اسکندری ثانی ،محمد؛ مالزاده ،مهدی و پورداداش ،امیر .)0331( .ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شـهری
قهای ،دوره  ،7شماره
شـماره
منطقـه
مهریزی منط
برنامـه
اساس الگوی حکمروایی شایسته شهری مورد شناسی :منطقه آزاد ارس (شهر جلفا) .برنا
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حکمروایـی خوب
خـوب
افتخاری ،عبدالرضا؛ عظیمی آملی ،جالل؛ پورطاهری ،مهدی و احمدی پور ،زهرا .)0330( .الگوی مناسب حکمروا یی
روستایی در ایران .فصلنامه ژئوپلیتیک ،دوره  ،1شماره  ،51صص.0-51 .
(مطالعـه
عه
اکرامی ،محمود؛ صفری ،ثنا؛ قلمکاری ،مهان و زرگر ،امین .)0333( .توسعه مؤلفههای کارآفرینی کارکنان شهرداری (مطال
موردی :شهرداری منطقه  7تهران) .اقتصاد و مدیریت شهری ،دوره  ،5شماره  ،1صص.22-70 .
الوانی ،سید مهدی .)0311( .کارآفرینی ،همافزایی فرد ،فرهنگ و جامعه .نشریه گزیده مدیریت ،سال  ،01شماره  ،35صص.
صـص.
.30-37
آدینه وند ،علیاصغر و علیان ،مهدی .)0332( .حکمرانی خوب شهری در ایران :اولویتبندی مؤلفهها و معرفهها .راهبرد ،دوره
 ،52شماره  ،10صص.312-331 .
سازمانی در
مل سـازمانی
عوامـل
یین سـسهم عوا
بابایی ،ایرج؛ عباس پور ،عباس؛ اسدزاده ،حسن؛ دالور ،علی و عبداللهی ،حسین .)0337( .تعتعیـین
افزایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج .فصلنامه مدیریت عمومی ،دوره  ،00شماره  ،11صص.013-011 .
توکلی نیا ،جمیله؛ اسکندر پور ،مجید و برغمدی ،مجتبی .)0330( .درآمدی بر حکمروایی خوب شهری :ضرورتها ،الزامات و
چالشهای فراروی تحقق آن در ایران .نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،دوره  ،2شماره  ،0صص.032-025 .
کیفیـت
یت
توکلی ،هانیه و مؤمنی ،مهدی .)0332( .بررسی میزان تحققپذیری شاخصهای حکمروایی خوب شهری با تأکید بر کیف
زندگی شهری (مطالعه موردی مناطق  0و  7و  55شهر تهران) .مطالعات مدیریت شهری ،دوره  ،1شماره  ،51صص.0-01 .
خوب مطال عه
مطالعـه
یی خـوب
کمروایـی
اسـتراتژیک حکمروا
برنامـه ا ستراتژیک
تدین برنا مه
جایگـاه و تـدین
حاجینژاد ،علی؛ پایدار ،ابوذر و ارشد ،حامد .)0332( .تحلیل جای گاه
موردی :شهر زاهدان .جغرافیا و توسعه ،دوره  ،01شماره  ،15صص.13-15 .
شهری در
حکمت نیا ،حسن؛ موسوی ،میرنجف؛ افشانی ،علیرضا و ملکی ،محمد .)0331( .بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شـهری
ایران :موردمطالعه :شهر ایالم .آمایش جغرافیایی فضا ،دوره  ،7شماره  ،51صص.013-025 .
خادم الحسینی ،احمد و بهرامی ،انوشیروان .)0331( .ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری شهری مطالعه موردی :شهر
ایذه .فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ،دوره  ،1شماره  ،31صص.33-11 .
شور .ف صلنامه
فصـلنامه
نده ککشـور
چک و پراکنـده
کوچـک
روسـتاهای کو
ستایی ،در رو ستاها
روسـتایی،
مدیریت رو
دربان آستانه ،علیرضا .)0331( .چالشهای استقرار مـدیریت
پژوهشهای روستایی ،دوره  ،1شماره  ،0صص.513 -535 .
دویران ،اسماعیل؛ کاظمیان ،غالمرضا؛ ابوالفضل ،مشکینی؛ عبدالرضا ،افتخاری و بیژن ،کلهرنیا .)0330( .مدیریت یکپارچه در
ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای میانی ایران .فصلنامه مدیریت شهری ،دوره  ،01شماره  ،31صص.23-11 :
خـوب در فرآی ند
فرآینـد
یـی خوب
نظـری حکمروا یی
هـای ن ظری
رحمانی فضلی ،عبدالرضا؛ مظفر ،صادقی و جهانبخش ،علیپوریان .)0331( .بنیان های
مدیریت روستایی نوین .فصلنامه مدیریت شهری ،دوره  ،01شماره  ،31صص.13-23 .
زالی ،نادر؛ مهدی ،علی؛ طورانی ،علی و مهدیان بهنمیری ،معصومه .)0335( .تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری شهر مهاباد
از منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی .پژوهشهای بومشناسی ،دوره  ،1شماره  ،5صص.57-11 .
شاخصهای
بر شـاخص
ید بـر
تأکیـد
شهری ببـا تأک
مدیریت شـهری
زیاری ،کرامت اله؛ یداهلل نیا ،هاجر و یداهلل نیا ،حسین .)0333( .تحلیل عملکرد مـدیریت
شماره ،11
شهری ،دوره  ،00شـما
حکمروایی خوب از منظر شهروندان موردمطالعه :شهر ساری .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی شـهری،
صص.0-01 .
وایـی یکپار چه
یکپارچـه
بـرای حکمروا یی
راهبـردی برای
فضـایی راه بردی
برنامـهریزی ف ضایی
شکی .)0335( .برنا مه
کوشـکی.
شریف زادگان ،محمدحسین و هانیه ،شمس کو
منطقهای .فصلنامه مدیریت شهری ،دوره  ،03شماره  ،31صص.573-531 .
تأثیر آن بـر
بر
شهرداری و تـأثیر
سانی شـهردار
شهروندان از خدماتررسـانی
شکوهی ،محمد اجزاء و مؤمنی ،میترا .)0335( .بررسی میزان آگاهی شـهروندان
مشارکت در محله هاشمیه شهر مشهد ،اولین همایش ملی جغرافیا ،شهرسازی و توسعه پایدار ،تهران.
یـران.
فضـایی ا ی
وسـعه ف ضا
مـدیریت تو سعه
نظـام مد
ارتقـای ن ظام
راسـتای ارت قا
منطقـهگرایی در را ستا
کـرد منط قه
ناصـر .)0333( .روی کرد
صرافی ،مظفر و نجاتی ،نا صر
پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دوره  ،11شماره  ،1صص..171-127 .
عظیمی آملی ،جالل و رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا .)0333( .حکمروایی روستایی (مدیریت توسعه پایدار) ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات سمت.
فههای
مؤلفـه
تأثیر مؤل
یابی تـأثیر
ارزیـابی
شناخت و ارز
سعید .)0333( .شـناخت
فیروزی ،محمدعلی؛ روستایی ،شهریور؛ کاملی فر ،محمدجواد و ملکی ،سـعید.
ضا ،دوره ،01
یایی ففضـا،
جغرافیـایی
مایش جغراف
له آآمـایش
مجلـه
یز .مج
تبریـز.
حکمروایی شهری از منظر رویکرد مدیریت دانش مطالعهای در کالنشهر تبر
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.73-31 . صص،37 شماره
برنامـهریزی
مـدیریت و برنا مه
 بهکارگیری تحلیل بازیگران در فرآیند ساماندهی نظام مدیریت.)0331( . بهروز، قدیر و قرنی آرانی،فیروز نیا
.132-30
3022 . صص،1  شماره،1  دوره، فصلنامه پژوهشهای روستایی.توسعه روستایی
 تحلیل شاخصهای حکمروایی خوب شهری در راستای استراتژی توسعه شـهری.)0332( . جمال و کمالی باغراهی،محمدی
شهری
-071 .صص
. صـص،51 شماره
 شـماره،1  دوره،قهای
منطقـه
شهری و منط
 جغرافیا و آمایش شـهری. محدوده بافت فرسوده شهر کرمان:مورد شناسی
.023
 شهر:مـوردی
شـهر
:عه موردی
مطالعـه
شهرها مطال
 تحلیل حکمروایی مطلوب شهری در پایداری شـهرها.)0333( . سهراب، ابوالفضل و مؤذن،مشکینی
.33-03
0355 . صص،53  شماره،1  دوره،  فصلنامه آمایش محی.عجبشیر
شهری در
خوب شـهری
حکمروایـیی خـوب
 بررسی حکمروا.)0333( . سجاد، فرزانه و قاسمی کفرودی، موسی؛ ساسان پور، علی؛ کمانرودی،موحد
. صـص،7 شماره
.صص
 شـماره،5  دوره،شهری
،کارکرد شـهری
ساختار و کـارکرد
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