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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

سـیاری بهمه ارکان سـازمان و شـهروندان همـواره از اهمیـت  کننده رواب  میانعنوان تنظیمعملکرد مدیریتی به
ی بیرونی داشته باشد قادر هااهرمکه نیاز به برخوردار بوده است که در حوزه مدیریتی این سازوکار درونی، بدون آن

شـهرداری )است رضایتمندی شهروندان را به وجود آورد. پژوهش حاضر باهدف تحلیـل عملکـرد مـدیریت شـهر 
زنظر روش پژوهش ات. ی حکمروایی خوب از منظر شهروندان به این مهم پرداخته اسهاشاخصبا تأکید بر اهواز( 

باشند یمهواز شامل شهروندان شهر ا یاست. جامعه آمارتحلیلی  – یفیپژوهش توص یو متدولوژ یهدف کاربرد
حجـم نمونـه انتخـاب  عنوانبـهها نفر از آن 311که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش تصادفی ساده 

اسـتفاده شـد. نتـای  نشـان داد کـه در میـان ضـرایب  plsو  spssافـزار نرمها از وتحلیل دادهجهت تجزیهشدند. 
نشانگر  وبیشترین امتیاز را کسب نموده  133/1 کارایی و اثربخش بر حکمروایی با کسب ضریب آمده تأثیردستبه

 730/1ب گیری حکمروایی را دارد. شاخص قانون مداری با ضریأثیرگذاری بر شکلاین است که باالترین میزان ت
گیری حکمروایی را به خود اختصاص درجه سوم میزان اثرگذاری بر شکل 771/1در رتبه دوم، مشارکت با ضریب 

، 171/1پذیری بـا ، شـاخص مسـئولیت131/1، شاخص پاسخگویی با 751/1داده است و شاخص اجماع گرایی با 
گیری حکمروایـی تأثیرگـذاری به ترتیب بر شکل 111/1و شاخص عدالت و برابری با  137/1شاخص شفافیت با 

 بر عملکرد مدیران شهری تأثیر خواهد داشت. 712/1دارند. درنهایت حکمروایی خوب با ضریب 
 

 .اهواز شهرداری شهروندان، رضایتمندی خوب، حکمروایی شهری، مدیریت: کلیدی واژگان
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 مقدمه
کارآمـد محیطی از یکسـو و ناروند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز مشکالت متعدد اقتصادی، اجتمـاعی و زیسـت

های مدیریت و کنترل توسعه شهری، جهت رفـع مشـکالت و تنگناهـای مـذکور از سـوی دیگـر، شـهرهای بودن روش

ی هـاچالشها، یداریناپاها و ینابسامانی ایجاد چنین هاعلتترین یاصلنابسامان را خلق نموده است. بدون شک یکی از 

رویه جمعیت شهرنشین کارکردها و هویت شـهری یب(. رشد سریع و 35: 0331مدیریتی است )خادم الحسینی و بهرامی، 

ل کرده بدیترواب  بین مردم و حکومت  عرصهترین یاصلترین و ینیدهپرا تغییر داده است و مدیریت شهری را به یکی از 

های مـدیریتی سـنتی منسـوخ (. مسائل و مشکالت شهری از طریق کاربست سیسـتم5: 0333است )زیاری و همکاران، 

آورنـد )فیـروزی و همکـاران، های مضاعفی را برای شهرها بـه ارمغـان میحل و فصل نبوده و به همین دلیل چالشقابل

دهنده خدمات عمومی به شهروندان )بابایی و های ارائهین سازمانترکاملعنوان ها، بهیشهردار(. در این میان، 71: 0333

اند )اکرامـی و همکـاران، ها و تناقضات بسیار زیادی مواجهینیدگیپ(، در شرای  کنونی با تغییرات، 017: 0337همکاران، 

هـدایت  توانـد منجـر بـههای عمومی، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکـرد می( بنابراین، در چنین سازمان27: 0333

ات شـهری، های توسعه و بهبود خدمصحیح مدیران، اجرایی شهرداری در مسیر تحقق اهداف، وظایف، راهبردها و برنامه

عنوان نهـادی هرداری به(. ازآنجاکه ش31: 0331منطبق باکیفیت، هزینه و زمان موردنظر شود )خادم الحسینی و بهرامی، 

د و احسـانی احسانی فرهده دارد ضرورت ارزیابی و مدیریت عملکرد آن کامالً مشهود است )عمومی، مدیریت شهر را به ع

ها یکـی از دهنده خدمات، عملکرد مثبت مدیران آنهای ارائهیی همنون همه سازمانهاسازماندر چنین  (.3: 0335فرد، 

دیران شهری با دارا بـودن الگـوی ماست تا شود. بنابراین؛ نیاز یمهای راهبردی در موفقیت این سازمان محسوب یهسرما

هـا لکـرد آنها تأثیر بسزایی بر عممدیریتی مناسب در راستای رضایتمندی شهروندان تالش کنند. چراکه رضایتمندی آن

رتباطـات بـا اوری و اثربخشـی سـازمان، و بهبـود در انجام وظایفی که بر عهده دارند، در ارتقاء عملکـرد، افـزایش بهـره

ت کلـی تبع سـبب رضـایجوع و همکاران، خودشکوفایی فردی، کاهش خطرپذیری، چگونگی انجام کارها و ... و بهرارباب

هنـد، امـا دها خواهد داشت. اگرچه مدیران بایستی همه معیارها مناسب در رابطه با رضـایت شـهروندان مـدنظر قـرار آن

دان، ضـرورت شند. ضعف مدیریت شهری و نارضـایتی شـهرونه بااند که به این معیارها پرداختتاکنون کمتر مدیرانی بوده

ر کنـد. یکـی از مباحـ  بسـیاطراحی الگوی جدید مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی خوب شهری را مطرح می

شده موضوع حکمروایی خوب اسـت کـه در میـان به بعد در ادبیات توسعه مطرح 0311حال جدیدی از دهه مهم و درعین

ترین رویکردهاست. این رویکرد در زمان حاضـر در شده و در عرصه مدیریت شهری، از مطرحناگون مطرحرویکردهای گو

شـود و مـدیریت نیافتگی شهرها تلقـی میبست و فقر و توسعهالمللی و محافل کارشناسی تنها راه خروج از بنمجامع بین

تـرین، وب بـا عنـوان اثربخشد حکمروایـی خـ(. رویکـر011: 0333)موحـد و همکـاران،  ای جـز آن نـداردشهری چاره

ادن (. و نقش مهمی را در شکل دTagvaei Tajdar, 2009: 47ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت است )هزینهکم

ریزی کـم بـوده های برنامـههای اخیر مشارکت در طرحکند ولی در سالفضایی مناسب برای مشارکت شهروندان ایفا می

 (.2: 0333توجه بین نظریه و عمل است )زیاری و همکاران، شکاف قابل هندهدنشاناست که 

های شهری، اقتصاد رانتی و مبتنی بر ها و طرحزا بودن برنامهدر ایران مدیریت شهری به دالیلی چون تمرکزگرایی، برون

مـدیریت بخشـی رو آورده،  نفت تحت تأثیر دولت بوده است و مدام از مدیریت سیستمی و یکپارچه فاصـله گرفتـه و بـه

ی از بـاال بـه پـایین گرفتارشـده هانگرشها و مانده و در دیدگاههمننین از روند شهرنشینی و مسائل برآمده از آن، عقب

های مدیریت شهری شـهرهای کشـور نیـز (. این رویه در همه سازمان و بخش012: 0331است )حکمت نیا و همکاران، 

نیز از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش بر آن است تا ضـمن بررسـی جـامع پیشـینه و وجود دارد و شهرداری اهواز 

، میزان رضایتمندی شهروندان شهر اهواز از عملکـرد مـدیریت شـهری اندداشتهدیدگاه محققانی که در این حوزه فعالیت 
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دهـد تـا بـر اسـاس آن نقـش های حکمروایی خوب شهری مورد ارزیـابی قـرار بر شاخصبخش شهرداری اهواز با تکیه

تـرین ال پژوهش این اسـت: مهمؤعملکردی مدیران شهری به شیوه علمی بر رضایتمندی شهروندان شناخته شود. لذا س

های حکمروایی بر رضایت از اند؟ نقش شاخصی حکمروایی اثرگذار بر عملکرد مدیریت شهری شهر اهواز کدامهاشاخص

 عملکرد مدیران چگونه است؟

شـده اسـت. در ایـران نیـز بـا مطالعاتی در زمینه ارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری انجامتاکنون 

تأثیرپذیری از جریانات جهانی طی دهه اخیـر و در اصـالح نظـام مـدیریت شـهری موضـوع حکمروایـی خـوب شـهری 

هـای متعـددی نیـز در ایـن ات و پژوهششده، همننین در مراکز علمی و اجرایـی موردتوجـه قرارگرفتـه و مطالعـمطرح

( در 0333شـده اسـت. زیـاری و همکـاران )ها اشارهترین آنترین و مرتب خصوص صورت گرفته است. در ادامه به مهم

های حکمروایی خوب از منظر شـهروندان شـهر سـاری را پژوهشی به تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخص

های حکمروایی خوب از منظر شهروندان با مقـدار د. نتای  نشان داده است که میانگین کل شاخصانموردمطالعه قرار داده

شده شاخص کـارایی و اثربخشـی های بررسیدر وضعیت نامطلوبی قرار دارد. با توجه به نتای ، در بین شاخص 3از  31/0

ها را داشـته اسـت ولـی کمتـر از بین شاخص بیشترین میزان در 3از  11/5فعالیت مدیران و مسئوالن شهری با میانگین 

دهنده مؤثر نبودن روش فعالیت مدیران در عرصه شهری است و شـاخص مشـارکت بـا میانگین استاندارد است که نشان

کنـد. نـوروزی و کمترین مقدار را داشته است. نتای  کلی پژوهش عدم رضـایت شـهروندان را بیـان می 3از  17/0مقدار 

های حکمروایی خوب در نواحی روستایی شهرسـتان لنجـان پذیری شاخصبا عنوان تحقق در پژوهشی( 0337ابراهیمی )

پذیری، عدالت و برابـری، کـارایی و اثربخشـی، های حکمروایی خوب روستایی: مشارکت، مسئولیتضمن بررسی شاخص

جز شـاخص عـدالت و ها بـهشاخصشفافیت، اجماع گرایی، قانونمندی و پاسخگویی به این نتیجه رسید که میانگین همه 

های حکمروایـی در نـواحی روسـتایی برابری کمتر از میانگین مطلوب موردنظر پژوهشگر قرارگرفته و به عبارتی شـاخص

( در پژوهشی به تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خـوب 0331ابدالی و همکاران ) شهرستان لنجان محقق نشده است.

 تبیـین جاری، به پژوهش توجه اند. باشهر تهران( پرداختهشهری )نمونه موردی: کالن شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه

 نیـز و چندگانـه هـایسایر چارچوب از عمالً شهری مدیریت یکپارچه بر مبتنی شهری خوب حکمروایی مفهومی چارچوب

 امـر در دخیـل هایشـاخص ینترطبع اصـلی به که است شدهداده تمییز مشخصی هایشاخص نهایتاً و مؤلفه زیر مؤلفه،

 بـا نیـز ارزش هر شدت و وزن توزیع است. میزان شده مورد 03 شامل سازی،یکپارچه دیدگاه به توجه با خوب حکمروایی

 اثربخشـی، رسانی،خدمات شاخص ترتیب به بعدازآن و مشارکت شاخص باالی اهمیت دهنده،نشان تحقیق روش احتساب

 به توانمی نیز برابر وزن توزیع ساختار به توجه با است هر یک اهمیت گرتبیین نیز مؤلفه زیر هر وزن که باشدمی شفافیت

ساخت. یغفـوری و رفیعیـان  نمایان را چارچوب یک محتوایی و های فرمیمؤلفه و برده پی نیز مؤلفه زیر هر اهمیت میزان

ت شهروندان در امور شهری شـهر فسـا را ( در پژوهش خود به بررسی عملکرد مدیریت شهری در رابطه با مشارک0331)

اند که ارزیابی عملکرد مدیریت شهری فسا در رابطه بـا افـزایش مشـارکت اند و به این نتیجه رسیدهموردمطالعه قرار داده

ها این عملکرد را در حد کم که نتای  تحلیل دادهطوریدهد. بهها عملکرد ضعیفی را نشان میشهروندان و رضایتمندی آن

( در پژوهشی با عنوان تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری شهر مهاباد 0335کند. زالی و همکاران )خیلی کم ارزیابی می و

اند کـه سـابقه مشـارکت از منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی به این موضوع پرداخته است و به این نتیجـه رسـیده

بین میـزان مشـارکت شـهروندان در مـدیریت شـهری و میـزان های فیزیکی بوده است و مردم بیشتر در زمینه مشارکت

ای با عنوان حکمروایـی خـوب در آسـیای در مطالعه( 5101) 0ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. جاکارضایتمندی آن

                                                           
1 . JAKA 
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خوب پرداخته است. جاکا در ایـن اثـر حکمروایـی را یـک  گیری حکمرواییجنوب شرقی به بررسی عوامل مؤثر بر شکل

کند. و درجایی دیگر حکمروایـی را داند که جامعه آن را مدیریت میها و نهادهایی میها، سیاستسیستم متشکل از ارزش

 ،ییپاسـخگوکنـد و عـواملی چـون توانایی ایجاد و اجرای قوانین و ارائه خدمات در یک چارچوب دموکراتیک تعریـف می

ایی نموده است و به این نتیجه رسیده است کـه تمرکززدایـی موجـب و کارایی را شناس اثربخشی ،پذیریانعطاف ،شفافیت

درك  مطالعـه بـا عنـوان کیـ( در 5101) 0شود. هنـدریکبهبود حکمروایی و افزایش کارایی در ارائه خدمات عمومی می

ت است. وی معتقـد اسـ پرداخته یشهر خوب ییحکمروا فیتعر به هاارزش و راتیی: ملزومات، تغیشهر خوب یحکمروائ

های حکمروایی خوب وجود دارد و های برای تروی  ارزشتواند به اشکال مختلفی ارائه شود و راهکه حکمروایی خوب می

کنـد کـه حکمروایـی خـوب های باید تالش کرد. همننین به این مسئله اشـاره میبرای پیشرفت و گسترش این ویژگی

هده کرد تأکید و تمرکز در این اثـر بـر چگـونگی اداره امـور های یک شهر مشاتوان در معماری و ساختمانشهری را می

گیری و اداره امور شهر و نقش حکومت دموکراتیک در اداره خوب امور شهری، جلب مشارکت شهروندان عادی در تصمیم

 اثربخشـی و پـذیریانعطاف عـدالت، ،ییپاسـخگو مشـارکت، :باشد. درنهایت به این نتیجه رسـیده اسـت کـهشهری می

این پژوهش نیز بر آن است تـا بـا بررسـی جـامع و  .باشدمیگیری حکمروایی خوب شهری ها در شکلترین شاخصمهم

ی حکمروایی خوب شهری عملکرد مدیریت شهری شهرداری اهواز از منظـر رضـایتمندی شـهروندان را هاشاخصکامل 

 موردسنجش قرار دهد.

 

 مبانی نظری

باشـد. بـر همـین اسـاس ین رویکردها برای ارزیابی عملکرد مدیریت شهری میتررویکرد حکمروایی خوب یکی از مطرح

رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر نظریه حکمروایی خوب است. منظور از حکمروائی خوب، فرآینـد اعمـال قـدرت سیاسـی، 

توانند بـه ها میاداری و اقتصادی در مدیریت امور کشورها در سطوح مختلف کالن تا محلی است که در آن؛ افراد و گروه

اداری بـر اسـاس  -در حکمروایی خوب؛ اعمال قدرت اقتصادی، سیاسـی (.worded:2017:312منافع خود دست یابند )

 و هامشـارکت از وسـیعی گسـتره شامل ( حکمروایی11: 0333قانون، پاسخگویی و اثربخشی است )عظیمی و همکاران، 

ی نظـری آن بـه دوران ارسـطو و افالطـون و ابعـاد فلسـفی هاهدیااست و  خصوصی بخش و دولت مردم، میان همکاری

 تأکیـد حکمروایی (.0331:023)دربان آستانه و همکاران،  گرددیبرمها در زمینه حکومت و شهروندی شده توس  آنطرح

 در که دارد راو اج یزیربرنامه ی،ریگمیتصم از اعم خود به امور مربو  کلیه در شهروندان مشارکت و دموکراسی افزایش بر

 یـیحکمروا هـدف. (55: 0330 همکاران، و افتخاری) دارند دخالت امور تمامی در و فعال آگاهانه ایگونهبه شهروندان آن

 جـادیفقـر، ا کاهش است که در آن، ضمن تأکید بر توجه به داریپا یشهر جادیو در کنار آن، ا داریپا یخوب، توسعه انسان

مناسب جهت  بستر فراهم ساختن کردیزیست و رشد و توسعه زنان، رومحی  اتیح دیت و تجدحفاظ دار،یاشتغال و رفاه پا

 تیـاهم هابرنامـه در تیو شفاف یحس شهروند جادیتوسعه و اداره شهر، ا یبرا یریزی مشارکتبرنامه تیمشارکت و اهم

انجـام  دری و بخـش خصوصـ یدندولت، جامعـه مـ یسه رکن اصل انیشراکت و تعامل م ،ییحکمروا نیدارد. در ا اریبس

عنوان بـه یمؤثر شـهر مرواییحک (.5، 0335 ،یو مؤمن یشکوه)باشد و الزم می یها ضرورها و فعالیتها و برنامهپروژه

 تـالیجیکـارا و آگـاه از عصـر د ؛یامنطقـه ؛یو چنـد سـطح اسیـمق چند کپارچه؛یمدت و و جامع؛ طوالنی کیدموکرات

ی مرتب  با رهیافت حکمروایـی خـوب هاهینظرها و بر اساس آننه در دیدگاه (.UN-Habitat, 2018) شده استشناخته

توان حکمروایی را شیوه نوین مدیریتی در اداره جامعـه و نـوعی مـدیریت می ،گراکلو  مندنظامبا یک نگرش  شدهمطرح

یت، عـدالت و برابـری، قانونمنـدی، پذیری، شفافمردم ساالرانه دانست که در جهت مشارکت مردم، پاسخگویی، مسئولیت
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(. بـرای سـنجش 011 :0333افتخـاری،  الـدین)عظیمـی آملـی و رکن کنـدیمتوافق جمعی، کارایی و اثربخشی تـالش 

اند کـه در ایـن پـژوهش بـا شدههای جهانی و محلی معرفیهای متعددی توس  افراد و سازمانحکمروایی خوب، شاخص

ها بامطالعه ادبیـات نظـری و انه برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی و توسعه آنگهای هشتمبنا قرار دادن شاخص

 اند.گانه زیر برای سنجش وضعیت حکمروایی خوب در شهر اهواز انتخاب گردیدههای هشتتجربی تحقیق شاخص

ت لبانـه در آن شـرکصـورت آگاهانـه و داوطمنظور نوعی مشارکت چند سیه است ه افراد جامعه به مشارکت شهروندان:

 (.101: 0332کنند )یغفوری و همکاران، می

ندان، ارائـه زهـای شـهروفرآیندها و مؤسسات موجود با استفاده بهینه از منابع موجود برای تأمین نیا کارایی و اثربخشی:

 (.1: 0332دهند که پاسخگوی شهروندان باشد )توکلی و مؤمنی، خدمات شهری و رضایت مردم نتایجی را ارائه می

ست. بـر اهای اجتماعی عدم شفافیت اطالعاتی و نبود اطالعات صحیح ینابسامانیکی از دالیل فساد سیاسی و  شفافیت:

ن، و همکـارا طبق این شاخص امکان دسترسی آزاد به اطالعات و سهولت توس  شـهروندان فـراهم باشـد )حـاجی نـژاد

0332 :11.) 

هـای ن در نهادحق دسترسی عامه مردم به خدمات اولیـه، حضـور مشـاوران ز منظور از عدالت عبارت از عدالت محوری:

: 0331 گیری شهری، حمایت از نیازمندان و ایجاد محرك برای نهادهای غیررسمی )اسکندری ثـانی و همکـاران،تصمیم

010.) 

و  : پاسخگویی یک امر حیاتی برای حکمروایی خـوب اسـت کـه همـه نهادهـای دولتـی، بخـش خصوصـیپاسخگویی

 :Ya Peng Gharavi, 2012نفـع پاسـخگو باشـند )های جامعه مدنی باید نسبت به عموم مردم و نهادهای ذیسازمان

203.) 

ثبـاتی فزاینـده و حکمرانـی بـد و فاسـد های شدید مـدیریتی و بیپذیر نبودن منجر به بحرانمسئولیت پذیری:مسئولیت

 (.021: 0332خواهد شد )محمدی و کمالی، 

نیـا و همکـاران، یتوکلت )ی، وجود قوانین کارآمد، رعایت عادالنـه چـارچوب قـانونی اسـمندقانونمنظور از  ی:ندمقانون

0330 :013.) 

د و همه صورت مستقیم و غیرمستقیم توس  نهادهای قانون در نظر گرفته شومنافع همه شهروندان باید به توافق جمعی:

 (.302: 0332معی در نظر گرفته شوند )آدینه وند و علیان، جفق گسترده و ها و شهروندان برای رسیدن به یک تواگروه
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 روش پژوهش
ه بررسـی بـد. با توجه تحلیلی قرار دار –این پژوهش ازنظر هدف کاربردی بوده و ازنظر روش در زمره تحقیقات توصیفی 

گیرد. گردآوری اطالعات یمی قرار ی موردپژوهشهاپژوهشدمطالعه، در دسته عنوان مورشهر اهواز در استان خوزستان به

سـت و ابـزار ی پرکـاربرد( و میـدانی اهامـدل پردازها، تجـارب موفـق ویـهنظردر این پژوهش از نوع مطالعات اسنادی )

. جامعـه اندشده اءی پژوهش از مبانی نظری و مطالعات صورت گرفته احصهاشاخصگردآوری اطالعات پرسشنامه است. 

که با اسـتفاده  فرن 0011711شهروندان شهر اهواز بودند که بر اساس آخرین سرشماری حجم جامعه آماری  آماری شامل

 1عنوان حجم نمونه مـوردنظر قرارگرفتـه اسـت. شـهر اهـواز دارای نفر، به 311از فرمول کوکران و شیوه تصادفی ساده 

شـده ی استخراجهاشـاخصپرسشنامه توزیع شد. برای سنجش روایی  11منطقه منطقه است که به نسبت مساوی در هر 

نفـر از  31شـده در اختیـار ی پژوهش طراحیهاشاخصی که در آن اپرسشنامهشده، بدین منظور از روایی صوری استفاده

هـا ل به مشارکت آنها تسل  نظری و دارا بودن سوابق پژوهشی و تمایکنندگان قرار داده شد مالك انتخاب آنمشارکت

اهنـگ بـودن بـا ها ازنظر همسو و همبوده است. در این راستا از اعضای پانل خواسته شد تا به میزان مناسب بودن مؤلفه

-1 نـدارم نظـری -3 مخـالفم -5 مخـالفم کامالً -0) لیکرت طیف اساس موضوع متناسب و ازنظر تعداد و تنوع ابعاد، بر

همـه  اسـاس ایـن بـر کـه است هقرارگرفت تحلیل مورد SPSS افزارنرم توس  نتای . دهند رأی( موافقم کامالً-2 موافقم

یـز از آزمـون آلفـای کرونبـاخ بهـره پایـایی پرسشـنامه ن منظوربـه. انددادهبه خود اختصاص  3سؤاالت میانگین باالتر از 

ابلیت اعتماد و وجود پایایی پرسشـنامه ق دهندهنشانآمده است دستبه 713/1ا ضریب شده است. نتای  آزمون که بگرفته

اختاری و مـدل سو روش معادالت  SPSSافزار هش از نرمو پاسخگویی به سوال پژو هادادهوتحلیل منظور تجزیهاست. به

pls شده است.استفاده 
 های پژوهش. شاخص1 شماره جدول

 منبع زیر شاخص شاخص متغیر

ب
خو
ی 
وای
مر
حک

 
 مشارکت

دامنه  -های بدون دستمزد )فکری، یدی و...( یتفعالدر مشارکت شهروندان  -
هی اگآاستفاده از  -یزی و مدیریتربرنامهمشارکت اقشار مردم جامعه در فرایند 

ر دندان مشارکت شهرو - توسعهو دانش بومی شهروندان در برنامه اجرایی 
و  گذاریمشارکت شهروندان برای سرمایه -جلسات و گردهمایی با مدیران

 مشارکت در تصمیم مدیران -رکت در امور شهریمشا

 (1394رحمانی فضلی و همکاران )

( شریف 1391افتخاری وهمکاران ) 

 (1392زادگان )

 شفافیت

 -ملشفافیت در عتوسعه و اجرایی  ر برنامهاعالن بیالن کار مدیریت د-
ات درست ارائه اطالع -مدیریت و گزارش عملکردها روشن کنترل عملکرد

 -هارسانی برنامهرسانی برای شفافیت تصمیمات و اطالعاطالع -مدیریت 
ها سازی چگونگی تأمین مالی طرحتالش مدیریت سکونتگاه در شفاف

سازی در شفاف تالش مدیریت -ها و درامدهاها( و گزارش هزینه)پروژه
 چگونگی تخصیص منابع و

(، موسوی 1393مشکینی وهمکاران )

 (1392و دربان آستانه )

Jimmy, Chulu (2016) 

اجماع 
 گرایی

 فعالیت توسعه واجرایی  فکری مدیریت و شهروندان در برنامههمسویی و هم -
های مانار مدیریتی برای مشورت بین سازایجاد سازوک -گروهی با شهروندان

 تالش مدیریت -های مشارکتی مدیران رسمی توسعه و شهروندان و فعالیت
رای ب تالش مدیریت -حمایت از منافع اکثریت() در حمایت از منافع اکثریت

 ناهماهنگی مدیر-و پذیرفتنی(  قبولمنطق و مستند و قابل) ییگرااقناع 

(، فیروز 1391افتخاری وهمکاران )

 (،1394نیا و قرنی آرانی )

( الوانی 1391دویران و همکاران )

(1388) 

کارایی و 
 اثربخشی

های علمی و روز بودن روشبه -انها در بین مدیرمستمر بودن فعالیت -
 وددهنده در مسیر توسعه شهریاقدامات بهب -هاعملی برای اجرای برنامه

مشکینی و ( 0333زیاری و همکاران )

 (،1393مؤذن )

عدالت و 
 برابری

عدالت در اجرا )از  -ایی توسعههاطرحهای موجود در اجرای برابری فرصت -
تالش مدیریت در  -و توزیع عادالنه خدمات بعد مکانی، زمانی، فردی، جمعی(
فراهم شدن فرصت اشتغال  -ی اتوسعههای توزیع عادالنه منابع در طرح

 -بازی(ای )مقاومت در برابر پارتیهای توسعهیکسان برای شهروندان در طرح
نحوه استفاده صحیح و معقول از  -بهبود فرایند اجرا -ریزیبهبود فرایند برنامه

(، صرافی 1391افتخاری وهمکاران )

(، موسوی و دربان 1393و نجاتی )

(، دربان آستانه 1392آستانه )

(1394،) Jimmy, Chulu 

(2016) 
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استفاده صحیح و معقول از  -های برابر(ای )فرصتهای توسعهطرحمنابع در 
 ایهای توسعهامکانات در دسترس در طرح

 پاسخگویی

سخگویی پاتوسعه )اجرایی  در برنامهوظایف  در قبال پاسخگویی مدیریت -
اجرایی  عنوان یک اصل در برنامهاسخگو بودن مدیریت بهپ -شهرداری(
توسعه اجرایی  گویی مدیریت در برنامهشارکت از طریق پاسخجذب م -توسعه

گویی در رزیابی باورپذیری بازیگران توسعه برای پاسخا -(عملکرد صادقانه)
د گویی در فراینورپذیری نسبت به پاسخفرهنگ با -کننده()پاسخ قانع برنامه

وزیع اسخگویی در برابر نحوه مدیریت تپ -توسعهاجرایی  مدیریت در برنامه
 توسعهبودجه در برنامه اجرایی 

 یالوان(، 1391دویران و همکاران )

(، 1392(، شریف زادگان )1388)

(، موسوی و 1393صرافی و نجاتی )

 Hudson(، 1392دربان آستانه )

(2004) 

 مسئولیت
 پذیری

 -ساالری مدیریت در انتخاب همکاران )مانند انتخاب شهردار،( ایستهش -
عهد عملی مدیریت ت -توسعه اجرایی  در مدیریت در برنامه احساس مسئولیت

 دم درور سازی مرآبرنامه تاب  -در انجام اختیارات تفویض شده در برنامه
ت پذیری مدیریضایتمندی مردم از مسئولیترایند رف -شرای  بحران در برنامه

ها با توجه به ریتی تعیین اولویتسازوکار مدی -دیریت تعهدپذیری م -در برنامه
 )پیگیری در اجرای طرح( نیاز سکونتگاه در برنامه

افتخاری  الدینعظیمی و رکن

(، فیروز نیا و قرنی آرانی 1393)

(1394،) 

 (،1394دربان آستانه )
Jimmy Chulu (2016) 

قانون 
 مداری

ه و رفتار عادالن-قوق مردمپایبندی به ح-مل عادالنه و بدون پارتیع-
 وانین و مقرراتپایبندی به ق-عمل خالف قانون مقاومت برابر-قانونمند

 (0333زیاری و همکاران )

 (1393مشکینی و مؤذن )

ی
هر
 ش
ت
یری
مد
رد 
لک
عم

 

اجتماعی 
 فرهنگی –

 وزی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی سترساب -تأمین امنیت شهروندان

ف  حتالش در جهت -گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی –خانوادگی 
 ورسومفرهنگ، آداب

 (0331خادم الحسینی و بهرامی )
 (0337خاکپور و همکاران )

 اقتصادی

گذاری در مایهحمایت از سر -های شغلی پایدار برای شهروندانیجاد فرصتا-
دمات و تسهیالت الزم برای خآماده ساختن -هابخش خصوصی و تعاونی 

ی  دانش فنی و اشاعه و ترو -آفرینانحمایت از کار-های مولدپشتیبانی فعالیت
و  ع مالیدالت فضایی در توزیع منابتالش برای ع -توسعه تحقیقات به هنگام

 های دولتی در بین مناطقگذاریسرمایه

 –کالبدی 
 فیزیکی

لزوم ات مایجاد تجهیز -سی بیشتر به خدمات شهریایجاد فضایی برای دستر
 ارائه خدمات -ریزیباسازی شه -های مناسب شهریختایجاد زیرسا -شهری
 ونقل عمومی مناسبحمل

 زیست
 محیطی

-ها و دفع مناسب آنموقع زبالهآوری بهجمع –تأمین آب آشامیدنی سالم 
زیست و حف  محی اهش آلودگی ک -آوری فاضالب و به دفع مناسب آنجمع
حداقل سازی -ز منابع تجدیدپذیرابهره برداری -افیکروان سازی تر-شهر

 مصرف منابع تجدید ناپذیر

 

 محدوده موردمطالعه
ست.اسـت. بودهبـوده  انانخوزستخوزست استاناستان مرکزمرکز ،،03010301 سالسال دردر کشوریکشوری تقسیماتتقسیمات قانونقانون اجرایاجرای دورهدوره نخستیننخستین ازاز اهوازاهواز شهرشهرکالنکالن ینایـن ا  ا

 اهواز،اهواز، شهرستانشهرستان ییمرکزمرکز بخشبخش وو  اهوازاهواز شهرستانشهرستان خوزستان،خوزستان، استاناستان تجاریتجاری وو اداریاداری ی،ی،سیاسسیاس مرکزیتمرکزیت ایفایایفای بربر عالوهعالوه شهرشهر

ستاناسـتان مرکزمرکز اهوازاهواز هرهرشش  است.است. قرارگرفتهقرارگرفته سرزمینسرزمین آمایشآمایش  ملیملی ضواب ضواب  مصوبمصوب سندسند دردر فراملیفراملی عملکردعملکرد بابا شهرهایشهرهای زمرهزمره دردر  ا

خشبخـش دردر کهکـه شهرشـهر ایناین است.است. ایرانایران شهرهایشهرهایکالنکالن ازاز یکییکی خوزستانخوزستان کزیمرکـزی ب ستانشهرسـتان  مر هوااهـوا شهر یتموقعیـت دردر دارد،دارد، قرارقـرار ززا  موقع

 ارتفاعارتفاع بابا وو خوزستانخوزستان ییااجلگهجلگه خشخشبب دردر شرقی،شرقی، طولطول دقیقهدقیقه  1111  وو درجهدرجه 1111 وو شمالیشمالی عرضعرض دقیقهدقیقه 5151 وو درجهدرجه 3030 جغرافیاییجغرافیایی

ست.اسـت.  شدهشدهتقسیمتقسیم  غربیغربی  وو  رقیرقیشش  قسمتقسمت  دودو  ههبب  کارونکارون  ودخانهودخانهرر  توس توس   هرهرشش  ایناین  .استاست شدهشدهواقعواقع دریادریا سطحسطح ازاز مترمتر 0101 ینایـن  ا  ا

هوازاهـواز شهرداریشـهرداری  البتهالبته کهکه استاست 03310331 الالسس دردر هکتارهکتار 5052750527//0303 مساحتمساحت بابا شهرشهر ساحتمسـاحت ا ساباحتسـاب ااببـ رارا شهرشـهر م ناطقمنـاطق احت  م

سیعوسـیع  هرهرشش  دومیندومین  هوازهوازاا  شهرشهر  (.(.33133100  اهواز،اهواز، )شهرداری)شهرداری  استاست نمودهنموده اعالماعالم 5511255112//0303 نشیننشینحاشیهحاشیه یرانایـران  و هرانتهـران  ازاز  سسپپـ  ا   ت

 باشد.باشد.میمی

  بهبه  غربغرب  ازاز  رامهرمز؛رامهرمز؛  ستانستانشهرشهر  بهبه  شرقشرق  ازاز  شوش؛شوش؛  وو  دزفولدزفول  شوشترشوشتر  مالثانی،مالثانی،  ویس،ویس،  شیبان،شیبان،  شهرهایشهرهای  بهبه  شمالشمال  ازاز  اهوازاهواز  شهرشهر
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بادانآبـادان  وو  خرمشهرخرمشهر  ماهشهر،ماهشهر،  بندربندر  شادگان،شادگان،  شهرهایشهرهای  بهبه  جنوبجنوب  سمتسمت  ازاز  وو  آزادگانآزادگان  دشتدشت  وو  حمیدیهحمیدیه  شهرشهر حدودمحـدود  آ   گردد.گـردد.میمی  م

 باشند.باشند.ییمم  ناحیهناحیه  چهارچهار  الیالی  سهسه  دارایدارای  هریکهریک  کهکه  استاست  شهرداریشهرداری  منطقهمنطقه  هشتهشت  دارایدارای  شهرشهر  ایناین
 

 
 های موردمطالعهنقشه محدوده .2شماره   شکل

 

 هافتهبحث و یا
درصـد در  15جرد و مدرصد  11درصد متأهل و  21درصد زن و از این تعداد  13درصد مرد و  27از مجموع نمونه آماری 

درصـد  01سال و  12 – 11درصد در گروه سنی  51سال و  02- 31درصد در گروه سنی  51سال و  31 -12گروه سنی 

درصـد  2/33درصـد دیـپلم،  2/51یر دیـپلم، درصد ز 2/02این تعداد اند. همننین از قرار داشته به باال 11در گروه سنی 

خش بدرصد شاغل در  52اند. در زمینه اشتغال درصد با مدرك کارشناسی ارشد و باالتر بوده 2/51کاردانی و کارشناسی و 

انـد. ازنظـر خـاب کردها انتدرصد دانشجو و مابقی گزینه سایر ر 01درصد بیکار،  50درصد شاغل در بازار آزاد،  35دولتی، 

 2-01رصد بین د 02سال،  01-51درصد بین  11سال در شهر اهواز ساکن هستند،  31درصد بیش از  30قدمت سکونت 

 سال سابقه سکونت دارند. 2درصد کمتر از  1و 

 های حاصل از برآورد مدلبررسی برازندگی شاخص

گیری ی انـدازهاری، اعتبارسنجی الگـورین مرحله معادالت ساختتها، مهمپس از تعیین الگو اولیه پژوهش و گردآوری داده

 شود.ها به الگو مفهومی پژوهش پرداخته میهای آماری به بررسی برازش دادهاست. بنابراین در این مرحله از تحلیل

 گیریالف( ارزیابی مدل اندازه

ها: یی شـاخصوایی واگرا استفاده گردید. پایاها، روایی همگرا و رگیری از پایایی شاخصجهت سنجش برازش مدل اندازه

رسی روایـی ت. جهت برسنجش پایایی درونی، شامل سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی اس

ن قبولی است که میـزایی واگرایی وقتی در سطح قابلالرکر استفاده گردید. روا –گیری، از معیار فورنلواگرایی مدل اندازه

های دیگر در مـدل شده برای هر شاخص، بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن شاخص و شاخصمتوس  واریانس استخراج

 شده است.ادهدنمایش  3و  5شده در جداول باشد. این معیار بررسی
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 گزارش معیارهای آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا .2 شماره جدول

 Cronbach's 

Alpha 

rho_A Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

 110/1 350/1 311/1 131/1 اجماع گرایی

 327/1 703/1 101/1 717/1 کارایی و اثربخشی

 251/1 111/1 377/1 121/1 قانون مداری

 133/1 137/1 711/1 753/1 حکمروایی یکپارچه

 230/1 133/1 110/1 120/1 شفافیت

 275/1 313/1 111/1 171/1 برابری عدالت و

 223/1 131/1 171/1 111/1 پذیریمسئولیت

 220/1 171/1 117/1 155/1 جوییمشارکت

 223/1 177/1 111/1 131/1 پاسخگویی

 

 واگرایی روایی معیار گزارش. 3 شماره جدول

اجماع  
 گرایی

کارایی و 
 اثربخشی

قانون 
 مداری

عدالت و  شفافیت
 برابری

 پاسخگویی جوییمشارکت پذیریمسئولیت

        171/1 اجماع گرایی

       111/1 213/1 کارایی و اثربخشی

      751/1 315/1 533/1 قانون مداری

     111/1 523/1 215/1 171/1 شفافیت

    353/1 707/1 535/1 703/1 771/1 عدالت و برابری

   715/1 315/1 130/1 513/1 211/1 103/1 پذیریمسئولیت

  715/1 711/1 721/1 733/1 331/1 237/1 711/1 جوییمشارکت

 713/1 703/1 703/1 701/1 111/1 322/1 213/1 132/1 پاسخگویی

 

قبول بیشتر بوده و بیانگر پایایی قابـل 7/1ها از مقدار ، مقادیر آلفای کرونباخ برای تمامی شاخص5 شماره جدول بر اساس

ها در روش حداقل مربعـات جزئـی اسـت. بـا یبی یکی دیگر از معیارهای ارزیابی تعیین پایایی سازهاست. معیار پایایی ترک

تـوان نتیجـه گرفـت کـه مقـدار تمـامی شـاخص باشـد میقبول میبرای این معیار قابل 7/1توجه به اینکه مقدار باالی 

 AVEبیشـتر از مقـادیر  CRین تمامی مقادیر شود. همننگیری تأیید میهای اندازهقبول بوده و برازش مناسب مدلقابل

 شده است.ها موردقبول واقعتوان نتیجه گرفت روایی همگرا برای تمامی شاخصآمده است. بنابراین میدستبه

دهنده میـانگین شود این معیار نشـانکاربرده میگیری بههای اندازهروایی واگرا دومین معیاری است که برای برازش مدل

شـده تر میانگین واریـانس استخراجشده بین هر شاخص با نماگرهای خود است. به بیان سادهبه اشتراك گذاشتهواریانس 

بیشـتر  دهد که هرچه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیـزمیزان همبستگی یک شاخص با نماگرهای خود را نشان می

ار در سـطر اول سـتون هـر شـاخص دیر این معیهای پژوهش حاضر مقادر مورد شاخص 3است. بر اساس جدول شماره 

شـده بـرای ریـانس استخراجآمده است. و مقدار میـانگین وادستآمده برای همان شاخص بهدستبیشتر از سایر مقادیر به

 باشد.ها نیز موردقبول میقبول است. بنابراین روایی واگرای شاخصبوده و قابل 2/1شاخص باالی 

 ب( ارزیابی مدل ساختاری

گیری، مدل ساختاری از طریق رواب  بین متغیرهای مکنـون موردبررسـی قـرار پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازه

سازد. در پژوهش گیری اجازه ارزیابی مدل ساختاری را میسر میگیرد. به عبارتی برآوردهای روایی و پایایی مدل اندازهمی

های مـدل سـاختاری این معیار که یکی از معیارهای اساسی ارزیابی مؤلفهشده است. ( استفاده2Rحاضر از ضریب تعیین )

 پـذیرد.زا صـورت میزا توس  متغیرهـای بـرونهای درونباشد که چند درصد از تغییرات مؤلفهدهنده این مینشان است،

شـود مالحظـه می طور کـهدهد. همانها و مدل پژوهش را نشان میداده 2Rمحاسبات مربو  به ضریب تعیین  1جدول 
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، 315/1، 277/1جویی، عـدالت و برابـری و شـفافیت بـا های اجماع گرایی، کارایی، مشـارکتضریب تعیین برای شاخص

درصـد از  315/1، درصـد از تغییـرات اجمـاع گرایـی و 277/1آمده است. بدین معنی که دستبه 177/1، 717/1، 231/1

های از شـفافیت توسـ  مؤلفـه 177/1از عدالت و برابری و درنهایت  717/1جویی و از مشارکت 231/1تغییرات کارایی و 

زا )در ایـن پـژوهش شـاخص پاسـخگویی و های بـرونشوند. این شـاخص بـرای مؤلفـهدیگر مدل ساختاری تعریف می

 شود.پذیری و قانون مداری( محاسبه نمیمسئولیت

 

 (2R. مقادیر )4 شماره جدول

 R Square R Square Adjusted متغیرهای پنهان

 153/1 277/1 اجماع گرایی

 735/1 315/1 کارایی

 111/1 231/1 جوییمشارکت

 735/1 717/1 عدالت و برابری

 250/1 177/1 شفافیت

 

( است. بـرای T valueها در مدل )بخش ساختاری( معناداری اعداد )صحت رابطه بین شاخص یکی از معیارهای سنجش
مسـیرها را  T valueمقـدار  1 -1باشد. ستون دوم جدول  31/0تر از ، عدد معناداری باید بزردمعنادار بودن یک ضریب

ثرگـذاری ادهد. منظور از ضریب مسیر مقادیر همبستگی دوتایی است و هرچه این ضریب بیشتر باشد به معنای نشان می
دهد اما شدت رابطـه ها را نشان میت رابطهفق  صح T valueبیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. ازآنجاکه اعداد 

شده است. نمودار ضرایب مسـیر مـدل سـاختاری و ها سنجید، از معیار ضرایب مسیر استفادهتوان با آنها را نمیبین سازه
 آمده است. 2و ستون اول جدول  3ی به ترتیب در شکل داری آزمون مدل ساختارجدول مربو  به اعداد معنی

 

 داری آزمون مدل ساختاری. ضرایب مسیر و اعداد معنی5 شماره جدول

 Standard Deviation مسیر

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
 P Values ضریب مسیر

 111/1 735/1 110/1 125/1 شفافیت <-ی ریپذتیمسئول

 111/1 735/1 301/57 152/1 مشارکت <-شفافیت 

 111/1 712/1 021/51 151/1 اجماع گرایی <- مشارکت

 111/1 235/1 120/03 111/1 برابری عدالت و <-اجماع گرایی 

 110/1 130/1 701/03 112/1 شفافیت <-پاسخگویی 

 111/1 100/1 101/3 121/1 عدالت و برابری <-کارایی 

 111/1 111/1 111/01 111/1 کارایی <-قانون مداری 

 111/1 211/1 037/3 157/1 برابری عدالت و <-قانون مداری 

 111/1 171/1 322/00 011/1 حکمروایی <-ی ریپذتیمسئول

 111/1 137/1 022/00 013/1 حکمروایی <-شفافیت 

 111/1 131/1 111/05 111/1 حکمروایی <-پاسخگویی 

 111/1 771/1 735/03 051/1 حکمروایی <- مشارکت

 110/1 751/1 171/05 111/1 یحکمروای <-اجماع گرایی 

 111/1 111/1 151/00 031/1 حکمروایی <-رابری عدالت و ب

 110/1 133/1 011/01 013/1 حکمروایی <-کارایی 

 111/1 730/1 775/03 115/1 یحکمروای <-قانون مداری 

 111/1 712/1 021/51 151/1 تعملکرد مدیری <-حکمروایی 
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اثـربخش بـر حکمروایـی بـا کسـب  وکـارایی  آمده تأثیردستهدهد که در میان ضرایب ببررسی ضرایب مسیر نشان می

گیری حکمروایی ر شکلتأثیرگذاری ب بیشترین امتیاز را کسب نموده و نشانگر این است که باالترین میزان 133/1ضریب 

تبـه دوم قـرار دارد. رحکمروایـی در  گیریازنظـر تأثیرگـذاری بـر شـکل 730/1را دارد. شاخص قانون مداری با ضـریب 

گیری حکمروایی را به خود اختصاص داده است و شاخص درجه سوم میزان اثرگذاری بر شکل 771/1ب مشارکت با ضری

و  137/1، شـاخص شـفافیت بـا 171/1پذیری با ، شاخص مسئولیت131/1، شاخص پاسخگویی با 751/1اجماع گرایی با 

رند. و درنهایت حکمروایی خـوب بـا تأثیرگذاری دا گیری حکمرواییبه ترتیب بر شکل 111/1شاخص عدالت و برابری با 

 بر عملکرد مدیران شهری تأثر خواهد داشت. 712/1ضریب 
 

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

 

 گیرینتیجه
وجـه بـه تتـدری  به با گسترش شهرنشینی و افزایش مشکالت شهری و نیاز به ارائه راهکارها برای مدیریت بهتـر شـهر،

عنوان ان بـهیابد. الگوی مدیریتی و نحوه برخورد و عملکـرد مـدیرایی و مشارکت مردم در امور برنامه ضرورت میحکمرو

در حـوزه  کننده رواب  میان همه ارکان سازمان و شهروندان همواره از اهمیت بسـیاری برخـوردار بـوده اسـت کـهتنظیم

رزیابی عملکـرد د آورد. اان از عملکردهای مدیریتی را به وجومدیریتی این سازوکار درونی، قادر است رضایتمندی شهروند

رو اسـت کـه امـروزه ارزیـابی کننده بوده و ازاینها، برخوردها و ارتباطات مهم و تعیینها، انتخابگیریمدیران در تصمیم

 شده است.عملکرد مدیریت به یکی از مباح  عمده در بح  مدیریت شهری تبدیل

های حکمروایی خـوب یریت شهری و کاربرد آن در میزان رضایتمندی از مدیریت با رعایت شاخصطورکلی عملکرد مدبه

پذیری، پاسخگویی، کـارایی و اثربخشـی، قـانون مـداری، عـدالت و برابـری، شهری ازجمله مشارکت، شفافیت، مسئولیت

مکانیزم ارتباطی بین رواب  شهروندان  عنوانتواند بهاجماع گرایی قابل ارزیابی و سنجش است. دستیابی به این اصول می

رجوع و درنهایت رضایت از عملکرد مـدیران شـهری باشـد. و مدیران و پاسخگویی مناسب سازمان به شهروندان و ارباب
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یابی بـه رضـایتمندی های مهم در ارتقاء عملکـرد مـدیریت شـهری، دسـتتوان مطرح کرد که یکی از مؤلفهبنابراین می

ویژه . با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر چشمگیر عملکرد مدیران بر میزان رضایتمندی شـهروندان بـهباشدشهروندان می

دهنده خدمات شهری پژوهش حاضر به بررسی و تحلیـل عملکـرد مـدیریت شـهری بـا اسـتفاده از در بین نهادهای ارائه

در ایـن راسـتا بـا کمـک  اخته اسـت.های حکمروایی خوب شهری از منظر رضایتمندی شهروندان شهر اهواز پردشاخص

استفاده شد. برای رسیدن به  plsافزار نظرات شهروندان و برای پاسخ به سؤاالت پژوهش از مدل معادالت ساختاری و نرم

های حکمروایی خوب بر عملکرد مدیران شهری است از هشت شاخص این هدف پژوهش که همانا ارزیابی نقش شاخص

پذیری، پاسخگویی، کارایی و اثربخشـی، قـانون مـداری، عـدالت و برابـری، اجمـاع گرایـی مشارکت، شفافیت، مسئولیت

 شده است.استفاده

آمده تأثیر کارایی و اثربخش بر حکمروایی با کسـب دستدهد که در میان ضرایب بهبررسی ضرایب مسیر نشان می نتای 

گیری حکمروایی ر شکلتأثیرگذاری ب ه باالترین میزانبیشترین امتیاز را کسب نموده و نشانگر این است ک 133/1ضریب 

تبـه دوم قـرار دارد. رحکمروایـی در  گیریازنظـر تأثیرگـذاری بـر شـکل 730/1را دارد. شاخص قانون مداری با ضـریب 

گیری حکمروایی را به خود اختصاص داده است و شاخص درجه سوم میزان اثرگذاری بر شکل 771/1مشارکت با ضریب 

و  137/1، شـاخص شـفافیت بـا 171/1پذیری با ، شاخص مسئولیت131/1، شاخص پاسخگویی با 751/1رایی با اجماع گ

گیری حکمروایی تأثیرگذاری دارند. و درنهایت حکمروایی خـوب بـا به ترتیب بر شکل 111/1شاخص عدالت و برابری با 

هـای صـورت گرفتـه زیـاری و بـا پژوهشبر عملکرد مدیران شهری تأثر خواهد داشـت. نتـای  پـژوهش  712/1ضریب 

های حکمروایـی خـوب میـزان رضـایتمندی که با تحلیل عملکرد مدیریت شـهری بـا شـاخص 0333همکاران در سال 

تـای  یسـتند و ننشهروندان شهر ساری را بررسی نمود و نشان داد که شهروندان ایـن شـهر از عملکـرد مـدیران راضـی 

های حکمروایی را در شهرستان لنجان بررسی پذیری شاخصکه میزان تحقق 0337پژوهش نوروزی و ابراهیمی در سال 

عملکـرد  0331در سـال  کـهیعیـان رفری و اند و با نتای  یغفوها محقق نشدهنموده و به این نتیجه رسید که این شاخص

باشـد و د حد کم و خیلی کم میاند که این عملکرد راند و نشان دادهمدیریت شهری در شهر فسا را مورد ارزیابی قرا داده

ارکت و رضایتمندی عملکرد مدیریت شهری مهاباد از منظر مش 0335همننین با نتای  پژوهش زالی و همکاران در سال 

ابطـه هروندان ربررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که عملکرد خوب مـدیران بـا میـزان مشـارکت و رضـایتمندی شـ

 باشد.ا میراستمستقیم دارد، همسو و هم
 

 تقدیر و تشکر
 شته است.حامی مالی ندا باشدکه برگرفته از رساله دکتری می بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله
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 ..513513  -535535، صص. ، صص. 00، شماره ، شماره 11روستایی، دوره روستایی، دوره   ییهاهاپژوهشپژوهش

یکپارچه در یکپارچه در   ریتریت(. مدی(. مدی03300330))دویران، اسماعیل؛ کاظمیان، غالمرضا؛ ابوالفضل، مشکینی؛ عبدالرضا، افتخاری و بیژن، کلهرنیا. دویران، اسماعیل؛ کاظمیان، غالمرضا؛ ابوالفضل، مشکینی؛ عبدالرضا، افتخاری و بیژن، کلهرنیا.  (02
 ..2323-1111، صص: ، صص: 3311، شماره ، شماره 0101ی غیررسمی شهرهای میانی ایران. فصلنامه مدیریت شهری، دوره ی غیررسمی شهرهای میانی ایران. فصلنامه مدیریت شهری، دوره هاهاسکونتگاهسکونتگاهساماندهی ساماندهی 

ظرینظـری  هایهـایبنیانبنیان  ..((03310331))علیپوریان. علیپوریان.   جهانبخش،جهانبخش،  صادقی وصادقی و  مظفر،مظفر،  عبدالرضا؛عبدالرضا؛  فضلی،فضلی،  رحمانیرحمانی (01 ندفرآینـد  دردر  خوبخـوب  یییـیحکمرواحکمروا  ن   فرآی
 ..1313-2323  صص.صص.  ،،3131  ، شماره، شماره0101دوره دوره   ،،شهریشهری  مدیریتمدیریت  فصلنامهفصلنامه  نوین.نوین.  روستاییروستایی  مدیریتمدیریت

یریت شهری شهر مهاباد یریت شهری شهر مهاباد (. تحلیلی بر عملکرد مد(. تحلیلی بر عملکرد مد03350335زالی، نادر؛ مهدی، علی؛ طورانی، علی و مهدیان بهنمیری، معصومه. )زالی، نادر؛ مهدی، علی؛ طورانی، علی و مهدیان بهنمیری، معصومه. ) (07
 ..5757-1111. . ، صص، صص55شماره شماره   ،،11شناسی، دوره شناسی، دوره های بومهای بوماز منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی. پژوهشاز منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی. پژوهش

شهری (. تحلیل عملکرد مـدیریت شـهری 03330333هاجر و یداهلل نیا، حسین. )هاجر و یداهلل نیا، حسین. )زیاری، کرامت اله؛ یداهلل نیا، زیاری، کرامت اله؛ یداهلل نیا،  (01 مدیریت  شاخصا تأکیـد بـر شـاخصببـ(. تحلیل عملکرد  بر  ید  های های ا تأک
شهری، دوره ریزی شـهری، دوره حکمروایی خوب از منظر شهروندان موردمطالعه: شهر ساری. فصلنامه پژوهش و برنامهحکمروایی خوب از منظر شهروندان موردمطالعه: شهر ساری. فصلنامه پژوهش و برنامه شما، شـما0000ریزی  ، ، 1111ره ره ، 

 ..00-0101صص. صص. 
شکی. شمس کوشـکی.   هانیه،هانیه،  محمدحسین ومحمدحسین و  زادگان،زادگان،  شریفشریف (03 مهبرنامـه  ..((03350335))شمس کو ضاییفضـایی ریزیریزیبرنا بردیراهبـردی  ف ییوایـیحکمرحکمر  برایبـرای  راه چهیکپارچـه  وا   یکپار

 ..573573-531531  صص.صص.  ،،3131  ، شماره، شماره0303دوره دوره   شهری،شهری،  مدیریتمدیریت  فصلنامهفصلنامه  ای.ای.منطقهمنطقه

شهرداررسـانی شـهردارشهروندان از خدماتشـهروندان از خدمات  ییآگاهآگاه  زانزانییمم  ییبررسبررس  (.(.03350335))  ..تراتراییمم  ،،ییمؤمنمؤمن  وو  محمد اجزاءمحمد اجزاء  ،،ییشکوهشکوه (51 سانی  برو تـأثیر آن بـر  ییر تأثیر آن    و 
 ، تهران.، تهران.داردارییو توسعه پاو توسعه پا  ییشهرسازشهرساز  ا،ا،ییافافجغرجغر  ییململ  ششییهماهما  ننییشهر مشهد، اولشهر مشهد، اول  ههییدر محله هاشمدر محله هاشم  مشارکتمشارکت

صرناصـر  ،،یینجاتنجاتو و   مظفرمظفر  ،،ییصرافصراف (50 قهمنطقـه  کردکـردییرورو  ..((03330333)). . نا ستاراسـتا  دردر  گراییگراییمنط قاارتقـا  ییرا ظامنظـام  ییارت سعهوسـعهتت  تتییررییمدمـد  ن ضافضـا  و   ..رانرانییـاا  ییییف
 ....171171-127127  ..صصصص، ، 11  شمارهشماره، ، 1111  دورهدوره  ،،ییانسانانسان  ییااییجغرافجغراف  ییهاهاپژوهشپژوهش

اول، تهران: اول، تهران:   ، چاپ، چاپ((پایدارپایدار  عهعهتوستوس  مدیریتمدیریت))  روستاییروستایی  مرواییمروایی. حک. حک((03330333))  عبدالرضا.عبدالرضا.  افتخاری،افتخاری،  الدینالدینرکنرکن  جالل وجالل و  آملی،آملی،  عظیمیعظیمی (55
 سمت.سمت.  انتشاراتانتشارات

سعید. )فیروزی، محمدعلی؛ روستایی، شهریور؛ کاملی فر، محمدجواد و ملکی، سـعید. ) (53 فه(. شـناخت و ارزیـابی تـأثیر مؤلفـه03330333فیروزی، محمدعلی؛ روستایی، شهریور؛ کاملی فر، محمدجواد و ملکی،  تأثیر مؤل یابی  شناخت و ارز های های (. 
مایش شهر تبریـز. مجلـه آمـایش ای در کالنای در کالنحکمروایی شهری از منظر رویکرد مدیریت دانش مطالعهحکمروایی شهری از منظر رویکرد مدیریت دانش مطالعه له آ یز. مج ضا، دوره جغرافیـایی فضـا، دوره شهر تبر یایی ف ، ، 0101جغراف
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 ..7373-3131، صص. ، صص. 3737شماره شماره 
مهبرنامـه  وو  مدیریتمـدیریت  نظامنظام  اماندهیاماندهیسس  فرآیندفرآیند  دردر  بازیگرانبازیگران  تحلیلتحلیل  کارگیریکارگیریبهبه  ..((03310331))بهروز. بهروز.   آرانی،آرانی،  فیروز نیا، قدیر و قرنیفیروز نیا، قدیر و قرنی (51   ریزیریزیبرنا

 ..132132-303022صص. صص.   ،،11شماره شماره   ،،11  دورهدوره  روستایی،روستایی،  هایهایپژوهشپژوهش  فصلنامهفصلنامه  روستایی.روستایی.  توسعهتوسعه

شهری های حکمروایی خوب شهری در راستای استراتژی توسعه شـهری (. تحلیل شاخص(. تحلیل شاخص03320332راهی. )راهی. )محمدی، جمال و کمالی باغمحمدی، جمال و کمالی باغ (52 های حکمروایی خوب شهری در راستای استراتژی توسعه 
قهمورد شناسی: محدوده بافت فرسوده شهر کرمان. جغرافیا و آمایش شـهری و منطقـه شهری و منط شماره ، شـماره 11ای، دوره ای، دوره مورد شناسی: محدوده بافت فرسوده شهر کرمان. جغرافیا و آمایش  صص. ، صـص. 5151،   ،007171-

023023.. 
عهشـهرها مطالعـه اریاریپایدپاید دردر شهریشهری مطلوبمطلوب حکمرواییحکمروایی تحلیلتحلیل  ..((03330333))  سهراب.سهراب.  مؤذن،مؤذن،  ابوالفضل وابوالفضل و  مشکینی،مشکینی، (51  شهرشـهر موردی:مـوردی: شهرها مطال

 ..3333-030355  صص.صص.  ،،5353  ، شماره، شماره11دوره دوره   محی ،محی ،  آمایشآمایش  فصلنامهفصلنامه  شیر.شیر.عجبعجب

ی(. بررسی حکمروایـ03330333موحد، علی؛ کمانرودی، موسی؛ ساسان پور، فرزانه و قاسمی کفرودی، سجاد. )موحد، علی؛ کمانرودی، موسی؛ ساسان پور، فرزانه و قاسمی کفرودی، سجاد. ) (57 شهری در ی خـوب شـهری در (. بررسی حکمروا خوب  ی 
ساختار وشهرداری تهران(. مطالعات سـاختار و  0303ی شهری )موردمطالعه منطقه ی شهری )موردمطالعه منطقه هاهامحلهمحله شهری، دوره کـارکرد شـهری، دوره   شهرداری تهران(. مطالعات  شماره ، شـماره 55کارکرد  صص. ، صـص. 77،   ،
071071-017017.. 

ناسب برای توسعه ناسب برای توسعه مم(. مدیریت نوین روستایی؛ در جستجوی راهکاری (. مدیریت نوین روستایی؛ در جستجوی راهکاری 03350335موسوی، سید عارف و دربان آستانه، محمدرضا. )موسوی، سید عارف و دربان آستانه، محمدرضا. ) (51
 ها. چاپ اول، تهران: نشر قلمستان هنر.ها. چاپ اول، تهران: نشر قلمستان هنر.دهیاریدهیاری

جان. وایی خوب در نواحی روسـتایی شهرسـتان لنجـان. های حکمرهای حکمرپذیری شاخصپذیری شاخص(. تحقق(. تحقق03370337نوروزی، اصغر و ابراهیمی، الهه. )نوروزی، اصغر و ابراهیمی، الهه. ) (53 ستان لن ستایی شهر وایی خوب در نواحی رو
 ..3333-013013، صص. ، صص. 55، شماره ، شماره 33ریزی توسعه کالبدی، دوره ریزی توسعه کالبدی، دوره ژوهشی برنامهژوهشی برنامهپپ  -نشریه علمینشریه علمی

شهروندا(. بررسی عملکرد مدیریت شهری ر رابطه با مشارکت شـهروندا03310331یغفوری، حسین و رفیعیان، سجاد. )یغفوری، حسین و رفیعیان، سجاد. ) (31 شهری ن در امـور شـهری (. بررسی عملکرد مدیریت شهری ر رابطه با مشارکت  مور  ن در ا
 ..1100-011011، صص. ، صص. 5757، شماره ، شماره 77ای، دوره ای، دوره ری و منطقهری و منطقههای شههای شه)مورد شهر فسا(. مطالعات و پژوهش)مورد شهر فسا(. مطالعات و پژوهش

شهری(. تحلیـل جایگـاه حکمروایـی شایسـته شـهری03320332یغفوری، حسین؛ اسکندری ثانی، محمد و ارشد، حامد. )یغفوری، حسین؛ اسکندری ثانی، محمد و ارشد، حامد. ) (30 سته  یی شای گاه حکمروا یل جای مهو برنامـه  (. تحل ریزی ریزی و برنا
 ..110000-153153، صص. ، صص. 33، شماره ، شماره 11ریزی شهری، دوره ریزی شهری، دوره های جغرافیای برنامههای جغرافیای برنامهراهبردی آن )مطالعه موردی: شهر بیرجند(. پژوهشراهبردی آن )مطالعه موردی: شهر بیرجند(. پژوهش
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