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چکیده
حکمروایی خوب شهری را میتوان شیوه و فرایند ادارة امور شهری با مشارکت و تعامل سازندة سه بخش دولتی،
خصوصی و جامعۀ مدنی بهمنظور نیل به شهر سالم ،باکیفیت و قابلیت زندگی باال و توسعۀ پایدار شهری تعریف
کرد .با توجه به مؤلفههای مورد بررسی و ماهیت کاربردی پژوهش ،روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است.
دادهها و اطالعات مورد نیاز پژوهش به دو شیوة کتابخانهای و میدانی گردآوری شده است .هدف پژوهش ،سنجش
نواحی شهر ایالم بهلحاظ شاخصهای حکمروایی خوب شهری است .محدودة جغرافیایی پژوهش ،شهر ایالم است
که در سرشماری سال  1390جمعیت آن برابر  172213نفر بوده است .جامعۀ آماری تحقیق  42613خانوار ساکن
شهر ایالم و حجم نمونه  397نفر سرپرست خانوار است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده
انتخاب شدهاند .برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار  0/86بهدست آمده
است .در این تحقیق ،از هفت شاخص مشارکت ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،قانونمحوری ،عدالت ،شفافیت و
کارایی استفاده شده است .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  spssو از آزمون  Tتکنمونهای استفاده شده است.
ارزشگذاری متغیرها با بهرهمندی از طیف لیکرت صورت گرفته است .براساس نتایج پژوهش ،سطح تمام
شاخصهای حکمرانی خوب در شهر ایالم ،پایینتر از سطح متوسط طیف لیکرت است؛ بنابراین ،نواحی شهر ایالم
بهلحاظ این مؤلفهها در وضعیتی نامطلوب قرار دارند.
واژههای کلیدی :حکمروایی ،حکمروایی خوب شهری ،شهر ایالم ،مدیریت شهری ،نواحی شهری.

 نویسندة مسئول 09133517578 :

Email: drhekmatnia@yahoo.com

608

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،49شمارة  ،3پاییز 1396

مقدمه
جامعۀ جهانی امروزه به این نتیجه رسیده است که مشکل عمدة مدیریت شهری کمبود منابع مالی یا فناوری مدرن یا
نیروی انسانی ماهر نیست ،بلکه پیش و بیش از همه ،مشکل اصلی در شیوة ادارة این عوامل است (ترابی .)6 :1383 ،در
مطرحترین رویکردهاست.
میان رویکردهای گوناگون مطرحشده در عرصۀ مدیریت شهری ،حکمروایی خوب شهری از �
این الگو در زمان حاضر در مجامع بینالمللی و محافل کارشناسی تنها راه خروج از بنبست فقر و توسعهنیافتگی شهرها
تلقی میشود و مدیریت شهری چارهای جز اجرای آن ندارد .درنتیجه ،در حال حاضر «حکمروایی خوب شهری»
رویکردی است که اثربخشترین ،کمهزینهترین و پایدارترین شیوة اعمال مدیریت شهری معرفی میشود .مدیریت
شهری در ایران به دالیلی چون تمرکزگرایی ،برونزابودن برنامهها و طرحهای شهری ،اقتصاد رانتی و مبتنیبر نفت تحت
تأثیر دولت بوده است و مدام از مدیریت سیستمی و یکپارچه فاصله گرفته و در گرداب مدیریت بخشی و سلولی گرفتار
آمده و همچنین از روند شهرنشینی و مسائل برآمده از شهرنشینی ،عقب مانده و در دیدگاهها و نگرشهای از باال به
پایین گرفتار شده است (موحد و دیگران .)149 :1393 ،حکمرانی و حکمرانی خوب مفاهیمی هستند که امروزه در علوم
سیاسی ،امور دولتی و بهویژه مدیریت توسعه مطرح و بهکار گرفته میشوند .این مفاهیم در کنار مفاهیمی دیگر مانند
دموکراسی ،جامعۀ متمدن ،مشارکت شهروندان ،حقوق بشر و توسعۀ اجتماعی و پایدار معنی مییابند .درنتیجه ،با توجه به
موضوعیتیافتن این مفاهیم و ضرورت توجه به آنها بهدلیل تغییرات مستمر جوامع و ارتباط آنها با یکدیگر ،تعیین
سطوح بهکارگیری و متولیان جاریسازی آن اهمیتی شایان توجه دارد .به همین دلیل ،ایجاد تمایز و تعریف دقیق هریک
از مفاهیم حکومت ،حکمرانی ،حکمرانی خوب و مدیریت در دو سطح کشور و شهر میتواند بهطور اعم نقش هریک از
عامالن اصلی و بهطور اخص نقش و مسئولیت مدیران شهری را مشخص کند و براساس آن ،امکان تعیین الگوی
مناسب و ایجاد زیرساختهای الزم برای مدیریت شهر و بهرهگیری از مزایای حکمرانی خوب شهری در سایۀ سازماندهی
مناسب فراهم آید (نوبری و رحیمی .)5 :1389 ،در حکمرانی خوب ،ارتباط سه حوزة دولت ،جامعۀ مدنی و بخش خصوصی
حائز اهمیت است .در چنین وضعیتی ،حکمرانی خوب در راستای دستیابی به توسعه شکل میگیرد .تحت این شرایط،
دولت چارچوب حقوقی و محدودة عمل سیاسی را تعیین میکند ،بخش خصوصی ثروت تولید میکند و اشتغال ایجاد
میکند و جامعۀ مدنی از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ارتباط متقابل
جامعه و سیاست را تسهیل میکند .از آنجاکه هریک از این سه حوزه ضعفها و قوتهایی دارند ،حکمرانی خوب را
بهویژه در ارتباط با الزام توسعۀ پایدار بهمنزلۀ وجود یک ارتباط سازنده میان این سه میدانند.
در پژوهش حاضر ،با تکیه بر شاخصهای مهم حکمروایی خوب شهری و مؤلفههای اصلی آن -که در حال حاضر
جایگاه آن در مدیریت شهری مورد تأیید همه است -در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش تالش میشود .هدف
پژوهش نیز عبارت است از سنجش نواحی چهاردهگانۀ ایالم بهلحاظ شاخصهای حکمروایی خوب شهری و عوامل مؤثر
بر آن .امید است نتایج زمینۀ مناسبتری برای حل مشکالت ساختاری و کارکردی ایالم فراهم کند.

مبانی نظری
واژههای حکمرانی و حکومت ،دارای مفاهیم محض و تخصصی هستند که فارغ از مفهوم ،معموالً جایگزین یکدیگر
بهکار میروند ،اما قدمت حکمرانی به تاریخ تمدن بشری برمیگردد .واژة حکمرانی از لغت یونانی 1گرفته شده است و
معنی آن هدایتکردن و راهنماییکردن یا چیزها را در کنار هم نگهداشتن است ،درحالیکه مفهوم حکومت بر واحد
1. Kybernan and Kybernetes
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سیاسی برای انجامدادن وظیفۀ سیاستگذاری داللت دارد و برجستهتر از اجرای سیاستهاست .درنتیجه ،واژة حکمرانی به
پاسخگوبودن هم در حوزة سیاستگذاری و هم در حوزة اجرا اشاره دارد (شریفیان ثانی .)149 :1380 ،حکمرانی در دهۀ
 1990به یکی از واژههای محوری علوم اجتماعی ،بهویژه در حوزة نظریۀ سیاسی ،علوم سیاسی و جغرافیای انسانی تبدیل
شد؛ بنابراین ،حکمرانی را میتوان کنش ،شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرزهای بین سازمانها و بخش عمومی
و خصوصی در سایۀ یکدیگر محو میشوند .جوهرة حکمرانی به وجود روابط متعامل بین و درون حکومت و نیروهای
غیرحکومتی اشاره دارد (برکپور و اسدی .)188 :1387 ،حکمروایی خوب شهری 1یکی از چهار ویژگی توسعۀ پایدار و از ابزار
آن به حساب میآید که از دهۀ  1980به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده است .براساس آن ،کشورهای درحالتوسعه در
راستای استقرار و نهادینهسازی جامعۀ مدنی و مشارکت اجتماعی در امور ،برنامهها و فعالیتهای پیش رو را تعریف و
تدوین میکنند .درنتیجه ،هدف حکمروایی خوب ،توسعۀ انسانی پایدار و در کنار آن ایجاد شهری پایدار است و در آن
ضمن تأکید بر توجه به کاهش فقر ،ایجاد اشتغال و رفاه پایدار ،حفاظت و تجدید حیات محیطزیست و رشد و توسعۀ زنان،
رویکرد فراهمساختن بستر مناسب بهمنظور مشارکت و اهمیت برنامهریزی مشارکتی برای توسعه و ادارة شهر ،ایجاد حس
شهروندی و شفافیت در برنامهها اهمیت بسیار دارد .در این حکمروایی ،شراکت و تعامل میان سه رکن اصلی دولت،
جامعۀ مدنی و بخش خصوصی در انجامدادن برنامهها و فعالیتها ضروری است (شکوهی و مومنی .)2 :1392 ،برایان
مک اللین اولین نظریهپردازی است که در سال  1973مفهوم حکمروایی خوب را مطرح کرد (کاظمیان .)5 :1386 ،از
نظر او« ،حکومت شهری» باید نسبت به روندهای تغییر در شهر پاسخگوتر باشد ،اقداماتش با مسائل شهری و تحول
آنها متناسبتر باشد ،نسبت به اجتماع مسئول و پاسخگوتر باشد و بهعنوان بخشی مهم از نظام یادگیری اجتماعی بهتر
عمل کند و سرانجام نقشی مهم در پیشبینی ،کشف و استقبال از آینده ایفا کند .این فرایندها به وجود شبکۀ ارتباطات
داخل سازمانهای رسمی حکومت و نظامهای برنامهریزی آن و همچنین شبکۀ ارتباطات میان آن سازمانها و اجتماع و
نظامهای شهری آن بسیار متکی است (برکپور .)492 :1388 ،درمجموع ،حکمروایی خوب شهری را میتوان شیوه و
فرایند ادارة امور شهری با مشارکت و تعامل سازندة سه بخش دولتی ،خصوصی و مدنی بهمنظور نیل به شهر سالم،
باکیفیت و قابلیت زندگی باال و توسعۀ پایدار شهری تعریف کرد .همچنین ،موضوع و دغدغۀ حکمروایی خوب شهری فقط
مدیریت کارآمد نیست ،بلکه شامل ابعاد سیاسی مرتبط با دموکراسی ،حقوق بشر و مشارکت مدنی در فرایندهای
تصمیمگیری میشود (هابیتات .) 372 :2001 ،از برآیند نظرهای مختلف ،حکمروایی خوب باید هفت ویژگی به این شرح
داشته باشد (تقوایی و تاجدار .1 :)52 :1388 ،پاسخگویی .2 ،شفافیت .3 ،مشارکت .4 ،انصاف و دربرگیرندگی،
 .5اجماعگرایی .6 ،کارایی و کارآمدی .7 ،پیروی از قانون.
این حکمروایی تضمین میکند که فساد به حداقل برسد ،به دیدگاههای اقلیتها توجه شود و صدای آسیبپذیرترین
اقشار اجتماع در تصمیمسازیها شنیده شود .همچنین ،حکمروایی خوب شهری به نیازهای حال و آیندة جامعه پاسخ
میدهد (تقوایی و تاجدار .)53 :1388 ،درواقع ،بهترین و جامعترین سند در این زمینه ،در مطالعات و بررسیهای سازمان
ملل به چشم میخورد؛ زیرا مفهوم حکمروایی شهری در سالهای اخیر در کانون توجه این سازمان قرار گرفته است.
بهطور مشخص ،سازمان ملل در دومین کنفرانس مربوط به سکونتگاههای انسانی ،در سال  1996در استانبول ،در دستور
کار هابیتات بر این نکته تأکید کرده است که در راستای استقرار حکمروایی شهری در شهرهای جهان قدم بردارد .این
سازمان شعار خود را فعالیتهای جهانی برای حکمروایی شهری خوب قرار داده است (مرکز سکونتگاههای انسانی
سازمان ملل متحد .2)1 :2000 ،در عین حال ،سازمان ملل در چارچوب فعالیتهای خود بهمنظور استقرار حکمروایی
1. Good urban governance
2. UNCHS
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شهری در شهرهای جهان و در قالب برنامۀ ابتکار عمل حکمروایی شهری�،1در بیانهای که میتوان آن را منشور
حکمروایی شهری نامید ،اصول نهگانۀ زیر را معیارها و ویژگیهای حکمروایی خوب برشمرده است که این شاخصها
بهترتیب عبارتند از:
 .1مشارکت شهروندان؛ 2منظور از مشارکت ،قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمگیریها و سهیمشدن شهروندان در قدرت
است.
 .2حاکمیت قانون؛ 3منظور از قانونمندی در تصمیمگیری شهری ،وجود قوانین کارآمد ،رعایت عادالنۀ چارچوبهای
قانونی در تصمیمگیری و دوربودن دست افراد غیرمسئول از تصمیمگیریهاست .پایبندی به قانون ،مستلزم آگاهی
شهروندان از قانون و همچنین احترام مسئوالن به قانون است.
 .3شفافیت؛ 4نقطۀ مقابل پنهانکاری در تصمیمگیری است .پنهانکاری امکان بروز فساد در تصمیمگیری را افزایش
میدهد ،درحالیکه شفافیت مانع از گسترش آن میشود .این معیار بر گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به
آن ،وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از روندهای موجود استوار است.
 .4مسئولیت و پاسخگویی؛ 5این معیار بر مسئولبودن و بهعبارت دیگر ،حساب پسدادن مسئوالن و تصمیمگیران در
قبال شهروندان استوار است.
 .5جهتگیری توافقی؛ 6شهر عرصۀ گروهها و منافع مختلف و گاه درحال ستیز با یکدیگر است .منظور از
اجماعسازی ،تعدیل و ایجاد توافق منافع مختلف است .این کار مستلزم وجود ارتباط و تالش مشترک میان
سازمانهای دولتی ،شهروندان و سازمانهای غیردولتی است.
 .6عدالت و انصاف؛ 7منظور از عدالت ،ایجاد فرصتهای مناسب برای همۀ شهروندان در زمینۀ ارتقای وضعیت رفاهی
خود ،تالش در راستای تخصیص عادالنۀ منابع و مشارکت اقشار محروم در اعالم نظر و تصمیمگیری است.
 .7کارایی و اثربخشی؛ 8این معیار بر استفادة مناسب از منابع موجود برای تأمین نیازهای شهروندان ،ارائۀ خدمات
شهری و رضایت مردم استوار است.
 .8پذیرابودن و پاسخگوبودن؛ 9این معیار دو نکتۀ مکمل را دربردارد .مسئوالن شهری باید هم نیازها و خواستههای
شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم دربرابر آن واکنش و پاسخ مناسب نشان دهند .درنتیجه ،همسویی
خواستههای شهروندان و اقدام مسئوالن ضروری است.
 .9بینش راهبردی؛ 10فرارفتن از مسائل روزمرة شهر و پرهیز از غرقشدن در آنها ،مستلزم وجود بینشی گسترده و
درازمدت درمورد آینده یا داشتن بینش راهبردی در زمینۀ توسعۀ شهری است (ابراهیمزاده و اسدیان.)21 :1392 ،
هدف از حکمرانی شهری تقویت فرایند توسعۀ شهری است؛ بهگونهایکه در جامعه ،زمینه و محیطی مناسب برای
زندگی راحت و کارآمد شهروندان ،به تناسب ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم شود .در مباحث گذشته،
مفاهیم و روند شکلگیری حکمرانی شهری مطرح شد که با توجه به روند یادشده ،میتوان اهداف کالن زیر را
برای حکمرانی شهری بیان کرد:
1. The Urban Governance Initiative
2. Citizen Participation
3. Rule of Law
4. Transparence
5. Responsibility and accountability
6. Orientation Consensus
7. Justice and fairness
8. Efficiency and effectiveness
9. Responsiveness
10. Strategic insight
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 .1بازساخت جامعۀ مدنی برای تقویت و اعتالی بیشتر سازمانها ،نهادها و جوامع محلی؛
 .2کاهش فقر و جداییگزینیهای اجتماعی ،قومی و فرهنگی در شهرها؛
 .3افزایش مشارکت و مداخلۀ افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها.
حکمروایی شهری بهطور ویژه نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال میکند:
 .1کاهش فساد؛
 .2بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگی برای همۀ شهروندان؛
 .3حفظ دموکراسی؛
 .4ایجاد فرصت و امکان برای مردم بهمنظور نشاندادن خواستهها و آمال آنها در زندگی؛
 .5اعتالی امنیت ،برابری و پایداری (نوبری و رحیمی.)12 :1389 ،
در سالهای اخیر ،با روشنشدن اهمیت ،نقش و جایگاه حکمروایی خوب در برنامههای توسعه و جایگاه آن در مدیریت
شهری ،بسیاری از محققان جایگاه ،موضوع ،محتوا و شاخصهای آن را تبیین کردهاند که در این راستا میتوان به موارد زیر
اشاره کرد :صرافی و اسماعیلزاده ( )1384در پژوهشی با عنوان جایگاه حکمروایی خوب برنامهریزی شهری طرح متروی
تهران ،حکمروایی خوب (نظام ادارة خوب) را بررسی کردهاند که شامل اصولی از قبیل مشارکت ،پاسخگویی ،شفافبودن،
کارآمدی ،قانونمداری و مانند اینهاست .در پژوهش یادشده ،به نقش مردم در فرایند برنامهریزی و میزان تعامل اضالع
حاکمیت (مسئوالن ،مردم و بخش خصوصی) توجه شده است .پس از مراحل مختلف تحقیق مشخص شد در طرح یادشده
برنامهریزی برای مردم بوده است نه با مردم .تقوایی و تاجدار ( )1388در پژوهشی با عنوان درآمدی بر حکمروایی خوب شهری
در رویکردی تحلیلی ،در ابتدا پیشینۀ حکمروایی خوب را بررسی کردهاند و ضمن واژهشناسی و ارائۀ تعاریف و مفاهیم مربوطه،
تفاوتهای حکومت و حکمروایی شهری را بیان داشتهاند که این تفاوتیابی با بررسی ویژگیهای حکمروایی خوب شهری
کاملتر شده است .گومز ( )2009در پژوهشی با عنوان دموکراسی مشارکتی و حکمروایی برنامهریزی شهری در پرتغال ابراز
کرده است که امروزه «مشارکت عمومی» ،یک موضوع عمومی برای ادارة نظام برنامهریزی اراضی است.

روش پژوهش
روش پژوهش با توجه به مؤلفههای مورد بررسی و ماهیت کاربردی آن ،توصیفی-تحلیلی است .دادهها و اطالعات مورد
نیاز پژوهش به دو شیوة کتابخانهای (کتاب ،آمارنامه و )...و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است .اخذ دادههای مورد
نیاز بهصورت پیمایشی بوده و با استفاده از تنظیم و تکمیل پرسشنامه انجام گرفته است .عالوهبراین ،بهمنظور تقویت
پایههای نظری از مطالعات اسنادی بهره گرفته شده است .اطالعات حاصل از پرسشهای پرسشنامه پس از جمعآوری ،با
نرمافزار  SPSSتحلیل شد تا اهداف مورد نظر این پژوهش محقق شوند.
جامعۀ آماری تحقیق  42613خانوار ساکن شهر ایالم (براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  )1390و
حجم نمونه  397نفر سرپرست خانوار بوده است که با روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدهاند .برای
پایایی پرسشنامه که به دقت ،اعتمادپذیری و ثبات نتایج آزمون اشاره میکند از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است
که مقدار محاسبهشده  0/86بهدست آمده است .بهمنظور سنجش نواحی چهاردهگانۀ شهر ایالم بهلحاظ شاخصهای
حکمروایی خوب شهری ،هفت شاخص پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،قانونمندی ،مشارکت ،شفافیت و اطالعرسانی،
عدالت و برابری ،کارایی و اثربخشی ،انتخاب و سنجیده شده است .تحلیل دادههای بهدستآمده بهصورت کمی و با
استفاده از آزمون  T–testتکنمونهای صورت گرفته است.
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محدودة مورد مطالعه
شهرستان ایالم یکی از شهرستانهای استان ایالم است که در شمال غرب استان قرار دارد و مرکز آن شهر ایالم است.
محدودة جغرافیایی پژوهش ،شهر ایالم است .این شهرستان  2بخش دارد که شامل  2شهر و  4دهستان و  78آبادی
دارای سکنه است .در آبان ماه سال  1390جمعیت شهرستان  213579نفر بوده است که از این تعداد  83/34درصد در
نقاط شهری و  16/50درصد در نقاط روستایی سکونت داشتهاند و بقیه غیرساکن بودهاند .جمعیت شهر ایالم بهعنوان
مرکز استان ایالم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1390برابر  172213نفر بوده و  42613خانوار نیز در
شهر ایالم سکونت داشتهاند (استانداری ایالم.)29 :1392 ،

شکل  .1موقعیت شهر ایالم در استان و شهرستان ایالم

بحث و یافتهها
یافتههای توصیفی پژوهش نشان میدهد از  397نفر پاسخگویان به پرسشنامه 297 ،نفر یعنی  75درصد مرد و  100نفر
یعنی  25درصد زن بودند .از نظر توزیع سنی پاسخگویان 31 ،درصد زیر  30سال 36 ،درصد  30تا  45سال 22 ،درصد
بین  45تا  60سال و  11درصد  60سال و باالتر بودهاند .در زمینۀ تحصیالت پاسخگویان 45 ،درصد تحصیالت دیپلم و
پایینتر 20 ،درصد مدرک کاردانی 35 ،درصد مدرک لیسانس و باالتر داشتهاند .از نظر اشتغال 16 ،درصد از مجموع
پاسخگویان بیکار 27 ،درصد آنها دارای شغل دولتی 14 ،درصد آنها کارگر 5 ،درصد آنها فعال در مشاغل بخش
خصوصی 30 ،درصد دارای شغل آزاد و  8درصد دارای مشاغل دیگر بودهاند .براساس مبانی نظری تحقیق ،توافق جمعی
گستردهای در سطح نهادها و سازمانهای بینالمللی و همچنین صاحبنظران و متخصصان توسعه در زمینۀ شاخصهای
حکمروایی خوب وجود دارد که با توجه به این موضوع و دستهبندی شاخصهای حکمروایی خوب شهری از دیدگاه بانک
جهانی و برنامۀ توسعۀ سازمان ملل ،هشت شاخص مشارکت ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،قانونمحوری ،عدالت و
برابری ،شفافیت ،اجماعمحوری و کارایی و اثربخشی اصلیترین شاخصهای سنجش متغیر حکمروایی خوب در محافل و
مجامع علمی و دانشگاهی جهان مطرح شدهاند .برایناساس ،مالک انتخاب شاخصهای این پژوهش برای بررسی و
تحلیل حکمروایی خوب شهری در سطح نواحی شهر ایالم نیز شاخصهای بانک جهانی و برنامۀ توسعۀ سازمان ملل بوده
است و از میان این هشت شاخص در این تحقیق هفت شاخص پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،قانونمندی ،مشارکت،
شفافیت و اطالعرسانی ،عدالت و برابری ،کارایی و اثربخشی انتخاب و سنجیده شدهاند.
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چالیمار 3.80

ژین 6.50

جانبازان 4.8
رزمندگان 6.30

بان بور 10.10

آزادگان 6.50
صدا و سیما 3.80

استانداری 6.30

پیچ آشوری 4.30

نوروز آباد 8.60

سبزی آباد 12.60

شادآباد 5.00
بان برز 15.10
نمودار  .1جامعة آماری تحقیق در نواحی چهاردهگانة شهر ایالم (درصد)

شاخص پاسخگویی

این معیار دو نکتۀ مکمل را دربردارد؛ مسئوالن شهری باید هم نیازها و خواستههای شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم
دربرابر آن واکنش و پاسخ مناسب از خود نشان دهند .درنتیجه ،همسویی خواستههای شهروندان و اقدام مسئوالن
ضروری است .در این پژوهش ،بهمنظور سنجش این معیار از سه زیرشاخص استفاده شده است:
 .1پاسخگویی مسئوالن در جلسات عمومی با شهروندان؛
 .2عمل به وعدههای دادهشده به مردم توسط مدیران شهری؛
 .3سازوکار انتقال خواستههای شهروندان.
برای سنجش میزان پاسخگویی از آزمون  t-testاستفاده شده است که نتایج آن در جدول  1مشاهده میشود.
درمجموع ،با توجه به جدول  1و با تأکید بر میزان  tبهدست آمده ( )-8/340که در سطح خطای  0/05معنیدار است،
میتوان گفت بین میانگین واقعی ( )2/08و میانگین فرضی ( )3تفاوت معنیدار وجود دارد .بهعالوه ،از آنجاکه میانگین
واقعی بهدستآمده کمتر از میانگین فرضی است ،از دیدگاه شهروندان ،شاخص پاسخگویی در سطحی نامطلوب قرار دارد
و شهروندان سطح حکمرانی خوب را در مؤلفۀ پاسخگویی ،پایینتر از حد متوسط طیف لیکرت ارزیابی کردهاند.
جدول  .1میزان پاسخگویی مسئوالن شهری
متغیر

تعداد

میانگین
فرضی

میانگین
واقعی

انحراف
معیار

درجة
آزادی

T

پاسخگویی مسئوالن

397

3

1/96

0/930

396

- 10/790

عمل به وعده

397

3

2/11

0/994

396

- 8/543

انتقال خواسته

397

3

2/20

0/897

پرسش اصلی

397

3

2/08

0/764

396
396

- 8/530

0/0

- 8/340

0/0
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سطح
معناداری

سطح
خطا

0/0

0/5

0/0

0/5
0/5
0/5
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شاخص مسئولیتپذیری

این معیار بر مسئولبودن و بهعبارت بهتر چگونگی حساب پسدادن مسئوالن و تصمیمگیران در قبال شهروندان استوار
است .برای سنجش این معیار از سه زیرشاخص استفاده شده است:
 .1مسئولیتپذیری و پاسخگویی مدیران شهری در زمینۀ عملکرد خود؛
 .2جبران خسارات ناشی از تصمیمات مدیران شهری به شهروندان؛
 .3ارائۀ گزارشهای عملکردی فصلی و سالیانه توسط مدیریت شهری به شهروندان.
بهمنظور سنجش میزان مسئولیتپذیری از آزمون  t-testاستفاده شده است که نتایج آن در جدول  2مشاهده میشود.
جدول  .2میزان مسئولیتپذیری مدیران شهری
متغیر

تعداد

میانگین
فرضی

میانگین
واقعی

انحراف
معیار

درجة
آزادی

T

سطح
معناداری

سطح
خطا

مسئولیتپذیری عملکردی

397

3

2/13

0/846

396

-9/789

0/0

0/5

جبران خسارت

397

3

2/19

0/942

396

-8/237

0/0

0/5

ارائۀ گزارش

397

3

2/10

0/920

396

-9/347

0/0

0/5

پرسش اصلی

397

3

2/14

0/981

396

-9/845

0/0

0/5
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براساس جدول  2و با تأکید بر میزان  tبهدستآمده ( )-9/845که در سطح خطای  0/05معنیدار است ،بین میانگین
واقعی ( )2/14و میانگین فرضی ( )3تفاوت معنیدار وجود دارد .همچنین ،از آنجاکه میانگین واقعی بهدستآمده کمتر از
میانگین فرضی است ،از دیدگاه شهروندان شاخص مسئولیتپذیری در سطحی پایین قرار دارد.
شاخص قانونمندی
منظور از قانونمندی ،وجود قوانین کارآمد ،رعایت عادالنۀ چارچوبهای قانونی در تصمیمگیری و دوربودن دست افراد
غیرمسئول از تصمیمگیریهاست .برای سنجش این معیار از سه زیرشاخص استفاده شده است:
 .1میزان سوءاستفادة مدیران شهری از اختیارات خود به نفع بستگان و نزدیکان؛
 .2میزان تأثیرپذیری مدیران شهری از افراد ذینفوذ (صاحبان قدرت و ثروت) در اتخاذ تصمیمات؛
 .3میزان مقاومت مدیران شهری دربرابر رفتارهای غیرقانونی شهروندان.
بهطور کلی ،با توجه به میزان  tبهدستآمده ( )2/975که در سطح خطای  0/05معنیدار است ،بین میانگین واقعی
( )3/54و میانگین فرضی ( )3تفاوت معنیدار وجود دارد و از آنجاکه میانگین واقعی بهدستآمده بیشتر از میانگین فرضی
جدول  .3میزان قانونمندی مدیران شهری
متغیر

تعداد

میانگین
فرضی

میانگین
واقعی

انحراف
معیار

درجة
آزادی

T

سطح
معناداری

سطح
خطا

سوءاستفاده مدیران
تأثیرپذیری مدیران
مقاومت مدیران
پرسش اصلی

397
397
397
397

3
3
3
3

3/30
3/75
3/71
3/54

1/178
0/995
4/072
0/983

396
396
396
396

2/402
7/161
1/673
2/975

0/018
0/0
0/098
0/0

0/5
0/5
0/5
0/5
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است ،از دیدگاه شهروندان ،شاخص قانونمندی در سطح متوسط به باال قرار دارد .علت باالبودن میانگین شاخص
قانونمندی در مقایسه با شاخص مسئولیتپذیری این است که قانونمندی یک امر ظاهری است ،ولی مسئولیتپذیری یک
امر باطنی است؛ هرچند افراد در ظاهر قانونمند جلوه میکنند ،در باطن مسئولیتپذیری کمتری دارند.
شاخص مشارکت

منظور از مشارکت ،قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمگیریها و سهیمشدن شهروندان در قدرت است .مشارکت شهری را
میتوان بهمعنای شرکت و حضور جدی و فعال گروههای شهری در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی دانست .در پژوهش
حاضر ،برای سنجش این معیار از سه زیرشاخص استفاده شده است:
 .1میزان استفاده از نظرهای شهروندان در تصمیمات سازمانهای شهری؛
 .2میزان واگذاری خدمات و اختیارات سازمانهای شهری به مردم؛
 .3تمایل به مشارکت در راستای بهبود محل زندگی.
برای سنجش میزان مشارکت از آزمون  t-testاستفاده شده است که نتایج آن در جدول  4مشاهده میشود:
جدول  .4شاخص مشارکت
متغیر

تعداد

میانگین
فرضی

میانگین
واقعی

انحراف
معیار

درجة
آزادی

T

سطح
معناداری

سطح خطا

استفاده از نظرها
واگذاری اختیارات
مشارکت شهروندان
پرسش اصلی

397
397
397
397

3
3
3
3

2/07
1/89
3/84
2/06

0/987
0/862
0/981
0/761

396
396
396
396

-9/031
-12/280
8/125
-8/061

0/0
0/0
0/0
0/0

0/5
0/5
0/5
0/5

منبع :نگارندگان

با توجه به جدول  4و با تأکید بر میزان  tبهدستآمده ( )-8/061که در سطح خطای  0/05معنیدار است ،بین
میانگین واقعی ( )2/06و میانگین فرضی ( )3تفاوت معنیدار وجود دارد .همچنین ،میانگین واقعی بهدستآمده کمتر از
میانگین فرضی است؛ بنابراین ،علیرغم تمایل زیاد شهروندان به مشارکت بهمنظور بهبود فضای زندگی ،بهدلیل
پایینبودن میزان واگذاری خدمات و اختیارات سازمانهای شهری به مردم و همچنین استفادهنکردن از نظرهای
شهروندان در تصمیمات مدیران شهری ،از دیدگاه شهروندان شاخص مشارکت در سطح مطلوب قرار ندارد و پایینتر از
سطح متوسط طیف لیکرت است.
شاخص شفافیت و اطالعرسانی

شفافیت نقطۀ مقابل پنهانکاری در تصمیمگیری است .پنهانکاری ،امکان بروز فساد در تصمیمگیری را افزایش میدهد،
درحالیکه شفافیت مانع از گسترش آن میشود .این معیار بر گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن ،وضوح اقدامات و
آگاهی مستمر شهروندان از روندهای موجود استوار است .برای سنجش این معیار از سه زیرشاخص استفاده شده است:
 .1وضعیت انتشار رسمی قراردادها ،درآمدها ،هزینهها و ...؛
 .2میزان رواج دریافت رشوه از شهروندان؛
 .3میزان اعتماد به صداقت آمارها ،گزارشها و وعدههای مدیران شهری.
برای سنجش میزان شفافیت از آزمون  t-testاستفاده شده است که نتایج آن در جدول  5مشاهده میشود.
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جدول  .5شاخص شفافیت
متغیر

تعداد

میانگین
فرضی

میانگین
واقعی

انحراف
معیار

درجة
آزادی

T

سطح
معناداری

سطح
خطا

انتشار قراردادها
دریافت رشوه
اعتماد به آمارها
پرسش اصلی

397
397
397
397

3
3
3
3

2/07
2/57
2/26
2/21

0/964
1/231
0/953
0/859

396
396
396
396

-9/245
-3/322
-7/373
-8/735

0/0
0/001
0/0
0/0

0/5
0/5
0/5
0/5

منبع :نگارندگان

با توجه به جدول  5و با تأکید بر میزان  tبهدستآمده ( )-8/735که در سطح خطای  0/05معنیدار است ،بین
میانگین واقعی ( )2/21و میانگین فرضی ( )3تفاوت معنیدار وجود دارد .از آنجاکه میانگین واقعی بهدستآمده کمتر از
میانگین فرضی است ،از دیدگاه شهروندان شاخص شفافیت در وضعیتی مناسب قرار ندارد.
شاخص عدالت

منظور از عدالت ،ایجاد فرصتهای مناسب برای همۀ شهروندان در زمینۀ ارتقای وضعیت رفاهی خود ،تالش در راستای
تخصیص عادالنۀ منابع و مشارکت اقشار محروم در اعالم نظر و تصمیمگیری است .برای سنجش این معیار از سه
زیرشاخص استفاده شده است:
 .1میزان رعایت عدالت در توزیع امکانات شهری؛
 .2میزان اعمال سلیقه و روابط بهجای ضوابط در سازمانهای شهری؛
 .3وضعیت دسترسی یکسان همۀ شهروندان به اطالعات.
جدول  .6شاخص عدالت
متغیر

تعداد

میانگین
فرضی

میانگین
واقعی

انحراف
معیار

درجة
آزادی

T

سطح
معناداری

سطح
خطا

عدالت امکانات

397

3

2/56

0/921

396

-4/551

0/0

0/5

اعمال سلیقه

397

3

2/396

1/076

396

-0/877

0/383

0/5

دسترسی اطالعات

397

3

2/18

0/397

396

-8/602

0/0

0/5

پرسش اصلی

397

3

2/54

0/829

396

-4/223

0/0

0/5

با توجه به جدول  6و با تأکید بر میزان  tبهدستآمده ( )-4/223که در سطح خطای  0/05معنیدار است ،بین
میانگین واقعی ( )2/54و میانگین فرضی ( )3تفاوت معنیدار وجود دارد .از آنجاکه میانگین واقعی بهدستآمده کمتر از
میانگین فرضی است ،از دیدگاه شهروندان شاخص برابری و عدالت در سطحی مناسب قرار ندارد.
کارایی و اثربخشی

این معیار بر استفادة مناسب از منابع موجود برای تأمین نیازهای شهروندان ،ارائۀ خدمات شهری و رضایت مردم استوار
است .برای سنجش این معیار از سه زیرشاخص استفاده شده است:
 .1میزان رضایت از عملکرد سازمانهای مدیریت شهری؛
 .2فراهمبودن بستر انجامدادن خدمات اداری با استفاده از فناوری اطالعات؛
 .3میزان تمایل شهروندان به انجامدادن خدمات اداری با استفاده از فناوری اطالعات.
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جدول  .7شاخص کارایی
متغیر

تعداد

میانگین
فرضی

میانگین
واقعی

انحراف
معیار

درجة
آزادی

T

سطح
معناداری

سطح
خطا

عملکرد مدیریت

397

3

2/68

0/976

396

-3/114

0/002

0/5

بستر انجامدادن خدمات

397

3

2/42

0/895

396

-6/206

0/0

0/5

تمایل به فناوری

397

3

4/0

0/816

396

-11/68

0/0

0/5

پرسش اصلی

397

3

3/11

0/932

396

8/565

0/0

0/5

منبع :نگارندگان

با توجه به جدول  7و با تأکید بر میزان  tبهدستآمده ( )8/565که در سطح خطای  0/05معنیدار است ،بین میانگین
واقعی ( )3/11و میانگین فرضی ( )3تفاوت معنیدار وجود دارد .همچنین ،میانگین واقعی بهدستآمده بیشتر از میانگین
فرضی است؛ بنابراین ،علیرغم تمایل زیاد شهروندان به انجامدادن خدمات اداری از بستر فناوری اطالعات ( )4/0که
موجب افزایش میانگین شاخص مذکور شده است ،شاخص کارآمدی و اثربخشی از نظر دو مؤلفۀ میزان رضایت از
عملکرد سازمانهای مدیریت شهری ( )2/68و نیز فراهمبودن بستر انجامدادن خدمات اداری با استفاده از فناوری
اطالعات ( )2/42پایینتر از سطح متوسط طیف لیکرت قرار دارد و از این لحاظ نتوانسته است رضایت شهروندان را تأمین
کند.

نتیجهگیری
مدیریت شهری عاملی بسیار مهم است که تأثیر فزاینده و تعیینکننده بر دیگر عوامل سازندة زندگی شهری دارد .هر
فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمانیافته که اهداف و ابزارهای رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیتها را
هماهنگ سازد ،از هم میپاشد و به بینظمی گرایش پیدا میکند .بهاینترتیب ،شهر نیز پیچیدهترین و متنوعترین
جلوههای زندگی بشری را در خود دارد و بدون وجود نظام مدیریت شهری -که ضمن انجامدادن برنامهریزیهای الزم
برای رشد و توسعۀ آیندة شهر ،با مسائل و مشکالت کنونی آن مقابله کند -بیسامان میشود (سعیدنیا .)1 :1382 ،شرایط
و محیط الزم برای موفقیت مدیریت شهری ،یکپارچگی تصمیمات ،داشتن اختیار بر منابع ،هماهنگی و توان اجرایی و
نظارتی در سطح شهر است که درصورت وجود حکومت شهری این شرایط به بهترین وجه برآورده میشود (صرافی،
 .)81 :1382شورای شهر و شهرداری ارکان اصلی مدیریت شهری را در شهرهای امروزی ایران تشکیل میدهند .در
بخش تصمیمگیری شورای شهر و در بخش اجرا شهرداریها هدایت توسعۀ شهری را بر عهده دارند .مدیریت شهری
بهشکل سنتی با توجه به پیچیدهترشدن مسائل و مشکالت شهری ،پاسخگوی مدیریت و ادارة بهینۀ شهرها نیست .به
همین دلیل ،در سالهای اخیر رویکردهای متعددی در حوزة مدیریت شهری بهمنظور عملکرد بهینۀ این مدیریت مطرح
شده است که از جمله مهمترین این رویکردها میتوان به حکمروایی خوب شهری اشاره کرد .طی چند دهۀ اخیر،
حکمروایی خوب شهری اثربخشترین و پایدارترین شیوة اعمال مدیریت پیچیده و چندسطحی شهرها مطرح شده است.
حکمروایی خوب با دخیلکردن مردم در مسائل مربوط به سرنوشت خود و پذیرش نظرها و تصمیمات همۀ ذینفعان
بهدنبال ایجاد وسایلی برای تسهیل مشارکت فعال و خودجوش است .مؤلفههایی چون شفافیت ،پاسخگویی ،مشارکت،
قانونمداری ،کارآمدی ،اجماعگرایی و عدالت بهعنوان تنها راه رهایی از مشکالت فعلی و ترسیم مطلوب چشمانداز آینده،
نقش محوری در برنامههای مدیریت شهری ایفا میکند .در این پژوهش ،حکمروایی خوب شهری در نواحی چهاردهگانۀ
ایالم بهلحاظ شاخصهای حکمروایی خوب شهری تحلیل و ارزیابی شده است و براساس نتایج آزمون تی تکنمونهای،
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شهروندان سطح حکمروایی خوب را در ایالم کمتر از حد متوسط ارزیابی کردهاند .درنتیجه ،نظام مدیریت شهری ایالم
علیرغم تالشهای خود نتوانسته است رضایت شهروندان را جلب کند و آنها سطح هفت شاخص تعیینکنندة
حکمروایی خوب یعنی پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،قانونمندی ،مشارکت ،شفافیت و اطالعرسانی ،عدالت و برابری،
کارایی و اثربخشی را پایینتر از حد متوسط طیف لیکرت ارزیابی کردهاند.
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