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Introduction: Governance is in fact a process based on the interaction between the official 

organizations and institutions of the city administration on the one hand and non-

governmental organizations and civil society organizations on the other hand. The optimal 

urban governance system is based on seven principles: participation, legitimacy, 

accountability, consensus building, efficiency and effectiveness, transparency and justice. 

Data and Method: This research is a survey type with a descriptive-analytical approach 

with the aim of practical adjustment and information in the field using a researcher-made 

questionnaire. The statistical population is the citizens of the Ghir city and the sample size is 

estimated 384 people based on Cochran's formula. One-way ANOVA and one-sample t-test 

were used for analysis. For this purpose، in this study، we have tried to examine indicators 

such as participation, responsibility, effectiveness, rule of law، transparency, central justice, 

consensus orientation and accountability. To measure each of the variables in the 

questionnaire, a 5-point Likert scale was used.  

Results: It shows that the average of all indicators of good governance from the perspective 

of citizens with a value of 2.66 out of 3 is in an unfavorable situation, which indicates the 

ineffective method of managers in the urban area and therefore to increase citizen 

participation in management Is that city officials provide the ground for citizen participation.  

Conclusion: Indicates the dissatisfaction of citizens that in this regar, city officials should 

provide the basis for increasing satisfaction with life in the city by using the opinions of 

people in the field of management and policies. 
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Introduction 

According to the United Nations Human Settlements Charter, good urban governance describes the 

interrelated principles of sustainability, equity, efficiency, transparency and accountability, security, civic 

engagement and citizenship (UN Human Settlements Programme, 2014). 

During the implementation of projects such as the human settlement program and programs to eradicate 

poverty and achieve sustainable development and the need to guarantee the implementation of these 

programs, the indicators of good governance have been examined by various researchers and 

organizations and are under the title of criteria and indicators. Good governance has been proposed 

(Nazak Nobri et al, 2010: 17), which include: participation, rule of law, transparency, flexibility, 

consensus-oriented, justice, efficiency and accountability (United Nations, 2020). 

In recent years, good governance has gained special importance in the field of public administration, 

especially in third world countries, and this is due to the important role that governance plays in 

determining the health of society and the city. Until the 1980s, traditional public administration was a 

paradigm in the field of management; But with the appearance of its negative dimensions and weaknesses, 

experts thought of choosing another paradigm called "good urban governance" (Barakpour, 2016). 

Therefore, according to the positive results that emerged from this management method in developed 

countries, there should be a general review of the governance and management method of developing 

countries. Because after observing the many problems caused by centralized management methods, it can 

be concluded that in order to achieve regional development, the people themselves must be involved in the 

problem, and this requires civil society, the main characteristic of these societies is the existence of buffer 

institutions. It is between the people and the government (Sarai et al, 2013: 12). 

One of the most important requirements for examining and adapting a model (in this research, good urban 

governance) in a specific society, is the ranking and importance of the main components, and finally, the 

design and selection of appropriate knowledge to find out the real situation of the city under study. (Ghir 

city); It is also implemented. Based on this, the purpose of the current research is to prioritize the 

indicators of good urban governance in Ghir city; therefore, this research seeks to answer the question: 

How is the performance of urban management in the city of Ghir based on the indicators of good 

governance? 

Moslami Mehni et al (2019) investigated the relationship between the trend towards electronic 

government and the realization of good governance in Kerman city. They concluded that the trend towards 

electronic government has been able to explain 71% of the changes in good governance. The trend 

towards electronic government has had the greatest impact on capacity building. The trend towards 

electronic government leads to the realization of good governance in the public administration system of 

Kerman metropolis. Finally, they came to the conclusion that the trend towards e-government improves 

transparency, accountability, effectiveness of roles and duties, result orientation, promotion of values, and 

capacity building in Kerman's public administration system. 

Jafari Fard et al (2019) in their research with title "Analysis of good urban governance indicators" (case 

study: Kohnuj city) concluded that the overall score of the governance index according to citizens is 2.73, 

and according to experts, it is equal to (2.86) is below the average, which indicates the low status of urban 

governance from the point of view of both groups. 

 

Data and Method 

The present research method is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. 

Documentary (library) and field methods have been used in this research in order to collect the 

information needed for the research. In this way, in expressing the theoretical dimensions and concepts, 

the research background of the geographical and demographic characteristics of the studied territory, the 

documentary method was used, and in order to complete the documentary information and determine the 

role of urban performance, the field method was used. The data collection tool is a questionnaire, in which 
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the statistical population of the research was 20,000 citizens of Ghir city, and based on Cochran's method, 

384 citizens were selected as the sample size. Then the questionnaires were given to the subjects and at the 

end of the data analysis was done using one-way ANOVA and one-sample T-test with the help of SPSS 

software. In this research, indicators such as participation, accountability, effectiveness, rule of law, 

transparency, justice-oriented, consensual orientation and accountability were investigated. A five-level 

Likert scale was used to measure each of the variables in the questionnaire. 

Results 

In relation to the participation component, the average value obtained for this component is equal to 2.78, 

so that this average is less than the theoretical average of the research (number 3) and the average 

difference is equal to negative 0.22. According to the obtained significant error coefficient, which is less 

than 0.05, the average difference of the desired factor is significant at the 95% confidence level; Also, 

considering that the level of confidence obtained for the mentioned component is negative, it can be 

concluded that the situation of the city of Ghir is in an unfavorable situation in terms of the participation 

component of urban governance. 

In relation to "Urban Management Variable" in the city of Ghir, according to the indicators of optimal 

urban governance, the average value obtained is equal to 2.59, so that this average is less than the 

theoretical average of the research (number 3) and the difference Its average is equal to negative 0.34. 

According to the obtained significant error coefficient, which is less than 0.05, the average difference of 

the desired factor is significant at the 95% confidence level. Also, considering that the level of confidence 

obtained for the mentioned component is negative, it can be concluded that the situation of the city of Ghir 

is in an unfavorable situation in terms of urban governance. 

The rest of the components were tested in the same way. 

Conclusion 

According to the findings, the Ghir city faces problems in the implementation of the good governance 

approach, such as: centralized management, lack of provision of the necessary ground for the 

implementation and application of the governance approach, lack of trust of the citizens in the direction of 

their participation, and finally, the inefficiency of the management. A city is noticeable in the employment 

of citizens in the field of urban affairs. As a result, in order to strengthen good governance, there is a need 

to strengthen each of the indicators, which ultimately provides a basis for increasing the performance of 

urban management with constructive interaction between managers and citizens. The obtained results 

show that due to the lack of participation-acceptance of urban managers, the lack of participation, the lack 

of proper accountability of urban managers, the weak accountability of urban managers and the lack of 

transparency in decisions and planning, it causes a decrease in the trust of citizens and finally Cooperation 

between city managers and citizens has decreased. In the end, the unfavorable level of the mentioned 

factors has caused the weakness in the effectiveness and efficiency of urban management in the studied 

city and the unfavorable level of good urban governance. 

For this purpose, in order to strengthen the performance of urban management in planning and policy-

making, citizens should be placed as the main axis. According to this research, it can be understood that 

the formation of a good urban governance approach is not possible without paying attention to the 

effective role of citizens, and paying attention to this approach is the basis for the development and 

solving of urban problems and ultimately increasing the performance of urban management. Any 

fundamental change in the city and reduction of urban problems depends on fundamental reforms in the 

approach and systems of urban planning and management. Optimal urban management is formed when it 

benefits from all the talents and capacities available in the field of urban management, especially the 

participation of citizens. 
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 بر مبتنی مطلوب شهري حکمروایی مدنی، از طرف دیگر است. سیستم ۀهاي جامعتشکل و غیردولتی هايسازمان
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ه تحلیلی با هدف کابردي تنظیم و اطالعات ب -رویکردي توصیفینوع پیمایشی و با این پژوهش از  :روشداده و 
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 ه است.شد استفاده سطحی پنج طیف لیکرت از پرسشنامه، در متغیرها از یک هر سنجش

در  ،3 از 66/2 مقدار با شهروندان منظر از خوب حکمروایی هايشاخص کل میانگین آن است ۀدهندنشان :هایافته
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 نمایند. فراهم را شهروندان مشارکت ۀزمین شهري مسئوالن که الزم است مدیریتی امور در شهروندان مشارکت افزایش

 نظرات به کارگیري باید با شهري مسئوالن رابطه این در که است شهروندان رضایت عدم ۀدهندنشان :گیرینتیجه
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 مقدمه

ي آن فضاو مع اجوروي جتماعی بر و اسیاسی دي، قتصااعظیم ت قابل توجهی با تحوالر شهرنشینی به طو ۀپدید
ش گستر. دهند کراندگی خوزشهرها در  نصد جمعیت جهادر 70ود حد 2050ل بینیها تا ساپیش ست. طبقاه اهمر

اي مند بردسوي حلهاو راها هدهبرراپیش توجه به از بیش ي، ندگی شهرص زخات مشکالل آن نبادبه و شهرنشینی 
نقل و حمل ي، یست شهرزمحیطن بر موضوعاتی همچووه ست. عالاساخته وري ضران را ندوندگی شهرزي زبهینهسا

 ۀندزمل ساابر عواي هتعیینکننده و ینداثیر فزأمهمی که تر مل بسیااعواز یکی ، يشهريیزربرنامهي و یمنی شهري، اشهر
اف و هدامند مدیریتی هستند که به تعیین زنیا، یک سیستمان ست. شهرها هم به عنوي امدیریت شهري دارد، شهر

 (.  67: 1390، هماهنگ نماید )سعیدنیاي را فعالیت عناصر مختلف شهرو خته دابرنامهها پر
جتماعی دي، اقتصاع اضادي در اوابنیري و ساختاات تغییرل نبادبه دوم جنگ جهانی از  پسو  بیستمن قرم دوّ نیمۀاز 

 صاحبي ّجدر به طوي شهري یزربرنامهو مدیریت  حیطۀدي در بررکات تحقیقاي و نظرت امطالعن، سیاسی جهاو 
از شهرها  ۀد اداریکري و روتیک شهراموکرم دنظاي به چرخش محسوسی به سوي را وادار شهرر موامتخصصین ان و نظر
کت تمامی رمشاد، شناخته میشوي یی شهرواحکمرد یکران رویم که به عنورادار پاین تغیید. انمون به کالد خرح سطو
به  کترین مشااز اقسمتی د. بر میگیررت را در نظاا، اداره و جري، اتصمیمگیرزي، ساتصمیمدر شهر  سعۀتوان گرکنش
ي شهرب یی خوواحکمر .ستي اشهرت حل معضالاي می بردبسیج منابع نوین مر بۀکه به مثاد کت تبدیل میشواشر

مدنی  جامعۀي هانمازساو کت با بخش خصوصی اشرري و نایی همکااتوي(، لت محلی )شهردوست که اهنگامی میسر 
ان کنشگرن و نفعاذيتوجه به  هددمین نشاي یی شهرواحکمردر مباحث جدید  .شته باشددامحلی ر موا ۀاي اداربررا 

بهتر د عملکرت و ئه خدما، اراگویی بیشترمنجر به پاسخ، هستند مستقیمو صلی انقش داراي کسانی که ه یژومختلف به
  .(58: 1395)رفیعیان و همکاران،  دمیشو
  امکانپذیر شهري سطح در قوي تعامالت با قموفّ و سیاست خوب خوب، مدیریت اینکه به توجه با گفت توانمی
باشد. گسترش  مطلوب به مدیریت رسیدن براي مدیران لاح کمک تواندمی حکمروایی رویکرد به کارگیري است،

 مشارکت حکمروایی و به توجه شهري، مدیریت براي راهکارها ئۀارا به نیاز و شهري مشکالت افزایش و شهرنشینی
    بر شهري مدیریت جدید الگوي طراحی ضرورت شهروندان، نارضایتی و شهري مدیریت یابد. ضعفمی ضرورت مردم

 .(45: 1399 زیاري و همکاران،کند )می مطرح را شهري حکمروایی اساس الگوي
کشورهاي جهان سوم پیدا کرده  مدیریت دولتی مخصوصا   ۀهاي اخیر حکمروایی خوب، اهمیت خاصی در حوزدر سال

 1980هاي کند. تا قبل از دههنقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سالمت اجتماع و شهر ایفا می سطۀواه و این ب
اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، کارشناسان به فکر  ؛مدیریت بود ۀدر حوز یتی پارادایمسنّ مدیریت دولتی

(. بنابراین با توجه به نتایج مثبتی 1386، پوربرک) افتادند  «حکمروایی خوب شهري»انتخاب یک پارادایم دیگري به نام 
حکومتی و مدیریتی کشورهاي  ۀنمایان شد، باید بازنگري کلی در شیو یافتهکه از این شیوه مدیریت در کشورهاي توسعه

توان به هاي مدیریتی متمرکز، میناشی از شیوه ۀمشکالت عدید ۀ. زیرا پس از مشاهدگرفتمیدر حال توسعه صورت 
مدنی  ۀیازمند جامعله کرد و این امر نأاي باید خود مردم را درگیر مسمنطقه ۀاین نتیجه رسید که براي دستیابی به توسع

 (. 12: 1393، سرایی و همکارانئل میان مردم و حکومت است )ترین ویژگی این جوامع، وجود نهادهاي حااست که اصلی
 ۀجامع یک در شهري( خوب تحقیق حکمرانی این )در الگو یک پذیريانطباق و بررسی براي مهمترین نیازها از یکی

 وضعیت به بردن پی براي هاي مناسبمعرفه انتخاب و طرح نهایت در و اصلی هايمؤلفه و اهمیت بنديرتبه، صمشخّ

-اولویت حاضر انجام پژوهش از هدف مبنا همین بر. است آن کردن پیاده همچنین ؛)شهر قیر( مطالعه موردشهر  واقعی

است  الؤساین گویی به به دنبال پاسخ پژوهشاین  باشد؛ لذامی قیر شهر در خوب شهري حکمروایی هايشاخص بندي
  ؟هاي حکمروایی خوب چگونه استعملکرد مدیریت شهري در شهر قیر بر اساس شاخص که:
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 نظریپیشینۀ 

 هـر و دارد تفـاوت دیگـر کشـور به کشوري از شهر ۀکننداداره قانونی نهادهاي ساختار و مشخصات که است روشن

 مـدیریت. دارد شـهري مدیریت از خاصی تلقی یا تعریف خود سیاسی و اجتماعی اقتصادي، ساختار به توجه با ايجامعه

 شـهر مـدیریت فرآینـد در غیررسمی یا رسمی صورت به که شودمی گفته افرادي و هاسازمان نهادها، تمامی به شهري

 ینـدآفر در شـکلی بـه کـه عنصـري هـر و باشدنمی شهر شوراي و شهرداري فقط شهري مدیریت پس. هستند اثرگذار

 و کـار شـرایط ارتقـايعبـارت اسـت از: ف مدیریت شهري اهدا . لذاددار قرار حیطه این درگذار است، اثر شهر مدیریتی

 از حفاظـتو  پایدار اجتماعی و اقتصادي ۀتوسع تشویق ؛درآمد کم هايگروه و افراد به توجه با شهر جمعیت همه زندگی

 چون مشکالتی بروز باعث ،داشته رشد شتابانی اخیر هايدهه طی ایران در شهرنشینی از آنجا رشد .شهر کالبدي محیط

شـهرهاي  .است شده قبیل این از مشکالتی و مهاجرت روستاییان مسکن، کمبود نشینی،حاشیه آلودگی، تمرکز جمعیت،

؛ شهرنشـینی شـتابان رشـد ایـن بـه توجه با اند.هکرد تجربه ناموزونی را و شتابان رشد اخیر هايسال در خصوصا  ایران

 جدیـد سیستم مـدیریتی وجود رسدمی نظر به ؛حال در چه و در گذشته چه کارآمد مدیریتی سیستم وجود عدم همچنین

 (.37: 1391است )شماعی و همکاران،  و ضروري الزم ،باشد شهروندان داشته و شهر به پویاتر نگرشی که

ریزي و مـدیریت هاي برنامهروش همجموع :است ازبوم سازمان ملل عبارت طبق تعریف زیست 1«حکمرانی شهري»

یند مستمري اسـت کـه از طریـق آن، منـافع عمومی و نهادهاي خصوصی و نیز فرآ عمومی شهر از سوي افراد، نهادهاي

آیـد. طبـق ایـن تعریـف حکمرانـی همکاري و کنش متقابل فراهم مـی ۀمتضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمین

گیرد. به عـالوه نبایـد از اجتماعی شهروندان را در بر می ۀنهادهاي رسمی و هم اقدامات غیر رسمی و سرمایشهري، هم 

منـوط بـه  ،شـودمدیریت امور محلی و شهري که از آن به عنوان حکمرانی یـاد مـی ۀق سبک و شیونظر دور داشت تحقّ

ن و مشخص، تعریف هاي حقوق مدوّاري، چارچوبمدگیري یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهایی از قبیل قانونشکل

-هاي مشارکت همگانی در امور تصـمیمهاي سیاسی، تعیین سطوح تمرکززدایی و فراهم کردن زمینهو تعیین حدود رژیم

 (. 25: 1395هاست )اکبري، گیري راجع به خط و مشی

و حفظ زیربناهـا و خـدمات شـهري یندي مدیریتی است که به اتخاذ نی شهري بر خالف مدیریت شهري، فرآحکمرا

مبحثی با بار معنایی آغاز مـی  ،کنیمپردازد. با توجه به مفهوم حکمرانی زمانی که صفت خوب را به این واژه اضافه میمی

 ،حکمرانـی ۀقرار می گیرد. اضافه کردن صفت ارزشی به واژ «حکمرانی نامطلوب»در مقابل  2«حکمرانی مطلوب»شود و 

حکمرانی خـوب  کدام ها و مدیریت شهر، هرها، ایدئولوژيها، دولتافراد گوناگون، سازمان ؛ چراکهباشدمیبرانگیز مناقشه

همواره در طول تـاریخ  هاکنند. با در نظر گرفتن این نکته که دولتریف میعرا مطابق با منافع و تجربیات شخصی خود ت

هـایی اند، در خالل اجـراي طـرحها داشتهانحطاط و نابودي ملت سعادت و یا در نابودي ونقشی انکارناپذیر در شکوفایی، 

پایـدار و ضـرورت تضـمین اجرایـی ایـن  ۀکنی فقر و دستیابی به توسـعهایی براي ریشهاسکان بشر و برنامه ۀمانند برنام

عنـوان  گرفتـه و  تحـت هاي مختلف مورد بررسی قـرارهاي حکمرانی خوب از سوي محققین و سازمانها شاخصنامهبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، 1مشـارکت ( که عبارتنـد از:17: 1389هاي حکمرانی خوب مطرح شده است )نازک نوبري و همکاران، ها و شاخصهمعیار

 (.2020ل، سازمان مل) 8پاسخگوییو  7کارآمدي ،6عدالت، 5محوروفاق، 4پذیريانعطاف، 3سازيشفاف، 2قانون مداري

حکمرانی خوب »توان به توضیح حال می ،حکمرانی شهريبا روشن شدن مفهوم حکمرانی، حکمرانی خوب و 

اقتصادي و اجتماعی از طریق ایجاد  ۀموتور توسع ۀهاي باال به مثابشهرها با برخورداري از پتانسیل پرداخت. 9«شهري

 هايهایی هستند، اما محرومیتها و جاذبهتشهرها اگرچه داراي مزیّ د.نکننقش بازي می ،هامشاغل و طرح ایده

منابع و ثروت به محرومیت اجتماعی و فقر در میان جوانان،  ۀچرا که عدم توزیع بهین ؛زننداجتماعی را نیز دامن می

بر (. بنا2014، اسکان بشر ملل متحد ۀبرنام) انجامداي جامعه میهاي حاشیههاي قومی و مذهبی و سایر گروهتاقلیّ

پایداري، برابري، کارامدي، شفافیت و  ۀاصول به هم وابست ،حکمرانی خوب شهري ،سازمان ملل متحداسکان بشر منشور 

 (.2014، ملل متحدسازمان اسکان بشر  ۀبرنامکند )هاي مدنی و شهروندي را توصیف میپاسخگویی، امنیت، فعالیت

 پیشینۀ عملی

مورد مطالعه: شهر شهري در ایران ) پذیري حکمروایی خوبسنجش میزان تحقق»به  ،(1396نیا و همکاران )حکمت
محوري، عدالت، شفافیت و کارایی پذیري، قانونگویی، مسئولیتاز هفت شاخص مشارکت، پاسخها . آنپرداختند «(ایالم

رها گذاري متغیّ. ارزشاستفاده شد SPSS افزارنرمبه کمک اي نمونهتک تی آزمونها از . براي تحلیل دادهکردنداستفاده 
هاي حکمرانی خوب در ، سطح تمام شاخصمذکور اساس نتایج پژوهش . برمندي از طیف لیکرت صورت گرفتهرهبا ب

ها در وضعیتی لفهؤلحاظ این م است؛ بنابراین، نواحی شهر ایالم بهبوده تر از سطح متوسط طیف لیکرت شهر ایالم، پایین
 . اندداشتهنامطلوب قرار 

 «کرمانشاهتحقق حکمروایی خوب شهري در شهر  ثر درؤهاي مارزیابی شاخص»به  ،(1397فر و همکاران )شاهینی
-نشان داد تفاوت معناداري بین میانگین نظرات مردم و کارشناسان در خصوص شاخص هاآن تایج پژوهشپرداختند که ن

شهر کرمانشاه از  هاي حکمروایی دراین است که شاخص ۀدهندهاي حکمروایی خوب شهري وجود دارد و این امر نشان
 . نبوده استها برخوردار گروه ۀوضعیت مناسبی در بین هم

پذیري مدیریت شهري ایران با اصول حکمروایی خوب شهري بررسی میزان انطباق»به  ،(1398دلیر و همکاران )
رد مطالعه با اصول مو قلمرومدیریت شهري در  دادنشان  هاآننتایج پژوهش پرداختند که  «موردي: شهر کنگاور( ۀمطالع)

مناسبی برخوردار نیست. ارزیابی این  عیتهاي آن از وضحکمروایی خوب شهري تطابق ندارد و با توجه به شاخص
هاي دولتی در چارچوب حکمروایی خوب شهري عملکرد مناسبی پژوهش حاکی از آن است که شهرداري و دیگر ارگان

تر و با دانش و آگاهی بیشتري در رأس امور قرار اقتر، خلّ، با تجربهتر. واضح است که هرچه مدیران مسلطاندنداشته
  .شودهاي گوناگون بهتر و مفیدتر واقع میها در زمینهعملکرد آن ؛بگیرند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Participation 
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3. Transparency 

4. Flexibility 
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6. Justice 

7. Efficiency 

8. Accountability 
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هاي حکمروایی خوب از منظر کید بر شاخصشهري با تأ بررسی عملکرد مدیریت»به  ،(1399زیاري و همکاران )
هاي حکمروایی میانگین کل شاخصداد آمده نشان دستنتایج بهپرداختند که « (شهر ساريشهروندان )مورد مطالعه: 

هاي در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. با توجه به نتایج، در بین شاخص ،3از  98/1خوب از منظر شهروندان با مقدار 
ن میزان در بین بیشتری، 3از  46/2شده شاخص کارایی و اثربخشی فعالیت مدیران و مسئوالن شهري با میانگین بررسی
 ۀمؤثر نبودن روش فعالیت مدیران در عرص ۀدهندولی کمتر از میانگین استاندارد است که نشان ،ها را داشتهشاخص

نتیجه براي افزایش مشارکت شهروندان  در ،کمترین مقدار را داشته ،3از  67/1شاخص مشارکت با مقدار  .شهري است
 . مشارکت شهروندان را فراهم کنند ۀم است که مسئوالن شهري زمیندر امور مدیریتی الز

هاي حکمروایی خوب شهري از دیدگاه شهروندان بندي شاخصاولویت»در پژوهش خود به  ،(1399شمس و همکاران )
 شاخص نخست، رتبه شاخص شفافیت ر،متغیّ هفت بین از داد نشانها آن تحقیق پرداختند که نتایج «در شهر بیستون

شاخص  پنجم، ۀرتب سازياجماعدشاخص  چهارم، ۀرتب مشارکتشاخص  سوم، ۀرتب گوییپاسخشاخص  دوم، ۀرتب عدالت
 تک تی آزمون اساس بر همچنین ؛اندآورده دسته ب را هفتم ۀمندي رتبقانونشاخص  و ششم ۀرتب کارایی و اثربخشی

 .نمودند ارزیابی لیکرت طیف متوسط حد کمتر از بیستون شهر در را خوب حکمروایی سطح پاسخ دهندگان، اي،نمونه
 نماید. جلب را شهروندان رضایت نتوانسته خود هايتالش رغم به بیستون شهري مدیریت نظام اینکه نتیجه

ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحقق حکمرانی خوب در شهر »بررسی به  ،(1399مهنی و همکاران )مسلمی
درصد از تغییرات حکمرانی  71گرایش به دولت الکترونیک، توانسته است ها به این نتیجه رسیدند پرداختند. آن «کرمان

سازي داشته است. گرایش به دولت ثیر را بر ظرفیتأکند. گرایش به دولت الکترونیک بیشترین تخوب را تبیین 
بندي ها در نهایت به این جمعآن .شودرمان منجر میالکترونیک به تحقق حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی شهر ک

گرایی، ارتقاء ها و وظایف، نتیجهسازي، پاسخگویی، اثربخشی نقشگرایش به دولت الکترونیک، شفافرسیدند که 
 .دهدسازي را در نظام مدیریت دولتی کرمان ارتقاء می ها، ظرفیتارزش

هاي حکمروایی خوب شهري )مطالعۀ واکاوي شاخص»با عنوان  در پژوهش خود ،(1399جعفري فرد و همکاران )
 از و( 73/2) میانگین با  متیاز کلی شاخص حکمروایی از نظر شهروندانابه این نتیجه رسیدند که  «موردي: شهر کهنوج(

 هر نظر از شهري حکمروایی پایین وضعیت گویاي که باشدمی متوسطحد  زیر( 86/2)  میانگین با برابر کارشناسان نظر
ن ای در بررسی مورد شهري حکمروایی اصلی شاخص هفت مجموع از که داد نشان نتایج همچنین ؛باشدمی گروه دو

تنها در دو شاخص مشارکت و  باشد وتر از کارشناسان میها، میانگین امتیازهاي شهروندان پاییندرصد آن 70پژوهش در 
هاي شفافیت، نظر میان شهروندان با مدیران و کارشناسان در شاخصبیشترین اختالف  کارایی وضعیت برعکس است.

اثربخشی و  مداري وهاي قانونها در شاخصگویی و بیشترین وجه اشتراک میان آنگرایی و مسئولیت و پاسخاجماع
انین و به ویژه روز کردن قوبنابراین اصالحات در ساختارهاي اداري و اجرایی و سیاسی، کارآمد و به .بوده استکارایی 

تواند به نهایی این پیشنهادها می ۀافزایش شناخت و آگاهی شهروندان نسبت به قوانین را باید از آن جمله دانست که نتیج
 .هاي مدیریت شهري منجر گرددافزایش اعتماد مردم نسبت به قانون و چند و چون اجراي آن در نهادها و سازمان

 نتیجه این به نمودند و شهري سالم حکمروایی يارتقا هایی برايتالش خود پژوهش در ،(2012) همکاران و بوریس
 مشارکت در نتیجه .بستگی دارد مدیریتی فرآیندهاي و نهادها به قابل توجهی میزان به شهري سالمت که رسیدند

 کند.می بازي جهانی و ملی سطح در مطلوب سیاست اجراي و گیريشکل در را مهمی نقش شهروندان
به این نتیجه رسیدند  و هپرداخت «شرقیحکمروایی خوب شهري در آسیاي جنوب»به بررسی  ،(2014پارک کیوشینگ )

 گردد. می خدمات عمومی ارائه کارایی و شهري حکمروایی بهبود باعث سازيخصوصی و که تمرکززدایی
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 به (هاویژگی و هاگزاره سوابق،)نیجریه  در خوب مشارکتی بررسی حکمروایی ضمن خود در پژوهش ،(2016امانوئل )
 در نهادها سازمانی خصوصیات توجه به با را سوابق از بهینه ۀاستفاد و برداريبهره ۀنحو و پرداخته سوابق بیان و بررسی
 کردند. بیان هاچالش رفع راستاي

که در نتایج  توسعه پرداختدر کشورهاي در حال در پژوهش خود به بررسی مدیریت شهري  ،(2018گیل )رونالد مک
 عملیاتی تأکید و ابعاد راهبردي در شهرها ۀتوسع مالحظات بر شهري خوب حکمرانی اساسی هايشاخص بر نقشخود 
 .است نموده

 شناسیها و روشداده

تحلیلی است. در این پژوهش به منظور  -توصیفی ،روش از حیثروش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و 
اي( و میدانی استفاده شده است. بدین ترتیب که در هاي اسنادي )کتابخانهگردآوري اطالعات مورد نیاز تحقیق از روش

مورد مطالعه از روش اسنادي و به  قلمروهاي جغرافیایی و جمعیتی تحقیق ویژگی ۀبیان ابعاد و مفاهیم نظري، پیشین
آوري ابزار جمع .نظور تکمیل اطالعات اسنادي و تعیین نقش عملکرد شهري از روش میدانی استفاده شده استم

که بر پایه  اندبودهنفر  20000آماري پژوهش، شهروندان شهر قیر به تعداد  ۀجامع است که در آناطالعات پرسشنامه 
ها ها در اختیار آزمودنی. سپس پرسشنامهشدندعنوان حجم نمونه انتخاب ه نفر از شهروندان ب 384، تعداد کوکران روش

نرم  با کمک اي ونمونهتک تیآنوا و آزمون  طرفۀیکواریانس  ها با استفاده ازو در پایان تجزیه و تحلیل داده قرار گرفت
-، قانونري، اثربخشیپذیمسئولیت مشارکت، چونهم هاییشاخص شد سعی پژوهش این . درانجام شد SPSSافزار 

 از یک هر سنجش . برايگیرد قرار بررسی مورد گوییگیري توافقی و پاسخمحوري، جهتمداري، شفافیت، عدالت

 شد.  استفاده سطحی پنج طیف لیکرت از پرسشنامه، در رهامتغیّ
. براي سنجش اعتبار محتوایی از آراء متخصصان، یی استفاده گردیدبه منظور تعیین روایی پرسشنامه، از اعتبار محتوا

سپس ؛ نظرات خبرگان اقدام گردید اساس بر حاضر تحقیق در پرسشنامه یطراحبه  . ابتداها استفاده شدسازمانو کارکنان 
. است بوده 94/90که روایی کلی حاصل از پرسشنامه  شدآزمون بارتلت استفاده  و عاملی تحلیل از روایی، تعیین منظور به

 يبه دست آمده برا یب. مقدار ضرگرفتکرونباخ صورت  يآلفا یببا استفاده از ضر پرسشنامه نیز یاییپا یبررس
مقدار  ینها اریّتمام متغ يکه برا یناست. با توجه به ا بوده (1) به شرح جدول ییبعد از انجام روا یقتحق یاصل رهايیّمتغ
 .است بودهبرخوردار  یمناسب یاییپا توان گفت که ابزار ازیم است،  7/0 يباال

 ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي اصلی تحقیق -1جدول 

 رهاآلفای کرونباخ متغیّ متغیرها
 0 /99 مشارکت

 0/  95 پذیريمسئولیت

 0/  88 اثربخشی

 0/  79 مداريقانون

 0/  84 رسانیشفافیت اطالع

 0 /83 محوريعدالت

 0/  77 گیري توافقیجهت

 0/  98 گوییپاسخ

 0/  86 حکمروایی مطلوب شهري

 ()مأخذ : محاسبات نگارنده
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 قلمرو پژوهش
 نزدیکاست. این شهرستان با وسعتی  با مرکزیت شهر قیر هاي استان فارسشهرستان قیروکارزین یکی از شهرستان

 .کیلومتر مربع آب و هوایی گرم و سوزان در فصل تابستان و هوایی خنک و نسبتا  سرد در فصل زمستان دارد 3400به 
صد یکقیروکارزین در فاصلۀ  است.میلیمتر در سال  250 آن متر و میانگین بارندگی 750ارتفاع آن از سطح دریا 

واقع شده است. از نظر جغرافیایی بین  جنوبی زاگرس ۀدر ناحی کهفارس از نقاط آباد و قدیمی فارس است کیلومتري خلیج
درجه  28دقیقه و 32درجه و  28شرقی و عرض جغرافیایی  ۀدقیق 13درجه و  53دقیقه و  6درجه و  52طول جغرافیایی 

با خنج و هاي فیروزآباد، از شرق با جهرم، از جنوب شمالی قرار دارد. این شهرستان از شمال با شهرستان ۀدقیق 54و
هاي شهرستان قیروکارزین به بخشاز نظر تقسیمات اداري و سیاسی،  همسایه استالرستان و از غرب با فراشبند 

 (. 1شکل ) شودآباد تقسیم میآباد و مبارکهاي افزر، زاخروئیه، هنگام، فتحمختلفی با نام
علت این  است و «مرز»در زبان پهلوي به معنی . قیر استسلجوقیان  ۀعلت نامیدن این شهر به نام قیر مربوط به دور

قیر به سمت شمال شهر کیلومتر از  10قرار گرفتن این شهر بر روي مرز گرما و سرما است. به طوري که اگر  ،گذارينام
به  ،کیلومتر به سمت جنوب حرکت کنیم 10 این شهرو اگر از  رسیممیهواي سردسیري  به طبیعت و آب و ،حرکت کنیم
 .(89 : 1400، رسیم )حسین پورمیطبیعت گرمسیري  آب و هوا و

 
 : نگارنده(ترسیم) موقعیت جغرافیایی شهرستان قیروکارزین در ایران و استان فارس -1شکل 

 هایافته

نرمال هاي جمع آوري شده از توزیع نرمال یا غیر هاي آماري ابتدا باید مشخص شود که دادهبه منظور استفاده از تکنیک

-توان از آزمونها میهاي جمع آوري شده، براي تجزیه و تحلیل دادهبرخوردار است؟ چون در صورت نرمال بودن توزیع داده

این مرحله به  هاي غیرپارامتریک استفاده کرد که درهاي پارامتریک استفاده نمود و در صورت غیرنرمال بودن باید از آزمون

 (.2)جدول  شودپرداخته میرها از متغیّ کدام در مورد هر مذکوربررسی نتایج حاصل از آزمون 
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 یرنوفکولموگروف اسمها با استفاده از آزمون نتایج نرمال بودن توزیع داده - 2 جدول

 رهامتغیّ  K.S آمارۀ  سطح معناداری
 حکمروایی شهري 934/0 073/0

 مشارکت 825/0 0790/0

 پذیريمسئولیت 852/0 101/0

 اثربخشی کارایی 732/0 084/0

 مداريقانون 891/0 063/0

 رسانیشفافیت اطالع 994/0 412/0

 محوريعدالت 794/0 629/0

 گیري توافقیجهت 821/0 085/0

 گوییپاسخ 954/0 074/0

 : محاسبات نگارنده(مأخذ)

بنابراین توزیع  ؛است 05/0 يخطارها بیشتر از مقدار متغیّوجه به جداول فوق مقدار سطح معناداري براي تمامی با ت

        به کمک تحلیل داراي توزیع نرمال هستند. استخراج عوامل مخفیي مورد نظر، متغیرهامربوط به هاي گویه فراوانی

 آمده است. (3)نتایج آن در جدل  کهعامل بیشتر از یک بوده  هشتمقادیر ویژه براي  .هاي اصلی انجام شدؤلفهم

 ویژه براي ماتریس همبستگی نمونهمقادیر  -3 جدول

 نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول عامل

 83/0 01/1 05/1 19/1 29/1 13/1 42/1 75/1 45/6 مقادیر ویژه

 (: محاسبات نگارندهمأخذ)

 رهاي پرسشنامه رادرصد کل واریانس متغیّ 88ر حکمروایی شهري در مجموع هشت عامل استخراج شده براي متغیّ

نشان ( 4در جدول ) 4/0هاي کمتر از هاي عوامل استخراج شده از تحلیل اکتشافی با حذف وزنکند. مقادیر وزنتبیین می

 داده شده است.

 درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عوامل به دست آمده در پرسشنامه -4 جدول

 درصد تراکمی درصد واریانس عامل

 18.71 18.71 مشارکت

 31.81 15.78 پذیريمسئولیت 

 51.43 12.62 اثربخشی کارایی

 60.71 11.94 قانون مداري

 69.93 9.51 شفافیت اطالع رسانی

 53/77 04/10 عدالت محوري

 50/83 19/7 جهت گیري توافقی

 78/91 32/8 پاسخگویی
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 (: محاسبات نگارندهمأخذ)

اي نمونـهتـک تـیاز آزمـون  شـهري مطلوب حکمروایی هايشاخص به توجه قیر با شهر در شهري جهت بررسی مدیریت

 به عنوان میانگین نظري در نظر گرفته شده است(.  3است. )عدد (5)نتایج به شرح جدول  که استفاده شد

 اينمونهتک تینتایج آزمون آماري  -5 جدول

 Sig اختالف میانگین Tۀآمار میانگین هامولفه
 اطمینان ۀفاصل

 باالتر ترپایین

 -689/0 -721/0 000/0 -22/0 -04/7 54/2 مشارکت

 -587/0 -822/0 000/0 -46/0 -45/11 48/2 پذیريمسئولیت

 -234/0 -68/0 000/0 -87/0 -41/20 00/2 اثربخشی کارایی

 -623/0 -837/0 000/0 -22/0 -89/13 52/2 مداريقانون

 -356/0 -878/0 002/0 -17/0 -18/5 71/2 رسانیشفافیت اطالع

 -30/0 -72/0 016/0 -84/0 -93/1 03/2 محوريعدالت

 932/0 678/0 000/0 34/0 98/3 19/3 گیري توافقیجهت

 -109/0 -456/0 000/0 -39/0 -73/3 51/2 گوییپاسخ

 -541/0 -891/0 000/0 -34/0 97/4 59/2 حکمروایی مطلوب شهري

 (: محاسبات نگارندهمأخذ)

لفه برابر با ؤاین م، میزان میانگین به دست آمده براي مشارکت ۀدر ارتباط با مولف (5)با عنایت به نتایج مندرج در جدول 

 22/0( و اختالف میانگین آن برابر با منفی3این میانگین، کمتر از میانگین نظري پژوهش )عدداي که ، به گونهاست 78/2

اختالف میانگین عامل مورد نظر در سطح  ،باشدمی05/0دست آمده که کمتر از ه ب يبه ضریب خطاي معناداراست. با توجه 

 ،مورد اشاره منفی است ۀلفؤدست آمده براي مه اینکه سطح اطمینان بمچنین با توجه به ه ؛درصد معنادار است 95اطمینان 

 وضعیت نامطلوبی قرار دارد.  مشارکت حکمروایی شهري در ۀلفؤتوان استنباط نمود که وضعیت شهر قیر از نظر ممی

 طرفۀیکهاي حکمروایی خوب شهري از دیدگاه شهروندان از تحلیل واریانس بندي شاخصبه منظور بررسی و اولویت

 ارائه شده است. ( 6)به شرح جدول  آن نتایج که آنوا استفاده شد

 آنوا طرفهیک نتایج آزمون تحلیل واریانس -6جدول 

 ضریب خطا F میانگین مجذورات آزاديدرجه  مجموع مجذورات 

 149/261 3 491/927 بین گروهی

 271/183 35 189/8943 گروهیدرون 003/0 004/6

 - 38 68/9870 کل

 : محاسبات نگارنده(مأخذ)



                 20، پیاپی 1، شمارۀ 9، دورۀ 1401جغرافیاي اجتماعی شهري،                                                                                              10
 

 

( P=003/0) درصد 99 داريا( و سطح معنF=004/6طرفه )آمده از آزمون تحلیل واریانس یکبر اساس نتایج به دست

 داراي قیر شهر در شهروندان دیدگاه از شهري خوب حکمروایی هايشاخص بنديتوان گفت اولویتمی( 6) مندرج در جدول

  .است معنادار تفاوت

 
 (محاسبات نگارنده :مأخذ) در شهر قیر هاي حکمروایی شهريمولفهۀ دست آمده میانگین ب -2شکل

میـزان میـانگین  شهري، مطلوب حکمروایی هايشاخص به توجه با قیر شهر در «شهري متغیّر مدیریت»در رابطه با 
( و اخـتالف 3، کمتـر از میـانگین نظـري پـژوهش )عـدد این میـانگیناي که ، به گونهاست 59/2دست آمده برابر با ه ب

تالف اخـ اسـت، 05/0دست آمده که کمتر از ه بي معنادار ضریب خطاياست. با توجه به  34/0میانگین آن برابر با منفی
دست آمده ه اینکه سطح اطمینان بدرصد معنادار است. همچنین با توجه به 95میانگین عامل مورد نظر در سطح اطمینان 

توان استنباط نمود که وضعیت شهر قیر از نظـر حکمروایـی شـهري در وضـعیت می ،منفی است ،مورد اشاره ۀلفؤبراي م
  نامطلوبی قرار دارد.
اي کـه است، به گونه 48/2برابر با لفه ؤاین م، میزان میانگین بدست آمده براي «پذیريولیتمسئ ۀلفؤم»در ارتباط با 

ضـریب است. با توجه بـه  46/0( و اختالف میانگین آن برابر با منفی3کمتر از میانگین نظري پژوهش )عدد این میانگین
درصـد  95امل مورد نظر در سطح اطمینـان اختالف میانگین ع ،باشدمی05/0دست آمده که کمتر از ه معناداري ب خطاي

توان اسـتنباط می ،مورد اشاره منفی است ۀلفؤدست آمده براي مه اینکه سطح اطمینان بمعنادار است. همچنین با توجه به
  پذیري حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.مسئولیت ۀلفؤنمود که وضعیت شهر قیر از نظر م

 اي کـهاست، به گونـه 2لفه برابر با ؤاین م دست آمده برايه میزان میانگین ب ،«کارایی اثربخشی ۀلفؤم»در ارتباط با 
ضـریب بـه است. با توجه  87/0( و اختالف میانگین آن برابر با منفی3کمتر از میانگین نظري پژوهش )عدد این میانگین

درصـد  95عامل مورد نظـر در سـطح اطمینـان  اختالف میانگین است، 05/0دست آمده که کمتر از ه ب معناداري خطاي
توان اسـتنباط می ،مورد اشاره منفی است ۀلفؤدست آمده براي مه اینکه سطح اطمینان بهمچنین با توجه به ؛معنادار است

  کارایی حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. اثربخشی ۀلفؤنمود که وضعیت شهر قیر از نظر م
اي کـه است، بـه گونـه 52/2رابر با لفه بؤاین مه دست آمده براي میزان میانگین ب ،«مداريقانون ۀلفؤم»در ارتباط با 

ضـریب بـه است. با توجه  22/0( و اختالف میانگین آن برابر با منفی3کمتر از میانگین نظري پژوهش )عدد این میانگین
درصـد  95ین عامل مـورد نظـر در سـطح اطمینـان اختالف میانگ است،05/0دست آمده که کمتر از ه ب معناداري خطاي
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توان استنباط می ،مورد اشاره منفی است ۀلفؤدست آمده براي مه اینکه سطح اطمینان ب همچنین با توجه به ؛معنادار است
 .مداري حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار داردقانون ۀلفؤنمود که وضعیت شهر قیر از نظر م

اسـت، بـه  71/2لفـه برابـر بـا ؤاین م دست آمده برايه میزان میانگین ب ،«رسانیاطالع شفافیت ۀفلؤم»در ارتباط با 
است. با توجـه  17/0( و اختالف میانگین آن برابر با منفی3کمتر از میانگین نظري پژوهش )عدد ین میانگینا اي کهگونه
 95اختالف میانگین عامل مورد نظر در سطح اطمینـان  است، 05/0دست آمده که کمتر از ه ب معناداري ضریب خطايبه 

تـوان می ،مورد اشاره منفی اسـت ۀلفؤدست آمده براي مه اینکه سطح اطمینان ب همچنین با توجه به ؛درصد معنادار است
  د.رسانی حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار داراطالع شفافیت ۀلفؤاستنباط نمود که وضعیت شهر قیر از نظر م

این اي کـهاست، به گونه 16/2این مولفه برابر با میزان میانگین بدست آمده براي «محوريعدالت ۀلفؤم»در ارتباط با 
ضـریب بـه اسـت. بـا توجـه  84/0( و اختالف میانگین آن برابر با منفـی3میانگین، کمتر از میانگین نظري پژوهش )عدد

درصـد  95اختالف میانگین عامل مورد نظـر در سـطح اطمینـان  است، 05/0دست آمده که کمتر از ه ب معناداري خطاي
توان استنباط می ،مورد اشاره منفی است ۀلفؤدست آمده براي مه اینکه سطح اطمینان ب همچنین با توجه به؛ معنادار است

  محوري حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.عدالت ۀفؤلنمود که وضعیت شهر قیر از نظر م
یـن اي که ااست، به گونه 51/2لفه برابر با ؤین مه دست آمده براي امیزان میانگین ب «گوییپاسخ ۀلفؤم»در ارتباط با 

 ضریب خطايبه است. با توجه  39/0( و اختالف میانگین آن برابر با منفی3کمتر از میانگین نظري پژوهش )عدد میانگین
درصـد معنـادار  95اختالف میانگین عامل مورد نظر در سـطح اطمینـان  است، 05/0دست آمده که کمتر از ه ب معناداري

توان اسـتنباط نمـود می ،مورد اشاره منفی است ۀلفؤدست آمده براي مه اینکه سطح اطمینان ببه  همچنین با توجه ؛است
 گویی حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. پاسخ ۀلفؤکه وضعیت شهر قیر از نظر م

اي است، به گونه 19/3لفه برابر با ؤاین م دست آمده برايه میزان میانگین ب «توافقی گیريجهت ۀلفؤم»در ارتباط با 
بـه اسـت. بـا توجـه  34/0( و اختالف میانگین آن برابر با مثبت 3این میانگین، بیشتر از میانگین نظري پژوهش )عدد که

 95اختالف میانگین عامل مورد نظـر در سـطح اطمینـان  است، 05/0دست آمده که کمتر از ه بمعناداري  ضریب خطاي
تـوان می ،مورد اشاره مثبت اسـت ۀلفؤدست آمده براي مه اینکه سطح اطمینان ب؛ همچنین با توجه به درصد معنادار است

 دارد.  توافقی حکمروایی شهري در وضعیت مطلوبی قرار گیريجهت ۀلفؤاستنباط نمود که وضعیت شهر قیر از نظر م
زاده و اسـماعیل و بـا پـژوهش همسـو مـی باشـد ،(1391پژوهش شماعی و همکاران )نتایج با  حاضر نتایج پژوهش

تـا زمـانی کـه توان گفت خوانی ندارد. میهم ،(1399) هاشمیشمس و  و (1399زیاري و همکاران ) (، 1397همکاران )
دارنـد، س آنها شـهرداري و شـوراي شـهر قـرار أکه در ر هاي حکومت شهريبین سازمانتنها مشارکت اصولی و دائمی 

سفانه أاین در حالی است که مت .حکمرانی خوب شهري شکل نخواهد گرفت ،شهروندان شکل نگیرددر بین و  برقرار باشد
شهري ما در این زمینه بسیار ضـعیف  حکمرانیدر عمل )وضع موجود(  نیز به دست آمد،تحقیق این همانطور که از نتایج 

گیـري تـوافقی، جهت؛ به طوري که به جز شاخص خوردعمل کرده و بیشترین شکاف در این شاخص حیاتی به چشم می
 ومحوري رسانی، عدالتعمداري، شفافیت اطال، قانون، اثربخشیپذیري، مسئولیتها )مشارکت شهرونداندر سایر شاخص

، در عملکرد وضع موجود ضعف شدیدي احساس هان شاخصپاسخگویی ( شرایط مطلوبی وجود ندارد و با وجود اهمیت ای
ها در نظـام سیاسـی از دالیل اصلی آن می توان به ساختار سازمانی و قانونی شهرداري ها اشاره کرد.  شهرداري شود.می

ت ند به صورهست ند و به دلیل اینکه از نظر مالی موظفشوعمومی و نیمه دولتی محسوب میبه عنوان بخش نیمه کشور
شـده  ها از یک سازمان خدماتی به یک سازمان اقتصـاديمستقل فعالیت کنند، این موضوع باعث تغییر اهداف شهرداري

 است. 
آمـده از بر اساس نتایج بـه دسـت قیر شهر در شهروندان دیدگاه از شهري خوب حکمروایی هايشاخص بندياولویت

دست ه توان گفت مقدار سطح معناداري ب( میP=003/0) خطايضریب ( و F=004/6طرفه )آزمون تحلیل واریانس یک
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 خـوب حکمروایـی هايشاخص بنديتوان گفت اولویتاست که می 05/0 آمده کمتر از سطح خطاي مورد نظر یعنی عدد
 .استبوده  معنادار تفاوت داراي نیز قیر شهر در شهروندان دیدگاه از شهري

 گیرینتیجه

 مـدیریت از جملـه: مشـکالتی بـا خـوب حکمروایـی رویکـرد اجراي در شهر قیرهاي به دست امده، توجه به یافته با
-مشـارکت جهـت در شـهروندان اعتماد عدم حکمروایی، رویکرد به کارگیري و اجرا در الزم ۀزمین نبودن فراهم متمرکز،

 اسـت. محسوس شهري امور عرصه در شهروندان به کارگیري در شهري مدیریت ناکارآمدي نهایت در و هاآن از گیري

 تعامـل بـا در نهایـت کـه یابدمی الزام هاشاخص از کدام هر تقویت به نیاز حکمروایی خوب، تقویت به منظور نتیجه  در

 نشـان به دست آمده نتایج گردد.می فراهم شهري مدیریت عملکرد افزایش براي ۀزمین شهروندان و مدیران بینۀ سازند

 مـدیران مناسـب گـوییمشارکت، عـدم پاسـخ ۀزمین نبودن فراهم شهري، مدیران پذیريمشارکت عدم دلیل به دهدمی

 کـاهش اعتمـاد موجـب ،هـاریـزيبرنامه و تصمیمات در شفافیت عدم و شهري مدیران ضعیف پذیريمسئولیت شهري،

 عوامـل نـامطلوب سـطح در نهایـت است. شده شهروندان و شهري مدیران بین همکاري کاهش در نهایت و شهروندان

 حکمروایـی نامطلوب سطح و مطالعه مورد شهر در شهري مدیریت عملکرد کارایی و اثربخشی در موجبات ضعف مذکور

  است. شده شهري خوب
به  شهروندان ،هاگذاريسیاست و هاریزيبرنامه در شهري مدیریت عملکرد تقویت راستاي دربایستی  منظور به همین

 شـهري خوب حکمروایی رویکرد گیريشکل که دریافتتوان می این پژوهش با توجه به  .گیرند قراراصلی  محور عنوان
 و شـهري مشکالت حل و توسعه ساززمینه ،این رویکرد به توجه و نیست پذیرامکان شهروندان مؤثر نقش به توجه بدون
 بـه منـوط شـهري کـاهش مشـکالت و شهر در اساسی تحول هرگونه است. شهري مدیریت عملکرد افزایش نهایت در

         شـکل  زمـانی شـهري مطلـوب . مـدیریتاسـت شـهري مدیریت و ریزيبرنامه هاينظام و رویکرد در اساسی اصالحات
 .مند باشدهبهربه ویژه مشارکت شهروندان  شهريمدیریت  ۀعرص در موجود هايظرفیت و استعدادها ۀهم از که گیردمی

 پیشنهادها
هاي ایجاد نظم و امنیت از جمله ویژه شهرداري و شوراي شهر با ارگانه هاي مدیریت شهري بهرچه بیشتر ارگان ارتباط -

 نیروي انتظامی، بسیج و ... ؛

 هاي موضعی؛سازي طرحپیاده ۀاستفاده از پیمانکاران و مشاوران ماهر در زمین -

  ؛هاي مصوب پیشنهادي به ارباب رجوعطرح ۀهاي شهري و ارائتهیه و تصویب طرح ۀکردن مردم از شیو آگاه -

 هاي حکمرانی الکترونیکی جهت ارتباط بهینه با مردم؛ایجاد بستر -

 مدت؛ظور رسیدن به اهداف کوتاه و بلندبسیج هرچه بهتر منابع به من -

  ؛شهر قیر امور ۀادار براي گراییتخصص به توجه -

 شهر قیر؛آن در  به شهروندان عموم دسترسی قابلیت و اطالعات آزاد گردش امکان ایجاد با امور در شفافیت -

 ؛هاگیريتصمیم در شهروندان شهر قیر مشارکت براي هازیرساخت ساختن فراهم -

به دلیل بلندمدت بودن آنها و کسب نظر از مردم  )جامع و تفصیلی( هاي شهريقرار دادن مردم در جریان تصویب طرح -

 ریزي بهتر در شهر قیر؛به منظور برنامه

 تراشی؛گذاران بخش خصوصی و تکریم آنها به جاي مانعهمکاري هرچه بهتر با سرمایه -
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