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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 policymaking, 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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داده و روش :این پژوهش از نوع پیمایشی و با رویکردي توصیفی -تحلیلی با هدف کابردي تنظیم و اطالعات به
صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامۀ محققساخته به دست آمده است .جامعۀ آماري ،شهروندان شهر قیر بوده و
حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  384نفر برآورد شده است .براي تحلیل از واریانس یکطرفۀ آنوا و آزمون تی تک
نمونهاي استفاده شده است .به همین منظور در این پژوهش سعی شده شاخصهایی همچون مشارکت ،مسئولیت-
پذیري ،اثربخشی ،قانونمداري ،شفافیت ،عدالتمحوري ،جهتگیري توافقی و پاسخگویی مورد بررسی قرار گیرد .براي
سنجش هر یک از متغیرها در پرسشنامه ،از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است.

حکمروایی خوب ،مشارکت ،شهر یافتهها :نشاندهندۀ آن است میانگین کل شاخصهاي حکمروایی خوب از منظر شهروندان با مقدار  2/66از  ،3در
قیر ،شفافیت ،عدالت.
وضعیت نامطلوبی قرار دارد که نشاندهندۀ مؤثر نبودن روش فعالیت مدیران در عرصۀ شهري است .در نتیجه براي
افزایش مشارکت شهروندان در امور مدیریتی الزم است که مسئوالن شهري زمینۀ مشارکت شهروندان را فراهم نمایند.
نتیجهگیری :نشاندهندۀ عدم رضایت شهروندان است که در این رابطه مسئوالن شهري باید با به کارگیري نظرات
افراد در عرصۀ مدیریتی و سیاستگذاريها ،زمینه را براي افزایش رضایت از زندگی در شهر فراهم نمایند.
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مقدمه
پدیدۀ شهرنشینی به طور قابل توجهی با تحوالت عظیم اقتﺼادي ،سیاسی و اجتماعی بر روي جوامع و فضاي آن
همراه است .طبق پیشبینیها تا سال  2050حدود  70درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد .گسترش
شهرنشینی و به دنبال آن مشکالت خاص زندگی شهري ،بیش از پیش توجه به راهبردها و راهحلهاي سودمند براي
بهینهسازي زندگی شهروندان را ضروري ساخته است .عالوه بر موضوعاتی همچون محیﻂزیست شهري ،حمل و نقل
شهري ،ایمنی شهري و برنامهریزيشهري ،یکی از عوامل بسیار مهمی که تأثیر فزاینده و تعیینکنندهاي بر عوامل سازندۀ
شهري دارد ،مدیریت شهري است .شهرها هم به عنوان یک سیستم ،نیازمند مدیریتی هستند که به تعیین اهداف و
برنامهها پرداخته و فعالیت عناصر مختلف شهري را هماهنﮓ نماید (سعیدنیا.) 67 :1390 ،
از نیمۀ دوّم قرن بیستم و پس از جنﮓ جهانی دوم به دنبال تغییرات ساختاري و بنیادي در اوضاع اقتﺼادي ،اجتماعی
جدي صاحﺐ
و سیاسی جهان ،مطالعات نظري و تحقیقات کاربردي در حیطۀ مدیریت و برنامهریزي شهري به طور ّ
نظران و متخﺼﺼین امور شهري را وادار به ﭼرخش محسوسی به سوي نظام دموکراتیک شهري و رویکرد ادارۀ شهرها از
سطوح خرد به کالن نمود .این تغییر پارادایم که به عنوان رویکرد حکمروایی شهري شناخته میشود ،مشارکت تمامی
کنشگران توسعۀ شهر در تﺼمیمسازي ،تﺼمیمگیري ،اجرا ،اداره و نظارت را در بر میگیرد .قسمتی از این مشارکت به
شراکت تبدیل میشود که به مﺜابۀ بسیج منابع نوین مردمی براي حل معضالت شهري است .حکمروایی خوب شهري
هنگامی میسر است که دولت محلی (شهري) ،توانایی همکاري و شراکت با بخش خﺼوصی و سازمانهاي جامعۀ مدنی
را براي ادارۀ امور محلی داشته باشد .مباحﺚ جدید در حکمروایی شهري نشان میدهد توجه به ذينفعان و کنشگران
مختلف بهویژه کسانی که داراي نقش اصلی و مستقیم هستند ،منجر به پاسخگویی بیشتر ،اراﺋه خدمات و عملکرد بهتر
میشود (رفیعیان و همکاران.)58 :1395 ،
میتوان گفت با توجه به اینکه مدیریت خوب ،سیاست خوب و موفّق با تعامالت قوي در سطح شهري امکانپذیر
است ،به کارگیري رویکرد حکمروایی میتواند کمک حال مدیران براي رسیدن به مدیریت مطلوب باشد .گسترش
شهرنشینی و افزایش مشکالت شهري و نیاز به اراﺋۀ راهکارها براي مدیریت شهري ،توجه به حکمروایی و مشارکت
مردم ضرورت مییابد .ضعف مدیریت شهري و نارضایتی شهروندان ،ضرورت طراحی الگوي جدید مدیریت شهري بر
اساس الگوي حکمروایی شهري را مطرح میکند (زیاري و همکاران.)45 :1399 ،
در سالهاي اخیر حکمروایی خوب ،اهمیت خاصی در حوزۀ مدیریت دولتی مخﺼوصا کشورهاي جهان سوم پیدا کرده
و این به واسطۀ نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سالمت اجتماع و شهر ایفا میکند .تا قبل از دهههاي 1980
مدیریت دولتی سنّتی پارادایمی در حوزۀ مدیریت بود؛ اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن ،کارشناسان به فکر
انتخاب یک پارادایم دیگري به نام «حکمروایی خوب شهري» افتادند (برکپور .)1386 ،بنابراین با توجه به نتایج مﺜبتی
که از این شیوه مدیریت در کشورهاي توسعهیافته نمایان شد ،باید بازنگري کلی در شیوۀ حکومتی و مدیریتی کشورهاي
در حال توسعه صورت میگرفت .زیرا پس از مشاهدۀ مشکالت عدیدۀ ناشی از شیوههاي مدیریتی متمرکز ،میتوان به
این نتیجه رسید که براي دستیابی به توسعۀ منطقهاي باید خود مردم را درگیر مسأله کرد و این امر نیازمند جامعۀ مدنی
است که اصلیترین ویژگی این جوامع ،وجود نهادهاي حاﺋل میان مردم و حکومت است (سرایی و همکاران.)12 :1393 ،
یکی از مهمترین نیازها براي بررسی و انطباقپذیري یک الگو (در این تحقیق حکمرانی خوب شهري) در یک جامعۀ
مشخّص ،رتبهبندي و اهمیت مؤلفههاي اصلی و در نهایت طرح و انتخاب معرفههاي مناسﺐ براي پی بردن به وضعیت
واقعی شهر مورد مطالعه (شهر قیر)؛ همچنین پیاده کردن آن است .بر همین مبنا هدف از انجام پژوهش حاضر اولویت-
بندي شاخصهاي حکمروایی خوب شهري در شهر قیر میباشد؛ لذا این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است
که :عملکرد مدیریت شهري در شهر قیر بر اساس شاخصهاي حکمروایی خوب ﭼگونه است؟
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پیشینۀ نظری
روشن است که مشخﺼات و ساختار نهادهاي قانونی ادارهکنندۀ شهر از کشوري به کشـور دیگـر تفـاوت دارد و هـر
جامعهاي با توجه به ساختار اقتﺼادي ،اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شـهري دارد .مـدیریت
شهري به تمامی نهادها ،سازمانها و افرادي گفته میشود که به صورت رسمی یا غیررسمی در فرآینـد مـدیریت شـهر
اثرگذار هستند .پس مدیریت شهري فقﻂ شهرداري و شوراي شهر نمیباشد و هـر عنﺼـري کـه بـه شـکلی در فرآینـد
مدیریتی شهر اثرگذار است ،در این حیطه قرار دارد .لذا اهداف مدیریت شهري عبـارت اسـت از :ارتقـاي شـرایﻂ کـار و
زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروههاي کم درآمد؛ تشویق توسعۀ اقتﺼادي و اجتماعی پایدار و حفاظـت از
محیﻂ کالبدي شهر .از آنجا رشد شهرنشینی در ایران طی دهههاي اخیر رشد شتابانی داشته ،باعﺚ بروز مشکالتی ﭼون
تمرکز جمعیت ،آلودگی ،حاشیهنشینی ،کمبود مسکن ،مهاجرت روستاییان و مشکالتی از این قبیل شده است .شـهرهاي
ایران خﺼوصا در سالهاي اخیر رشد شتابان و ناموزونی را تجربه کردهاند .با توجه بـه ایـن رشـد شـتابان شهرنشـینی؛
همچنین عدم وجود سیستم مدیریتی کارآمد ﭼه در گذشته و ﭼه در حال؛ به نظر میرسد وجود سیستم مـدیریتی جدیـد
که نگرشی پویاتر به شهر و شهروندان داشته باشد ،الزم و ضروري است (شماعی و همکاران.)37 :1391 ،
«حکمرانی شهري» 1طبق تعریف زیستبوم سازمان ملل عبارت است از :مجموعه روشهاي برنامهریزي و مـدیریت
عمومی شهر از سوي افراد ،نهادهاي عمومی و نهادهاي خﺼوصی و نیز فرآیند مستمري اسـت کـه از طریـق آن ،منـافع
متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمینۀ همکاري و کنش متقابل فراهم مـیآیـد .طبـق ایـن تعریـف حکمرانـی
شهري ،هم نهادهاي رسمی و هم اقدامات غیر رسمی و سرمایۀ اجتماعی شهروندان را در بر میگیرد .به عـالوه نبایـد از
نظر دور داشت تحقّق سبک و شیوۀ مدیریت امور محلی و شهري که از آن به عنوان حکمرانی یـاد مـیشـود ،منـوط بـه
شکلگیري یک مجموعه روابﻂ رسمی و ساختارهایی از قبیل قانونمداري ،ﭼارﭼوبهاي حقوق مدوّن و مشخص ،تعریف
و تعیین حدود رژیمهاي سیاسی ،تعیین سطوح تمرکززدایی و فراهم کردن زمینههاي مشارکت همگانی در امور تﺼـمیم-
گیري راجع به خﻂ و مشیهاست (اکبري.)25 :1395 ،
حکمرانی شهري بر خالف مدیریت شهري ،فرآیندي مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ زیربناهـا و خـدمات شـهري
میپردازد .با توجه به مفهوم حکمرانی زمانی که صفت خوب را به این واژه اضافه میکنیم ،مبحﺜی با بار معنایی آغاز مـی
شود و «حکمرانی مطلوب» 2در مقابل «حکمرانی نامطلوب» قرار می گیرد .اضافه کردن صفت ارزشی به واژۀ حکمرانـی،
مناقشهبرانگیز میباشد؛ ﭼراکه افراد گوناگون ،سازمانها ،دولتها ،ایدﺋولوژيها و مدیریت شهر ،هر کدام حکمرانی خـوب
را مطابق با منافع و تجربیات شخﺼی خود تعریف میکنند .با در نظر گرفتن این نکته که دولتها همواره در طول تـاریخ
نقشی انکارناپذیر در شکوفایی ،سعادت و یا در نابودي و انحطاط و نابودي ملتها داشتهاند ،در خالل اجـراي طـرحهـایی
مانند برنامۀ اسکان بشر و برنامههایی براي ریشهکنی فقر و دستیابی به توسـعۀ پایـدار و ضـرورت تضـمین اجرایـی ایـن
برنامهها شاخصهاي حکمرانی خوب از سوي محققین و سازمانهاي مختلف مورد بررسی قـرار گرفتـه و تحـت عنـوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Urban Governance
Good Governance

1.

2.

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

4

معیارها و شاخﺼههاي حکمرانی خوب مطرح شده است (نازک نوبري و همکاران )17 :1389 ،که عبارتنـد از :مشـارکت،1
قانون مداري ،2شفافسازي ،3انعطافپذیري ،4وفاقمحور ،5عدالت ،6کارآمدي 7و پاسخگویی( 8سازمان ملل.)2020 ،
با روشن شدن مفهوم حکمرانی ،حکمرانی خوب و حکمرانی شهري ،حال میتوان به توضیح «حکمرانی خوب
شهري» 9پرداخت .شهرها با برخورداري از پتانسیلهاي باال به مﺜابۀ موتور توسعۀ اقتﺼادي و اجتماعی از طریق ایجاد
مشاغل و طرح ایدهها ،نقش بازي میکنند .شهرها اگرﭼه داراي مزیّتها و جاذبههایی هستند ،اما محرومیتهاي
اجتماعی را نیز دامن میزنند؛ ﭼرا که عدم توزیع بهینۀ منابع و ثروت به محرومیت اجتماعی و فقر در میان جوانان،
اقلیّتهاي قومی و مذهبی و سایر گروههاي حاشیهاي جامعه میانجامد (برنامۀ اسکان بشر ملل متحد .)2014 ،بنابر
منشور اسکان بشر سازمان ملل متحد ،حکمرانی خوب شهري ،اصول به هم وابستۀ پایداري ،برابري ،کارامدي ،شفافیت و
پاسخگویی ،امنیت ،فعالیتهاي مدنی و شهروندي را توصیف میکند (برنامۀ اسکان بشر سازمان ملل متحد.)2014 ،
پیشینۀ عملی
حکمتنیا و همکاران ( ،)1396به «سنجش میزان تحققپذیري حکمروایی خوب شهري در ایران (مورد مطالعه :شهر
ایالم)» پرداختند .آنها از هفت شاخص مشارکت ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیري ،قانونمحوري ،عدالت ،شفافیت و کارایی
استفاده کردند .براي تحلیل دادهها از آزمون تی تکنمونهاي به کمک نرمافزار  SPSSاستفاده شد .ارزشگذاري متغیّرها
با بهرهمندي از طیف لیکرت صورت گرفت .بر اساس نتایج پژوهش مذکور ،سطح تمام شاخصهاي حکمرانی خوب در
شهر ایالم ،پایینتر از سطح متوسﻂ طیف لیکرت بوده است؛ بنابراین ،نواحی شهر ایالم به لحاظ این مؤلفهها در وضعیتی
نامطلوب قرار داشتهاند.
شاهینیفر و همکاران ( ،)1397به «ارزیابی شاخصهاي مؤثر در تحقق حکمروایی خوب شهري در شهر کرمانشاه»
پرداختند که نتایج پژوهش آنها نشان داد تفاوت معناداري بین میانگین نظرات مردم و کارشناسان در خﺼوص شاخص-
هاي حکمروایی خوب شهري وجود دارد و این امر نشاندهندۀ این است که شاخصهاي حکمروایی در شهر کرمانشاه از
وضعیت مناسبی در بین همۀ گروهها برخوردار نبوده است.
دلیر و همکاران ( ،)1398به «بررسی میزان انطباقپذیري مدیریت شهري ایران با اصول حکمروایی خوب شهري
(مطالعۀ موردي :شهر کنگاور)» پرداختند که نتایج پژوهش آنها نشان داد مدیریت شهري در قلمرو مورد مطالعه با اصول
حکمروایی خوب شهري تطابق ندارد و با توجه به شاخصهاي آن از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .ارزیابی این
پژوهش حاکی از آن است که شهرداري و دیگر ارگانهاي دولتی در ﭼارﭼوب حکمروایی خوب شهري عملکرد مناسبی
نداشتهاند .واضح است که هرﭼه مدیران مسلﻂتر ،با تجربهتر ،خلّاقتر و با دانش و آگاهی بیشتري در رأس امور قرار
بگیرند؛ عملکرد آنها در زمینههاي گوناگون بهتر و مفیدتر واقع میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Participation
2. Legislating
3. Transparency
4. Flexibility
5. Consensus-based
6. Justice
7. Efficiency
8. Accountability
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زیاري و همکاران ( ،)1399به «بررسی عملکرد مدیریت شهري با تأکید بر شاخصهاي حکمروایی خوب از منظر
شهروندان (مورد مطالعه :شهر ساري)» پرداختند که نتایج بهدستآمده نشان داد میانگین کل شاخصهاي حکمروایی
خوب از منظر شهروندان با مقدار  1/98از  ،3در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .با توجه به نتایج ،در بین شاخصهاي
بررسیشده شاخص کارایی و اثربخشی فعالیت مدیران و مسئوالن شهري با میانگین  2/46از  ،3بیشترین میزان در بین
شاخصها را داشته ،ولی کمتر از میانگین استاندارد است که نشاندهندۀ مؤثر نبودن روش فعالیت مدیران در عرصۀ
شهري است .شاخص مشارکت با مقدار  1/67از  ،3کمترین مقدار را داشته ،در نتیجه براي افزایش مشارکت شهروندان
در امور مدیریتی الزم است که مسئوالن شهري زمینۀ مشارکت شهروندان را فراهم کنند.
شمس و همکاران ( ،)1399در پژوهش خود به «اولویتبندي شاخصهاي حکمروایی خوب شهري از دیدگاه شهروندان
در شهر بیستون» پرداختند که نتایج تحقیق آنها نشان داد از بین هفت متغیّر ،شاخص شفافیت رتبه نخست ،شاخص
عدالت رتبۀ دوم ،شاخص پاسخگویی رتبۀ سوم ،شاخص مشارکت رتبۀ ﭼهارم ،دشاخص اجماعسازي رتبۀ پنجم ،شاخص
اثربخشی و کارایی رتبۀ ششم و شاخص قانونمندي رتبۀ هفتم را به دست آوردهاند؛ همچنین بر اساس آزمون تی تک
نمونهاي ،پاسخ دهندگان ،سطح حکمروایی خوب را در شهر بیستون کمتر از حد متوسﻂ طیف لیکرت ارزیابی نمودند.
نتیجه اینکه نظام مدیریت شهري بیستون به رغم تالشهاي خود نتوانسته رضایت شهروندان را جلﺐ نماید.
مسلمیمهنی و همکاران ( ،)1399به بررسی «ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحقق حکمرانی خوب در شهر
کرمان» پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند گرایش به دولت الکترونیک ،توانسته است  71درصد از تغییرات حکمرانی
خوب را تبیین کند .گرایش به دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را بر ظرفیتسازي داشته است .گرایش به دولت
الکترونیک به تحقق حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی شهر کرمان منجر میشود .آنها در نهایت به این جمعبندي
رسیدند که گرایش به دولت الکترونیک ،شفافسازي ،پاسخگویی ،اثربخشی نقشها و وظایف ،نتیجهگرایی ،ارتقاء
ارزشها ،ظرفیت سازي را در نظام مدیریت دولتی کرمان ارتقاء میدهد.
جعفري فرد و همکاران ( ،)1399در پژوهش خود با عنوان «واکاوي شاخصهاي حکمروایی خوب شهري (مطالعۀ
موردي :شهر کهنوج)» به این نتیجه رسیدند که امتیاز کلی شاخص حکمروایی از نظر شهروندان با میانگین ( )2/73و از
نظر کارشناسان برابر با میانگین ( )2/86زیر حد متوسﻂ میباشد که گویاي وضعیت پایین حکمروایی شهري از نظر هر
دو گروه میباشد؛ همچنین نتایج نشان داد که از مجموع هفت شاخص اصلی حکمروایی شهري مورد بررسی در این
پژوهش در  70درصد آنها ،میانگین امتیازهاي شهروندان پایینتر از کارشناسان میباشد و تنها در دو شاخص مشارکت و
کارایی وضعیت برعکس است .بیشترین اختالف نظر میان شهروندان با مدیران و کارشناسان در شاخصهاي شفافیت،
اجماعگرایی و مسئولیت و پاسخگویی و بیشترین وجه اشتراک میان آنها در شاخصهاي قانونمداري و اثربخشی و
کارایی بوده است .بنابراین اصالحات در ساختارهاي اداري و اجرایی و سیاسی ،کارآمد و بهروز کردن قوانین و به ویژه
افزایش شناخت و آگاهی شهروندان نسبت به قوانین را باید از آن جمله دانست که نتیجۀ نهایی این پیشنهادها میتواند به
افزایش اعتماد مردم نسبت به قانون و ﭼند و ﭼون اجراي آن در نهادها و سازمانهاي مدیریت شهري منجر گردد.
بوریس و همکاران ( ،)2012در پژوهش خود تالشهایی براي ارتقاي حکمروایی سالم شهري نمودند و به این نتیجه
رسیدند که سالمت شهري به میزان قابل توجهی به نهادها و فرآیندهاي مدیریتی بستگی دارد .در نتیجه مشارکت
شهروندان نقش مهمی را در شکلگیري و اجراي سیاست مطلوب در سطح ملی و جهانی بازي میکند.
پارک کیوشینﮓ ( ،)2014به بررسی «حکمروایی خوب شهري در آسیاي جنوبشرقی» پرداخته و به این نتیجه رسیدند
که تمرکززدایی و خﺼوصیسازي باعﺚ بهبود حکمروایی شهري و کارایی اراﺋه خدمات عمومی میگردد.
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امانوﺋل ( ،)2016در پژوهش خود ضمن بررسی حکمروایی مشارکتی خوب در نیجریه (سوابق ،گزارهها و ویژگیها) به
بررسی و بیان سوابق پرداخته و نحوۀ بهرهبرداري و استفادۀ بهینه از سوابق را با توجه به خﺼوصیات سازمانی نهادها در
راستاي رفع ﭼالشها بیان کردند.
رونالد مکگیل ( ،)2018در پژوهش خود به بررسی مدیریت شهري در کشورهاي در حال توسعه پرداخت که در نتایج
خود بر نقش شاخصهاي اساسی حکمرانی خوب شهري بر مالحظات توسعۀ شهرها در ابعاد راهبردي و عملیاتی تأکید
نموده است.
دادهها و روششناسی
روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از حیﺚ روش ،توصیفی -تحلیلی است .در این پژوهش به منظور
گردآوري اطالعات مورد نیاز تحقیق از روشهاي اسنادي (کتابخانهاي) و میدانی استفاده شده است .بدین ترتیﺐ که در
بیان ابعاد و مفاهیم نظري ،پیشینۀ تحقیق ویژگیهاي جغرافیایی و جمعیتی قلمرو مورد مطالعه از روش اسنادي و به
منظور تکمیل اطالعات اسنادي و تعیین نقش عملکرد شهري از روش میدانی استفاده شده است .ابزار جمعآوري
اطالعات پرسشنامه است که در آن جامعۀ آماري پژوهش ،شهروندان شهر قیر به تعداد  20000نفر بودهاند که بر پایه
روش کوکران ،تعداد  384نفر از شهروندان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .سپس پرسشنامهها در اختیار آزمودنیها
قرار گرفت و در پایان تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از واریانس یکطرفۀ آنوا و آزمون تی تکنمونهاي و با کمک نرم
افزار  SPSSانجام شد .در این پژوهش سعی شد شاخصهایی همچون مشارکت ،مسئولیتپذیري ،اثربخشی ،قانون-
مداري ،شفافیت ،عدالتمحوري ،جهتگیري توافقی و پاسخگویی مورد بررسی قرار گیرد .براي سنجش هر یک از
متغیّرها در پرسشنامه ،از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شد.
به منظور تعیین روایی پرسشنامه ،از اعتبار محتوایی استفاده گردید .براي سنجش اعتبار محتوایی از آراء متخﺼﺼان،
و کارکنان سازمانها استفاده شد .ابتدا به طراحی پرسشنامه در تحقیق حاضر بر اساس نظرات خبرگان اقدام گردید؛ سپس
به منظور تعیین روایی ،از تحلیل عاملی و آزمون بارتلت استفاده شد که روایی کلی حاصل از پرسشنامه  90/94بوده است.
بررسی پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریﺐ آلفاي کرونباخ صورت گرفت .مقدار ضریﺐ به دست آمده براي
متغیّرهاي اصلی تحقیق بعد از انجام روایی به شرح جدول ( )1بوده است .با توجه به این که براي تمام متغیّرها این مقدار
باالي  0/7است ،میتوان گفت که ابزار از پایایی مناسبی برخوردار بوده است.
جدول  -1ضریﺐ آلفاي کرونباخ متغیرهاي اصلی تحقیق
متغیرها
مشارکت
مسئولیتپذیري
اثربخشی
قانونمداري
شفافیت اطالعرسانی
عدالتمحوري
جهتگیري توافقی

آلفای کرونباخ متغیّرها
0 /99
0 / 95
0 / 88
0 / 79
0 / 84
0 /83
0 / 77

پاسخگویی
حکمروایی مطلوب شهري

0 / 98
0 / 86

(مأخذ  :محاسبات نگارنده)
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قلمرو پژوهش
شهرستان قیروکارزین یکی از شهرستانهاي استان فارس با مرکزیت شهر قیر است .این شهرستان با وسعتی نزدیک
به  3400کیلومتر مربع آب و هوایی گرم و سوزان در فﺼل تابستان و هوایی خنک و نسبتا سرد در فﺼل زمستان دارد.
ارتفاع آن از سطح دریا  750متر و میانگین بارندگی آن  250میلیمتر در سال است .قیروکارزین در فاصلۀ یکﺼد
کیلومتري خلیجفارس از نقاط آباد و قدیمی فارس است که در ناحیۀ جنوبی زاگرس واقع شده است .از نظر جغرافیایی بین
طول جغرافیایی  52درجه و  6دقیقه و  53درجه و  13دقیقۀ شرقی و عرض جغرافیایی  28درجه و  32دقیقه و 28درجه
و 54دقیقۀ شمالی قرار دارد .این شهرستان از شمال با شهرستانهاي فیروزآباد ،از شرق با جهرم ،از جنوب با خنج و
الرستان و از غرب با فراشبند همسایه است از نظر تقسیمات اداري و سیاسی ،شهرستان قیروکارزین به بخشهاي
مختلفی با نامهاي افزر ،زاخروﺋیه ،هنگام ،فتحآباد و مبارکآباد تقسیم میشود (شکل .)1
علت نامیدن این شهر به نام قیر مربوط به دورۀ سلجوقیان است .قیر در زبان پهلوي به معنی «مرز» است و علت این
نامگذاري ،قرار گرفتن این شهر بر روي مرز گرما و سرما است .به طوري که اگر  10کیلومتر از شهر قیر به سمت شمال
حرکت کنیم ،به طبیعت و آب و هواي سردسیري میرسیم و اگر از این شهر  10کیلومتر به سمت جنوب حرکت کنیم ،به
آب و هوا و طبیعت گرمسیري میرسیم (حسین پور.)89 : 1400 ،

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

یافتهها
به منظور استفاده از تکنیکهاي آماري ابتدا باید مشخص شود که دادههاي جمع آوري شده از توزیع نرمال یا غیر نرمال
برخوردار است؟ ﭼون در صورت نرمال بودن توزیع دادههاي جمع آوري شده ،براي تجزیه و تحلیل دادهها میتوان از آزمون-
هاي پارامتریک استفاده نمود و در صورت غیرنرمال بودن باید از آزمونهاي غیرپارامتریک استفاده کرد که در این مرحله به
بررسی نتایج حاصل از آزمون مذکور در مورد هر کدام از متغیّرها پرداخته میشود (جدول .)2
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جدول  - 2نتایج نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آمارۀ K.S
0/934
0/825
0/852
0/732
0/891
0/994

سطح معناداری
0/073
0/0790
0/101
0/084
0/063
0/412

0/794

0/629

0/821
0/954
(مأخذ :محاسبات نگارنده)

0/085
0/074

متغ ّیرها
حکمروایی شهري
مشارکت
مسئولیتپذیري
اثربخشی کارایی
قانونمداري
شفافیت اطالعرسانی
عدالتمحوري
جهتگیري توافقی
پاسخگویی

با توجه به جداول فوق مقدار سطح معناداري براي تمامی متغیّرها بیشتر از مقدار خطاي  0/05است؛ بنابراین توزیع
فراوانی گویههاي مربوط به متغیرهاي مورد نظر ،داراي توزیع نرمال هستند .استخراج عوامل مخفی به کمک تحلیل
مؤلفههاي اصلی انجام شد .مقادیر ویژه براي هشت عامل بیشتر از یک بوده که نتایج آن در جدل ( )3آمده است.
جدول  -3مقادیر ویژه براي ماتریس همبستگی نمونه
عامل

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

مقادیر ویژه

6/45

1/75

1/42

1/13

1/29

1/19

1/05

1/01

0/83

(مأخذ :محاسبات نگارنده)

در مجموع هشت عامل استخراج شده براي متغیّر حکمروایی شهري  88درصد کل واریانس متغیّرهاي پرسشنامه را
تبیین میکند .مقادیر وزنهاي عوامل استخراج شده از تحلیل اکتشافی با حذف وزنهاي کمتر از  0/4در جدول ( )4نشان
داده شده است.
جدول  -4درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عوامل به دست آمده در پرسشنامه
درصد واریانس

درصد تراکمی

عامل
مشارکت

18.71

18.71

مسئولیت پذیري

15.78

31.81

اثربخشی کارایی

12.62

51.43

قانون مداري

11.94

60.71

شفافیت اطالع رسانی

9.51

69.93

عدالت محوري

10/04

77/53

جهت گیري توافقی

7/19

83/50

پاسخگویی

8/32

91/78
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(مأخذ :محاسبات نگارنده)

جهت بررسی مدیریت شهري در شهر قیر با توجه به شاخصهاي حکمروایی مطلوب شـهري از آزمـون تـی تـکنمونـهاي
استفاده شد که نتایج به شرح جدول ( )5است( .عدد 3به عنوان میانگین نظري در نظر گرفته شده است).
جدول  -5نتایج آزمون آماري تی تکنمونهاي
میانگین آمارۀT

مولفهها

اختالف میانگین Sig

فاصلۀ اطمینان
پایینتر

باالتر

مشارکت

2/54

-7/04

-0/22

0/000

-0/721

-0/689

مسئولیتپذیري

2/48

-11/45

-0/46

0/000

-0/822

-0/587

اثربخشی کارایی

2/00

-20/41

-0/87

0/000

-0/68

-0/234

قانونمداري

2/52

-13/89

-0/22

0/000

-0/837

-0/623

شفافیت اطالعرسانی

2/71

-5/18

-0/17

0/002

-0/878

-0/356

عدالتمحوري

2/03

-1/93

-0/84

0/016

-0/72

-0/30

جهتگیري توافقی

3/19

3/98

0/34

0/000

0/678

0/932

پاسخگویی

2/51

-3/73

-0/39

0/000

-0/456

-0/109

حکمروایی مطلوب شهري

2/59

4/97

-0/34

0/000

-0/891

-0/541

(مأخذ :محاسبات نگارنده)

با عنایت به نتایج مندرج در جدول ( )5در ارتباط با مولفۀ مشارکت ،میزان میانگین به دست آمده براي این مؤلفه برابر با
 2/78است ،به گونهاي که این میانگین ،کمتر از میانگین نظري پژوهش (عدد )3و اختالف میانگین آن برابر با منفی0/22
است .با توجه به ضریﺐ خطاي معناداري به دست آمده که کمتر از 0/05میباشد ،اختالف میانگین عامل مورد نظر در سطح
اطمینان  95درصد معنادار است؛ همچنین با توجه به اینکه سطح اطمینان به دست آمده براي مؤلفۀ مورد اشاره منفی است،
میتوان استنباط نمود که وضعیت شهر قیر از نظر مؤلفۀ مشارکت حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
به منظور بررسی و اولویتبندي شاخصهاي حکمروایی خوب شهري از دیدگاه شهروندان از تحلیل واریانس یکطرفۀ
آنوا استفاده شد که نتایج آن به شرح جدول ( )6اراﺋه شده است.
جدول  -6نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه آنوا
مجموع مجذورات درجه آزادي میانگین مجذورات F
بین گروهی

927/491

3

261/149

درونگروهی

8943/189

35

183/271

کل

9870/68

38

-

(مأخذ :محاسبات نگارنده)

6/004

ضریﺐ خطا
0/003
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بر اساس نتایج به دستآمده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )F=6/004و سطح معناداري  99درصد ()P=0/003
مندرج در جدول ( )6میتوان گفت اولویتبندي شاخصهاي حکمروایی خوب شهري از دیدگاه شهروندان در شهر قیر داراي
تفاوت معنادار است.
3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5
0

شکل -2میانگین به دست آمدۀ مولفههاي حکمروایی شهري در شهر قیر (مأخذ :محاسبات نگارنده)

در رابطه با «متغیّر مدیریت شهري» در شهر قیر با توجه به شاخصهاي حکمروایی مطلوب شهري ،میـزان میـانگین
به دست آمده برابر با  2/59است ،به گونهاي که این میـانگین ،کمتـر از میـانگین نظـري پـژوهش (عـدد  )3و اخـتالف
میانگین آن برابر با منفی 0/34است .با توجه به ضریﺐ خطاي معناداري به دست آمده که کمتر از  0/05اسـت ،اخـتالف
میانگین عامل مورد نظر در سطح اطمینان  95درصد معنادار است .همچنین با توجه بهاینکه سطح اطمینان به دست آمده
براي مؤلفۀ مورد اشاره ،منفی است ،میتوان استنباط نمود که وضعیت شهر قیر از نظـر حکمروایـی شـهري در وضـعیت
نامطلوبی قرار دارد.
در ارتباط با «مؤلفۀ مسئولیتپذیري» ،میزان میانگین بدست آمده براي این مؤلفه برابر با  2/48است ،به گونهاي کـه
این میانگین کمتر از میانگین نظري پژوهش (عدد )3و اختالف میانگین آن برابر با منفی 0/46است .با توجه بـه ضـریﺐ
خطاي معناداري به دست آمده که کمتر از 0/05میباشد ،اختالف میانگین عامل مورد نظر در سطح اطمینـان  95درصـد
معنادار است .همچنین با توجه بهاینکه سطح اطمینان به دست آمده براي مؤلفۀ مورد اشاره منفی است ،میتوان اسـتنباط
نمود که وضعیت شهر قیر از نظر مؤلفۀ مسئولیتپذیري حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
در ارتباط با «مؤلفۀ اثربخشی کارایی» ،میزان میانگین به دست آمده براي این مؤلفه برابر با  2است ،به گونـهاي کـه
این میانگین کمتر از میانگین نظري پژوهش (عدد )3و اختالف میانگین آن برابر با منفی 0/87است .با توجه بـه ضـریﺐ
خطاي معناداري به دست آمده که کمتر از  0/05است ،اختالف میانگین عامل مورد نظـر در سـطح اطمینـان  95درصـد
معنادار است؛ همچنین با توجه بهاینکه سطح اطمینان به دست آمده براي مؤلفۀ مورد اشاره منفی است ،میتوان اسـتنباط
نمود که وضعیت شهر قیر از نظر مؤلفۀ اثربخشی کارایی حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
در ارتباط با «مؤلفۀ قانونمداري» ،میزان میانگین به دست آمده براي این مؤلفه برابر با  2/52است ،بـه گونـهاي کـه
این میانگین کمتر از میانگین نظري پژوهش (عدد )3و اختالف میانگین آن برابر با منفی 0/22است .با توجه بـه ضـریﺐ
خطاي معناداري به دست آمده که کمتر از 0/05است ،اختالف میانگین عامل مـورد نظـر در سـطح اطمینـان  95درصـد
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معنادار است؛ همچنین با توجه به اینکه سطح اطمینان به دست آمده براي مؤلفۀ مورد اشاره منفی است ،میتوان استنباط
نمود که وضعیت شهر قیر از نظر مؤلفۀ قانونمداري حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
در ارتباط با «مؤلفۀ شفافیت اطالعرسانی» ،میزان میانگین به دست آمده براي این مؤلفـه برابـر بـا  2/71اسـت ،بـه
گونهاي که این میانگین کمتر از میانگین نظري پژوهش (عدد )3و اختالف میانگین آن برابر با منفی 0/17است .با توجـه
به ضریﺐ خطاي معناداري به دست آمده که کمتر از  0/05است ،اختالف میانگین عامل مورد نظر در سطح اطمینـان 95
درصد معنادار است؛ همچنین با توجه به اینکه سطح اطمینان به دست آمده براي مؤلفۀ مورد اشاره منفی اسـت ،میتـوان
استنباط نمود که وضعیت شهر قیر از نظر مؤلفۀ شفافیت اطالعرسانی حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
در ارتباط با «مؤلفۀ عدالتمحوري» میزان میانگین بدست آمده براياین مولفه برابر با  2/16است ،به گونهاي کـهاین
میانگین ،کمتر از میانگین نظري پژوهش (عدد )3و اختالف میانگین آن برابر با منفـی 0/84اسـت .بـا توجـه بـه ضـریﺐ
خطاي معناداري به دست آمده که کمتر از  0/05است ،اختالف میانگین عامل مورد نظـر در سـطح اطمینـان  95درصـد
معنادار است؛ همچنین با توجه به اینکه سطح اطمینان به دست آمده براي مؤلفۀ مورد اشاره منفی است ،میتوان استنباط
نمود که وضعیت شهر قیر از نظر مؤلفۀ عدالتمحوري حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
در ارتباط با «مؤلفۀ پاسخگویی» میزان میانگین به دست آمده براي این مؤلفه برابر با  2/51است ،به گونهاي که ایـن
میانگین کمتر از میانگین نظري پژوهش (عدد )3و اختالف میانگین آن برابر با منفی 0/39است .با توجه به ضریﺐ خطاي
معناداري به دست آمده که کمتر از  0/05است ،اختالف میانگین عامل مورد نظر در سـطح اطمینـان  95درصـد معنـادار
است؛ همچنین با توجه به اینکه سطح اطمینان به دست آمده براي مؤلفۀ مورد اشاره منفی است ،میتوان اسـتنباط نمـود
که وضعیت شهر قیر از نظر مؤلفۀ پاسخگویی حکمروایی شهري در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
در ارتباط با «مؤلفۀ جهتگیري توافقی» میزان میانگین به دست آمده براي این مؤلفه برابر با  3/19است ،به گونهاي
که این میانگین ،بیشتر از میانگین نظري پژوهش (عدد )3و اختالف میانگین آن برابر با مﺜبت  0/34اسـت .بـا توجـه بـه
ضریﺐ خطاي معناداري به دست آمده که کمتر از  0/05است ،اختالف میانگین عامل مورد نظـر در سـطح اطمینـان 95
درصد معنادار است؛ همچنین با توجه به اینکه سطح اطمینان به دست آمده براي مؤلفۀ مورد اشاره مﺜبت اسـت ،میتـوان
استنباط نمود که وضعیت شهر قیر از نظر مؤلفۀ جهتگیري توافقی حکمروایی شهري در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش شماعی و همکاران ( ،)1391همسـو مـی باشـد و بـا پـژوهش اسـماعیلزاده و
همکاران ( ،)1397زیاري و همکاران ( )1399و شمس و هاشمی ( ،)1399همخوانی ندارد .میتوان گفت تـا زمـانی کـه
مشارکت اصولی و داﺋمی تنها بین سازمانهاي حکومت شهري که در رأس آنها شـهرداري و شـوراي شـهر قـرار دارنـد،
برقرار باشد و در بین شهروندان شکل نگیرد ،حکمرانی خوب شهري شکل نخواهد گرفت .این در حالی است که متأسفانه
همانطور که از نتایج این تحقیق نیز به دست آمد ،در عمل (وضع موجود) حکمرانی شهري ما در این زمینه بسیار ضـعیف
عمل کرده و بیشترین شکاف در این شاخص حیاتی به ﭼشم میخورد؛ به طوري که به جز شاخص جهتگیـري تـوافقی،
در سایر شاخصها (مشارکت شهروندان ،مسئولیتپذیري ،اثربخشی ،قانونمداري ،شفافیت اطالعرسانی ،عدالتمحوري و
پاسخگویی ) شرایﻂ مطلوبی وجود ندارد و با وجود اهمیت این شاخصها ،در عملکرد وضع موجود ضعف شدیدي احساس
میشود .از دالیل اصلی آن می توان به ساختار سازمانی و قانونی شهرداري ها اشاره کرد .شهرداريها در نظـام سیاسـی
کشور به عنوان بخش نیمهعمومی و نیمه دولتی محسوب میشوند و به دلیل اینکه از نظر مالی موظف هستند به صورت
مستقل فعالیت کنند ،این موضوع باعﺚ تغییر اهداف شهرداريها از یک سازمان خدماتی به یک سازمان اقتﺼـادي شـده
است.
اولویتبندي شاخصهاي حکمروایی خوب شهري از دیدگاه شهروندان در شهر قیر بر اساس نتایج بـه دسـتآمـده از
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )F=6/004و ضریﺐ خطاي ( )P=0/003میتوان گفت مقدار سطح معناداري به دست
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آمده کمتر از سطح خطاي مورد نظر یعنی عدد  0/05است که میتوان گفت اولویتبندي شاخصهاي حکمروایـی خـوب
شهري از دیدگاه شهروندان در شهر قیر نیز داراي تفاوت معنادار بوده است.
نتیجهگیری
با توجه به یافتههاي به دست امده ،شهر قیر در اجراي رویکـرد حکمروایـی خـوب بـا مشـکالتی از جملـه :مـدیریت
متمرکز ،فراهم نبودن زمینۀ الزم در اجرا و به کارگیري رویکرد حکمروایی ،عدم اعتماد شـهروندان در جهـت مشـارکت-
گیري از آنها و در نهایت ناکارآمدي مدیریت شهري در به کارگیري شهروندان در عرصه امور شهري محسوس اسـت.
در نتیجه به منظور تقویت حکمروایی خوب ،نیاز به تقویت هر کدام از شاخصها الزام مییابد کـه در نهایـت بـا تعامـل
سازندۀ بین مدیران و شهروندان زمینۀ براي افزایش عملکرد مدیریت شهري فراهم میگردد .نتایج به دست آمده نشـان
میدهد به دلیل عدم مشارکتپذیري مدیران شهري ،فراهم نبودن زمینۀ مشارکت ،عـدم پاسـخگـویی مناسـﺐ مـدیران
شهري ،مسئولیتپذیري ضعیف مدیران شهري و عدم شفافیت در تﺼمیمات و برنامهریـزيهـا ،موجـﺐ کـاهش اعتمـاد
شهروندان و در نهایت کاهش همکاري بین مدیران شهري و شهروندان شده است .در نهایـت سـطح نـامطلوب عوامـل
مذکور موجبات ضعف در اثربخشی و کارایی عملکرد مدیریت شهري در شهر مورد مطالعه و سطح نامطلوب حکمروایـی
خوب شهري شده است.
به همین منظور بایستی در راستاي تقویت عملکرد مدیریت شهري در برنامهریزيها و سیاستگذاريها ،شهروندان به
عنوان محور اصلی قرار گیرند .با توجه به این پژوهش میتوان دریافت که شکلگیري رویکرد حکمروایی خوب شـهري
بدون توجه به نقش مؤثر شهروندان امکانپذیر نیست و توجه به این رویکرد ،زمینهساز توسعه و حل مشکالت شـهري و
در نهایت افزایش عملکرد مدیریت شهري است .هرگونه تحول اساسی در شهر و کـاهش مشـکالت شـهري منـوط بـه
اصالحات اساسی در رویکرد و نظامهاي برنامهریزي و مدیریت شـهري اسـت .مـدیریت مطلـوب شـهري زمـانی شـکل
میگیرد که از همۀ استعدادها و ظرفیتهاي موجود در عرصۀ مدیریت شهري به ویژه مشارکت شهروندان بهرهمند باشد.
پیشنهادها
-

ارتباط هرﭼه بیشتر ارگانهاي مدیریت شهري به ویژه شهرداري و شوراي شهر با ارگانهاي ایجاد نظم و امنیت از جمله
نیروي انتظامی ،بسیج و  ...؛

-

استفاده از پیمانکاران و مشاوران ماهر در زمینۀ پیادهسازي طرحهاي موضعی؛

-

آگاه کردن مردم از شیوۀ تهیه و تﺼویﺐ طرحهاي شهري و اراﺋۀ طرحهاي مﺼوب پیشنهادي به ارباب رجوع؛

-

ایجاد بسترهاي حکمرانی الکترونیکی جهت ارتباط بهینه با مردم؛

-

بسیج هرﭼه بهتر منابع به منظور رسیدن به اهداف کوتاه و بلندمدت؛

-

توجه به تخﺼصگرایی براي ادارۀ امور شهر قیر؛

-

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

-

فراهم ساختن زیرساختها براي مشارکت شهروندان شهر قیر در تﺼمیمگیريها؛

-

قرار دادن مردم در جریان تﺼویﺐ طرحهاي شهري (جامع و تفﺼیلی) به دلیل بلندمدت بودن آنها و کسﺐ نظر از مردم
به منظور برنامهریزي بهتر در شهر قیر؛

-

همکاري هرﭼه بهتر با سرمایهگذاران بخش خﺼوصی و تکریم آنها به جاي مانعتراشی؛
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