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چکیده :حکمروایی خوب شهری ،از جمله مفاهیمی است کته رفتاه عمتومی شتهروندان را در نظتر گرفتته و سیاست ها و
برنامههای آن در چارچوب شتاخ های خاصتی قترار میگیرنتد بنتابرای هتد از پتووه

حاضتر ،بررستی شتاخ های

حکمروایی خوب شهری در محلههای مرکزی شهر مریوان؛ یعنی محلههای  4 ،2 ،1و  14میباشد دادههتا و اطالعتا ایت
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حکمروایی خوب شهری در محلههای شهری (مورد مطالعه :شهر مریوان)
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 -1مقدمه

واگرایی بتواند زمینه توسعه پایدار و انستانمحور منطقته

در گذشتتته ،متتدیری شتتهری ،ابعتتاد پیچیتتده و

کالنشهری و سازمان فضتایی-کالبتدی کارآمتد در ایت

چندبعدی نداش ؛ بنابرای اداره و مدیری شهر ،راح تر
از زمتتان حتتال بتتود بتتا افتتزای

چارچوب را فراهم کند (کاظمیان)1386 ،
مفهوم مدیری  ،نوعی عامل تصتمیمگیری است

جمعی ت شهرنشتتینی،

و

زیس محیطی شهرها ،متدیری و اداره آنهتا را پیچیتده

و تمام ای عوامل با یکدیگر تعامل دارنتد (لطیفتی،

کرد به عبارتی ،افزای

جمعی شتهری باعت تحتوا

اس

 )1387به طور کلی منظور از نظام مدیری

شهری ،یک

بزرگی در شتهر شتد کته متدیری آن بته شتیوه ستنتی

سازمان گسترده متشکل از تمام عناصر و اجزای رسمی و

امکانپذیر نبود و پافشاری بر ادامه روند مدیری ستنتی،

غیررسمی ذیربت و متؤثر در ابعتاد مختلت اجتمتاعی،

منافع تمام ذینفعتان را دربتر نمیگرفت و و ایت رونتد

اقتصادی و کالبدی حیا شهری با هد اداره ،هتدای و

منجر به عدال فضایی نمیشد اندیشته اولیته کارآمتدی
مدیری

شهری در مؤلفههایی مانند :در ختدم

گترفت

سرمایه بیشتر ،صنعتی شدن ،نیروی کار بیشتر و بتهطور

کنترل توستعه همهجانبته و پایتدار شتهر است
مفهوم ،متدیری

در ایت

شتهری از نتو نظامهتای بتاز و بستیار

پیچیده انسانی و اجتماعی اس کته بتا عناصتر و روابت
دادههتای ایت

کلی در رشد کمّی ،دیده میشد ولی تجربهها و مطالعتا

بسیار متنتو و متعتددی ،مواجته است

بهخصوص مطالعا بانک جهانی نشان دادهانتد کته ایت

سیستم ،خواستههای دول و شهروندان و ستادههای آن،

رویکردها نتوانستهاند بهبود فضای زیس را در پی داشته

توستتعه کمتتی و کیفتتی زنتتدگی شتتهری اس ت ؛ بنتتابرای

باشتتند و هتتر روز موانتتع زیستت محیطتتی ،اجتمتتاعی و

مدیری

اقتصادی و بهطور کلی فضایی ایت رویکردهتا ،نمایتانتر

فضای کالبدی و عملکردی (سیاس گذاری ،برنامهریزی و

میشود از ایت رو تغییراتتی در ایت رویکردهتا صتور
گرف

و باع

ایجاد دیدگاه و تئوریهای توستعه پایتدار،

شهری ،دربر گیرنده تمام سیستم شهری؛ اعم از

اجرا) و چندسطحی است

(کاظمیتان )1376 ،متدیری

شهری ،تالشی بترای هماهنت

کتردن و یکپارچهستازی

شهر انسانگرا و حکمروایی خوب شتهری (اداره مردمتی

عمتتومی بتترای مقابلتته بتتا مشتتکال عمتتدهای است کتته

شتتهرها) گردیتتد کتته امیتتد متتیرود ایتت رهیاف هتتا و

شهروندان با آن روبهرو هستند و برای شهری قابلرقاب ،

رویکردهای نوی  ،بهویوه حکمرانی خوب شهری بهعنوان

عادانه و پایدار تعری شده است

(.)Van Dijk, 2006

اثربخ تری  ،کمهزینهتری و پایتدارتری شتیوه اعمتال

کرلی )1994( 1تدوی و ارزیابی بتر استاس شتاخ های

مدیری نظام پیچیده و چندسطحی ،متدیری شتهرها را

عملکتتتردی بهصتتتور دورهای و ستتتالیانه را از جملتتته

بهبود بخشد (ترابی )1383 ،تعدد و تکثر کتن گتران و

مهمتری وظتای

شتهری میدانتد بتر استاس

نیروهای مؤثر بر حیا شتهری در مقیاسهتای مختلت

گزارش سازمان ملتل متحتد ،حکمروایتی ختوب شتهری

محلی ،ملی و منطقهای و ضرور همگرایی و هتمستویی
آنها در یک چارچوب مبتنی بر دموکراستی منطقتهای و
عدال

فضتایی را میتتوان مهمتتری استتدال ضترور

استقرار الگوی حکمروایی شهری و جایگزینی آن بتهجای
حکوم شتتهری دانستت

الگتتویی کتته از طریتتق جلتتب

متدیری

دارای شاخصههای پایداری ،برابری ،اثربخشی ،شفافی
مسئولی پذیری ،امنی  ،مشارک

و

اجتماعی و شتهروندی

اس ت

حکمروایتتی شتتهری ،مناستتبتری گزینتته بتترای

مدیری

شهری بهمنظور مقابله بتا فقتر شتهری و تترویج

اقتصاد پایتدار در شتهرها میباشتد (.)Virtudes, 2016

مشتارک و همیتاری تمتتام نیروهتای عملکتردی و تمتتام
سطوح جغرافیایی و جایگزینی همگرایی به جای تفتر و

1- kerley
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معضتتتال جدیتتتد اجتمتتتاعی ،اقتصتتتادی ،کالبتتتدی و

دربرگیرنده برنامهریزی ،ستازماندهی ،نظتار و کنتترل
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حکمروایتتی بهمثابتته تغییتتر نق هتتای حکوم ت محلتتی

ای پووه

بهمنظور ارائته ختدما و همچنتی تغییتر ستازمانهای

شهرهایمان و محی محلی خودمان را با جهان تشخی

محلی از اداره عمومی به سوی رهبری سیاسی در جامعه

دهتتیم در بلندمتتد حیتتا شتتهرهایمان بتتا مستتائل و

()Halsall, 2012

مدنی اس

نشتان داد کته اگتر متا نتتوانیم روابت بتی

مشکالتی مواجه خواهتد شتد کته تصتور کتردن

در ای راستا در خصوص شتهر مریتوان ،عدمتوجته

بترای

ساکنان شهرهای امروزی سخ خواهد بود

همچنی ارتبتا بتی متدیران شتهری و ستاکنان شتهر

برنامهریزی شهری خوب و حکمروایی آن» ،به نظریههای

مریوان در سطح مطلتوبی نیست ؛ لتذا نیتاز بته تغییتر از

مرتب بتا شتهرها ،حکمروایتی ،متداخال برنامتهریزی و

شهری به حاکمیت شتهری وجتود دارد ضتمناً

ایدههای در حال تغییر در رابطه بتا شتهر ختوب ،عوامتل

حکوم

عدمتوزیع متعادل امکانا و خدما در سطح شتهر و در
نتیجه آن ،دسترسی نامناستب شتهروندان بته امکانتا و
ختدما شتتهری در ستتطح شتهر مریتتوان وجتتود دارد از
ای رو بررسی حکمروایی شهری بته منزلته ارتبتا متؤثر
بی مدیری

شهری و ساکنی شهر مریوان برای ارتقتای

کیفی زندگی آنها ،ضروری به نظر میرسد
در ای راستا سؤال اصلی ای پووه

ای اس که

سطح حکمروایی خوب شهری در محلههای شهر مریوان
به چه میزان اس ؟

بهوجود آوردن حکمروایی ختوب ،نظریته حکمروایتی در
بهبود مدیری و همچنی کیفیت مکتان اشتاره کترده و
شاخ های حکمروایی خوب شتهری را در اداره شتهرها
مؤثر برشمرده اس
ویرتودوس )2016( 4در پووهشی با عنوان «اصتول
حکمروایتتی ختتوب در برنامتتهریزی فضتتایی در مقیتتاس
محلی» عالوه بر پرداخت به پیشینه تحقیق ،به شناسایی
نق

حکمروایی در مقیاس محلی پرداخته و نقا ضع

و قو را بررسی کرده اس
ایتتردی و ستتایل )2018( 5در پووهشتتی بتتا عنتتوان

 -2پیشینه تحقیق

«حکمروایی و بازیابی :مقایسه مقابله با فاجعتههای اخیتر

الف) پژوهشهای خارجي

در سریالنکا و نیوزیلند» به بهبود اوضا بعد از زمی لترزه

پتتتاپووی  )2008( 1در پووهشتتتی بتتته بررستتتی

ستالهای  2010و  2011نیوزیلنتد اشتاره میکننتد کتته

حکمروایتتی ختتوب و سیاستت کتتاه
اوکترای پرداخت

و از سته شتاخ

فقتتر در کشتتور
عمتده حکمروایتی

یعنی :مشتارک  ،پاستخگویی و شتفافی استتفاده کترده
اس

نتایج تحقیق نشان دادند کته بتا توجته بته اهتدا

توستعه هزاره در کاه
کاه

ویرانی زیادی را در پی داش
کمی بهبود یافته اس

و در حتال حاضتر ،اوضتا

ای پووه  ،به ساختار حکومتی

که ای دو بازیابی را هدای کرد اشاره دارد نتیجه ،نشان
داد که اثرا بالیای طبیعی بهطور بالقوه میتوانتد طتول

فقتر ،تکامل حکمروایی خوب در

عمر و بازیابی آنها را پیچیده کند سازگاری روند و نتتایج

فقر روستایی در اوکرای مؤثر بوده و بهره بردن از

در ارتبا با هنجارهای فرهنگی و مسئله حیاتی مستک ،

شاخ های حکمروایی خوب ،بسیار مناسبتر از شترای
کنونی آن کشور در کاه

فقر میباشد

موضتتوعا اصتتلی در ایتت دو متتورد هستتتند کتته نتتو
حکمروایی در ای موارد بسیار مؤثر اس

دی الویرا 2و همکاران ( )2013پووهشی بتا عنتوان
«اقتصاد سبز و حکمروایی شهری» انجتام دادنتد نتیجته

1- Popovych
2- De Oliveira

3- Healey
4- Virtudes
5- Gjerde and Sylva
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کتتافی بتته بح ت متتدیری شتتهری احستتاس میشتتود و

هیلایی )2015( 3در پووهشی بتا عنتوان «نظریته
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ستتجادی و همکتتاران

ب) پژوهشهای داخلي

نتیجه پووه

کاظمیان ( )1383در رساله دکتری

بررستتی نق ت

( )1396در پووهشتتی ،بتته

حکمروایتتی شایستتته در ارتقتتای کیفی ت

شهری با سازمان فضایی» حاکی از آن بود کته دستتیابی

محتتی زیس ت شتتهری محلتته بتتا فتتردوس پرداختنتتد

به ستازمان فضتایی متکثتر ،همگترا ،کارآمتد و پایتدار در

جمتتعآوری دادههتتا از طریتتق پتتر کتتردن پرسشتتنامه و

منطقه کالنشهری تهران مشترو بته استتقرار ستاختار

مصتتاحبه رودررو بتتا ستتاکنان بتتا حجتتم  374نفتتر و

و ایت امتر نیتز

تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجتام

مشرو به نهادها و رواب قدر متتوازن و شتهروندمدار

یافتههای تحقیق ،حاکی از آن است کته در

حکمروایی افقی ،متکثر ،منستجم است
اس

گرفته اس
شاخ

تقوایی و تاجدار ( )1388در پووهشی تح عنتوان

در تصمیمگیریهتای

مشارک  ،تمایل به شرک

محی زیستی در ستطح محلته ،در شتاخ

پاستخگویی،

«درآمتتدی بتتر حکمروایتتی ختتوب شتتهری در رویکتتردی

توجه مسئوان به بهبود وضعی محی زیست محلته در

تحلیلی» به ایت نتیجته رستیدند کته در زمتان حاضتر،

شاخ

اثربخشی و کارایی ،تأثیر برنامههای اعمتال شتده

رویکتتترد حکمروایتتتی ختتتوب شتتتهری ،اثربخ تتتتری ،

شهرداری در کاه

کمهزینهتری و پایدارتری شیوه اعمتال متدیری است

شفافی  ،میزان اطال افراد از اجرای طرحها و برنامههای

آلودگی محتل زنتدگی ،در شتاخ

هد از ای تحقیق ،بررستی و تحلیتل مفتاهیم و اصتول

زیس محیطی در محلته ،در شتاخ

مرتب با حکمروایی خوب شتهری و بررستی نمونتهای از

میزان مسئولی پذیری متدیران شتهری در قبتال حفت

مستئولی پتذیری،

تجارب داخلی مرتب با ای رویکرد میباشد نتایج نشتان

محی زیس

دادند که با وجتود ستاختاری شتدن برختی از مشتکال

برخورد قانونی مسئولی با عوامل آلودهکننده محلتی ،در

شهری در ایران ،تبیی صحیح ،نهادینهستازی و

مدیری

شاخ

عدال

شهری ،در شتاخ

قتانونمحتوری ،میتزان

و برابری ،میزان دسترسی به فضاهای بتاز

نگاه راهبردی به موضو حکمروایی خوب شهری ،کمتک

و ستبز و فضتتاهای زیست محیطتتی در محلتته ،دارای بتتار

میکند تا مدیری پایتدار شتهری بهسترع و امیتدواری

عاملی بی تری بودند

بیشتری در شهرهای ایران شکل گیرد

موحتتد و همکتتاران

توکلینیا و شمسپویتا ( )1396مقالتهای بتا هتد

( )1393در پووهشتتی ،بتته

بررسی حکمروایی خوب شهری در محلههای منطقته 19

تبیتتی وضتتعی متتدیری محلتتی از لحتتا مؤلفتتههتتای

شهرداری تهران پرداختند نتیجه پووه

حکمروایی خوب و ارتبا آن بتا مؤلفته مشتارک انجتام

بر پایه مدل تاپسیس و آزمونهای آماری تنها  24درصتد

دادند نتایج تحقیق نشتان دادنتد کته ستطح مؤلفتههای

از محلهها دارای وضتعی حکمروایتی ختوب متیباشتند

حکمروایتتی اجتمتتا محلتتی در محلتته درکتته ،از ستتطح

همچنی یافتههای تحقیق نشان دادند کته بتا توجته بته

همچنتتی بتتی مشتتارک و

آزمتتون  ،T-TESTمتغیتتر حکمروایتتی ختتوب شتتهری از

متوستت  ،پتتایی تر استت

حکمروایی اجتما محلی و مؤلفههای آن ،رابطه معنتادار
و مستقیمی وجتود دارد بنتابرای بتا کتاه
امتیاز حکمروایتی اجتمتا محلتی ،کتاه
سوی دیگر با اف
نیز کاه

مییابد

وضعی

مشتارک ،
مییابتد و از

حکمروایتی ،ستطح مشتارک

نشتان داد کته

سطح متوس میانگی ها پتایی تتر بتوده و ایت موضتو
نشان میدهد که در محلههای نمونه ،ستطح حکمروایتی
خوب در حد مناسبی نیس
حکم نیا و همکتاران

( )1394در پووهشتی ،بته

بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در شتهر ایتالم
پرداختند در ای پتووه

از سته شتاخ

پاستخگویی،
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او با عنتوان «تبیتی رابطته ستاختار حاکمیت و قتدر

محی زیس شهری از دیدگاه ساکنان و بررسی وضتعی
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تحلیتتتل دادههتتتا ،از نتتترمافتتتزار  SPSSو از آزمتتتون t

مدیری آنها نیتز تغییتر کنتد ).(Lewis & Mioch, 2005

تتتکنمونتتهای استتتفاده شتتد ارزشگتتذاری متغیرهتتا بتتا

حکمروایی مطلوب شهری در سال  1994به یک مشتغله

نتتایج

ذهنی و چند سال بعد به یک اجبار تبدیل شد در اواختر

بر پایه آزمون  t- testحتاکی از

دهتته  ،1980پتتس از یتتک دهتته سیاستت های تعتتدیل

آن اس که سطح تمام شاخ های حکمرانتی ختوب در

اقتصادی -ساختاری در بسیاری از کشتورهای آفریقتایی،

شهر ایالم ،پایی تر از سطح متوس طی لیکتر است ؛

بانک جهانی به ای نتیجته دست یافت کته حکمرانتی،

لذا میتوان گف که نتواحی چهتاردهگانته شتهر ایتالم از

کته

بهرهمندی از طی لیکتر صتور گرفتته است
بهدس آمده از پووه

لحا ای مؤلفهها ،در سطح نامطلوبی قرار دارد

موضوعی اساسی در راهبرد توسعه کشورهایی است
عملکردشان ضعی

اس

بته عبتارتی ،بانتک جهتانی در

مطالعتتا ستتال  1989دریاف ت کتته حکمرانتتی -شتتیوه
متتتدیری و اداره کشتتتور یتتتا رابطتتته شتتتهروندان بتتتا

 -3مباني نظری
امروزه تغییتر از حکوم

بته حکمروایتتی ،چیتزی

حکوم کنندگان -موضو محوری توسعه است

پتس از

بیشتتتتر از تغییتتر در ستتتاختار نهتتادی م تیباشتتد ایتتت

آن ،ستتازمان ملتتل ،در دومتتی کنفتترانس مربتتو بتته

تغییترا شامل :تغییر در سبک ،بیان و گفتمان حکوم

سکونتگاههای انسانی در سال  1996استانبول ،شعار خود

دیگتر ایت تصور وجتود نتدارد کته دولتت دارای

را فعالی جهانی برای حکمروایی خوب شهری قرار داد و

حتق انحصاری حکمروایتی است و همچنتی در متتورد

تأکید کرد که شهرهای جهان بایتد در راستتای استتقرار

مسئولی های دولت و بخ های دیگر ،قطعیت وجتتود

حکمروایی شهری ،قدم بردارند (بركپور )1385 ،مفهوم

بهعنوان فراهمکننده کااهای عمتومی

حکمروایتتی ،از دهتته  1980وارد متتتون جامعهشناستتی

یک تستهیلگتر را بتر عهتده دارد کتته

سیاسی و اداره امر محلتی شتد و دالت بتر موضتو یتا

است

ندارد نق

دول

نیس بلکه نق

جوامع محلی را قتادر میسازد امور ختود را اداره کننتتد
کته مشتروعی

(تتتوکلی و متتؤمنی )1395 ،و از هنگتتام مطتترح شتتدن

از ای که ناشی از قیومی انتخاباتی حکومت

اصطالح حکمروایی خوب ،تعری و برداشت های زیتادی

به همی ترتیتب ،تصتور بتر ایت است
حکمروایی ،بی

محتوایی قدیمی دربتاره رابطته قتدر و جامعته داشت

سنتی باشتد ،بتا مشارک مستقیم شهروندان و ذینفعان
در اداره فعالی ها حاصتل میشود ) (Woods, 1995از

از آن شتتتده استتت (حتتتاتمینواد و همکتتتاران)1394 ،
حکمروایی ختوب عبتار است

از :رابطته صتحیح بتی

شهری حتاکی

حکوم کنندگان و شهروندان که هتد آن ،بته بیشتینه

از آن هستتتند کتته مبتتاحثی ماننتتد :رهیاف ت مشتتارکتی،

رساندن بهزیستی عمومی ،توجه به برختورداری متادی و

راهبتردی شتهری در

متادی و معنتوی آنهتا ،رفتع

ای رو دیدگاههای نوی در حوزه مدیری
حکمروایی کالنشهرها و متدیری

معنوی انسانها و رضتای

مقابل رهیاف های متمرکز و از باا بته پتایی  ،بتهمنظور

نیازهتتا و حمایت از حقتتو اساستتی و آزادی شتتهروندان

مشتتتارکتی کتتتردن متتتدیری و انعطا پتتتذیر هستتتتند

اس (اسماعیلزاده و همکاران)1394 ،

( )Hendriks, 2013ای رویکردهتای جدیتد متدیری
شهری ،از مشارک و شفافی  ،بهعنوان مؤلفههای اصتلی
اهدا خود استفاده میکنند که سازماندهی منعطفی بتی
ارتباطا متقابل و کن های اجتمتاعی بخت

خصوصتی و

مدیری شهری اس ( )Mc Cann, 2016هرچه متتاهی

اهمی

حف تعتادل بتی نیازهتای نستل امتروز و

آینتتده از طریتتق توستتعه پایتتدار ،تغییتتر رویکتتردی را در
مدیری
اس

شهری و ارائه ختدما شتهری بته وجتود آورده
ایت تغییتر رویکترد ،بته ورود مفتاهیمی همچتون

حکمروایی خوب شهری انجامیده که بهعنوان کاراتری و
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مسئولی پذیری و قتانونمتداری استتفاده گردیتد بترای

اتفاقتا  ،در شهترها پیچیدهتر میشود بایتتد خ مشتتی
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اثربخ تری شیوه اداره شهرهای امتروزی مطترح شتده

بالندگی و رشتد و شتکوفایی استتعدادها و ظرفیت هتای

ای رویکرد در اداره شهرها بر مبنای توسعه پایتدار

از ای ت رو

اس

آحتتاد جامعتته و قابلی ت هتتای محیطتتی است

شهری و همچنی پاسخگویی بته

متتیباشتتد (محمتتدپور زرنتتدی و طباطبتتایی مزدآبتتادی،

الگوی نظری حکمروایتی

 )1396حکمروایی خوب شهری نهتنها بایتد در راستتای

خوب و بهویوه حکمروایی خوب شهری ،در تتالش بترای

پایداری در شهر باشد بلکته بایتد بته فراینتدهای

کن گران در مدیری

تمامی نیازهای شهروندان اس

صور بندی بهتری شتیوههای اداره و متدیری
اس

شاخ

شتهری

تصمیمگیری عادانه و شفا نیز بیانجامد

در واقع حکمروایی خوب شتهری ،اثرگتذاری همته

دول در ارتقای حکمروایی خوب ،نقت

دارد دولتتی

کن گران عرصه شهری بر اداره و متدیری شتهر ،بترای

که ادعای حکمروایی خوب دارد ،از ذینفعان ،اعتماد بیشتتری

بتترآورده کتتردن ختتدما عمتتومی ،نیازهتتای عمتتومی

جلب میکند و کستبوکار و فرهنت

ستازمانی مناستبی

شهروندان و برقراری یک تتوازن و تعتادل بتی نیازهتای

ایجاد خواهد کرد ()Sukmadilaga et al., 2015

به نظر فالودی ،1تمایز میان نظریههای محتتوایی و

نسل فعلی و آینده میباشد (شاکری)1393 ،
حکمروایی شایسته برای دستیابی به توسعه پایتدار

رویهای ،فق در بح های نظری خالصه نمیشتود بلکته

در قلمرو هر سرزمی  ،جزو ضروریا اس (شتری زاده و

منعکسکننده دو نو از مسائل کامالً متفاوتی است کته

همکاران )1396 ،ای رویکترد نتوی در بحت متدیری

برنامهریزان و مدیران شهری بتا آنهتا روبتهرو میشتوند

جوامع انسانی در کشورهای درحالتوسعه میتواند بستیار

یک نو مسائلی نظیتر :نظتام کتاربری زمتی  ،واحتدهای

راهگشا باشد و در حل مسائلی از قبیل :فستاد ستازمانی-

همسایگی و جریان ترافیک اس

که محتوای برنامهریزی

نهتتادی ،آمتتوزش و ارتبتتا بتتتا متتردم ،توانمندستتازی

را تشکیل میدهند نو دیگر ،مسائلی هستند که به خود

در ایت نتواحی

برنامهریزان ،تشکیال و روش کار آنان مربتو میشتود

سیاس های راهبردی از طریق مشارک

ای مستائل ،بنیتادیتر و درعی حتال کلیتتر از مستائلی

تحوا شگرفی ایجاد نماید (علیزاده و همکاران)1394 ،
در ادبیا توسعه میان حکمروایی ختوب و توستعه

هستند که بهعنوان مسائل مربو به محتوای برنامهریزی

پایدار ،ارتبتا نزدیکتی وجتود دارد کته ایت ارتبتا در

تلقی میشوند تا وقتیکه ای مسائل بهنوعی حل نشتوند

سطوح مختل ملی تا محلی ،از اهمی بسیاری برخوردار

حتی نابتری نظریه محتوایی نیز ثمری نخواهد داشت

اس ( )Go et al., 2014دستیابی به شهری با قابلیت

او میگوید با آنکه هر دو نظریه بترای برنامتهریزی متؤثر،

زندگی شهری باا که در آن ،امکانتا و

ضروری است

امتا برنامتهریتزان بایتد نظریته رویتهای را

زندگی و کیفی

نیازهای شهروندان ،تتأمی شتود در گترو تحقتق الگتوی

بهعنوان پوش

یا لفتا نظریته محتتوایی ببیننتد و نته

و

برعکس بهای ترتیب تمایز میتان رویته و محتتوا اگرچته

حکمروایی خوب شهری اس

کته اجمتا  ،مشتروعی

شتهروندان

عمدتاً در حتوزه نظریتههای برنامتهریزی صتور گرفتته

در تصمیمگیری و اداره امور شهرها را تضتمی نمایتد از

اس  ،اما ای دستهبندی در زمینه موضوعا عملی نیز از

ای رو حکمروایی خوب ،الگویی بترای استتفاده بهینته از

نظر کمک به تفکیک مسائل و چال ها ،تعیی اولوی ها

اثربخشی تصمیما را فراهم کند و مشارک

منابع و اختیارا به منظور نیل به اهتدا و آرمتانهتای

و تشخی

راهحلهای مناسب ،ارزشمند اس

توسعه پایدار تلقی شده اس ؛ توسعهای که تضمی کننده
تحقق عتدال  ،نظتم ،امنیت و ستالم فترد و جامعته و
حفاظ بهینه از منابع زیستی در کنار رفاه و پیشترف و

1- Faludi
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مردمستتاار و برابرخواهانتته ،بتترای تأثیرگتتذاری تمتتامی

حکمروایی خوب ،پی نیاز اساستی بترای توستعه پایتدار
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نظریه محتوایي :مسائل و مشکالتی مانند :اسکان
غیررستمی ،گستترش بخت

غیررستمی شتهر ،ختتدما

نمونهگیری غیرتصادفی به شیوه ستاده و آستان ،انتختاب
گردید و پرسشنامهها در میان آنهتا بته تفکیتک محلته و

مستتائل موضتتوعی و محتتتوایی شتتهر دستتتهبندی کتترد

 ،3213محله  2با جمعی

 ،4483محلته  4بتا جمعیت

همچنتتی غالتتب مستتائل و مشتتکالتی کتته از دیتتدگاه

 ،9227محلتته  14بتتا جمعیتت  13194و در نهایتت در

شتتهرداریها طبقهبندیشتتدهاند در ایتت دستتته قتترار

محله یک  41پرست نامته ،محلته دو  57پرست نامته،

میگیرند

محلتته چهتتار 116 ،پرس ت نامتته و محلتته چهتتارده166 ،

نظریه رویهای :ای دسته از مستائل کته بته نظتام

پرسشنامه توزیع گردید مالك انتخاب محلههای 4 ،2 ،1

برنامهریزی و اداره شهر مربو میشوند اگرچته مستائلی

و  14برای ای پتووه  ،شتاخ های موجتود در طترح

ناملموس و پنهان هستند اما مهمتر و بنیادیتر از مسائل

تفصیلی شهر مریوان میباشد که میتوان به شاخ های

محتوایی و آشکار شهر به شتمار میآینتد؛ زیترا آنهتا بته

تعداد طبقا ساختمانی ،کیفی

ابنیه ستاختمانی ،عمتر

وجود آورنده یا تشتدیدکننده مستائل محتتوایی هستتند

ابنیه ستاختمانی ،استتحکام ستازه ستاختمانی ،مستاح

ضع توان نهادی شهرها ،جاافتادگی و تفتر بخ هتای

عرصه و اعیان تودههای ستاختمانی ،شتبکههای معتابر و

مختل ت اداره شتتهر ،کمبتتود انگیتتزه و ابتکتتار در ایجتتاد

دسترسی محلهها ،سرانه کاربریهای موجود در محلتهها،

تحوا اساسی در شتهر ،مقاومت در برابتر دگرگتونی و

چگونگی تأسیسا و تجهیزا محلتهها ،درآمتد متوست

رواب نامناسب میتان حکومت و متدیری های محلتی و

ختتتانوار و تحصتتتیال اشتتتاره کتتترد (طتتترح تفصتتتیلی

شهری ،از جمله ایت معضتال هستتند هرگونته تحتول

مریوان )1390،محلهای موردبررسی در هسته مرکتزی

مسائل موضوعی آن ،منتو بته

مریتتتوان واقتتتع شتتتدهاند محلتتتههای  4و  ،14بتتتافتی

اصالحا اساسی در رویکردها و نظامهتای برنامتهریزی و

برنامهریزیشده دارند و از نظر کالبدی ،نوستاز هستتند و

مدیری شهری اس (بركپور)1381 ،

ساکنان آنها پایگاه اجتماعی -اقتصادی بهتتری دارنتد در

اساسی در شهر و کاه

مقابل ،محلههای  1و  2دارای بافتی برنامهریزی نشتده و
 -4روش تحقیق

از نظر کالبدی دارای فرسودگی میباشند و ساکنان آنهتا

در ایتت پتتووه  ،دادههتتای متتوردنظر بهصتتور

از پایگاه اجتماعی -اقتصادی پتایی تری برخوردارنتد؛ بته

اسنادی و پیمایشی جمعآوری شدهاند در شیوه اسنادی،

همتتی دلیتتل ایتت محلتتهها در ایتت پتتووه

شتتاخ هتتای موردبررستتی ،استتتخرا شتتدهاند و ایتت

گردیدند
در ای پووه

شاخ ها در قالب پرست نامته تنظیمشتده و در نهایت

بهمنظور سنج

انتختتاب

اعتبار پرسشنامه،

بهصور پیمای  ،پرسشنامه  20سؤالی بر اساس طیت

از شاخ

پنجگزینهای لیکر در بی جامعه نمونه توزیتع گردیتد

بتترای محاستتبه ایتت شتتاخ  ،از نظتترا کارشناستتان

حاضتتر ،متشتتکل از ستتاکنان

در زمینه محتتوای آزمتون متوردنظر استتفاده

جامعتته آمتتاری پتتووه

متخص

نسب روایتی محتتوایی استتفاده شتده است

حکمرانتی

محلههای  ،14 ،4 ،2 ،1از ناحیه یک شهر مریتوان است

میشود که بر ایت استاس ،ستؤاا شتاخ

کتته در مجمتتو طبتتق طتترح تفصتتیلی مریتتوان در ستتال

خوب شهری توس پانزده نفر از متخصصان ،ارزیابی شد

 ،1390حدود  30117نفر جمعی دارند (طرح تفصتیلی

پی

از توزیع پرسشنامه ،روایی و پایایی آن به شیوههای

مریوان )1390،و با استفاده از فرمول کوکران ،حجم کلی

مختل سنجیده شد حداقل مقدار ضریب اعتبتار محتتوا

نمونهها 380 ،نفر برآورد گردید افراد نمونه با استتفاده از

( )CVRبتتا توجتته بتته تعتتداد متخصصتتی بایتتد مقتتدار
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شهری نامناسب و کمبتود بهداشت را میتتوان در زمتره

متناسب بتا جمعیت محلتهها کته محلته  1بتا جمعیت
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قابلقبول 49 ،درصد باشد که بر استاس فرمتول ضتریب

کرونبتتا استتتفاده شتتده اس ت

اعتبار محتوا ،مقدار بهدس آمده برای پرس نامه حاضتر

محاسبه شده  72درصد برای مجمو گویههای شتاخ

برابر با  55درصد اس و ای بیانگر ای اس کته از نظتر

حکمرانی خوب شهری میباشد کته نشتاندهنده پایتایی

متخصصتتان ،ایت محتتتوای پرست نامه متتیتوانتتد متتا را

باای سؤالهای پرسشنامه و همبستگی درونی پرس ها

دستیابی به هدفمان یاری رساند در جتدول  1بته نتتایج

نتایج ای آزمتون در جتدول

ستتنج

 3نشان دادهشدهاند

پایتتایی پرسشتتنامه ،از روش محاستتباتی آلفتتای

متغیر

مشارکت شهروندان

اثربخشي و کارایي

پذیرا و پاسخگو بودن

مسئولیتپذیری

شفافیت

قانونمندی

جهتگیری توافقي

عدالت

بینش راهبردی

CVR

تمرکززدایي

مقدار

میانگین

جدول  -1مقدار  CVRشاخص حکمروایي خوب شهری

0/51

0/62

0/55

0/49

0/59

0/64

0/57

0/50

0/53

0/55

0/55

متغیر

مشارکت شهروندان

اثربخشي و کارایي

پذیرا و پاسخگو بودن

مسئولیتپذیری

شفافیت

قانونمندی

جهتگیری توافقي

عدالت

بینش راهبردی

ALPHA

تمرکززدایي

مقدار

میانگین

جدول -2مقدار  ALPHAشاخص حکمراني خوب شهری

0/67

0/72

0/78

0/69

0/71

0/70

0/72

0/76

0/77

0/71

0/72

در جتتدول  ،2شتتاخ های موردبررستتی بهصتتور
اجمتتالی معرفتتی شتتدهاند در ایتت پتتووه

دریاف شد و در مرحلته بعتد پتس از اعمتال اصتالحا ،

بتتهمنظور

برای تأیید نهایی و تعیی وزن و اهمی هریک از ابعاد و

شناسایی شاخ های حکمروایی ختوب شتهری ،از روش

شاخ ها ،دوباره دیدگاههای گتروه در قالتب پرسشتنامه

در ایت روش ،ابتتدا مؤلفتهها و

گردید که در نهای  ،مؤلفهها و گویههای

دلفی استفاده شده اس

مربوطه دریاف

شاخ ها از منابع داخلی و خارجی ،استتخرا گردیتد و

مربوطه برای ارزیابی حکمروایی ختوب شتهری در شتهر

در اختیتتار کارشناستتان قتترار گرفت و دیتتدگاههای آنتتان

مریوان تدوی گردید
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حاصل از ای آزمون اشاره شده اس

برای سنج

همچنی بتهمنظور

متغیرها اس

میتتزان میتتانگی آلفتتای
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جدول  -3اصول حکمروایي خوب شهری
شاخص (اصول)
مشارک شهروندان

تعریف شاخصها
مشارک

مشارک نیازمند تشکل یافت و سازماندهی اس

شهروندان ،کانون اصلی حکمروایی خوب شهری اس

ای

موضو به مفهوم آزادی تشکیل مؤسسه و آزادی بیان از یکسو و جامعه مدنی سازمانیافته از سوی دیگر اشاره دارد
حکمروایی خوب به مفهوم آن اس که فرایندها و مؤسسا  ،نتایجی را ارائه کنند که نیازهای جامعه را برآورده ستازند و

اثربخشی و کارایی

در کنار آن به بهتری شکل از منابع بهرهبرداری کنند مفهوم کارآمدی در حیطه حکمروایی ختوب؛ بته معنتی استتفاده
پذیرا و پاسخگویی بدی معناس که خواستههای ذینفعان شهری با آغوش باز پذیرفته شود و در مقابل ،پاسخ مناستبی

پذیرا و پاسخگو بودن

به آنها داده شود نهتنها مؤسسا دولتی بلکه بخ

خصوصی و سازمانهای جامعته متدنی نیتز بایتد پاستخگوی عمتوم

جامعه باشند
مسئولی پذیری

ای معیار بر مسئول بودن و به عبار دیگر ،پاسخگو بودن مسئوان و تصمیمگیران در قبتال شتهروندان استتوار است
بنابرای وجود سازوکارهایی برای پاسخگویی مسئوان ضروری اس
نقطه مقابل پنهانکاری در تصمیمگیری اس

شفافی

پنهانکاری ،امکان بروز فساد در تصمیمگیری را افزای

متیدهتد ،حتال

آنکه شفافی  ،مانع از گسترش آن میشود ای معیتار بتر گتردش آزاد اطالعتا و ستهول دسترستی بته آن ،وضتوح
اقداما و آگاهی مستمر شهروندان ،از روندهای موجود استوار اس
منظور از قانونمندی در تصمیمگیری شهری ،وجود قوانی کارآمد ،رعای عادانه چارچوبهای قانونی در تصمیمگیتری

قانونمندی

و دور بودن افراد غیرمسئول از تصمیمگیریهاس

پایبندی به قوانی  ،مستلزم آگاهی شهروندان از قتانون و همچنتی

احترام مسئوان به قانون اس
شهر ،عرصه گروهها و منافع مختل
جه گیری توافقی

میان منافع مختل

اس

ای

و گاهی در تضاد با هم اس

کار مستلزم وجود ارتبا

منظور از جه گیری توافقی ،تعدیل و ایجاد توافق

و تالش مشترك میان سازمانها دولتی ،شهروندان و

سازمانهای غیردولتی اس
عدال
بین

راهبردی

تمرکززدایی

منظور از عدال  ،ایجاد فرص های مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای وضعی رفاهی آنها و تالش در راستتای
تخصی

عادانه منابع و مشارک اقشار محروم در اعالمنظر و تصمیمگیری اس

فرا رفت از زندگی روزمره شهری ،مستلزم وجود بینشی گسترده و درازمد نسب

به آینده یا داشت بین

راهبردی

در زمینه توسعه شهری اس
واگذاری اختیار به سازمانها و مراکز مختل

و صالحی

نهادهای محلی بر انجام وظای

تأکید دارد تمرکززدایی بر

اصل تفویض مسئولی به سطح پایی استوار اس

منبع( :تقوایي و تاجدار1388 ،؛ مشکیني و مؤذن)1394 ،
موقعیت محدوده مورد مطالعه

دیواندره ،از شر به سنند  ،از جنوبشرقی به سروآباد و

شهر مریوان در  125کیلومتری غرب سنند قترار

از شمالغربی به دره شلیر و از غرب کشور هتم بته شتهر

دارد شهر مریوان دارای طول جغرافیایی شرقی حتداکثر

پنجوی شهرستان سلیمانیه کشور عرا با  100کیلومتر

بی  45دقیقه و  46درجه و حداقل بی  58دقیقه و 45

مرز مشترك منتهی میشود شهر مریوان نیز با جمعیتی

درجه و عرض شمالی حتداکثر  48دقیقته و  35درجته و

معادل  92993نفتر در ستال  1385و  110464نفتر در

حداقل بی  19دقیقه و  35درجته نصت النهار گرینتوی

سال  ،1390سومی شهر پرجمعی استان میباشد

قرار دارد که در ارتفا  1320متری از سطح دریتای آزاد
قرار دارد مریوان از شتمال بته ستقز ،از شمالشترقی بته

در جتدول  4بتته جمعیت هتر کتتدام از محلتتههای
موردبررسی اشاره شده اس
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پایدار از منابع طبیعی و حمای از محی زیس اس

 90تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اقتصاد و مدیری شهری /شماره بیس وچهارم ،پاییز 1397

Downloaded from iueam.ir at 11:59 +0430 on Monday July 8th 2019

شکل  -1موقعیت محدوده موردمطالعه
منبع( :طرح تفصیلي شهر مریوان)1390،
جدول  -4جمعیت محلههای موردبررسي
محلهها

جمعیت

محله 1

3213

محله 2

4483

محله 4

9227

محله 14

13194

منبع( :طرح تفصیلي شهر مریوان)1390،

و دادههتا دارای

 -5یافتههای تحقیق

کوچکتر باشد ،آزمتون معنتیدار است

قبتتتل از تجزیتتتهوتحلیل دادههتتتای پرسشتتتنامه و

توزیع نرمتالی نیستتند؛ در نتیجته آزمتون کولمتوگرو -

فرضیههای تحقیق باید بررسی گردد که دادهها از توزیتع

استتمیرنو بتترای نمرههتتای شتتاخ

حکمروایتتی ختتوب

نرمالی برخوردار هستتند یتا نته؛ چنانچته توزیتع دادههتا

شتتهری ،معنتتادار استت ؛ بنتتابرای متغیرهتتای شتتاخ

نرمال باشد ،از آزمونهای پارامتریک استفاده میگتردد و

حکمروایی خوب شهری دارای توزیتع نرمتالی هستتند و

در صتتور عتتدمنرمال بتتودن دادههتتا ،از آزمونهتتای

میتوان از تحلیلهای پارامتریک ،آزمون تحلیل واریتانس

ناپارامتریک استفاده میگتردد در نتیجته بتا استتفاده از

یکراهه 1برای بررستی تفتاو محلتههای  4 ،2 ،1و 14

روش کولموگرو  -استمیرنو بته نرمتال بتودن دادههتا

شهر مریوان استفاده کرد

میرسیم همانگونه که در جدول  5مشتاهده متیگتردد
اگر مقدار بهدس آمده ،از مقدار تقریبی معناداری آزمتون
1- One Way Anova
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انحرا استاندارد

1/707

0/923

1/162

1/428

1/623

0/826

1/153

1/81

1/953

0/981

نمره Z

0/679

0/798

0/849

0/400

0/426

0/634

0/289

0/333

0/523

0/963

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

میانگی

در ادامه ،پرست نامتههتا در محلتههتای محتدوده

پذیرا و پاسخگو بودن ،نسب به سایر شاخ ها وضتعی

موردمطالعه توزیع گردید که نتایج آن در جدول  6نشتان

بهتری دارد بنابرای میتتوان گفت کته میتانگی تمتام

با توجه به نتایج جتدول  ،6در محلته 1

شاخ هتای حکمروایتی شتهری در محلته چهتار شتهر

شتهر مریتوان ،شتتاخ هتای عتتدال و قتانونمنتتدی ،در

مریوان همچون محله یتک و دو آن ،کمتتر از متوست 3

داده شده اس

بدتری شرای قرار دارند و در مقابل ،شتاخ
شهروندان نسب

به سایر شاخ ها وضعی

بنابرای میتوان گف

مشتارک
بهتری دارد

که میانگی تمام شاخ ها کمتتر

اس و حکمروایی خوب شهری در ای محله نیز در حتد
مطلوبی قرار ندارد در محله  14شتهر مریتوان ،شتاخ
اثربخشتتی و کتتارایی ،در بتتدتری شتترای قتترار دارد و در

از متوس  3است و حکمروایتی ختوب شتهری در ایت

مقابتتل شتتاخ

محله در حد مطلوبی قرار ندارد در محله  2شهر مریوان،

وضعی بهتری دارد بنابرای میتوان گف کته میتانگی

شاخ های عدال

و قانونمندی ،در بدتری شرای قرار

تمام شاخ های حکمروایی شهری در محله چهار شتهر

شتتفافی نستتب بتته ستتایر

مریتتوان همچتتون محلتته یتتک ،دو و چهتتار آن ،کمتتتر از

دارنتتد و در مقابتتل ،شتتاخ
شاخ ها ،وضعی

شتتفافی  ،نستتب بتته ستتایر شتتاخ هتتا

بهتری دارد بنابرای متیتتوان گفت

متوس  3اس

و حکمروایی خوب شهری در ای محلته

که میانگی تمام شاخ های حکمروایی شهری در محله

نیز کمتر از میانگی نرمال  3است

دو شهر مریوان؛ همچون محله یک آن ،کمتر از متوست

مقدار میانگی و انحرا استاندارد هر یک از شاخ های

 3اس و حکمروایی خوب شهری در ایت محلته نیتز در

حکمروایی خوب شهری در محدودههای موردمطالعه ،در

حد مطلوبی قرار ندارد در محله  4شهر مریوان ،شتاخ

جدول  6نشان داده شده اس

عدال

در بدتری شرای قرار دارد و در مقابتل ،شتاخ

بهصتور تفصتیلی،
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1/46

1/93

1/67

1/32

1/21

1/73

1/12

2/41

1/99

1/81

متغیر

مشارکت شهروندان

اثربخشي و کارایي

پذیرا و پاسخگو بودن

مسئولیت و پاسخگویي

شفافیت

قانونمندی

جهتگیری توافقي

عدالت

بینش راهبردی

تمرکززدایي

جدول  -5آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای شاخص حکمروایي خوب شهری
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2

1/77

1/98

1/20

2/22

1

1/06

1

1/90

2

انحرا
استاندارد

0/63

0/55

0/62

0/37

0/70

0/44

0/33

0/44

0/60

0/63

میانگی

1/65

1/44

2

1/23

1/78

1/20

1/01

1

2/10

1/73

انحرا
استاندارد

0/52

0/45

0/63

0/38

0/56

0/37

0/31

0/31

0/66

0/54

میانگی

1/03

1

1/50

1/43

1/60

1/08

1/20

1/09

1/01

1/49

انحرا
استاندارد

0/32

0/31

0/47

0/45

0/50

0/34

0/37

0/34

0/31

0/47

محلهها

میانگی
محله 2

محله 4

محله 14

جدول -7آزمون لون جهت سنجش برابری واریانسها
Levene statistic

Df2

Df1

sig

0/682

376

3

0/513

جتتدول  7مربتتو بتته برابتتری واریتتانس گروههتتا

برابتتری واریانسهتتا برقتترار است

بتترای بررستتی تفتتاو

میباشتتد مقتتدار بهدستت آمده  sig=0/514بزرگتتتر از

شاخ های موردمطالعته ،از آزمتون واریتانس یکطرفته

 0/05اس ت ؛ لتتذا میتتتوان نتیجتته گرف ت کتته واریتتانس

استفاده شد که نتتایج آن در جتدول  8نشتان داده شتده

نمونتتهها برابتتر میباشتتد و شتتر استتتفاده از آزمونهتتای

اس

جدول  -8تحلیل واریانس یکطرفه شاخص حکمروایي خوب شهری
گروه

جمع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بین گروهي

20727

3

7909

97/64

0/000

درونگروهي

30321

376

81

مجموع

6048

379

با توجه بته ستطح معنتاداری در جتدول  ،8چتون

آزمتتون برابتتری واریانسهتتا ،آزمتتون دانکتت  1استتتفاده

مقتتدار بهدستت آمده ،کمتتتر از  0/05استت  ،مشتتخ

میکنیم در جدول  ،9نتتایج آزمتون دانکت نشتان داده

میگردد که بی گروهها تفاو معناداری وجتود دارد امتا

شده اس

برای بررسی تفاو جزئی و دقیق بتی گروههتا و اینکته
کدام یتک از محلتهها تفتاو معنتاداری بتاهم دارنتد ،از
1- DUNCAN

Downloaded from iueam.ir at 11:59 +0430 on Monday July 8th 2019

انحرا
استاندارد

0/87

0/63

0/73

0/39

0/63

0/34

0/37

0/32

0/68

0/76

شاخصها

اثربخشي و کارایي

پذیرا و پاسخگو

میانگی

2/77

2

2/23

1/25

2/01

1/10

1/19

1/03

2/18

2/43

بودن

مسئولیت

شفافیت

قانونمندی

جهتگیری توافقي

عدالت

بینش راهبردی

تمرکززدایي

محله1

مشارکت شهروندان

جدول  -6شاخصهای حکمروایي خوب شهری در محلههای موردمطالعه

حکمروایی خوب شهری در محلههای شهری  /احمد پوراحمد ،اسماعیل پیری ،یادگار محمدی ،شهرام پارسا ،سامان حیدری تتت 93
جدول  -9نتایج آزمون دانکن
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

Sig

1

25/6

2/87

0/023

2

16/8

0/31

0/910

4

19/5

2/56

0/257

14

4/6

2/91

0/043

معناداری هر یک از شاخ های حکمروایی خوب شهری

محلههای  1و  14تفاو معناداری وجتود دارد؛ در ادامته

در محلتتتههای  4 ،2 ،1و  14شتتتهر مریتتتوان و ستتتطح

با کمک آزمون tدونمونهای مستقل بررسی شده اس که

معناداری بهدست آمده بترای هتر یتک از ابعتاد شتاخ
مذکور میتوان گف

که محلههای  1و  14بتا توجته بته

سطح معناداری آنها که کمتر از  5درصد میباشد ،تفاو

حکمروایتی

ای دو محله در هر یک متغیرهتای شتاخ

خوب شهری دارای چه تفاو هایی با هم هستتند نتتایج
ای آزمون در جدول  10نشان داده شده اس

معناداری در شاخ های حکمروایی خوب شهری دارنتد
جدول  -10نتایج آزمون  tمستقل برای محلههای  1و 14
آزمون
متغیر

مقدار آماره t

تفاوت میانگین

معناداری

اختالف سطح کرانهها با اطمینان  95درصد
کرانه باال

کرانه پایین

مشارک شهروندان

1/6

-1/74

0/000

0/2598

0/0456

اثربخشی و کارایی

1/02

-1

0/000

0/2345

0/0428

پذیرا و پاسخگو بودن

0/34

-0/73

0/000

0/2583

0/0418

مسئولی

0/54

0/18

0/247

0/2462

-0/0387

شفافی

0/27

-0/41

0/000

0/2573

0/0437

قانونمندی

0/16

-0/02

0/000

0/2588

0/0411

جه گیری توافقی

0/09

0/01

0/118

0/2567

-0/0389

0/08

0/06

0/297

0/2598

-0/0432

0/89

-1/17

0/000

0/2598

0/0417

0/73

0/94

0/000

0/2444

0/0448

عدال
بین

راهبردی

تمرکززدایی

سطح معناداری در نتایج جدول  10نشان میدهد،

مسئولی پذیری ،جهت گیری تتوافقی و عتدال  ،تفتاو

بتتا توجتته بتته کرانتتههای بتتاا و پتتایی  ،چتتون مقتتادیر

معناداری ندارند و در سایر شاخ های موردبررسی ،ایت

بهدس آمده در هر دو کرانه باا و پایی مثبت میباشتد

دو محله دارای تفاو معناداری با همدیگر هستتند ایت

نشتتان میدهتتد میتتانگی مؤلفتتههای حکمروایتتی ختتوب

تفاو معنادار با توجه تفاو میانگی شاخ های متورد

شهری در محله  1نسب به محله  14بزرگتر است ؛ در

بررسی در هر دو محله ،به طور معنیداری بتاا نیست و

نتیجه تفاو معناداری در مؤلفههای حکمروایی بتی دو

میتوان گف وضعی شاخ های حکمروایی شتهری در

محله وجود دارد البته مقادیر منفی در جدول  10نشتان

ای دو محله نیز همچون محلههای دو و چهتار ،در وضتعی

میدهد محلههای یک و چهتارده ،تنهتا در شتاخ هتای

مطلوبی قرار ندارد و همه تقریباً در یک سطح هستند
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با توجه به نتتایج آزمتون دانکت و بررستی ستطح

بنابرای با توجه به آنچه نتتایج دانکت نشتان داد کته در
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خصوصتتی را در اداره امتتور شتتهرها اجتنابناپتتذیر کتترده

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد
رشد جمعیت

شهرنشتی و افتزای

مهتاجر بته

شهرها ،منجر به توستعه غیرقابتلکنترل نتواحی شتهری،
کاه

سطح رفاه انسانی ،حومهنشینی و بتروز مشتکال

فتتراوان بتترای شتتهرهای مختل ت بتتهویوه در کشتتورهای

ای اس کته شتهروندان و ذینفعتان در حتوزه شتهر ،از
کانون تصمیمگیری و تصمیمسازی مدیران مطلع نیستند
و ای عدماطال باع میشود که شهروندان ،برنامتههتا و
سیاستت گذاریهای متتدیران را نپذیرنتتد و بتتا کمتتتری

نگرانیهای برنامهریزان و سیاست متداران حتوزه شتهری

کتتارایی و اثرگتتذاری ،از دور ختتار شتتوند در رویکتترد

شده و باع شده اس که مدیران ،برنامهریزان شتهری و

مدیریتی حکمروایی خوب شهری ،ای مسئله بهدرستتی

همچنتتی سیاس ت مداران در ای ت زمینتته ،ورود کننتتد و

شناسایی شده و حق شهروندان و ذینفعتان در متدیری

جویای عل شوند بنتابرای در گتام اول ،درك محتی و

شتتهری در نظتتر گرفتتته شتتده اس ت ؛ بهطوریکتته تمتتام

ضرور مواجهه با مسائل برخاسته از فشتارهای ناشتی از

از

متغیرهای محیطی ،فار از موضو کسب مزی

رقتابتی،

الزامی اس که بهشتد  ،نتو تصتمیمگیتری و عملکترد

سیاس ها و برنامههای شتهری حتی تنظتیم و پتی
اجراشدن بتا آنهتا در میتان گذاشتته شتده و در نهایت
خروجیاش را تأیید کردهاند
نتیجه پووه

مدیران را تح تأثیر قرار میدهد ای الزام ،برای مدیران

نشان داد که در محلته  ،1میتانگی

شتتهری ،از اهمی ت قابلتوجتتهای برختتوردار اس ت ؛ زیتترا

تمام شاخ ها کمتر از  ،3یعنی کمتر از میانگی نرمتال

عدمتوجه به وضعی هر متغیر تأثیرگذار ،منجر بته بتروز

میباشد و در بی ای شاخ ها ،مشارک شتهروندان بتا

مسائل و مشتکالتی فراگیتر ماننتد :فقتر ،بیکتاری ،تتورم،

میانگی  2/77دارای بیشتری میانگی و عدال

با مقدار

آلتتودگی محی زیست  ،نتتابودی زیرستتاخ ها ،تعتتارض و

 1/03دارای کمتری میانگی میباشتد در محلته  2هتم

ناهنجاری و غیره در محی شتهر میشتود لتذا میتتوان

میانگی تمام شاخ ها پایی تر عدد 3؛ یعنتی میتانگی

شهری میتواند به دنبتال ایجتاد محیطتی

معیار میباشد و در بتی ایت شتاخ ها ،قانونمنتدی و

بهتر ،مساعدتر ،سالمتر ،آسانتر ،مؤثرتر و دلپذیرتر بترای

عدال با میانگی  1دارای کمتری میتانگی میباشتند و

گف

مدیری

کلیه ساکنان یک شهر باشد در طتول چنتد دهته اخیتر،
رویکردهای گوناگونی در عرصه متدیری

شتهری مطترح

شده که حکمروایی ختوب شتهری ،از مطترحتتری ایت
رویکردهاس

ای الگو هماکنون در مجامع بی المللتی و

محافل کارشناسی ،بهتری راه خترو از ب بست

فقتر و

شتتاخ

شتتفافی بتتا میتتانگی  2/22دارای بیشتتتری

میانگی میباشتد در محلته  4میتانگی تمتام معیارهتا،
پایی تر از میانگی معیار یعنی عتدد  3قترار داشتته و در
بی آنها معیار بین

راهبتردی بتا میتانگی  2/10دارای
جه ت گیری تتتوافقی بتتا

بیشتتتری میتتانگی و شتتاخ

توستتعهنیافتگی شتتهرها تلقتتی میشتتود فقتتر ،بختت

میانگی  0/01دارای کمتری میانگی میباشد در محله

غیررستتمی ،فقتتدان دسترستتی بتته ختتدما شتتهری،

 14نیز میانگی تمام شاخ ها زیر میانگی معیار؛ یعنی

ستتکونتگاههای غیرقتتانونی و افتتول کیفی ت محیطتتی در

عدد  3قترار دارد و شتاخ

شتفافی بتا میتانگی 1/60

شهرها ،باع ظهتور رویکترد حکمروایتی ختوب شتد در

دارای بیشتری میانگی و شاخ

کشتتتتورهای درحالتوستتتتعه ،شهرنشتتتتینی ستتتتریع و

میتتانگی  1دارای کمتتتری میتتانگی میباشتتد نتیجتته

مدیری های سنتی در ای کشورها شرای نامساعدی در

آزمون لون نشان داد که واریانس نمونهها برابر میباشد و

شهرها ایجاد کرده که ضرور تقوی حکوم های محلی

شر استتفاده از آزمونهتای برابتری واریانسهتا برقترار

و مشتتارک ستتایر بتتازیگران از بخ هتتای مردمتتی و

گردید

اس

اثربخشی و کتارایی بتا

در آزمون تحلیل واریانس یکطرفه مشخ
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درحالتوسعه شده اس

و مجموعته ایت عوامتل ،ستبب

اس

یکی از مشکال اصلی شیوههای متدیریتی ستنتی

حکمروایی خوب شهری در محلههای شهری  /احمد پوراحمد ،اسماعیل پیری ،یادگار محمدی ،شهرام پارسا ،سامان حیدری تتت 95

که بتی گروههتا ،تفتاو معنتاداری وجتود دارد نتیجته

انکارناپذیر حال و چشمانداز آینده متدیری

آزمون دانک نشان داد که محلههای  1و  14با توجه بته

مؤلفتتههایی ماننتتد :مشتتارک شتتهروندان ،اثربخشتتی و

سطح معناداری آنها که کمتر از  5درصد میباشد ،تفاو

کارایی ،پذیرا و پاسخگو بودن ،مسئولی پذیری ،شفافی ،

معناداری در شاخ های حکمروایی خوب شهری دارند

شهرهاست

قانونمندی ،جه گیری توافقی ،عدال  ،بین

راهبتردی

ای محدودی ها از یک طتر بتا

شهری فعلی را به نفع تمام ذینفعان ستاک در

مشکالتی روبهرو اس
رشد جمعی

شتهری (مطلتق و نستبی) و افتزای

نتر

شهرنشینی و شهرگرایی همراه اس و از سوی دیگتر ،بتا

مدیری

شهر تغییر دهند بتا وجتود تحتوا گستترده سیاستی،
اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و فناورانتته در کشتتور و بتتهتبع آن،
سطح آگاهی و دان

عمومی ،وضتعی

ساختار سنتی نهادهتای محلتی مواجته است کته هنتوز

افزای

آمادگی تحولی ساختاری را در خود پیدا نکردهاند در ای

شهری در ایران ،هنوز تغییر چنتدانی نکترده است و بتر
میرود بخ

متدیری
عمدهای

راستا ،نتایج پووه هایی که در حوزه حکمروایتی ختوب

همان سبک و سیا گذشته پی

شتتهری در محتتدوده شتتهرهای ایتتران انجتتام شتتدهانتتد

از ایتت رختتو و در جامانتتدگی ،بتته دلیتتل ستتاختار

(پرهیزکار و کاظمیتان1384 ،؛ استماعیلزاده و صترافی،

تمرکزگرای کشور و بهتبع آن ،مدیری شهری اس ؛ لتذا

1385؛ تقتتوایی و تاجتتدار1388 ،؛ آخونتتدی و بركپتتور،

با وجود نهادینته و ستاختاری شتدن مستائل و مشتکال

1389؛ دربتتان آستتتان و رضتتوانی1391 ،؛ ابتتراهیمزاده و

مدیری

استتتدیان1392 ،؛ مشتتتکینی و متتتؤذن ،)1394 ،نشتتتان

خوب شهری ،دشوار اس

میدهند که شرای مدیریتی حاکم بر شتهرهای ایتران و

از بتتاا بتته پتتایی معتترو استت  ،پتانستتیل اجتمتتاعی،

ساختار غیرمنعط مدیری
الگوی مدیریتی را نداده اس
پووه

سنتی ،هنوز اجتازه بته ایت
در تأیید ایت پتووه هتا،

شهری ایتران ،تحققپتذیری اصتول حکمروایتی
در ای ساختار که به ستاختار

اقتصادی ،زیس محیطی و کالبدی یک منطقه خاص ،بته
درستی شناستایی نمیشتود و منتافع ذینفعتان در ایت

حاضر نیز در محدوده شهر میانی مریتوان انجتام

منطقه آن طور که باید در نظر گرفته نمیشتود پرواضتح

شد و نتایج نشان داد که شاخ های حکمروایتی ختوب

استت کتته اثربخشتتی و کتتارایی چنتتی سیاستت هتتا و

شهری در وضعی مناسبی قرار ندارند و در ای شهر نیتز

برنامههایی ،به حداقل خواهد رستید رویکترد بستیاری از

سنتی و غیرمشارکتی حتاکم است

شهرها ،رویکرد حکوم شهری است کته متدیران شتهری،

هنوز الگوی مدیری

که مهمتری مانع پی روی ای الگوی

خود را قیوم شهروندان میدانند و به دلخواه ،سیاس ها و

متتدیری شتتهری ،ستتاختار متمرکتتز سیاستت گذاری،

برنامتتههتتای ختتود را بتتدون کوچتتکتری مشتتارک بتتا

ازم به ذکر اس

تصمیمگیری و برنامهریزی کشور اس

که اجازه دخالت

ذینفعان عملیاتی میکنند نتیجته ایت نتو متدیریتی،

شهروندان و ذینفعان در اداره امور شتهری را نمیدهتد

حذ ذینفعان در فرایند تصمیمستازی و تصتمیمگیری

رویکتترد حکمروایتتی ختتوب شتتهری ،بتتهعنوان چتتارچوبی

اس که پیامدهای ستنگینی بترای شتهر و شتهروندان

مفهومی بترای اصتالح و هتدای
مقابل رویکرد حکوم

فراینتدهای تعتاملی در

شهری در سطوح مختل مترتب

با شهرها مطرح شده اس

دارد به عبارتی ،شهروندان و ذینفعانی که شتهر متعلتق
به آنهاس و باید خش به خشت

با مشارک آنها بنا

با توجه به اینکه روزبهروز بتر

شود و توسعه یابد تا حس تعلق نسب به شتهر در میتان

انبتتوهی از پیچیتتدگی مشتتکال متتدیری شتتهری در

آنها ایجاد شتود ،ماننتد آوارگتانی قلمتداد متیشتوند کته

کشورهای درحالتوسعه و ازجمله ایران ،افزوده میشتود،

محکتتوم بتته ستتکون در محتتل اسکانشتتان هستتتند

بتهکارگیری اصتتول حکمروایتتی ختتوب شتتهری ،ضتترور

پووهشگران مقاله حاضر ،شهر مریوان را بتهعنوان نمونته
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متتدیری شتتهری در ایتتران بتتا محتتدودی هتتا و

و تمرکززدایی میتوانند ستاختار غیرمنعطت و ناکارآمتد
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انتخاب کردند تا شاخ های حکمروایی خوب شتهری را
بررس تی کننتتد نتتتایج ای ت پتتووه

 -7منابع

نشتتان دادنتتد کتته

ابتتراهیمزاده ،عیستتی؛ استتدیان ،مرتضتتی ( )1392تحلیتتل و

محلههای مورد بررسی شهر مریوان ،از نظر شتاخ های

ارزیابی میزان تحققپذیری حکمروایی خوب شتهری در

حکمروایی خوب شهری ،در وضعی

نامطلوبی قرار دارند

و هنوز راههای ناپیموده زیادی در پی

مطلتوبی در ایت شتاخ ها برستند؛ لتذا بترای

رسیدن به ای مهم ،پیشنهادهای ذیل مطرح میگردد:
 ایجاد بستری برای مشارک پایدار شتهروندان درتمام اموری که به نحوی بته زنتدگی شتهروندان و شتهر
مربو میشود
و اثربخشی را داشته باشد و پرهیتز از امتوری کته باعت
تل شدن بودجه و دارایی شهر میشود
 ایجاد بستری کته مستئوان و متدیران در قبتالاموری که انجام میدهند مسئول و پاستخگو باشتند؛ لتذا
باید ساکنان و فعاان مدنی هرچه بیشتر پیگیتر فعالیت
مدیران و مسئوان باشند
فضاهای عمومی بهمنظور حضتور هرچته

بهتتتر و بیشتتتر شتتهروندان و تقوی ت عرصتته عمتتومی در
محدوده موردمطالعه
 ایجاد شرایطی که فعالی مدیران ،کتامالً شتفاباشد و مردم از فعالی

مستئوان آگتاهی داشتته و امتور

آنها را پیگیری کنند

حکمروایی خوب برنامهریزی شهری طرح متروی تهران
نشریه مدرس علوم انسانی1-28 ،)48(10 ،
استتماعیلزاده ،حستت ؛ کتتوزهگر ،لطفعلتتی؛ علیتتان ،مهتتدی؛
آدینهوند ،علیاصغر ( )1394فراتحلیلی بر پووه های

آمای

فضا1-40 ،)2(20 ،

آخوندی ،عباس؛ بركپور ،ناصر ( )1389راهبردهای استتقرار

نظام حکمروایی در منطقه کالنشتهری تهتران نشتریه
راهبرد297-324 ،)57(19 ،
بركپور ،ناصر ( )1385حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها

در ایران کنفرانس برنامهریزی و مدیری شهری
پرهیزکتتار ،اکبتتر؛ کاظمیتتان ،غالمرضتتا ( )1384رویکتترد
حکمروایی شتهری و ضترور آن در متدیری

منطقته

کالنشتتهری تهتتران نشتتریه پووه هتتای اقتصتتادی،
50-29 ،)16(5
ترابتتی ،علیرضتتا ( )1383متتدیری پایتتدار شتتهری در گتترو
حکمرانی خوب نشریه شهرداریها5-10 ،)69(6 ،
تقتتوایی ،علیاکبتتر؛ تاجتتدار ،رستتول ( )1388درآمتتدی بتتر

حکمروایی ختوب شتهری -رویکتردی تحلیلتی نشتریه

 ایجاد بستری مناسب بهمنظور آموزش شهروندانو ارتقای فرهن

استتماعیلزاده ،حستت ؛ صتترافی ،مظفتتر ( )1385جایگتتاه

حوزه حکمروایی شهری در ایران مجلته برنامتهریزی و

 -انجام اقداماتی توس مدیران که حداکثر کتارایی

 -افزای

شهری -منطقهای17-29 ،)6(3 ،

شهروندی در میان آنها

مدیری شهری45-58 ،)23(7 ،
تتتوکلی ،هانیتته؛ متتؤمنی ،مهتتدی ( )1395بررستتی میتتزان

 -تالش برای برقراری عدال و برابتری در راستتای

تحققپذیری شاخ های حکمروایی ختوب شتهری بتا

دسترسی هرچته بیشتتر و بهتتر ستاکنان بته ختدما و

تأکید بر کیفی زندگی شهری (مطالعه موردی منتاطق

امکانا موجود در شهر و از تمرکز خدما در یک پهنته
اجتناب نمایند
 فراهم کردن بستری مناسب بهمنظور نظتار بختعمومی بر فعالی های ارگانهای مختل در اداره امور شهر
 -داشتتت بیتتن

راهبتتردی و درازمتتد متتدیران

شهری برای آینده شهر و شهروندان

 7 ،1و  22شهر تهتران) فصتلنامه مطالعتا متدیری
شهری2-18 ،)26(8 ،
توکلینیا ،جمیله؛ شمسپویا ،محمدکاظم ( )1396بته ستوی
حکمروایتتی اجتمتتا محلتتتی؛ کوششتتی در معرفتتتی
موضوعا و عرصههای کلیدی موردپووهی :محله درکه

فصلنامه آمای

محی 195-216 ،)37(10 ،
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وضعی

دارند تتا کته بته

ایران ،موردشناسی :کاشتمر نشتریه جغرافیتا و آمتای

حکمروایی خوب شهری در محلههای شهری  /احمد پوراحمد ،اسماعیل پیری ،یادگار محمدی ،شهرام پارسا ،سامان حیدری تتت 97
حاتمینواد ،حسی ؛ شری زاده اقدام ،ابراهیم؛ شیخی ،عبداهلل
( )1394ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری محلههای
شهری پیرانشهر فصلنامه شهر پایدار105-126 ،)2(2 ،
حکم نیا ،حس ؛ ملکی ،محمد؛ موسوی ،میرنجت

()1394

بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در ایران ،مورد

مطالعتته :شتتهر ایتتالم مجلتته آمتتای

جغرافیتتایی فضتتا،

شهرداریها و دهیاریهای کشور
محمدپور زرندی ،حسی ؛ طباطبایی مزدآبادی ،سید محست

( )1396حکمروایی خوب شتهری رهیتافتی نتوی بته
اقتصاد و مدیری شهری تهران :انتشارا طحان
مشکینی ،ابوالفضل؛ مؤذن ،ستهراب ( )1394تحلیتل حکمروایتی
مطلوب شهری در پایداری شهرها مطالعه موردی :شهر

دربان آستانه ،علیرضا؛ رضتوانی ،محمدرضتا ( )1391تبیتی

عجب شیر نشریه آمای

محی 99-131 ،)29(8 ،

عوامل مؤثر بر حکمروایتی روستتایی در حکومت هتای

موحد ،علی؛ کمانرودی ،موسی؛ ساسانپتور ،فرزانته؛ قاستمی

محلتتی ،مطالعتته متتوردی :شهرستتتان قتتزوی فصتتلنامه

کفترودی ،ستجاد ( )1393بررستی حکمروایتی ختوب

مدیری شهری179-197 ،)29(10 ،

شهری در محلههای شهری (مورد مطالعته منطقته 19

سجادی ،ژیال؛ یتارمرادی ،کیتومر ؛ کتانونی ،رضتا؛ حیتدری،
مرتضی ( )1396نق
کیفی محی زیس

حکمروایی شایستته در ارتقتای
شهری از دیدگاه ساکنان ،مطالعته

موردی :محله بتا فتردوس منطقته یتک شتهر تهتران
دوفصلنامه پووه های بومشناسی شهری97-110 ،)15(8 ،
شتتاکری ،حمیتتد ( )1393تبیتتی مفهتتوم حکمرانتتی ختتوب

شهری :شاخ ها ،مدلها و اهدا آن کنفترانس ملتی
معماری و منظر شهری پایدار
شری زاده ،محمد شتری ؛ عبدالتهزاده ،غالمحستی ؛ صتالحی
تالشی ،فاطمته؛ خواجته شتاهکوهی ،علیرضتا ()1396
حکمروایتی شایستتته مبتنتی بتتر سترمایه اجتمتتاعی در

مدیری روستایی در شهرستان جویبتار مجلته آمتای
جغرافیایی فضا105-122 ،)23(7 ،
طرح تفصیلی شهر مریوان ()1390
علیزاده ،هادی؛ نعمتی ،مرتضتی؛ رضتایی جعفری،کتامران ()1394
تحلیلی بر معیارهای حکمروانی خوب شتهری بتا استتفاده از

روش تحلیتتل سلستتلهمراتبی فتتازی نشتتریه مطالعتتا و
پووه های شهری و منطقهای105-128 ،)24(6 ،
کاظمیتتان ،غالمرضتتا ( )1376متتدیری کالنشتتهر تهتتران،

واگرایی عملکردی و فضایی مجله هنرهای زیبا معماری
و شهرسازی38-42 ،)37-36(1 ،

کاظمیان ،غالمرضا ( )1383تبیی رابطه ساختار حاکمیت و
قدر شهری با سازمانیابی فضایی پایاننامته دکتتری
جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربی مدرس
کاظمیان ،غالمرضا ( )1386درآمدی بر الگوهای حکمروایتی
شهری نشریه جستارهای شهرسازی5-7 ،)19-20(6 ،

شهرداری تهران) فصلنامه مطالعا برنامهریزی شهری،
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