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ابراهیم شریفزاده اقدم -1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
عبداهلل شیخی  -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
محمد اجزاء شکوهی  -دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت1397/02/25 :

تاریخ پذیرش1397/07/24 :

چکیده
در پژوهش حاضر ،سعی بر آن است به این سؤال که آیا حکمروایی شهری توانسته است در شکلگیری ،توسعه و
پایداری محلههای مســکونی تأثیر داشــته باشــد؟ پاســخی از دید برنامهریزی شــهری با توجه به رویکرد پایداری
محالت شهری داده شود .بنابراین ،هدف کلی پژوهش بررسی عملکرد حکمروایی شهری در ارتباط با شکلگیری
محلههای م سکونی پایدار شهری و علل ناکارآمدی برخی از آنها درزمینه مدیریت یکپارچه شهری و توانمند آن
است .روش پژوهش ،برحسب هدف کاربردی و ازلحاز ماهیت ،توصیفی ـــ تحلیلی بوده و روش جمعآوری دادهها
به صورت ا سنادی و پیمای شی (با ا ستفاده از تکنیک پر س شنامه) میبا شد .جامعه آماری ،شهروندان ساکن شهر
پیرانشهر میباشند ( 70222نفر که با استفاده از فرمول کوکران ،جامعه نمونه به تعداد  382نفر تعیین شد و دادهها
به روش نمونهگیری تصادفی ساده جمعآوری گردید که جهت تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده ،از نرمافزارهای
آماری  Lisrelو  SPSSو مدل تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و آزمون رگرسیونی استفاده شده است .یافتههای
پژوهش نشـــان میدهد عالوه بر اینکه شـــاخصهای بهکاررفته در پژوهش ،تأثیر معناداری بر پایداری محیطی
محالت شهری دارد ،اعتقاد شهروندان نیز به اینکه آنها بر ت صمیمگیریها مؤثر بوده و مدیریت شهری خواهان
مشارکتشان در حکمروایی شهری است ،اثر مثبت و قوی بر توسعه پایدار محالت دارد ،بهگونهای که "عدم حضور
مردم در مدیریت شـــهری بر پایداری محالت شـــهر تأثیرگذار بوده" و "شـــاخصهای پایداری از مطلوبیت الزم
برخوردار نبودهاند" .همچنین نتایر آزمون کروســکال والیس بیانگر آن اســت که ازلحاز پایداری محلهای ،محله
"فرهنگیان" با میزان  255/18در رتبه اول قرار دارد.
واژگان کلیدی :ارزیابی ،حکمروایی شهری ،پایداری محلهای ،شهر پیرانشهر.

 . 1نویسنده مسئول

Email: Ebrahim.sharifzadeh@gmail.com
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مقدمه
بهطورکلی میتوان گفت هدف تئوریک و کالن سیستم مدیریت شهری و شهرداریها ،تقویت فرآیند توسعه پایدار شهری
ا ست ،بهنحویکه زمینه و محیط منا سب برای زندگی راحت ،امن ،کارآمد و پایدار شهروندان بهتنا سب ویژگیهای آنان و
جامعه مربوطه فراهم شود (کاظمیان و رضوانی )24 :1381،و قبل از نیل به توسعه پایدار شهری ،پایداری در سط محله
قابلطرح است ،اما این پایداری در محله باید با توجه به پتانسیلهای قابلتحمل محیطزیست جهت بهبود کیفیت زندگی
با پاسخگو یی به نیازهای نسل امروز باشد بدون آنکه توانایی ،تسهیالت و امکانات نسلهای آینده برای تأمین نیازهایشان
محدود شود ) .(Will,2006:111توسعه محلهای عبارت است از فرآیندی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه و خودجوشان در
بین ساکنان یک محله در جهت بهبود شرایط فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی ) .(Chavis & Florin,1990:18با توجه
به این تعریف و با لحاز اینکه حکمروایی خوب شامل گستره وسیعی از مشارکتها و همکاری میان مردم ،دولت و بخش
خ صو صی ا ست) .(Smith,1393:277این رویکرد (حکمروایی خوب شهری) میتواند بهعنوان فرآیندی م شارکتی در
پایداری و توسعه محالت تأثیرگذار باشد و بهعنوان یک سازمان گسترده ،متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیررسمی
مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصــادی و کالبدی حیات شــهری؛ اداره ،کنترل و هدایت توســعه همهجانبه و
پایدار شـــهر را عهدهدار باشـــد (کاظمیان .)56 :1383،اگرچه در ادبیات توســـعه ایران کمتر توجهی به نقش امکانات و
تواناییهای گوناگون محله در توسعه ملی و ناحیهای می شود ،به نظر میآید اولین گام در این زمینه ،شناسایی تصور توده
مردم و رو شنفکران ایرانی از مفهوم و موقعیتی به نام "محله" میبا شد (آزاد ارمکی و بهار .)392 :1383،اکنون در ایران،
مدیریت محله به پیرو دستورالعمل ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محالت شهرهای کشور ،مصوب شورای اسالمی
و بهمنظور افزایش مشارکتهای مردمی در اداره امور شهر از طریق بهکارگیری توانمندیها و ظرفیتهای مادی و معنوی
آنان و اســتفاده مناســب از امکانات محلی" ،مدیریت محله" بهعنوان یک رکن اجرایی در ســط محله متناســب با رکن
م شورتی و نظارتی شورایاری ایجاد شده ا ست (ذاکری )23 :1389،که ارتباط مح سوس و منطقی را با حکمروایی خوب
شهری به نمایش میگذارد.
در کشور ایران نیز با ازهمگسیختگی روابط اجتماعی در شهر ،شهرنشینی ،کاهش همکاری و تعاون ،ضعف در حمایتهای
اجتماعی جامعه محلهای در برنامههای عمران شهری ( شماعی )118 :1383،و به دلیل نبود الگوی حکمروایی خوب ،اکثر
برنامهها از باال به پایین انجام می شده و این امر باعث شده ا ست تا برنامهها و طرحها در آینده پیامدهای چندان مطلوبی
نداشته باشند .درواقع ،رویکرد غالب مسئوالن غیر مشارکتی است و بدون مشارکت و دخالت مردمی ،اقدام به برنامهریزی
و اجرای طرحها میکنند .طبیعی ا ست زمانی که م شارکت مردمی در امور مربوط به م سئله مربوطه کم با شد ،اح ساس
م سئولیت نیز کمتر خواهد بود .این امر (یک سویه بودن فرآیند برنامهریزی) باعث عدم اجرای عدالت ،قانونمداری ،شفاف
بودن ،فراگیری و  ...شده و درنتیجه م سئوالن ،خود را در قبال مردم پا سخگو نمیدانند و تمامی این عوامل ،تو سعه پایدار
را به چالش میکشـد (صـرافی و اسـماعیلزاده .)15 :1384،بنابراین حرکت از مدیریتی ناهمگن به حکمروایی خوب ،یک
انتخاب گریزناپذیر ا ست و با این نگاه ا ست که حکمروایی به چالش امروز در مراکز علمی تبدیل شده ا ست که شناخت و
علتیابی و برر سی این چالش در ایران و یافتن الگوی منا سب حکمروایی در شهرهای حا شیهای ایران میتواند با فرآیند
پژوهش علمی ،پاسخ الزم را به چالش علمی دهد .شهر پیرانشهر بهعنوان شهری دارای جمعیتی با ویژگیهای متنوع که
نا شی از مهاجرتهای صورت گرفته در چند دههاخیر در اثر تو سعه اقت صادی (نا شی از ایجاد بازارچه مرزی تمرچین) این
شهر بوده ا ست ،دارای مدیریتی ناهمگن میبا شد که با حکمروایی خوب در آن و با ا ستقرار و نهادی سازی شاخصهای
استاندارد مدیریتی ،میتوان سبب کارایی بیشتر تصمیمات اجرایی مدیران شهری با حضور مردم در اداره بهینه شهری شد.
استفاده از مشارکت افراد در فرآیند طرحهای شهری میتواند راهحل مناسب و مؤثری جهت حل بسیاری از مسائل ازجمله
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کاهش جرم و افزایش امنیت ،پایداری محله و نیز تعامل بهتر ســاکنان محله گردد .پژوهش حاضــر باهدف تحلیل رابطه
حکمروایی خوب شهری و پایداری محالت شهری در شهر پیران شهر ،به برر سی و سنجش حکمروایی خوب در پایداری
محالت شـــهری میپردازد و عوامل مؤثر بر پایداری را در ســـط محلی موردمطالعه قرار داده و مهمترین این عوامل را
مورد سنجش قرار میدهد تا سنج شی معقول و منطقی برای این فرض ،که "حکمروایی خوب شهری میتواند در سط
پایداری محالت شــهری مؤثر باشــد" ،داشــته باشــد ،با این هدف که بهوسـیله تحلیل رابطه بین الگوی حکمروایی خوب
شهری و تو سعه پایدار شهری محالت پیران شهر ،عالوه بر برر سی حکمروایی خوب شهری در ارتباط با پایداری محالت
شهری ،به شناخت و ضع موجود نظام مدیریت شهری در پایداری محالت پیران شهر نیز د ست یابد .با توجه به آنچه بیان
گردید ،سؤاالت ذیل قابلطرح میباشد:
ـ ارتباط بین حکمروایی خوب شهری و پایداری محالت در شهر پیرانشهر چگونه است؟
ـ حکمروایی خوب شهری چگونه میتواند به پایداری محالت در شهر پیرانشهر منجر شود؟
درزمینه حکمروایی خوب شــهری و عدالت فضــایی مطالعاتی انجامشــده اســت اما در مورد تحلیل رابطه حکمروایی خوب
شهری و نقش آن در عدالت ف ضایی تاکنون مطالعهای صورت نگرفته؛ بنابراین در این بخش سعی شده است به برر سی
مهمترین این مطالعات و خالصهای از اهداف و نتایر آنها اشاره شود.
جدول شماره  .1پیشینه تحقیق
پژوهشگر
کندی)2006(1

پریس 2و هم کاران
()2011

فهنلی و
()2013

ترواینن3

عنوان
طراحی شــــاخصهــای حکمروایی خوب
شهری :ارزیابی اهمیت مشارکت شهروندی
در ونکوور بزرگ
نقد ارتباط بین حکومت مشارکتی و مدیریت
محیطزی ست شهری؛ تجربه آرکویپا 2003
ـ 2006

چارچوبی برای ارزیابی و طراحی برنامهریزی
مشارکتی

شــریفزاده اقدم و
اصــــغــر زمــانــی
()2014

ارزیابی مدیریت مشــارکتی در شــکلگیری
م حلــههــای شـــ هری پــایــدار (از ن ظر
زیستمحیطی)

مرصوصی
1382

تحلیل فضـــایی عدالت اجتماعی در شـــهر
تهران

مالحسنی
1383

ســـرمایه اجتماعی در ســـط محله (نمونه
موردی :محالت شیراز)

تقوایی و همکاران
1388

درآ مدی بر حکمروایی خوب شـــهری در
رویکردی تحلیلی

نتایر
به این نتیجه ر سیده ا ست که م شارکت انجمنهای مختلف و اظهارنظر آزاد آنان در
فرآیند انتخاب شهرداران و مقامهای شهری میتواند عامل مؤثر و کارآمدی درزمینه
بهبود مدیریت شهری باشد.
در مرحله اول ،فرایند بهخودیخود مشـــارکتی بوده و نقش کارگروه ها ،اســـتفاده از
اطالعات عینی ،ارتباط با شــهروندان و برخی مســائل مربوط به تســهیالت اســت .در
مرحله دوم ،تحلیلها به سمت پاسخگویی جریان مییابد و تالش به ارتباط دادن بین
اقدام سـیاسـی و مذاکرات که در فرایند برنامهریزی مشـارکتی صـورت میگیرد ،ختم
میشـــود .ثال ثاً ،بر ن هادی نه کردن تجرب یات قبلی بهویژه آن هایی که مربوط به
محیطزیست و آموزش در ارتباط با حکمروایی تأکید میکند ،اشاره دارد.
بر نامهریزی ســـازمانی میتواند بهعنوان یک چارچوب ،ابزار و منبع الهامبخش در
طراحی فرآیندهای مشـــارکتی و ارزیابی آنها مورداســـتفاده قرار گیرد .از این طریق
میتوان به یک طرح برنامهریزی مشارکتی کارآمدتر و جامعتر دستیافت.
نتایر نشــان میدهد که شــاخصهای موجود در پژوهش اثر قابلتوجهی در افزایش
پایداری زیستمحیطی محلههای شهری دارد .همچنین ن شانگر این واقعیت است که
شهروندان بر این باورند مشارکت آنها در تصمیمگیری و مدیریت شهری مؤثر است
و بنابراین باید بهصورت مثبت و قوی در مدیریت شهری شهرشان شرکت داده شوند.
به این نتیجه رســـیده اســـت که با کاهش درآمد شـــهرداری ها و درنتیجه کاهش
سرمایهگذاری و زمینههای آنها به میزان فقر شهری افزوده میشود.
شبکههای اجتماعی افراد در سط محله هرکدام بر تمام ذخیره سرمایه اجتماعی مؤثر
اســـت ،بهطوریکه بذعد کیفی ســـرمایه اجتماعی ،یعنی هنجار متقابل و عمل متقابل
بیشتر می شود؛ بدین معنی که در مشارکتهای محلی ،انجام کارهای داوطلبانه بیشتر
میشود و در کل ،تعلق اجتماعی سرمایه اجتماعی را میسازد.
بر این نکته تأکید دارد که باوجود ساختاری شدن پارهای از مشکالت مدیریت شهری
در ایران ،تبیین صحی  ،نهادینه سازی و نگاه راهبردی به مو ضوع "حکمروایی خوب
1
. Kennedy
2 . Peris
3 . Faehnle & Tyrvainen
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رهنما و همکاران
1389

تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شــهری در
مشهد با الگوی SWOT

شریفزاده اقدم
1391

ارزیابی مدیریت مشـــارکتی در اداره بهینه
شهری در شهر پیرانشهر

احمدی کرد
آسیایی1391 ،
آدینه وند و
همکاران
1392

ارزیابی عملکرد مدیریت شــهری در عدالت
فضایی میان نواحی شهری در قائمشهر
بررســی عملکرد شــهرداری در چهارچوب
حکمروایی خوب شهری (بابلسر)

ی " کمک میکند تا مدیریت پایدار شــهری بهســرعت و امیدواری بیشــتری در
شــهر
شهرهای ایران شکل گیرد.
نتایر نشـــانگر آن اســـت که موقعیت حکمروایی در مشـــهد در بدترین حالت ممکن
(تدافعی) قرار دارد و برای برونرفت از م شکالت موجود دو راه پی شنهاد شده ا ست.1 :
اجماع مدیران محلی بر اجرا مدیریت یکپارچه شـــهری و ضـــرورت هماهنگی بین
ســازمانی  .2قانونمداری ســازمانها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررســمی در
مدیریت شهری.
مدیریت شورایی شهر با روند مشارکت مردم در اداره شهری رابطه محکم و قوی دارد
که به ن سبت ا ستاندارد سازی شاخصهای جهانی در محله گرایی و شورایاریها ،به
همان نسبت مشارکت مردم افزایش پیدا میکند.
نابرابری توزیع در دســتیابی ســاکنین نواحی به خدمات و میزان تخصــیص و تحقق
هزینهها میباشد.
در چارچوب الگوی حکمروایی خوب شهری به برر سی عملکرد شهرداری پرداخته و
نتایر ن شاندهنده سط نامنا سب سه مؤلفه م شارکت ،پا سخگویی و کارایی میان
شهروندان و شهرداری بوده است.

مبانی نظری
دو مفهوم حکومت شــهری1و حکمروایی شــهری 2،در متون جدید مطالعات شــهری کاربرد وســیعی یافتهاند .ازنظر برایان
مک اللین" 3،حکومت" مجموعهای از نهادهای رســـمی و حقوقی باقدرت قانونی اســـت ،اما "حکمروایی" نوعی فرآیند
اســت .این فرآیند متضــمن نظام بههمپیوســتهای اســت که شــامل "حکومت" و "اجتماع" اســت (کاظمیان.)6 :1386،
کن شگران شهری که شامل عنا صر حکومتی ،خ صو صی و عمومی ه ستند ،هرکدام در صورت امکان به دنبال بی شینه
ساختن میزان قدرت و نفوذ خود در جامعهاند .برحسب میزان قدرت و نفوذ این عناصر میتوان دو رویکرد حکومت شهری
و حکمروایی شهری را ت شخیص داد .الگوی حکمروایی شهری یک شکل جدید از حاکمیت شهری ا ست که پا سخگوی
ضـــرورت تعادل چندوجهی میان عناصـــر و نیروهای متکثر در جهت " پایداری توســـعه و شـــهروندمداری" اســـت
(کاظمیان .)7 :1383،ازاینرو ،تفاوت مهم دو مفهوم " "Governmentو " "Governanceدر این واقعیت نهفته است
که در اولی بحث از دولت بهتنهایی اســـت ،حالآنکه در دومی ،مراد روابط متنوع بین نهادهای جامعه مدنی و دولت در
درگیری ،هدایت ،کنترل و اداره امور اســـت (ســـعیدی .)339 :1387،کاربرد مفهوم حکمروایی خوب شـــهری از اواخر
دهه 1980در آفریقا آغاز شـــد (کاظمیان .)6 :1386،از هنگام مطرحشـــدن اصـــطالح "حکمروایی خوب" تعاریف و
برداشتهای زیادی از آن شده که به چند نمونه از آنها اشاره میشود:
حکمروایی شهری ،بر اهمیت نحوه مقبولیت ،حقانیت و جاری شدن اراده مدیریت جمعی نزد تمامی شهروندان اصرار دارد
) .(Osziak,2000:134مککارنی و همکاران حکمروایی را رابطه بین جامعه مدنی و دولت ،بین حکمرانان و حکمرانی
شوندگان ،حکومت و حکومت شوندگان ) (Carney et al,1995:5تعریف کردهاند .کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان
ملل نیز ،حکمروایی خوب را تضــمین احترام به حقوق انســانی و حاکمیت قانون ،تقویت دموکراســی ،ارتقاء شــفافیت و
ظرفیت اداره عمومی ) (Weiss,2006:65تعریف نموده اســـت .اما در یک تعریف کلی میتوان گفت" ،حکمروایی
شــهری" فرآیندی اســت چندجانبه میان کنشــگران رســمی اداره شــهر ازیکطرف و نیز فعاالن عرصــه مدنی بهعنوان
کنشگران غیررسمی که تعامالت چندوجهی آنها میتواند به سازگاری منافع گوناگون در بین کنشگران منجر شود .آنچه
1 . Urban Goverment
2 . Urban Governance
3 . Brian Mc.Lalin
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در این مفه وم بازنمود دارد ،همانا وارد شدن جامعه مدنی و نیز بخش خصوصی به فرآیند برنامهریزی و اداره امور (شهری)
ا ست (برک پور و ا سدی .)191 :1388،کتاب سفید اتحادیه اروپا پنر ا صل گ شادگی و بیپردگی ،م شارکت ،پا سخگویی،
کارایی و همب ستگی را م شخصکنندهحکمروایی خوب میداند ) .(Johnson,2007:16بانک جهانی نیز ،ابعاد کالبدی
حکمروایی شهری را چهارا صل مدیریت بخش عمومی ،پا سخگویی ،چارچوب قانونی برای تو سعه و شفافیت و اطالعات
میداند ( .)Abdellatif,2003:17اما در مورد شاخصها ،آنچه روی آن اجماع بی شتری وجود دارد ،شاخصهایی ا ست
که سازمان ملل آنها را معرفی نموده است:
جدول شماره  .2شاخصهای ارائهشده سازمان ملل برای حکمروایی خوب شهری
قانونمندی
پاسخگویی
شفافیت
شاخص

مشارکت
اثربخشی و کار آیی
پذیرا بودن
جهتگیری توافقی
عدالت
بینش راهبردی

وجود قوانین کارآمد ،رعایت عادالنه چارچوب های قانونی در تصـــمیمگیری و دور بودن دســـت افراد
غیرمسئول از تصمیمگیریها.
مسئول بودن و حساب پس دهی مسئوالن و تصمیم گیران در قبال شهروندان.
گردش آزاد اطالعات و سهولت د ستر سی به آن ،رو شن بودن اقدامات و آگاهی م ستمر شهروندان از
روندهای موجود.
سهیم شدن شهروندان و مسئوالن در تصمیمگیریهای شهری.
تأمین نیازها و درعینحال بهترین استفاده از منابع.
پذیرش نیازها و خواستههای شهروندان واکنش و پاسخ مناسب به آن.
وجود ارتباط و تالش میان ســـازمانهای دولتی ،شـــهروندان و ســـازمانهای دولتی (نماینده گروههای
مختلف).
فرصــتهای مناســب برای همه شــهروندان جهت ارتقای وضــعیت رفاهی ،تخصــیص عادالنه منابع و
مشارکت اقشار محروم در تصمیمگیریها.
فراگرفتن از مسائل روزمرهشهر و پرهیز از غرق شدن در آنها.

منبع( :شیخی48 :1393،؛ برکپور502 :1386،؛ میدری و خیرخواهان501 :1383،؛ Kempen,2007:57؛
Douglas,2005:235؛ (Gani & Duncan,2007:369

در رویکرد تو سعه م شارکتی ،پایداری محالت شهری باوجود مدیریت محلی امکانپذیر ا ست ،بهطوریکه صاحبنظران
این رویکرد ،توسعه را معادل مشارکت میدانند (عظیمی آملی .)86 :1390،لذا دستیابی به پایداری در سط محلی بدون
اتخاذ روشهایی که در آن به مشارکت مردمی بهعنوان زیربنا نگریسته شود ،میسر نمیباشد .صرف اعالم مشارکت مردم
کافی نی ست بلکه باید آن ،فرآیند تو سعهای با شد که منح صراً در کنترل متخ ص صان بیرونی نبا شد بلکه افراد محلی و
نمایندگان آنها ،افکار ،مهارتها و دانش آنها را نیز در برگیرد .ایجاد مشــارکت اجتماعات مردم باهم و مدیران شــهری
میتواند پایداری را تضــمین کند و فعالیتهای توســعه را مؤثرتر ســازد و به ایجاد ظرفیتهای محلی کمک کند (اوکلی و
مارسون .)1 :1370،وجود تعامل افراد و مشارکت همه گروههای جامعه در حکمروایی شهری ازآنجهت اهمیت دارد که به
آن بهمنزله راهبردی نگری سته می شود و امید بر آن ا ست که با بهکارگیری همه زیرگروههای جمعیتی در سط شهر به
توسعه متعادل ،متوازن و پایدار حاصل آید.
معیارهای پایداری شهری و محلهای در سطوح مختلف متفاوتاند و در شرایط یک سان نمیتوان آنها را سنجید .ف ضای
قابل زیســت و باکیفیت مناســب زندگی ،بخشــی از یکروند نســبتاً جدید اســت که ســالمتی محالت را با اســتفاده از
فاکتورهای متعدد و در ارتباط با تراکم مدنظر قرار میدهد ) .(Polentz,2004:3و با شـاخصهای مشـارکت ،کنترل،
ارزیابی ارزشهای عمومی و تعلق مکانی ،محیط زندگی را به سوی یک ف ضای قابل زی ست برای همه سوق میدهد
(.(Timmer & Seymour,2006:4-6
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جدول شماره  .3ابعاد و معیارهای پایداری محلهای
بعد اجتماعی– فرهنگی

ابعاد
معیارها

بعد زیستمحیطی

بعد کالبدی

بعد اقتصادی

هویت
امنیت و ایمنی

آلودگیهای هوا ،صوتی و بصری
نظافت و پسماند

اشتغال
ارزش زمین

پویایی و سازگاری
خوانایی

سرزندگی

تراکم و ظرفیت قابلتحمل محله

نظام فعالیت

تنوع

تعلقخاطر مکانی

فضای سبز

دسترسی

(منبع :نوریان و عبداللهی ثابت51 :1386،؛ کاظمیان و همکاران)10 :1390،

عزیزی در قالب یک طرح پژوه شی ،میزان پایداری محله م سکونی نارمک را موردبرر سی قرار داده ا ست .در این تحقیق،
اصول و معیارهای پایداری بدینصورت آمده است:
امنیت ،ف ضای سبز ،تعلق مکانی ،حملونقل ،آلودگی دید و منظر ،آلودگی صوتی و هوا ،ان سان و سالمت محیطزی ست،
پسماند ،مصرف انرژی ،کیفیت آب ،تنوع زیستی ،مخاطرات و حوادث (عزیزی 35 :1385،ـ .)46لینچ معیارهای هفتگانهای
برای محیطزیست خوب شهری و محلهای به شرح زیر ارائه میدهد (لینچ:)313 :1384،
 .1سرزندگی :تا چه حد شکل شهر حامی عملکردهای حیاتی نیازهای بیولوژیکی و تواناییهای انسان است؟.
 .2معنادار بودن فرم و فضا :انطباق محیط با تواناییهای احساسی و ذهنی و ساختارهای فرهنگی.
 .3تناسب و سازگاری با الگوهای رفتاری :کفایت بسترهای رفتاری جهت تطبیقپذیری آنها با فعالیتهای آتی.
 .4دسترسی :توانایی دسترسی به افراد ،فعالیتها ،خدمات ،اطالعات یا اماکن.
 .5نظارت و اختیار :یعنی ا ستفاده و د ستر سی به ف ضاها و فعالیتها و ایجاد ،تعمیر ،ا صالح و مدیریت آن تا چه اندازه
توسط کسانی که از آن استفاده میکنند یا در آنها زندگی میکنند ،صورت میگیرد؟.
 .6کار آیی :هزینه ایجاد و نگهداری شهر در سط موردنظر از محورهای محیطی فوق ،بر اساس هر چیز باارزش دیگر.
 .7عدالت :چگونگی توزیع ســود و زیان محیطی بین افراد ،طبق اصــول خاصــی نظیر برابری ،نیاز ،ارزش ذاتی ،قدرت
پرداخت ،تالش ،کمک بالقوه یا قدرت.
درزمینه تدوین شاخصهای پایداری محلهای ،یک کارگاه آموز شی به نام " شاخصهای پایداری محلهای" در دان شگاه
مکگیل برگزار و گزارشی از آن توسط "جوزا" و "براون" آماده شده است .در این گزارش ،اصول پایداری زیستمحیطی
در محله بدین شرح بیان شده ا ست :م سکن ،بهدا شت و تندر ستی ،تفری  ،تو سعه زندگی سالم ،ایمنی ،غرور اجتماعی،
اختالط اجتماعی ).(Jozsa & Brown,2005:11

محدوده مورد مطالعه
شهر پیران شهر بهعنوان مرکز سیا سی شهر ستان پیران شهر در جنوب غربی ا ستان آذربایجان غربی و در  12کیلومتری
مرزهای جمهوری ا سالمی ایران با عراق (حکومت خودمختار کرد ستان عراق) واقع شده ا ست .این شهر از شمال به
اشنویه و نقده ،از جنوب به سردشت و از شرق به مهاباد محدود میباشد (حاتمی نژاد و شیخی .)6 :1392،جمعیت شهر
پیران شهر بر ا ساس سر شماری عمومی نفوس و م سکن سال  59721 ،1385نفر بوده که در سال  1390به  70722نفر
افزایشیافته است (مرکز آمار ایران 1385 ،و .)1390
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شکل شماره  .1جایگاه جغرافیایی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی

روش پژوهش
با توجه به موضوع و اهداف پژوهش ،ترکیبی از روشهای توصیفی ــــ تحلیلی بهعنوان روش اصلی کار در این پژوهش
مورداستفاده قرارگرفته است .پژوهش حاضر برحسب هدف ،کاربردی و رویکرد اصلی آن ،به صورت تحلیل چند شاخصه از
دو معیار اصلی حکمروایی خوب و عدالت فضایی است .روش جمعآوری دادهها به صورت اسنادی و پیمایشی با استفاده از
ابزار پرسشنامه (در قالب طیف لیکرت) میباشد .برای سنجش میزان روایی پرسشنامه ،از روشهای درونیابی و یا آزمون
مجدد استفاده شده و برای پایایی نیز ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .جامعه آماری این پژوهش ،شهروندان
ساکن شهر پیران شهر میبا شند (معادل  70722نفر) که با ا ستفاده از فرمول کوکران جامعه نمونه  382نفر تعیین گردید.
روش نمونهگیری نیز ،از نوع نمونهگیری تصــادفی ســاده بوده اســت .جهت تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشــده از
نرمافزارهای  Lisrelو  SPSSو جهت ت صویر سازی نتایر هم از نرمافزار  ArcGisا ستفاده شده ا ست .تحلیلها در دو
سط توصیفی و تحلیل چند متغیره (مدل معادالت ساختاری) صورت گرفته است.

شکل شماره  .1اصول پایداری شهری

شکل شماره  .3اصول حکمروایی خوب شهری
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جهت ســنجش قابلیت اعتماد شــاخصهای ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری محلههای شــهری پیرانشــهر عالوه بر
برازش و پایایی بهو سیله  ،Lisrelدر  SPSSهم از ضریب آلفای کرونباخ ا ستفاده شده ا ست که ضریب آلفای مربوط به
هرکدام از شاخصها بدین شرح میباشد:
جدول شماره  .4شاخصهای تحقیق همراه با ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) هر شاخص
مشارکت

0/684

0/785

پاسخگویی

عدالت
0/754

0/811

0/748

0/774

0/701

0/791

0/801

0/749

0/802

کارایی ـ اثربخشی 0/774

همگونی

ثبات مسکونی

خوانایی

امنیت

تعلق

اثر زندگی

دسترسی

فضای سبز

ظرفیت
0/751

آلفا

ها

آلودگی دید منظر 0/798

شاخص

موارد استفاده تحلیل عاملی که در پژوهش حاضر استفادهشده است ،به دودسته کلی تقسیم میشود:
الف) مقاصد اکتشافی و ب) مقاصد تأییدی.
در موارد اکتشافی که هدف تلخیص مجموعهای از دادهها میباشد ،از تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده می شود .در تحلیل
مؤلفههای اصــلی ،واریانس کل متغیرهای مشــاهدهشــده تحلیل میگردد .تحلیل عاملی تأییدی به بررســی این مطلب
میپردازد که آیا دادههای موجود با ســاختار بهشــدت محدودشــده پیش تجربی که شــرایط همانندی را برآورده میســازد،
برازش دارد یا نه (هومن .)279 :1384،در تحلیلهای عاملی تأییدی ،که هدف پژوهشـــگر تأیید ســـاختار عاملی ویژهای
میباشد ،درباره تعداد عاملها بهطور آشکار فرضیهای بیان می شود و برازش ساختار عاملی موردنظر در فرضیه با ساختار
کواریانس متغیرهای اندازهگیری شـــده مورد آزمون قرار می گیرد .در یک ســـاختار عاملی آرمانی ،هر یک از متغیرها بار
عاملی باال روی یکی از عاملها و بار عاملی پایین روی ســـایر عاملها دارد .عالوه بر این ،عاملهایی که بار عاملی باال
دارد و اعتبار صوری آنها نیز مطلوب ا ست ،به نظر میر سد که خ صی صه مکنونی را اندازهگیری میکند .چنین ساختار
عاملی درواقع بهندرت اتفاق میافتد (ســـرمد .)268 :1376،رویکردهای تحلیل عاملی تأییدی تا اندازه زیادی شـــبیه به
مدلهای م سیر ا ست .بدین معنا که مدلهای عمومی تحلیل عاملی تأییدی شکلی از مدلهای م سیر و بیانگر روابط بین
اندازههای مشاهده شده و سازههای اندازهگیری نشده است .تفاوت بین مدلهای تحلیل عاملی تأییدی با مدلهای مسیر،
مربوط به متغیر مکنون ا ست .بدین معنی که در مدلهای م سیر فرض می شود متغیرهای مکنون ( سازههای اندازهگیری
نشـــده) بهگونهای علی با یکدیگر ارتباط دارند ،درحالیکه در مدلهای تحلیل عاملی تأییدی ،این متغیرها فقط با یکدیگر
همبستگی دارند (هومن.)299 :1384،
بحث و یافتهها
نمونه موردمطالعه  382نفر میبا شد .به لحاز جن سیت 62/8 ،در صد نمونهها در گروه مذکر و  37/2در صد نمونهها نیز در
گروه مؤنث قرارگرفتهاند .ازلحاز سنی نیز نمونهها در چهار گروه کمتر از  20سال ( 3/44در صد) 35-20 ،سال (،)67/55
 35-50سال ( )23/5و  50سال به باال ( 5/33در صد) جای گرفتهاند .همچنین نمونهها ازنظر سط تح صیالت به سه
گروه دیپلم و کمتر ( 33/44در صد) ،کاردانی و کار شنا سی ( 62/01در صد) و کار شنا سی به باال ( 4/55در صد) تق سیم
میشوند.
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مدل تحلیل عاملی تأییدی با نرمافزار آماری لیزرل

متغیرهای تحقیق از نوع نهفته بوده و هرکدام با چند متغیر مشاهدهپذیر اندازهگیری شدهاند .بنابراین در اولین گام توجه به
مدل اندازهگیری ضروری مینماید و به همین خاطر ،ابتدا به ارزیابی قابلیت اعتماد و اعتبار مدل اندازهگیری اشاره میشود.
با توجه به شکل  5م شاهده می شود که  14متغیر مکنون (متغیرهای م شارکت ،پا سخگویی ،عدالت محوری ،کارایی و
اثربخشی ،همگونی ،ثبات مسکونی ،خوانایی ،امنیت ،تعلق مکانی ،اثر زندگی ،دسترسی ،فضای سبز ،ظرفیت ،آلودگی دید
و منظر) با  54سؤال مشاهدهپذیر موردسنجش قرارگرفتهاند .مقادیر مربوط به بار عاملی گویههای استانداردشده حکایت از
آن دارد که هر یک از متغیرهای م شاهدهپذیر در حد قابلقبولی در ارزیابی متغیر نهفتهموردنظر نقش داشتهاند .شکلهای
مدلهای اندازهگیری شده (جدول  5و شکل  )4نشانگر آن است که هر متغیر مشاهده شده با چه متغیر پنهانی ارتباط دارد
و این متغیر آ شکار چقدر اندازه گیرنده متغیر پنهان میبا شد .از این طریق میتوان اعتبار پر س شنامه را نیز سنجید .اعتبار
عاملی ،صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست میآید .یک عامل ،یک متغیر فرضی (سازه) است
که نمرات مشاهده شده را در یک یا چند متغیر تحت تأثیر قرار میدهد .هرگاه تحلیل عاملی روی یک ماتریس همبستگی
صورت گیرد ،آزمونهایی که تحت تأثیر عوامل خاصی قرارگرفتهاند دارای بار عاملی باال در آن عامل است (سرمد:1376،
 .) 173بنابراین بهتر اســت برای جلوگیری از ابهامات تفســیری متغیرهای مکنون ،ابتدا مدل اندازهگیری و ســپس مدل
ساختاری تخمین زده شود .بهمنظور تأیید اندازههای برازندگی خروجی لیزرل ،حدود  14شاخص برازش گزارش میدهند
که هرکدام از زاو یهای به تأیید مدل میپردازند .برای برازش مهم در اینجا "کیدو" آورده شـــده که هر چه به صـــفر
نزدیکتر باشد ،ن شان از برازش مطلوب دارد .به دلیل اینکه کایاسکوئر تحت تأثیر حجم نمونه میباشد ،اگر مقدار کیدو
را بر درجه آزادی تقسیم کنیم ،در یک برازش ایده آل برابر با یک خواهد بود .درصورتیکه مقدار 2 ،و کمتر شود ،نشان از
برازش مطلوب میباشد .همچنین ( RMSEAریشه میانگین مجذور پسماندهها) درصورتیکه کمتر از  0/05باشد نشان
از برازش مطلوب دارد وقتی برابر با صفر ا ست که مدل بهگونهای کامل برازش یافته با شد .شاخصهای نکویی برازش
( )GFI1و نکویی برازش اصــالحش ـده ( )AGFI2را که جارزکاک و ســوربوم ( )1989پیشــنهاد کردهاند ،بســتگی به حجم
نمونه ندارد و نشان می دهد مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن ،برازندگی بهتری دارد .چون این دو شاخص نسبت به
سایر م شخ صههای برازندگی اغلب بزرگتر ا ست ،برخی از پژوه شگران نقطه برش  0/95را پی شنهاد کردهاند .بر پایه
قرارداد ،مقدار  GFIو  AGFIباید برابر یا بزرگتر از  0/90باشــد تا مدل موردنظر پذیرفته شــود .یکی از شــاخصهای
نسبی ،شاخص نرم شده برازندگی3است که مستلزم مفروضههای مجذور کیدو نیست ،چون دامنه  NFIبین صفر و یک
قرار دارد ،یک مدل مطلوب بهح ساب میآید .بنتلر و بونت ( ،)1980مقادیر  NFIبرابر یا بزرگتر از  0/90را در مقای سه با
صفر ،بهعنوان عدد منا سبی برای برازندگی مدلهای نظری تو صیه کردهاند ،درحالیکه برخی از پژوه شگران نقطه برش
 0/80را به کار میبرند (هومن .)38 :1384،در تمام موارد ،در شـــاخص های بکار گرفتهشـــده در این پژوهش برازش
گزارش شده از مقدار مطلوب باالتر میبا شد و درنتیجه مدل پژوهش حا ضر ،مدل منا سبی میبا شد .قبل از وارد شدن به
مرحله آزمونها ،الزم ا ست از صحت مدلهای اندازهگیری حکمروایی خوب شهری و پایداری محالت شهری اطمینان
حاصــل شــود .بنابراین در ادامه ،مدلهای اندازهگیری این دو متغیر به ترتیب آورده شــده اســت .در این پژوهش ،تحلیل
عاملی تأییدی با ا ستفاده از تحلیل م سیر در مورد عاملهای شناخته شده در تحلیل عاملی اکت شافی صورت گرفته ا ست.
این تحلیل تو سط مدل معادالت ساختاری و با ا ستفاده از نرمافزار آماری  Lisrelانجام شده ا ست که در جدول  5تنها
1 . Goodness of fit index
2 . Adjusted goodness of fit index
3 . NFI

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،3پاییز 1397

120

نتایر مدل تحلیل عاملی تأییدی جهت برازش و پایایی شاخصهای بکار رفته در پژوهش آورده شده است.
جدول شماره  .5برازش و پایایی مدل پژوهش

0/027
0/065
0/000
0/000
0/05
0/000
0/05
0/000

0/27793
0/00007
0/52738
0/87023
0/00048
0/98188
0/02369
0/86565

3/85
54/87
4/15
4/57
47/61
0/00
22/09
4/63

0/99
0/97
1
1
0/97
0/99
0/98
0/99

3
21
5
9
20
1
11
9

0/30
0/56
0/33
0/43
0/54
0/44
0/39
0/43

0/98
0/94
0/99
0/99
0/95
0/97
0/96
0/99

خوانایی
امنیت
تعلق
اثر زندگی
دسترسی
فضای سبز
ظرفیت
آلودگی دید منظر

حکمروایی

0/019

0/33329

3/41

1

3

0/30

0/99

ثبات مسکونی

همگونی

0/000
0/068
0/05
0/026
0/000

0/75161
0/00305
0/00902
0/28499
0/44159

5/88
24/93
28/01
2/51
1/63

0/99
0/97
0/98
1
0/99

9
9
13
2
2

0/43
0/42
0/98
0/20
0/20

0/99
0/94
0/98
0/98
0/99

پایداری شهری

RMSEA

P-value

Chi-Square

GFI

df

)(PGFI

AGFI

برازش و پایایی مدل
مشارکت
پاسخگویی
عدالت
کارایی و اثربخشی
همگونی

بر اســـاس خروجیهای بهدســـتآمده در جدول  ،5معناداری ضـــرایب و پارامترهای بهدســـتآمده مدل اندازهگیری در
شاخصهای دو متغیر م ستقل در کلیه عاملها ،میزان تمامی ضرایب بهد ستآمده معنیدار میبا شند .زیرا مقدار آزمون
معنیداری تکتک آنها در ( RMSEAریشه میانگین مجذور) از  0/05یا ( )0/09کوچکتر است بهطوریکه معنیداری
این اعداد ن شاندهنده معنیدار بودن و تائید تحلیل عاملی اکت شافی است .چنانچه ن سبت  X2به  dfکوچکتر از  3باشد،
میزان  X2مقدار پایین و مناســبی اســت و مدل از تناســب نســبی برخوردار اســت .هرقدر که میزان  X2کمتر باشــد و
بهعبارتدیگر ،نســبت  X2به  dfپایینتر باشــد مدل از برازش بهتری برخوردار بوده و مناســبتر اســت .با توجه به نتایر
جدول  5میتوان ا ستدالل کرد که مدل اکت شافی و تحلیل عاملی تحقیق ،نتایر با برازش مطلوبی ن شان داده که ن شان از
مدلی بامعنیداری باال بین شاخصهای بکار رفته در حکمروایی شهری و فاکتورهای ا سا سی در سط پایداری محالت
شهری است.
مدل معادالت ساختاری

برای بررسی روابط علی بین متغیرها ،مدل معادالت ساختاری یا تحلیل چند متغیره با متغیرهای مکنون استفادهشده است.
از این روش تحت عنوان مدل علی و تحلیل ساختار کواریانس یاد شده ا ست .از طریق این روش میتوان قابلقبول بودن
مدلهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده از دادههای همبستگی آزمود .فرضیه موردبررسی در یک مدل معادالت
ساختاری ،یک ساختار علی خاص بین مجموعهای از سازههای غیرقابل مشاهده است .این سازهها از طریق مجموعهای از
متغیرهای ن شانگر (قابلم شاهده) اندازهگیری می شود .یک مدل معادالت ساختاری کامل از دو مؤلفه ت شکیل شده ا ست:
الف) یک مدل ساختاری که ساختار علی خا صی را بین متغیرهای مکنون و متغیرهای ن شانگر (اندازهگیری شده) تعریف
میکند .هنگامیکه دادههای بهد ستآمده از نمونهموردبرر سی به صورت ماتریس همب ستگی یا کواریانس درآید و تو سط
مجموعهای از معادالت رگر سیون تعریف شود ،مدل را میتوان با ا ستفاده از نرمافزار  Lisrelتحلیل کرد و برازش آن را
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برای جامعهای که نمونه از آن ا ستخراج شده ا ست ،آزمود .ب) این تحلیل برآوردهایی از پارامترهای مدل و همچنین چند
شاخص برای نکویی برازش فراهم میآورد .برآورد پارامترها و اطالعات مربوط به نکویی برازش را میتوان برای تغییرات
احتمالی مدل و آزمودن مجدد مدل نظری ،مورد آزمون قرارداد (ســرمد .)276 :1376،عددی که با فلش از متغیر پنهان به
سمت متغیر آ شکار ک شیده شده ن شانگر آن ا ست که هر متغیر آ شکار در اندازهگیری متغیر مکنون چه میزان نقش دارد.
هرچه این بار عاملی باالتر باشد ،نشانگر اعتبار بیشتری میباشد.

RMSEA=0.040، P-value=0.00034، df=87،Chi-Square=138.95
شکل شماره  .5مدل معادالت ساختاری

شاخصهای برازش مدل ن شان میدهند که مدل از برازش ن سبتاً خوبی برخوردار ا ست RMSEA .میزان این شاخص
( )0/040تقریباً به آنچه گار سون میگوید یعنی ( RMSEA )0/08نزدیک ا ست و اگر گفته هومن را در مورد این مالک
بپذیریم ،میتوان گفت که مدل مطرح شده چون کمتر از  0/10ا ست ،بنابراین دارای برازش خیلی خوبی ا ست .همچنین
 GFIاین شاخص هرچقدر به یک نزدیکتر با شد ،بیانگر برازش بهتر مدل ا ست (چلبی )280 :1385،که در مدل حا ضر
این شاخص 0/040 ،میبا شد؛ بنابراین میتوان گفت مدل دارای برازش ن سبتاً خوبی ا ست .شاخصهای دیگر  AGFIو
 NFIاز مقدار اعالم شده باالتر میباشد؛ پس درنتیجه ،مدل فوق (شکل  )5دارای برازش نسبتاً خوبی میباشد .بر اساس
خروجیهای بهد ستآمده در شکل  ،5معناداری ضرایب و پارامترهای بهد ستآمدهمدل اندازهگیری در شاخصهای دو
متغیر مســتقل وابســته در تأثیرگذاری حکمروایی بر پایداری شــهری میزان ضــرایب بهدســتآمده معنیدار نمیباشــند؛
بهطوریکه معنیداری ضــرایب و پارامترهای بهدســتآمده مدل ســاختاری حکمروایی بر پایداری محالت شــهری0/08 ،
میباشــد که معنیدار نمیباشــد ،زیرا مقدار آزمون معنیداری آنها از عدد  2بزرگتر و از عدد  -2کوچکتر نمیباشــد و
نشان از نبود تأثیر مثبت و معنیدار حکمروایی شهری بر پایداری محالت میباشد .در ادامه ،آزمون رگرسیون چند متغیره
آمده است که آن نیز ،استداللی بر این واقعیت (نبود تأثیر مثبت و معنیدار حکمروایی شهری بر پایداری محالت) در شهر
پیرانشـهر می باشـد .ازنظر بذعد سـاختاری ،در چارچوب حکمروایی شـهری ضـعف مدیریتی وجود دارد و با میزان نامطلوب
بودن این بذعد ،تأثیر ناروایی بر سط پایداری محالت شهری دا شته ا ست .اگرچه ازنظر میزان تعلق شهروندان تأثیراتی
مثبت م شاهده گردیده ا ست اما این امر عمدتاً به بذعد رفتاری شهروندان در محیط جغرافیایی برمیگردد نه تأثیرات مثبت
حکمروایی شـــهری .بهعبارتدیگر اگرچه تعلق خاطر مکانی و متغیر محل فعالیت شـــهروندان ،با میزان بار عاملی باال تا
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حدودی بر متعادل نمودن مدل مؤثر بوده ا ست ،ولی ساختار مدیریت شهری نتوان سته ا ست بر پایه ا ستانداردهای یک
مدیریت شـــهری بهینه بر ســـط میزان پایداری محالت شـــهری تأثیرگذار باشـــد؛ بهطوریکه وجود اختالف زیاد بین
شاخصهای باال و نبود همبستگی بین هر یک از شاخصها در مدل مذکور دال بر این واقعیت است که سازمان مدیریت
شهری نتوانسته است ساختار مناسبی در این شهر برای خود فراهم آورد .چهبسا وجود برخی از ساختارها در محیط شهری
سبب ایجاد نوعی م شارکت ،اثربخ شی پروژهها ی شهری در محالت و امنیت در ف ضای شهری شده ا ست که مدیریت
شهری می توانست از این شرایط در جهت بهبود جایگاه و موقعیت خود در بین شهروندان بهره برده و بر پایداری تأثیرگذار
باشــد ،اما عمالً ناموفق بوده اســت که بیشــتر بر عدم یکپارچگی مدیریت شــهر برمیگردد که نبود اعتماد و مشــارکت
شهروندی را در محالت شهری در پی دا شته ا ست .در پی واقعیت مذکور ،مدل معادالت ساختاری ( شکل  ،)5حکایت از
نامطلوب بودن تأثیرات حکمروایی شهری بر پایداری محالت شهری دارد .حال این سؤاالت مطرح ا ست که هر یک از
گویههای شــاخص حکمروایی و ترکیب آنها در محلههای شــهر پیرانشــهر ،چگونه پایداری شــهری را تحت تأثیر قرار
میدهند؟ ،کدامیک تأثیر معنیداری بر پایداری شهری دارد؟ و کدامیک تأثیر بیشتری دارد؟ .برای پاسخ به چنین سؤاالتی
از آزمون رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان استفادهشده است .با توجه به معنیداری آماره ،Fمیتوان نتیجه گرفت که
در مدل رگرسیونی ،مجموعه گویههای حکمروایی در شهر به گونه معنیداری تغییرات پایداری شهری را تبیین میکنند.
جدول شماره  .6رگرسیون چند متغیره شاخصهای حکمروایی در شهر پیرانشهر
ردیف
1
2
3
4

ضریب بتا
آمارهT
ضریب B
متغیر
0/029
0/537
0/021
پاسخگویی
0/032
0/626
0/028
مشارکت
-0/124
-2/247
-0/081
کارایی و اثربخشی
0/161
2/904
0/128
عدالت
R=0/174، F=2/95، Sig=0/020،R2=0/030

سط معناداری
0/592
0/531
0/025
0/004

ضرایب رگر سیونی گزارش شده در جدول  ،7ن شان میدهند که با کنترل اثر چهار گویه در شهر پیران شهر ،دو گویه تأثیر
آماری معناداری بر پایداری شهری دا شتهاند .مهمترین و کم اهمیتترین گویه ازلحاز تأثیرگذاری در پیران شهر به ترتیب
"عدالت" و "پا سخگویی" میبا شند .از طرف دیگر ،آمارههای کلی مدل ن شان میدهند مجموع چهار گویه در پیران شهر،
حدود  2درصد واریانس متغیر پایداری را تبیین کردهاند.
جدول شماره  .7جدول آزمون  Tشاخصهای پایداری در شهر پیرانشهر
آزمون تی تک نمونهای
Test Value = 3

One-Sample Statistics
میانگین
اثر زندگی
امنیت
تعلق مکانی
ظرفیت
پویایی
خوانایی
دسترسی

2/3880
3/0803
3/2363
2/9817
3/0249
2/8918
2/7938

تعداد
382
382
382
382
382
382
382

انــحــراف
استاندارد
0/91046
0/55227
0/79035
0/70438
0/81229
0/99865
0/73350

میزان خطای
استاندارد
0/04658
0/02826
0/04044
0/03604
0/04156
0/05110
0/03753

میانگین
تفاوت
-0/61204
0/08028
0/23626
-0/01832
0/02487
-0/10820
-0/20615

سط
معناداری
0/000
0/005
0/000
0/611
0/550
0/035
0/000

درجــه
آزادی
381
381
381
381
381
381
381

T
-13/13
2/841
5/842
-0/508
0/598
-2/118
-5/493

ت فاوت در ســـط %95
فاصله اطمینان
پایینترین
باالترین
-0/5204
0/1358
0/3158
0/0525
0/1066
-0/0077
-0/1324

-0/7036
0/0247
0/1567
-0/0892
-0/0568
-0/2087
-0/2799

برای بررسی بهتر وضعیت عملکرد حکمروایی خوب شهری در پایداری محالت شهری پیرانشهر از آزمون  Tتک نمونهای
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استفادهشده است که نتایر حاصل از کاربرد این آزمون آماری ،نشاندهندهواقعیتهایی بدین شرح است:
تمام شـاخصهایی که برای سـنجش وضـعیت پایداری پیرانشـهر بهکاربرده شـدهاند ،بهجز "پویایی و ظرفیت" از سـط
معنیداری باالیی برخوردار ه ستند اما تفاوت معنیداری در سط آلفای  0/01در رابطه با و ضعیت پایداری شهری از دید
پا سخگویان در پیران شهر وجود دارد .این م سئله ،د ستهبندی محالت شهری به لحاز نحوه حکمروایی را تائید میکند؛ در
حقیقت این فرض که محالت موردمطالعه به لحاز وضـعیت پایداری در وضـعیت مناسـبی قرار ندارند ،تائید میشـود و با
احت ساب دامنه طیف لیکرت هریک از شاخصها که بین  1تا  5در نو سان بوده ا ست .هر یک از شاخصهای "د ستر سی
( ،)2/794خوانایی ( )2/892و ظرفیت ( ")2/982که دارای میزان کمتری نســبت به میانگین واقعی هســتند ،حاکی از آن
ا ست که پیران شهر در رابطه با این سه عامل در سط "ناپایداری" قرار دارد ،اما در دو شاخص "پویایی ( )3/025و تنوع
( ،")3/024در حد متوسط میباشد که میتوان گفت در رابطه با این دو شاخص ،پیران شهر در سط "نیمه پایداری" قرار
دارد .با توجه به میزان میانگین بهدســتآمده ،شــاخصهای متغیر وابســته نیز پایینتر از حد متوســط بودهاند (مقدار آن در
ستون تفاوت میانگینها مشخص شده است) که این مسئله بیانگر آن است ،پاسخگویان "پایداری" را در محلههای خود
"منفی" ارزیابی کرده و مدیران و مســئوالن شــهر خود را در برابر کارهای انجام دادهشــده و یا در حال انجام ،پاســخگو
مسئول نمیدانند.
آزمون کروسکال والیس

این آزمون به بررســی وجود اختالف بین گروههای مســتقل ازنظر رتبهبندی میپردازد .درواقع ،فقط وجود یا عدم وجود
تفاوت بین گروهها را برر سی میکند .در جدول  ،8به برر سی تفاوت محالت شهری در میزان م شارکت و اجتماعمحوری
در مدیریت شهری پیرانشهر پرداختهشده است که یافتهها بدین شرح است:
جدول شماره .8رتبهبندی محالت شهر پیرانشهر بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس
تعداد
محله
31
زرگتن
31
بازارچه
49
کهنه خانه
34
چهارراه مادرـ  22بهمن
32
ایثارگران
22
فرهنگیان
19
آشیانه ـ  32متری
15
کمربندی جدیدـ کهنه خانه
31
جاده سردشت
12
کمربندی جدیدـ شینآباد
23
شینآباد
26
کمربندی
26
پاداش
28
آزادگان
3
پارک نیلوفر
382
کل
Asymp. Sig. ۱۴, df ۵۱٫۱۴۵Chi-Square

محالت شهری پیرانشهر

میانگین رتبهای
170/56
180/67
155/60
217/48
237/46
255/18
236
87/97
166/06
137/25
203/66
198/81
157/15
244/91
187/71

رتبه
10
9
13
5
3
1
4
15
11
14
6
7
12
2
8

۰٫۰۰۰,

در جدول  ،8مقدار  )51/145( Chi-Squareدر ســط خطای کوچکتر از  0/001معنیدار میباشــد .بنابراین به لحاز
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آماری در میزان حکمروایی در پایداری محالت شهری تفاوت وجود دارد .نتایر آزمون کروسکال والیس بیانگر این مطلب
ا ست که میزان پایداری در بلوک "فرهنگیان" با بی شترین میزان ( )255/18در "رتبه اول" و پسازآن بلوکهای آزادگان
و ساحلی در رتبههای بعدی قرار دارند .با توجه به اینکه سط معنیداری کوچکتر از  0/01ا ست ،آزمون در سط 0/99
به اثبات میر سد .بر ا ساس جدول  ،8ا ستنباط می شود که "حکمروایی شهری در و ضعیت مطلوبی قرار ندارد" ،چهب سا
اینکه تفاوت زیادی در میزان ارزش پایداری در محالت شـــهری وجود دارد و بهنوعی تبعیض مکانی در محالت دیده
میشود.

شکل شماره .6رتبهبندی محالت شهر پیرانشهر بر اساس پایداری محله ای (منبع نقشه پایه :طرح جامع شهر پیرانشهر)1391،

نتیجهگیری
نتایر پژوهش حاضر بیانگر این واقعیت است که ارتباط معنیداری بین دو متغیر (مستقل وابسته) در مسائل شهری وجود
دارد و رابطه بین دو متغیر ،باالی حد معین بوده اســـت .این امر ،ارتباط متقابل بین دو متغیر را نشـــان میدهد که هرچه
حکمروایی شهری در سط بهینه تری صورت گیرد به افزایش سط پایداری محالت شهری منجر خواهد شد و درنتیجه
باعث افزایش کیفیت زندگی مردم با استانداردهای یک حکمروایی بر پایه شهروندمداری و توسعه الگوی گرایش پایین به
باال خواهد انجامید و رفاه عمومی و افزایش کیفیت زندگی مردم را در پی خواهد داشـــت .بهعبارتدیگر میتوان گفت
م سئولین شهر بای ستی ن سبت به مو ضوع ،ح سا سیت بی شتری دا شته با شند و علیرغم بهکارگیری نظرات مردم در امور
ش ـهری ،خود نیز متعهد به رویکرد برابر نگری و مشــارکت طلبانه در همه جنبههای شــهری باشــند تا به جامعهای کثرت
طلب و دموکراتیک بر اساس اصول شهروند مدارانه دست یابند .نتایر حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان میدهد که
شاخصهای برازش ،از برازش ن سبتاً خوبی برخوردار ا ست .میزان  RMSEAاین شاخص ( ،)0/040بیانگر برازش بهتر
مدل و رابطه معنیدار بین دو متغیر اســت که در مدل حاضــر این شــاخص  0/04اســت .بنابراین با توجه به ســؤال اول
پژوهش می توان گفت که بین حکمروایی خوب شهری و پایداری محالت در شهر پیران شهر رابطه معنیداری وجود دارد.
برای سنجش سط حکمروایی پیرانشهر در امور مدیریتی مسائل شهری برای اداره بهینه این شهر برحسب استانداردهای
ادارهخوب شهری ،از  4شاخص ا ستفاده گردید که بهعنوان مهمترین شاخصهای اندازهگیری اداره بهینه در سط شهر
انتخاب گردیدند .این شاخصها عبارتاند از :میزان م شارکت ،پا سخگویی ،عدالتمحوری و کارایی ـــــ اثربخ شی ،که
میانگین هر یک از این شاخصها نیز بهدستآمده است .با در نظر گرفتن دامنه طیفی هر یک از شاخصها که بین  1تا 5
بر اســاس طیف لیکرت در نوســان بوده اســت ،شــاخص "پویایی" ( )3/025و "تنوع" ( )3/024دارای "بیشترین میزان
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میانگین" بودهاند که آنهم در " سطحی متو سط" ارزیابی میگردد و بقیه شاخصهای پایداری شهری ن سبت کمتری از
میانگین رتبهای را داشـــتهاند .بر اســـاس نتایر مدل معادالت ســـاختاری که در آن معنیداری ضـــرایب و پارامترهای
بهد ستآمدهمدل ساختاری حکمروایی بر پایداری محالت شهری 0/08 ،میبا شد که معنادار نمیبا شد ،زیرا مقدار آزمون
معنیداری آنها از عدد  2بزرگتر و از عدد  -2کوچکتر اســت .یافتههای حاصــل از آزمون رگرســیون چند متغیره نیز
ا ستداللی بر این واقعیت در شهر پیران شهر ا ست .پس ،نتایر حا صل از آزمون فرض دوم ،حاکی از آن ا ست که تفاوت
معنیداری بین محلههای شهر پیران شهر به لحاز و ضعیت حکمروایی خوب وجود دارد و تمامی محلههای شهر به لحاز
متغیر مذکور در شـــرایط مطلوب و مســـاعدی قرار ندارند .پیامد چنین وضـــعیتی تمرکزگرایی شـــدید اداری و مدیریتی،
کمتوجهی به عدالت اجتماعی و مشـارکت و نبود پاسـخگویی اسـت که سـبب تفاوت معنیداری بین محالت شـهری در
سط پایداری شهری شده ا ست و باعث شده ا ست ب سیاری از شاخصها در پیران شهر کمتر از سط میانگین با شند.
بنابراین با نظر به سؤال دوم پژوهش میتوان عنوان کرد که حکمروایی شهری پیرانشهر توانسته است تأثیر معناداری در
پایداری محالت پیران شهر دا شته با شد؛ همچنان که نتایر مدل معادالت ساختاری ن شان داد که حکمروایی شهری تأثیر
معنیداری بر پایداری محالت شـــهری دارد ،اما تأثیر رابطه بهصـــورت منفی میباشـــد چنانکه مقدار پارامتر و ضـــرایب
بهد ستآمده نیز دال بر واقعیت موجود در پیران شهر میبا شد؛ چهب سا اینکه در نتایر آزمون رگر سیون چند متغیره فقط 2
درصد مقدار متغیر پایداری بهوسیله شاخصهای متغیر مستقل تبیین شدهاند که کمروایی ناپایدار شهری و اثرات نامطلوب
آن بر پایداری محالت شهری را میر ساند .با توجه به نتایر پژوهش حا ضر و با نگاهی به تحقیقات قبلی صورت گرفته
درزمینه حکمروایی شهری میتوان دریافت که:
الف) حکمروایی خوب شهری به مدیریت پایدار شهری جهت داده و زمینه دستیابی به آن را تسهیل میکند.
ب) تأکید بر مشارکت شهروندان و مدیریت شورایی درروند تصمیمگیریها و مدیریت شهری.
ج) وضعیت نهچندان مطلوب حکمروایی شهری در شهرهای کشور و مشارکت ناچیز شهروندان در مدیریت شهری.
بنابراین میتوان گفت که نتایر پژوهش حاضر در تائید تحقیقات قبلی صورت گرفته در این زمینه میباشد.
در این پژوهش با جهتگ یری به سمت مدیریت شورایی و مشارکتی در سط محالت در نگرش حکمروایی و تأثیر آن بر
پایداری محالت ،کما اینکه در این رابطه با انطباق ایجاد تصـــوری جدید و اعتماد کامل ســـازمانی و برونســـازمانی و با
ارزیابی این ایده در شهروندان نوآوری محسوب میشود
با توجه به آنچه گذ شت جهت بهبود و ضعیت حکمروایی شهری در شهرهای ک شور و م شارکت فعال شهروندان درروند
مدیریت شهری ،پیشنهادهایی بدین شرح ارائه میگردد:
 تقویت و توسعه آموزش شهروندی و آشنایی شهروندان با وظایف خویش.
 اجرای جلســات متعدد بین نهادهای مدیریتی در ســطوح شــهری با ســازمانهای اجتماعی ،گروههای  NGOو
شهروندان.
 نهادینه کردن الگوهای پاســخگویی و مســئولیتپذیری جهت افزایش کارایی و اثربخشــی برنامهها وظایف در برابر
مردم.
 ایجاد و تقویت سازمانهای اجتماعی و تشکیل  NGOها و نهادهای مردمی برای ظرفیتسازی جامعه در مشارکت
همگانی و اداره دموکراتیک شهر و پایداری محالت آن.
 شرکت دادن شهروندان در مدیریت شهری تا حد امکان با نگرش عدالت محوری (جنس ،سن ،تحصیالت و اقشار
مختلف) صورت گیرد تا نگرش همه گروههای جامعه مدنظر قرار گیرد.
 در نحوه مدیریت و حکمروایی شهری از تئوریهایی که بر اساس نگرش روز مسائل مدیریتی و شهری قرار داشته
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و دارای بینش دموکراتیک میباشند ،استفاده شود.
 حرکت مدیریت شــهری در جهت افزایش احســاس تعلق شــهروندان به شــهر و جامعه شــهری از طریق افزایش
مشارکت دادن آنان درروند تصمیمگیریهای شهری.
 برنامهر یزی در خصوص مشارکت شهروندان در انجام خدمات اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی و  ...و اقدام در خصوص
تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی بهمنظور درگیر نمودن شهروندان در فعالیتهای شهری.
 انت شار و توزیع گزارش عملکرد ساالنه مدیریت شهری برای آگاه سازی شهروندان از اقدامات انجام شده در جهت
افزایش شفافیت.
 تأکید مدیران محلی بر اجراء مدیریت یکپارچه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی.
 جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی درروند مدیریت شهری.
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