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  دهچکی

اي اند و در این راه به شکل تازهشهرها براي مدیریت و اداره خود راهی بجز زمینه سازي براي توسعه دموکراسی نیافته
هدف از انجام این پژوهش، . شود که منشاء شهري دارداند که به نام حکمروایی نامیده می از حاکمیت دست یافته

آباد از طریق بررسی تحلیل و بررسی میزان تحقق پذیري حکمروایی خوب شهري در مدیریت شهري شهر خرم
ها با کمک ابزار تحلیلی و گردآوري داده –روش پژوهش توصیفی . هاي حکمروایی خوب شهري استشاخص

 T- testو با استفاده از آزمون آماري   Spssو  Exelافزارهاي اماري استفاده از نرم پرسشنامه صورت گرفته است و با
آباد که با استفاده جامعه اماري این پژوهش کل شهروندان ساکن شهر خرم. ها پرداخته شده استبه تجزیه و تحلیل ان

نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی . نفر تعیین گردیده است 385از فرمول کوکران حجم نمونه تعیین که برابر با 
و ) 9603/1(، حاکمیت قانون)8194/1(، شفافیت)0350/2(از ان است که چهار شاخص مشارکت با میانگین

اند که این نتایج نشان دهنده این واقعیت هستند که حکمرانی خوب ارزیابی شده) 9493/1( پاسخگویی با میانگین
  .آباد قرار نداردر خرمشهري در وضعیت مطلوبی در سطح شه

حکمرانی خوب شهری،مدیریت،  مشارکت، پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون: واژگان کلیدی

 9/6/1392:پذیرشتاریخ  3/4/1392:تاریخ دریافت
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  قدمهم
هاي حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح هایی مواجه است که ناشی از دگرگونیجهان امروز با چالش

ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به در جهان متحول امروز، دولت. استنیازهاي جدید سازمانی و اجتماعی 
هاي جامعه این مهم نیازمند الگوهاي جدیدي است که بتوان از همه ظرفیت. نیازهاي جدید نخواهند بود

هاي دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود، تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر در بخش
در سیستم مدیریت شهري نوین براي رفع این مشکالت و ). 91: 1390همکاران، رفیعیان و .(ساخت
یکی از این الگوها که مدل غالب در . هاي در زندگی شهري، الگوهاي متعددي ارائه شده استچالش

حکمرانی ).70: 1390زیاري و همکاران، (مدیریت شهري محسوب می شود، الگوي حکمرانی شهري است
هاي اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط با ها و سایر سازماننحوه تعامل دولتموضوعی است که بر 

شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز داشته و فرایندي است که از طریق جوامع و 
کنند که چه کسانی در این فرایند درگیر و ها تصمیمات خود را اتخاذ و بواسطه آن، مشخص میسازمان

محیط شهري پیجیده پویا و متنوع، ). 6: 1389نوبري و همکاران، (نه وظیفه خود را به انجام برسانندچگو
مستلزم ظرفیت باالي مدیریت است که حکمرانی خوب شهري قابلیت فراهم کردن آن را 

ساختار مدیریتی یک شهر نمودي است از وضعیت کل حاکمیت کشور، وجود ). 47: 1392صالحی،(دارد
در نحوه مدیریت و همچنین در نظر نگرفتن سایر گروههاي تاثیر گذار بر شهر موجب می شود اختالط 

بخش هاي مختلف یک ساختار نیازمند این هستند که . سیستم، مدیریتی مناسب و تاثیر گذار نداشته باشد
باره عدم این ارتباط موجب می شود که توافق روشنی در. رابطه اي متقابل با همدیگر داشته باشند

به منظور رفع این وضعیت همه ي بخش ها باید توافق روشنی براي انتخاب . مسئولیت ها صورت نگیرد 
شهرداري ). Dekker and kempen,2002,114(مسیر و همچنین پذیرفتن مسئولیت را عهده دار شوند

. دارند هاي کشور به علت تعریف نشدن مناسب نقش خود در ساختار، چالش هاي فراوانی را پیش رو
ها با بخش خصوصی و جامعه مدنی که دو عنصر اساسی در تحقق عدم همکاري مناسب شهرداري

ها از لحاظ مدیریتی موفق عمل نکرده باشند این مشکل حکمرانی خوب هستند باعث گردیده که شهرداري
آباد و به مشکل دیگر مدیریتی در شهري خرم. آباد وجود دارددر اکثر شهرهاي کشور و از جمله خرم

احتمال فراوان دیگر شهرهاي کشور  کوتاه بودن عمر مدیریت مدیران شهري است که اجازه عملی کردن 
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با توجه به وجود این مشکالت در سیستم مدیریتی شهر، حال این . دهدها نمیهاي خود را به آنایده
    . آباد پرداخته استپژوهش به تحلیل و بررسی این مهم در شهر خرم

 

  ف پژوهشهد
در زمینه حکمرانی خوب، خصوصا حکمرانی خوب شهری تحقیقاتی زیادی در سطح جهان به 
خصوص در کشورهای توسعه یافته صورت گرفته است، اما در ایران به این موضوع به صورت 

ی متون مختلف صورت گرفته است، ی ترجمهها در زمینهو بیشتر بررسی. شایسته توجه نشده است
با توجه به مشکالت مدیریتی در شهرهای . مبانی نظری حکمرانی خوب پرداخته شده استکه به 

آباد به عنوان محدوده مورد مطالعه در این پژوهش ضمن توجه به مبانی نظری حکمرانی ایران و خرم
آباد خوب شهری سعی شده است که به بررسی تحقق پذیری حکمرانی خوب شهری در شهر خرم

  .پرداخته شود
 

  سوأاالت پژوهش
    :سوأل اصلی

آباد در چهارچوب حکمرانی خوب شهری در سطح مناسبی آیاد عملکرد شهرداری شهر خرم .۱
 قرار دارد؟

 
  سوأاالت فرعی

 آیا مشارکت و همکاری بین شهروندان و شهرداری در سطح مطلوبی قرار دارد؟ .۱

 آیا پاسخگویی مدیران شهری در سطح مناسبی قرار دارد؟ .۲

 آباد در سطح مناسبی قرار دارد؟حاکمیت قانون شهرداری خرمآیا میزان  .۳

 آباد در سطح مناسب قرار دارد؟آیا میزان شفافیت شهرداری خرم .۴

 
  پیشینه پژوهش

میالدی به این سو به  ۱۹۸۰حکمرانی و کاربرد آن عمری به درازای تاریخ بشر دارد، گرچه از دهه ی 
. تصادی و اجتماعی شده و کاربرد روز افزونی داشته استعنوان یک واژه علمی وارد مباحث سیاسی، اق

  . در ایران تحقیقات زیادی پیرامون حکمرانی خوب شهری صورت نگرفته است
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در کتابی با عنوان حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت به بررسی حکمرانی  ۱۳۸۷قلی پور در سال  
های که دارد در تنظیم روابط یخوب تأکید شده است و معتقد است که حکمرانی خوب با ویژگ

کند که هر یک از بخش با اثربخشی باال به ای عمل میدولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به گونه
 .تعیین شده دست یابنداهداف 

در کتابی با عنوان حکمرانی خوب شهري، از منظر نظریات  1390رفیعیان و حسین پور در سال  
هاي رفیعیان در فصل سوم کتاب خود با معرفی مولفه. پرداخته استشهرسازي به بررسی حکمرانی خوب 

ها، اصول حکمرانی خوب شهري را در حکمرانی خوب شهري  و همچنین پرداختن به تعریف پذیري آن
 .نمایدگرایی و قلمرو عمل حکومت محلی تحلیل میتفرق سیاسی و همچنین براي منطقه

ه خود با عنوان ارزیابی عملکرد شهرداري هاي هشتگانه شهر اهواز در در پایان نام 1391وند در سال آدینه 
نتیجه این تحقیق نشان داده، شهرداري . چهارچوب حکمرانی خوب شهري به این موضوع پرداخته است

. هاي مناطق هشتگانه شهر اهواز داراي عملکرد مناسبی در چهارچوب حکمرانی خوب شهري نمی باشند
عدم درك مناسب از وضعیت شهر و همچنین برنامه ریزي نامناسب جهت بهبود آن  به این نتیجه رسید که

 .از دالیل ضعف شهرداري هاي مناطق هشتگانه شهر اهواز است

اند اي با عنوان زنان و حکمرانی خوب شهري به این تنیجه رسیدهدر مقاله 1387تاجدار و اکبري در سال  
 ن کاربردي جایگاه زنان به عنوان نیمی از شهروندان است وکه تحقق حکمرانی خوب شهري در گرو تبیی

ای با عنوان الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به در مقاله ۱۳۹۱در نهایت رزمی در سال 
توسعه انسانی به بررسی این موضوع پرداخته و نتیجه به دست امده حاکی از نامناسب بودن وضعیت 

  .استهای حکمرانی نامناسب شاخص
  

  پیدایش تفکر حکمرانی خوب
هایی که انگیزه اصلی پیدایش ادبیات حکمرانی خوب بوده، عالوه بر مالحظات تجربی، دغدغه

ای دارد که در مورد دولت و نقش آن در توسعه اقتصادی، رفاه و ریشه در مباحث عقلی و اندیشمندانه
های پیش از جنگ نی خوب در سالحکمرا). ۱۰۹: ۱۳۷۹نوذری، (عدالت اجتماعی صورت گرفته است

با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی  ۱۹۸۰شد اما در طول دهه جهانی دوم کمتر استفاده می
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این اصطالح در فرهنگ آکسفورد مترادف با واژه . اشاره دارد) دولت( فراتر از حکومت
دان سیاسی این اصطالح را اندیشمن ۱۹۸۰اما در طول دهه . استفاده شده است )Government(دولت

  )۱۸۶: ۱۳۹۰سامتی و همکاران، .(برای متمایز کردن آن از دولت به کار گرفتند
های نوین در عرصه سیاست و مدیریت گیری حکمرانی خوب مبتنی بر غالب شدن پارادایمشکل

میالدی  ۸۰و  ۷۰های تغییر در اداره امور که هم به لحاظ هنجاری و هم از نظر عملی در دهه. بود
شرایط . ایجاد شد، امکان پا گرفتن مفاهیمی چون مشارکت شهروندان و توانمندسازی را به وجود آورد

که با تحوالت گسترده اجتماعی همراه بود، سنگ بنا و پیش زمینه حکمرانی  ۷۰بحرانی اقتصاد در دهه 
که از پیامدهای  ۱۹۸۰ افزایش شدید فقر و نابرابری در اواخر دهه). ۲۶: ۱۳۹۲بیک، علی(خوب است

الگوی دولت حداقل بود، باعث شد تا بانک جهانی به این نکته دست یابد که مسئله حکمرانی یعنی 
. کنندگان موضوع کلیدی توسعه استشیوه مدیریت و اداره کشور یا رابطه شهروندان با حکومت

ه طوری که گزارش ساالنه ب. این مسئله به تدریج در بانک جهانی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت
موضوع محوری این گزارش نقش دولت . به مسئله دولت اختصاص یافت ۱۹۹۷توسعه جهانی در سال 

کارشناسان بانک جهانی، با ارئه . در بهبود وضعیت اقتصادی و راهکارهای توانمند ساختن دولت بود
های دولت انمندی و قابلیتهای اقتصادی بستگی به توشواهد مختلف نشان دادند که موفقیت سیاست

در این . انجامدهای مالی به بحران پولی و بانکی میهای الزم در دولت، آزادسازیدارد و بدون ظرفیت
، ١٨و ون کاپمن ١٧بر اساس تحقیقات اندرسون. دوره بود که ایده تغییر ساختار حکومت مطرح شد

شهروندان از حکومت به حکمرانی تغییر های مدیریتی در دهه اخیر، با توجه به مشارکت سیتم
ی حکمرانی خوب شهری و مطابقت بر اساس مطالعاتی که در زمینه). ۳۷، ۱۳۹۱وند، آدینه( نموده است

معیارهای چون مشارکت شهروندان، اثر بخشی و . آن با شرایط شهرهای ایران صورت گرفته است
گویی، شفافیت، قانونمندی، جهت گیری کارایی، پذیرا بودن و پاسخده بودن، مسئولیت و پاسخ 
اند که منظور از هریک از معیارهای فوق به توافقی، عدالت، بینش راهبردی و تمرکززدایی را نام برده

  .گردندعنوان معیارهای حکمرانی خوب شهری در شهرهای ایران به شرح زیر معرفی می

                                                             
١٧Anderson 

١٨Van Kapmn 
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ها و سهیم شدن تصمیم گیریمنظور از مشارکت، قدرت تأثیرگذاران بر : مشارکت شهروندان
  .شهروندان در قدرت است

این معیار بر استفاده از منابع موجود برای تأمین نیازهای شهروندان، ارائه : اثربخشی و کارآیی  
  .خدمات شهری و رضایت مردم استوار است

اید هم نیازها و مسئوالن شهري ب. این معیار، دو نکته مکمل را هم در بردارد: پذیرا بودن و پاسخ ده بودن
خواسته هاي شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم نسبت به آن واکنش و پاسخ مناسب را از خود نشان 

  .دهند

این معیار بر مسئول بودن و به عبارت گویاتر، حساب پس دادن مسئوالن و : مسئولیت و پاسخ گویی
  .گیران در قبال شهروندان استوار استتصمیم

معیار بر گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آگاهی مستمر این :. شفافیت-5
  .شهروندان از روندهاي موجود استوار است

-گیري شهري، وجود قوانین کارآمد، رعایت عادالنه چارچوبمنظور از قانونمندي در تصمیم :قانونمندي

    گیري هاستسئول از تصمیمگیري و دور بودن دست افراد غیر مهاي قانونی در تصمیم
منظور از . ها و منافع مختلف و گاه در حال ستیز با یکدیگر استشهر، عرصه گروه: جهت گیري توافقی

  .گیري توافقی، تعدیل و ایجاد توافق میان منافع مختلف استجهت

یت رفاهی هاي مناسب براي همه شهروندان در زمینه ارتقاي وضعمنظور از عدالت، ایجاد فرصت :عدالت
گیري خود، تالش در جهت تخصص عادالنه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعالم نظر و تصمیم

  )10: 1388تقوایی،.(است
هـا، مسـتلزم وجـود بینشـی     فرا رفتن از مسائل روزمره شهر و پرهیـز از غـرق شـدن در آن    :بینش راهبردي

ــرد        ــتن بیــنش راهب ــده یــا داش ــبت بــه آین ــترده و دراز مــدت نس ــعه شــهري   گس ي در زمینــه توس
  ).(AikaBharat,2007: 2است

درصد کشورهاي در حال توسعه در حال اجراي  60طی مطالعات بانک جهانی، بینش از : تمرکززدایی
    ).47: 1381شفیعی،( برنامه تمرکززدایی هستند
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  گذار بر تحقق حکمرانی خوبعوامل تأثیر
بیشترین مطالعات درباره چگونگی . هاستحکومتحکمرانی خوب معیاری برای ارزیابی اقدامات 

تحقق یا عدم تحقق معیارهای حکمرانی خوب درباره کشورهای توسعه نیافته است، زیرا تقریبا 
در واقع حکمرانی به . های خاص، یکسان استنظر از برخی ویژگیها صرفمدل و شرایط اکثر آن

گیری و اجرای تصمیمات نقش مپردازد که در فرایند تصمیهایی میافراد و سازمان
  ).Hamedinger, 2004, 3(دارند

در این بحث تعدادی عوامل تأثیرگذار بر تحقق حکمرانی خوب به عنوان مدلی عام و فراگیر انتخاب 
گردد و توجه به فرمول آن، مراقبت و شده است که نمونه جالبی برای پیگیری این بحث محسوب می

تواند برای برخی کشورها لحاظ کردن شرایط و مقتضیات داخلی می کنترل در راستای نیل به آن و
  .مناسب باشد

 

  گراییکنترل و تحقق قانون 
گرایی وضعیتی است که در آن تمام افراد از جمله مقامات سیاسی همگام با افراد عادی به قانون قانون

نصر در یک جامعه مدنی ترین عترین و بنیادیقانون گرایی مهم. و حقوق دیگران احترام گذارند
گرایی سال گذشته احتماال به دلیل فروپاشی قانون ۲۰ها در شکست بسیاری از حکومت. با ثبات است

زمانی که یک مقام سیاسی در موقعیتی قرار گیرد که رفتار متأثر از قانون را نپذیرد و . بوده است
  ).۱۹ -۲۱: ۱۳۸۸آرایی، (خواهد داد قانون را به شیوه مطابق میل خود تفسیر کند، هرج و مرج  روی

  تمرکززدایی اداري  
باید از . هدف از تمرکززدایی تالش برای ایجاد مشارکت مطلوب در سطح قوای مختلف کشور است

تمرکز قدرت در دست نهادهای حکومت مرکزی جلوگیری کرد و بخشی از اختیارات این مقامات که 
هدف دیگر تمرکززدایی انتقال پدیده پاسخگویی . ردندماهیت محلی دارند، به سطوح محلی منتقل گ

باید این تمرکززدایی در هر سطحی اعمال گردد و مردم در موقعیتی . باشدبه سراسر ارکان قدرت می
  ).:Stewart, 2006(گیری خود احساس مالکیت داشته باشندقرار گیرند که نسبت به تصمیم
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  لزوم افزایش پاسخگویی مالی
-ها در راه رسیدن به حکمرانی خـوب محسـوب مـی   ترین عرصهاقتصادی یکی از مهم مسایل مالی و

بسـیاری از کسـانی کـه بـه     . باشـد ترین فساد در بخش مالی مـی از این لحاظ که فساد مالی مهم. گردد
لـذا  . باشـد نمایند، استفاده از مواهب مادی قدرت برایشان جذاب مینحوی برای کسب قدرت تالش می

ها این است که هزینه الزم را برای پاسخگویی و افشاگری در بخش عمـومی  برای حکومتاولین گام 
  ).۲۳:  ۱۳۸۸آرایی،(بپردازند

  
  تقویت آزادي بیان و مطبوعات

مطبوعات آزاد . کندمطبوعت بعنوان یکی از ارکان دموکراسی نقش مهمی در روند دموکراسی ایفا می
موضوعات مهم بخش عمومی برای مردم آشکار و واضح بیان لذا الزم است . نشانگر آگاهی جامعه است

عنوان تریبونی عمومی مطبوعات نباید در دستان افرادی خاص قرار داشته باشد، بلکه باید به. شود
ها دسترسی داشته باشند و بتوانند مطالبات تلقی شوند که همگان بدون تبعیض و ترس از حکومت به آن

  .خود را بیان دارند
 

  اسی تحقیقروش شن
. باشدتحلیلی می - کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی –پژوهش حاضر دارای ماهیت نظری 

براساس سرشماری سال ( نفر ۳۴۸۲۱۶آباد بالغ برجامعه آماری پژوهش کل شهروندان ساکن شهر خرم
شیوه . انداب شدهنفر که به روش تصادفی و با استفاده  از فرمول کوکران، انتخ ۳۸۵و حجم نمونه ) ۱۳۹۰
در روش پیمایشی از ابزار . ای انجام گرفته استکتابخانه -ها، به صورت پیمایشیآوری دادهجمع

ها برای بررسی تحقق پذیری در این پژوهش با توجه به هدف و فرضیه. پرسشنامه استفاده شده است
مشارکت، شفافیت،  آباد  از چهار شاخصهای شهر خرممیزان حکمرانی خوب شهری در شهرداری

های مهم حکمرانی خوب شهری مشارکت از شاخص. حاکمیت قانون و پاسخگویی استفاده شده است
است که باید در هنگام طراحی سوال برای ارزیابی این شاخص دقت کافی را داشت که در این 

رکت دادن های شهری، مشاهای آگاهی دادن شهروندان از روند تهیه و تصویب طرحپژوهش در زمینه
اند شاخص شفافیت هاي عام سواالت طراحی شدهبراي مشارکت بخش خصوصی، فراهم آوردن فرصت
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بر گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از 
فاف هاي شروندهاي موجود استوار است، در این پژوهش براي سنجش این شاخص از سواالتی در زمینه

عمل کردن شهرداري در زمینه استفاده از بودجه، انتشار گزارش از عملکرد خود به صورت شفاف،  شفاف 
هاي، براي سنجش حاکمیت قانون از سواالتی در زمینه. و در دسترس بودن قوانین، استفاده گردیده است

ها و وانین در تمامی زمینهجامع و صریح بودن قوانین، یکسان دیدن همه اقشار در مقابل قانون، رعایت ق
هاي حکمرانی خوب شهري و در ارتباط با ترین شاخصبراي ارزیابی شاخص پاسخگویی که یک از مهم

پذیر نیست، ها است به طوري که پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون امکاندیگر شاخص
ن مراجعه به شهرداري، سهولت هاي رسیدگی به شکایات مردمی، نتیجه بخش بودسواالتی در زمینه

 T-testداده هاي این پژوهش با استفاده از آزمون . مالقات با مدیران شهري و شهردار طرح گردیده است
باشد که در موقعیت جغرافیایی بین آباد میمحدوده مورد مطالعه شهر خرم. مورد تحلیل قرار گرفته است

درجه عرض شمالی قرار داردو جمعیت این شهر در  33دقیقه و   29درجه طول شرقی و  48دقیقه و  22
اي قرار گرفته که این شهر در درون دره. باشدنفر و داراي سه منطقه شهري می 348216بالغ بر 1390سال 

اي گذرد و قسمت شمالی شهر منظرهجنوبی از خط اللقعر آن می –آباد، با جهت شمالی رودخانه خرم
 1100حداقل عرض شهر کمتر از . اي داردانداز جلگهجنوبی شهر، چشمکوهستانی و ناهموار و قسمت 
    .آباد واقع گردیده استمتر است که در ابتداي دره خرم
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  آباد موقعیت جغرافیایی شهر خرم قشهن -۱ شکل شماره

  هامواد و روش
  هاي تحقیقتحلیل یافته

هاي شهري ابتدا به بررسی معرفه در این مرحله از پژوهش براي بررسی تحقق پذیري حکمرانی خوب
هاي حکمرانی خوب شهري و در ادامه شاخص. شودهاي حکمرانی خوب شهري پرداخته میشاخص

استفاده  T testهاي حکمرانی از آزمون ها و شاخصبراي تحلیل معرفه. گیردمورد تجزیه تحلیل قرار می
  .شودمی
  

  هاي حکمرانی خوب شهريتجزیه و تحلیل شاخص
  :مشارکت-
هاي مختلف است که هم به صورت مستقیم و هم از مشارکت به معنی حضور همه مردم در تصمیم گیري 

  .اي قانونی و مشروع تحقق می یابدطریق نمایندگان و نهادهاي واسطه
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  های شاخص مشارکتارزیابی میانگین معرفه - ۱شماره  جدول

شاخص   هاگویه     گینمیان انحراف معیار اختالف از میانگین رتبه  
    

   هاي شهري متناسب با خواست مردمتصویب طرح 2.0494 83551. 04258. 2
  

  مشارکت
 

 هاي شهريآگاه کردن مردم از روند تهیه طرح 2.2571 1.32439 06750. 1

 هاي عامفراهم کردن فرصت براي مشارکت 1.8935 78501. 04001. 4

 بودن شهرداري مشارکت جو 1.9403 81590. 04158. 3

  مطالعات نگارنده: منبع

شاخص مشارکت حکمرانی خوب شهري میزان آگاه ) هاگویه(هايدر قسمت معرفه) 1(مطابق جدول
هاي شهري متناسب با خواست مردم با و تصویب طرح 25/2هاي شهري با کردن مردم از روند تهیه طرح

دست آمده داراي وضعیت مناسبتري نسبت به بقیه به ترتیب با توجه به مقدار میانگین به  04/2میزان
  .آباد می باشندهاي مشارکت در شهر خرممعرفه

  شفافیت
شفافیت به معناي گردش آزاد اطالعات و همچنین قابل دسترس بودن آن براي همه شهروندان و مشخص 

  .ها استبودن فرایند تأیید و تصویب سیاست
  های شاخص شفافیتارزیابی میانگین معرفه - ۲شماره  جدول

اختالف از  رتبه
 میانگین

  شاخص   هاگویه     میانگین انحراف معیار

   شفاف بودن شهرداري در استفاده از بودجه 1.8779 1.79065 09126. 1
  
  

  شفافیت
  

 

 انتشار گزارش از عملکرد شهرداري به صورت شفاف 1.7195 77343. 03942. 4

 شفاف بودن قوانین شهرداريدر دسترس و  1.8571 73091. 03725. 2

 شفاف عمل کردن شهرداري 1.8234 72527. 03696. 3

  مطالعات نگارنده: منبع

هاي شاخص شفافیت حکمرانی خوب شهري، شفاف بودن شهرداري در قسمت معرفه) 2(مطابق جدول
ترتیب با توجه  به 85/1و در دسترس و شفاف بودن قوانین شهرداري با 87/1در استفاده از بودجه با میزان

  هاي شفافیت می باشندبه مقدار میانگین به دست آمده داراي وضعیت مناسبتري نسبت به دیگر معرفه
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 حاکمیت قانون

ایجاد چهارچوبی قانونی و مشروع براي ساختار، و همچنین رعایت کردن آن براي همه و ترویج آن 
  .است  درسطح جامعه

  های حاکمیت قانونارزیابی میانگین معرفه - ۳شماره جدول
  شاخص هاگویه میانگین انحراف معیار اختالف از میانگین رتبه

   هارعایت قوانین در همه زمینه 1.9688 83794. 04271. 2
  

  حاکمیت قانون
 

 یکسان دیدن همه اقشار در مقابل قانون 1.8883 77761. 03963. 4

 و صریح بودن قوانین شهرداريجامع  2.0338 81099. 04133. 1

 قانون مند بودن شهرداري 1.9506 80049. 04080. 3

  مطالعات نگارنده: منبع

هاي شاخص حاکمیت قانون حکمرانی خوب شهري، جامع و صریح در قسمت معرفه) 3(مطابق جدول
ترتیب با توجه به مقدار به  96/1ها با ، و رعایت قوانین در همه زمینه03/2بودن قوانین شهرداري با میزان

  .هاي حاکمیت قانون می باشندمیانگین به دست آمده داراي وضعیت مناسبتري نسبت به دیگر معرفه

    پاسخگویی
  .روندي که دولت و بخش خصوصی در برابر شهروندان، پاسخگو باشند

  های شاخص پاسخگوییارزیابی میانگین معرفه- ۴شماره  جدول
اختالف از  رتبه  

 میانگین

شاخص   هاگویه     میانگین انحراف معیار
    

   پاسخگو بودن شهرداري به شکایات شهروندان 1.9429 83968. 04279. 2
  

  پاسخگویی
 

 نتیجه بخش بودن مراجعه شهروندان به شهرداري 2.0156 1.72294 08781. 1

 سهولت مالقات با شهردار و مدیران شهري 1.9091 85364. 04351. 4

 پاسخگو بودن نهاد شهرداري 1.9299 81187. 04138. 3

  محاسبات نگارنده: منبع

هاي شاخص پاسخگویی حکمرانی خوب شهري، نتیجه بخش بودن در قسمت معرفه) 4(مطابق جدول
به  94/1و پاسخگو بودن شهرداري به شکایات شهروندان با  01/2مراجعه شهروندان به شهرداري با میزان

هاي پاسخگویی میانگین به دست آمده داراي وضعیت بهتري نسبت به دیگر معرفه ترتیب با توجه به مقدار
 می باشند

.  



  
  آبادارزیابی و تحلیل میزان تحقق پذیري حکمرانی خوب شهري در شهر خرم

 
 T -testبا استفاده ازآزمون  های حکمرانی خوب شهریارزیابی شاخص. - ۵جدول شماره 

  محاسبات نگارنده: منبع

شود که هاي پژوهش مشخص میبر روي شاخص Tبا بررسی نتایج تحلیل آماري ) 5(مطابق جدول
. تر از متوسط ارزیابی شده استدر سطحی پایین 2350/2شاخص مشارکت با عدد تفاوت از میانگین 

، شاخص شفافیت با عدد تفاوت از میانگین  9603/1شاخص حاکمیت قانون با عدد تفاوت از میانگین 
در این بین . در بسیار ضعیفی ارزیابی شده است 9493/1و شاخص پاسخگویی با میانگین  8194/1

شاخص مشارکت وضعیت بهتري نسبت به سه شاخص دیگر کسب کرده است چنانچه خود شاخص 
  . مشارکت هم در وضعیت مطلوبی قرار نگرفته است

  
  )حاسبات نگارندهم (های حکمرانی خوب شهرینمودار میانگین شاخص - ۲شکل شماره

  

  

مشارکت حاکمیت 
قانون

شفافیت پاسخگویی

2.035
1.9603

1.8194

1.9493

میانگین شاخص ھا

  
  هاشاخص

  5/2:مقدار میانگین
  95:با سطح اطمینان 

T Df  معنی داري  بیشترین  کمترین  اختالف از میانگین  
0350/2 384 14.439-  مشارکت  -.5282 -.4016 .000 

9603/1 384 18.924-  حاکمیت قانون  -.5957 -.4835 .000 

8194/1 384 19.860-  شفافیت  -.7479 -.6131 .000 

9493/1 384 15.688-  پاسخگویی  -.6197 -.4816 .000 
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  نتیجه گیري 
شود که به موجب آن همه الگوي حکمروایی خوب شهري به عنوان فرایند مشارکتی توسعه تعریف می

نفعان شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی وسایلی را براي حل مشکالت شهري فراهم ذي
شده و امکان بیشتري براي برنامه در این الگو مسئولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهري کمتر . کنندمی

در اینجا مدیریت شهري . شودریزي و کنترل از پایین به باال توسط نهادهاي خصوصی و مردمی فراهم می
بر اساس . ناپذیر آن استاز باال به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر جزو جدایی

شاخص مشارکت،  8ي حکمرانی خوب شهري مطالعاتی که در سطح جهان صورت گرفته است برا
پاسخگویی، مسئولیت پذیري، حاکمیت قانون، عدالت، اجماع پذیري، کارایی و اثر بخشی تعریف شده 

 4هاي مطرح شده براي حکمرانی خوب شهري است که در این پژوهش از بین شاخص
ها براي بررسی تحقق با توجه به اهمیت آن) مشارکت، شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی(شاخص

. ها پرداخته شده استآباد انتخاب شده و به ارزیابی آنپذیري حکمرانی خوب شهري در سطح شهر خرم
در  این پژوهش حاکی از آن است، شاخص مشارکت که یکی از   T- testنتایج به دست آمده از آزمون

مذکور بر حکومت مردمی استوار  هاي مهم نظریه حکمرانی خوب شهري چرا که اصل و بنیان نظریهجنبه
تراز در سطحی پایین=sig   00/0 به دست آمده  sigو همچنین   0350/2است با عدد تفاوت از میانگین 

شود و مشارکت در سطح در نهایت آنگونه که مشاهده شد، فرضیه فرعی اول تأیید می. متوسط قرار دارد
  . پایینی ارزیابی گردید
اي اصلی براي اعتمادسازي بین دولت و ملت است اگر که این شاخص در یک مبنشاخص شفافیت که 

وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد مردم به نهاد مدیریتی شهر با دیدي متفاوت نگاه خواهند کرد که در این 
هاي دیگر حکمرانی تحقق خواهند پذیرفت چنانچه مردم میل و رغبتی بیشتر براي مشارکت صورت جنبه

به   sigو همچنین  8194/1شفافیت با عدد تفاوت از میانگین شاخص . مدیریتی خواهند داشت با این نهاد
همانگونه که مشاهده گردید فرضیه فرعی دوم . در سطحی ضعیف قرار دارد  sig  =  0/00دست آمده 

  .آباد بود تأیید گردیدپژوهش که مبنی بر پایین بودن شفافیت در شهرداري خرم

هاي قانونی عادالنه و منصفی است که از ویژگی بی کمرانی خوب نیازمند چارچوببرقراري سیستم ح
شاخص . در این چارچوب باید از حقوق محرومان محافظت به عمل آید. طرفانه بودن برخوردار است

به دست امده از  sigآباد و با توجه به از شهروندان شهر خرم 9603/1حاکمیت قانون با گرفتن میانگین 
در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است و این وضعیت نشان دهند این است )=T- test   )00/0sigآزمون 



  
  آبادارزیابی و تحلیل میزان تحقق پذیري حکمرانی خوب شهري در شهر خرم

 

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش . که شهروندان از قانون مندي این نهاد مدیریتی ناراضی هستند
  .آباد تأیید می گرددشهر خرم فرض فرعی سوم پژوهش مبنی بر پایین بودن قانونمداري شهرداري

هاي مسئوالن شهري باید نیازها و خواسته. گیردمعیار پاسخگویی، دو نکته ي مکمل هم را در برمی 
شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم نسبت به آن واکنش و پاسخ مناسب را از خود نشان دهند شاخص   

ها است به و در ارتباط با دیگر شاخص هاي مهم حکمرانی خوب شهريپاسخگویی یکی از شاخص
طوري که شاخص پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون قابل اجرا نیست باالخره شاخص 

نشان دهنده این    )=000sig (به دست آمده sigو با توجه به   9493/1پاسخگویی با گرفتن میانگین 
با توجه به نتایج به دست آمده فرض . است است که پاسخگویی شهرداري در سطحی ضعیف قرار گرفته 

در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده ازچهار شاخص پژوهش، .گرددفرعی چهارم پژوهش تأیید می
-فرض کلی که مبنی بر پایین بودن عملکرد شهرداري در چارچوب حکمرانی خوب شهري در شهر خرم

  .گرددآباد تأیید می
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