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Background: The existence of issues and problems due to the rapid growth of urbanization in the 
country and the impossibility of managing urban society with existing traditional tools and methods, has 
doubled the need to change the way of managing and administering cities. This change can be achieved 
using a good urban governance approach. 
Objectives: The purpose of this study is to evaluate and analyze the status of good urban governance 
indicators in Genaveh. 
Methodology: The research method is descriptive-analytical and in order to collect information, 
documentary and field methods and questionnaire tools have been used. The statistical population of 
the study consists of citizens of Genaveh city including 73472 people. The sample size was distributed 
through Cochran's formula of 384-people by simple random sampling method. According to the 
theoretical foundations of research and previous studies, research indicators include: participation, 
efficiency and effectiveness, political stability, access to information, social justice, responsibility, 
community-centeredness and legality. Data analysis was performed using SPSS software and T-Test 
sampling, analysis of variance and multivariate regression. 
Results: The results of T-Test-sampling show that among the indicators examined, the worst situation is 
the access and information index with an average (2.34) and the participation index with an average 
(2.78) has the highest score. Efficiency and effectiveness index with average (2.72), political stability 
index (2.38), social justice index (2.64), legality index (2.73) and community-oriented index with 
average (2.37) are also lower than the moderate (3). In order to explain the effect of good urban 
governance indicators in explaining citizen satisfaction, variance analysis was used. 
Conclusion: Based on the results, 55% of the changes in good urban governance can be explained by 
the linear combination of independent variables (eight dimensions of governance). Also, the results of 
regression showed that there is a significant relationship between the level of satisfaction with the eight 
dimensions of the governance index and the final satisfaction with good urban governance at a level of 
99% confidence. The overall average of good governance indicators in Genaveh is not lower than the 
average and also is not in good condition. 

Highlights: 
Presenting a model of good urban governance in the city of Genaveh 
Helping to improve the urban management system of Genaveh and establishing justice in urban areas 
and providing solutions to promote the economic power and economy of the region as a commercial-
economic hub 
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 یخوب شهر ییحکمروا یهاشاخص تیوضع لیو تحل یابیارز

 1: شهر گناوه(ی)مطالعه مورد

 
 3و حسین سلطان زاده *2، کرامت اهلل زیاری 1علی بیروتی
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 رانیدانشگاه تهران، تهران ، ا ا،یدانشکده جغراف ا،یگروه جغراف ،یشهر یزیرو برنامه ایاد جغرافاست. 2

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یو شهرساز یدانشکده معمار ،یگروه معمار ،یمعمار اریدانش. 3
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 یهاشاخص ،ییحکمروا ها:کلید واژه
 شهر گناوه ،ییحکمروا

با ابزارها و  یجامعه شهر تیریامکان مد در کشور و عدم ینیشهرنش عیاز رشد سر یوجود مسائل و مشکالت ناشله: ئبیان مس

 کردیبا استفاده از رو رییتغ نیو اداره شهرها را دوچندان کرده است. ا تیریمد وهیدر ش رییضرورت تغ موجود،ی سنت یهاوهیش
  .تحقق استقابلی خوب شهر ییحکمروا

 باشد.های حکمروایی خوب شهری در شهر گناوه میحلیل وضعیت شاخصهدف از پژوهش حاضر، ارزیابی و ت هدف:

-شده استفاده پرسشنامه ابزار و های اسنادی و میدانیاز روش اطالعات، گردآوری برای و تحلیلی -توصیفی روش تحقیق روش:

 384ز طریق فرمول کوکران دهند. حجم نمونه انفر تشکیل می 73472تحقیق را شهروندان شهر گناوه شامل  آماری است. جامعه
. با توجه به شده است لیتکم ساده یتصادف یبردارنمونه روش به هاپرسشنامه. دیتصادفی ساده توزیع گرد یرگیبه روش نمونهنفر و 

های تحقیق شامل؛ مشارکت، کارآیی و اثربخشی، ثبات سیاسی، دسترسی و مبانی نظری تحقیق و مطالعات پیشین، شاخص
افزار ها با استفاده از نرمباشد. تجزیه و تحلیل دادهمندی میمحوری و قانونپذیری، اجتماعالت اجتماعی، مسئولیتاطالعات، عد

SPSS رگرسیون چندمتغیره انجام گردید. ای، تحلیل واریانس ونمونههای آماری تی تکآزمون و 

های مورد بررسی، بدترین وضعیت را شاخص دسترسی و دهد از میان شاخصمی نشانای نمونهنتایج آزمون تی تک :هایافته

اند. شاخص کارآیی و ( باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده78/2( و شاخص مشارکت با میانگین )34/2اطالعات با میانگین )
( و شاخص 73/2(، شاخص قانونمندی )64/2(، شاخص عدالت اجتماعی )38/2(، شاخص ثبات سیاسی )72/2اثربخشی با میانگین )

 باشند.( می3تر از حد متوسط )( هم پایین37/2اجتماع محوری با میانگین )

روایی خوب شهری، توسط ترکیب خطی متغیرهای مستقل درصد از تغییرات حکم 55بر اساس نتایج به دست آمده، : گیرینتیجه

گانه پذیر است. همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد بین میزان رضایت از ابعاد هشتگانه حکمروایی( تبیین)ابعاد هشت
ری وجود دارد. درصد رابطه معنادا 99مندی نهایی از حکمروایی خوب شهری در سطح اطمینان باالی شاخص حکمروایی و رضایت

 های حکمروایی خوب، در شهر گناوه، کمتر از میانگین و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.میانگین کلی شاخص

 نکات برجسته:
 ارائه مدل حکمروایی خوب شهری در شهر گناوه

رتقاء توان اقتصادی و اقتصاد منطقه کمک به بهبود سیستم مدیریت شهری گناوه و برقراری عدالت در محالت شهری و ارائه راهکارهایی جهت ا
 اقتصادی -به عنوان قطب تجاری

 
. : شهر گناوه(ی)مطالعه مورد یخوب شهر ییحکمروا یهاشاخص تیوضع لیو تحل یابیارز(. 1400. )حسین ،سلطان زاده و کرامت اهلل ،زیاری ،علی ،بیروتی ارجاع به این مقاله:
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 1400 تابستان ،94-79، 2شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 

 له ئبیان مس
های عصر حاضر است شهرنشین شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها و به دنبال آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ از ویژگی

 (. این پدیده،1388، مقدم و آقاجانی زندوی، ،)زیاریریزی و مدیریت شهری کارآمد است و توسعه پایدار آنها در گرو داشتن برنامه
خود  نیکرده که ا جادیا سوم کشورهای جهان ژهیدر کشورهای مختلف به و یمشکالت فراوان الدییم 1950از دهه  ژهیو به

مشکالت و  نیبرای رفع ا نیشهری نو تیریمد ستمیدر س گردد. مواجهیی ها و تنگناهاشهر با چالش یتیریمد ستمیموجب گشته س
شود، الگوی یم شهری محسوب تیریالگوها که مدل غالب در مد نیاز ا یکیارائه شده است.  متعددی ها، الگوهایچالش

میالدی، موضوع حکمروایی خوب به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار و 1980(. در اواخر دهه 1396 )زندیه، شهری است ییحکمروا
از رشد  یوجود مسائل و مشکالت ناشبنابراین،  .(2019، 1المللی مطرح شد )سایمهای بیندر میان سازمان کاهش فقر مخصوصاً

 تیریمد وهیدر ش رییضرورت تغ موجود،ی سنت یهاوهیبا ابزارها و ش یجامعه شهر تیریامکان مد در کشور و عدم ینیشهرنش عیسر
 پوراحمد، ،)زیاری تحقق استقابلی خوب شهر ییحکمروا کردیبا استفاده از رو رییتغ نیو اداره شهرها را دو چندان کرده است. ا

پایین  هب البا زا یشهر یهاهبرنام اکثر یحکمروایی مطلوب شهر یولگیل نبود الده در کشور ما ب(. 1397 باستین، و نژادحاتمی
ن الوئب مسلباشند، در واقع، رویکرد غا هنداشت مطلوبی چندان یها پیامدهاها و طرحهشود و این امر باعث شده تا برنامانجام می

در  مشارکت مردمی همانی کزکنند، طبیعی است ها میطرح یو اجرا زیریهبرنامه اقدام ب هاست ک ت مردمیلبدون مشارکت و دخا
 ،یمدارت، قانونلاعد یباعث عدم اجرا ،کمتر خواهد بود، این امر زیت نیلوئکم باشد، احساس مس حد شهر در هامور مربوط ب

 هرا ب یشهر پایداره این عوامل، توسع دانند و تمامیو نمیگن خود را در قبال مردم پاسخالوئ، مسهو... شده و در نتیج شفافیت
بذرافکن،  و علوی ،)قائدرحمتی است یرذناپزگری انتخاب کحکمروایی، ی همدیریت سنتی ب زکت ارکشد. بنابراین، حش میلچا

 نیاز ا یکیارائه شده است که  یمختلف کردهاییرو شهری تیریبرای حل مشکل شهروندان و بهبود مد ییجوچاره یدر پ(. 1396
به  یخوب شهر ییحکمروا(. 1398، اهلل یاری و رینهمهرآبادی، صفایی، جعفری)عبدی است «خوب شهری ییحکمروا»ها کردیرو
حس  نیباشد که ساکنان با کمتر یاگونه هبی امکانات و خدمات در سطوح مختلف شهر ،ها یکاربر مناسب عیمعناست که توز نیا

 باشد به شکل مطلوب فراهم یاز خدمات شهر حیصح استفاده و دهیاعتراض نسبت به احقاق حقوق خود مواجه گرد و ضیتبع
های پایداری در شهر، بلکه به بهبود شاخصبه  بنامیم که نه تنها «خوب»توانیم حکمروایی را وقتی می(. 1398)رجبی و خستو، 

 طیمح کی (.2013، 2و همکاران اولیورادِ) شفاف باشد منجر شود گیری که عادالنه، منصفانه وفرایندهای خوب تصمیم ساخت
 دینما جادیا را در فضاهای شهری یاست تا بتواند عدالت اجتماع یقابل توجه تیریمد تیظرف ازمندین و متنوع ایپو ده،یچیشهری پ

مفهوم  ،یدر سطح شهر(. 1398الدینی، )رضایی و شمس فراهم کردن آن را دارد تیشهری قابل ییرسد حکمروایکه به نظر م
-یداللت م یریگمیو بازتر در تصم رتریپذانعطاف یو مرکب و الگو شده هیتجز یاسیس یاجتماع طیمح کیبر  یشهر ییحکمروا

عنوان و به ردیگیقرار م تأکیدو  آنچه امروزه در اداره شهر مورد توجه .(2015، 3اسچاپ و جیانولی، ، هندریکسدوولدن)ون دینما
خوب شهری بوده که در آن دولت، شهروندان و  یحکمران الگوی از رییگشود، بهرهیم یشهرها معرف تیریدر مد یمیپارادا

 مشکالت به حل دواریتوان امیبستر است که م نیدر ا پردازند.یبه مشارکت م یو فرابخش یافق انیجر کیدر  ینهادهای خصوص
 نمود داریخوب شهری پد یبا حکمران شهری را در سطح فضاهای یو معضالت ساختاری و کارکردی شهرها بود و عدالت اجتماع

 ت،یشفاف ،ییو کارا یاثربخش مشارکت، :است ریخوب به شرح ز یشهر ییحکمروا یابیارز یارهایمع(. 1393)رهنما و اسدی، 
(. برنامه عمران ملل متحد، عالوه بر 1397 شکور، و فردزادهعبداهلل ،)کریمی عدالت ،یتوافق یریگجهت ،ییپاسخگو ،یمندقانون

الدینی و نموده است )عالء تأکیدها در مواجهه با مسائل خرد نیز به معنی گذر از روزمرگی« بینش راهبردی»های فوق، بر ویژگی
ها برونزا بودن برنامه ،ییچون تمرکزگرا یلیبه دال دهدینشان م رانیدر ا یشهر تیریمد تیبه وضع ینگاه(. 1397پورمیرغفاری، 

 کپارچهیو  یستمیس تیریدولت است و مدام از مد طرهیدر س یشهر تیریبر نفت، مد یو مبتن یرانت اقتصاد ،یشهر یهاو طرح
 ،ینیشهرنش نیو مسائل برآمده از ا ینیاز روند شهرنش نیگرفتار آمده و همچن یو سلول یبخش تیریمد گرداب له گرفته و درصفا

در  یتیریساختار نظام مدی و بازنگر صالحا ،رونیازا. است دهیگرفتار گرد نییاز باال به پا یهاو نگرش هادگاهید عقب مانده و در
و  نینو یکردهایرو نیماب ستیبایو م است یضرور یجد طور به یشهر تیریه مدصدر عر نیکشور و تطابق آن با تحوالت نو

                                                           
1 Sime  
2 De Oliveira et al. 
3 van den Dool, Hendriks, Gianoli & Schaap 
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 بیروتی و همکاران.../ یهاشاخص تیوضع لیو تحل یابیارز

 تیریمد یو ارتقا صالحا ثر دروم یهاافتیاز ره رانیا یشهر تیریحاکم بر مد یاقتصاد ،یاجتماع یضرور یهایژگیو و طیشرا 
اعمال  وهیش نیدارتریپا و نیترنهیهزکم ن،یترعنوان اثربخش «یخوب شهر ییحکمروا» کردیشهرها بهره برد. در حال حاضر رو

 (. 1396آروین،  و ، بذرافکننژاد)حاتمی شودیم یمعرف یشهر تیریمد
 لیها و پتانسشهر با استفاده از توان نیاست که ا نیاه دهندنشان گناوهاز وضع موجود شهر  شده انجام و مشاهدات هایبررس

تواند در یم رهیو غ دیخر مراکز مناسب، ستیزطیمحدریا،  ،یسرگرم یحیتفر مناسب خود مثل وجود امکانات یو انسان یطیمح
های اخیر شاهد توسعه گسترده و تحوالت سریع جمعیتی بوده که به دنبال خود . این شهر در سالکند حرکتتوسعه پایدار  یراستا

دهد که جمعیت جمعیتی نشان میهای شهری و غیره را در پی داشته است. روند تحوالت ساز، افزایش محدودهوافزایش ساخت
(. در جریان این توسعه 1395، مرکز آمار ایرانرسیده است ) 1395نفر در سال  73472، به 1335نفر در سال  2695شهر گناوه از 

برنامه، شهر دچار معضالت مختلفی شده است که سیستم مدیریتی شهر به تنهایی قادر به حل این مشکالت نیست. شتاب و بیبی
 هئعدم ارا شده، اقدامات و خدمات ارائه یبودن سطح اثربخش نیهمچون پائ ییهابا چالشکه، مدیریت شهری گناوه طوریبه 

مجموعه مباحث مذکور، موید اهمیت مشارکت و همکاری نهادهای مدنی با  .است مواجه ییگوخدمات مناسب به شهروندان و پاسخ
و  استهای حکمروایی خوب در شهر گناوه ارزیابی و تحلیل وضعیت شاخص ،پژوهش نیا یهدف اصل. استنهادهای اجرایی شهر 

 یکنون تیوضعسوال تحقیق این است که  شوند.یم گرفته و به کار تیرعا گناوهشهری  تیریپارامترها در مد نیتا چه حد ااینکه 
  چگونه است؟ گناوه در شهر (رهیو غ ، عدالتتیمشارکت، شفاف) یشهر خوب ییحکمروا یهاشاخص

  نظری مبانی
-شهری و همچنین روابط بین آنها داده است. جامعه نوین شهری با ویژگی شناسیتحوالت دوران حاضر، شکل جدیدی به جامعه

گیری و سیاسی جدید زمینه شکل اجتماعی دهیاجتماعی باال، قشربندی گسترده و سازمان تحرك ی،تهایی چون ناهمگونی جمعی
تر شهرها پیچیده اتفاقات در تهر چه ماهی(. 1395، ارشد و ، پایدارنژاد)حاجی استمیان آنان و حکومت های محلی شده جدید روابط

-هم توانمی عمل، و تفکر حیطه در را شهرها امور اداره .(2005، 1)لوئیز و میاچ تر شودپیچیده می شود، باید مشی مدیریت آنها نیز

تعریف ساده حکمروایی شهری کیفیت  (.1398 ماجدی، و ، ذبیحیدانست )ابدالی تاریخ در شهری هایتمدن نخستین پیدایش با راستا
است و  یمطلوب شهری فصل مشترك تمام کنشگران اجتماع ییحکمروا .(2010، 2)شنگ حکومت و شهروندان است روابط میان

 ریسازمان ملل و سا بشر و مرکز اسکان یبا ابتکار بانک جهان 1980نو دارد که از اواخر دهه  یعموم تیریمد اندازچشم در شهیر
توسعه شهری دارد و با مشارکت و  زییربه برنامه ساختارشکنانهی افتیره ،توسعه وارد شده است و در واقع اتیدر ادب یالمللنینهادهای ب

 رو،نیهم شکل گرفته است. از یحکومت و بازار و بخش خصوص ،یجامعه مدن یعنیشهری  تیریمد یاصل گرانیباز انیکنش متقابل م
تحقق  یشهری و در پ تیریمسائل حوزه مد دیتشد با ریچند دهه اخ یتوسعه در ط یالمللنیهای بو سازمان یقاتیو تحق یمراکز علم

 نیترنهیکم هز ن،یترمطلوب شهری را به عنوان اثربخش ییحکمروا کردیپرداخته، رو ییجوچاره به یتیریمد دارییشهری و پا دارییپا
 (. 1394)مشکینی و موذن،  اندنموده یشهری معرف تیریاعمال مد وهیش نیدارتریپا و

توان یم ند،یآیها در آن به اجرا درممیتصم سازی و روندی است کهمیاز تصم ندییساده، فرآ یانیدر ب ییکه حکمروا ییاز آنجا
 انیبرا»اما  د،یگرد آغاز قایو از آفر 1980شهری از اواخر دهه  ییاگرچه کاربرد مفهوم حکمروا؛ تمدن بشر دانست آن را به قدمت

دهه  کیپس از ، 1980در اواخر دهه . است پرداخته مفهوم نیبه ا 1973پردازی است که در سال هینظر نیاول« 3نلیمک ال
 یموضوع ،یکه حکمران دیرس جهینت نیبه ا یجهان بانک ،ییقایکشورهای آفراز  ارییاقتصادی ساختاری در بس لیهای تعداستیس

که  افتیدر 1389 در مطالعات سال یبانک جهان ی،است. به عبارت فیاست که عملکردشان ضع ییکشورها در راهبرد توسعه یاساس
سازمان  ،موضوع محوری توسعه است. پس از آن -کنندگان حکومت رابطه شهروندان با ایو اداره کشور  تیریمد وهیش -یحکمران

 ییحکمروا برای یجهان تیفعال» استانبول، شعار خود را 1996در سال  ،یهای انسانمربوط به سکونتگاه کنفرانس نیملل در دوم
(. 1396)زندیه،  شهری قدم بردارند ییدر جهت استقرار حکمروا دیبایکرد که شهرهای جهان م تأکیدداد و  قرار «شهری خوب

 یشهرها در یسازمان تیریارتقاء مد یاست برا ینیتمر یخوب شهر یکه حکمران دهدیم حیبرنامه توسعه سازمان ملل متحد توض

                                                           
1 Lewis and Mioch 
2 Sheng 
3 Mc Laughlin  
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از  یادهیچیپ سمیشامل مکان یخوب شهر یکشور شود. حکمران یتیریسطوح مد ریموجب بهبود سا تواندیکه م کشور کی
 انیرا به م شانیهاتفاوت و انیدولت، منافع خودشان را در آنجا ب نیو همچن یاست که شهروندان، بخش خصوص ینهاد یندهایفرا
اندازه  به یحکمران مفهومی خیاز لحاظ تار(. 1397)زیاری و همکاران،  کنندیو تعهداتشان را درك م یو حقوق شرع گذارندیم

 انیرا که بر جر یررسمیغ وی رسم گرانیاز باز یامجموعه ی(و محل یامنطقه ،یلم)قدمت دارد و بسته به سطح آن  یتمدن بشر
هستند که توسط  ییهاشاخص خوب، یحکمران یهایژگیو یبرا یاساس یمبنا کی. ردیگیهستند در برم گذارتأثیر یریگمیتصم

 (. 1390پور و اسدی، )برك اندشده مطرح یبرنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهان
داند که هر اجتماع هایی مشخص و حکمروایی را مجموعه فرآیندهایی میحکومت را ابزار نهادی انجام دادن فعالیت 1کینلیمک

یابد که جوی آن است. حکمروایی با این موضوع ارتباط میوکند و در جستگیری میاز طریق آن درباره آینده مطلوب خود تصمیم
-شوند. نیاز به حکمروایی از این واقعیت سرچشمه میشهروندان چگونه در این فرآیند هماهنگ میشود و گیری میچگونه تصمیم

شود. حال آنکه پیش از این فرآیندی گیرد که امروزه، حکومت سازمان و یکی از بازیگران نهادی با منافع ویژه خود قلمداد می
 ،اشترن(. 1397آمدند )روستایی و اندستا، ل عمومی گرد هم میشد که شهروندان به کمک آن برای چیره شدن بر مسائقلمداد می

 یانتخاب عموم یقانونمند ت،یشفاف ،یریپذمحاسبه ای ییپاسخگو :شماردیشرح برم نیرا به ا ستهیشا ییسنجش حکمروا یارهایمع
 یاستبداد یهاو محافظت شهروندان در مقابل اقدام یبانیپشت یبرا یقانون و ینهاد یو باالخره وجود ساختارها یاسیرهبران س

داند و با ، حکمروایی را مفهومی گسترده تر از حکومت می4به نقل از رزونا 3آتکینسن (.2007؛ سازمان ملل،  1120، 2و فاتا )اسکات
شود، اما حکومت قانونمند اطالق میهای دار و نظامگوید: هر دو اصطالح، به رفتار هدفمند، فعالیت های جهتمقایسه این دو می

های مصوب و مقرر است. حال آنکه، های مبتنی بر اقتدار رسمی و قدرت نظامی برای تضمین اجرای سیاستبیانگر فعالیت
 شود که ممکن است از وظایف رسمی و قانونی مشتق شده باشد که لزوماً هایی با اهداف مشترك اطالق میحکمروایی به فعالیت

تر بودن مفهوم حکمروایی از شدن بر نافرمانی متکی نیستند. همچنین در اسناد سازمان ملل، بر گستردهت نظامی برای چیرهبه قدر
ای که امور عمومی را اداره شده است. این مفهوم نه تنها با تشکیالت دولتی و رسمی و نهادهای شهری و منطقه تأکیدحکومت 

(. 1397گیرد )روستایی و اندستا، های اجتماعی و سیاسی دیگر را نیز دربرمیلیت بسیاری از گروهیابد، بلکه فعاکنند، ارتباط میمی
 شینما یبرا ییاروپا ییحکمروا یهاندیاصالح فرا یبرا ی، تعهد محکم(دیکتاب سف)و جامع  قیدق یگزارش اروپا در یۀاتحاد

ی اروپا ط وستنیبه هم پ یبرا یشرطشیپ ۀبه مثاب ییاروپا ییحکمروا یگزارش، نوساز نیدهد در اینشان م ییاروپایی حکمروا
 دهید یسازمیتصم در یدگیچیگسترش پ هبه واسط یدر دموکراس مانیپ دیو تجد یسازیکشمکش برخورد جهان ،ییتمرکززدا ندیفرا
 : کندیم نییرا تع ستهیشا ییپنج اصل را مشخص نموده است که حکمروا دیکتاب سف شود.یم

. شود هیته یجهان تا یسطوح حکومت از محل ههم یبرا دیکه با یو همبستگ ییکارا ،ییمشارکت، پاسخگو ،یپردگیو ب یگشادگ
اند اما در در نظر گرفته ستهیشا ییحکمروا یرا برا یخاص یهایژگیو مختلف هر کدام یشود که محققان و مراکز علمیمشاهده م

ها نآاست که سازمان ملل  ییهاشاخص ،وجود دارد یشترین اجماع بآ یرو و دارد یشتریب تینچه اکنون عمومآها، مورد شاخص
 (. 1395، ارشد و ، اسکندری ثانی)یغفوری نموده است یرا معرف

  پژوهشپیشینه 
 5های اخیر در این زمینه از جمله؛ پال وستهای زیادی در سالبا توجه به اهمیت و ضرورت حکمروایی خوب شهری، پژوهش

 10کویی(، فن2014) 9 ، لونکووا و هوكرلهان(، 2015و همکاران ) 8(، نورودین2016) 7(، مهان2018) 6ایردی و سیلوا(، 2020)
 انیعیرف ی ونیمشک ی،افتخار ی،ربان(، 1398) زاده و منصوریسبحان، ابراهیمسلیمی(، 1399) انیدالهی و انیدالهی ی،اریز(، 2006)

                                                           
1 Mc Kinlay 
2 Scott & Fata 
3 Atkinson 
4 Rosenau 
5 Pahl-Wostl 
6 Gjerde & Sylva 
7 Mehan 
8 Nurudin 
9Relhan, Lonkova & Huque 
10Fen Kooi 



83 

 

 

 بیروتی و همکاران.../ یهاشاخص تیوضع لیو تحل یابیارز

( و 1388(، تقوایی و تاجدار )1396) یدشت و این یتوکلی، صرافی، بوچان(، 1397) ییتقوا ی وضراب ،زاده اردستانییعسکر(، 1397) 
 اند.  غیره به رشته تحریر درآمده

 پژوهش روش
آوری اطالعات به دو صورت اسنادی و میدانی )پرسشنامه، روش جمع. و نوع آن کاربردی است تحلیلی -توصیفی تحقیق روش

)خیلی کم:  5تا  1ای لیکرت گزینهها با استفاده از پرسشنامه بسته، دارای جهت مثبت و طیف پنجآوری دادهجمعباشد. مصاحبه( می
تحقیق را شهروندان شهر  آماری ( صورت گرفت. جامعه5 ، خیلی زیاد: امتیاز4، زیاد: امتیاز 3، متوسط: امتیاز 2، کم: امتیاز 1امتیاز 

-نفر و به روش نمونه 384(. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 1395، مرکز آمار ایراندهند )نفر تشکیل می 73472گناوه شامل 

های تحقیق شامل؛ مشارکت، کارآیی تصادفی ساده توزیع گردید. با توجه به مبانی نظری تحقیق و مطالعات پیشین، شاخص گیری
. روایی استمندی محوری و قانونپذیری، اجتماعمسئولیتو اثربخشی، ثبات سیاسی، دسترسی و اطالعات، عدالت اجتماعی، 

(. 1تحقیق با نظرات کارشناسان و اساتید و برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید )جدول 
ای، تحلیل نمونههای آماری تی تکو با استفاده از آزمون SPSSافزار های گردآوری شده با استفاده از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده

 . واریانس و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است

 1جدول 
 تحقیق  هایپایایی شاخص

 مشارکت شاخص
کارایی و 

 اثربخشی

ثبات 

 سیاسی

دسترسی و 

 اطالعات

عدالت 

 اجتماعی

-قانون

 مندی

-مسئولیت

 پذیری

اجتماع 

 محوری
 مجموع

آلفای 
 کرونباخ

841/0 959/0 773/0 822/0 914/0 898/0 852/0 766/0 814/0 

قرار دارد.  دقیقه شمالی 34 و درجه 29 جغرافیایی عرض و دقیقه شرقی 31 و درجه 50جغرافیایی طول در گناوه بندری شهر
 جذب موجب گناوه شهر اقتصادی (. وضعیت1395)مرکز آمار ایران،  استنفر  73472، برابر با 1395جمعیت این شهر در سال 

 سبب به آن بکر ساحل. است توریستی شهر یک به گناوه تبدیل بر دلیلی خود که است شده شهرهای همجوار از زیادی گردشگران
 هایفرصت تحقق برای بستری طرفی، از و شود مطرح شهر فرهنگی معرف و نماد به عنوان تواندمی از طرفی دارد، که زیبایی دید

صدرالدین،  شاه و گوریتل گناوه، خان برج گناوه، علی بن سلیمان ۀامامزاد ،(گناوه امامزاده محله) مرهبی زیارتگاه. گردشگری باشد
 پارك گردشگری ،(گناوه بندر غربی شمال کیلومتری 10 در) قائد مال ایصخره پناهگاه ،(حیدر قائد روستای نزدیکی در) غار تودیو

و  دامنهسلیمانی ،آیند )مغانیمی به حساب گناوه بندر هایدیدنی جمله از ریگ بندر نزدیک میرمهنا جنوبی جزیره و ساحلی
 (.1396، گراغانیصباحی
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  جغرافیایی محدوده مورد مطالعه. تیموقع .1شکل  

 و بحث  هایافته
-شود، بهرهمیگیرد و به عنوان پارادایمی در مدیریت شهرها معرفی قرار می تأکیدآنچه امروز در اداره امور شهر مورد توجه و 

گیری از الگوی حکمروایی شهری بوده که در آن دولت، شهروندان و نهادهای خصوصی در یک جریان افقی و فرابخشی به 
توان امیدوار به حل مشکالت و معضالت ساختاری و کارکردی شهرها بود. اما، یکی پردازند. در این بستر است که میمشارکت می

است که باعث شده از مشکالت اصلی مدیریت شهری در ایران عدم وجود مشارکت بین دولت، شهروندان و نهادهای خصوصی 
 هایشاخص وضعیت تحلیل این قسمت، به (. در1392حکمروایی شهری شرایط مناسبی را جهت اجرا نداشته باشد )شایق، 

 مبنای بر هاشاخص این که است در شهر گناوه استفاده شده بعد، هر تفکیک گانه بهابعاد هشت در حکمروایی خوب شهری

های حکمروایی خوب در شهر گناوه شاخص جهت بررسی وضعیت .شودمی ذیل مالحظه در این شهر در شدهتکمیل هایپرسشنامه
-ها با استفاده از پرسشنامه بسته، دارای جهت مثبت و طیف پنجآوری دادهای استفاده شده است. برای جمعاز آزمون تی تک نمونه

 ( صورت گرفت؛5 ، خیلی زیاد: امتیاز4، زیاد: امتیاز 3، متوسط: امتیاز 2، کم: امتیاز 1)خیلی کم: امتیاز  5تا  1ای لیکرت گزینه
( است، کمتر باشد؛ بیانگر وضعیت بد حکمروایی 3ا از حد وسط که در طیف لیکرت )هبنابراین هرچقدر میانگین هر یک از شاخص

دهندۀ و ضعیت مطلوب حکمروایی ها باالتر از حد وسط باشد، نشاندر شهر گناوه است، ولی هر چه میانگین هر یک از این شاخص

توان میانگین حاصل از باشد، بیانگر این است که می( کمتر 05/0از ) ،داریدر این شهر است. در این آزمون، اگر مقدار سطح معنی

نمونه را به کل ساکنان شهر گناوه تعمیم داد. همچنین در هر شاخص اگر حد باال و پایین، هر دو مثبت باشند، بیانگر این است که 
دهندۀ منفی باشد، نشان وضعیت آن شاخص از حد وسط باالتر است؛ اما در صورتی که در هر شاخص حد باال و پایین آزمون هر دو

 . وضعیت نامطلوب شاخص مورد نظر است

 در بعد مشارکت یخوب شهر ییحکمروا یابیارز
های لفهؤدهد که میانگین به دست آمده برای همه ملفه مربوط به شاخص مشارکت نشان میؤارزیابی پاسخگویان از شش م

ها به جز لفهؤاست، ضمن آنکه سطح معناداری همه م 3یعنی عدد مربوط به شاخص مشارکت کمتر از میانگین تعیین شده آزمون 
های مردمی گیری تشکلهای همکاری با جوانان در شکللفهؤاست. م 05/0شاخص آگاهی شهروندان قابل قبول و کمتر از 

نگین را به خود ، بیشترین و کمترین میا24/2و  09/3های شهری به ترتیب با گیریغیردولتی و همکاری شهروندان در تصمیم
 یدسترس شیافزا یبرا یمقامات شهر یریپذتیمسئول شاخص با یکیارتباط نزد(. شاخص مشارکت 2اند )جدول اختصاص داده
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که اطالعات در دسترس است مشارکت در  یشهروندان است. تنها زمان حقوقی ارتقا یبرا ییهاسمیشهروندان به اطالعات و مکان 
 .شودیم ریپذامکان یابینظارت و ارز ،یریگمیتصم

 
 2جدول 

 ای برای بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهر گناوه برای شاخص مشارکت نمونهآزمون تی تک 

 میانگین مشارکت
آماره ازمون 

 تی

سطح 

 معناداری

تفاوت با حد 

 مطلوب

 95ضریب اطمینان 

 درصد

 بیشتر کمتر

 193/0 -003/0 095/0 059/0 89/1 09/3 پذیریمیزان مسئولیت
های مردمی گیری تشکلهمکاری با جوانان در شکل

 غیردولتی
42/3 61/8 000/0 420/0 324/0 515/0 

 016/0 -181/0 -082/0 103/0 -63/1 91/2 آگاهی شهروندان
جلب مشارکت مردم از طریق تشکیل و فعالیت 

 شوراهای محلی مناطق
57/2 53/7- 000/0 430/0- 542/0- 317/0- 

 -647/0 -857/0 -752/0 000/0 -13/14 24/2 های شهریگیریهمکاری شهروندان در تصمیم
 -333/0 -541/0 -437/0 000/0 -29/8 56/2 گذاری اقتصادی محله و غیرهمشارکت در سرمایه

 -163/0 -265/0 -214/0 000/0 -235/8 78/2 مجموع

 یی و کارا یدر بعد اثربخش یخوب شهر ییحکمروا یابیارز
ها امتیاز وزنی کمتر بیانگر آنست که بیشتر گویه t گویه استفاده شده است. نتایج آزمون 6برای بررسی بعد اثربخشی و کارایی از 

ها با های مورد بررسی، گویه اطالع از آخرین دستاوردهای تحقیقی و معرفی نوآوریاند. از میان گویهاز حد متوسط را کسب کرده
ها در وضعیت بهتری قرار دارند. نسب به سایر گویه 94/2سازی ارائه خدمات شهری با میانگین ویه خصوصیو گ 06/3میانگین 

مین أسازی ارائه خدمات شهری و تها، خصوصیهای اطالع از آخرین دستاوردهای تحقیقی و معرفی نوآوریالزم به ذکر است گویه
توان داری آن رد و در نتیجه نمیاست، معنی 05/0داری به دست آمده باالتر از نیاز خدماتی شهروندان با توجه به اینکه سطح معنی

های استفاده بهینه از منابع در جهت ارائه خدمات و تنوع و دامنه خدمات شهری دارای نتیجه را کل جامعه تعمیم داد. همچنین گویه
 (.  3جدول اند )کمترین اثربخشی و کارایی در شهر گناوه را به خود اختصاص داده

 3جدول  
 ای برای بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهر گناوه برای شاخص کارآیی و اثربخشی نمونهتکآزمون تی 

 میانگین کارایی و اثربخشی
آماره ازمون 

 تی

سطح 

 معناداری

تفاوت با حد 

 مطلوب

 95ضریب اطمینان 

 درصد

 بیشتر کمتر

 -293/0 -591/0 -442/0 000/0 -84/5 55/2 تنوع و دامنه خدمات شهری
اطالع از آخرین دستاوردهای تحقیقی و معرفی 

 هانوآوری
06/3 830/0 407/0 065/0 090/0- 221/0 

 094/0 -197/0 -051/0 490/0 -692/0 94/2 سازی ارائه خدمات شهریخصوصی
 -538/0 -770/0 -654/0 000/0 -064/11 34/2 استفاده بهینه از منابع در جهت ارائه خدمات

 -162/0 -374/0 -268/0 000/0 -984/4 73/2 هامدت زمان اجرای طرح
 070/0 -447/0 -188/0 153/0 -431/1 81/2 تآمین نیاز خدماتی شهروندان

 -206/0 -344/0 -275/0 000/0 -858/7 72/2 مجموع
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 1400 تابستان ،94-79، 2شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 

 ارزیابی حکمروایی خوب شهری در بعد ثبات سیاسی و مبارزه با فساد
های مورد بررسی دهد که هیچ یک از گویهگویه استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می 5بررسی بعد اثربخشی و کارایی از  برای

های افشای درآمد/دارایی مقامات محلی و های مورد بررسی، گویهاند. در بین گویهمیانگین وزنی باالتر از حد متوسط را کسب نکرده
ها نسبت به سایر گویه 63/2و  68/2گرایی در مدیریت شهری به ترتیب با میانگین شغل و فامیل ها قبل از تصدیبستگان آن

ساالری در انتخاب مسئولین های توجه به شایستهاند. در صورتی که کمترین میزان، مربوط به گویهمیانگین باالتری را کسب کرده
های سنگین برای مسئولین مفسد در ادارات مربوطه ، مجازات(13/2مندی )(، تصدیگری مدیران شهری براساس ضابطه96/1)
 (. 4( است )جدول 49/2)

 4جدول 
 ای برای بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهر گناوه برای شاخص ثبات سیاسی و مبارزه با فسادنمونهتکآزمون تی 

 میانگین ثبات سیاسی و مبارزه با فساد
آماره ازمون 

 تی

سطح 

 معناداری

حد تفاوت با 

 مطلوب

 95ضریب اطمینان 

 درصد

 بیشتر کمتر

ها افشای درآمد/دارایی مقامات محلی و بستگان آن
 قبل از تصدی شغل

68/2 08/4- 000/0 320/0- 473/0- 166/0- 

 -215/0 -516/0 -365/0 000/0 -77/4 63/2 گرایی در مدیریت شهریفامیل
ادارات های سنگین برای مسئولین مفسد در مجازات
 مربوطه

49/2 46/10- 000/0 505/0- 600/0- 410/0- 

 -936/0 -144/1 -040/1 000/0 -67/19 96/1 ساالری در انتخاب مسئولینتوجه به شایسته
 -768/0 -963/0 -865/0 000/0 -44/17 13/2 مندیتصدیگری مدیران شهری براساس ضابطه

 -551/0 -687/0 -619/0 000/0 -959/17 38/2 مجموع

 ارزیابی حکمروایی خوب شهری در بعد دسترسی و اطالعات
ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. نتایج ارزیابی حکمروایی خوب شهری در بعد دسترسی و اطالعات بیانگر آنست که همه گویه

های کارهای انجام به هزینه های گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن و دسترسیهای مورد بررسی، گویهاز میان گویه
ها، های انتشار رسمی )قراردادها، مناقصهاند. همچنین، در این بعد گویهشده و غیره میانگین یکسانی را به خود اختصاص داده

( در 22/2( و )94/1ها( و روشن بودن اقدمات و اگاهی مستمر شهروندان از روندهای موجود به ترتیب با میانگین )ها و حساببودجه
 (. 5اند )جدول ها قرار گرفتهترین وضعیت نسبت به سایر گویهپایین

 5جدول 
 ای برای بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهر گناوه برای شاخص دسترسی و اطالعات نمونهتکآزمون تی 

 میانگین دسترسی و اطالعات
آماره ازمون 

 تی

سطح 

 معناداری

تفاوت با حد 

 مطلوب

 95ضریب اطمینان 

 درصد

 بیشتر کمتر

 -446/0 -638/0 -542/0 000/0 -125/11 45/2 گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن
روشن بودن اقدمات و اگاهی مستمر شهروندان از 

 روندهای موجود
22/2 745/16- 000/0 774/0- 865/0- 683/0- 

ها و ها، بودجهانتشار رسمی )قراردادها، مناقصه
 ها(حساب

94/1 718/20- 000/0 060/1- 160/1- 959/0- 

 -539/0 -735/0 -637/0 000/0 -794/12 36/2 ها و برنامه توسعه شهریاعالم عمومی طرح
های درآمدی و هزینه مدیریت دسترسی به سیاست

 شهری
63/2 849/7- 000/0 365/0- 457/0- 274/0- 

 -406/0 -691/0 -548/0 000/0 -575/7 45/2 های کارهای انجام شده و غیرهدسترسی به هزینه
 -590/0 -719/0 -654/0 000/0 -949/19 34/2 مجموع



87 

 

 

 بیروتی و همکاران.../ یهاشاخص تیوضع لیو تحل یابیارز

 ارزیابی حکمروایی خوب شهری در بعد شاخص قانونمندی 
تر از حد متوسط دارند، های مورد بررسی میانگینی پایینگویه بهره گرفته شده است. بیشتر گویه 6برای بررسی بعد قانومندی از 

( باالتر از حد متوسط است. 04/3ها )استثناء گویه میزان اگاهی شهروندان از قوانین و مقررات توسعه شهری برای رعایت آنبه 
تر از حد پایین 223/0و  93/2های تناسب قوانین با مسائل شهری موجود و  وجود قوانین کارآمد به ترتیب با میانگین همچنین گویه

دار نیست. کمترین میزان حکمروایی این نتیجه به لحاظ آماری معنی 05/0داری باالی جه سطح معنیمتوسط قرار گرفته که با تو
و  30/2های قوانین انتخاب شده متناسب با نوع خدمات و امکانات با میانگین مندی مربوط به گویهخوب شهری در بعد قانون

 (. 6 است )جدول 53/2احترام به قوانین از طرف مدیران با میانگین 

 6جدول 
 مندیای برای بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهر گناوه برای شاخص قانوننمونهتکآزمون تی 

 میانگین مندیقانون
آماره ازمون 

 تی

سطح 

 معناداری

تفاوت با حد 

 مطلوب

 95ضریب اطمینان 

 درصد

 بیشتر کمتر

میزان اگاهی شهروندان از قوانین و مقررات توسعه 
 هارعایت آنشهری برای 

04/3 780/0 436/0 048/0 074/0- 171/0 

 041/0 -173/0 -065/0 230/0 -201/1 93/2 تناسب قوانین با مسائل شهری موجود

 059/0 -253/0 -097/0 223/0 -220/1 90/2 وجود قوانین کارآمد
 -215/0 -464/0 -340/0 000/0 -365/5 66/2 گویی قوانین شهری حال حاضرها به نیازهاپاسخ

 -343/0 -582/0 -462/0 000/0 -634/7 53/2 احترام به قوانین از طرف مدیران
 -497/0 -902/0 -7000/0 000/0 -808/6 30/2 قوانین انتخاب شده متنایب با نوع خدمات و امکانات

 -196/0 -343/0 -269/0 000/0 -208/7 73/2 مجموع

 عدالت اجتماعیشاخص در بعد  یخوب شهر ییحکمروا یابیارز
های غیرقانونی با میانگین بهره گرفته شد که مؤلفه مقابله یکسان با فعالیت مؤلفه 6جهت تحلیل شاخص عدالت اجتماعی از 

-های عدالت در ضوابط منطقههای مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است. همچنین مؤلفه( نسبت به سایر گویه18/3)

های مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت رفاهی با و ایجاد فرصت 16/2با میانگین  بندی و مقررات شهرسازی
 (.  7در وضعیت نامطلوبی قرار دارد )جدول  60/2و توزیع یکسان خدمات در سطح شهر با میانگین  52/2میانگین 

 7جدول 
 ای برای بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهر گناوه برای شاخص عدالت اجتماعی نمونهتکآزمون تی 

 میانگین عدالت اجتماعی
آماره ازمون 

 تی

سطح 

 معناداری

تفاوت با حد 

 مطلوب

 95ضریب اطمینان 

 درصد

 بیشتر کمتر

 -287/0 -507/0 -397/0 000/0 -104/7 60/2 توزیع یکسان خدمات در سطح شهر
های مناسب برای همه شهروندان در زمینه ایجاد فرصت

 ارتقای وضعیت رفاهی
52/2 512/8- 000/0 474/0- 583/0- 364/0- 

 -734/0 -928/0 -831/0 000/0 -860/16 16/2 بندی و مقررات شهرسازیعدالت در ضوابط منطقه
 308/0 069/0 188/0 002/0 101/3 18/3 های غیرقانونیمقابله یکسان با فعالیت

 -154/0 -376/0 -265/0 000/0 -713/4 73/2 وجود منشور شهروندی )حق دسترسی به خدمات اولیه(
 -/280 -431/0 356/0 000/0 -255/9 64/2 مجموع
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 1400 تابستان ،94-79، 2شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 

 پذیری مسئولیتدر بعد  یخوب شهر ییحکمروا یابیارز
، از میان 3درنظر گرفتن حد مطلوبیت عددی دهد که با پذیری نشان میای در زمینه شاخص مسئولیتنمونهنتایج آزمون تی تک

های قرض الحسنه دارای میانگین ها و صندوقمؤلفه تحت بررسی، تنها یک مؤلفه شامل احساس مسئولیت جهت رونق انجمن 6
های احساس مسئولیت جهت مؤلفهداری مشاهده شده برای شایان ذکر است که سطح معنی است. بیشتر از حد مطلوبیت آزمون

است. کمترین و  05/0الحسنه باالتر از های قرضها و صندوقهای تجاری و احساس مسئولیت جهت رونق انجمنقعالیت رونق
و احساس مسئولیت جهت رونق  15/2های احساس مسئولیت جهت تمیزی محیط با مقدار بیشترین شاخص نیز به ترتیب به مؤلفه

 (.8تعلق دارد )جدول  05/3های قرض الحسنه با مقدار ها و صندوقانجمن

 8جدول 
 پذیریای برای بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهر گناوه برای شاخص مسئولیتنمونهتکآزمون تی 

 میانگین پذیریمسئولیت
آماره ازمون 

 تی

سطح 

 معناداری

تفاوت با حد 

 مطلوب

 95ضریب اطمینان 

 درصد

 بیشتر کمتر

 -391/0 -602/0 -497/0 000/0 -294/9 50/2 کالبدیپذیری در برابر مشکالت مسئولیت
 -212/0 -615/0 -414/0 000/0 -042/4 58/2 پذیری در برابر وظایف محولهمسئولیت

 177/0 -/457 -140/0 386/0 -867/0 86/2 های تجاریاحساس مسئولیت جهت رونق قعالیت
-ها و صندوقاحساس مسئولیت جهت رونق انجمن

 الحسنههای قرض
05/3 902/0 368/0 051/0 060/0- 163/0 

 -429/0 -627/0 -528/0 000/0 -540/10 47/2 اعتراف به خطا و اشتباه مدیریتی
 -749/0 -942/0 -845/0 000/0 -248/17 15/2 احساس مسئولیت جهت تمیزی محیط

 -299/0 -492/0 -395/0 000/0 -062/8 60/2 مجموع

 شاخص اجتماع محوریدر بعد  یخوب شهر ییحکمروا یابیارز
های دهد که میانگین به دست آمده برای همه مؤلفهمحوری نشان میمؤلفه مربوط به شاخص اجتماع 4ارزیابی پاسخگویان از 
ها است. ضمن آنکه سطح معناداری همه مؤلفه 3محوری کمتر از میانگین تعیین شده آزمون یعنی عدد مربوط به شاخص اجتماع

های نحوه میزان رابطه و تعامل بین سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و نگرش مؤلفهاست.  05/0و کمتر از قابل قبول 
 (.9اند )جدول بیشترین و کمترین میانگین را از آن خود کرده 30/2و  51/2باور به جمع و کار جمعی به ترتیب با میانگین 

 9جدول 
 ای برای بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهر گناوه برای شاخص اجتماع محوری نمونهتکآزمون تی 

 میانگین اجتماع محوری
زمون آماره آ

 تی

سطح 

 معناداری

تفاوت با حد 

 مطلوب

 95ضریب اطمینان 

 درصد

 بیشتر کمتر

 -586/0 -802/0 -694/0 000/0 -644/12 30/2 نگرش باور به جمع و کار جمعی
 -577/0 -788/0 -682/0 000/0 -724/12 31/2 بین مسئوالن و مدیران محله با مردممیزان رابطه 

نحوه میزان رابطه و تعامل بین سه نهاد دولت، بخش 
 خصوصی و جامعه مدنی

51/2 269/8- 000/0 485/0- 601/0- 370/0- 

 -516/0 -735/0 -625/0 000/0 -219/11 37/2 توافق جمعی در خصوص مشکالت مهم محله
 -532/0 -711/0 -622/0 000/0 -634/13 37/2 مجموع
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 بیروتی و همکاران.../ یهاشاخص تیوضع لیو تحل یابیارز

 های حکمروایی خوب شهری در تبیین رضایتمندی شهروندانبررسی اثرگذاری شاخص 
مندی شهروندان از تحلیل واریانس بهره گرفته شد. مقدار های حکمروایی خوب شهری در تبیین رضایتشاخص تأثیرمنظور به

برای همه متغیرها در جدول زیر، حاکی از آن است که  1اینترضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین به دست آمده به روش 
درصد  55آمده  است. بنابراین براساس نتایج به دست 553/0و  743/0مقدار ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین به ترتیب 

از تغییرات حکمروایی خوب شهری، توسط ترکیب خطی متغییرهای مستقل )مشارکت، اثربخشی و کارایی، ثبات سیاسی و مبارزه با 
 (.  10پذیر است )جدول محوری( تبیینپذیری و اجتماعمندی، عدالت اجتماعی، مسئولیتفساد، دسترسی و اطالعات، قانون

 10جدول 
 گانههای هشتاز حکمروایی خوب شهری از طریق شاخص تغییرات متغیر وابسته میزان رضایت 

 خطای معیار Rضریب تعیین تعدیل شده  Rضریب تعیین  Rضریب همبستگی چندگانه  مدل

1 743/0 553/0 542/0 727/0 

تحلیل واریانس مدل رگرسیونی کمتر از  (Sig)، میزان خطای آلفای است همانطور که در جدول تحلیل مدل رگرسیونی مشخص 
گانه شاخص است و این حاکی از آن است که بین میزان رضایت از ابعاد هشت 000/0( و برابر با 05/0قبول )میزان خطای قابل

 (.11 درصد رابطه معناداری وجود دارد )جدول 99مندی نهایی از حکمروایی خوب شهری در سطح اطمینان باالی حکمروایی و رضایت

 11جدول 
 گانههای هشتتحلیل واریانس مدل رگرسیونی بین میزان رضایت از حکمروایی خوب شهری و شاخص 

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0 664/52 876/27 8 005/223 اثر رگرسیونی

 - - 529/0 341 495/180 باقیمانده

 - - - 349 500/403 کل

-های حکمروایی خوب شهری در تبیین رضایتمندی شهروندان، عامل، در تحلیل رابطه اثرگذاری شاخص12با توجه به جدول 

پذیری بیشترین اثرگذاری و قدرت تبیین بیشتری نسبت به محوری، اثربخشی و کارایی، عدالت اجتماعی و مسئولیتهای اجتماع
-مندی از حکمروایی دارد. هر چند همبستگی مشاهده شده بین عامل مسئولیترضایتبینی میزان بقیه ابعاد بررسی شده در پیش

شود رو، همانطور که مشاهده میمندی از حکمروایی خوب شهر شهری یک همبستگی بسیار جزئی است؛ از اینپذیری با رضایت
است و این  220/0(، یعنی برابر با 05/0قبول )میزان خطای آلفای به دست آمده برای این رابطه، بسیار بیشتر از میزان خطای قابل 

های ثبات سیاسی و مبارزه اعتنا نیست. همچنین، عاملوجه معنادار نبود و قابلبدان معنا است که همبستگی مشاهده شده، به هیچ
توجه به وضعیت فعلی مندی از حکمروایی خوب شهری دارد. با بر رضایت تأثیربا فساد، مشارکت و دسترسی دارای کمترین ضریب 

رسد به سیستم مدیریتی پویا و جدیدی نیاز است تا میزان در شهر )پایین بودن سطح مدیریت شهری در شهر گناوه( به نظر می
افزایش یابد. همچنین شهر گناوه به دلیل نبود سیستم مدیریتی کارآمد و رشد و گسترش ناموزون، مسائل و مشکالت متعددی در 

های های اخیر، برای مدیریت شهری هر چه بهتر و کاستن از مشکالت و نارسایییت شهری و خدمات دارد. در سالارتباط با مدیر
های توسعه اجتماعی و فضایی این شهر، ارزیابی شهروندان گناوه، اقدام مثبتی صورت نگرفته است. بنابراین، برای رفع نارسایی

یابد و بنابراین، ی الزم است. از این طریق، مشارکت شهروندان افزایش میالگوهای مدیریتی در چارچوب حکمروایی خوب شهر
توجه به سرعت دقت، صحت کیفیت ارائه خدمات، افزایش پاسخگویی مدیران شهری، کارآمدتر شدن روند مدیریت و خدمات ارائه 

 دی خواهد شد. شده در شهر نمود یافته و باعث پویایی و رشد به جلو شهر و در همه ابعاد زندگی شهرون

 

 

                                                           
1 Enter  
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 12جدول 

 گانه(های هشتهای ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل )شاخصآماره 

 Tمقدار  سطح معناداری
 ضرایب استاندارد ضریب استاندارد

 مدل
 B خطای انحراف استاندارد بتا

 ضریب ثابت -553/0 260/0  -052/2 041/0
 مشارکت 037/0 093/0 017/0 402/0 001/0
 اثربخشی و کارایی 243/0 066/0 148/0 679/3 000/0
 ثبات سیاسی و مبارزه با فساد -027/0 075/0 -016/0 -354/0 005/0
 دسترسی و اطالعات -037/0 089/0 -021/0 -414/0 000/0
 مندیقانون -035/0 074/0 -023/0 -473/0 000/0
 عدالت اجتماعی 269/0 087/0 180/0 100/3 002/0
 پذیریمسئولیت 062/0 058/0 053/0 066/1 220/0
 محوریاجتماع 690/0 062/0 548/0 196/11 000/0

 

 

 گانه حکمروایی شهریاهمیت نسبی ابعاد هشت .2شکل 

 گیرینتیجه
گیری شود، بهرهعنوان پارادایمی در مدیریت شهرها معرفی میگیرد و بهقرار می تأکیدآنچه امروز در اداره امور شهر مورد توجه و 
دولت، شهروندان و نهادهای خصوصی در یک جریان افقی و فرابخشی به مشارکت از الگوی حکمروایی شهری بوده که در آن 

توان امیدوار به حل مشکالت و معضالت ساختاری و کارکردی شهرها بود. اما، یکی از پردازند. در این بستر است که میمی
که باعث شده است  استخصوصی مشکالت اصلی مدیریت شهری در ایران عدم وجود مشارکت بین دولت، شهروندان و نهادهای 

های حکمروایی خوب حکمروایی شهری شرایط مناسبی را جهت اجرا نداشته باشد بر این اساس، در این مقاله، وضعیت شاخص
مندی، عدالت اجتماعی، شهری )مشارکت، اثربخشی و کارایی، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد، دسترسی و اطالعات، قانون

ای نشان داد که نمونهمحوری( در شهر گناوه بررسی و ارزیابی گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تکتماعپذیری و اجمسئولیت
-. در ادامه، بهاست(( 3تر از حد متوسط )های حکمروایی خوب شهری در شهر گناوه در سطح بسیار پایینی )پایینوضعیت شاخص

مندی شهروندان از تحلیل واریانس بهره گرفته شد. براساس رضایتهای حکمروایی خوب شهری در تبیین شاخص تأثیرمنظور 
گانه درصد از تغییرات حکمروایی خوب شهری، توسط ترکیب خطی متغیرهای مستقل )ابعاد هشت 55نتایج به دست آمده 

گانه ابعاد هشتپذیر است. همچنین، تحلیل مدل رگرسیونی حاکی از آن است که بین میزان رضایت از حکمروایی شهری( تبیین

حکمروایی خوب 

 شهری گناوه

016/0مبارزه با فساد   

023/0قانونمندی  017/0مشارکت    

اطالعات  دسترسی و  

021/0  

148/0کارآیی و اثربخشی  180/0عدالت اجتماعی    

548/0محوری  اجتماع  053/0پذیری مسئولیت   
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درصد رابطه معناداری وجود دارد.  99مندی نهایی از حکمروایی خوب شهری در سطح اطمینان باالی شاخص حکمروایی و رضایت 
محوری، های اجتماعهای حکمروایی خوب شهری در تبیین رضایتمندی شهروندان، عاملدر تحلیل رابطه اثرگذاری شاخص

پذیری بیشترین اثرگذاری و قدرت تبیین بیشتری نسبت به بقیه ابعاد بررسی شده عی و مسئولیتاثربخشی و کارایی، عدالت اجتما
-کارگیری و بیهب مندی از حکمروایی دارد. با توجه به نتایج حاصله، در وضعیت فعلی شهر گناوه، عدمبینی میزان رضایتدر پیش

مدیریت شهری این شهر، مشکالت مختلفی را در زمینه های حکمروایی خوب شهری و عدم اجرای آن در توجهی به شاخص
آورد و شهر را از رسیدن به توسعه پایدار و حالت ثبات دور مشارکت مردم و تعامالت مختلف در زمینه توسعه شهری به وجود می

یریتی پویا و جدیدی سازد. بنابراین، با توجه به وضعیت فعلی )پایین بودن سطح مدیریت شهری در شهر گناوه(، به سیستم مدمی
نیاز است تا میزان مشارکت شهروندان و کارایی امور در این شهر افزایش یابد. همچنین، شهر گناوه به دلیل نبود سیستم مدیریتی 

های اخیر، برای کارآمد و رشد و گسترش ناموزون، مسائل و مشکالت متعددی در ارتباط با مدیریت شهری و خدمات دارد. در سال
های شهروندان گناوه، اقدام مثبتی صورت نگرفته است. از آنجا که شهری هر چه بهتر و کاستن از مشکالت و نارساییمدیریت 

ها را برای ریزی و تدابیر مناسب، کیفیت شاخصها و حکمروایی خوب شهری رابطه تنگاتنگی وجود دارد، باید با برنامهمیان شاخص
توان گام موثری به منظور بهبود های پژوهشی در این زمینه، مینین با اجرای طرححکمروایی مطلوب شهری افزایش داد. همچ

حکمروایی مطلوب شهری و افزایش میزان کیفیت محیط در شهر برداشت. سرانجام اینکه، بررسی حکمروایی خوب شهری و 
یار مهمی است که الزم است تدابیری مناسب ها در زمینه بهبود و ارتقای آن برای شهر گناوه از نکات بسها و سیاستتدوین برنامه

 برای آن اندیشیده و اتخاذ گردد. 

 منابع
یکپارچه شهری  مدیریت بر مبتنی شهری خوب حکمروایی مفهومی چارچوب تبیین (.1398) .و ماجدی، حمید ذبیحی، حسین ،ابدالی، افشار

 . 309-293(، 1)12، یانسان یایجغراف در نو یهانگرش .(تهران کالنشهر: موردی نمونه)

 .تهران: انتشارات دانشگاه هنر .یشهر ییحکمروا و تیریمد(. 1390) .و اسدی، ایرج پور، ناصربرك
 یدر قانون اساس یمحل تیریو مد یمل تیحاکم یساختار لی(. تحل1396. )یعل ی،دشت و لهیجم ،این یتوکل ،مظفر ی،صراف ،نیمحمدحس ی،بوچان

 . 236-211 ،(2)9 ،یدر علوم انسان یارشتهانیفصلنامه مطالعات م. یشهر ستهیشا ییحکمروا کردیدر پرتو رو رانیا یاسالم یجمهور

 . 58-45 ،(23)7 ،یشهر تیریمد. یلیتحل یکردروی – یخوب شهر ییبر حکمروا ی(. درآمد1388) .سولو تاجدار، ر لی اکبرع ،ییتقوا

 مسکنی ریپذبیدر کاهش آس یخوب شهر ییحکمروا ینقش الگو لیتحل(. 1396) .بذرافکن، شهرام و آروین، محمود ،نژاد، حسینحاتمی
 .  617-599(، 3)12، یانسان یهاسکونتگاهی زیرمطالعات برنامه .در برابر زلزله یشهر

 .مطالعه موردی: شهر زاهدان برنامه استراتژیک حکمروایی خوبتحلیل جایگاه و تدوین (. 1395) .پایدار، ابوذر و ارشد، حامد ،نژاد، علیحاجی
 . 82-63، (42)14، جغرافیا و توسعه

 داریتوسعه پا ییحکمروا ندهیآ یموانع نهاد لیتحل (.1397) .یمجتب ،انیعیرف و ابوالفضل ی،نیمشک ،نیعبدالرضا رکن الد ی،افتخار ،طاها ،یربان
 .153-124، (1)22 ،فضا شیو آما یزیربرنامهکالنشهر تهران. 

 .(: شهر رشتینمونه مورد) و اجتماعی ییبر مفهوم عدالت فضا تأکیدبا  یخوب شهر ییتحقق حکمروا(. 1398) .رجبی، مرضیه و خستو، مریم
 . 214-197، (54)18، مدیریت شهری و روستایی

در فضاهای شهری )مورد مطالعه: شهر  یخوب شهری و عدالت اجتماع ییحکمروا ۀبر رابط یلیتحل(. 1398) .الدینی، علیرضایی، میثم و شمس
 . 48-25(،  45)12، آمایش محیط .(ارشهری شهرستان -هیفردوس

در ( NBN برنامۀ) یگیدر سطح واحد همسا یمشارکت یشهر ییکاربرد مدل حکمروا یسنجامکان(. 1397) .روستایی، شهریور و اندستا، فروغ
 . 694-675(، 4)6 ،یشهر یزیربرنامه یایجغراف یهاپژوهش .(2 همنطق: یمورد همطالع) زیتبر

های مطالعات و پژوهش .در شهر مشهد یخوب شهر ییحکمروا یهاشاخص تیوضع نییتع(. 1393) .رهنما، محمدرحیم و اسدی، روح اهلل
 . 162-143(،  20)5، ایشهری و منطقه

آمایش  .ریموردی: شهرداری شهر مال نمونه خوب شهری ییحکمروا کردیها در چارچوب روعملکرد شهرداری یبررس(. 1396) .زندیه، الناز
 . 76-59(،  39)10، محیط

 یریپذستیبر ز یخوب شهر ییاثرات حکمروا یابیسنجش و ارز(. 1397) .نژاد، حسین و باستین، علیحاتمی ،پوراحمد، احمد ،اهللزیاری، کرامت
 . 18-1(، 34)9، ریزی شهرینشریه پژوهش و برنامه .(: شهر بوشهریمطالعه مورد) شهرها
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(. بررسی مشارکت شهروندی و نقش آن در مدیریت شهری 1388) .آقاجانی، محمد و مقدم، محمد ،زندوی، سیدمجدالدین ،اهللزیاری، کرامت

 . 235-211، (13)7، ایمجله جغرافیا و توسعه ناحیه .دار، ورزنه و هیدج(شهرهای کوچک )نمونه موردی: شهرهای گله
خوب از منظر  ییحکمروا یهابر شاخص تأکیدبا  یشهر تیریعملکرد مد لیتحل. (1399) .نیحس ،انیدالهی و هاجر ،انیدالهی ،اهللکرامت ی،اریز

 .16-1 ، (40)11 ،یشهر یزریپژوهش و برنامه .(یشهروندان )مورد مطالعه: شهر سار

( CDS) شهری توسعه راهبرد های شاخص تحلیل و (. بررسی1398) .زاده، عیسی و منصوری، کامرانابراهیم ،سبحان، محمدرضاسلیمی
 .   440-427(، 2)14، یانسان یهاسکونتگاه یزیرمطالعات برنامه .(کازرون شهر: موردی مطالعه)

کارشناسی منتشر نشده نامه پایان .شهر یزدتحقق حکمروایی شهری، گام اصلی در ارتقای مدیریت شهری نمونه موردی: (. 1392) .شایق، زکیه
 گروه شهرسازی.  ،دانشکده هنر و معماریدانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد،  .ارشد

شهروندان از عملکرد شهرداری  تمندییسنجش رضا(. 1398) .یاری، شمیالاهلل مصطفی و رینه، صفایی ،مهرآبادی، مریمجعفری ،عبدی، کمیل
 . 166-139،  (45)12، آمایش محیط .(اسریخوب شهری )مطالعه موردی: شهر ک ییحکمروا کردیبا رو

از  در شهر اراك یخوب شهر ییحکمروا هایشاخص تیوضع یبررس .(1398) .مسعود ،ییتقوا و اصغر ،یضراب ،الیسه ،زاده اردستانییعسکر
 .335-309، (4)34، تحقیقات جغرافیایی .منظر مدیران شهری و شهروندان

آباد (. مدیریت محله و شورایاری در تهران: ارزیابی حکمروایی خوب شهری در حسن1397) .ساداتالدینی، پویا و پورمیرغفاری، مریمعالء
 . 52-25(،  1)7، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران .زرگنده

: محالت منطقه ینمونه موردی )اخوب محله ییحکمروا یبندتیسنجش و اولو(. 1396) .شهرامو بذرافکن،  علوی، سیدعلی ،قائدرحمتی، صفر
 . 23-1(، 2)2، های جغرافیای سیاسیپژوهش .(شهر تهران 9

: یمورد مطالعه ،یدر توسعه پایدار شهر (CDS) ینقش راهبرد توسعه شهر(. 1397) .فرد، علیرضا و شکور، علیزادهعبداهلل ،کریمی، فریده
 . 104-91(،  1)9، یشهری شناسبوم یهاپژوهش .(رازیش یشهردار 3منطقه 

 . سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر گناوه(. 1395) .مرکز آمار ایران
آمایش  .ریشموردی: شهر عجب مطالعه شهرها دارییمطلوب شهری در پا ییحکمروا لیتحل(. 1394) .مشکینی، ابوالفضل و موذن، سهراب

 . 213-92(،  29)8، محیط
 مطالعه) داخلی گردشگران آسایش و امنیت احساس میزان (. سنجش1396) .گراغانی، مجتبیدامنه، مجتبی و صباحیسلیمانی ،مغانی، بهنام
 . 121-107(،  4)4، شهری گردشگری نشریه .(گناوه بندر ساحلی شهر موردی:

 همطالع) آن یراهبرد یزیرو برنامه یشهر هستیشا ییحکمروا گاهیجا لیتحل(. 1395) .ثانی، محمد و ارشد، حامداسکندری ،یغفوری، حسین
 . 429-411(، 3)4 ،یشهر یزیربرنامه یایجغراف یهاپژوهش .(رجندی: شهر بیمورد
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