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محمد ملکی 1

چکیده
روش ایــن پژوهــش، بــا توجــه بــه مؤلفه هــاي مــورد بررســی و ماهیــت کاربــردي آن، توصیفــی- تحلیلــی می باشــد 
کــه داده هــا و اطالعــات مــورد نیــاز آن بــه دو شــیوۀ کتابخانــه ای و میدانــی گــردآوري شــده اســت. هــدف از ایــن 
پژوهــش بررســی عملکــرد شــهرداری ایــالم بــر اســاس شــاخص های حکمروایی شایســته و خوب شــهری اســت و 
محــدودۀ جغرافیایــي آن، شــهر ایــالم اســت کــه در سرشــماری ســال 1390 برابــر 172 هــزار و 213 نفــر بــوده اســت. 
جامعــۀ آمــاري تحقیــق نیــز 42 هــزار و 613 خانــوار ســاکن شــهر ایــالم و حجــم نمونــه 397 نفــر سرپرســت خانــوار 
بــوده اســت کــه بــه روش تصادفــي و بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران، انتخــاب شــده اند. بــرای پایایــي پرسشــنامه 
از ضریــب آلفــاي کرونبــاخ، اســتفاده شــد کــه مقــدار محاسبه شــده 0/86 بــه دســت آمــد. در ایــن تحقیــق، پنــج 
شــاخص: مســئولیت پذیری، پاســخگویی، مشــارکت، برابــری )عدالــت(، اثربخشــی و کارآمــدی، مــورد اســتفاده 
ــده و  ــتفاده ش ــه ای اس ــون T تک نمون ــزار spss و آزم ــز از نرم اف ــا نی ــل داده ه ــرای تحلی ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ق
ارزش گــذاری متغیرهــا بــا بهره منــدی از طیــف لیکــرت صــورت گرفتــه اســت. نتایــج حاصــل از پژوهــش، حاکــی 
از آن اســت کــه ســطح تمــام شــاخص های حکمرانــي خــوب در شــهر ایــالم، پایین تــر از ســطح متوســط طیــف 
لیکــرت اســت؛ لــذا مي تــوان گفــت کــه نواحــی ایــن شــهر از لحــاظ ایــن مؤلفه هــا در ســطح نامطلوبــی قــرار دارند.

واژگان کلیدی: حکمروایی، حکمروایی خوب شهري، مدیریت شهری، شهرداری، شهر ایالم.

m.maleki706@gmail.com 1. دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری و مدرس دانشگاه پیام نور ایالم                                                                            

فصلنامه علمي- ترویجي



دورۀ هفدهم شماره 52 و 53 )پاییز و زمستان 1395(

64

فصلنامه علمي- ترويجي

مقدمه
ــی  ــکالت فراوان ــان، مش ــدن جه ــهری ش ــینی و ش ــترش شهرنش ــا گس ــوأم ب ــت، ت ــریع جمعی ــش س »افزای
ــدازۀ  ــرا ســرعت و ان ــژه کشــورهای جهــان ســوم ایجــاد کــرده اســت؛ زی را در کشــورهای مختلــف؛ به وی
رشــد شهری شــدن و شهرنشــینی در کشــورهای در حــال توســعه بــه مراتــب بیــش از ســایر کشــورها بــوده 
اســت. ایــن مشــکالت عمدتــاً از عــدم تطابــق نیازهــای روزافــزون و گســتردۀ جمعیــت شــهری بــا توانایــی 
ــکن و  ــود مس ــت. کمب ــده اس ــی ش ــا ناش ــه آنه ــخگویی ب ــهری در پاس ــت ش ــی و مدیری ــای مل حکومت ه
گســترش آلونک نشــینی و اســکان غیررســمی، گســترش بخــش غیررســمی در اقتصــاد شــهر و بــه تبــع آن 
افزایــش نابرابری هــای اجتماعــی، کیفیــت پاییــن خدمــات شــهری، دسترســی محــدود اقشــار فقیــر شــهری 
بــه تأسیســات زیربنایــی شــهر، کمبــود بهداشــت و گســترش بیماری هــای مهلــک، کاهــش ایمنــی و امنیــت 
شــهرها و افزایــش انحرافــات اجتماعــی، بخشــی از ایــن مشــکالت بــه شــمار می آینــد« )برک پــور و اســدی، 
1387: 30(. بــه منظــور آشــنایی بــا چالش هــای مدیریــت شــهری از دیــدگاه نهادهــای مرتبــط، بــه تحقیقــی 
اشــاره می شــود کــه توســط بانــک جهانــی در ســال 1997 انجــام شــده اســت. بــر اســاس نظرســنجی بانــک 
ــن شــرح اعــالم شــده  ــه ای ــت ب ــب اهمی ــه ترتی ــن مشــکالت شــهرها ب ــی از 151 شــهرداری، مهمتری جهان
ــد: 42 درصــد؛ فقــر شــهری: 41/6 درصــد؛ مســکن  ــع نامناســب مــواد زائ ــکاری: 52 درصــد؛ دف اســت: بی
ــات آب و  نامناســب: 33/8 درصــد؛ جمــع آوری نامناســب مــواد زائــد جامــد: 30/9 درصــد؛ کمبــود امکان
بهداشــت: 28/4 درصــد؛ حمــل و نقــل عمومــی نامناســب: 26/1 درصــد؛ ترافیــک ســنگین: 22/3 درصــد؛ 
ضعــف خدمــات بهداشــتی درمانــی: 21/5 درصــد؛ مشــارکت انــدک جامعــۀ مدنــی: 20/9 درصــد؛ خدمــات 
آموزشــی نامناســب: 18/9 درصــد؛ آلودگــی هــوا: 17/4 درصــد؛ خشــونت، جــرم و بزهــکاری: 13/5 درصد؛ 

ایمنــی: 13/5 درصــد؛ تبعیــض )زن، فقــر و نــژاد(: 16/8 درصــد )همــان: 35(. 
مهمتریــن ویژگــی تغییــر شــهری معاصــر، مقیــاس عظیــم رشــد جمعیــت شــهری اســت. جمعیت شــهری، 
بیــن ســالهای 1990 تــا 2000، در حــدود 576 میلیــون نفــر افزایــش یافــت. تــا ســال 1970 تعــداد مطلــق ســاکنان 
ــداد  ــد، تع ــه بع ــن ســال ب ــا از ای ــود؛ ام ــش از مناطــق در حــال توســعه ب شــهری در نواحــی توســعه یافته تر، بی
ســاکنان شــهری در کشــورهای در حــال توســعه بــه نحــو شــگفت انگیزی افزایــش یافت کــه این تعــداد در طی 
ســالهای 1950- 2025 بــه حــدود 14برابــر افزایــش خواهــد یافــت و از 300 میلیــون نفــر، بــه رقــم حیــرت آور 4 
میلیــارد نفــر خواهــد رســید. آمارهــا نشــان می دهــد کــه در ســال 2000 در برابــر هــر دو نفــر ســاکن شــهری در 
کشــورهای در حــال توســعه، یــک نفــر شهرنشــین در کشــورهای توســعه یافته وجــود دارد. این نســبت در ســال 
2025 بــه رقــم 4 بــه یــک خواهــد رســید )پاتــر و ایوانــز1 ، 1384: 41(. بــه یقین، چنین روندی در توســعۀ شــتابان 
شــهری بــرای کشــورهای در حــال توســعه، پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی بســیاری در بــر خواهد داشــت که 
در ادامــه خواهــد آمــد. مــرور متــون مختلــف )چیمــا، 1379؛ پاتــر و ایوانــز، 1384؛ گیلبــرت و گاگلــر2 ، 1375؛ 
1. Potter and Evans
2. Ilbert and Gugler
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الرســن و وارول، 2003( نشــانگر تلقــی نســبتاً مشــابهی از پیامدهــا و اثــرات ســوء شهرنشــینی شــتابان اســت کــه 
مشــخصۀ کشــورهای جهــان ســوم اســت؛ بــرای مثــال، گیلبــرت و گاگلــر، انباشــتگی شــهری و نابرابری هــای 
منطقــه ای، شــکاف شــهری- روســتایی و مهاجــرت انبــوه و بــه تبــع آن بزرگ ســری شــهری، بیکاری و اشــتغال 
کاذب و ناقص و شــکلگیری اقتصاد غیررســمی؛ همچنین، معضل مســکن و فقر شــهری را از جمله پیامدهای 
شهرنشــینی در کشــورهای جهــان ســوم قلمــداد می کننــد. الرســن و وارول نیــز کمبــود خدمــات عمومــی، 
مســکن نامناســب و ناکافــی، پراکنده رویــی و توســعۀ آلونکی، فقر شــهری و بحــران بهداشــت را از جمله نتایج 
شهرنشــینی شــتابان ذکــر کرده انــد؛ همین طــور، چیمــا، پاتــر و ایوانــز، افزایــش فقــر شــهری، توســعۀ نامــوزون و 
گســترش نابرابری هــای منطقــه ای )شــرایط نخست شــهری(، بهداشــت و ســوء تغذیه، معضل مســکن و ســرپناه، 
اشــتغال غیررســمی و نابــودی محیــط زیســت را از جملــه پیامدهــای اجتماعــی- اقتصــادی توســعۀ شــهری در 
ــده در  ــون مطرح ش ــاي گوناگ ــان رویکرده ــدی، 1387: 18(. در می ــور و اس ــته اند )برک پ ــوم دانس ــان س جه
عرصــۀ مدیریــت شــهري، حکمروایــی خــوب شــهري، از مطرح تریــن رویکردهاســت. ایــن الگــو در زمــان 
حاضــر در مجامــع بین المللــی و محافــل کارشناســی، تنهــا راه خــروج از بن بســت فقــر و توســعه نیافتگی شــهرها 
ــدارد؛ بنابرایــن در حــال حاضــر، رویکــردي  تلقــی می شــود و مدیریــت شــهري، چــاره اي جــز اجــراي آن ن
کــه بــه عنــوان اثربخش تریــن، کم هزینه تریــن و پایدارتریــن شــیوۀ اعمــال مدیریــت شــهري معرفــی می شــود 
»حکمروایــی خــوب شــهري« اســت. نیم نگاهــی بــه وضعیــت مدیریــت شــهري در ایــران نشــان می دهــد کــه 
ــر  ــودن برنامه هــا و طرح هــاي شــهري، اقتصــاد رانتــی و مبتنــی ب ــرون زا ب ــه دالیلــی چــون: تمرکزگرایــی، ب ب
نفــت، مدیریــت شــهري، تحــت تأثیــر دولــت اســت و مــدام از مدیریــت سیســتمی و یکپارچــه، فاصلــه گرفتــه 
و در گــرداب مدیریــت بخشــی و ســلولی گرفتــار آمــده اســت؛ همچنیــن از رونــد شهرنشــینی و مســائل برآمده 
از آن، عقــب  مانــده و در دیدگاه هــا و نگرش هــاي از بــاال بــه پاییــن گرفتــار شــده اســت )موحــد و دیگــران، 
1393: 149(. حکمروایــی و حکمروایــی ِ خــوب، مفاهیمــی هســتند کــه امــروزه در علوم سیاســی، امــور دولتی 
و بویــژه مدیریــت توســعه، مطــرح و بــه کار گرفتــه می شــوند و در کنــار مفاهیمــی دیگــر؛ ماننــد: دموکراســی، 
جامعــۀ متمــدن، مشــارکت شــهروندان، حقــوق بشــر و توســعۀ اجتماعــی و پایــدار، معنــی می یابنــد. بــا توجــه 
بــه موضوعیــت یافتــن ایــن مفاهیــم و ضــرورت توجــه بــه آنهــا بــه دلیــل تغییــرات مســتمر جوامــع و ارتبــاط 
ــه  ــد؛ ب ــا یکدیگــر، تعییــن ســطوح به کارگیــری و متولیــان جاری ســازی آن اهمیتــی قابــل توجــه دارن آنهــا ب
همیــن دلیــل ایجــاد تمایــز و تعریــف دقیــق هــر یــک از مفاهیــم حکومــت، حکمروایــی، حکمروایی خــوب و 
مدیریــت در دو ســطح کشــور و شــهر می توانــد بــه طــور اعــم، نقــش هــر یــک از عامــالن اصلــی و بــه طــور 
اخــص، نقــش و مســئولیت مدیــران شــهری را مشــخص کنــد و بــر اســاس آن، امــکان تعییــن الگوی مناســب و 
ایجــاد زیرســاخت های الزم بــرای مدیریــت شــهر و بهره گیــری از مزایــای حکمروایــی خوب شــهری در ســایۀ 

ســازماندهی مناســب فراهــم آیــد )نوبــری و رحیمــی، 1389: 5(.
حکمروایــی مطلــوب شــهری، حاکــی از آن اســت کــه همــۀ شــهروندان، اعــم از فقــرا و گروه هــای بــه 

محمد ملکی
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حاشــیه رانــده، ایــن حــق را دارنــد کــه:
• بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم در تصمیم گیری هایــی کــه زندگــی و معیشــت آنهــا را تحــت تأثیــر قرار 

می دهــد، مشــارکت داشــته باشــند.
• ســهم آنهــا در توســعۀ شــهری به رســمیت شــناخته شــود؛ حتــی اگــر ایــن کار از طریق بخش های غیررســمی 

صــورت بگیرد.
• در مزایــا و منافعــی کــه از طریــق توســعۀ شــهری ایجــاد می شــود، ســهیم شــوند؛ مزایایــی همچــون: دسترســی 

بــه خدمــات و زیرســاخت های شــهری و زمیــن بــرای ســاخت مســکن )شــنگ، 2010: 135(. 
حاکمیــت خــوب بــه خاطــر ســاخت متکثــر و مســئولیت آن در قبــال توســعۀ حقــوق شــهروندي و ایجــاد 
فرصت هــاي مشــارکت هرچــه بیشــتر اهمیــت خــود را می نمایانــد. یــک معیــار خــوب بــراي ارزیابــی دولــت، 
ــاي  ــات شــهري در مقیاس ه ــر در حی ــاي مؤث ــر کنشــگران و نیروه ــدد و تکث ــی خــوب اســت. تع حکمروای
ــر  ــی ب ــی و همســویی آنهــا در یــک چارچــوب مبتن ــی و منطقــه اي، ضــرورت همگرای ــی، مل مختلــف محل
دموکراســی و عدالــت فضایــی را می تــوان مهمتریــن دالیــل ضــرورت اســتقرار الگــوي حکمروایــی شــهري و 
جایگزینــی آن بــه جــاي حکومــت شــهري دانســت؛ الگویــی کــه از طریــق جلــب مشــارکت و همیــاري تمــام 
نیروهــاي عملکــردي و تمــام ســطوح جغرافیایــی و جایگزینــی همگرایــی بــه جــاي تفــرق و واگرایــی بتوانــد 
زمینــۀ توســعۀ پایــدار و انســان محور و ســازمان فضایــی– کالبدي کارآمــد در این چارچــوب را فراهــم کند؛ در 
واقــع، تکثــر عناصــر و نیروهــاي مؤثــر در ســازمان اجتماعــی و توانمند شــدن آنهــا بــراي تأثیرگــذاري در فرایند 
سیاســی و اجتماعــی و نفــوذ در نهادهــاي تصمیم گیــري- در مقابــل ســازمان اجتماعــی تک ســاختی متکــی بــر 
دولــت- یــک شــکل جدیــد از ســازمان سیاســی و حکومــت را ایجــاد می کنــد کــه بتوانــد تعــادل چندوجهــی 
بیــن ایــن عناصــر و نیروهــاي متکثــر را بــه نفــع کارایــی و توســعۀ پایــدار برقــرار ســازد )کاظمیــان، 1386: 6(. در 
حکمروایــی خــوب، ارتبــاط ســه حــوزۀ دولــت، جامعــۀ مدنــی و بخــش خصوصــی حائــز اهمیــت اســت. اگــر 
چنیــن وضعیتــی رخ دهــد، حکمروایــی خــوب در جهــت دســتیابی بــه توســعه شــکل می گیــرد. تحــت ایــن 
شــرایط، دولــت، چارچــوب حقوقــی و محــدودۀ عمــل سیاســی را تعییــن می کنــد، بخــش خصوصی بــه تولید 
ثــروت و ایجــاد اشــتغال می پــردازد، جامعــۀ مدنــی نیــز از طریق بســیج عمومــی بــرای مشــارکت در فعالیت های 

اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی، ارتبــاط متقابــل جامعــه و سیاســت را تســهیل می کنــد. 
ایــالم تــا ســال 1343، شهرســتانی از توابــع اســتان کرمانشــاه بــود کــه در ایــن ســال بــه عنــوان فرمانــداری 
پذیرفتــه شــد، ســپس در ســال 1353 از فرمانــداری بــه اســتان، تبدیــل شــد و شــهر ایــالم بــه عنــوان مرکــز آن 
معرفــی گردیــد. شهرنشــیني جدیــد در اســتان ایــالم، ســابقۀ چندانــي نــدارد. رعایــت مصالــح سیاســي - امنیتــي 
بــراي حکومــت مرکــزي، ضــرورت ایجــاد نظــم در منطقــه و لــزوم ایجــاد نقــاط پرجمعیــت و متمرکــز در نوار 
مــرزي کشــور، منجــر بــه اعمــال سیاســت اســکان اجبــاري عشــایر و تخته قاپــو کــردن ایــالت در اســتان گردید 
و از ایــن رهگــذر، الگوهــاي ســکونت یکجانشــیني و در پیــش گرفتــن فعالیت هــاي کشــاورزي و دامپــروري، 

بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمروایی...
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تشــویق و ترویــج شــد و بــه مــوازات این تغیــر و دگرگوني در نحوۀ اســکان و معیشــت منطقه، اســتقرار نهادها و 
ســازمان هاي دولتــي و تأمیــن خدمــات عمومــي و اجتماعــي و نیــز تأســیس شــهرداري در برخي نقــاط، موجب 
پیدایــش شــهرهاي اســتان از دل روســتاها شــد؛ در واقــع، تشــکیل جامعــۀ شــهري و پــا گرفتــن مراکــز جمعیتــي 
در اســتان ایــالم، بــا یــک زمینــۀ سیاســي– امنیتــي آغــاز شــد و شــهروندان با یــک ســاختار اجتماعــي - قومي و 
عشــایري، شهرنشــینان منطقــه را تشــکیل دادنــد؛ بدیــن ترتیب، فرهنــگ شــهري از طرف حکومــت مرکزي به 
اســتان تزریــق شــد و شــهرهایي بــا فرهنــگ ایلیاتــي بــا نوعي خلــق و خــوي شهرنشــیني وارداتي شــکل گرفت. 
اقتصــاد شــهرها بــر پایــۀ فعالیــت زراعــي و دامــداري اســتوار بــود؛ در واقــع، شــهرها بافــت جامعــۀ روســتایي 
داشــتند و بــا توجــه بــه ضعــف زیرســاخت عمرانــي و نقــش خدماتــي، دادِن عنــوان روســتا شــهر بــه آنهــا خالي 
از مفهــوم نیســت. ضریــب شهرنشــیني در اســتان ایــالم از 9/6 درصــد در ســال 1345، 20 درصد در ســال 1355، 
ــار  ــز آم ــد )مرک ــال 85 مي رس ــد در س ــه 61 درص ــال 1375، ب ــد در س ــال 1365، 53 درص ــد در س 41 درص
ایــران: 1385(. دالیــل اساســي رشــد ســریع جمعیــت شــهري در اســتان، مهاجــرت روســتاییان بــه خاطر کســب 
درآمــد و دسترســی بــه خدمــات و تســهیالت برتــر در شــهرها و تبدیــل تعــدادي روســتا بــه شــهر و اســتقرار 
مراکــز ادارات دولتــي و سیاســي در آنهاســت. هســته هاي اولیــۀ شــهر ایــالم، روســتاهاي پراکنــده اي هســتند 
کــه محــل ییالقــي ایــالت و عشــایر بوده انــد و از ترکیــب و بهــم پیوســتن آنهــا شــهر ایــالم شــکل گرفته اســت. 
عمده تریــن مؤلفه هــاي تأثیرگــذار در پیدایــش شــهر و محــالت شــهری ایــالم، شــاخص ها و معیارهایي هســتند 
کــه ریشــه در هنجارهــا و باورهــاي بومــي دارنــد، مبتنــي بــر نظــام ایلــي- عشــایري هســتند و رمــز اســتواري آنها 
وابســتگي هاي خونــي - نــژادي اســت. در ایــن گســترش ســریع، هیــچ تناســبي بیــن کاربري هــاي مــورد نیــاز 
شــهري و ساختمان ســازي و خیابان کشــي وجــود نداشــت و کمتــر بــه اصــول برنامه ریــزي شــهري توجــه شــد. 
جمعیــت شــهر در ایــن دوره بــه ســرعت فزونــي یافــت؛ در حالــی کــه بیــن رشــد جمعیــت و گســترش ســطح 
شــهر هماهنگــی وجــود نداشــت. طرح هایــي کــه بــراي کنتــرل ایــن رشــد و هدایــت منطقــي گســترش آینــدۀ 
شــهر، تدویــن شــد، نــه تنهــا نتوانســت مشــکل را حــل کنــد؛ بلکــه تمــام بافــت قدیــم شــهر را از هــم پاشــید؛ بــه 
گونــه اي کــه تمــام بافــت قدیــم، تحــت تأثیر ســاخت و ســازهاي جدیــد قــرار گرفت و اکثــر خیابان ها و شــبکۀ 
معابــر شــهر تعریــض شــد. ایــن شــهر بــه عنــوان بزرگترین شــهر اســتان، حــدود نیمــی از جمیعــت شــهری را در 
مقایســه بــا جمیعــت بیســت شــهر دیگــر اســتان در خــود جــای داده اســت و طــی دورۀ آمــاری 1390-1335، 
جمعیــت آن از 8346 نفــر بــه 172213 نفــر )رشــد بیــش از 2000 درصــد( و وســعت آن، از 101 هکتــار به 1800 
هکتــار )رشــد بــاالی1800 درصــد( افزایــش یافتــه اســت. از دالیــل رشــد ســریع آن، می تــوان بــه تمرکــز بیــش 
از پنجــاه درصــد بودجــه، امکانــات و منابــع شــهری اســتان در شــهر ایــالم و در نتیجــه، هجوم جمعیت شــهرها و 
روســتاهای اســتان، بــا هــدف نزدیکــی بــه ایــن منابــع و بــازار اشــتغال ناشــی از کار در بخــش خدمــات دانســت. 
تــالش افــراد تــازه وارد ایــن بــود کــه هرچــه بیشــتر بــه ســفرۀ پهن شــدۀ ناشــی از تمرکــز بودجــه نزدیک تــر 

ــور، 1389: 61(. باشــند )ملکی پ
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در ایــن مقالــه تــالش شــده اســت، شــاخصه هاي مهــم حکمروایــی خــوب شــهري را کــه در حــال حاضــر، 
جایــگاه آن در توســعه و مدیریــت شــهري، مــورد تأییــد همــگان قــرار گرفتــه اســت، بررســی شــود. هــدف این 
پژوهــش نیــز بررســی عملکــرد شــهرداری بــر اســاس شــاخص های حکمروایــی شایســته و خــوب شــهری و 

عوامــل مؤثــر بــر آن در شــهر ایــالم اســت. 

پیشینۀ تحقیق
در زمینــۀ حکمروایــي خــوب شــهري در ســالیان اخیــر، پژوهش هایــي صــورت گرفتــه اســت کــه بــه برخــي از 

آنهــا اشــاره  مي شــود:
- شــماعی و همــکاران )1391(، در مقالــه اي بــا عنــوان »ارزیابــی عملکــرد شــهرداری ها بــر اســاس حکمروایــی 
خــوب شــهری1  )مطالعــۀ مــوردی: شــهر یاســوج(« بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه مدیــران و مســئوالن حــوزۀ 
برنامه ریــزی شــهر یاســوج، بــدون توجــه بــه نظــرات مردمــی و تنهــا بــا توجــه بــه اطالعــات درون ســازمانی، 
نســبت بــه برنامه ریــزی در شــهر اقــدام کرده انــد. در میــان مؤلفه هــای حکمروایــی شــهری در شــهر یاســوج، 
ــزان پاســخگویی، در  ــن مفــروض پژوهــش و می ــر از میانگی ــزان مشــارکت و کارایــی، در ســطحی پایین ت می

ســطحی باالتــر قــرار داشــته اســت.
- صرافــي و اســماعیل زاده )1384(، در پژوهشــي بــا عنوان »جایگاه حکمروایي خوب برنامه ریزي شــهري طرح 
متــروي تهــران«، بــه بررســي حکمروایــي خــوب )نظــام ادارۀ خــوب( کــه شــامل اصولــي از قبیــل: مشــارکت، 
پاســخگویي، شــفاف بــودن، کارآمــدي، قانون مــداري و نظایــر اینهاســت، پرداختــه و بــه نقــش مــردم در فرایند 
برنامه ریــزي و میــزان تعامــل اضــالع حاکمیــت )مســئوالن، مــردم و بخــش خصوصــي( توجــه کرده انــد. نتایــج 

تحقیــق آنهــا نشــان داد کــه در طــرح یادشــده، برنامه ریــزي بــراي مــردم بــوده اســت نــه بــا مــردم.
- حمــزه ای و همــکاران )1392( در پژوهشــی بــا عنــوان »حکمرانــي2  خــوب در شــهرداری مشــهد«، بــه تطبیــق 
اصــول حکمروایــي خــوب بــا اقدامــات انجام شــده در شــهرداری مشــهد در راســتای دســتیابي بــه حاکمیــت 
مطلــوب پرداختنــد. نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان مي دهــد کــه اقدامــات صورت گرفتــه در 83/3 درصــد مــوارد 
ــي و  ــف، نتیجه گرای ــا و وظای ــي نقش ه ــخگویي، اثربخش ــازی، پاس ــوب )شفاف س ــي خ ــول حکمران ــا اص ب

ظرفیت ســازی) تطبیــق داشــته اســت. 
- پورعــزت و همــکاران )1388( نیــز بــه بررســي رابطــۀ آگاهي شــهروندان از حقوق شــهروندی با پاســخگویي 
و شــفافیت در ســازمان شــهرداری تهــران پرداخته انــد. نتایــج پژوهــش آنهــا دال بــر آن اســت کــه وضعیــت 

پاســخگویي و شــفافیت در عملکــرد شــهرداری تهران مناســب نیســت.
- فقیهــي و تیمورنــژاد )1385( در تحقیــق خــود، بــه مســئلۀ پاســخ گویي شــهرداری تهــران بــه ارباب رجــوع و 
شــهروندان پرداختنــد کــه نتایــج آن در مجمــوع، نشــانگر نگرش منفــي ارباب رجــوع به پاســخگویي متصدیان 

1. good urban governance
2 . Governance
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شــهرداری تهــران و عــدم رضایــت آنهــا بــوده اســت.

مبانی نظری، مفاهیم و دیدگاه ها
حکمروایی 

آن،  معنــي  و  شــده  گرفتــه   Kybernetes و   Kybernan یونانــي  لغــات  از  حکمروایــی  واژۀ 
هدایــت کــردن، راهنمایــي کــردن و چیزهــا را در کنــار هــم نگهداشــتن اســت؛ در حالــي کــه مفهــوم 
ــراي انجــام وظیفــۀ سیاســتگذاري دارد و برجســته تر از اجــراي  ــر واحــد سیاســی ب حکومــت، داللــت ب
ــودن هــم در حــوزۀ  ــه پاســخگو ب ــي، اشــاره ب ــوان گفــت کــه واژۀ حکمران سیاست هاســت؛ پــس می ت
ــي طــي دهــۀ 1990  ــي، 1380: 149(. حکمران سیاســتگذاري و هــم در حــوزۀ اجــرا دارد )شــریفیان ثان
ــوم  ــي، عل ــۀ سیاس ــوزۀ نظری ــژه در ح ــي؛ به وی ــوم اجتماع ــوري عل ــاي مح ــي از واژه ه ــه یک ــالدي، ب می
ــا  ــیوه ی ــش، ش ــوان کن ــي را مي ت ــن حکمران ــت؛ بنابرای ــده اس ــل ش ــاني تبدی ــای انس ــي و جغرافی سیاس
ــایۀ  ــي در س ــي و خصوص ــش عموم ــازمان ها و بخ ــن س ــاي بی ــه در آن، مرزه ــت ک ــتم اداره دانس سیس
ــت و  ــن و درون حکوم ــل بی ــط متعام ــود رواب ــه وج ــي ب ــرۀ حکمران ــوند. جوه ــو می ش ــر مح یکدیگ

نیروهــاي غیرحکومتــي اشــاره دارد )برک پــور و اســدي، 1387: 188(.

حکمروایی خوب شهری
حکمروایــی خــوب شــهری، یکــی از چهــار مشــخصۀ توســعۀ پایــدار و از ابزارهــای آن بــه حســاب می آیــد 
کــه از دهــۀ 1980 بــه بعــد در ادبیــات توســعه، مطــرح شــده اســت. بــر اســاس ایــن مشــخصه، کشــورهای در 
حــال توســعه در راســتای اســتقرار و نهادینه ســازی جامعــۀ مدنــی و مشــارکت اجتماعــی در امــور، برنامه هــا و 
فعالیت هــای پیشــرو را تعریــف و تدویــن می کننــد؛ لــذا هــدف حکمروایــی خــوب، توســعۀ انســانی پایــدار و 
در کنــار آن، ایجــاد شــهری پایــدار اســت کــه در آن، ضمــن تأکیــد بــر توجــه بــه کاهــش فقــر، ایجــاد اشــتغال 
و رفــاه پایــدار، حفاظــت و تجدیــد حیــات محیــط زیســت و رشــد و توســعۀ زنــان، رویکــرد فراهــم ســاختن 
بســتر مناســب جهــت مشــارکت و اهمیــت برنامه ریــزی مشــارکتی بــرای توســعه و ادارۀ شــهر، ایجــاد حــس 
ــان ســه  ــی، شــراکت و تعامــل می ــن حکمروای ــت بســیار دارد. در ای شــهروندی و شــفافیت در برنامه هــا اهمی
ــروری و الزم  ــا ض ــا و فعالیت ه ــام برنامه ه ــی در انج ــش خصوص ــی و بخ ــۀ مدن ــت، جامع ــی دول ــن اصل رک
می باشــد )شــکوهی و مؤمنــی، 1392: 2(. برایــان مــک اللیــن اولیــن نظریه پــردازی اســت کــه در ســال 1973 
مفهــوم حکمروایــی خــوب را مطــرح کــرد )کاظمیــان، 1386: 5(. از نظــر او، »حکومــت شــهري« باید نســبت به 
روندهاي تغییر در شــهر پاســخگوتر باشــد، اقداماتش با مســائل شــهري و تحول آنها متناســب تر باشــد، نســبت 
بــه اجتمــاع، مســئول و پاســخگوتر و بــه عنــوان بخــش مهمــي از نظــام یادگیــري اجتماعــی، بهتــر عمــل کنــد و 
ســرانجام نقــش مهمــي در پیش بینــي، کشــف و اســتقبال از آینــده ایفــا کنــد. ایــن فرایندهــا بــه وجــود شــبکۀ 

محمد ملکی



دورۀ هفدهم شماره 52 و 53 )پاییز و زمستان 1395(

70

فصلنامه علمي- ترويجي

ارتباطــات در داخــل ســازمان هاي رســمي حکومــت و نظام هــاي برنامه ریــزي آن؛ همچنیــن شــبکۀ ارتباطــات 
میــان آن ســازمان ها و اجتمــاع و نظام هــاي شــهري آن بســیار متکــي اســت )برک پــور، 1388:  در مجمــوع، 
حکمروایــی خــوب شــهری را می تــوان شــیوه و فراینــد ادارۀ  امــور شــهری بــا مشــارکت و تعامــل ســازندۀ  ســه 
بخــش دولتــی، خصوصــی و مدنــی؛ بــه منظــور نیــل بــه شــهر ســالم، با کیفیــت و قابلیــت زندگــی باال و توســعۀ 
پایــدار شــهری تعریــف کــرد؛ از طرفــی بایــد متذکــر شــد کــه موضــوع و دغدغــۀ  حکمروایــی خــوب شــهری 
ــا دموکراســی، حقــوق بشــر و مشــارکت  صرفــاً مدیریــت کارآمــد نیســت؛ بلکــه از ابعــاد سیاســی مرتبــط ب
مدنــی در فرایندهــای تصمیم گیــری نیــز برخــوردار اســت )هابیتــات، 2001: 372(. از برآینــد نظــرات مختلــف، 
حکمروایــی خــوب می بایســت هفــت ویژگــی داشــته باشــد: 1. پاســخگویی؛ 2. شــفافیت؛ 3. مشــارکت؛ 4. 

انصــاف و دربرگیرندگــی؛ 5. اجماع گرایــی؛ 6. کارایــی و کارآمــدی و 7. پیــروی از قانــون.
حکمروایــی تضمیــن می کنــد کــه فســاد بــه حداقــل برســد، دیدگاه هــای اقلیت هــا مــورد توجه قــرار گیرد 
و صــدای آســیب پذیرترین اقشــار اجتمــاع در تصمیم ســازی ها شــنیده شــود؛ همچنیــن، حکمروایــی خــوب 
شــهری بــه نیازهــای حــال و آینــدۀ جامعــه پاســخ می دهــد )تقوایــی و تاجــدار، 1388: 53(؛ در واقــع بهتریــن و 
جامع تریــن ســند در ایــن زمینــه، در مطالعــات و بررســي هاي ســازمان ملــل بــه چشــم می خــورد؛ زیــرا مفهــوم 
حکمروایــي شــهري در ســالهاي اخیــر در کانــون توجــه ایــن ســازمان قــرار گرفتــه اســت. بــه طــور مشــخص، 
ســازمان ملــل در دومیــن کنفرانــس مربــوط بــه ســکونتگاه هاي انســاني، در ســال 1996 در اســتانبول، در دســتور 
کار هابیتــات بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرده اســت کــه در جهــت اســتقرار حکمروایي شــهري در شــهرهاي جهان 
قــدم بــردارد. ایــن ســازمان، شــعار خــود را فعالیت هــاي جهانــي بــراي حکمروایــي شــهري خــوب، قــرار داده 
اســت )مرکــز ســکونتگاه های انســانی ســازمان ملــل متحــد)Unchs(، 2000: 1(؛ در عیــن حــال، ســازمان ملــل 
در چارچــوب فعالیت هــاي خــود بــه منظــور اســتقرار حکمروایي شــهري در شــهرهاي جهــان و در قالــب برنامۀ 
ابتــکار عمــل حکمروایــي شــهري )TheUrban Governance Initiative( در بیانــه اي کــه مي توان آن 
را منشــور حکمروایــي شــهري نامیــد، اصــول نــه گانــۀ زیــر را بــه عنــوان معیارهــا و ویژگي هــاي حکمروایــي 

خــوب برشــمرده اســت کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از:
1. مشــارکت شــهروندان1 : منظــور از مشــارکت، قــدرت تأثیرگــذاردن بــر تصمیم گیري هــا و ســهیم شــدن 

شــهروندان در قــدرت اســت.
2. حاکمیــت قانــون2 : منظــور از قانونمنــدي در تصمیم گیري شــهري، وجــود قوانین کارآمــد، رعایت عادالنۀ 
چارچوب هــاي قانونــي در تصمیم گیــري و دور بــودن دســت افــراد غیرمســئول از تصمیم گیري هاســت. 

پایبنــدي بــه قانــون، مســتلزم آگاهــي شــهروندان از آن و احتــرام مســئوالن بــه آن اســت.
3. شــفافیت3 ؛ نقطــۀ مقابــل پنهــان کاري در تصمیم گیــري اســت. پنهــان کاري، امــکان بــروز فســاد در 

1 . Citizen Participation
2. Rule of Law
3. Transparence
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تصمیم گیــري را افزایــش می دهــد؛ حــال آنکــه شــفافیت مانــع از گســترش آن مي شــود. ایــن معیــار بــر گردش 
آزاد اطالعــات و ســهولت دسترســي بــه آن، وضــوح اقدامات و آگاهي مســتمر شــهروندان از روندهاي موجود 

اســتوار اســت.
4. مســئولیت و پاســخگویي1 : ایــن معیــار بــر مســئول بــودن و بــه عبــارت گویاتر، حســاب پس دادن مســئوالن 

و تصمیم گیــران در قبال شــهروندان اســتوار اســت.
5. جهت گیــري توافقــي2 ؛ شــهر، عرصــۀ گروه هــا و منافــع مختلــف و گاه در حــال ســتیز بــا یکدیگــر اســت. 
منظــور از اجماع ســازي، تعدیــل و ایجــاد توافــق در منافــع مختلــف اســت. ایــن کار، مســتلزم وجــود ارتبــاط و 

تــالش مشــترک میــان ســازمان هاي دولتــي، شــهروندان و ســازمان هاي غیردولتــي اســت.
ــۀ  ــراي همــۀ شــهروندان در زمین ــاي مناســب ب ــت، ایجــاد فرصت ه ــت و انصــاف3 : منظــور از عدال 6. عدال
ارتقــاي وضعیــت رفاهــي خــود، تــالش در جهت تخصیــص عادالنۀ منابع و مشــارکت اقشــار محــروم در اعالم 

نظــر و تصمیم گیــري اســت.
7. کارآیــي و اثربخشــي4 : ایــن معیــار بــر اســتفادۀ مناســب از منابــع موجــود بــراي تأمیــن نیازهــاي شــهروندان، 

ارائــۀ خدمــات شــهري و رضایــت مــردم اســتوار اســت.
8. پذیــرا و پاســخگو بــودن5 : ایــن معیــار، دو نکتــۀ مکمــل را در بــر دارد: مســئوالن شــهري بایــد هــم نیازهــا 
و خواســته های شــهروندان را دریابنــد و بپذیرنــد و هــم نســبت بــه آن، واکنــش و پاســخ مناســب نشــان دهنــد؛ 

بنابرایــن همســویي خواســته هاي شــهروندان و اقــدام مســؤالن، ضــروري اســت.
9.  بینــش راهبــردي6 ؛ فــرا رفتــن از مســائل روزمــرۀ شــهر و پرهیــز از غــرق شــدن در آنهــا، مســتلزم وجــود 
بینشــي گســترده و درازمــدت نســبت بــه آینــده یــا داشــتن بینــش راهبــردي در زمینــۀ توســعۀ شــهري اســت 

ــدیان، 1392: 21(. ــم زاده و اس )ابراهی

اهداف حکمراني شهري
هــدف از حکمرانــي شــهري، تقویــت فرایند توســعۀ شــهري اســت؛ بــه گونــه ای کــه در جامعه، زمینــه و محیط 
مناســبي بــراي زندگــي راحــت و کارآمــد شــهروندان، بــه تناســب ویژگي هــاي اجتماعــي و اقتصــادي آنــان 
فراهــم شــود. در مباحــث گذشــته بــه مفاهیــم و رونــد شــکل گیري حکمرانــي شــهري پرداختــه شــد کــه بــا 

توجــه آن، مي تــوان اهــداف کالن ذیــل را بــراي حکمرانــي شــهري بیــان کــرد:
- بازساخت جامعۀ مدني براي تقویت و اعتالي بیشتر سازمان ها، نهادها و جوامع محلي؛ 

1. Responsibility and accountability
2. Orientation Consensus
3. Justice and fairness
4. Efficiency and effectiveness
5. Responsiveness
6. Strategic insight

محمد ملکی
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- کاهش فقر و جدایی گزیني هاي اجتماعي، قومي و  فرهنگي در شهرها؛ 
-  افزایش مشارکت و مداخلۀ افراد و صاحبان منافع در فرایندهاي سیاسي درون شهرها؛ 

حکمروایي شهري به طور خاص تر نیز اهداف عملیاتي زیر را دنبال مي کند: 
- کاهش فساد؛

-  بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگي براي همۀ شهروندان؛
-  حفظ دموکراسي؛

- ایجاد فرصت و امکان براي مردم به منظور نشان دادن خواسته ها و آمالشان در زندگي؛ 
- اعتالي امنیت، برابري و پایداري )نوبری و رحیمی، 1389: 12(.

روش پژوهش
بــا توجــه بــه مؤلفه هــاي مــورد بررســی و ماهیــت کاربــردي تحقیــق، روش ایــن پژوهــش توصیفــی- تحلیلــی 
می باشــد. داده هــا و اطالعــات مــورد نیــاز پژوهــش، بــه دو شــیوۀ کتابخانــه ای )کتــاب، آمارنامــه و ...( و میدانــی 
)پرسشــنامه و مشــاهده( گــردآوري شــده و اخــذ داده هــاي مــورد نیــاز بــه صــورت پیمایشــي و بــا اســتفاده از 
تنظیــم و تکمیــل پرسشــنامه بــوده گرفتــه اســت. جامعۀ آمــاري تحقیق نیــز 42 هــزار و 613 خانوار ســاکن شــهر 
ایــالم )بــر اســاس سرشــماري عمومــي نفوس و مســکن ســال 1390( و حجــم نمونــه 397 نفر سرپرســت خانوار 
بــوده اســت کــه بــه روش تصادفــي و بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران، انتخــاب شــده اند. بــراي تبدیــل داده هــاي 
ــا  ــه اطالعــات کمــی، از کدگــذاري اســتفاده شــده و نمره گــذاري پاســخ ها ب کیفــی حاصــل از پرسشــنامه ب

طیفــی 5 درجــه اي از 1 )بســیار کــم( تــا 5 )بســیار زیــاد( تنظیــم گردیــده اســت.
ــا  ــزار ی ــواي اب ــاس و محت ــن اســت کــه مقی ــري )روایــی و پایایــی(: منظــور از روایــی، ای ــار اندازه گی اعتب
ســؤاالت منــدرج در ابــزار گــردآوري اطالعــات، بــه طــور دقیــق متغیرهــا و موضــوع مــورد مطالعــه را بســنجد. 
پایایــی ابــزار نیــز عبــارت اســت از اینکــه اگــر یــک وســیلۀ اندازه گیــري کــه بــراي ســنجش متغیــر و صفتــی 
ســاخته شــده اســت در شــرایط مشــابه در زمــان یــا مــکان دیگــر، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، نتایــج مشــابهی از 
آن حاصــل شــود )حافظ نیــا، 1387: 182(. بــراي کســب بخــش عمــده اي از اطالعــات الزم، از ابــزار پرسشــنامه 
اســتفاده گردیــد و بــا آزمون هــاي اولیــه و مقدماتــی تــالش شــد تــا پایایــی و روایــی آن ارتقــا یابــد. در رابطــه 
بــا روایــی پرسشــنامۀ تهیه شــده بایــد گفــت کــه ایــن پرسشــنامه در بیــن اســاتید و متخصصــان، توزیــع شــد و 
نظــرات آنــان در ارتبــاط بــا ســؤاالت، جمــع آوري و در نهایت، پرسشــنامۀ نهایــی تنظیم گردید؛ همچنیــن برای 
اندازه گیــري پایایــی پرسشــنامه از آزمــون آلفــاي کرونبــاخ اســتفاده شــد. ضریــب آن، 0/86 بــه دســت آمــد که 
بیانگــر اســتاندارد بــودن پرسشــنامۀ طراحی شــده اســت. بــه منظــور ســنجش نواحــی چهارده گانــۀ شــهر ایــالم به 
لحــاظ شــاخص های حکمروایــي خــوب شــهري، پنــج شــاخص: مســئولیت پذیری، پاســخگویی، مشــارکت، 
برابــری )عدالــت( و اثربخشــی و کارآمــدی، انتخــاب و مــورد ســنجش قــرار گرفــت. تحلیــل داده هــاي حاصل 
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ــف  ــدی از طی ــا بهره من ــا ب ــون T–test و ارزش گــذاری متغیره ــا اســتفاده از آزم ــه صــورت کمــی و ب ــز ب نی
لیکــرت صــورت پذیرفــت.  

محدودۀ مورد مطالعه
ــالم در  ــتان ای ــز اس ــوان مرک ــه عن ــت آن ب ــه جمعی ــد ک ــالم مي باش ــهر ای ــش، ش ــي پژوه ــدودۀ جغرافیای مح
سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در ســال 1390، برابــر 172 هــزار و 213 نفــر و تعــداد خانــوار ســاکن در 
آن، 42 هــزار و 613 بــوده اســت. طبــق بررســي اســنادی و بررســي ســابقۀ مطالعــات در مقیــاس شــهري، شــهر 

ایــالم بــه 4 منطقــه، 14 ناحیــه و 38 محلــۀ شــهري تقســیم بندي شــده اســت.

12 

 

ٖ ا٤الْ زض ؾطقٕبض٢ ٔطوع اؾتب ثٝ ٖٙٛاٖ آٖر٥ٕٗت  وٝ سثبق ٣ٔ ا٤الْ قٟط پػٚٞف، رغطاف٥ب٣٤ ٠ٔحسٚز
ٞعاض  42 ،زض آٖٚ تٗساز ذب٘ٛاض ؾبوٗ ٘فط  213ٞعاض ٚ  172 ثطاثط ،1390ٗ زض ؾبَ ٔؿى٣ٕٖٔٛ ٘فٛؼ ٚ 

 4 ثٝ ا٤الْ قٟط ،قٟط٢ ٔم٥بؼ زض ُٔبِٗبت بثم١ؾ ثطضؾ٣ ٚ اؾٙبز٢ ثطضؾ٣ َجكاؾت. ثٛزٜ  613ٚ 
 .اؾت ٜقس ثٙس٢ تمؿ٥ٓ قٟط٢ ١ٔحّ 38٘بح٥ٝ ٚ  14، ُٔٙمٝ

      
 ضْز اٗالم  تقس٘وبت (.1) ٓضوبر ًٔقط         

 
 

 ٕ پضٍّصّب ٗبفتِ
 75) ٘فط 297 پطؾكٙبٔٝ، ثٝ پبؾرٍٛ ٘فط 397 تٗساز اظ وٝ سزٞ ٣ٔ ٘كبٖ پػٚٞف تٛن٥ف٣ ٢ٞب ٤بفتٝ

 30ظ٤ط زضنس 31 زٞٙسٌبٖ، پبؾد ؾ٣ٙ تٛظ٤ٕ ٘ٓط اظ. ثٛز٘س ، ظٖ(زضنس 25) ٘فط 100 ٚ ٔطز زضنس(،
. ا٘س ثٛزٜ ثبالتط ٚ ؾبِٝ 60 زضنس 11 ٚ ٝؾبِ 60 تب 45 ث٥ٗ زضنس 22 ،ٝؾبِ 45 تب 30 زضنس 36 ؾبَ،
٥٘ع  زضنس 20 .اؾت زضنس 45 ثب ثطاثط ثٛز٘س آٖ اظ تط پب٥٤ٗ ٚ ز٤پّٓ تحه٥الت زاضا٢ وٝ افطاز٢ تٗساز

 ٔزٕٛٔ اظ زضنس 16 ٥٘ع اقتغبَ ٘ٓط اظ .ا٘س زاقتٝ ثبالتط٤ب  ٥ِؿب٘ؽ ٔسضنٞٓ  زضنس 35 ٚ وبضزا٣٘ ٔسضن
 ٔكبغُ زاضا٢ زضنس 22 ٚ آظاز قغُ زاضا٢ زضنس 30 زِٚت٣، قغُ زاضا٢ زضنس 27 ث٥ىبض، ،پبؾر٤ٍٛبٖ

 . ا٘س ثٛزٜ ز٤ٍط
 چ٥ٕٙٗٞ ؛٣إِّّ ث٥ٗ ٞب٢ ؾبظٔبٖ ٚ ٟ٘بزٞب ؾُح زض ا٢ ٌؿتطزٜ ر٣ٕٗ تٛافك تحم٥ك، ٘ٓط٢ ٔجب٣٘ اؾبؼ ثط

 ثب وٝ زاضز ٚرٛز ذٛة حىٕطٚا٣٤ ٢ٞب قبذم ذهٛل زض تٛؾٗٝ أط ٔترههبٖ ٚ نبحجٙٓطا٥ٖٔبٖ 
 ١ثط٘بٔ ٚ رٟب٣٘ ثب٘ه ز٤سٌبٜ اظ قٟط٢ ذٛة حىٕطٚا٣٤ ٢ٞب قبذم ثٙس٢ زؾتٝ ٚ ٔٛيٛٔ ا٤ٗ ثٝ ٖٙب٤ت

یافته های پژوهش
ــه پرسشــنامه، 297 نفــر )75  یافته هــای توصیفــی پژوهــش نشــان می دهــد کــه از تعــداد 397 نفــر پاســخگو ب
درصــد(، مــرد و 100 نفــر )25 درصــد(، زن بودنــد. از نظــر توزیــع ســنی پاســخ دهندگان، 31 درصــد زیــر30 
ســال، 36 درصــد 30 تــا 45 ســاله، 22 درصــد بیــن 45 تــا 60 ســاله و 11 درصــد 60 ســاله و باالتــر بوده انــد. تعداد 
افــرادی کــه دارای تحصیــالت دیپلــم و پایین تــر از آن بودنــد برابــر بــا 45 درصــد اســت. 20 درصــد نیــز مدرک 
کاردانــی و 35 درصــد هــم مــدرک لیســانس یــا باالتــر داشــته اند. از نظــر اشــتغال نیــز 16 درصــد از مجمــوع 
پاســخگویان، بیــکار، 27 درصــد دارای شــغل دولتــی، 30 درصــد دارای شــغل آزاد و 22 درصــد دارای مشــاغل 

ــد.  دیگــر بوده ان
بــر اســاس مبانــی نظــري تحقیــق، توافــق جمعــی گســترده اي در ســطح نهادهــا و ســازمان هاي 
شــاخص هاي  در خصــوص  توســعه  امــر  متخصصــان  و  میــان صاحبنظــران  همچنیــن  بین المللــی؛ 
حکمروایــی خــوب وجــود دارد کــه بــا عنایــت بــه ایــن موضــوع و دســته بندي شــاخص هاي حکمروایــی 
ــل، هشــت شــاخص: مشــارکت،  ــۀ توســعۀ ســازمان مل ــی و برنام ــدگاه بانــک جهان خــوب شــهري از دی

محمد ملکی
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ــی و  ــی و اثربخش ــفافیت، کارآی ــري، ش ــت و براب ــوري، عدال ــون مح ــئولیت پذیري، قان ــخگویی، مس پاس
اجمــاع محــوري، بــه عنــوان اصلی تریــن شــاخص هاي ســنجش متغیــر حکمروایــی خــوب در محافــل و 
مجامــع علمــی و دانشــگاهی جهــان مطــرح می باشــد؛ بــر ایــن اســاس، مــالک انتخــاب شــاخص هاي ایــن 
پژوهــش بــراي بررســی و تحلیــل حکمروایــی خــوب شــهري در ســطح نواحــی شــهر ایــالم، شــاخص هاي 
ــاخص  ــت ش ــان هش ــق، از می ــن تحقی ــت. در ای ــوده اس ــل ب ــازمان مل ــعۀ س ــۀ توس ــی و برنام ــک جهان بان
ــت،  ــارکت و عدال ــی، مش ــی و اثربخش ــئولیت پذیري، کارآی ــخگویی، مس ــاخص: پاس ــج ش ــور، پن مذک

انتخــاب شــد و مــورد ســنجش قــرار گرفــت. 

شــاخص پاســخگویی: در ایــن پژوهــش بــراي ســنجش ایــن معیــار، از ســه زیرشــاخص اســتفاده شــده اســت 
کــه عبارتنــد از:

- پاسخگویی مسئوالن در جلسات عمومی به شهروندان؛
- عمل به وعده های داده شده به مردم توسط مدیران شهری؛

- ساز و کار انتقال خواسته های شهروندان.

13 

 

 ٚ ٖساِت ٔحٛض٢، لبٖ٘ٛ ٢،پص٤ط ٔؿئ٥ِٛت پبؾر٣٤ٍٛ، ٔكبضوت، :قبذم ٞكت ،ُّٔ ؾبظٔبٖ ١تٛؾٗ
 ٔتغ٥ط ؾٙزف ٢ٞب قبذم ٤ٗتط ان٣ّ ٖٙٛاٖ ثٝ ٔحٛض٢، ارٕبٔاحطثرك٣ ٚ  ٚ وبضآ٣٤ قفبف٥ت، ثطاثط٢،

 ٔالن اؾبؼ، ا٤ٗ ثط ؛سثبق ٣ٔ ُٔطح رٟبٖ زا٘كٍب٣ٞ ٚ ٣ّٕٖ ٔزبٕٔ ٚ ٔحبفُ زض ذٛة حىٕطٚا٣٤
 قٟط ٘ٛاح٣ ؾُح زض قٟط٢ ذٛة حىٕطٚا٣٤ تح٥ُّ ٚ ثطضؾ٣ ثطا٢ پػٚٞف ا٤ٗ ٢ٞب قبذم ا٘تربة

 ٞكت ٥ٔبٖ اظتحم٥ك،  ا٤ٗ زض .اؾت ثٛزٜ ُّٔ ؾبظٔبٖ ١تٛؾٗ ١ثط٘بٔ ٚ رٟب٣٘ ثب٘ه ٢ٞب قبذم ،ا٤الْ
 ،ٖساِت ٚ ٔكبضوتوبضآ٣٤ ٚ احطثرك٣،  ٢،پص٤ط ٔؿئ٥ِٛت پبؾر٣٤ٍٛ، :قبذم پٙذ ،ٔصوٛض قبذم
 ٌطفت.  لطاض ؾٙزف ٔٛضز ٚقس  ا٘تربة

 
وٝ  اؾت اؾتفبزٜ قسٜ قبذمظ٤طؾٝ  اظ ،٥ٗٔبض ا٤ٗ ؾٙزف زض ا٤ٗ پػٚٞف ثطا٢ضبخص پبسخگَٖٗ: 

 :ٖجبضتٙس اظ
 ؛قٟطٚ٘ساٖ ٝث ٣ٕٖٔٛ رّؿبت زض ٔؿئٛالٖ پبؾر٣٤ٍٛ -
 ؛قٟط٢ ٔس٤طاٖ قسٜ ثٝ ٔطزْ تٛؾٍ زازٜ ٢ٞب ٖٚسٜ ثٝ ُٖٕ -
 .قٟطٚ٘ساٖ ٞب٢ ذٛاؾتٝ ا٘تمبَ وبض ٚ ؾبظ -
 

 ضْزٕ  هسئَالىسٌجص ه٘شاى پبسخگَٖٗ  ؛آسهَى تٖ (.1ٓ )جذٍل ضوبر

سطح 
 خطب

سطح 
 هعٌبدارٕ

T 
 ٔدرج

 آسادٕ

اًحزاف 
 هع٘بر

ه٘بًگ٘ي 
 ٍاقعٖ

ه٘بًگ٘ي 
 فزضٖ

 هتغ٘ز تعذاد

5/0 000/0 709/10- 396 930/0 96/1 3 397 
پبسخگَٖٗ 

 هسئَالى

 بِ ٍعذُ عول 397 3 11/2 994/0 396 -543/8 000/0 5/0

 اًتقبل خَاستِ 397 3 20/2 897/0 396 -530/8 000/0 5/0

 ال اصلٖؤس 397 3 08/2 764/0 396 -340/8 000/0 5/0

 (1394 ٢ پػٚٞك٣ ٍ٘بض٘سٜ،ٞب ٤بفتٝ)ٔأذص: 
 
ٔٗٙبزاض  5/0 ذُب٢ ؾُح زض وٝ( -340/8) ٜثٝ زؾت آٔس t ٥ٔعاٖ ثط تأو٥س ثب ٚ ثبال رسَٚ ثٝ تٛرٝ ثب

 ٣٤آ٘زب اظ ٚ اؾت  ٔٗٙبزاض ،تفبٚت( 3) فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٚ( 08/2) ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ث٥ٗ ٌفت تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت
 ز٤سٌبٜ اظ وٝ ضؾ٥س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ ثٝ تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ اظ وٕتط ٜثٝ زؾت آٔس ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ وٝ

ضا زض  ذٛة حىٕطا٣٘ ؾُح ،زاضز ٚ قٟطٚ٘ساٖ ٘بُّٔٛث٣ لطاض ؾُح زض پبؾر٣٤ٍٛ قبذم قٟطٚ٘ساٖ،
 ا٘س. ٕ٘ٛزٜ اضظ٤بث٣ ٥ِىطت ٥َف ٔتٛؾٍ حس اظ تط پب٥٤ٗ پبؾر٣٤ٍٛ، ١ٔؤِف

بــا توجــه بــه جــدول بــاال و بــا تأکیــد بــر میــزان t بــه دســت آمــده )8/340-( کــه در ســطح خطــای 0/5 
معنــادار اســت، می تــوان گفــت بیــن میانگیــن واقعــی )2/08( و میانگین فرضــی )3( تفاوت، معنــادار  اســت و از 
آنجایــی کــه میانگیــن واقعــی بــه دســت آمــده کمتــر از میانگیــن فرضــی اســت، می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 
که از دیدگاه شــهروندان، شــاخص پاســخگویی در ســطح نامطلوبی قرار دارد و شــهروندان، ســطح حکمراني 

خــوب را در مؤلفــۀ پاســخگویی، پایین تــر از حــد متوســط طیــف لیکــرت ارزیابــی نموده انــد.

ــار از ســه زیرشــاخص اســتفاده شــده  ــراي ســنجش ایــن معی شــاخص مســئولیت پذیری: در ایــن پژوهــش ب
اســت کــه عبارتنــد از:

- مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران شهری در خصوص عملکرد خود؛

بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمروایی...
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- جبران خسارات ناشی از تصمیمات مدیران شهری به شهروندان؛
- ارائۀ گزارش های عملکردی فصلی و سالیانه توسط مدیریت شهری به شهروندان. 

ــه شــرح   بــراي ســنجش میــزان مســئولیت پذیری از آزمــون t-test اســتفاده شــده کــه نتایــج آن ب
ذیــل اســت:

14 

 

 
 اؾت قسٜ اؾتفبزٜ ؾٝ ظ٤طقبذم اظ ٥ٗٔبض ا٤ٗ ؾٙزف ثطا٢ پػٚٞف ا٤ٗ زضٕ: پذٗز هسئَل٘تضبخص 

 :وٝ ٖجبضتٙس اظ
 ؛ذٛز ّٖٕىطز ذهٛل زض قٟط٢ ٔس٤طاٖ پبؾر٣٤ٍٛ ٚ ٢پص٤ط ٔؿئ٥ِٛت -
 ؛قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ٔس٤طاٖ قٟط٢ ته٥ٕٕبت اظ ٘بق٣ رجطاٖ ذؿبضات -
  .قٟطٚ٘ساٖ ثٝ قٟط٢ ٔس٤ط٤ت تٛؾٍ ؾب٥ِب٘ٝ ٚ فه٣ّ ّٖٕىطز٢ ٢ٞب ٌعاضـ ١اضائ -
 :اؾت ش٤ُ قطح ثٝ آٖ ٘تب٤ذ وٝ قسٜ اؾتفبزٜ t-test آظٖٔٛ ٢ اظپص٤ط ٔؿئ٥ِٛت ٥ٔعاٖ ؾٙزف ثطا٢ 

 
 ٕ هذٗزاى ضْزٕپذٗز هسئَل٘تسٌجص ه٘شاى  ؛آسهَى تٖ (.2) ٓجذٍل ضوبر

سطح 
 خطب

سطح 
 T هعٌبدارٕ

 ٔدرج
 آسادٕ

اًحزاف 
 هع٘بر

ه٘بًگ٘ي 
 ٍاقعٖ

ه٘بًگ٘ي 
 فزضٖ

 هتغ٘ز تعذاد

5/0 000/0 789/9-  396 846/0  13/2  3 397 
پذٗزٕ  هسئَل٘ت

 عولکزدٕ

5/0 000/0 237/8-  396 942/0  19/2  جبزاى خسبرت 397 3 

5/0 000/0 347/9-  396 920/0  10/2  ارائٔ گشارش 397 3 
5/0 000/0 845/9-  396 981/0  14/2  سؤال اصلٖ 397 3 

 (1394ٞب٢ پػٚٞك٣ ٍ٘بض٘سٜ،  ٔأذص: )٤بفتٝ
 

 5/0 ذُب٢ ؾُح زض وٝ (-845/9) ٜثٝ زؾت آٔس t ٥ٔعاٖ ثط تأو٥س ثب ٚ ثبال رسَٚ اؾبؼ ثٙبثطا٤ٗ ثط
 اظ ٚ اؾتٔٗٙبزاض  ،تفبٚت( 3) فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٚ (14/2) ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ث٥ٗ ٌفت تٛاٖ ٣ٔ ،اؾتٔٗٙبزاض 
 اظ وٝ ضؾ٥س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ ثٝ تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ اظ وٕتط ٜثٝ زؾت آٔس ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ وٝ آ٘زب٣٤
 .زاضز لطاض پب٣ٙ٥٤ ؾُح زض ٢پص٤ط ٔؿئ٥ِٛت قبذم ،قٟطٚ٘ساٖ ز٤سٌبٜ

 
وٝ  اؾت قسٜ اؾتفبزٜ ظ٤طقبذم ؾٝ اظ ٥ٗٔبض ا٤ٗ ؾٙزف ثطا٢ پػٚٞف ا٤ٗ : زضهطبرکت ضبخص

 :ٖجبضتٙس اظ
 ؛قٟط٢ ٢ٞب ؾبظٔبٖ ته٥ٕٕبت زض قٟطٚ٘ساٖ ٘ٓطات اظ ٥ٔعاٖ اؾتفبزٜ  -
 ؛٢ قٟط٢ ثٝ ٔطزْٞب ؾبظٔبٖ اذت٥بضات ٚ ٥ٔعاٖ ٚاٌصاض٢ ذسٔبت  -
 .ٔحُ ظ٘س٣ٌ ثٟجٛز رٟت زض ٔكبضوت تٕب٤ُ ثٝ  -

 :اؾت ظ٤ط قطح ثٝ آٖ ٘تب٤ذ وٝ اؾت قسٜ اؾتفبزٜ t-test آظٖٔٛ اظ ٔكبضوت ٥ٔعاٖ ؾٙزف ثطا٢

بنابرایــن بــر اســاس جــدول بــاال و بــا تأکید بــر میــزان t به دســت آمــده )9/845-( که در ســطح خطــای 0/5 
معنــادار اســت، می تــوان گفــت بیــن میانگیــن واقعــی )2/14( و میانگیــن فرضــی )3( تفاوت، معنــادار اســت و از 
آنجایــی کــه میانگیــن واقعــی بــه دســت آمــده کمتــر از میانگیــن فرضــی اســت، می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 

کــه از دیــدگاه شــهروندان، شــاخص مســئولیت پذیری در ســطح پایینی قــرار دارد.

شــاخص مشــارکت: در ایــن پژوهــش بــراي ســنجش ایــن معیــار از ســه زیرشــاخص اســتفاده شــده اســت کــه 
از: عبارتند 

-  میزان استفاده از نظرات شهروندان در تصمیمات سازمان های شهری؛
-  میزان واگذاری خدمات و اختیارات سازمان های شهری به مردم؛

-  تمایل به مشارکت در جهت بهبود محل زندگی.
براي سنجش میزان مشارکت از آزمون t-test استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر است:

15 

 

 
  سٌجص ه٘شاى هطبرکت ؛آسهَى تٖ(. 3جذٍل ضوبرٓ )

سطح 
 خطب

سطح 
 هعٌبدارٕ

T 
 ٔدرج

 آسادٕ

اًحزاف 
 هع٘بر

ه٘بًگ٘ي 
 ٍاقعٖ

ه٘بًگ٘ي 
 فزضٖ

 هتغ٘ز تعذاد

 استفبدُ اس ًظزات 397 3 07/2 987/0 396 -031/9 000/0 5/0

5/0 000/0 280/12- 396 862/0 89/1 3 397 
بخص ٍاگذارٕ خذهبت بِ 

 خصَصٖ

5/0 000/0 125/8 396 981/0 84/3 3 397 
توبٗل ضْزًٍذاى بِ هطبرکت در 

 بْبَد هحلِ

 سؤال اصلٖ 397 3 06/2 761/0 396 -061/8 000/0 5/0

 (1394ٞب٢ پػٚٞك٣ ٍ٘بض٘سٜ،  ٔأذص: )٤بفتٝ
 
ٔٗٙبزاض  5/0 ذُب٢ ؾُح زض وٝ (-061/8) ٜثٝ زؾت آٔس t ٥ٔعاٖ ثط تأو٥س ثب ٚ ثبال رسَٚ ثٝ تٛرٝ ثب

 آ٘زب٣٤ اظ ٚ اؾتٔٗٙبزاض  ،تفبٚت( 3) فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٚ (06/2) ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ث٥ٗ ٌفت تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت
 ز٤سٌبٜ اظ وٝ ضؾ٥س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ ثٝ تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ اظ وٕتط ٜثٝ زؾت آٔس ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ وٝ

 ؾُح زض ٔكبضوت ، قبذمفًب٢ ظ٘س٣ٌرٟت ثٟجٛز  ضغٓ تٕب٤ُ ظ٤بز آ٘بٖ ثٝ ٔكبضوت ٣ّٖ ،قٟطٚ٘ساٖ
 ثٝ ز٥ُِ پب٥٤ٗ ثٛزٖ ٥ٔعاٖٚ ا٤ٗ  تط اظ ؾُح ٔتٛؾٍ ٥َف ٥ِىطت لطاض زاضز ُّٔٛث٣ ٥٘ؿت ٚ پب٥٤ٗ

 زض قٟطٚ٘ساٖ ٘ٓطات اظ ٖسْ اؾتفبزٜ ٚ ٔطزْ ثٝ قٟط٢ ٢ٞب ؾبظٔبٖ اذت٥بضات ٚ ذسٔبت ٚاٌصاض٢
 اؾت.ٔس٤طاٖ قٟط٢  ته٥ٕٕبت

 
 :وٝ ٖجبضتٙس اظ اؾت قسٜ اؾتفبزٜ ظ٤طقبذم ؾٝ اظ ٥ٗٔبض ا٤ٗ ؾٙزف ثطا٢: عذالت ضبخص

 ؛قٟط٢ أىب٘بت ٥ٔعاٖ ضٖب٤ت ٖساِت زض تٛظ٤ٕ -
 ؛قٟط٢ ٢ٞب ؾبظٔبٖزض  يٛاثٍ رب٢ ضٚاثٍ ثٝ ٚ ؾ٥ّمٝ ٥ٔعاٖ اٖٕبَ -
 .اَالٖبت ثٝ قٟطٚ٘ساٖ ١ٕٞ ٤ىؿبٖ زؾتطؾ٣ ٚي٥ٗت -
 

 سٌجص ه٘شاى رعبٗت عذالت  آسهَى تٖ؛ (.4) ٓجذٍل ضوبر

سطح 
 خطب

سطح 
 هعٌبدارٕ

T 
درجٔ 
 آسادٕ

اًحزاف 
 هع٘بر

ه٘بًگ٘ي 
 ٍاقعٖ

ه٘بًگ٘ي 
 فزضٖ

 هتغ٘ز تعذاد

عذالت در تَسٗع اهکبًبت  397 3 56/2 921/0 396 -551/4 000/0 5/0

محمد ملکی
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بــا توجــه بــه جــدول بــاال و بــا تأکیــد بــر میــزان t بــه دســت آمــده )8/061-( کــه در ســطح خطــای 0/5 
معنــادار اســت، می تــوان گفــت بیــن میانگیــن واقعــی )2/06( و میانگیــن فرضــی )3( تفاوت، معنــادار اســت و از 
آنجایــی کــه میانگیــن واقعــی بــه دســت آمــده کمتــر از میانگیــن فرضــی اســت، می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه از دیــدگاه شــهروندان، علی رغــم تمایــل زیــاد آنــان بــه مشــارکت جهــت بهبــود فضــای زندگی، شــاخص 
مشــارکت در ســطح مطلوبــی نیســت و پایین تــر از ســطح متوســط طیــف لیکــرت قــرار دارد و ایــن بــه دلیــل 
پاییــن بــودن میــزان واگــذاری خدمــات و اختیــارات ســازمان های شــهری بــه مــردم و عــدم اســتفاده از نظــرات 

شــهروندان در تصمیمــات مدیــران شــهری اســت.

شاخص عدالت: براي سنجش این معیار از سه زیرشاخص استفاده شده است که عبارتند از:
- میزان رعایت عدالت در توزیع امکانات شهری؛

- میزان اعمال سلیقه و روابط به جای ضوابط در سازمان های شهری؛
- وضعیت دسترسی یکسان همۀ شهروندان به اطالعات.
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 ضْزٕ

 اعوبل سل٘قِ بِ جبٕ ضَابط 397 3 396/2 076/1 396 -877/0 383/0 5/0

 دستزسٖ ٗکسبى بِ اطالعبت 397 3 18/2 3974/0 396 -602/8 000/0 5/0

 سؤال اصلٖ 397 3 54/2 829/0 396 -223/4 000/0 5/0

 (1394ٞب٢ پػٚٞك٣ ٍ٘بض٘سٜ،  ٔأذص: )٤بفتٝ
 
ٔٗٙبزاض  5/0 ذُب٢ ؾُح زض وٝ (-223/4) ٜثٝ زؾت آٔس t ٥ٔعاٖ ثط تأو٥س ثب ٚ ثبال رسَٚ ثٝ تٛرٝ ثب

 آ٘زب٣٤ اظ ٚ اؾتٔٗٙبزاض  ،تفبٚت( 3) فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٚ (54/2) ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ث٥ٗ ٌفت تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت
 ز٤سٌبٜ اظ وٝ ضؾ٥س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ ثٝ تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ اظ وٕتط ٜثٝ زؾت آٔس ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ وٝ

 .٘ساضز لطاض ٔٙبؾج٣ ؾُح زض ٖساِت ٚ ثطاثط٢ قبذم ،قٟطٚ٘ساٖ
 

 ::وٝ ٖجبضتٙس اظ اؾت قسٜ اؾتفبزٜ ظ٤طقبذم ؾٝ اظ ٥ٗٔبض ا٤ٗ ؾٙزف ثطا٢ :اثزبخطٖ ٍ کبرآٖٗ
 ؛قٟط٢ ٔس٤ط٤ت ّٖٕىطز اظ ٥ٔعاٖ ضيب٤ت -
 ؛اَالٖبت فٙبٚض٢ اظ اؾتفبزٜ ثب ازاض٢ ذسٔبت ا٘زبْ فطاٞٓ ثٛزٖ ثؿتط -
 .اَالٖبت فٙبٚض٢ اظ اؾتفبزٜ ثب ازاض٢ ذسٔبت ا٘زبْ قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ٥ٔعاٖ تٕب٤ُ -
 

 سٌجص کبرآهذٕ ٍ اثزبخطٖ  ؛: آسهَى تٖ(5) ٓجذٍل ضوبر

سطح 
 خطب

سطح 
 هعٌبدارٕ

T 
درجٔ 
 آسادٕ

اًحزاف 
 هع٘بر

ه٘بًگ٘ي 
 ٍاقعٖ

ه٘بًگ٘ي 
 فزضٖ

 هتغ٘ز تعذاد

5/0 002/0 114/3- 396 976/0 68/2 3 397 
ّبٕ  عولکزد سبسهبى

 هذٗزٗت ضْزٕ

 بستز اًجبم خذهبت ادارٕ 397 3 43/2 895/0 396 -206/6 000/0 5/0

5/0 000/0 683/11- 396 816/0 00/4 3 397 
بِ استفبدُ اس فٌبٍرٕ عالقِ 

 اطالعبت

 سؤال اصلٖ 397 3 11/3 932/0 396 565/8 000/0 5/0

 (1394ٞب٢ پػٚٞك٣ ٍ٘بض٘سٜ،  ٔأذص: )٤بفتٝ
 
، اؾتٔٗٙبزاض  5/0 ذُب٢ ؾُح زض وٝ (565/8) ٜثٝ زؾت آٔس t ٥ٔعاٖ ثط تأو٥س ثب ٚ ثبال رسَٚ ثٝ تٛرٝ ثب

 وٝ آ٘زب٣٤ اظ ٚ اؾتٔٗٙبزاض  ،تفبٚت( 3) فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٚ (11/3) ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ث٥ٗ ٌفت تٛاٖ ٣ٔ
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  سٌجص ه٘شاى هطبرکت ؛آسهَى تٖ(. 3جذٍل ضوبرٓ )

سطح 
 خطب

سطح 
 هعٌبدارٕ

T 
 ٔدرج

 آسادٕ

اًحزاف 
 هع٘بر

ه٘بًگ٘ي 
 ٍاقعٖ

ه٘بًگ٘ي 
 فزضٖ

 هتغ٘ز تعذاد

 استفبدُ اس ًظزات 397 3 07/2 987/0 396 -031/9 000/0 5/0

5/0 000/0 280/12- 396 862/0 89/1 3 397 
بخص ٍاگذارٕ خذهبت بِ 

 خصَصٖ

5/0 000/0 125/8 396 981/0 84/3 3 397 
توبٗل ضْزًٍذاى بِ هطبرکت در 

 بْبَد هحلِ

 سؤال اصلٖ 397 3 06/2 761/0 396 -061/8 000/0 5/0

 (1394ٞب٢ پػٚٞك٣ ٍ٘بض٘سٜ،  ٔأذص: )٤بفتٝ
 
ٔٗٙبزاض  5/0 ذُب٢ ؾُح زض وٝ (-061/8) ٜثٝ زؾت آٔس t ٥ٔعاٖ ثط تأو٥س ثب ٚ ثبال رسَٚ ثٝ تٛرٝ ثب

 آ٘زب٣٤ اظ ٚ اؾتٔٗٙبزاض  ،تفبٚت( 3) فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٚ (06/2) ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ث٥ٗ ٌفت تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت
 ز٤سٌبٜ اظ وٝ ضؾ٥س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ ثٝ تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ اظ وٕتط ٜثٝ زؾت آٔس ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ وٝ

 ؾُح زض ٔكبضوت ، قبذمفًب٢ ظ٘س٣ٌرٟت ثٟجٛز  ضغٓ تٕب٤ُ ظ٤بز آ٘بٖ ثٝ ٔكبضوت ٣ّٖ ،قٟطٚ٘ساٖ
 ثٝ ز٥ُِ پب٥٤ٗ ثٛزٖ ٥ٔعاٖٚ ا٤ٗ  تط اظ ؾُح ٔتٛؾٍ ٥َف ٥ِىطت لطاض زاضز ُّٔٛث٣ ٥٘ؿت ٚ پب٥٤ٗ

 زض قٟطٚ٘ساٖ ٘ٓطات اظ ٖسْ اؾتفبزٜ ٚ ٔطزْ ثٝ قٟط٢ ٢ٞب ؾبظٔبٖ اذت٥بضات ٚ ذسٔبت ٚاٌصاض٢
 اؾت.ٔس٤طاٖ قٟط٢  ته٥ٕٕبت

 
 :وٝ ٖجبضتٙس اظ اؾت قسٜ اؾتفبزٜ ظ٤طقبذم ؾٝ اظ ٥ٗٔبض ا٤ٗ ؾٙزف ثطا٢: عذالت ضبخص

 ؛قٟط٢ أىب٘بت ٥ٔعاٖ ضٖب٤ت ٖساِت زض تٛظ٤ٕ -
 ؛قٟط٢ ٢ٞب ؾبظٔبٖزض  يٛاثٍ رب٢ ضٚاثٍ ثٝ ٚ ؾ٥ّمٝ ٥ٔعاٖ اٖٕبَ -
 .اَالٖبت ثٝ قٟطٚ٘ساٖ ١ٕٞ ٤ىؿبٖ زؾتطؾ٣ ٚي٥ٗت -
 

 سٌجص ه٘شاى رعبٗت عذالت  آسهَى تٖ؛ (.4) ٓجذٍل ضوبر

سطح 
 خطب

سطح 
 هعٌبدارٕ

T 
درجٔ 
 آسادٕ

اًحزاف 
 هع٘بر

ه٘بًگ٘ي 
 ٍاقعٖ

ه٘بًگ٘ي 
 فزضٖ

 هتغ٘ز تعذاد

عذالت در تَسٗع اهکبًبت  397 3 56/2 921/0 396 -551/4 000/0 5/0

بــا توجــه بــه جــدول بــاال و بــا تأکیــد بــر میــزان t بــه دســت آمــده )4/223-( کــه در ســطح خطــای 0/5 
معنــادار اســت، می تــوان گفــت بیــن میانگیــن واقعــی )2/54( و میانگیــن فرضــی )3( تفاوت، معنــادار اســت و از 
آنجایــی کــه میانگیــن واقعــی بــه دســت آمــده کمتــر از میانگیــن فرضــی اســت، می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 

کــه از دیــدگاه شــهروندان، شــاخص برابــری و عدالــت در ســطح مناســبی قــرار نــدارد.

کارآیي و اثربخشي: براي سنجش این معیار از سه زیرشاخص استفاده شده است که عبارتند از::
- میزان رضایت از عملکرد مدیریت شهری؛

- فراهم بودن بستر انجام خدمات اداری با استفاده از فناوری اطالعات؛
- میزان تمایل شهروندان به انجام خدمات اداری با استفاده از فناوری اطالعات.

بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمروایی...
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 ضْزٕ

 اعوبل سل٘قِ بِ جبٕ ضَابط 397 3 396/2 076/1 396 -877/0 383/0 5/0

 دستزسٖ ٗکسبى بِ اطالعبت 397 3 18/2 3974/0 396 -602/8 000/0 5/0

 سؤال اصلٖ 397 3 54/2 829/0 396 -223/4 000/0 5/0

 (1394ٞب٢ پػٚٞك٣ ٍ٘بض٘سٜ،  ٔأذص: )٤بفتٝ
 
ٔٗٙبزاض  5/0 ذُب٢ ؾُح زض وٝ (-223/4) ٜثٝ زؾت آٔس t ٥ٔعاٖ ثط تأو٥س ثب ٚ ثبال رسَٚ ثٝ تٛرٝ ثب

 آ٘زب٣٤ اظ ٚ اؾتٔٗٙبزاض  ،تفبٚت( 3) فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٚ (54/2) ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ث٥ٗ ٌفت تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت
 ز٤سٌبٜ اظ وٝ ضؾ٥س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ ثٝ تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ اظ وٕتط ٜثٝ زؾت آٔس ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ وٝ

 .٘ساضز لطاض ٔٙبؾج٣ ؾُح زض ٖساِت ٚ ثطاثط٢ قبذم ،قٟطٚ٘ساٖ
 

 ::وٝ ٖجبضتٙس اظ اؾت قسٜ اؾتفبزٜ ظ٤طقبذم ؾٝ اظ ٥ٗٔبض ا٤ٗ ؾٙزف ثطا٢ :اثزبخطٖ ٍ کبرآٖٗ
 ؛قٟط٢ ٔس٤ط٤ت ّٖٕىطز اظ ٥ٔعاٖ ضيب٤ت -
 ؛اَالٖبت فٙبٚض٢ اظ اؾتفبزٜ ثب ازاض٢ ذسٔبت ا٘زبْ فطاٞٓ ثٛزٖ ثؿتط -
 .اَالٖبت فٙبٚض٢ اظ اؾتفبزٜ ثب ازاض٢ ذسٔبت ا٘زبْ قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ٥ٔعاٖ تٕب٤ُ -
 

 سٌجص کبرآهذٕ ٍ اثزبخطٖ  ؛: آسهَى تٖ(5) ٓجذٍل ضوبر

سطح 
 خطب

سطح 
 هعٌبدارٕ

T 
درجٔ 
 آسادٕ

اًحزاف 
 هع٘بر

ه٘بًگ٘ي 
 ٍاقعٖ

ه٘بًگ٘ي 
 فزضٖ

 هتغ٘ز تعذاد

5/0 002/0 114/3- 396 976/0 68/2 3 397 
ّبٕ  عولکزد سبسهبى

 هذٗزٗت ضْزٕ

 بستز اًجبم خذهبت ادارٕ 397 3 43/2 895/0 396 -206/6 000/0 5/0

5/0 000/0 683/11- 396 816/0 00/4 3 397 
بِ استفبدُ اس فٌبٍرٕ عالقِ 

 اطالعبت

 سؤال اصلٖ 397 3 11/3 932/0 396 565/8 000/0 5/0

 (1394ٞب٢ پػٚٞك٣ ٍ٘بض٘سٜ،  ٔأذص: )٤بفتٝ
 
، اؾتٔٗٙبزاض  5/0 ذُب٢ ؾُح زض وٝ (565/8) ٜثٝ زؾت آٔس t ٥ٔعاٖ ثط تأو٥س ثب ٚ ثبال رسَٚ ثٝ تٛرٝ ثب

 وٝ آ٘زب٣٤ اظ ٚ اؾتٔٗٙبزاض  ،تفبٚت( 3) فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٚ (11/3) ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ث٥ٗ ٌفت تٛاٖ ٣ٔ

ــه دســت آمــده )8/565( کــه در ســطح خطــای 0/5  ــر میــزان t ب ــا تأکیــد ب ــاال و ب ــه جــدول ب ــا توجــه ب ب
معنــادار اســت، می تــوان گفــت بیــن میانگیــن واقعــی )3/11( و میانگیــن فرضــی )3( تفاوت، معنــادار اســت و از 
آنجایــی کــه میانگیــن واقعــی بــه دســت آمــده بیشــتر از میانگیــن فرضــی اســت، می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه علی رغــم تمایــل زیــاد شــهروندان بــه انجــام خدمــات اداری بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات، بــاز هــم 
شــاخص کارآمــدی و اثربخشــی از نظــر مؤلفه هــای میــزان رضایــت از عملکــرد ســازمان های مدیریت شــهری 

و نیــز فراهــم بــودن بســتر انجــام خدمــات اداری بــا اســتفاده از فناوری هــای روز در ســطح پایینــی قــرار دارد.
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 ضغٓ ٣ّٖ وٝ ضؾ٥س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ ثٝ تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت فطي٣ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ اظ ث٥كتط ٜثٝ زؾت آٔس ٚال٣ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ
 ٚ وبضآٔس٢ ٞٓ قبذم ثبظ ،اَالٖبت فٙبٚض٢ اظ اؾتفبزٜ ثب ازاض٢ ذسٔبت ا٘زبْ ثٝ قٟطٚ٘ساٖ تٕب٤ُ ظ٤بز

 ثؿتط ثٛزٖ قٟط٢ ٚ ٥٘ع فطاٞٓ ٔس٤ط٤ت ٢ٞب ؾبظٔبٖ ّٖٕىطز اظ ضيب٤ت ٢ ٥ٔعاٖٞب ٔؤِفٝاحطثرك٣ اظ ٘ٓط 
 .زاضز لطاض پب٣ٙ٥٤ ؾُح زض ٞب٢ ضٚظ فٙبٚض٢ اظ اؾتفبزٜ ثب ازاض٢ ذسٔبت ا٘زبْ

 
 سٌجص حکوزٍاٖٗ خَة ضْزٕ   ؛آسهَى تٖ (.6) ٓجذٍل ضوبر

سطح 
 خطب

سطح 
 هعٌبدارٕ

T 
درجٔ 
 آسادٕ

اًحزاف 
 هع٘بر

ه٘بًگ٘ي 
 ٍاقعٖ

ه٘بًگ٘ي 
 فزضٖ

 هتغ٘ز تعذاد

 ضبخص هطبرکت 397 3 06/2 761/0 396 -061/8 000/0 5/0

 ضبخص پبسخگَٖٗ 397 3 08/2 764/0 396 -340/8 000/0 5/0

5/0 000/0 223/4- 396 829/0 54/2 3 397 
ضبخص بزابزٕ ٍ 

 عذالت

5/0 000/0 845/9- 396 981/0 14/2 3 397 
ضبخص 

 پذٗزٕ هسئَل٘ت

 ضبخص اثزبخطٖ  397 3 11/3 932/0 396 565/8 000/0 5/0

 سؤال اصلٖ 397 3 38/2 924/0 396 -344/6 000/0 5/0

 (1394ٞب٢ پػٚٞك٣ ٍ٘بض٘سٜ،  ٔأذص: )٤بفتٝ
 

 پبؾر٣٤ٍٛ، ٢،پص٤ط ٔؿئ٥ِٛتقبذم:  پٙذ ، زض تح٥ُّ(6) قٕبض٠ ثط رسَٚ تأو٥سثط ا٤ٗ اؾبؼ ٚ ثب 
ٚ  (38/2) ٣ٚالٗ ٥ٗب٥ٍ٘ٔ ٥ٗث وٝ ٌفت تٛاٖ ٢٣ٔ، ٚ وبضآٔس ٣احطثرك ٚ ٚ ٖساِت ٢ثطاثط ٔكبضوت،

 ٥ٗب٥ٍٜ٘ وٕتط اظ ٔثٝ زؾت آٔس ٣ٚالٗ ٥ٗب٥ٍ٘وٝ ٔ ٣٤اؾت ٚ اظ آ٘زبٔٗٙبزاض  ،( تفبٚت3) ٣فطي ٥ٗب٥ٍ٘ٔ
ذٛة  ٣٤اظ حىٕطٚا ٥ٌط٢ ثٟطٜ عا٥ٖٔ ،قٟطٚ٘ساٖ سٌب٤ٜوٝ اظ ز س٥ضؾ ز٥ٝ٘ت ٤ٗثٝ ا تٛاٖ ٣ٔ ،اؾت ٣فطي
 ثب ٥َف٣ نٛضتٝ ث قٟط٢ ذٛة حىٕطٚا٣٤ ا٤ٙىٝ ٌطفتٗ ٘ٓط زض . ثبلطاض زاضز ٥٤ٙ٣زض ؾُح پب ٢قٟط

 ٚ قٟط٢ ذٛة حىٕطٚا٣٤ چٝ ٞط وٝ زقٛ ٣ٔا٤ٗ فطي٥ٝ احجبت  اؾت، ل٢ٛ تب ي٥ٗف ثٙس٢ زضرٝ
، ٥َف ٔخجت لُت ؾٕت ثٝ ربٔٗٝ حطوت ثب ؛ ٕٞچ٥ٙٗثبقٙس زاقتٝ ثٟتط٢ قطا٤ٍ ،آٖ ٢ٞب قبذم

قٟط٢  ثٝ ٔس٤ط٤ت٣ ٤ٛ٘ٗ ٠ق٥ٛ ا٤ٗ اٖٕبَ ثب ٕ٘ٛز ٚ وٕتط ٤ب ثطَطف ضا ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت قٟط٢ تٛاٖ ٣ٔ
 ظ٘س٣ٌ ا٘ؿبٖ، زؾت ٤بفت. ١پ٤ٛب ٚ پب٤ساض ٚ قب٤ؿت

 
 

بــر ایــن اســاس و بــا تأکیــد بر جــدول شــمارۀ )6(، در تحلیل پنج شــاخص: مســئولیت پذیری، پاســخگویی، 
مشــارکت، برابــری و عدالــت و اثربخشــی و کارآمــدی، می تــوان گفــت کــه بیــن میانگیــن واقعــی )2/38( و 
میانگیــن فرضــی )3( تفــاوت، معنــادار اســت و از آنجایــی کــه میانگیــن واقعی به دســت آمده کمتــر از میانگین 
فرضــی اســت، می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه از دیــدگاه شــهروندان، میــزان بهره گیــری از حکمروایــی 
خــوب شــهری در ســطح پایینــی قــرار دارد. بــا در نظــر گرفتــن اینکــه حکمروایــی خــوب شــهري بــه صــورت 
طیفــی بــا درجه بنــدي ضعیــف تــا قــوي اســت، ایــن فرضیــه اثبــات می شــود کــه هــر چــه حکمروایــی خــوب 
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شــهري و شــاخص هاي آن، شــرایط بهتــري داشــته باشــند؛ همچنیــن بــا حرکــت جامعــه به ســمت قطــب مثبت 
طیــف، می تــوان مســائل و مشــکالت شــهری را برطــرف یــا کمتــر نمــود و بــا اعمــال این شــیوۀ نویــن مدیریتی 

بــه شــهری پویــا و پایــدار و شایســتۀ زندگــی انســان، دســت یافت.

نتیجه گیری 
مدیریــت شــهری بــه شــکل ســنتی، بــا توجــه بــه پیچیده تــر شــدن مســائل و مشــکالت شــهری، جوابگــوی 
مدیریــت و ادارۀ بهینــۀ شــهرها نیســت؛ بــه همیــن دلیــل، در ســالهای اخیــر، رویکردهــای متعــددی در حــوزۀ 
مدیریــت شــهری بــه منظــور عملکــرد بهینــۀ ایــن مدیریت، مطرح شــده اســت کــه از مهمتریــن ایــن رویکردها 
می تــوان بــه حکمروایــی خــوب شــهری اشــاره کــرد. طــي چنــد دهــۀ اخیــر، حکمروایــی خــوب شــهری بــه 
عنــوان اثربخش تریــن و پایدارتریــن شــیوۀ اعمــال مدیریــت پیچیــده و چندســطحي شــهرها مطرح شــده اســت. 
حکمروایــی خــوب بــا دخیــل کــردن مــردم در مســائل مربوط بــه سرنوشتشــان و پذیــرش نظــرات و تصمیمات 
همــۀ ذی نفعــان، بــه دنبــال ایجــاد وســایلی بــراي تســهیل مشــارکت فعــال و خودجــوش می باشــد. مؤلفه هایــی 
چــون: شــفافیت، پاســخگویی، مشــارکت، قانون مــداري، کارآمــدي، اجماع گرایــی و عدالــت می تواننــد بــه 
عنــوان تنهــا راه رهایــی از مشــکالت فعلــی و ترســیم مطلــوب چشــم انداز آینــده، نقــش محــوري در برنامه هاي 
مدیریــت شــهري ایفــا کننــد. در ایــن مقالــه، بــه بررســی عملکــرد شــهرداری ایــالم بــر اســاس شــاخص های 
حکمروایــی شایســته و خــوب شــهری پرداختــه شــد؛ بــر اســاس نتایــج آزمــون T تک نمونــه ای، شــهروندان، 
ــد؛ در نتیجــه نظــام  ــیابي کرده ان ــر از حــد متوســط ارزش ــالم، کمت ــی خــوب را در شــهر ای ســطح حکمروای
مدیریــت شــهری ایــالم، علي رغــم تالش هــای خــود، نتواســته اســت رضایــت شــهروندان را جلــب کنــد و 
ســطح پنــج شــاخص تعیین کننــدۀ رضایت منــدی خــوب؛ یعنــی: مســئولیت پذیری، پاســخگویی، مشــارکت، 

برابــری )عدالــت(، اثربخشــی و کارآمــدی را پایین تــر از حــد متوســط طیــف لیکــرت ارزیابــي نموده انــد.

پیشنهادات
- توســعۀ زیرســاخت ها و افزایــش ســطح خدمــات شــهري و مکانیابــی مناســِب آنهــا در ســطح محــالت، در 

افزایــش میــزان رضایتمنــدي عمومــی و بهبــود کیفیــت زندگــی در محــالت، مؤثــر اســت.
ــدي و  ــی، کالب ــادي، اجتماع ــداري اقتص ــت پای ــعه و تقوی ــا توس ــهري ب ــۀ ش ــت یکپارچ ــر مدیری ــد ب - تأکی
ــی و  ــازمان هاي خصوص ــرکت ها و س ــان، ش ــاي مردم  بنی ــردم، نهاده ــش م ــر نق ــد ب ــا تأکی ــت محیطی، ب زیس

ــت. ــهیل کنندگی دول ــش تس نق
- توزیع خدمات محالت بر اساس عدالت، کارایی و اثربخشی. 

در زمینــۀ مشــارکت؛ اســتفاده از نظــرات شــهروندان؛ بخصــوص افــراد تحصیل کرده و دانشــگاهي بــا ایجاد 
نشســت هاي تخصصــي، دعــوت بــه همــکاري شــهروندان در زمینه هــاي مختلــف؛ بخصــوص دانشــجویان که 

بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمروایی...



دورۀ هفدهم شماره 52 و 53 )پاییز و زمستان 1395(

79

فصلنامه علمي- ترويجي

وقــت آزاد و انــرژي بیشــتري نســبت بــه ســایر شــهروندان دارنــد، اجــراي برنامه هــاي همگانــي؛ ماننــد نظافــت 
پــارک هــا و ...، انتخــاب یــک فــرد معتمــد از هر محله براي شــرکت در جلســات شــهرداري و شــوراي شــهر و 
ارائــۀ گــزارش ماهانــه بــه نماینــدگان مــردم بــه منظــور اعتمادســازي و افزایش مشــارکت، جلب نظر شــهروندان 

در رابطــه بــا کمک هــاي مالــي آنهــا بــراي رفــع مشــکالت شــهر. 
در زمینــۀ پاســخگویي: وجــود ســاز و کار ارتباطــي مناســب تر تــا شــهروندان بتواننــد بــه راحتــي بــا مدیــران 
شــهر ارتبــاط برقــرار کننــد و بــه بیــان مشــکالت خــود را بپردازنــد، تهیــۀ گــزارش ســاالنۀ شــهرداري بــا عنــوان 
عملکــرد شــهرداري و توزیــع آن در ســطح شــهر، افزایــش نقــش و وظیفــۀ شــهردار محلــه بــراي اینکــه افــراد 
نواحــي مختلــف بــراي رفــع مشــکالت خــود بــه آنهــا مراجعــه کننــد، برگــزاري کالس هــاي آموزشــي بــراي 
کارکنــان شــهرداري، برگــزاري جلســات ماهانــۀ اعضــاي شــوراي شــهر بــا نماینــدگان مختلــف مــردم و توجیه 

آنهــا نســبت بــه وظایــف شــورا و ارائــۀ گــزارش عملکــرد بــه آنــان.
در زمینــۀ کارایــي و اثربخشــي: هزینــه  کــردن بهینــۀ عــوارض، طــوري کــه شــهروندان صــرف شــدن 
ــن و  ــر اجــراي قوانی ــران شــهري ب ــه و شــهر خــود متوجــه شــوند، نظــارت بیشــتر مدی ــراي محل آن را ب
مقــررات شــهری، ارائــۀ فضــاي ســبز بــراي همــۀ محــالت بــا توجــه بــه ســرانه هاي اســتاندارد، توجــه بــه 
کیفیــت شــبکۀ معابــر، نظــارت بیشــتر شــهرداري بــر کارهــاي عمرانــي، توجــه بیشــتر بــه زیباســازي شــهر 
و اســتفاده از مؤلفه هــاي زیبایي شناســي در میدان هــای اصلــي شــهر، ایجــاد مراکــز تفریحــي بیشــتر در 

ســطح شــهر )شــماعي و دیگــران، 1391: 18(.
پاســخگو بــودن: مســئولیت پذیري و قانونمنــدی مدیــران شــهری در برابــر وظایــف و عملکردهــاي خــود 
ــۀ گــزارش عملکــرد و تشــویق  ــراي ارائ ــر مــردم از طریــق برگــزاري جلســات عمومــی در محله هــا ب در براب
شــهروندان بــراي شــرکت در بحث هــاي عمومــی و مــورد عالقــه آنها، توجه بیشــتر به شــاخص پاســخگویی به 
دلیــل داشــتن پایین تریــن جایــگاه در بیــن شــاخص هاي دیگــر و انجــام اقدامــات زیر در راســتاي بهبــود جایگاه 

ایــن شــاخص:
- ایجــاد بخــش خاصــی در شــهرداري کــه شــهروندان کارهــاي کوچــک خــود را از طریــق ارتبــاط تلفنی 

ــزارش دهند؛ گ
- تدوین برنامه ها و پروژه هاي عمرانی آتی و ارائۀ آن به مردم؛

-  در دسترس قرار دادن طرح هاي تفصیلی و جامع؛
-  تشکیل جلسات ماهانۀ شهرداري و دعوت از صنف ها و ارگان هاي مختلف براي هماهنگی بیشتر؛

- ایجــاد، تقویــت و توانمندســازي تشــکل هاي مردمــی در ســطح محــالت و نواحــی شــهر از طریــق 
ــوراها و  ــا ش ــهر ب ــکالت ش ــارۀ مش ــی درب ــهرداري و رایزن ــته در ش ــم و پیوس ــات منظ ــزاري جلس برگ

مدیــران شــهری؛
ــی و  ــاي محل ــت در انجمن ه ــراي عضوی ــردم ب ــی م ــراي تمام ــر ب ــب و براب ــاي مناس ــاد فرصت ه - ایج
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شــورایاري، تخصیــص عادالنــۀ منابــع و امکانــات در ســطح نواحــی شــهر و مشــارکت تمــام مــردم در اعــالم 
ــري.  ــر و تصمیم گی نظ

از آنجایــي کــه ســطح تمــام زیــر شــاخص های حکمراني خوب، پایین تر از ســطح متوســط طیــف لیکرت 
اســت و نواحــی شــهری ایــالم از لحــاظ ایــن مؤلفه هــا در ســطح نامطلوبــی قــرار دارنــد، بــا تقویت هر چه بیشــتر 

ایــن شــاخص ها، مســئوالن مربــوط می تواننــد ســطح حکمرانــي خــوب را در شــهر ایالم ارتقا بخشــند.

بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمروایی...
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