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مقدمه
 و محیطی کیفیت ارتقای امیدبخش وهستند  مختلف خدمات و اشتغال ةکنند نیتأم و اقتصادی رشد ۀمحرک نیروی شهرها

 را شهر امکاناتامر  این که روند یم شمار هب شهری اکولوژیک منابع برای تهدیدی حال عین در .شوند محسوب می زندگی

بودند.  ساکن شهری مراکز در جهان مردم درصد 00 حدود 8392 سال در (.Hosseini et al., 2016)کند  می محدود

 مراکز ساکن جهان جمعیت تدریجی و مستمر افزایش به و دارد وجود آینده یها دهه در افزایش به تمایل همچنین

 ,United Nations) یافت خواهد افزایش درصد 82 به شهری جمعیت 8303 سال تا که یطور به ؛شود یم منجر شهری

 شهرنشینی سبب جمعیت، افزایش با متناسب خدمات و مسکن کار، تأمین در شهرها از بسیاری ناتوانی .(2019

 همکاران، و نژاد یحاتم) دارد شهرها اجتماعی ثبات و زیست کیفیت برای مهمی پیامدهای که شود یم یا ختهیگس امجل

 نیا به یدگیرس یبرا یخاص یمتول نبود رو نیا از گیرد؛ شکل می یباالتر سطح در مشکالت نیابیشتر  (.833 :9018

 شوند، مدیریت یخوب به شهرها اگر چراکه ؛(03 :9018 همکاران، و )صرافی شود یم نآ حادشدن موجب مشکالت،

 دیبا یشهر رانیمد(؛ بنابراین 00 :9010 )حسینی، کنند یم فراهم اجتماعی و اقتصادی ۀتوسع برای را مهمی یها فرصت

 بهره ،شد خواهد منجر کپارچهی یها حل راه جهیدرنت و یشهر مشکالت ۀکپارچی لیتحل به که یدیجد یها فرصت از

 در خالقیت و نوآورانه فرایندهای نیازمند ،جامعه در زندگی جدید الگوهای زمینه، این در (.Van Dijk, 2006: 1) گیرندب

 ۀعرص در یگوناگون یکردهایرو ر،یاخ ۀده چند طول در (.De Guimarães et al., 2020: 4) است شهری مدیریت

 مجامع در الگو ینادر حال حاضر،  .هاست آن نیتر مطرح از ،یشهر خوب ییحکمروا کهاست  شده مطرح یشهر یتریمد

 و )پوراحمد شود یم یتلق شهرها یافتگین عهتوس و فقر بست نب از جخرو راه نیبهتر ،یکارشناس محافل و یالملل نیب

 نقش بر و کشد یم چالش به را یجهان یران حکم نییپا به باال از دولت یفعل اصولیی حکمروا (.10 :9011 ،ناهمکار

 ,Korosteleva and Flockhart) کند پاسخگوتر مردم نیازهایدر برابر  را شهری حاکمیت تا شود یم متمرکز یمحل

 شهر مدیریت اعمال ةشیو پایدارترین و نیتر نهیزه کم ،مؤثرترین عنوان به رویکرد این، حاضر حال در (.153 :2020

 طرف به مراتبی سلسله و متمرکز ساختارهای از گذار و حرکت خوب، ییحکمروا در اصلی یگذار هدف .شود یم شناخته

 Cento Bull and) است خصوصی بخش جمله از غیردولتی بازیگران و اجتماعی یها سازمان با مشارکتی رویکرد

Jones, 2006: 77.) در بهبود که است وابسته هم به ساختار مجموعه کی ،یشهر خوبیی حکمروا یها لفهؤم درواقع 

 دیبا شهری مدیریت دریی حکمروا تیوضع یارتقا یبرا است. وابسته گرید ۀمؤلف طیشرا در بهبود به هرکدام تیوضع

 .(08 :9011 ،یداغ قره و موسویطاهر) دش نخواهد حاصل انتظار مورد ۀجینت موضوع نیا به نگاه با تنها که داشت توجه

 را امکان نیا وشود  منجر می شهری یها یریگ میتصم ۀعرص در شهروندان فعال نییآفر نقش بهیی حکمروا کردیرو

 رفع وبشناسند  تر نهیبه و تر مناسب صورت به را مشکالت کنشگران، ظرفیت یریکارگ به با تا کند یم فراهم رانیمد برای

 ،توسعه درحال کشورهای در یشهریی حکمرواهای  پژوهش اصلی یها زهیانگ از یکی (.9 :9011 همکاران، و زیاری) کنند

 را کیفی ۀتوسع و داده گسترش را شهرها فیزیکی یها تیمحدود شهرنشینی، ۀسابق یب رشد .ستشهرها جمعیت شتابان رشد

 بدون هاشهر، دنشو یم اداره متمرکز نظام ساسابر که جوامعی در .(8 :9018 همکاران، و )احدنژاد است کرده تضعیف

 یها حکومت، جوامع این در .اند شده اداره متمرکز یا وهیش به و انشهروندویژه  به شهری یها گروه سایر جایگاه درنظرگرفتن
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 یها یآلودگ اقتصادی،-اجتماعی متعدد مشکالت با مدیریتی تمرکز لیدل به و نگرفتند شکل کامل طور به محلی

 به جوامع گونه این در شهری مدیریت .هستند رو روبه شهرها در غیره و ها رساختیز کمبود و نامناسب مسکن ،یستیز طمحی

 نیاز که یطور به .(819 :9011 ،یکرمان ینور و مقدم لیها) ندارد شهرها امور ةادار دررا  الزم هماهنگی و سجامان متعدد دالیل

 که ها یشهردار .است کرده ذیرناپ بااجتن را مطلوب یانداز چشم یسو به حرکت و مشکالت این یا شهیر ییجو چاره به

 از یکی شهری، مدیریت مدل نداشتند قانونی استقالل گاه چیه هستند، شهرها مدیریت نظام اصلی و مرکزی عنصر

 بوده شهری مدیریت مدل نیتر جیرا شهر، مدیر-شورا مدل تاکنون ست.ا شهرها ةادار ةنحو با ارتباط در کلیدی موضوعات

 در یشهر مدیریت اختیارات محدودیت به کشور، مدیریتی ساختار در تمرکزگرایی .(900 :9021 همکاران، و )آخوندی است

 از حاکی ها آن فضایی قلمرو و شهری مدیریت عناصر رسمی وظایف بررسی است. منجر شده یشهر موضوعات

 -کالبدی تحوالت کنترل و هدایت ۀعرص در ها تفرق این است. هریش مدیریت ساختار در ییها تفرق و ها یناهماهنگ

 .(00 :9019 همکاران، و پور الله) شود یم مطرح سیاستی و قلمرویی سیاسی، مدیریتی، یها حوزه در شهرها فضایی

 ی چونائلمس ،ها برنامه یدستور اجرای و پایین به باال از ةشد تدوین رویکردهای و هریش سائلم بر عالوه آذرشهر در

 بر که یمهم عادبا از یکی رو نیا از ؛است شده شهر نامتوازن رشدسبب  شهر مدیریت ةشیو و شهر واحد مدیریتنبود 

 این هدف بنابراین ؛است شهر مدیریت ةشیو ،گذارد یم اثر شهروندان یگزند کیفیت آن تبع به و محیطی و مکانی کیفیت

 از بهتری درک تا استبوده  آن مختلف ابعاد بهتر نیتبی برای ذرشهرآ در شهرییی حکمروا یها شاخص تحلیل پژوهش

 بتواند درک شود و این امر شهروندان منظر از شهر درآنان  جایگاه صورت بگیرد و شهری گذاران سیاست و مدیران شرایط

ی چون مختلف ابعاد در مکانی کیفیت و توسعه موجبات ومؤثر باشد  گام اجرایی و ساختاری ۀبدن در کاستی رفع راستای در

 .آورد فراهم شهر در را غیره و کالبدی ،اقتصادی اجتماعی،

 نظرییانمب

 که یطور به است؛ ردهک رو روبه یا تازه یها چالش با شهرها ةادار برای را ها دولت ،حاضر قرن در شهرنشینی شتابان ۀتوسع

 (.80 :9021 کشاورز، و )رهنمایی است جهان شورهایک مسائل نیتر مهم از شهرها بر ارآمدک و ییعقال مدیریت امروزه

 ،دولت تنها نه که ندندا یم ها یریگ میتصم در شهروندان ۀهم مشارکت را شهری خوب ییحکمروا الملل نیب یها سازمان

 کی توانند یم یمحل مقامات (.Robert et al., 2007: 967)شود  را نیز شامل می خصوصی بخش و مدنی ۀجامع بلکه

 (.Morela et al., 2020: 174) کنند انتخاب و ایجاد ،مشارکت و یهمکار ندیفرا لیتسه یبرا مستقل مقام

 برای راهبردی عنوان به را مطلوبیی حکمروا ،یا قطعنامه طی جهان کشورهای رهبران کمیو ستیب قرن اوایل در

 نفعان یذ ۀهم مشارکت مستلزم راهبرد ینا تحقق (.930 :9019 خانی، )دادور پذیرفتند زندگی کیفیت بهبود و فقر کاهش

 ،کنند می هدایتیی حکمروا چارچوب در شهر مدیران که یزیر برنامه فرایندهای است. شهر امور ةادار در نفوذان یذ و

 و مسئوالن که شود یم محقق درصورتیامر  این حال  نیا با .کند یم تضمین را پاسخگویی و شفافیت سازوکارهای

 .(Markus and Krings, 2020: 1156) کنند استفاده مؤثر و بخش نتیجهشکلی  به سازوکارها این از دبتوانن شهروندان

 باشد، تر متناسب ها آن تحول و شهری مسائل با اقداماتش باشد، شهر در تغییر روندهایپاسخگوی  باید شهری حکومت
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 و کند عمل بهتر اجتماعی یادگیری نظام زا مهمی بخش عنوان به وباشد  پاسخگوتر و مسئول اجتماع در مقایسه با

 داخل در ارتباطات ۀشبک وجود به فرایندها این .کند ایفا آینده از استقبال و کشف ،ینیب شیپ در مهمی نقش درنهایت

 میان ارتباطات ۀشبک همچنین و آن یزیر برنامه یها نظام و حکومت رسمی یها سازمان یها نظام و اجتماع و ها سازمان

 ۀهم توسعه، مشارکتی فرایند قالب در رویکرد این موجب به (.900 :9018 همکاران، و نیا )حکمتهستند  متکی اربسی آن

 .دنکن یم فراهم شهری مشکالت حل برای را وسایلی مدنی، ۀعجام و خصوصی بخش حکومت، شامل نفعان ذی

 شهر یک که عقیده اینکنند.  ی میازس قانون نهادی حمایت برای حامی، شهرداران همچنین و شورایی یها ائتالف

 Markus and) است. ناپذیرانکار کند، فراهم ساکنانش برای را بهتری زندگی و محیطی کیفیت اما ،شود کوچک تواند یم

Krings, 2020: 1156.) برای بیشتری امکان و شود می کمتر شهری مدیریت مستقیم اجرایی مسئولیت ،الگو این در 

 (.13 :9018 همکاران، و )زیاریشود  می فراهم مردمی و خصوصی نهادهایاز سوی  باال به پایین از لکنتر و یزیر برنامه

 و شود یم ایجاد خصوصی و دولتی بخش از سوی متقابل، روابط از یا دهیچیپ یها شبکه کمک به رویکرد این یطورکل به

 دارد پی در را شفافیت و پاسخگویی و یریپذ تیسئولم از یتر گسترده مفهوم که کند یم ایجاد را نامرئی بوروکراسی نوعی

(Taşan-Kok at al., 2020: 16). 

 حکومت، متمرکز و اصلی دیدگاه از را ما دارد تمایل غیرمستقیم شکلی به که است ای پیچیده اصطالح ییحکمروا

 که بزارهاییا از کیی (.Lyall and Tait, 2019: 1135) سوق دهد شبکه بر مبتنی مشارکتی گذاری سیاست یسو به

 الگوی عنوان، با مدیریتی مطلوب الگوی از استفاده ،رندیگ یم بهره نآ از خود اجتماعات ۀتوسع برای پیشرفته جوامع

 انمی طبارو کیفیت شهرییی حکمروا ةساد تعریف .(930 :9019 همکاران، و زاده لیاسماع)است  خوبیی حکمروا

 شهر هوشمندسازی در بسزایی نقش ییحکمروا در مشارکت شاخص (.Sheng, 2010: 134) است انشهروند و حکومت

 . همچنینکنند می فایا سازیهوشمند یها عمل ابتکار یاجرا و یطراح در را یاصل نقش گریباز نیچند . در این میان،دارد

یی حکمروا ممفهو (.Broccardo et al., 2019: 3) است یضرور ها یهمکار جادیا یبرا ها تشکل و مردم دولت، نقش

 سه مطلوبیی حکمروا در گیرد. صورت می ها گیری تصمیم آن کمک به هکدارد  اشاره فرایندی و یریگ میتصم فرایند به

 و باال زندگی قابلیت با باکیفیت، سالم، شهر تا کنند یم اریکهم دیگرکی با خصوصی بخش و مدنی ۀجامع دولت، نهاد

 اند شده تحلیل شهری رژیم ۀنظری در هک هستند نهادهایی همان نهاد، هس این .دهند  شکل را شهری پایدار ۀتوسع

 به وابسته یها بنگاه .کنند یم عمل پایین به باال از مدیریت با عمومی، ارزش براساس ها دولت (.908 :9020 بری،ک)ا

 صورت به مدنی و اجتماعی یها سازمان .کنند یم فعالیت بازار سازوکار تحت و هستند سودمحور خصوصی بخش

 صورت به بلکه نیستند، فردی ةکنند شرکت تنها نه شهروندان .شوند یم اداره جامعه منافع جهت در و افتهی خودسازمان

 .(Yang, 2021: 57) دارند نقش افتهی سازمان

 برالینول تیحاکم به وشده  محسوب برالینول تیحاکم یبرا یابزار ای ی،جانب محصول کییی حکمروا ،اخیر سال در

 نهادها اگر .باشد اجتماع کی ینهادها یکارآمد ۀجینت تواند یمیی حکمروا .(Joseph, 2013: 51)خورده است  پیوند

 نمایانگر که عناصری (.Gani and Duncan, 2007: 369) باشد خوب دیبا ییحکمروا ۀجینت ،باشند مؤثر و مناسب

 De Guimarães et) یریپذ تیمسئول و ارتباطات رکت،مشا همکاری، شفافیت، از ندا عبارتهستند،  هوشمندیی حکمروا
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al., 2020: 7.) ۀهست تا وندش تنیده درهم باید دولتی رویکردهای ویی حکمروا ،شهری مکانی کیفیت ندانم یا حوزه در 

 پس (.Lyall and Tait, 2019: 1135) شود احاطهیی حکمروا بیرونی و نازک یها هیال با  ندهیفزاشکلی  به دولت سخت

 توسعه درحال شورهایک مدیریتی و ومتیکح یها وهیش در لیک بازنگری جهان، دریی حکمروا الگوی شدن مطرح از

 دستیابی برای هک دریافت توان یم زکمتمر مدیریتی یها وهیش از ناشی ةعدید التکمش ةمشاهد با زیرا ؛ابدی یم ضرورت

 مدنی جوامع ایجاد نیازمند امر این که ردکمواجه  لهئمس با را مردمی و محلی نهادهای باید شهری، و یا منطقه ۀتوسع به

 اعمال نوعی چراکه ؛است شهری خوب مدیریت ۀالزم توسعه خوبیی حکمروا .(0 :9020 همکاران، و زاده لیاسماع) است

 انسازم ۀتوسع ۀبرنام براساس .شود محسوب می توسعه برای کشور یک اجتماعی و اقتصادی منابع مدیریت در قدرت

 به دستیابی برای بنابراین ؛است فساد از عاری دولتی و سیاسی مدیریت توسعه، اهداف به دستیابی براییی حکمروا ملل،

 رویکرد این ،دیگرسوی  از .(Bhaduri, 2020: 33) داشت توسعه حاکمیت به یا ژهیو توجه باید شهری، ۀتوسع اهداف

 خویش، عالیق ابراز ضمن مختلف یها گروه و شهروندان ،ها آن کمک به هک است مؤسساتی و یندهاافر ارها،کسازو شامل

 عمل خود قانونی تعهدات و حقوق براساسدرنتیجه  و رسند یم نظر توافق به وکنند  می تعدیل را خود نظرهای اختالف

 خوب ندهایفرای ساخت به بلکه شهر، در پایداری یها شاخص بهبود به تنها نه مطلوبیی حکمروا بنابراین ؛کنند یم

 (.de Oliveira et al., 2013: 141) دنباش شفاف و هانمنصف ه،نعادال که شود می منجر یریگ میتصم

 بهبود و محلی اجتماع مشکالت به رسیدگی مردم، یها خواسته و نیازها به ییپاسخگو شهری، مدیریت نهایی هدف

 و مسائل حل برای مساعی تشریک بر ست کها هانهمکار رویکردی این .است شهروندان زیست محیط و مکان کیفیت

 این در ،حاضر حال در (.Carlton, 2014: 3-5)تکیه دارد  ها یشهردار یها چالش به رسیدگی و محلی اجتماع مشکالت

 گفت توان یم .دارد وجود نظر اتفاق ،است ارتباط در اقتصادی و اجتماعی یها لفهؤم بهبود بایی حکمروا که مورد

 رفاه تأثیر بسیاری برای تواند یم که است مؤسسات و ها یریگ میتصم کمک به جامعه مؤثر مدیریت ،مطلوبیی حکمروا

 بنابراین ؛کند  ترویج را صلح و امنیت بشر، حقوق قانون، حاکمیت آزادی، بلکه اقتصادی، رفاه تنها نه و داشته باشد ملت

 .کند یم برآوردهپذیرفته  و مناسب شکلی به را ننیازهایشا و دهد می پاسخ شهروندان جمعی مشکالت بهیی حکمروا

مطالعهموردةمحدود
 غربی جنوب کیلومتری 00 حدود در شهر این .(9 )شکل است انایر شرقی انآذربایج اناست یشهرها از کیی آذرشهر

 آذرشهر جمعیت .دارد شرقی انذربایجآ اناست شهرهایمیان  در را 1 ۀرتب جمعیت نظر از آذرشهر .است  شده واقع تبریز

 از شاغل فعال جمعیت . همچنیناست بوده 90.000 نآ وارهایانخ تعداد و نفر 00.221 تعداد 9010 سرشماریبراساس 

 نفر 0080 و دارند عالی تحصیالت نفر 0089 از این میان که است نفر 09.383 آمار براساس 9010 سال در اقتصادی نظر

 .است درصد 81 برابر ،9010 سال در آذرشهر شهرنشینی نرخ و درصد 0/3 رشه این جمعیتی رشد نرخ .هستند بیکار هم

 مدل نیتر جیرا شهر، مدیر-شورا مدل (.9010 ایران، آمار )مرکز است 10/28 آذرشهر شهرستان در باسوادی درصد

 کشور، یریتیمد ساختار در تمرکزگرایی .کند یم انتخاب شهر شورای را شهردار . همچنیناست آذرشهر در شهری مدیریت

 است. شده منجر یشهر موضوعات در یشهر مدیریت اختیارات محدودیت به
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سرزمینیواستانیهاییاسمقدرآذرشهرتعیموق.9شکل

 پژوهشروش

 و (یا کتابخانه) اسنادی صورت بهنیز  اطالعات گردآوری روش .است تحلیلی-توصیفی و کاربردی حاضر پژوهش

 روش به الزم اطالعات سپس .انجام شد اسنادی روش به مطالعات تدابا در .است گرفتهصورت  (پرسشنامه) پیمایشی

 که مرتبط منابع از استفاده با شهرییی حکمروا یمتغیرها و ها شاخص .ندشد آوریگرد پرسشنامه از استفاده باو  یانمید

 محوری، اجماع فیت،شفا قانونمندی، اثربخشی، و ییاکار عدالت، مشارکت،) شاخص هشت به عمده طور به

 .ندشد گرفته درنظرپژوهش  این برای ،دبودن کرده اشاره (پاسخگویی و یریپذ تیمسئول

 کوکران فرمول از استفاده بابود که  نفر 029 نمونه حجم .بودند آذرشهر شهروندان ۀهم پژوهش، این آماری ۀجامع

 .گرفت انجام محتوایی روایی کمک به پرسشنامه اعتبار قابلیت .صورت گرفت تصادفی ةشیو بهنیز  یریگ نمونه .شد برآورد

 بستگی هم؛ بنابراین بود 180/3 آن مقدار که شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب ازنیز  پرسشنامه پایایی سنجش برای

 SPSS رافزا نرم از ها پرسشنامه یها داده تحلیل و تجزیه منظور به است. مطلوب پرسشنامه پایایی و باال رهایمتغ درونی

 تحلیل برای واریانس و معیار انحراف ،میانگین فراوانی، درصد از یریگ بهره شامل شده نیز استفاده یها آزمون شد. استفاده

 لیدل به) توکلی و دانکن تعقیبی یها آزمون و طرفه کی واریانس تحلیل ،یا نمونه تک  t آزمون همچنین و متغیرها توصیفی

 و شهری ییحکمروا یمتغیرهاتأثیرات  ارزیابی) پژوهش این نظر مورد اهداف تا بود (یکسان ۀنمون حجم و ها داده همگنی

 تحلیل برای متغیرهچند رگرسیون ضریب براین عالوه شود. حاصل (ها آن ۀمقایس و ها شاخص بهتر تحلیل و یبند گروه

 .دش استفاده مکان کیفیت ۀوابست تغیرم بر شهرییی حکمروا یها شاخص عملکرد ریتأث
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پژوهشیهاافتهی
شهریییحکمروامتغیرهایوشناختییتجمعتوصیفیآمارتحلیل

 و مجرد دهندگان پاسخ درصد 01، دهد یم نشان میدانی پیمایش کمک به شده گردآوری توصیفی اطالعات از حاصل نتایج

 و کارشناسی درصد 01 حصیالتت نظر از .بودند زن درصد 08 و مرد ها آن درصد 80 همچنین .بودند متأهل نیز درصد 00

 درصد( 0/01) گاندهند پاسخ ةعمد .بودند زیردیپلم درصد 93 و ارشد کارشناسی درصد 90 همچنین ،دیپلم درصد 03

 83 تا 93 برای ،درصد 2/08 ترتیب به سال 03 تا 83 برای رقم این .هستند ساکن شهر این در که است سال 03 از بیشتر

 بیکار آنان درصد 01 ،اشتغال منظر از .تاس درصد 8/98 سکونت ۀسابق سال 93 از کمتررای دا افراد و درصد 8/91 سال

 .بودند زکشاورنیز  درصد 0 و دنداشت دولتی شغل درصد 2 و آزاد شغل درصد 82 بودند. همچنین

 هب مربوط یها یریگ میتصم در شهر مدیران نظر تبادل متغیرهای در مشارکت شاخص) 9 جدول نتایج براساس

 و ها یریگ میتصم و ها یساز میتصم در مشارکت برای شهروندان الزم آگاهی ،شهروندان با شهر مشکالت و مسائل

 .ندارد قرار مناسبی وضعیت در متغیرها این گفت توان یم (شهری یها طرح ۀتهی در مردم های تصمیم اعمال بودنمؤثر

 اجتماعی یها شبکه .ستها آن با همکاریاز  شهروندان لسردید و مردم یها خواسته به مدیران یتوجه بی امر این دلیل

 در آن ثیراتأت و شهرییی حکمروا در خصوصی بخش و ها یتعاون مدنی، نهادهای مشارکت ۀزمین در توانند یم

 صورت به شهروندانسوی  از بودن منطقی و هاپیشنهاد طرح ،ها شبکه گونه این در .باشند مؤثر شهری یها طیمح

 شاهد تا شود فراهم آن یها رساختیز باید حال نیا با .دهد نشان می را مدنی مشارکت نوعی کهبوده است  غیرمستقیم

 در مشارکت منظور به شهروندان از شهری مدیران درخواست متغیر با ارتباط در باشیم. شهر سطح در آن بهتر عملکرد

 این در گرفته صورت اقدامات، شهروندان نگاه از ،ها رکتمشا برای داشتن تبلیغاتی حالت و ظاهرسازی نوعی لیدل به ،امور

 .دارد قرار نامناسبی حالت در نیز متغیر این و شود یم تلقی شعار نوعیباره 

 رویکرد و جنسیتی عدالت برقراری ،شهری تسهیالت و امکانات ۀعادالن توزیع متغیرهای در عدالت شاخص

 متوسط میانگین از 00/8 و 90/8 ،00/8 میانگین، با ترتیب به ،شهر مختلف مسائل در شهری مدیران یمحور عدالت

میان  یرسان خدمات در شدن قائل تفاوتاین امر نیز  دلیل .ستا نامطلوب بسیار وضعیت ةدهند نشان کههستند  تر نییپا

 یها مانساز در جنسیتی عدالت بر دولتی و سازمانی یها پست در زنانکم  اشتغال است. همچنین شهر مختلف مناطق

 رعایت ،دگینز کیفیت اقتصادی بعد به نوالئمس و مدیران هجتو میزان یعنی ،متغیرها سایر در است. گذاشته ریتأث دولتی

 کهاست  صورت همین به وضعیت نیز شخصی بر جمعی منافع ترجیح و شهر داشتن نگه پاکیزه در عدالت و انصاف

 ساخت در شهری مدیریت کردن عمل فعاالنه متغیر در مچنینه .است آذرشهر مطلوبنا نسبتاً وضعیت ةدهند نشان

 ساخت مجوزهای و شهر زیکییف گسترش نوع آن دلیل که است کمتر متوسط حد از آمده دست به میانگین ،شهر کالبدی

 .ستا شهروندان رضایتی نا و آن ةشد مشخص تخلفات و معابر عرض به توجه با

 آن دلیل که دارند قرار مطلوبی وضعیت در میانگین بودنباال با متغیرها ۀهم اثربخشی و ییاکار شاخص

 آن ماهیت و شهروندی ابعاد به نیز آن علت که است شهر محیط و مکان کیفیت میزانبر  شهری مدیران ثیرگذاربودنأت

 ماهر انیانس نیروهای وجود و توانایی داشتن با خود اهداف بهرسیدن  برای شهری مدیریت دیگر، عبارت به است. مربوط
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در  .بخشد یم بهبود را شهروندان زندگی و مکانی کیفیترو  این از و کند یم اقدام شهروندان رفاه شبردیپبرای  باتجربه و

 میزان ،شهری مدیران قانونمندبودن برای مناسب حل هرا و تمهیدات یریکارگ به متغیرهای در یمند قانون شاخص

 ،است تر نییپا میانگین متوسط حد از که قانون برابر در برابری و یطرف یب و اصخو از نکردن یجانبدار در ها آن پایبندی

 چارچوبنبود  همچنین و آشنایان مقابل در عقل بر احساسات کردن غلبه آن دلیل که شود یم مشاهده مطلوبینا وضعیت

 یها طیمح در مداخله در ریشه مدیران پایبندی برای وضعیت این است. شهری مدیران قانونمندکردن برای قانونی دقیق

 میانگین باالبودن ،شهر کالبدی ۀتوسع در نفوذ یذ گروهای یرگذاریتأث متغیر در اما ،کند یم صدق نیز شهری کالبدی

 در اما ،دارند را الزم آگاهی شهری ستیز طیمح قوانین از مدیران ،شهروندان نظر از .است آن بودن مطلوب ةدهند نشان

 .اند نکرده عمل موفق شهروندان به انینقو این بخشیدن گاهیآ

 انواعنکردن در  یرسان اطالع امر این دلیل .تر است پایین میانگین متوسط از متغیرها، ةعمد در شفافیت شاخص

 برای بنیادی مباحث از امروز که اقتصادی و کالبدی یها طرح ةباردر شهروندان از نکردن نظرخواهی ،یشهر یها طرح

 ،دیگرسوی  از است. آن موفقیت میزان افزایش برای تالش وشود  محسوب می شهری یها طرح با شهروندان همسویی

 تنها .استباره انجام نداده  این در ثریؤم یها تالش و کند یم عمل همنتفعان شهروندان یساز آگاه در شهری مدیریت

 و شهر اجرایی مباحث بودن مشخص آن دلیل کهاست  39/0 اجرایی و فنی مباحث از شفاف اطالعات ۀارائ در میانگین

 .ستها یریگ میتصم علت ةدربار توضیحات دادن

 کهست متغیرها این شدید بودن نامطلوب ةدهند نشان آمده، دست هب میانگین یمتغیرها ۀهم در محوری اجماع شاخص

 این کهاست  خود یها یپرداز هینظر در شهری مدیران یرو تک ویی حکمروا کاربردهای از نداشتن آگاهی نیز آن دلیل

 و متغیر در یریپذ تیمسئول شاخص دارد. مستقیم یریتأث شهری یها گروه از برخی محیطی و زندگی کیفیت در عامل

ها  توجهی بی آن دلیل شود که می محسوب نامطلوب ،میانگین متوسط از کمتر میزان با مدیران ولیتئمس احساس میزان

شکلی  به شهروندان مسائل رفع برای ،شهری مدیریت نهاد ؛ زیرااست اخیر یها سال در طبیعی مخاطرات ۀحادث در

ند معتقد که یطور به ؛دنندار رضایتی یساالر ستهیشا از شهروندانسوی دیگر،  از .است نکرده عمل مسئوالنه و فعاالنه

 در باال میانگین متوسط با امتغیره برخیدر این میان،  .کنند ینم عمل مسئوالنه شهری مسائل با ارتباط در مدیران  نیا

 شهر ۀافتی توسعه کمتر مناطق در توانمندسازی در شهری مدیران همکاری امر این دلیل که دارند قرار مطلوب شرایط

 هستند. ریپذ تیمسئول شهر مختلف مسائل قبال در نیز مردم .است

 ،میانگین متوسط از کمتر اب شهری مدیران نبودنپاسخگو به مردم منفی واکنش متغیر، در پاسخگویی شاخص

 را خود تا است ولیتئمس نپذیرفتن و مدیران برخی به نداشتن دسترسی آن دلیل که است داشته را عملکرد نیتر نامطلوب

 سایر در .کنند یم اجتناب نبودنپاسخگواین  به کردن اعتراض از اجتماعی دالیل به نیز مردم .ندنکن پاسخگویی به موظف

 ،باشند پاسخگو شانیها برنامه مقابل در مدیران وشوند  تشریح ها برنامه اگر .شود یم مشاهده لوبیتمط نسبتاً متغیرها

 اعتماد وها  دیدگاه جلب با . همچنینکنند مشارکت شهر یها طرح و ها برنامه در شهروندان که داشت انتظار توان یم

 شهروندان از مکان کیفیت یعنی ،وابسته متغیر نتبیی برای درنهایت .بخشید بهبود را شهر امور توان می شهروندان

 میانگین به توجه با .کنند اظهار را یمکان کیفیت ،شهری ییحکمروا متغیرهای و ها شاخص براساس تا شد درخواست
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 متغیرهای از منطقی درک باها  آن درواقع ندارند. چندانی رضایت خود های همحل مکانی کیفیت از شهروندان ه،آمد دست هب

 مکانی و زندگی کیفیت بهبود به که شهری ییحکمروا اهداف تحقق برای شهری مدیریتکه  کنند یم استدالل ،شده انبی

 است. نکرده عمل موفقانجامد،  می ها آن

آذرشهردرشهریییحکمروامتغیرهایتوصیفیآمار.9جدول

 رهایمتغهاشاخص
یلیخ

 کم
 ادیز سطمتو کم

یلیخ
*ادیز

 
 نیانگیم

انحراف
 اریعم

انسیوار

 مشارکت

 به مربوط یها یریگ میتصم در شهر رانیمد نظر تبادل
 شهروندان با شهر مسائل

2/03 8/80 0/88 03/1 8/0 0/8 92/9 02/9 

 در مشارکت یبرا شهروندان الزم یآگاه
 ها یریگ میتصم و ها یساز میتصم

0/09 0/89 0/80 2/98 8/1 09/8 88/9 02/9 

 ۀیته در شهروندان های میتصم اعمال مؤثر نقش
 یشهر یها طرح

0/88 9/80 1/81 0/90 8/0 0/8 98/9 08/9 

 ،یمدن ینهادها مشارکت در یاجتماع یها شبکه ریتأث
 یخصوص بخش و ها یتعاون

1/81 0/89 3/81 2/98 0/1 03/8 80/9 00/9 

 منظور به شهروندان از یشهر رانیمد درخواست
 امور در مشارکت

1/80 2/89 1/88 0/93 0/90 88/8 00/9 20/9 

 عدالت

 98/9 30/9 00/8 8/0 3/90 8/83 0/09 9/88 یشهر التیتسه و امکانات ۀعادالن عیتوز
 93/9 30/9 10/8 8/0 9/91 1/02 1/80 2/90 شهر همه داشتن نگه زهیپاک در عدالت و انصاف تیرعا

 03/9 88/9 88/8 2/8 2/83 0/81 0/88 0/88 یشخص بر یجمع منافع حیترج
 03/9 2/9 90/8 1/0 8/0 0/88 9/89 0/09 یتیجنس عدالت یبرقرار

 مسائل در یشهر رانیمد یمحور عدالت کردیرو
 شهر مختلف

8/03 9/80 0/03 1/2 8/0 00/8 0/9 00/9 

 یاقتصاد بعد به شهر نوالئمس و رانیمد هجتو زانیم
 یزندگ تیفیک

0/98 0/82 0/00 2/90 1/0 18/8 10/8 83/9 

 یکالبد ساخت در یشهر رانیمد کردن عمل فعاالنه
 شهر

0/91 2/83 0/81 0/90 9/90 22/8 11/9 13/9 

 و ییاکار
 یاثربخش

 ۀتوسع در شهر یها تیظرف مناسب ییاتوان یریکارگ هب
 یشهر

0/90 9/90 3/89 9/80 0/80 81/0 08/8 18/9 

 81/9 88/9 82/0 0/80 1/92 0/82 1/98 0/93 ماهر یانسان یروین وجود
 تیفیک در یشهر رانیمد اقدامات بودن اثربخش زانیم

 شهروندان یزندگ
1/8 8/98 0/81 1/80 3/89 01/0 91/9 00/9 

 تیریمد برای متخصص و باتجربه افراد از استفاده
 یشهر

1/2 8/90 8/00 1/92 1/83 82/0 89/9 01/9 

 یدنقانونم

 یابر مناسب های حل راه و داتیتمه یریکارگ هب
 یشهر رانیمد قانونمندبودن

2/01 8/80 9/80 0/0 0/0 38/8 32/9 92/9 

 از نکردن یجانبدار در یشهر رانیمد یبندیپا زانیم
 خواص

3/80 0/09 0/03 0/99 3/0 01/8 99/9 98/9 

 01/9 31/0 20/8 2/0 2/80 0/82 0/92 0/80 قانون برابر در یبرابر و یطرف یب
 نیقوان از شهروندان کردن اهگآ در یشهر رانیمد تالش

 یشهر ستیز طیمح
1/80 8/88 0/80 1/90 3/93 08/8 81/9 80/9 

 طیمح در مداخله در یشهر رانیمد یبندیپا زانیم
 شهر یکالبد

1/09 3/83 8/80 3/90 0/1 09/8 28/9 18/9 

 18/9 02/9 01/0 0/09 9/91 1/89 0/92 0/99 شهر یکالبد ۀتوسع در نفوذ یذ یگروها یرگذاریتأث
 نیقوان و حقوق از یشهر تیریمد اطالع و یگاهآ

 یشهر ستیز طیمح
8/91 1/81 9/00 1/98 1/0 0/0 1/8 98/9 
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 آذرشهردرشهریییحکمروامتغیرهایتوصیفیآمار.9جدولادامۀ

 رهایمتغهاشاخص
یلیخ

 کم
 ادیز سطمتو کم

یلیخ
*ادیز

 
 نیانگیم

انحراف
 اریمع

انسیوار

 تیشفاف

 08/9 90/9 00/8 8/0 8/92 3/81 2/81 0/88 بهاما بدون شفاف نیقوان نیتدو
 تیریمد از سوی وندانشهر یساز گاهآ نقش زانیم

 یشهر
0/98 8/88 1/00 8/89 8/0 20/8 83/9 90/9 

 00/9 31/8 39/0 0/99 9/89 8/00 0/98 8/91 ییاجرا و یفن مباحث از شفاف اطالعات ۀارائ
 03/9 08/0 21/8 1/8 2/91 1/82 2/88 0/91 یاقتصاد و یکالبد یها طرح ةباردر مردم از ینظرخواه

 یمحور اجماع

 12/9 09/9 11/8 9/90 8/91 1/82 1/98 0/89 شهر یمذهب و یهمگان امور در شهروندان حضور
 با مرتبط یها سازمان یها برنامه بودن هماهنگ

 یشهر تیریمد
8/80 0/80 1/88 0/98 1/8 08/8 88/9 03/9 

 ینهادها میان سازنده تعامل و بلامتق ارتباط وجود ریتأث
 یخصوص و یدولت

1/89 2/90 3/09 8/80 1/0 10/8 80/9 02/9 

 82/9 90/9 88/8 8/0 8/1 0/80 0/03 0/81 ها گروه بیشتر منافع از تیحما
 89/9 81/9 08/8 8/1 0/98 1/80 8/80 0/88 یجمع کار و جمع به نگرش

 00/9 80/9 91/8 8/8 0/1 8/88 1/90 8/08 شهر ةروزمر مسائل از یشهر رانیمد یاهگآ زانیم
 09/9 92/9 99/8 0/8 0/0 8/80 0/88 2/03 مشکالت حل در شهروندان نظرات از استفاده

 یریپذ تیولئمس

 30/9 389/9 31/8 3/00 1/00 2/88 0/0 8/0 یشهر رانیمد تیولئمس احساس زانیم
 مختلف مسائل در شهروندان یریذپ تیمسئول زانیم

 شهر
0/90 8/00 1/80 0/98 3/90 80/0 80/9 01/9 

 80/9 82/9 1/0 0/98 1/99 9/82 1/82 2/90 یشهر مردم یتوانمندساز
 02/9 91/9 01/8 9/88 1/88 0/03 2/90 1/8 یشهر رانیمد انتخاب در یساالر ستهیشا و باانتخ

 ییپاسخگو

 مدیران نبودنپاسخگو به شهروندان منفی واکنش
 شهری

1/00 2/88 1/88 8/1 ¼ 01/8 03/8 08/9 

 92/9 32/9 00/8 0/0 8/90 8/00 1/81 3/91 شهروندان به یشهر والنئمس و یرانمد ییپاسخگو
 یها طرح و ها برنامه یحتشر و شوراها ییپاسخگو

 شهری
8/88 2/80 2/88 9/90 9/98 80/8 88/9 12/9 

 ۀتوسع در یشهر یرانمد ییوپاسخگ با مشارکت جذب
 یشهر یالبدک

2/83 2/88 9/80 2/83 03/1 28/8 3/8 88/9 

 اقدامات یحتشر یبرا یعموم جلسات یبرگزار نقش
 یعموم

8/00 3/89 1/91 9/90 0/93 83/8 1/8 20/9 

 مکان کیفیت
 به توجه با (زندگی )محل مکان کیفیت ارزیابی

 شهری ییاحکمرو با ارتباط در شده مطرح یها شاخص
0/01 9/92 0/80 9/8 2/8 92/8 80/9 00/9 

 .است اظهارنظر بدون ،933 درصد از مانده یباق مقادیر سایر *

یشهرییحکمروابراثرگذاریرهایمتغوهاشاخصلیتحل

 در آزمون نای کاربرد از حاصل یجنتا .شد استفاده یا نمونه تک  t آزمون از یلتحلو  متغیرها اثر ةدربار یکل قضاوت یبرا

 گرفته درنظر متوسط حد 9/0 عدد است، شده یدهسنج یکرتل یفط با عامل هر ینماگرها که آنجا از است.آمده  8 جدول

 و آزمون یمعنادار سطح به توجه با 8 جدول یها افتهی .دندش یدهسنج عدد ینا با نماگرها از یکهر در ها داده و شد

 ییدتأ رایی حکمروا بر متغیرها یاثرگذار آذرشهر در گان دهند پاسخ دهد یم شانن ،یناناطم سطح یینپا و باال یها کرانه

 دلخواه اول نوع یخطا احتمال با آن ۀیسمقا و (p-value) احتمال مقدار بودن کوچک به توجه با دیگر عبارت  به اند. کرده

α نبودکوچک به توجه با شویم یم متوجه (شود یم گرفته درنظر 30/3 معموالً )که Sig. متغیرها تمام در (30/3 از )کمتر 

 .شود یم مشاهده متغیرهامیان  یدار امعن اختالف، t آمار مقدار همچنین و
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آذرشهردریشهرییحکمروایرهایمتغیانمونهتکtآزمون.2جدول

(t)ةآماررهایمتغهاشاخص
سطح

یمعنادار

نیانگیم

تفاوت

18یناناطمۀفاصل

معناداریسطحدرصد

 باالحد پایینحد

 مشارکت

 -889/3 -139/3 -129/3 333/3 -203/98 شهروندان با شهر مسائل به مربوط یها یریگ میتصم در شهر رانیمد نظر تبادل

 -000/3 -299/3 -820/3 333/3 -018/93 ها یریگ میتصم و ها یساز میتصم در مشارکت یبرا شهروندان الزم یآگاه

 -088/3 -101/3 -803/3 333/3 -891/93 یشهر یها طرح ۀیته در شهروندان ماتیصمت اعمال مؤثر نقش

 -011/3 -181/3 -830/3 333/3 -098/1 یخصوص بخش و هایتعاون ،یمدن ینهادها مشارکت در یاجتماع یها شبکه ریتأث

 -810/3 -081/3 -008/3 333/3 -911/8 امور در مشارکت منظور به شهروندان از یشهر رانیمد درخواست

 عدالت

 -800/3 -228/3 -189/3 333/3 -302/90 یشهر التیتسه و امکانات ۀعادالن عیتوز
 -880/3 -018/3 -013/3 333/3 -220/8 شهر داشتن نگه زهیپاک در عدالت و انصاف تیرعا

 -093/3 -011/3 -000/3 333/3 -138/8 یشخص بر یجمع منافع حیترج
 -201/3 -322/9 -182/3 333/3 -110/90 یتیجنس عدالت یبرقرار

 -808/3 -210/3 -101/3 333/3 -290/98 شهر مختلف مسائل در یشهر رانیمد یمحور عدالت کردیرو
 -002/3 -013/3 -001/3 333/3 -901/2 یزندگ تیفیک یاقتصاد بعد به شهر نوالئمس و رانیمد هجتو زانیم

 -981/3 -019/3 -801/3 333/3 -201/0 شهر یکالبد ساخت در یشهر رانیمد کردن عمل فعاالنه

 یاثربخش و ییاکار

 000/3 300/3 910/3 331/3 138/8 یشهر ۀتوسع در شهر یها تیظرف مناسب ییاتوان یریکارگ هب

 090/3 303/3 928/3 331/3 198/8 ماهر یانسان یروین وجود

 090/3 981/3 819/3 333/3 822/0 هروندانش یزندگ تیفیک در شهر رانیمد اقدامات بودن اثربخش زانیم

 031/3 383/3 920/3 330/3 181/8 یشهر تیریمد در متخصص و باتجربه افراد از استفاده

 یدنقانونم

 -180/3 -900/9 -300/9 333/3 -008/92 یشهر رانیمد قانونمندبودن یبرا مناسب حل راه و داتیتمه یریکارگ هب

 -898/3 -203/3 -180/3 333/3 -811/90 خواص از نکردن یجانبدار در یشهر رانیمد یبندیپا زانیم

 083/3 080/3 008/3 333/3 -938/31 قانون برابر در یبرابر و یطرف یب

 -090/3 -813/3 -009/3 333/3 -800/2 یشهر ستیز طیمح نیقوان از شهروندانکردن  گاهآ در یشهر رانیمد تالش

 -208/3 -101/3 -890/3 333/3 -902/1 شهر یکالبد طیمح در مداخله رد یشهر رانیمد یبندیپا زانیم

 009/3 908/3 819/3 333/3 -930/0 شهر یکالبد ۀتوسع در نفوذ یذ یگروها یرگذاریتأث

 -090/3 -808/3 -008/3 333/3 -008/1 یشهر ستیز طیمح نیقوان و حقوق از یشهر تیریمد اطالع و یگاهآ

 تیشفاف

 -002/3 -813/3 -000/3 333/3 -030/1 بهاما بدون شفاف نیقوان نیتدو
 -912/3 -098/3 -030/3 333/3 -019/0 یشهر تیریمد از سوی وندانشهر یساز گاهآ نقش زانیم

 -301/3 -031/3 -928/3 330/3 -208/8 ییاجرا و یفن مباحث از شفاف اطالعات ۀارائ
 -088/3 -088/3 -008/3 333/3 -030/1 یتصاداق و یکالبد یها طرح ةباردر مردم از ینظرخواه

 یمحور اجماع

 -930/3 -010/3 -801/3 339/3 -082/0 شهر یمذهب و یهمگان امور در شهروندان حضور
 -098/3 -888/3 -001/3 333/3 -000/2 یشهر تیریمد با مرتبط یها سازمان یها برنامه بودن هماهنگ

 -839/3 -001/3 -080/3 333/3 -983/0 یخصوص و یدولت ینهادها میان زندهسا تعامل و بلامتق ارتباط وجود ریتأث
 -130/3 -100/3 -291/3 333/3 -330/90 ها گروه بیشتر منافع از تیحما

 -009/3 -133/3 -013/3 333/3 -889/2 یجمع کار و جمع به نگرش
 -112/3 -303/3 -180/3 333/3 -022/90 شهر ةروزمر مسائل از رانیمد یگاهآ زانیم

 -201/3 -939/9 -123/3 333/3 -112/90 مشکالت حل در شهروندان نظرات از استفاده

 یریپذ تیولئمس

 100/3 188/3 203/3 333/3 130/90 یشهر رانیمد تیولئمس احساس زانیم
 -882/3 -029/3 -000/3 333/3 -012/0 شهر مختلف مسائل در شهروندان یریپذ تیمسئول زانیم

 -930/3 -080/3 -800/3 333/3 -088/0 شهر مردم یندسازتوانم
 001/3 898/3 003/3 333/3 020/0 یشهر رانیمد انتخاب در یساالر ستهیشا و باانتخ

 ییپاسخگو

 -101/3 -119/3 -210/3 333/3 -808/90 شهری مدیران نبودنپاسخگو به شهروندان منفی واکنش
 -081/3 -802/3 -001/3 333/3 -081/1 هروندانش به یشهر والنئمس و یرانمد ییپاسخگو

 -080/3 -800/3 -012/3 333/3 -890/1 شهری یها طرح و ها برنامه یحتشر و شوراها ییپاسخگو
 -888/3 -028/3 -080/3 333/3 -000/0 یشهر یالبدک ۀتوسع در یشهر یرانمد ییپاسخگو با مشارکت جذب

 -089/3 -111/3 -801/3 333/3 -011/1 یعموم اقدامات یحتشر یبرا یعموم جلسات یبرگزار نقش
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 یانسروا تحلیل آزمون از ،شده مشاهدهتأثیرات  و شهرییی حکمروا یمتغیرها و ها شاخص میانگین ۀمقایس منظور به

 ناهمگنی یا همگنی تحلیل، این در تعقیبی یها آزمون انواع از استفاده شرط پیش .شد استفاده (ANOVA) طرفه کی

 .هاست انسیوار همگنی از حاکی 9لون آزمون برای 389/3 یدار امعن سطح است. شده مشاهده یها گروه یها انسیوار

یی حکمروا یها شاخص میانگین بین ،دهد یم نشان 333/3 یدار امعن سطح 0 جدول در شده ارائه یها افتهیبراساس 

 دارد. وجود یدار امعن تفاوت شهری

 یشهرییحکمروایهاشاخصدرشدهمشاهدهتأثیراترفهطکیانسیوارلیتحل.9جدول

 یمعنادارسطحFةآمارمربعاتنیانگیمیآزادۀدرجمربعاتمجموع شاخص

 333/3 801/08 388/00 1 001/090 یگروه انیم
   012/9 0390 321/0898 یگروه درون

    0389 008/0081 جمع

 

 در که شهرییی حکمروا شاخص هشت شد. استفاده دانکن و توکی یتعقیب آزمون از یدار امعن سطح بهتر درک برای

 وضعیت که ها آزمون این ۀخالص .تحلیل شدند یکدیگر با میانگین اختالف یا مشابهت لحاظ ازبررسی شدند، پژوهش  این

 مندیقانون و عدالت یی،پاسخگو محوری، اجماع مشارکت، یها شاخص .است آمده 0 جدول دردهد،  می نشان را مشابه

 .دارد مناسبی نسبتاً وضعیت شهروندان نگاه از شده مطرح متغیرهای به توجه با شفافیت شاخص دارند. یمناسبنا وضعیت

 شهرییی حکمروا با ارتباط در تری مناسب وضعیت اثربخشی و کارایی و یریپذ تیمسئول یها شاخص اینکه درنهایت

 و ماهر انسانی نیروی از یریگ بهرهکارایی مطلوبی در  است ستهتوان آذرشهر شهری مدیریت دیگر، عبارت  به .دارند

 یریپذ تیمسئول ۀمقول در ندا تهتوانس یتا حد شهری مدیران دیگر طرفی از باشد. داشته ،هستند کرده لیتحص که تجربهبا

 و یشاوندیخو ومی،ق پیوند یکدیگر باآن  افراد که هستند یکوچک شهر در وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند؛ زیرا

 .دارند اجتماعی

یشهرییحکمروابراثرگذارعواملۀسیمقایبرادانکنویتوکآزمون.4جدول

 هاشاخص
88/8=آلفاۀزیرمجموع

9 2 9
   0102/8 مشارکت

   0231/8 محوری اجماع
   0823/8 ییپاسخگو 

   0002/8 عدالت
   0100/8 قانونمندی
  1022/8  شفافیت

 8023/0   پذیری یتلمسئو

 0982/0   اثربخشی و کارایی

 

                                                           
1. Leven 
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مکانتیفیکبرییحکمروایهاشاخصتاثیر

 30/3 از کمتر 310 اطمینان سطح برای آزمون خطای یدار امعن سطح اینکه به توجه با ،مشارکت شاخص جنتایبراساس 

 نشان بتا ضریب همچنین .دارد ناداریمع مثبت ریتأث مکان کیفیت ۀتوسع در مشارکت شاخص، گفت توان یم است، درصد

 ضریب .کند یم ینیب شیپ را شهریمحیط  کیفیت تغییرات از 820/3 شهری کیفیت ۀتوسع در مشارکت شاخص، دهد یم

 در واتسون دوربین ةمارآ چنانچه است. 90/3 نییتع ضریب و 08/3 شهری کیفیت ۀتوسع در مشارکت شاخص بستگی هم

 و 38/9 واتسون دوربین ةآمار اینکه به با توجه .شود یم پذیرفته خطاها بستگی هم ،دگیرب ارقر 0/8-0/9 قبول بلاق ةباز

 یدار امعن سطح و عدالت بررسی جنتایبراساس  .شود یم پذیرفته مثبت بستگی هم گفت توان یم ،است 0/9 ازکمتر 

 بتا ضریب همچنین. دارد معناداری مثبت ریتأث آذرشهر مکان کیفیت ۀتوسع در یبرابر و عدالت شاخص، گفت توان یم

 و عدالت شاخص بین بستگی هم ضریب .دهد یم نشان را مکان کیفیت یراتیتغ 000/3 با مشارکت شاخص دهد یم نشان

 گفت توان یم ،است 111/3 واتسون دوربین اینکه به توجه با .است 830/3 نیتعی ضریب و 00/3 برابر مکان کیفیت

 ضریب همچنین .دارد وابسته متغیر درمثبت معناداری  ریتأث یاثربخش و ییاکار شاخص .ودش یم پذیرفته مثبت بستگی هم

 بین بستگی هم ضریب .کند یم ینیب شیپ را مکان کیفیت پایداری راتیتغی از 818/3 با شاخصاین  دهد یم نشان بتا

 211/3 واتسون دوربین ةمارآ نکهای به توجه با است. 00/3 ینیتع ضریب و 81/3 مکان کیفیت اثربخشی و ییاکار شاخص

قانونمندی  شاخص گفت توان یم .دارد ها شاخص ۀبقی بستگی مثبتی از هم شاخص ایناست،  9 از کمتر واتسون دوربین و

 نتایج .است 10/9 واتسون دوربین ةمارآ و 80/3نیز  نیتعی ضریب .کند یم ینیب شیپ را مکان کیفیت میزان 031/3 با

 بین بستگی هم ضریب .دنده یم نشان را وابسته متغیر بر یدار امعن مثبت ریتأث ،شفافیت اخصش برایآمده  دست به

 توان یم 908/9 واتسون دوربین ةمارآ به توجه با است. 18/3 تعیین ضریب و 88/3 مکانی کیفیت و شفافیت شاخص

 ضریب و 02/3 بستگی هم ضریب به توجه با محوری اجماع شاخص جنتایبراساس  .است پذیرفته مثبت بستگی هم ،گفت

 با ارتباط درضریب بتا  .است مثبت بستگی هم گفت توان یم است، 339/3 که واتسون دوربین ةمارآ و 00/3 تعیین

 ینیب شیپ را آن راتیتغی از 02/3 مکان کیفیت ۀتوسع در یریپذ تیمسئول شاخص، دهد یم نشان یریپذ تیمسئول شاخص

 ةباردر .شود یم پذیرفته نیز شاخص این مثبت بستگی هم است، 110/3 واتسون دوربین ةرآما اینکه به توجه با .کند یم

 تعیین ضریب و 812/3 آذرشهر شهری مکان کیفیت در ییپاسخگو شاخص بین بستگی هم ضریب ییپاسخگو اخصش

 .(8 و 0 های ل)جدواست  پذیرفته خطاهامیان  بستگی همنبود  گفت، توان یم 318/9 واتسون ربیندو ةمارآ و 11/3

مکانتیفیکبریشهرییحکمروایهاشاخصکردلعمریتأثونیرگرسبیضرجینتا.8جدول

استانداردضرایبغیراستانداردضرایببینپیشمتغیر
TP

B SE BETA
 333/3 010/8 820/3 308/3 830/3 مشارکت

 333/3 880/98 000/3 309/3 091/3 عدالت
 333/3 081/88 818/3 89/3 890/3 اثربخشی و ییاکار

 333/3 81/390 031/3 388/3 083/3 قانونمندی
 333/3 103/8 882/3 382/3 910/3 شفافیت

 333/3 883/91 023/3 309/3 000/3 محوری اجماع
 333/3 098/93 028/3 388/3 820/3 یریپذ تیمسئول

 .333 1.808 .812 388/3 988/3 ییپاسخگو
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مکانتیفیکدریشهر ییحکمروایهاشاخصونیسرگرمدلۀخالص.8جدول

واتسوندوربینشدهتعدیلتعیینضریبتعیینضریببستگیهمضریبشاخص
 38/9 909/3 900/3 820/3 مشارکت
 111/3 830/3 830/3 000/3 عدالت

 211/3 009/3 008/3 818/3 اثربخشی و ییاکار
 10/9 808/3 801/3 031/3 قانونمندی
 908/9 19/3 18/3 882/3 شفافیت

 339/3 000/3 008/3 023/3 محوری اجماع
 110/3 900/3 908/3 028/3 یریپذ تیمسئول

 318/9 18/3 11/3 812/3 ییپاسخگو

یریگجهینت
 به پاسخ برای مطلوبیی حکمروا توسعه، درحال همچنین و افتهی توسعه شورهایک در هک است این بیانگر جهانی های ربهتج

 ها استیس ،شورک ۀتوسع ۀسال پنج یها برنامه ایران در .است ریناپذ اجتناب امری سوم ةهزار جدید دنیای تقاضاهای و ها چالش

 مطلوبیی حکمروا یسو به گرایش بارز مصادیق از غیره و غیردولتی و صنفی یها تشکل تقویت ۀزمین در دولت اقدامات و

 :دنا عبارت ،دارند مکان کیفیت در بیشتری تأثیرات و کارکرد که هایی شاخص شهرییی حکمروا الگوی یریگ شکل در .است

 .شفافیت و ییپاسخگو ،مشارکت مسئولیت، ،عدالت قانونمندی، ،محوری اعاجم اثربخشی، و کارایی از

 یریپذ تیمسئول همچنین و اثربخشی و ییاکار یها شاخص شهروندان نظر ازدهد،  می نشانپژوهش  این نتایج

 بیشتری یتارض ،اند بررسی شده متعددی متغیرهای قالب در که شاخص دو این از شهروندان و نددار بهتری وضعیت

 شهری مدیران و دهد یم قرار مدیران اختیار در شهر که است یا باتجربه و متخصص نیروی وجود گرو در ییاکار دارند.

 بودن کوچک لیدل به ،دیگرسوی  از .ردارندب خود اهداف هایی برای دستیابی به گام نیروها این از یریگ بهره با توانستند

 یها یوابستگ لیدل به افراد هکراچ ؛کنند یم بیشتری مسئولیت احساس شهری مدیریت نهادهای در مسئول افراد شهر

 شاخص دو این نبود مطلوب کهتوجه داشت  باید تهبال دارند. ها آناز  یا ژهیو اتانتظار خویشاوندی و قومی اجتماعی،

 شاخص دو اینبر  تواند یم روایی محک یها شاخص در شده مطرح متعدد یها جنبه و نیست مدیران بهتر عملکرد ینامع به

 شرایط و کالبدی اجتماعی، اقتصادی، شرایط بهبود انهم کهیی حکمروا یها شاخص و متغیرها .تأثیرگذار باشد

 یها آزمون با طرفه کی واریانس تحلیل آزمون از حاصل نتایج در .دنداریکدیگر  بای دار امعن ۀرابط ،هستند محیطی زیست

 مشاهده یریپذ تیمسئول و اثربخشیو  ییاکار شاخص دو در یتر مطلوب و بهتر وضعیت نیز توکی و دانکن تعقیبی

 .کند یم شتیبانیپ را توصیفی آماری یها افتهی این که شود یم

 و هتوسع دریی حکمروا نقش ریتأث تحلیل هب ،ها شاخص ۀمقایس و متغیرها روابط بررسی بر عالوه ،پژوهش این در

 مکانی منطقی کیفیت و شهرییی حکمروا بین .شد پرداخته رگرسیون ضریب از استفادهو  شهر محیط و مکانی کیفیت

 کیفیت برای مناسبی ینیب شیپ متعددی میزان به تواند یمیی حکمروا یها شاخص درواقع .دارد وجود یدار امعن ۀطبار

 کیفیت بر را ریتأث کمترین مشارکتشاخص  و بیشتر شفافیت و ییپاسخگو شاخص ،پژوهش این در .باشد شهری یمکان

 یها پروژه و ها طرح ،یریگ میتصم کالبدی، مسائل جمله از مختلف مسائل در شفافیت و ییپاسخگو افزایش .دارند مکانی
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 منجر شهری مدیریت نهادهای به شهروندان بیشتر اداعتم همچنین و شهری یها مکان بهتر کیفیته ب تواند یم شهری

 .آورد فراهم را ها آن مشارکت موجبات و کند همسو شهری یها طرح و برنامه با را شهروندان تواند . همچنین میشود

 آذرشهر در مورد این دارد. شهر مدیریت و شهری یها برنامه ۀتوسع در مهمی نقش مشارکتی فرایند مشروعیت میزان

 مشارکتی نردبان در . همچنیناست نشده داده مشروعیت آن به و نگرفته قرار شهری مدیران مدنظر لی جدیشک به

 شهروند یعنی آن باالتر سطوح به و رندیگ یم قرار یرسان اطالع و مشاوره یعنی ،یئجز مشارکت جایگاه در شهروندان

 نظر از مطلوبی فضای در که بیشتر کنند شهروندان ایبر را زندگی کیفیت توانند یم شهرهایی .کند ینم پیدا نفوذ قدرت

 محل و یطحم عنوان به شهروندان مکانی کیفیت بهبود به شهرها ییحکمروا بهبود .باشند گرفته قراریی حکمروا کیفیت

 و (8383) همکاران و مارسیگ ید (،9018) قانونی و زادگان شریف نتایج باپژوهش  این یها افتهی .شود یممنجر  زندگی

 مذکورپژوهش  وپژوهش  این در ییپاسخگو و شفافیت یها جنبه که یطور به مطابقت دارد؛ (8383) سگکرین و مارکوس

 د.ندار مکانی کیفیت بربیشترین اثرگذاری را 

 دیزج ۀمحل یها نیزم اختصاص زیر را پیشنهاد کرد: ایهراهکار توان یم حاضرپژوهش  بررسی بااینکه  درنهایت

 نآ ةافزود ارزش افزایش و مساکن شدن شناخته رسمیت به آن بعت به و غیررسمی اناسک کاهش و السازیوی ۀتوسع برای

 هم تا شاند شهرکسوی  به یساز مسکن ۀتوسع ؛داشت خواهد همراه به را محیطی و زندگیبیشتر  کیفیت که مناطق

 در یا محله پارکویژه  به سبز یفضا افزایش ؛صورت بگیرد یکش ابانیخ و یبند قطعه هم وشود  حفظ زیست محیط

 انزوا حالت از را منطقه نآ که تبریز-آذرشهر اناتوب و شاند شهرک کنار در بزرگ یپارک ۀتوسع ؛شهر مرکز یها محله

 و آذرشهر ۀانرودخ دقیق حریم تعیین ؛شود  منطقه نآ در غبار و گرد از جلوگیری و سرزنده یفضای ایجاد سبب و کند  خارج

 پراپر و لحسناوبا ۀمحل فرینیآباز به کمک ،انکرد کوی ۀمحلویژه  ، بهمناطق آن در غیررسمی اناسک از جلوگیری

 ۀحادث و یسوز آتش هرگونه لبادرمق و نددار  فرسوده بسیار یها ساختمان و باریک یها کوچه ها همحل این اینکه لیدل به

 .هستند پذیر آسیب طبیعی
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 منابع

 امور ةادار مدل شناسی آسیب» (.9021) طاهرخانی اله حبیب و میثم بصیرت، ،ایرج اسدی، ،ناصر ،پور برک ،احمد عباس آخوندی،

 .980-900 ،80 ةشمار، 09دوره  انسانی، جغرافیای های پژوهش ،«ایران در شهر

 کیفیت های شاخص بر تأکید با شهرها مرکزی بافت زای درون ۀتوسع ارزیابی» (.9018) جعفری نسرین و مینا جعفری، محسن، احدنژاد،

 .83-9 ،82، شمارة 2 دوره شهری، ریزی برنامه و پژوهش ۀفصلنام ،«زنجان شهر مرکزی بافت موردی ۀمطالع زندگی:

 مدرس ۀفصلنام ،«تهران متروی طرح شهری ریزیبرنامه خوب حکمروایی جایگاه» (.9020) صرافی مظفر و حسن زاده،اسماعیل

 .82-9 ،02 ةشمار، 93دوره  ،(اجغرافی ۀنام ویژه) یانسان علوم

، اقتصادی-سیاسی اطالعات مجله ،«خوب شهر تحقق ةچار راه خوب، ییحکمروا» .(9019) همتی حمدم و سنح زاده،اسماعیل

 .990-938 ،8 ةشمار ،822دوره 

 رویکرد با گرگان هریش مدیریت عملکرد سیربر» (.9011) زاده موسی حسن و مهدی خداداد، ،حسین زاده، موسی ،فرحناز اکبرزاده،

 .900-901 ،8 ةشمار، 9دوره  انسانی، روابط و جغرافیا ،«شهری خوب ییحکمروا

 .900-900 ،2 ةشمار ، 20 دوره جغرافیایی، تحقیقات ۀفصلنام ،«شهری حکمرانی و اجتماعی ۀسرمای» (.9020) غضنفر اکبری،

 هنر. انتشارات :تهران ،شهری ییحکمروا و مدیریت (.9020) اسدی ایرج و ناصر پور، برک

 مورد) یشهر یهامحله در یشهر خوب ییحکمروا» (.9011) شهرام پارسا و محمدی یادگار، ،اسماعیل پیری، ،احمد پوراحمد،

 .12-29 ،80 ةشمار، 8دوره  ی،شهر تیریمد و اقتصاد پژوهشی-علمی ۀفصلنام ،«(وانیمر شهر مطالعه:

 پذیریآسیب کاهش در شهری خوب ییحکمروا الگوی نقش تحلیل» (.9018) آروین مودمح و شهرام بزرافکن، ،حسین نژاد، حاتمی

 .891-011 ،0 ةشمار ،98 دوره انسانی، هایسکونتگاه ریزیبرنامه مطالعات ،«زلزله برابر در شهری مسکن

 :موردی ۀمطالع) رانمدی و شهروندان نظرات بر تأکید با شهری خوب ییحکمروا هایشاخص حلیلت» (.9010) سیدهادی حسینی،

 .08-00 ،83 ةشمار، 0 دوره شهری، مطالعات ۀفصلنام ،«(هیدریح تربت شهر

 رانیا در شهری خوبیی حکمروا لیتحل و یبررس» (.9018) یملک محمد و رضایعل ،یافشان ،یموسو رنجفیم ،حسن نیا، حکمت

 .900-908 ،80 ةشمار، 1دوره  ،فضا جغرافیایی آمایش ۀمجل ،(«المیا شهر مطالعه: مورد)

 ،«روستایی فقر کاهش برای راهبردی خوب ییحکمروا» .(9019) زارع زهره و صامت ،فرهادی ،محمد ،سلمانی ،لهفضی دادورخانی،

 .983-930 ،0 ةشمار، 0 دوره انسانی، جغرافیای در نو ایه نگرش

 در شهرها امور ةادار و تیریمد در دولت نقش و خوب ییحکمروا یالگو یبررس» (.9021) کشاورز مهناز و یمحمدتق ،ییرهنما

 .00-80 ،9 ةشمار، 9دوره  شهری، شناسیبوم هایپژوهش ۀدوفصلنام ،«رانیا

 ییحکمروا های شاخص بر کیدأت با شهری مدیریت عملکرد تحلیل» (.9011) نیایداله حسین و هاجر نیا،یداله ،اله کرامت زیاری،

 .98-9 ،03 ةشمار، 99 دوره شهری، ریزیبرنامه و پژوهش ۀفصلنام ،«(ساری هرش :مطالعه مورد) شهروندان منظر از خوب

 الگوی براساس شهری مدیریت در شهروندان مشارکت میزان سنجش» .(9018) حسینی علی و وحید پی،نیک ،الهکرامت زیاری،

 .28-81 ،909 ةشمار ،08 دوره ،روستا محیط و مسکن ۀفصلنام ،(«یاسوج شهر موردی ۀمطالع) شهری خوب حکمرانی

 ۀفصلنام ،«شهرها یزندگ تیفیک و کشورها خوبیی حکمروا ۀرابط لیتحل» (.9018) یقانون نیحس و نیمحمدحس زادگان،فیشر

 .889-920 ،88 ةشمار، 91دوره  ،یاجتماع رفاه
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 شهر، هویت ،«ییگراطقهنومن کردیرو یراستا در یشهر کالن ۀمنطق یچندسطح ییحکمروا» (.9018) نجاتی ناصر و مظفر صرافی،

 .08-09 ،09 ةشمار، 99دوره 

 های شاخص براساس شرقی آذربایجان استان های شهرداری عملکرد ارزیابی» (.9011) داغیقره رستم و زهرا طاهرموسوی،

 .02-81 ،9 ةشمار ،99دوره  مدیریت، در عمومی گذاری مشیخط ،«خوب حکمرانی

 ۀفصلنام ،«شهرها کالبدی تحوالت بر کیدأت با ایران شهری مدیریت ساختار» (.9019) سرور مرحی و هوشنگ سرور، ،منیژه پور،الله

 .02-00 ،92 ةشمار محیط، آمایش

  .شرقی آذربایجان ،آذرشهر شهر سرشماری هایداده (.9010) ایران آمار مرکز

 0 ۀمنطق :مطالعه مورد) شهر سازیهوشمند در شهری مدیریت نقش بررسی» (.9011) کرمانینوری علی و کیان مقدم،هایل

 .828- 881 ،82 ةشمار، 90دوره  ،(کاربردی جغرافیای) جغرافیایی علوم ،«(تهران شهرداری
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