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 303ـ  533صص 

 چکیده

مووردی در شوهر  عوةمطالهدف بررسی حکمروایی خوب شهری به صوور  در این تحقیق  .اهداف:

مشارکت، اثربخشی و کارایی، ثبا  سیاسی و . این هدف از طریق شش شاخص  استاراک 

ی مطالعوه شوده مندی و عودالت اجتمواعمبارزه با فساد، دسترسی به اطلاعا ، قانون

 است.

ناموه  )پرسش پیمایشی شیوۀگیری از تحلیلی و با بهره-این پژوهش با استفاده از روش توصیفی روش:

آمواری پوژوهش را سواکنان جامعة های حکمروایی خوب شهری انجام گرفته است. در قالب شاخص

 نفر تعیین شود. 983ه نیز اند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونآن تشکیل دادهمنطقة  0شهر اراک در 

 روش تحلیل، کمی و از طریق آزمون آماری و معادلا  ساختاری است.

نتایج نشان داد که شش شاخص حکمروایی در شهر اراک در وضعیت نوامطلوبی قورار  :/ نتایجهایافته

نسوبت  93/2های حکمروایی شهر اراک، شاخص اثربخشی و کارآیی با میانگین دارند. در بین شاخص

دو شواخص مشوارکت و  ،یننوها بیشترین میانگین یا بهترین وضوعیت را دارد.  هم به سایر شاخص

یو  منطقوة  هوااین شاخصزمینة دسترسی به اطلاعا  در میان مناطق مختلف متفاو  بوده است. در 

نتوایج  ،شهر اراک به نسبت دیگر مناطق کمترین میانگین یا بدترین وضعیت را داشوته اسوت. هم نوین

هوای مختلوف سازی معادلا  ساختاری نیز بر اساس بارهای عاملی، وزن رگرسویونی و شواخصدلم
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روایی خوب شهری در شهر اراک در وضوعیت نامناسوبی قورار های حکمبرازش نشان داد که شاخص

 د. کنیید أشده می تواند این موضوع را تدارند و مدل تدوین

هوای حکمروایوی مطلووب اک در وضعیت نامناسبی از شاخصها، شهر اربا توجه به یافته :گیرینتیجه

مشارکت مردم و تعاملا  مختلف زمینة این روند نه تنها مشکلا  مختلفی را در ادامة   .شهری قرار دارد

های گوناگون شوهری نیوز بوه جایگواه اسوتاندارد و بلکه برنامه؛  شهری به وجود می آورد توسعةبرای 

های حکمروایی و اهمیوت دادن بوه کارگیری شاخصه بابراین، مدیران باید بنشوند. پایداری منجر نمی

  دهند.شهر اراک قرار برای ریزی برنامهسرلوحة   راآن 

 ، شهر اراک.، شهرحکمروایی خوبشاخص،  :هاکلیدواژه

 مقدمه .1

درصود جمعیوت جهوان در  28تقریبوا   1305دهد در حوالی کوه در سوال شواهد نشان می

-در حال حاضر نیز بیشتر جمعیت جهان در شهرها زندگی موی و ندامی  کرده شهرها زندگی

 2595ای که توا سوال جهان هم نان با روند روبه رشد شهرنشینی روبه روست؛ به گونهکنند، 

؛ تقووایی و 1 ، ص.2559، 1)مورگوان جمعیت جهان در شوهرها زنودگی خواهنود کوردبیشتر 

شهرها و انبوه جمعیت شهرنشوین جهوان،  ةرویو بی این رشد سریع  .30، ص. 1988، تاجدار

ویوژه را بوه بیش از هر زمان دیگری نه تنها معنای هویت شهری و کارکردهای مورد انتظار آن

بلکوه  . 11. ، ص2550، 2)جیموز ها تغییور داده اسوتدر شهرهای بزرگ و مناطق پیرامون آن

هوای روابوح حکوموت و موردم عرصهترین ترین و اصلیمدیریت شهری را به یکی از پی یده

پایدار شوهرها در توسعة تبدیل کرده است. از سوی دیگر امروزه در دنیا پذیرفته شده است که 

رسوانی و حفوم محویح سوالاری، برابوری در خودما یابد که اهداف موردمصورتی تحقق می

افیو  گیری مدیریت واحد شهری و با رعایت اصول علوم روز شهرسوازی، ترزیست با شکل

، 1988، )تقووایی و تاجودار موان دنبوال شوودأو درآمد شهری تو منابع ةشهری و تقسیم عادلان

  .30ص. 

                                                 
1. Morgan 

2. James 
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از این رو تحولا  اخیر در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فضایی نواحی شهری، بوا تغییور 

اداره شهرها همراه شده که در متون با تجدید سوازمان سیاسوی شوهرها، ایون تحوول شیوۀ در 

هوای شود. بوا شناسوایی نارسواییعنوان حرکت از حکومت به حکمروایی تعریف میبهاغلب 

توسوعة هوای جدیود شوهری در انگوارهتوسوعة ریزی و مودیریت گذشته در فرآیندهای برنامه

طلبوی کید بر تمرکززدایی در سطح ملی و تمرکز در سطح محلی، نظام بواز و کرور أشهری، ت

وضع مطلوب، عمول اجتمواعی و مشوارکت  ۀکنندی و تسهیلمدنی، اقداما  ابتکارجامعة در 

شهرها بوا عنووان حکمروایوی خووب شوهری را ادارۀ فراگیر است که خود الگوی جدیدی از 

به معنی شیوه یا سیسوتم  ؛حکمروایی خوب شهری  .35. ، ص1983)لاله پور،  شکل می دهد

رونود و صوی در هوم مویها و بخش عموومی و خصواداره است که در آن مرزها بین سازمان

 های عمومی و خصوصی استها و بخشروایی وجود روابح متعامل بین سازمانحکمجوهرۀ 

  .30، ص. 1930)مل  حسینی و کولایی، 

-المللی و محافل کارشناسی تنها راه خروج از بوناین الگو در زمان حاضر در مجامع بین 

ای جوز اجورای آن یریت شوهری اوارهشود و مودنیافتگی شهرها تلقی میو توسعهبست فقر 

اعموال مودیریت اسوت. در ایون شیوۀ ترین و پایدارترین ترین، کم هزینهندارد؛ زیرا اثر بخش

، 1983و اسدی،  ، مافیهنما)ر راستا شهرها دارای موقعیت ویژه و نیازمند توجه خاص هستند

ثرانود أابتی موجوود متو شهرهای بزرگ با هویتی پی یده و پویا از شرایح محیح رق  133ص. 

-اند که باید این شهرها را برای رقابت در رونود جهوانیها نیز این واقعیت را پذیرفتهو دولت

. از طرف دیگر کنشوگران شوهری  93، ص. 2513، 1)جاکاکنند شدن، به طور گسترده تجهیز 

میوزان ساختن که شامل عناصر حکومتی، خصوصی و عمومی هستند، هر کدام به دنبال بیشینه

تووان دو ند. بر حسب میزان قدر  و نفوذ این عناصور مویهستقدر  و نفوذ خود در جامعه 

، ص. 1983، هنموا و اسودی)ر روایی شهری را تشخیص دادرویکرد حکومت شهری و حکم

133.  

هوای اخیور در کشوورمان، ضورور  اتخواذ روزافزون شهرنشینی در دههة توسعبا رشد و 

، ص. 1911ری، میو) اسوتو پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری  رویکردی جدید به مسائل

                                                 
1. Jacka 
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دهود کوه بوه دلوایلی ای در ایران نشان میبه وضعیت مدیریت شهری و منطقه نگاهینیم . 33

ها و اقتصاد مبتنی بر نفوت، مودیریت شوهری ها و طرحزا بودن برنامهاون تمرکزگرایی، برون

و در گورداب  اراوه و سیسوتمی فاصوله گرفتوهدر سیطرۀ دولت است و مدام از مدیریت یکپ

موودیریت بخشووی و سوولولی گرفتووار آمووده و از رونوود شهرنشووینی و مسووائل حاصوول از ایوون 

)تقووایی  استشده های از بالا به پایین گرفتار ها و نگرششهرنشینی، عقب مانده و در دیدگاه

هوای پیراموون و یحشد  روزافزون مقیاس شهرها و محدر ایران .  33، ص. 1988و تاجدار، 

گیری های سنتی تصومیمها، هم نین اثبا  ناکارآمدی سیستمگستردگی و پی یدگی مسائل آن

های بوزرگ و هایی شوده اسوت کوه در آن تصومیمبالا به پایین سبب گرایش به سوی سیستم

کوا  با اشتراک بین صاحبان منافع اتخاذ شوند. حکمروایی شایستة شهری به دنبوال تحقوق 

  .311، ص. 1930، یغفوری، اسکندری ثانی و ارشد)اهداف است همین

از این رو اصلاح و بازنگری در نظوام مودیریت شوهری کشوور بوا تحولوا  سواختاری و 

کیود بووده و أمدیریت شهری به طور جدی مورد تزمینة محتوایی دیدگاه های نوین مطرح در 

ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصوادی هاضمن مطابقت رویکردهای نوین، باید با شرایح و ویژگی

آن در اصولاح و ارتقوای نظوام مودیریت شوهرها مؤثر های حاکم بر شهرهای ایران از رهیافت

شهر اراک از جمله شهرهای صنعتی اسوت کوه در یو  موقعیوت جغرافیوایی و  استفاده شود.

شوور خیوز کعنوان یکی از نقوا  صونعتخاص قرار گرفته است. این شهر از قدیم به یطبیعی

هوا تغییور و در طول این سوال و استکرده مطرح بوده و بسیاری از صنایع را در خود جذب 

گیر شوهر صونعتی با توجه به مشکلا  خاصی که گریبانتحولا  بسیاری به خود دیده است. 

نیازمند وجود ی  ساختار مدیریتی قوی و منسجم بوا همواهنگی  حل مشکلا  آناراک است 

در این تحقیق هدف بررسوی وضوعیت شوهر اراک از نظور ان است. فعنیو همکاری تمامی ذ

-مساله این است که مودیریت و برناموههای حکمروایی خوب شهری است. وضعیت شاخص

عنوان یکی از شهرهای صنعتی کشور بر اساس الگوی حکمروایی است یوا ریزی شهر اراک به

وایی خوب شوهری در شوهر اراک در حقیقت الگوی حکمرالگوی حکومتی و از بالا به پایین. 

ریزی تا اجرا اه جایگاهی دارد و شاخص های اصلی این رویکرد در شهر و در فرآیند برنامه

 اراک اه وضعیتی را دارا هستند. 



 919                 ...     یخوب شهر ییحکمروا هایشاخص تیوضع یبررس     سال شانزدهم                 

 

 تحقیق پیشینة .2

شوده در ابعواد متنووع حکمروایوی خووب های مختلف انجوام، پژوهش1در قالب جدول 

 است. شدهشهری بررسی 
 گرفته در راستای تحقیقالعات صورتمط -1جدول 

 1931خذ: مطالعا  نگارندگان،أم
 نتایج محتوا/ سال لفینؤم عنوان

 یهاشاخص یطراح
 یشهر تیریمد

 تیخوب: اهم
مشارکت شهروندان و 

آن در ونکوور  یابیارز
 بزرگ

 2002 1یکند

مختلف و اظهارنظر آزاد  یهادهد که مشارکت انجمنینشان م جهینت
تواند عامل یم یشهر یهاو مقام نانتخاب شهردارا ندیرآها در فآن
 یروند م نیباشد. ا یشهر تیریبهبود مد ةنیدر زم یثر و کارآمدؤم
 نهیزم نیلازم در ا یو بسترها یخوب شهر ییساز حکمروانهیزم دتوان

 باشد.

 قیتوسعه از طر
خوب:  حکمروایی
 یکشورها یدرس برا

 در حال توسعه

 نیاود
و 
 2ایجو

2007 

 ییحکمروا ،یکاربرد یهااند که بدون شاخصدهیرس جهینت نیبه ا
 شیافزا  ،یتدموکرا ییگوصدا و پاسخ ،یمدارخوب مانند قانون
. ستین ریپذامکان یاجتماع یهاشاخص یدرآمد سرانه و ارتقا

با توسعه،  ریاز نهادها و مراکز درگ یدر هر بخش و سطح دیبابنابراین، 
و  ستهیشا تیریمد  یها آماده شود تا بتوان به تیبسترها و ظرف نیا

 .افتیخوب دست  ییدر واقع حکمروا

خوب در  حکمروایی
 یجنوب شرق یایآس

 2010 3شنگ

 نیموارد و هم ن یدر برخ ییاو نشان داده که تمرکززدا قیتحق ةجینت
و د شوشهرها بهتر  حیباعث شده که شرا یاقتصاد یسازیخصوص
دست  یکل ةجینت نی. در واقع محقق به ارندیبه خود گ یداریروند پا

 ییباعث بهبود حکمروا یسازیو خصوص ییاست که تمرکززدا افتهی
 د.شو یم یخدما  عموم ةارائ ییو کارآ یشهر

رهبری خوب شهری 
و مشارکت جامعه 
مواد لازم برای 
 حکمروایی خوب

 2013 4کلوزن

ت در به این نتیجه رسیدند که اگونه رهبری سیاسی و مشارک
ثر قانونی و سیاسی در کم  ؤتواند به تصمیم مبا هم می ،جامعه

این پرسش  خصوصا  منجر شود.حکومت شهری  ةبه ایجاد زمین
مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد 

 برای حاکمیت محلا  خوب است.

                                                 
1. Kennedy 

2. Uddin and Joya 

3. Sheng 

4. Klausen 
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 1جدول  ةادام

 نتایج محتوا/ سال لفینؤم عنوان

ایی های حکمرواصول

ریزی خوب در برنامه

فضایی در مقیاس 

 محلی

 2513 1ویرتودز

فرآیندهای نیاز به شناسایی  به این نتیجه رسیده است که

دولت محلی برای تسهیلا ، مشارکت وسیلة استفاده شده به 

ریزی فضایی در شهر گیری برنامهمحلی در تصمیمجامعة 

 خودشان یا محله نیازمند است.

 یرانحکم ریتاث یبررس 

خوب در اعتماد 

 پاکستان درشهروندان 

یوسف، 

احسان و 

 2آبیدا

 

2513 

علی بین حکمروایی رابطة نتایج بیانگر آن است که ی  

ثیر متوسح منفی از أخوب و اعتماد شهروندان و ی  ت

 اقداما  غیراخلاقی وجود دارد.

حکمروایی خوب و 

نقش دولت در 

مدیریت شهرها در 

 ایران

رهنمایی 

و 

 زکشاور

1983 

ها گذار از حکومت شهری به صور  متمرکز و به نظر آن

یافته و حرکت به سوی حکمروایی مراتبی، ویژگیسلسله

ناپذیر است. سالار امری اجتنابمطلوب، غیرمتمرکز و مردم

کارگیری رویکرد حکمروایی خوب و متناسب با ه ببنابراین، 

ان عنوبافت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورمان، به

پایدار توسعة رویکردی که کشور را بیش از پیش در مسیر 

 هدایت خواهد کرد، ضرور  دارد.

 ةتوسع بررسی

های شهری با محله

کید بر الگوی أت

حکمروایی خوب 

مورد  ةنمون)شهری 

، 13 ةمنطق، مطالعه

 شهرداری تهران 

قاسمی 

 کفرودی
1932 

ا  و یافتگی محلدهد که سطح توسعهنتایج پژوهش نشان می

از  شدههای مطالعهحکمروایی خوب شهری در بیشتر محله

معناداری بین دو  ةوضعیت مناسبی برخوردار نبوده و رابط

ای وجود دارد محله ةمتغیر حکمروایی خوب شهری و توسع

نتایج  ،و متغیر وابسته متأثر از متغیر مستقل است. هم نین

یی، گومداری، پاسخهای قانوندهد که شاخصنشان می

ترین محوری از مهمپذیری، مشارکت و اجماعمسئولیت

 ةهای شهروندان برای رسیدن به سطح خوب توسعدغدغه

 .بوده است شده های  مطالعهای در محلهمحله

  

                                                 
1. Virtdues 

2.Yousaf, Ihsan and Abida 
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 1جدول ادامة 

 محتوا/نتایج سال لفینؤم عنوان

رد سنجش عملک

مدیریت شهری با 

های کید بر شاخصأت

حکمروایی خوب 

 ةشهری )نمون

  موردی: شهر یزد

 1332 حیدری

دهد که مدیریت شهری عملکرد این پژوهش نشان مینتایج 

ته است. از اشتحکمروایی خوب شهری ند ةمطلوبی در زمین

حکمروایی  ةدیدگاه شهروندان مدیریت شهری در زمین

 تر از حد متوسح داشته استینخوب شهری میانگینی پای

تحلیل و ارزیابی میزان 

پذیری تحقق

حکمروایی خوب 

شهری در ایران: 

موردشناسی، شهر 

 کاشمر

ابراهیم 

زاده و 

 اسدیان

1332 

تحلیلی بیانگر آن است که در سه شاخص اصلی  نتایج

رسانی، شفافیت و اطلاع :حکمروایی خوب شهری شامل

بودن نتیجه از پایینربخشی، قانون مداری، و کارایی و اث

میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر کاشمر حاکی 

است. در نتیجه حکمروایی خوب شهری، از طریق همکاری 

متقابل شوراهای اسلامی شهر، دولت و مردم عملا  تحقق 

 نیافته است.

تطبیقی  ةمطالع

شاخص های 

حکمروایی خوب 

شهری در کلان 

 ایران یشهرها

اجزاء 

هشکو

ی، 

و  رهنما

 گوهری

1333 

ها نشان داد که مدیریت شهری در ایران تحقیق آننتیجة 

کنندگان شهر مشتمل بر مدیریت واحدی نیست و اداره

نمایندگان دولت و مردم هستند. این نوع مدیریت متفرق 

کاری، انجام کارهای موازی و گاهی از بین سبب دوباره

  عریض و طویل های عمومی، ایجاد تشکیلارفتن سرمایه

کاک و برخورد ادارا ، ناهماهنگی در حدیوانی، ایجاد اصط

 شود.پذیری میلیتئوانجام وظایف و عدم مس

تحلیل وضعیت 

حکمروایی خوب 

شهری در مناطق دو 

 و اهار شهر کرمان

 1331 باغگلی

 ةد که مدیریت شهری در زمیننشان دا در پژوهش خود

حکمروایی خوب شهری عملکرد مطلوبی نداشته است و از 

حکمروایی  ةدیدگاه شهروندان مدیریت شهری در زمین

 ةو تنها در زمین تر از حد متوسح داشته استمیانگینی پایین

 .کمی وضعیت مناسب بوده استشاخص مشارکت 

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/658210
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/658210
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/658210
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/658210
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/658210
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/658210
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/888620
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/888620
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/888620
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/888620
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زدایوی کیود بور تمرکوزأها تدر بیشتر پژوهش ،تتحقیق نشان داده اس ةگیری از پیشیننتیجه

هوای ها، جلووگیری از دخالوت گوروهمداری سازمان، قانونمدیریت و هماهنگی بین سازمانی

گویی مسوئولان شوهری پذیری و پاسخمسئولیت ة، افزایش روحیرسمی در مدیریت شهریغیر

شوود نقوش موجوب موی رازیوها باشد؛ قو  تمام پژوهش ةنقط دتوانمطرح شده است که می

امور کنندۀ کننده و هماهنگ گر به  نظار ها از ی  نقش تصدیهای مدیریتی و دولتسازمان

ضعف در ة ولی نقط ؛شدن حکمروایی خوب شهری نزدی  شودتغییر یابد و به سمت اجرایی

 دیگر در این مطالعا  این است که در هر مودیریت شوهریة راهکارهای کلی است. نکت ةارائ

هوای بیشوتری را موی کید بوده است، موفقیوتأهای آن مورد تکه بحث حکمروایی و شاخص

هوای حکمروایوی خووب که شواخص خواهد شد. در پژوهش حاضر سعی کردتوان مشاهده 

. تفاو  تحقیق حاضر با دیگر تحقیقا  در مواردی از جمله شود بررسیشهری در شهر اراک 

منواطق مختلوف  ةی حکمروایی بوا نموود ذهنوی، مقایسوهاکید بر شاخصأ، تشدهشهر مطالعه

شناسوی معادلوا  سواختاری اسوت شهری، تعیین شاخص هوای ضوعیف و اسوتفاده از روش

  .1جدول )

  تحقیق روش شناسی .3

 تحقیقروش . 1. 3

 اسوت.تحلیلوی و از نظور هودف کواربردی  -روش تحقیق با توجه به ماهیت آن توصیفی

دهنود شهر اراک در پنج منطقه شهری آن تشوکیل موی هروندانشآماری این پژوهش را  ةجامع

نفر است. با توجوه بوه حجوم  011538بالغ بر  1930طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن  که

های بسیاری از جملوه محودودیت زموانی، تیجا که محدودو از آن شدهپژوهشجامعة بالای 

ت به تعیین حجوم نمونوه از طریوق نامه وجود داشت، نسبای در تکمیل پرسشمکانی و هزینه

؛ = حجم نمونوهnدر این فرمول ، نفر محاسبه شد. 983حجم نمونه  اقدام شد. 1فرمول کوکران

z ؛ 33/1= مقدار آماره توزیع نرموال اسوتانداردd؛ 1/5) = دقوت احتموال مطلووب N تعوداد =

احتمال عودم = q  و 0/5= احتمال وجود صفت ) p ؛ 011538)تعداد نفر   اعضای کل جامعه

                                                 
1. Cochran 
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-برای تکمیل پرسوشساخته است. محقق ةنامابزار اصلی پژوهش، پرسش .0/5) وجود صفت

ت هور یعنی به نسبت جمعی؛ شودنامه در سطح مناطق نیز از روش نسبت جمیعتی استفاده می

ناموه برابور بوا نفر و تعداد پرسش 115321ی :  ة)منطق نامه تکمیل شدپرسش یمنطقه، تعداد

و تعوداد  نفر 110123سه:  ة؛ منطق11نامه برابر با و تعداد پرسشنفر  113302دو:  ةق؛  منط13

پنج:  ة؛  منطق11نامه برابر با نفر و تعداد پرسش 113331اهار:  ة؛  منطق13نامه برابر با پرسش

نامه از طریق توزیوع آن در سوطح پرسشروایی  . 11نامه برابر با نفر و تعداد پرسش 110353

میوزان ناموه و پرسوش 95از طریوق تکمیول نیوز  آنو پایایی د و نخبگان آشنا به موضوع اساتی

هوا پوا از داده تیونها در. به دسوت آمود 15/5های مختلف بیشتر از آلفای کرونباخ شاخص

بورای  شودند.پوردازش و تحلیول  AMOSو  SPSSآمواری  افوزارنرمآوری با استفاده از جمع

میوانگین، تحلیول واریوانا)آنووا ، تووکی، همبسوتگی،  ،ی آمواریاز آزمون هوا هاتحلیل داده

در جودول سازی معادلوا  سواختاری اسوتفاده شوده اسوت. و هم نین روش مدلرگرسیون 

  . 2)جدول های مربو  به هر شاخص ارائه شده است های اصلی و برخی گویهشاخص

 
 های اصلی پژوهششاخص -2جدول 

 1931مأخذ: نگارندگان، 

 ها جهت نمونه()برخی گویه یهگو شاخص

آلفای 

کرونبا

 خ

 مشارکت

های مردمی گیری تشکلپذیری، همکاری با جوانان در شکلمیزان مسئولیت

غیردولتی، آگاهی شهروندان، جلب مشارکت مردم از طریق تشکیل و فعالیت 

های شهری، نقش مردم گیریشوراهای محلی مناطق، همکاری شهروندان در تصمیم

های اقتصادی محله و گذاریشهری، مشارکت در سرمایه ةهای توسعی طرحدر اجرا

 غیره.

19/5 

اثربخشی 

 و کارآیی

خدما  شهری، اطلاع از آخرین دستاوردهای تحقیقی و معرفی  ةتنوع و دامن

بهینه از منابع در جهت استفادۀ خدما  شهری،  ةسازی ارائها، خصوصینوآوری

 مین نیاز خدماتی شهروندان و غیرهأها، تطرح خدما ، مد  زمان اجرای ةارائ

83/5 
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 2ادامه جدول 

 ها جهت نمونه(گویه )برخی گویه شاخص

آلفای 

کرونبا

 خ

ثبا  

سیاسی و 

مبارزه 

 با فساد

نمایندگی محلی برای بازرسی ارائة گزارش فساد، افشای درآمد/ دارایی مقاما  

رایی در مدیریت شهری، گها قبل از تصدی شغل، فامیلمحلی و بستگان آن

سالاری های سنگین برای مسئولین مفسد در ادارا  مربوطه، توجه به شایستهمجازا 

 .مندی و غیرهگری مدیران شهری براساس ضابطهدر انتخاب مسئولین، تصدی

81/5 

دسترسی 

به 

 اطلاعا 

گردش آزاد اطلاعا  و سهولت دسترسی به آن، روشن بودن اقداما  و آگاهی 

ها ها، بودجهر شهروندان از روندهای موجود، انتشار رسمی)قراردادها و مناقصهمستم

-های توسعة شهری، دسترسی به سیاستها و برنامهها ، اعلام عمومی طرحو حساب

شده و های کارهای انجامهای درآمدی و هزینة مدیریت شهری، دسترسی به هزینه

 .غیره

13/5 

-قانون

 مندی

ها، تناسب دان از قوانین و مقررا  توسعة شهری برای رعایت آنمیزان آگاهی شهرون

گویی قوانین شهری حال قوانین با مسائل شهری موجود، وجود قوانین کارآمد، پاسخ

شدۀ متناسب با نوع حاضر به نیازها، احترام به قوانین از طرف مدیران، قوانین انتخاب

 .خدما  و امکانا  و غیره

82/5 

عدالت 

 اجتماعی

های مناسب برای همة شهروندان توزیع یکسان خدما  در سطح شهر، ایجاد فرصت

بندی و مقررا  در زمینة ارتقای وضعیت رفاهی، عدالت در ضوابح منطقه

های غیرقانونی، وجود منشور شهروندی )حق شهرسازی، مقابلة یکسان با فعالیت

 دسترسی به خدما  اولیه  و غیره

13/5 

 

 مورد مطالعهدة محدومعرفی  .2. 3

کیلوومتری از  285 ةمرکوز شهرسوتان اراک و اسوتان مرکوزی در فاصولعنوان بهشهر اراک 

فورمهین،  -است. اراک در محل تقواطع اهوار محوور ارتبواطی اراک شده واقعپایتخت کشور 

راه آهن سراسر تهوران  ةشبکگذر  واقع شده است.قم  -خمین و اراک -بروجرد، اراک -اراک

غورب و  -وجود آمودن گوره مواصولاتی بوین شورق ه باعث بشهر اراک  محدودۀ و جنوب از

فضوایی و الگووی گسوترش شوهر توسوعة است که همین امر در رشد و شده جنوب  -شمال 
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 بور اسواسشهری تشکیل شده است. منطقة اراک نقش بسزایی داشته است. شهر اراک از پنج 

خوانوار و  133128ن شوهر برابور بوا ، تعداد خانوار ایو1930سرشماری نفوس و مسکن سال 

  .1930)مرکز آمار ایران،  نفر بوده است. 011538جمعیت آن نیز بالغ بر 
 

 
 گانهموقعیت جغرافیایی شهر اراک و تقسیمات آن بر اساس مناطق پنچ -1شکل 

 1931مأخذ: نگارندگان، 

 مبانی نظری تحقیق .1

 . حکمروایی خوب شهری1. 1

 مروایی خوب شوهری را اولوین بوار وارد گفتموان توسوعه کوردجهانی اصطلاح حک بان 

توسوعة المللی توسعه، همانند بان   . و سپا از طریق نهادهای بین1. ، ص2558، 1)سدشیوا

سازمان ملل متحد در سوال برنامة توسعة و  1333المللی پول ، صندوق بین1330آسیا در سال 

، ص. 2551، 2، رایوت و اونویا)رابورتا به جریان عادی ادبیا  موجوود تبودیل شود 1331

315.  

                                                 
1. Sadashiva 

2. Roberts, Wright & ONeillc 
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-، حکمروایی خوب شهری به ما اجازه موی1از دیدگاه مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد

ای از سازی )ایجاد ارتبا   ی  شهر با شهرهای دیگر یا بوا فعوالین عمودهدهد تا مفهوم شبکه

هوا را بشناسویم. سایر دولتسسا  تجاری و هم نین با ؤهای کار و مها، اتحادیهقبیل شرکت

المللوی ای و بینشهری، منطقههای درونسازی از جمله شبکهتعدادی شاخص شبکه این مرکز

تورین کنود. از ایون دیودگاه مهومهای تکنولوژیکی را پیشنهاد میو نیز تبادل افکار و همکاری

)شوهری  تواند در ایجواد تغییورا  پویوای حکمروایوی در سوطح محلوی هایی که میشاخص

و  هواهوای مربوو  بوه مناقصوهرویوه کننده، شفافیتعبارتند از: رضایت مصرف ؛استفاده شود

رسانی و دسترسوی عمووم خدما  ةهای خدما  شهری، درصد جمعیت فعال در عرصمزایده

  .8، ص. 2553، 2، لاتیر و مسترازیکافمن) گذارسیاستارخة به مراحل 

میان حکوموت و شوهروندان اسوت. حکمروایوی کیفیت روابح  ،حکمروایی خوب شهری

های به حاشیه رانوده شهروندان، اعم از فقرا و گروههمة مطلوب شهری، حاکی از آن است که 

هایی که زندگی گیریصور  مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیمه ب-1شده، این حق را دارند که 

توسوعة هوا در سوهم آن-2ند. دهد، مشارکت داشته باشوها را تحت تأثیر قرار میو معیشت آن

هوای غیررسومی صوور  شهری به رسمیت شناخته شود، حتی اگر این کار از طریوق بخوش

شوود سوهیم شووند؛ مزایوایی شهری ایجاد میتوسعة مزایا و منافعی که از طریق در  -9. بگیرد

هووای شووهری و زموین بوورای سوواخت مسووکن هم وون دسترسووی بووه خودما  و زیرسوواخت

-مفاهیم هنجاری بوده و می ءجز ،مفهوم حکمروایی خوب شهری  .193ص.  ،3،2515)شنگ

توانود بوه عنووان جسوتجوی عنوان الگوی عملکردی استفاده شود. این حکمروایی میتواند به

هوای متعودد و نیوز درگیوری هایی باشد که از طریق مذاکراتی کوه بوا اسوتفاده از روشحلراه

)خصوصی  بوه دسوت آیود. حکمروایوی خووب بازیگران بخش رسمی )دولتی  و غیررسمی 

وری، هوای اداری و بهورهشهری هم نین به عنوان ی  مفهوم بنیادی با هودف بهبوود مهوار 

 گووویی مقامووا  شووهری برداشووت شووده اسووتمبووارزه بووا فسوواد و افووزایش پاسووخ شووفافیت

                                                 
1. United Nations Organization 

2. Kaufmann.,  Leautier &  Mastruzzi 

3. Sheng 
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باید نسوبت بوه رونودهای تغییور در شوهر  . حکمروایی خوب شهری 1، ص. 1،2515)کداگو

باشد، نسوبت بوه اجتمواع  ترها متناسبتحول آن باشد، اقداماتش با مسائل شهری و گوترپاسخ

بهتر عمول کنود ی عنوان بخش مهمی از نظام یادگیری اجتماعهب وباشد و پاسخگوتر  ترمسئول

به وجوود ها یندآفراین . استقبال از آینده ایفا کند بینی، کشف وسرانجام نقش مهمی در پیش و

هم نوین  ریوزی آن وهای برنامهنظام های رسمی حکومت وباطا  در داخل سازمانارت ةشبک

 پور)برک های شهری آن بسیار متکی استنظام اجتماع و ها وارتباطا  میان آن سازمان ةشبک

  .91، ص. 1988، و اسدی

 های حکمروایی خوب شهریشاخص .2. 1

هوای گونواگون از طورف تعریوفو  مانند مفهووم آن بوا تعبیرهوا های حکمرواییشاخص

در بانو  جهوانی  و همکارانش 2کافمن .نظران مختلف همراه بوده استنویسندگان و صاحب

 حاکمیوتگوویی، ثبوا  سیاسوی، حق اظهارنظر و پاسوخ برای بیان حکمروایی شش شاخص

)مبوارک و آذرپیونود،  را بیوان کردنود دولت کنترل فساد، کیفیت بروکراسی و اثربخشی قانون،

که حکمروایی خووب کرده اروپا پنج اصل را مشخص  ةکتاب سفید اتحادی . 180 ، ص.1988

 3اشوترن .گویی، کارایی و همبستگیپردگی، مشارکت، پاسخبی کند: گشادگی ورا مشخص می

 پذیری،محاسبه گویی وپاسخ شمارد:شرح برمی معیارهای سنجش حکمروایی خوب را به این

قوانونی بورای پشوتیبانی  خاب رهبوران سیاسوی و وجوود سواختارهایمندی انتقانون شفافیت،

    .90 ، ص.1983)کاظمیان،  استبدادی شهروندان در مقابل اقداما 

هوای خاصوی را بورای هر کدام ویژگی شود که محققان و مراکز علمی مختلفمشاهده می

بیشوتری  میوتعمو اوه اکنوونها، آناما در مورد شاخص ؛انددر نظر گرفته حکمروایی خوب

 هوا راهوایی اسوت کوه سوازمان ملول آنشاخص ،دارد وجود داشته و روی آن اجماع بیشتری

 .شده است تفصیل در زیر بیان که بهده کر معرفی

یکی از ابعاد اساسی حکمروایوی  عنوانای بهصور  گسترده این شاخص به: مشارکت -1

دگرگوونی واقعیوت از  ی مردم بورایشده است. آمارتیاسن آن را توانای مطلوب شهری پذیرفته

                                                 
1. Kadago 

2. Kaufmann 

3. Eshteren 
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کوه  حکمروایی خوب به مفهوم آن اسوت: اثربخش و کارایی-2. داندطریق تغییر اجتماعی می

نیازهای جامعه را برآورده سوازند و در کنوار آن  فرآیندها و مؤسسا ، نتایجی را ارائه کنند که

 عبوارتی،بودن و بوهل ئومسبر این معیار : شفافیت-9. کنند برداریمنابع بهره ازبهتری  به شکل

: منودیقوانون -3. شهروندان اسوتوار اسوت گیران در قبالو تصمیملان ئومسحساب پا دادن 

 مختلف نیازمند تسهیم منافع حاصل از مصورف منوابع های بازیگران اجتماعی در سطوحکنش

خصووص قووانین مطلووب بوه قوانونی هایاهاراوب هشهری شده، ب بزرگ است. در جوامع

 بوازیگران، روابوح برقراری حکومت قوانون در موتن ةلازم ،. هم نیناست حقوق انسانی نیاز

: گووییمسئولیت و پاسخ -0 . 251، ص. 2553، 1)استیوار  حکمروایی مطلوب شهری است

دولتوی بلکوه  تنها نهادهای نه ،ی شایسته استیاوحکمر ةبرای مسأل گویی ی  امر حیاتیپاسخ

طور کلی یو  نهواد نسوبت بوه ه گو باشند. بپاسخ بخش خصوصی باید نسبت به عموم مردم

پوذیرش و -3. خواهند بوود گودر ارتبا  مستقیم با تصمیما  آن قرار دارند، پاسخ کسانی که

 لان شهری بایود هوم نیازهوا وئوگیرد. مسمی بر در مکمل هم را ةنکتاین معیار دو : دهیپاسخ

 از خود ینسبت به آن واکنش و پاسخ مناسب های شهروندان را دریابند و بپذیرند و همتهخواس

-1. لان ضوروری اسوتسئوو اقدام م های شهروندانسویی با خواستههم ،بنابراین .دهند نشان

مختلف و گاه در حال ستیز با یکدیگر اسوت.  ها و منافعگروه ةشهر عرص: گیری توافقیجهت

ایون کوار مسوتلزم وجوود  .سازی، تعدیل و ایجاد توافق منافع مختلوف اسوتاجماع منظور از

-8 .اسوت های غیردولتیهای دولتی، شهروندان و سازمانسازمان ارتبا  و تلاش مشترک میان

شهری با مشارکت و تأثیرگوذاری فقورای  این شاخص توزیع مجدد ثرو  و امکانا : عدالت

: بیونش راهبوردی-3. گیوری اسوترآینود تصومیمعدالت به معنی بیطرفوی در ف .شهری است

 کارآمدی نهادهای ی  اجتمواع بوه نظور آیود. اگور نهادهوا ةعنوان نتیجتواند بهحکمروایی می

  .933، ص. 2551، 2)گانی و دانکن حکمروایی باید خوب باشد ةمناسب و مؤثر باشند، نتیج

 ةبرجسوتوب، ویژگوی خو نماید که حکمرواییهای یادشده، انین میشاخص با توجه به 

اموروزه  .یابدیدموکراسی، حکمروایی خوب تحقق نم دونو ب های دموکراتی  استحکومت

                                                 
1. Stewart 

2. Gani and Duncan 
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پوذیری، بوه دسوت آوردن رضوایت لیتئومسو کارآمودی، گویی،مانند پاسخ ؛نرم هایشاخص

خووب، موورد تأکیود اسوت.  کیفیت زندگی، کسب اطلاعا  در ارتبا  با حکمروایی عمومی،

، )سردارنیا انجامداعتماد شهروندان به دولت و رضایت عمومی می ه افزایشحکمرانی خوب ب

 . 193، ص. 1988

 
 حکمروایی خوب شهری هایشاخص -2شکل 

 1931مأخذ: نگارندگان، 

 تحقیقهای یافته .5

. ایون شوش شواخص کیود شوده اسوتأشاخص حکمروایوی ت 3در این پژوهش بر روی 

ارایی، ثبوا  سیاسوی و مبوارزه بوا فسواد، دسترسوی بوه مشارکت، اثربخشی و ک :اند ازعبار 

دلیل اصلی انتخاب این شاخص این بوده اسوت کوه  .مندی و عدالت اجتماعیاطلاعا ، قانون

اند. دوما  بررسی ها هستند و در بیشتر تحقیقا  تاکیده شدهاولا  این شاخص ها از مهمترین آن

های تحقیوق یز با توجه به محدودیتشاخص ن 3وضعیت مدیریت شهر اراک بر اساس همین 

درصود را زنوان  91را موردان و درصود  39گری شده، شهروند پرسش 983از کند. کفایت می

تشوکیل  درصود 9/33سال با  31-05گروه سنی  را افراد اند. از نظر سنی بیشترینتشکیل داده

درصد متوسطه و  3/22درصد ابتدایی،  2/1درصد بیسواد،  1/2و از نظر تحصیلا  نیز دهندمی

درصود لیسوانا،  3/29درصد فوق دیوپلم،  20درصد افراد دارای تحصیلا  دانشگاهی) 3/19
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و  درصود بیکوار 3/9 ،به لحاظ وضوعیت اشوتغالاند. درصد کارشناسی ارشد و بالاتر  بوده 20

بخوش داموداری، بوازاری، کشواورزی و  انو شواغل انودبوده درصد شاغل بخش دولتی 0/81

 درصود 9/3و سوایر مشواغل  اندرا به خود اختصاص داده درصد اشتغال 1/2کدام  صنعتی هر

دهد کوه نشان میرا به خود مشغول کرده است. به طور کلی وضعیت متغیرهای توصیفی  افراد

 هوااراکوه آنهای مختلف دارای اواراوب خووبی اسوت؛ مورد مطالعه از نظر ویژگی ةنمون

توان به کل جامعه با درصد اطمینان را میو نتایج  وع دارندآگاهی بهتری نسبت به موض مسلما 

 بیشتری تعمیم داد. 

 های حکمرواییبررسی شاخص .1. 5

های پژوهش نشان داد کوه شوش شواخص حکمروایوی در شوهر بررسی توصیفی شاخص

از  تورهوا پوایینشده برای شاخصمیانگین محاسبه زیرااراک در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ 

هوای حکمروایوی شوهر اراک، شواخص در بین شواخصمتوسح  است.  -9عدد ) ملاکنة دام

هوا بیشوترین میوانگین را دارد. نسبت بوه سوایر شواخص 93/2اثربخشی و کارآیی با میانگین 

توان نتیجه گرفت که در حالت می ،براینص نیز کمتر از حد متوسح است. بناهراند این شاخ

اراک وضعیت خیلی بدی دارد که با توجه بوه میوانگین  کلی حکمروایی خوب شهری در شهر

 . 9جدول ) را تأیید کرد مطلبتوان این دست آمده میه ب
 

 حکمروایی خوب شهری-3جدول 

 1931، های پژوهشیافته: خذأم

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین حکمروایی خوب شهری

 23/5 333/5 53/2 مشارکت
 21/5 052/5 93/2 اثربخشی و کارآیی

 23/5 395/5 13/2 ثبا  سیاسی و مبارزه با فساد
 91/5 333/5 83/1 دسترسی به اطلاعا 

 95/5 012/5 31/1 مندیقانون
 91/5 035/5 35/1 عدالت اجتماعی

 13/0 421/0 00/2 حکمروایی خوب شهریهای مجموع شاخص
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 میزان رضایتمندی شهروندانهای حکمروایی خوب شهری در تبیین بررسی اثرگذاری شاخص .2. 5

گانوة ششهای شاخص، میزان همبستگی بین شودمی  مشاهده 3) طور که در جدولهمان

حکمروایی خوب شهری شامل مشارکت، کارآیی و اثربخشی، ثبا  سیاسی و مبارزه با فسواد، 

 331/5رضوایتمندی نهوایی، برابور بوا  مندی و عدالت اجتماعی بوادسترسی به اطلاعا ، قانون

 هوایشواخصاما با این هموه، ؛ آیداست که ی  همبستگی مستقیم و نسبتا  شدید به شمار می

درصود از تغییورا  )واریوانا   31شده در شهر اراک، مجموعا  تووان تبیوین بررسی ةگانشش

درصوود از  09شوواخص رضووایتمندی از حکمروایووی خوووب شووهری را دارا هسووتند و حوودود 

 د.شودیگر تبیین می تغییرا  این شاخص توسح عوامل
 

میزان رضایت از حکمروایی خوب شهری از طریق شاخص های  ةتبیین تغییرات متغیر وابست -1جدول 

 گانهشش

 1931: یافته های پژوهش، خذأم

 Rمقدار  مدل
 Rمقدار 

 (2)به توان مربع
R تعدیل شده 

تخمین خطای انحراف 

 استاندارد

1 331. 318. 315. 323. 
 

میزان  ،  مشخص است0)جدول  در جدول تحلیل واریانا مدل رگرسیونیگونه که همان

  50/5تحلیل واریانا مدل رگرسیونی کمتر از میزان خطای قابول قبوول )  Sigخطای آلفای )

شواخص گانوة ششو این نشان از آن دارد که بین میزان رضایت از ابعاد است  55/5و برابر با 

روایی خوب شهری در شهر اراک در سوطح اطمینوان حکمروایی و رضایتمندی نهایی از حکم

 معنادار وجود دارد. ایدرصد رابطه 33بالای 
 

های تحلیل واریانس  مدل رگرسیونی  بین میزان رضایت از حکمروایی خوب شهری و شاخص -5جدول 

 گانهشش

 1931های پژوهش، : یافتهخذأم

 df مجموع مربعات مدل
میانگین 

 مربعات
 Fمقدار

Sig.سطح( 

 معناداری(

 .555 030/01 180/22 3 119/193 رگرسیون
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 5ادامه جدول 

 df مجموع مربعات مدل
میانگین 

 مربعات
 )سطح معناداری(.F Sigمقدار

   .9335 911 211/133 مقدار باقی مانده

    989 335/280 کل

 

-نیز ملاحظوه موی  3جدول ) های مدل رگرسیونضرایب شاخص طور که در جدولهمان

ایوی خووب شوده در تبیوین رضوایتمندی از حکمرویبررسو ةگانمیزان قدر  ابعاد شش، شود

دهد، بوین گونه که ضریب استاندارشدۀ بتا نشان میشهری یکسان و ی  جهت نیست و همان

منودی و عودالت ابعاد مشارکت، ثبا  سیاسی و مبارزه با فساد، دسترسی به اطلاعوا ، قوانون

مستقیم وجود دارد. در بوین ایون  ةحکمروایی خوب شهری رابطمندی از اجتماعی با رضایت

اثرگذاری و قدر  تبیین بیشتری نسبت بوه  -119/5ابعاد، بعد دسترسی به اطلاعا  با ضریب 

هور انود کوه ایون  ،مندی از حکمروایی داردبینی میزان رضایتشده در پیشابعاد بررسی یةبق

شده بین بعود اثربخشوی و کوارآیی مشاهده مقدار اثرگذاری معکوس است. هر اند همبستگی

؛ حکمروایی خوب شهری در شهر اراک ی  همبستگی بسویار جزئوی اسوت با رضایتمندی از

  به دسوت آموده بورای ایون رابطوه، Sig) شود میزان خطای آلفایطور که مشاهد میاما همان

اسوت و ایون بودان  581/5یعنی برابر با میزان  ؛ 50/5) بسیار بیشتر از میزان خطای قابل قبول

 شده به هیچ وجه معنادار نبوده و قابل اعتنوا و اعتمواد نیسوتمعنا است که همبستگی مشاهده

 . 3جدول )
 

 گانه(های شش)شاخص های ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای مستقلآماره -2جدول 

 1931های پژوهش، : یافتهخذأم

 مدل

 ضریب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 tمقدار 

Sig 

)سطح 

 B معناداری(
خطای انحراف 

 استاندارد
 بتا

 .555 -331/9  .119 -323/5 )ضریب ثابت 

 .552 181/9 .101 .589 .230 مشارکت



 921                 ...     یخوب شهر ییحکمروا هایشاخص تیوضع یبررس     سال شانزدهم                 

 

 2ادامه جدول 

 مدل

 ضریب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 tمقدار 

Sig 

)سطح 

معناداری

) B 
خطای انحراف 

 استاندارد
 بتا

 .581 105/1 .581 .580 .133 اثربخشی و کارآیی
 .555 302/3 .309 .583 .321 ثبا  سیاسی و مبارزه با فساد

 .555 -033/3 -119/5 .532 -881/5 دسترسی به اطلاعا 
 .550 890/2 .181 .111 .910 مندیقانون

 .555 012/3 .032 .589 .133 عدالت اجتماعی
 

 ر مناطق شهر اراکهای حکمروایی خوب شهری دبررسی تفاوت شاخص .3. 5

جهت بررسی تفاو  معناداری بین مناطق شهر اراک از لحاظ حکمروایی خوب شهری از 

  اسوتفاده شوده اسوت. نتوایج نشوان داده اسوت کوه در F)آزموون  طرفوهتحلیل واریانا ی 

منودی و عودالت های اثربخشی و کارآیی، ثبوا  سیاسوی و مبوارزه بوا فسواد، قوانونشاخص

مناطق در سطح مشابهی  ةداری وجود ندارد و هم، تفاو  معناشدهق بررسیاجتماعی بین مناط

دار شاخص مشارکت و دسترسی به اطلاعوا  معنوی 2ها بین مناطق، در قرار دارند؛ اما تفاو 

، متفواو  از دیگور شودهبوده است. به عبارتی دیگر، حداقل میانگین یکوی از منواطق مطالعوه

  تسواوی میوانگین حکمروایوی 0Hصوفر)فرضویة نابراین، ب. شاخص مذکور است 2مناطق در 

  پذیرفتوه 1H) مخوالف ةشاخص مذکور رد شده است و فرضوی 2 در خوب شهری شهروندان

 . 1جدول ) شده است
 

استفاده از تحلیل با های حکمروایی خوب شهری در مناطق شهر اراک بررسی تفاوت شاخص -7جدول 

 واریانس 

 1931های پژوهش، : یافتهخذأم

 F sig میانگین مربعات df مجموع مربعات واریانس هاشاخص

 مشارکت
 801/5 3 353/9 گروهیبین

 298/5 913 533/35 گروهیدرون 551/5 081/9
  989 315/39 مجموع
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 7ادامه جدول 

 F sig میانگین مربعات df مجموع مربعات واریانس هاشاخص

اثربخشی و 

 کارآیی

 330/5 3 118/1 گروهیبین
 205/5 913 831/33 گروهیدرون 199/5 113/1

  989 313/33 مجموع
ثبا  سیاسی و 

 مبارزه با فساد

 323/5 3 013/2 گروهیبین
 930 913 823/133 گروهیدرون 113/5 031/1

  989 935/102 مجموع
دسترسی به 

 اطلاعا 

 220/1 3 355/3 گروهیبین
 382/5 913 039/182 وهیگردرون 593/5 039/2

  989 339/181 مجموع

 مندیقانون
 993/5 3 933/1 گروهیبین

 231/5 913 513/33 گروهیدرون 210/5 280/1
  989 323/155 مجموع

 عدالت اجتماعی
 090/5 3 193/2 گروهیبین

 931/5 913 321/191 گروهیدرون 183/5 032/1
  989 003/199 مجموع

 

دو شاخص مشارکت و دسترسی به اطلاعا  زمینة ها در که مشخص شود تفاو برای این

شواخص  ةاستفاده شوده اسوت. در زمینو 1از آزمون  توکی ،مربو  به کدام ی  از مناطق است

و خیلوی و متفاو  از دیگر منواطق اول  ةدر طبق 80/1ای ی  با میانگین رتبهمنطقة مشارکت، 

 33/1ی  بوا میوانگین  ةشاخص دسترسی به اطلاعا ، منطق ةدر زمین. دشوضعیف مشاهده می

وضعیتشوان  دوم قرار دارند کهطبقة مناطق در بقیة اول و خیلی ضعیف قرار گرفته و طبقة در 

یو  متفواو  اسوت کوه البتوه منطقوة دو شاخص موذکور زمینة در  ،بنابراینکمی بهتر است. 

دیگر نیز با توجوه بوه میوانگین منطقة اهار  زیراست؛ تفاو  آن با مناطق دیگر اندان زیاد نی

از جملوه دلوایلی .  8)جدول  شوندتر از حد میانگین و ضعیف ارزیابی میمحاسبه شده پایین

بودن سطح خدما   ی ، پایین ةباشد موقعیت جغرافیایی منطقمؤثر که می تواند در این زمینه 

شاخص مشارکت و دسترسی بوه اطلاعوا   دو ةو تسهیلا ، عملکرد مناسب مدیریت در زمین

 .کردتوزیع فضایی اشاره و 

                                                 
1. Tukey 



 923                 ...     یخوب شهر ییحکمروا هایشاخص تیوضع یبررس     سال شانزدهم                 

 

 های حکمروایی خوب شهریهای همگن بر اساس شاخصبندی مناطق در گروهطبقه -4جدول 

 1931های پژوهش، : یافتهذخأم

 شاخص
 تعداد

معناداری طبقات در 

 05/0سطح آلفا

 شاخص
 تعداد

معناداری طبقات در 

 سطح

 05/0آلفا

 مشارکت
دسترسی به 

 2 1 2 1 اطلاعات

  33/1 11 1 ةمنطق  80/1 13 1منطقة 
 11 2منطقة 

 
 13 2 ةمنطق 58/2

 
81/1 

 13 9منطقة 
 

 11 9 ةمنطق 532/2
 

88/1 
 30/1  11 3 ةمنطق 533/2  11 3منطقة 
 31/1  01 0 ةمنطق 533/2  11 0منطقة 

 

 های حکمروایی خوب شهریسازی معادلات ساختاری ارزیابی شاخصمدل .1. 5

ها انجام شود. ییدی و سنجش اعتبار مقیاسأیعنی تحلیل عاملی ت ؛گیریدر ابتدا مدل اندازه

عاملی برای ایجاد و سنجش اعتیار مقیاس حکمروایوی ی  CFA 1مدل تحلیل عاملی تأییدی )

شود. ترسویم و مطالعوه  Amos Graphicsافزار در محیح نرم  2شکل)خوب شهری، به شرح 

مربو  به  ۀشدها یا متغیرهای مشاهده  نمودار مسیر مقیاس را بر اساس معرف9)شمارۀ شکل 

 دهد.آن همراه با برآوردهای استاندارد ضرایب مسیر رگرسیونی نشان می
 

 
 استاندارد مدل عاملی تأییدی برای سنجش مقیاس حکمروایی خوب شهریبرآوردهای  -3شکل 

 1931: یافته های پژوهش، ذخأم

                                                 
1. Confirmatory Factor Analysis 
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  خطوای C.R ، برآورد استاندارد ضرایب مسیر، همراه با نسبت بحرانوی)8)شمارۀ جدول 

طور که در جودول همان دهد.ها را نشان می  آنP-valueداری )  و سطح معنیS.Eاستاندارد )

شوده ضورایب توأثیر رگرسویونی مربوت و تمامی متغیرهوای مشواهده ،قابل مشاهده شده است

س خوود دارنود کوه بزرگوی ایون ضورایب )توأثیرا  عواملی  بورای مقیواس معناداری با مقیا

حکمروایی در حد بسیار بالایی است. در این جدول، سطح معناداری برای بارهوای عواملی یوا 

گزارش نشده است. این امر به ایون دلیول  1eضرایب رگرسیونی استاندارد متغیر مشاهده شده 

گور  بورای متغیور پنهوان نشوان )یوا معورف غیر مرجععنوان متاست که این متغیر به ترتیب به

حکمروایی خوب شهری در نظر گرفته شده است تا بدینوسیله بدون مقیاس بودن ایون متغیور 

بوه هموین دلیول  .ها برطرف شودگیری بودن آنپنهان و به عبارتی، بدون ریشه و واحد اندازه

هوا و تاندارد ضورایب و واریواناهای مسویر اولیوه بورای بورآورد غیراسواست که در دیاگرام

-اند ، روی پیکوانهای غیراستاندارد برای رعایت حجم زیاد گزارش نشدهها )مدلکوواریانا

عنووان بوه 1 مقوادیرشده با متغیر پنهان مربو  های مربو  به مسیرهای بین این متغیر مشاهده

 ۀشوداس متغیور مشواهدهشود تا مقیاس آن هموان مقیوضرایب غیر استاندارد در نظر گرفته می

هوا و داری ضرایب این مسیرها نیز با توجوه بوه مقوادیر اسوتاندارد آنمربو  باشد. البته، معنی

 . 3جدول ) دار دیگر محرز استمقایسه با ضرایب معنی

 
 شده بر مقیاسهای مشاهدهعاملی معرف برآوردهای استاندارد و سطوح معناداری بار -3جدول 

 1931ژوهش، های پ: یافتهذخأم

 حکمروایی خوب شهری

 سطح معناداری خطای استاندارد نسبت بحرانی وزن رگرسیونی متغیرها

 -- -- -- 555/1 مشارکت

 55/5 591/11 538/5 511/1 کارآیی و اثربخشی

 55/5 183/15 118/5 310/1 ثبا  سیاسی و مبارزه با فساد

 55/5 823/15 221/5 933/2 دسترسی به اطلاعا 

 55/5 031/15 193/5 333/1 مندیونقان

 55/5 309/3 103/5 099/1 عدالت اجتماعی

 



 991                 ...     یخوب شهر ییحکمروا هایشاخص تیوضع یبررس     سال شانزدهم                 

 

گیوری، عاملی برای ارزیابی اعتبار مقیاس انودازه های تحلیل مدلآخرین بخش از خروجی

هوای بورازش ترین شواخصمقادیر برخی از مهم  15) های برازش مدل است. جدولشاخص

گیری نشان ی را همراه با مقادیر معیار آن برای تصمیمگیری حکمروایی خوب شهرمدل اندازه

هوای ها معیارهایی برای تأیید مدل نظری تدوین شده بوا اسوتفاده از دادهدهد. این شاخصمی

هوای فووق که به مفهوم ضمنی هر کدام از شاخصدر این جا بدون آن گردآوری شده هستند.

هوای ها در سوه گوروه شواخصه این شاخصشود کپرداخته شود، تنها به این نکته بسنده می

: شواخص GFIدوم مربعا  باقیمانوده و  ة: ریشRMRیا کای اسکوئر،  CMINبرازش مطلق )

: CFIبونوت و  -بنتلور ۀشد: شاخص نرمالNFIهای برازش تطبیقی )نیکوی برازش ، شاخص

: RMSEAجوویی و : نسوبت صورفهPRATIOهای برازش مقصد )برازش تطبیقی  و شاخص

شوود گونه کوه ملاحظوه مویشوند. همانبندی میمیانگین مربعا  خطای برآورد  تقسیمشة ری

هوای گیوری را بوا دادهاعتبار و برازش بسویار خووب مودل انودازهذکرشده، شاخص  3تمامی 

 کنند. گردآوری شده تأیید می
 

 گیری مقیاس حکمروایی خوب شهریهای برازش مدل اندازهشاخص -10جدول 

 1931های پژوهش، فته: یاذخأم

مدل اندازه 

 گیری

 شاخص های برازش
CMI

N 
DF Sig. 

RM

R 
GFI NFI CFI 

PARTI

O 

RMS

E 

ی 
وای
مر
حک

ری
شه
ب 
خو
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 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 2

پایدار شوهری اسوت.  ةمدیریت شهری امروزه از موضوعا  مهم در راستای توسعی بررس

است که رویکرد حکمروایی خووب  شده کیدأالگوها و رویکردهای مختلفی ت بر در این زمینه

ها و ااراوب نظامند این رویکرد ترین این رویکردها است. استفاده از شاخصشهری از مهم

بر همین اساس بررسوی هور شوهر بور اسواس . کندکانی کم  شهری هر متوسعة تواند به می

توسوعة تواند به های حکمروایی قرار دارد میای از برخورداری از شاخصکه در اه درجهاین

هدف تحقیق حاضور . کندها کم  ریزی برای رشد و بهبود  جایگاه این شاخصشهر و برنامه

 است.نیز بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری در شهر اراک 

مودیریت در دهد که های حکمروایی خوب شهری در شهر اراک نشان میبررسی شاخص

شوده نوه تنهوا در شش شاخص بررسی زیرااست؛  نشدهای ها توجهشهر اراک به این شاخص

تر از حود متوسوح و در شورایح پایین بلکه؛ بر اساس دیدگاه مردم قرار ندارند وبیخوضعیت 

نسوبت بوه  93/2شاخص اثربخشی و کارآیی بوا میوانگین رند. ضعیف و خیلی ضعیف قرار دا

سایر شاخص ها بیشترین میانگین را دارد. هر اند این شاخص نیز کمتر از حد متوسح است. 

، 13/2، ثبا  سیاسوی و مبوارزه بوا فسواد بوا 53/2یعنی مشارکت با  ؛هامیانگین دیگر شاخص

نیز ایون موضووع  35/1، عدالت اجتماعی با 31/1مندی با ، قانون83/1دسترسی به اطلاعا  با 

 است. 2ها نیز برابر با مجموع میانگین شاخص .کنندیید می أرا ت

بور اسواس آزموون تحلیول  هوابررسی وضعیت مناطق از نظر برخورداری از این شواخص

بووده  50/5)سطح معناداری بیشتر از  نیز نشان داد که مناطق با همدیگر تفاو  ندارد واریانا

با میانگین و دسترسی به اطلاعا   80/1ای با میانگین رتبه مشارکت موردجز در دو ه ب  .است

دارای شرایح بسیار ضعیفی در این  دیگرمنطقة ی  شهر اراک به نسبت اهار منطقة که  33/1

 البتوه .بوده اسوت  50/5)سطح معناداری آزمون تحلیل واریانا نیز کمتر از  شاخص ها است

بلکوه بوه ؛ لی بر این نیست که دیگر مناطق شرایح مناسبی در این زمینه دارنوداین موضوع دلی

 ی  کمی بهتر هستند.  ةنسبت منطق

هوا کید بور اسوتفاده از ایون شواخصأرسد که عدم تبا توجه به وضعیت موجود به نظر می

جوه . در حقیقوت بوا توکندناپذیری وارد تواند به مدیریت شهر اراک صدما  جبرانمسلما  می
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توسوعة پایودار شوهری و بوه توسوعة کم  بارۀ موضوع های حکمروایی درکه شاخصبه این

ایون رونود نوه تنهوا مشوکلا   ةادامودارنود، کید أشهری متشکل از مردم و مدیران تیکپاراة 

؛ شهری به وجود موی آوردتوسعة مشارکت مردم و تعاملا  مختلف برای زمینة مختلفی را در 

 بنوابراین،شووند. گون شهری نیز به جایگاه استاندارد و پایداری منجر نمیهای گونابلکه برنامه

ریزی برنامهسرلوحة  راهای حکمروایی و اهمیت دادن به آن کارگیری شاخصه ب مدیران باید

تووان گیری پژوهش اند پیشنهاد میبا توجه به نتیجه ،. به طور کلیقرار دهند اراک شهربرای 

های حکمروایی خوب شهری در سیستم مودیریتی شوهر اراک در صتعریف شاخ-1.کردارائه 

هوای های مناطق مختلف بوا توجوه بوه تفواو بررسی ضعف -2سطوح و واحدهای مختلف.

های حکمروایی خوب شوهری بوه شاخصتوسعة موجود که ممکن است در آینده در راستای 

کوارگیری ایون ه بوهای اجتمواعی و فضوایی بورای اجورا و تقویت زیرساخت -9وجود آید. 

 ها در سیستم مدیریتی شهر اراک.شاخص

 نامهکتاب

پوذیری حکمروایوی خووب  . تحلیل و ارزیوابی میوزان تحقوق1932و اسدیان، م. ) .ابراهیم زاده، ع .1

-95 ، 2) 3، ایمنطقوه-نشریة جغرافیا و آمایش شوهریشهری در ایران: موردشناسی، شهر کاشمر. 

11. 

هوای مطالعوة تطبیقوی شواخص . 1939پوور، ن. )م. ر. و گوهری قاسوماجزاء شکوهی، م.، رهنما،  .2
مجموعه مقالوا  ششومین هموایش ملوی برناموه . حکمروایی خوب شهری در کلان شهرهای ایران

  . مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.1-13آبان )صص.  22تا  21، ریزی و مدیریت شهری

. تحلیل وضعیت حکمروایی خوب شهری در مناطق دو و اهوار شوهر کرموان  .1933باغگلی، م. ) .9

 ، ایران. ، دانشگاه فردوسی مشهدمنتشرشدۀ کارشناسی ارشد جغرافیانامة )پایان

 دانشگاه هنر.: تهران .مدیریت و حکمرانی شهری . 1988). و اسدی، ا .برک پور، ن .3

 .درآمدی بر حکمروایی خووب شوهری در رویکوردی تحلیلوی . 1988)ر. ار، و تاجد. ا. تقوایی، ع .0

 .30-08 ، 1) 29، مجلة مدیریت شهری

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/888620
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