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 چکیده

امروزه حکمروایی خوب شهری نگرشی جدید در ساختار مدیریت شهری است که همه رویکردهای سنتی و متمرکز مدیریت 

در شهر شیراز  شهری بر شکوفایی شهریشهری را به چالش کشیده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات حکمروایی خوب

تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را  -است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام به صورت توصیفی

نفر بوده است که با استفاده از فرمول  1569534تعداد  1395دهد که براساس سرشماری سال شهروندان شهر شیراز تشکیل می

های پژوهش از آزمون تی نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل یافته 384ای به تعداد نمونهکوکران حجم

نتایج آزمون تی نشان داد که شاخص  ای، تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.تک نمونه

در میان ترین میانگین را کم 809/2ثربخشی با میانگین بیشترین میانگین و شاخص کارآیی و ا 213/3پذیری با میانگین مسولیت

بیشترین میانگین را در میان  365/3دارد. شاخص کیفیت زندگی با میانگین های حکمروایی خوب شهری در شهر شیراز شاخص

های ترین میانگین در میان شاخصکم 887/2های شکوفایی شهری و شاخص برابری و عدالت اجتماعی با میانگین شاخص

به منظور بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر شکوفایی شهری در شهر شیراز از آزمون  دارد.در شهر شیراز شکوفایی شهری 

بر  387/0ضریب بتای  باشهری بیشترین تاثیر را حکمروایی خوبنتایج نشان داد که  رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

بر شاخص توانایی تولید دارد.همچنین نتایج ضریب پیرسون  143/0را با مقدار ضریب بتای شاخص کیفیت زندگی و کمترین تاثیر 

رابطه مستقیم و معناداری بین این دو  /554نشان داد که رابطه بین حکمروایی خوب شهری و شکوفایی شهری با ضریب پیرسون 

 برقرار است.

 شهر شیرازشکوفایی شهری،  مدیریت شهری،حکمروایی، حکمروایی خوب شهری، : کلمات کلیدی
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 مقدمه

 طرح و صنعت و علم پیشرفت از حاصل هایدگرگونی از ناشی که است مواجه هاییچالش با امروز جهان

 آن مسئولیت و متحول نیز دولت نقش امروز، متحول جهان در. است اجتماعی و جدید سازمانی نیازهای

 افزایش با است والزم نبوده جدید نیازهای به پاسخگویی به ادرتنهایی ق به هادولت بود، خواهد متفاوت

 افزایش را جدید نیازهای به پاسخگویی توان نهادهای عمومی در تازه نیروی بازدمیدن طریق از خود هایقابلیت

 شدن جوامع، شهری شهری، جمعیت روزافزون رشد همچون (. مسائلی1397هنزایی و الهیاری،حسنی) دهند

 هایروش از گیریبهره سوی به را گیران تصمیم و مدیران شهروندمداری، و پاسخگویی ضرورت و جهانیشدن

 خوب حکمروایی زمینه این در مطرح روشهای از یکی است؛ داده سوق شهری مدیریت در زمینه مطلوب

 صحیح مدیریت به که است هنجاری مفهوم یک خوب حکمروایی .(1397است )ملکی و همکاران، شهری

 اساسی هایآزادی و حقوق به احترام بر مبتنی دموکراتیک، مدرن گیری تصمیم شرایط در عمومی هایکاال

 ایران در شهری مدیریت وضعیت به نگاهی نیم (.2018همکاران، و کلوشاچک) دارد تاکید اقتصادی فعاالن

 از و افتاده بخشی مدیریت گرداب و در گرفته فاصله سیستمی مدیریت از مدام شهری مدیریت دهدمی نشان

است )زیاری و  شده پایین گرفتار به باال از هایدیدگاه در و ماندهعقب آن از حاصل مسائل و شهرنشینی روند

 (.1397همکاران،

 در نوین موجی دهندةنشان غیره و شهری، خوب حکمرانی مشارکت، چون توانمندسازی، نوینی مفاهیم طرح

مفهوم  کرده مطرح را آن ملل سازمان است سالی چند که جدیدی مفاهیم زا است. یکی شهری ریزیبرنامه تفکر

 هدایت در را آنها تا است شهری مدیریت نوآورانة هایروش ترویج آن هدف که است شهری شکوفایی

 که مفهوم، این. کند کمک شهری شکوفایی زیستی و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آیندة به سوی شهرشان

 پایدار شهری توسعة سمت به حرکت از برآیندی است، اخیر هایسال در شدهای مطرحرویکرده از ترکیبی

. است هاگزینه پایدارترین و بهترین انتخاب نیازمند که کنیممی زندگی دنیایی در ما خالصه، طور. بهاست

 با شیراز شهرکالن (.1399پور و همکاران،)دانش کند ایفا مهمی نقش راستا این در تواندشهری می شکوفایی

 روی اراضی وسازساخت رسانی،خدمات هایهزینه افزایش همچون مشکالتی و متخلخل و رویهبی توسعه

 نشینیحاشیه گسترش و نوسازی و بهسازی جهت موجود هایبافت به توجه عدم هوا، آلودگی تشدید نامناسب،

 محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی، لمسائ تشدید باعث شده ذکر روند با توسعه ادامه که باشدروبرو می

 جدید ابزارهای کارگیری به و مدیریتی کالنِ رویکردهای در تجدیدنظر است، آنچه نیاز بنابراین. شد خواهد

تواند رشد و بنابراین نقش حکروایی خوب شهری به عنوان مدیران اصلی شهر می. است ریزیبرنامه در

ها و مدیریت مناسب درپی داشته باشد. بنابراین هدف این هشکوفایی شهری در صورت اجرای صحیح برنام

پژوهش بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر شکوفایی شهری در شهر شیراز است و این پژوهش در پی 

 پاسخ به این سوال است که حکروایی خوب شهری چه اثراتی بر شکوفایی شهر شیراز دارد؟

 ر انجام شده است:در رابطه با موضوع مطالعاتی به صورت زی
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ای در چارچوب حکمروایی خوب شهری در منطقه ( به بررسی توسعه پایدار محله1396کریمی و همکاران )

 در ایمحله پایدار توسعه و شهری حکمروایی خوب بینشهر تهران پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که  6

 امر این دهندهمتغییره نشان چند رگرسیون ونآزم از حاصل نتایج. دارد وجود رابطه معناداری6  منطقه محالت

 پایدار توسعه در را تاثیر بیشترین مشارکت شاخص خوب شهری، حکمروایی هایشاخص بین در که است

پذیری ( به سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب شهری بر زیست1397زیاری و همکاران )ای دارند. محله

 زیست و شهری خوب حکمروایی هایشاخص ه گرفتند که وضعیتاند و چنین نتیجشهر بوشهر پرداخته

 پذیریزیست و شهری خوب حکمروایی هایبین شاخص همچنین. باشندمی نامطلوب بوشهر شهر در پذیری

 معنادار و متوسط تأثیر دهندهنیز نشان چندمتغیره رگرسیون نتایج. دارد وجود متوسطی تا ضعیف رابطه شهری

( به 1398الدینی )رضائی و شمس .است بوشهر شهر پذیریبر زیست شهری خوب حکمروایی هایشاخص

شهری در شهر فردوسیه شهریار پرداختند  فضاهای در اجتماعی عدالت و شهری خوب حکمروایی بررسی رابطة

و چنین نتیجه گرفتند که حکمروایی خوب شهری رابطه معناداری با میزان تحقق عدالت اجتماعی در شهر 

. شوده دارد و با افزایش میزان حکمروایی خوب شهری بر میزان تحقق عدالت اجتماعی افزوده میفردوسی

( به بررسی رابطه بین حکمروایی خوب شهری و رضایتمندی شهروندان از عملکرد 1398حبیبی و محبوبی )

ندی با یکدیگر شهرداری دوگنبدان پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که بین حکمرروایی خوب شهری و رضایتم

های حکمروایی هری افزایش یابد، سطح رابطه معنادار وجود دارد. بنابراین هرچه میزان و سهم شاخص

( به بررسی ارتباط حکمروایی خوب شهری 1399انتخابی و همکاران )امیر یابد.رضایتمندی مردم نیز افزایش می

 حکمروایی خوب هایگرفتند که شاخصه و توسعه کارآفرینی شهری در شهر رشت پرداختند و چنین نتیج

 رویکرد با شهری مدیریت توسعه با بنابراین .دارند معناداری و مثبت تأثیر شهری کارآفرینی توسعه بر شهری

 کاهش و اشتغال توسعه راستا در همین و یافت خواهد ارتقا ابعاد همه در کارآفرینی شهری، خوب حکمروایی

 نیست. انتظار زا دور امروزی شهرهای در بیکاری

شهری ای به بررسی اثرات حکمروایی خوببررسی مطالعات گذشته بیانگر این موضوع است که تاکنون مطالعه

باشد. مطالعات پیشین هرکدام به بر شکوفایی شهر نپرداخته است و این پژوهش از این حیث تازه و نو می

پذیری ، توسعه کارآفرینی شهری، زیستنحوی به بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری و عدالت اجتماعی

اند. بنابراین پرداختن به این مهم که اثرات حکمروایی خوب شهری چه تاثیراتی بر شهری و غیره پرداخته

 ها برقرار است حائز اهمیت است.ای بین آنتواند داشته باد و چه نوع رابطهشکوفایی شهری می

 

 مبانی نظری

 مفهوم و لغت درواقع. کردن است هدایت آن معنی و است شده گرفته کیبرنان یونانی لغت از حکمرانی مفهوم

 برخالف شهری حکمروایی. دارد اجرا در و هم گذاریسیاست در هم بودن پاسخگو به اشاره حکمرانی،

 حکمروایی. پردازدمی شهری خدمات و زیربناها حفظ و اتخاذ به است که مدیریتی فرایندی شهری، مدیریت
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های سازمان و شهر اداره رسمی نهادهای میان متقابل کنش اساس بر که دانست توان فرایندیمی را شهری

حکمروایی شهری که اغلب به عنوان جایگزینی  مفهوم(. 1397پور و همکاران،گیرد )تقیمی شکل غیردولتی

شود رنظر گرفته میهای سنتی دولت )متمرکز، سلسله مراتبی، از باال به پایین، بوروکراتیک( دبرای روش

های عملیاتی عمومی ها و شبکههای عملیاتی رویکردی براساس مکانیزمها و شبکهرویکردی براساس مکانیزم

داران عمومی های تنوع گسترده سهامها و مکانیزمسازی سیستمدهی و حتی یکپارچهبا هدف همکاری، سازمان

 به و هادولت چگونگی حکمرانی تبیین بر خوب حکمرانی (.1396و خصوصی است )روستایی و همکاران،

 جمله از آن هایترین شاخصهمهم در خوب صفت و داشته داللت شهروندان با حکومت رابطه بر خاص طور

 و پذیریمسئولیت داری،درفرآیند حکومت مردم گسترده مشارکت دولتها، پاسخگویی قانون، حاکمیت بر تاکید

 (.1395زاده و همکاران،علیاست )حاجی یافته انعکاس آن ربخشیاث و کارایی حکومت جوییعدالت

 ازنظر. است پرداخته مفهوم حکمروایی خوب به 1973 سال در که است پردازینظریه اولین اللینمک برلیان

 است فرایند نوعی حکمروایی اما است قانونی قدرت با حقوقی و رسمی نهادهای از ایمجموعه حکومت او،

 و برگرفته در را غیررسمی و رسمی فرایندهای و غیرسازمانی ساختارهای که ای،گونه به ؛(1396 زاده،حاجی)

 جسوپ (.Li et al, 2017) دهدمی شکل را متنوعی بازیگران میان متقابل روابط گیریتصمیم هایعرصه در

 پارادایم حکمروایی ظهور. است وابسته فعالیتها هماهنگی از حالت هر به حکمروایی که کنندمی اشاره مایر و

 سازمانیمذاکرة درون فردی، بین هایشبکه خودسازماندهی. است سیاسی اقتصاد در تغییرات به وابستگی علتبه

 مراتب اقتصادی،سلسله در هماهنگی یا بازارها در تغییرات از مهمتر تمرکززدایی برای بسترسازی و هماهنگ،

نحوی  به شهری خوب حکمروایی گفت توانمی بنابراین .(1359کاران،بودند )عزیزی و هم اجتماعی و سیاسی،

 طورکلی به و مردان و زنان دسترسی نمودن بستر فراهم آن هدف و دارد پیوند شهروندان رفاه با ناگسستنی

 تأکید شهروندی، پایه حقوق بر شهری خوب حکمرانی. است شهروندی وحقوق به منافع جامعه اقشار همه

 مناسب، شامل پناهگاه شهری، زندگی هایضرورت به دسترسی از توانرانمی کودکی یا زن مرد، چهی که کندمی

 باز و تحرك عمومی امنیت و اشتغال تغذیه، و آموزش سالمتی، محیط پاکیزه، بهداشت سالم، مسکن،آب امنیت

 سالمت و امنیت نظم، شرفت،پی رفاه، به نیل رابرای منابع گیری از بهره و جامعه افراد شکوفایی زمینه و داشت

 (. 1398شمس و هماشمی بیستونی،کند )می فراهم اجتماعی و فردی

توسعه سازمان ملل متحد هایی که از طرف بانک جهانی و برنامهدرمورد حکمروایی خوب شهری شاخص

 و تقدر انتخاب صاحبان فرایندهای ازطریق مطرح شده است عمومیت بیشتری دارد. پاسخگویی: پاسخگویی

 به وجود آنها که نتایجی و عمومی سازی تصمیم طریق، بدان گردد کهمی تعیین هاییرویه طریق از طور همین

 فرایندی گیرند. مشارکت: مشارکتمی قرار حمایت آنها مورد بازخورد و عمومی تعامالت راستای در آورندمی

-ازاجماع شوند. اجماع سازی: منظورمی سهیم شهری هایگیریتصمیم در شهروندان مسئوالن آن در که است

 ستیز درحال و گاه مختلف منافع و هاگروه عرصه شهر. است مختلف منافع توافق میان ایجاد و تعدیل سازی،

 بین برای تعامل الزم هایزمینه و شرایط (. حاکمیت قانون: برقراری1398است )حبیبی و محبوبی، بایکدیگر
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 است خصوصی بخش و اسالمی شورای شهر، کنندهنهادهای اداره وندان،شهر شامل که شهری مدیریت عناصر

 پنهان .است گیریتصمیم در کاریپنهان مقابل است. شفافیت: نقطه قانونمندی مدار بر قرارگرفتن و نیازمند

 .شودمی آن گسترش از مانع شفافیت آنکه حال دهد؛افزایش می را گیری تصمیم در فساد بروز امکان کاری،

 رفاهی وضعیت ارتقای زمینه در شهروندان برای همه مناسب هایفرصت عدالت، از منظور :انصاف و التعد

است.  گیریتصمیم و اعالم نظر در محروم اقشار مشارکت و منابع عادالنه تخصیص در جهت تالش خود،

 خدمات ارائه شهروندان، نیازهای تامین برای منابع موجود از مناسب براستفاده معیار کارایی: این و اثربخشی

 (.1399نیا،نژاد و خواجویاست )معروف استوار مردم و رضایت شهری

 مفهومی شکوفاییتواند منجر به شکوفایی شهری و رونق آن شود. حکروایی خوب در قالب مدیریت شهری می

شود می مطرح انصاف و عدالت با همراه محیطی در هماهنگ و متعادل توسعه با ارتباط در که است گسترده

(Un-Habitat,2016). ابتدایی صورتی به1930  دهة در بار نخستین که است مفهومی شهری شکوفایی 

 در سرانجام،. است گرفته انجام آن تکمیل برای مختلفی مطالعات امروز به تا و گرفت شکل آن دربارة بحث

 سنجش برای شهری کوفاییش شاخص نام به را جامعی شاخص متحد ملل بشر اسکان سازمان2012، سال

 ،یشهر ییشکوفا (.1400کرد )جهانی و همکاران، معرفی شهرها برای اقتصادی و انسانی توسعة و رشد میزان

. است گرفته صورت یزندگ از تیرضا یبرقرار و سنجش یراستا در که است ییهاتالش نیروزتربه از یکی

 زانیم یبررس به تنها که ساده ییهاشاخص با که اردد تردهیچیپ یمفهوم ییشکوفا شد، گفته آنچه بر افزون

 ابعاد شامل شکوفا یزندگ. دیآینم دستبه پردازد،یم آنها یشخصی خودروها تعداد ای افراد یمال درآمد

 داشتنتعلق مهم، و معنادار روابط داشتن خود، شهر ندةیآ در داشتننقش همچون یگرید نامحسوس و یرمادیغ

)شرفی و  است تیواقع به یفرد یاهایرؤ لیتبدی برا الزم یهاتیقابل و منابع داشتن و یتیحما یهاانجمن به

 سازمان که است داریپا یشهر توسعه سمت به حرکت از یندیبرآ یشهر ییشکوفا موضوع (.1397همکاران،

 افتنی ل،یوتحل هیتجز جهان، یشهرها تیوضع یابیارز جهت کپارچهی ساختار کی جادیا یبرا را آن متحد ملل

 (.1398)فنی و همکاران، دینمایم مطرح یعلم چارچوب کی اساس بر یضرور یهاتیاولو یمعرف و مشکالت

 فراتر یزیچ یمعنا بهی شهر ییشکوفا  متعاقبا و یاساس یازهاین برآوردن از شتریب یزیچ مفهوم به ییشکوفا

  (.Sasaki, 2014) است یشهر مشکالت و مسائل با مواجهه از

 .بخشدمی کالبد انسانی هایفعالیت به که است اجتماعی وسازساخت نوعی شکوفایی هابیتات دگاهدی از

 مقیاس در چه و بزرگ مقیاس در چه مکانی، و زمان هر در طرفانهبی شرایطی در آگاهانه، و عمد به شکوفایی

 که آنجایی از و گیردمی شکل حیاتی بعد پنج ادغام از شکوفا شهر یک. کندمی وسازساخت به شروع کوچک،

 ابعاد این از یک هیچ است، شکوفایی مهم بسیار ویژگیهای از یکی عدالت، و مشارکت با همراه متوازن توسعه

 توانایی این ابعاد عبارتنداز توانایی تولید: افزایش. (1397)احدنژاد و همکاران، کند پیدا غلبه دیگری بر نباید

 شهری تولید توانایی. دهدمی ارتقاء را شهری هر شکوفایی نهایت در و رقابت واضحی طور به شهری، تولید

 کیفیت زندگی: شهر (.1399همکاران، و پوردانش) دارد اشاره خروجی به ورودی تبدیل در شهر یک کارآیی به
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 تضمین و مدنی،هویت اجتماعی، همبستگی افزایش منظور به عمومی فضاهای از استفاده که است شهری شکوفا

 برای هاها: زیرساختزیرساخت (.1399همکاران، و رضاعلی)کند می تقویت را مال و جان امنیت و منیای

. کنندمی فراهم را شهرها رشد اساس و پایه و. هستند حیاتی امری شهری شکوفایی و عملکرد توسعه،

 (ICTs) رتباطاتا و اطالعات مدرن فناوری و کارآمد حملونقل شبکه بهداشت، و آب مناسب هایزیرساخت

 نیروی وریبهره بهبود محلی، تجاری بنگاههای بین رقابت ترویج شهری، مناطق اقتصادی رشد و پایداری به

 شامل عدالت اجتماعی: عدالت و برابری (.1398همکاران، و فنی)کنند می کمک گذاریسرمایه افزایش و کار

 و قوانین از اطمینان حصول قانونی هایچارچوب با توسعه، یا اقتصادی رشد مزایای سیستماتیک بازتوزیع

 ترویج. است پذیرآسیب هایگروه و هااقلیت فقرا، حقوق از حمایت مؤسسات و همه، برای یکسان شرایط

 اجتماعی، هایحوزه همه در مدنی مشارکت ارائه و اقتصادی -اجتماعی برابری افزایش شامل همچنین عدالت

 از یکی محیطیزیست محیطی: پایداریزیست پایداری (.1397ر و همکاران،پواست )دانش فرهنگی و سیاسی

 پایدار شهری توسعه در که است متحدملل سازمان بشر اسکان برنامه شهریشکوفایی شاخص اصلی اجزای

 از ناشی محیطیزیست جانبی اثرات. کندمی ایفاء جوامع و شهرها شکوفایی حفظ در مهمی نقش21  قرن

 اوایل در پایداری مفهوم. است داده قرار علمی هایبحث هسته در را پایداری سریع، گراییصنعت و شهرگرایی

. شد ظاهر زیست محیط وضعیت در توسعه رویکردهای اثرات مورد در نگرانی افزایش به پاسخ در1970  دهه

 و و همکاران رهسپارطلوعی)هستند مرتبط ناپذیریجدایی طور به شهرها محیطزیست پایداری و شکوفایی

  (.1398همکاران،

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل

 تحقیقشناسی روش

تحلیلی است. جامعه  -پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه انجام به صورت توصیفی

نفر  1569534تعداد  1395دهد که براساس سرشماری سال آماری پژوهش را شهروندان شهر شیراز تشکیل می

نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است.  384ای به تعداد نمونهست که با استفاده از فرمول کوکران حجمبوده ا

جهت روایی پرسشنامه از روش صوری استفاده شده است که توسط اساتید و کارشناسان مربوطه روایی 
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ده از آلفای کرونباخ محاسبه پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. همچنین پایایی پرسشنامه با استفا

است که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه بوده است.  79/0شده است که مقدار آلفای به دست آمده برابر با 

های تحقیق در دو بخش جداگانه حکمروایی خوب شهری و شکوفایی شهری مورد استفاده ها و گویهشاخص

بخش مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت،  8در  های حکمروایی خوب شهریقرار گرفته است که شاخص

های شکوفایی پذیری، اجماع سازی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی و شاخصمسولیت

-ها، برابری و عدالت اجتماعی و پایداری زیستبخش توانایی تولید، کیفیت زندگی، زیرساخت 5شهری در 

های پژوهش از آزمون تی تک (. جهت تجزیه و تحلیل یافته1لاند )جدومحیطی مورد بررسی قرار گرفته

 ای، تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نمونه

 های تحقیقها و گویه. شاخص1جدول

 گویه شاخص مولفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حکمروایی 

خوب 

 شهری

 نهادهای مشارکت تقویت در یشهردار شهری، نقش مشکالت رفع در شهرداری مشارکت مشارکت

 مدیریت شهری، مشارکت در مدنی نهادهای و شهروندان نظرات به شهرداری مدنی، اهمیت

 زیست ارزشهای حفظ در شهرداری شهرداری، نقش توسط اقتصادی سرمایه گذاری در

 آلودگی رفع و محیطی

 اقتصادی فساد شهرداری، کنترل در نونقا برابر در بیطرفی محل، عرف و قانون از اگاهی میزان قانون حاکمیت

 تجاری و اقتصادی فعالیتهای در قانون به شهری، پایبندی مسئوالن میان در شهروندان اداری و

 و کاغذبازی نزدیکان، میزان نفع به خود اختیارات از شهری مسئوالن استفاده شهرداری، میزان

 یشهردار و شهر شورای کارآمدن روی از بعد اداری تشریفات

 عملکرد پایش و شهرداری، کنترل در اعتماد قابل اطالعات آزاد جریان به دسترسی قابلیت شفافیت

 سیاستهای شهری، شفافیت مدیران آشکار و نهان گیریهایتصمیم شهری، شفافیت مدیران

شهروندان،  به مهم جلسات برگزاری درخصوص رسانی شهرداری، اطالع هزینههای و درآمدی

 شهرداری تصمیمات و برنامه ها درخصوص انشهروند آگاهی

 وظایف برابر در پذیریشهر، مسئولیت کالبدی مشکالت برابر در شهرداری پذیریمسئولیت پذیریمسولیت

در  نوآورانه زیستی، تجاری، فعالیتهای رونق جهت مسئولیت شهرداری، احساس در محوله

شهری،  میان مسئوالن در هاNGO  انجمنها، از حمایت جهت مسئولیت شهرداری، احساس

 شهری مسئوالن میان در مدیریتی اشتباه و خطا به عتراف

 مدیران و مسئوالن بین رابطه شهری، میزان مسئوالن دربین جمعی کار و جمع به باور نگرش اجماع سازی

جامعه مدنی،  و خصوصی بخش شهرداری، نهاد سه بین تعامل و رابطه مردم، میزان با شهری

 محیطیاقتصادی، زیست( شهری مهم مشکالت خصوص در شهرداری جمعی توافق

 ماخوذه تصمیمات (  در... و اقتصادی اجتماعی، اکولوژیکی، )ابعاد تعادل و توازن اصل رعایت عدالت و انصاف

 یکسان شهرداری، برخورد در امکانات و منابع بهینه تخصیص و فرصتها برابری شهرداری، ایجاد

 شهرداری در غیرقانونی فعالیتهای با

 هایهزینه کاهش در شهرداری خود، نقش فعالیتهای و اقدامات بهبود در شهرداری نقش کارایی و اثربخشی

 و توانمندی فرهنگ کردن روز، نهادینه دانش اساس بر شهرداری اقدامات شهروندان، انجام

شهروندان،  زندگی ودبهب جهت منابع از شهرداری استفاده شهرداری، میزان توسط تعاملی

 اقدام و گیریتصمیم ریزی،برنامه فرایند در شهرداری عملکرد
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 درخصوص شهروندان به مسئوالن شهروندان، پاسخگویی به شهری مسئوالن پاسخگویی روش پاسخگویی

 اقتصادی مسائل به شهرداری، پاسخگویی مسئوالن پاسخگویی به ماخوذه، باورپذیری تصمیمات

 مسئوالن توسط.. و زیست محیطی آلودگیهای به شهرداری، پاسخگویی مسئوالن توسط

 شهرداری مسئوالن توسط شده داده وعدههای به کردن شهرداری، عمل

 

شکوفایی 

 شهری

 وضعیت خانوار، تراکم درامد مسن، میانگین افراد به وابستگی نفر، نسبت هر ازای به شهری تولید توانایی تولید

 غیررسمی جمعیت، اشتغال به اشتعال بیکاری، نسبت اقتصادی، نرخ وضعیت اقتصادی، تفاوت

 بودن همگانی و سالگی، پوشش پنج زیر ومیر مرگ تولد، نرخ زمان در زندگی به امید کیفیت زندگی

خردسال،  کودکان تحصیالت، آموزش سواد، متوسط حامله، نرخ مادر ومیر واکسیناسیون، مرگ

 فضای عمومی، میزان باز فضای به سرقت، دسترسی قتل، نرخ خها، نردانشگاه در تحصیل میزان

 نفر هر برای سبز

برق،  به مناسب، دسترسی درمان و بهداشت به مناسب، دسترسی آب به مناسب، دسترسی مسکن زیرساخت ها

اینترنت،  به عمومی، دسترسی های کتابخانه پزشک، تعداد به مناسب، دسترسی زندگی فضای

 عمومی، میانگین ونقل حمل از اینترنت، استفاده متوسط شخصی، سرعت وترکامپی به دسترسی

 از استفاده مالی تصادفات، توانایی از ناشی ومیر ونقل، مرگ حمل شبکه روزانه، طول سفر زمان

 هاخیابان به شده داده اختصاص خیابان، زمین خیابانی، تراکم تقاطعات ونقل، تراکم حمل

برابری و عدالت 

 اجتماعی

 مدارس نامثبت در جوانان، توازن نشین، بیکاری حاشیه فقر، خانوارهای جینی، نرخ ضریب

محلی،  کار در زنان مشارکت محلی، وضعیت حکومت در زنان مشارکت متوسطه، وضعیت

 ها کاربری اختالط

 اکسید دی گاز انتشار نمیکرون، میزا 2 /5  زیر معلق ذرات هوا، غلظت کنترل ایستگاههای تعداد پایداری زیست محیطی

 انرژی جامد، توزیع زباله بازیافت فاضالب، چرخه جامد، تصفیه هایزباله آوری کربن، جمع

 پذیر تجدید

: 1397پور و همکاران،؛ دانش1397نژاد و همکاران،: حاتمی1397: احدنژاد و همکاران،1396منبع: روستایی و همکاران،

 1399: علوی و همکاران،1398: فنی و همکاران،1397: شرفی و همکاران،1398تاری و رضائی،

 معرفی منطقه مورد مطالعه

 درجه 29 تا دقیقه 33 و درجه 29 و شرقی طول دقیقه 36 و درجه 52 تا دقیقه 29 و درجه 52 بین شیراز شهر

 انشهرست به جنوب از مرودشت شهرستان به شمال سوی از شهر این. است شده واقع شمالی عرض دقیقه 41 و

 و ممسنی و کازرون شهرستان به غرب از و ریزنی و سروستان و فسا شهرستان به شرق از جهرم، و فیروزآباد

 و گرم هایتابستان که دهد می نشان شیراز وهواییآب تغییرات . بررسیباشدمی محدود سپیدان از قسمتی

 منطقه) ایران مرکزی فالت اقلیم یرتأث که ایگونه به است بوده غالب شهر این در سرد هایزمستان و خشک

 این در( شیراز شمال کوهستانی منطقه) ایران غربی هایکوهستان اقلیم تأثیر و( شیراز جنوب خشک و گرم

جمعیت شهر  1395(. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1396زاده،)حاجی شودمی دیده شهر

 (.1395ار ایران،است )مرکز آم تن بوده 1569534 شیراز برابر با
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 . موقعیت سیاسی شهر شیراز در ایران و استان2شکل

 

 ها یافتهبحث و 

های  های حاصللل از پژوهش پرداخته شللده اسللت. پس از آن که یافته  در این بخش به تجزیه و تحلیل یافته

ای، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و توصیفی مورد بررسی قرار گرفت در ادامه با استفاده از آزمون تی تک نمونه

 اخته شده است.  تنباطی پژوهش  پردهای اسضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل یافته

 های توصیفییافته

دهند درصد از فراوانی را مردها تشکیل می 56نفر از پاسخگویان برابر با  216براساس نتایج به دست آمده تعداد 

نفر از پاسخگویان معادل با  276تعداد اند. ها تشکیل دادهدرصد از فراوانی را زن 34نفر برابر با  132و تعداد 

درصد از فراوانی را مجردها تشکیل  21نفر از پاسخگویان برابر با  108ها و تعداد نی را متاهلدرصد از فراوا 79

درصد از  12درصد در گروه تحصیلی کارشناسان و کمترین درصد فراوانی با  35بیشترین فراوانی با اند. داده

درصد از فراوانی در گروه  29ی با باشند. از نظر اشتغال بیشترین فراوانفراوانی در گروه تحصیلی زیردیپلم می

 باشد.ها میدرصد از فراوانی متعلق به بازنشسته 9شغلی کارمندها و کمترین درصد فراوانی با 
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 های حکمروایی خوب شهری در شیرازبررسی وضعیت شاخص

ای های حکمروایی خوب شهری در شهر شیراز از آزمون تی تک نمونهبه منظور بررسی وضعیت شاخص

 01/0ها که از سطح معناداری اده شده است. با توجه به سطح معناداری به دست آمده برای شاخصاستف

پذیری با میانگین تر است بنابراین نتایج آزمون قابل قبول است. نتایج نشان داد که شاخص مسولیتکوچک

از دارد و شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر شیربیشترین میانگین را در میان سایر شاخص 213/3

ترین وضعیت را در میان ترین میانگین را دارد و به عبارتی نامطلوبکم 809/2کارآیی و اثربخشی با میانگین 

، شاخص 203/3شهری دارد. همچنین شاخص حاکمیت قانون با میانگین های حکمروایی خوبشاخص

 112/3ص عدالت و انصاف با میانگین ، شاخ159/3، شاخص پاسخگویی با میانگین 202/3شفافیت با میانگین 

های دوم تا هفتم قرار دارند. درمجموع حکمروایی به ترتیب در رتبه 887/2و شاخص اجماع سازی با میانگین 

دهندگان از باالتر از میانگین مطلوب ارزیابی شده است و پاسخ 096/3شهری در شهر شیراز با میانگین خوب

 (.2ار هستند )جدولرضایت نسبی دراین زمینه برخورد

 های حکمروایی خوب شهری در شهر شیراز. بررسی وضعیت شاخص2جدول

 Test  value=3 اثرات کالبدی

 انحراف میانگین

 معیار

 مقدار

 (t)تی

 معنا سطح

 داری

 اختالف

 میانگین

 باضریب

 درصد95اطمینان

 حدباال حدپایین

 234/0 128/0 185/0 000/0 723/6 779/0 185/3 مشارکت

 277/0 134/0 203/0 002/0 980/7 983/0 203/3 قانون حاکمیت

 232/0 156/0 202/0 000/0 598/6 769/0 202/3 شفافیت

 317/0 138/0 213/0 000/0 187/7 995/0 213/3 پذیریمسولیت

 -068/0 -218/0 -113/0 000/0 -665/6 808/0 887/2 سازی اجماع

 195/0 087/0 122/0 005/0 338/7 798/0 112/3 انصاف و عدالت

 -132/0 -277/0 -191/0 006/0 -609/6 766/0 809/2 اثربخشی و کارایی

 229/0 108/0 159/0 000/0 443/6 812/0 159/3 پاسخگویی

 149/0 054/0 096/0 000/0 187/6 854/0 096/3 جمع )حکمروایی خوب شهری(

 1400منبع: نتایج تحقیق،

 وفایی شهری در شیرازهای شکبررسی وضعیت شاخص

ای استفاده شده های شکوفایی شهری در شهر شیراز از آزمون تی تک نمونهبه منظور بررسی وضعیت شاخص

تر است کوچک 01/0ها که از سطح معناداری است. با توجه به سطح معناداری به دست آمده برای شاخص

بیشترین  365/3شاخص کیفیت زندگی با میانگین بنابراین نتایج آزمون قابل قبول است. نتایج نشان داد که 

اجتماعی  عدالت و های شکوفایی شهری در شهر شیراز دارد و شاخص برابریمیانگین را در میان سایر شاخص

های شکوفایی ترین وضعیت را در میان شاخصترین میانگین را دارد و به عبارتی نامطلوبکم 887/2با میانگین 
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 و 276/3ها با میانگین ، شاخص زیرساخت334/3خص توانایی تولید با میانگین شهری دارد. همچنین شا

قرار دارند. درمجموع  چهارمهای دوم تا به ترتیب در رتبه 088/3با میانگین  محیطی زیست پایداریشاخص 

هندگان دباالتر از میانگین مطلوب ارزیابی شده است و پاسخ 189/3شهری در شهر شیراز با میانگین شکوفایی

 (.3از رضایت نسبی دراین زمینه برخوردار هستند )جدول

 های شکوفایی شهری در شهر شیراز. بررسی وضعیت شاخص3جدول

 Test  value=3 اثرات کالبدی

 انحراف میانگین

 معیار

 مقدار

 (t)تی

 معنا سطح

 داری

 اختالف

 میانگین

 باضریب

 درصد95اطمینان

 حدباال حدپایین

 415/0 226/0 334/0 008/0 554/7 983/0 334/3 لیدتو توانایی

 446/0 301/0 365/0 000/0 332/6 912/0 365/3 زندگی کیفیت

 336/0 165/0 276/0 000/0 187/8 847/0 276/3 ها زیرساخت

 -076/0 -187/0 -113/0 003/0 332/6 742/0 887/2 اجتماعی عدالت و برابری

 153/0 045/0 088/0 000/0 089/7 806/0 088/3 محیطی زیست پایداری

 248/0 122/0 189/0 000/0 545/7 833/0 189/3 جمع )شکوفایی شهری(

 1400منبع: نتایج تحقیق،

 هری در شهر شیرازشبررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر شکوفایی 

یون چند متغیره از آزمون رگرسشیراز  شهر در شهری شکوفایی بر شهری خوب حکمروایی اثرات بررسیبه منظور 

 ریمتغ که دهدیم نشان که 851/0 با است برابر نییتع بیضر مقدار شودیم مشاهده که طور هماناستفاده شده است. 

شکوفایی  و حکمروایی خوب شهری نیب دهدیم نشان نیا که کندیم نییتب را وابسته ریمتغ از درصد 85/0 مستقل

 برقرار یمنسجم و دار یمعن کامال رابطه است 000/0 با برابر هک آمده بدست یمعنادر سطح به توجه با شهری

 .(5و  4ولا)جداست

 . تحلیل واریانس اثرات حکمروایی خوب شهری بر شکوفایی شهری4جدول

 ضریب همبستگی چندگانه ضرب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده خطای معیار

063/0 832/0 851/0 863/0 

 1400های تحقیق،منبع: یافته

 

 . تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی بین حکمروایی خوب شهری و شکوفایی شهری5ل جدو
 سطح معنادار Fآمار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مولفه

 000/0 222/29 498/8 5 112/9 اثر رگرسیون

 000/0 379 144/3 باقیمانده

 384 256/12 جمع

 1400منبع: نتایج تحقیق،
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است که این نشان دهنده این  01/0متغیرها کمتر از سطح  همهسطح معناداری  با توجه به نتایج به دست آمده

باشد  زرگتربهرچه توان نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم داد. مقدار ضریب بتای به دست آمده است که می

با توجه به نتایج . بنابراین با شهر شیراز داردشکوفایی نشان دهنده این است که متغیر مورد نظر تاثیر بیشتری در 

بر شاخص کیفیت زندگی  387/0شهری بیشترین تاثیر را مقدار ضریب بتای به دست آمده حکمروایی خوب

-بر شاخص توانایی تولید دارد. همچنین حکمروایی خوب 143/0دارد و کمترین تاثیر را با مقدار ضریب بتای 

ها با مقدار ، شاخص زیرساخت312/0ت اجتماعی با مقدار ضریب بتای شهری بر شاخص برابری و عدال

تاثیرگذار است. بنابراین با  223/0محیطی با مقدار ضریب بتای و شاخص پایداری زیست 276/0ضریب بتای 

تواند منجر به توان چنین بیان کرد که اثرات مثبت حکمروایی خوب شهری میتوجه به نتایج به دست آمده می

 (.6)جدول ایی شهری شود و پایداری شهری را به دنبال داشته باشدشکوف

 . ضریب رگرسیون متغیر مستقل) حکمروایی خوب شهری( و متغیر وابسته )شکوفایی شهری( 6جدول
 سطح معناداری T ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد متغیرها

BETA خطای استاندارد B 

 066/0 446/3 198/0 037/0 - مقدار ثابت

 001/0 554/6 102/0 008/0 143/0 تولید توانایی

 000/0 338/9 312/0 011/0 387/0 زندگی کیفیت

 000/0 443/8 207/0 009/0 267/0 ها زیرساخت

 000/0 778/8 255/0 006/0 312/0 اجتماعی عدالت و برابری

 000/0 598/7 167/0 008/0 223/0 محیطی زیست پایداری

 1400حقیق،منبع: نتایج ت

 شهری و شکوفایی شهریبررسی رابطه بین حکمروایی خوب

شهری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده  شکوفایی و شهریخوب حکمروایی بین به منظور بررسی رابطه

شده است. نتایج آزمون نشان داد که سطح معناداری به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه بین حکمروایی 

توان چنین ( می554/0ایی شهری است و با توجه به ضریب پیرسون به دست آمده )خوب شهری و شکوف

گفت که رابطه مستقیم و معناداری بین این دو برقرار است. به عبارت دیگر حکمروایی خوب شهری منجر به 

شود و عدم حکمروایی خوب شهری عدم شکوفایی شهری را درپی خواهد داشت شکوفایی شهری می

 (.7)جدول

 شهری و شکوفایی شهر با استفاده ضریب همبستگی پیرسون. رابطه بین حکمروایی خوب7دولج

 

 شهریحکمروایی خوب

  384 تعداد نمونه

 000/0 سطح معناداری شکوفایی شهری

 554/0 ضریب پیرسون
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 گیرینتیجه

رشد جمعیت و مهاجرپذیر بودن این شهرها یکی شهرها و به خصوص کالنشهرها و افزایش  گسترش بی رویه

های مدیران شهری در راستای حکمروایی خوب شهری است تا بتوانند شهرها را به نحو ترین دغدغهاز مهم

احسنت اداره کنند و موجبات رضایت شهروندان را فرآهم آورند و باعث رشد و شکوفایی شهر شوند. بنابراین 

مروایی خوب شهری چه تاثیراتی بر شکوفایی شهری دارد از اهمیت فراوانی پرداختن به این موضوع که حک

برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر شکوفایی شهری در شهر شیراز 

 انجام شده است.

بررسی شهری که مورد گانه حکمروایی خوبهای هشتنتایج پژوهش نشان داد که شهر شیراز از نظر شاخص

های مشارکت، گانه، شاخصهای هشتقرار گرفته است در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ چرا که از میان شاخص

پذیری، عدالت و انصاف و پاسخگویی در وضعیت مناسب قرار دارند و تنها حاکمیت قانون، شفافیت، مسولیت

های نتایج بررسی شاخص. باشندسازی در وضعیت نامطلوب میدو شاخص کارآیی و اثربخشی و اجماع

باشد که عملکرد مدیران شهری در زمینه مشارکت شهری در شهر شیراز بیانگر این میحکمروایی خوب

شهرداری در رفع مشکالت شهری، نقش شهرداری در تقویت مشارکت نهادهای مدنی، اهمیت شهرداری به 

مایه گذاری اقتصادی توسط شهرداری، نظرات شهروندان و نهادهای مدنی در مدیریت شهری، مشارکت در سر

نقش شهرداری در حفظ ارزشهای زیست محیطی و رفع آلودگی، میزان اگاهی از قانون و عرف محل، بیطرفی 

در برابر قانون در شهرداری، کنترل فساد اقتصادی و اداری شهروندان در میان مسئوالن شهری، پایبندی به قانون 

هرداری، کاهش کاغذبازی و تشریفات اداری بعد از روی کارآمدن شورای در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ش

شهر و شهرداری، قابلیت دسترسی به جریان آزاد اطالعات قابل اعتماد در شهرداری، کنترل و پایش عملکرد 

های های نهان و آشکار مدیران شهری، شفافیت سیاستهای درآمدی و هزینهگیریمدیران شهری، شفافیت تصمیم

رداری، اطالع رسانی درخصوص برگزاری جلسات مهم به شهروندان، آگاهی شهروندان درخصوص برنامه شه

پذیری در برابر پذیری شهرداری در برابر مشکالت کالبدی شهر، مسئولیتها و تصمیمات شهرداری، مسئولیت

رانه در شهرداری، وظایف محوله در شهرداری، احساس مسئولیت جهت رونق فعالیتهای تجاری، زیستی، نوآو

ها در میان مسئوالن شهری، عتراف به خطا و اشتباه مدیریتی NGOاحساس مسئولیت جهت حمایت از انجمنها،  

در میان مسئوالن شهری،  رعایت اصل توازن و تعادل )ابعاد اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و ...(  در تصمیمات 

بهینه منابع و امکانات در شهرداری، برخورد یکسان با  ماخوذه شهرداری، ایجاد برابری فرصتها و تخصیص

فعالیتهای غیرقانونی در شهرداری، پاسخگویی مسئوالن شهری به شهروندان، پاسخگویی مسئوالن به شهروندان 

درخصوص تصمیمات ماخوذه، باورپذیری به پاسخگویی مسئوالن شهرداری، پاسخگویی به مسائل اقتصادی 

پاسخگویی به آلودگیهای زیست محیطی و.. توسط مسئوالن شهرداری و عمل کردن  توسط مسئوالن شهرداری،

همچنین  های داده شده توسط مسئوالن شهرداری از نظر شهروندان مطلوب و مناسب بوده است.به وعده

های عملکرد مدیران شهری از نظر شهروندان در زمینه بهبود اقدامات و فعالیتهای شهرداری، کاهش هزینه
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وندان، انجام اقدامات شهرداری بر اساس دانش روز، میزان استفاده شهرداری از منابع جهت بهبود زندگی شهر

شهروندان، میزان رابطه بین مسئوالن و مدیران شهری با مردم، میزان رابطه و تعامل بین سه نهاد شهرداری، 

 بخش خصوصی و جامعه مدنی در حد نامطلوب بوده است. 

های توانایی تولید، کیفیت شاخصهای شکوفایی شهری در شهر شیراز نشان داد که نتایج بررسی شاخص

ها و پایداری زیست محیطی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و تنها شاخص برابری و عدالت زندگی، زیرساخت

 اجتماعی در وضعیت نامطلوب قرار دارد.نتایج پژوهش از بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر شکوفایی

کیفیت زندگی و کمترین تاثیر را بر شاخص شهری بر شاخص شهری نشان داد که بیشترین تاثیر حکمروایی خوب

ها و شهری بر شاخص برابری و عدالت اجتماعی، شاخص زیرساختتوانایی تولید دارد. همچنین حکمروایی خوب

نیز نشان داد که بین حکمروایی نتایج ضریب همبستگی پیرسون  محیطی تاثیرگذار است.شاخص پایداری زیست

 خوب شهری و شکوفایی شهری رابطه معناداری برقرار است.

این پژوهش برای اولین بار است که اثرات حکمروایی خوب شهری را بر شکوفایی شهر مورد بررسی قرار 

این پژوهش شود مطالعات دیگری در شهرهای مختلف انجام شده و نتایج آن با نتایج داده است و پیشنهاد می

 تر بتوان به نتایج این پژوهش استناد نمود.مورد مقایسهقرار گیرد تا به طور دقیق
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