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  چكيده

قرار گرفته غربي مورد توجه يكي از جوانب مديريت شهري كه اخيرا در كشورها و جوامع 

باشد. در واقع شهرها براي مديريت و اداره خود راهي مي ياست رويكرد حكمروايي خوب شهر

اند و در اين راه به شكل تازه اي از حاكميت دست بجز زمينه سازي براي توسعه دموكراسي نيافته

ي پژوهش حاضر با هدف بررسلذا در همين راستا  اند به نام حكمروايي خوب شهري.يافته

خوب شهري در شهر گرگان انجام گرفته است كه  حكمرواييعملكرد مديريت شهري با رويكرد 

تحليلي و پيمايش ميداني استفاده شده است همچنين جامعه مورد  –بدين منظور از روش توصيفي

باشند كه با استفاده از روش شهر گرگان مي دوو  يكمطالعه در اين پژوهش ساكنان منطقه 

آنها توزيع شده است. صورت تصادفي ساده بين نفر انتخاب و پرسشنامه به 200اد كوكران تعد

ي خوب شهري ياوشاخص حكمر پنجمديريت شهري در محدوده مورد مطالعه از  جهت سنجش

يي و اثربخشي استفاده شده است كه آشامل شفافيت، مشاركت، قانونمندي، پاسخگويي و كار

 يكنشان دهنده وضعيت بهتر منطقه  Mann-Whitneyآزمون  دست آمده با استفاده ازنتايج به

-tباشد. همچنين با استفاده از آزمون مي دودر دو بعد پاسخگويي و قانونمندي نسبت به منطقه 

test 3,21يي و اثربخشي با ميانگين آعد كارمشخص گرديد كه ب عد داراي بهترين وضعيت و ب

     اسبي نسبت به ساير ابعاد برخوردارند.   از وضعيت نامن 2,58مشاركت با ميانگين 

   

   .شهري حكمروايي خوبشهري،  مديريت ،شهر گرگان گان كليدي:ژوا  
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  و بيان مسأله  مهمقد

گستردگي و پيچيدگي مسائل شهري و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مديريت امور شهر را به     

زيست، حمل و نقل، ايمني و وعاتي همچون محيطبر موضاي دشوار تبديل نموده است. عالوهوظيفه

اي بر عوامل سازنده شهري دارد، ينده و تعيين كنندهآثير فزأريزي شهري، يكي از عوامل مهمي كه تبرنامه

مديريت شهري است. اگر شهر همچون سازماني درنظر گرفته شود الزم است كه در رأس آن عنصري 

(صرافي و توان مديريت شهر ناميد ر كنوني قرار گيرد. اين عنصر را ميريزي آينده و اداره اموبراي برنامه

توان در ارتقاء شرايط كار و زندگي ترين هدف مديريت شهري را ميدر واقع مهم .)121 :1387عبدالهي، 

هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و حفاظت از حقوق شهروندان، جمعيت ساكن، در قالب اقشار و گروه

). 46 :1379نيا، سعيددي دانست (سعه اقتصادي و اجتماعي پايدار و حفاظت از محيط كالبتشويق به تو

شالوده مديريت شهري عبارت است از بر عهده گرفتن نقشي فعال در توسعه، مديريت و هماهنگ سازي 

ين ا). 707 دانشنامه مديريت شهري و روستايي، سعيدي،( منابع براي دستيابي به اهداف توسعه شهري

كند. از يافتگي، بيش از پيش ضرورت توجه به مديريت شهري را دوچندان مينگاه همه جانبه به توسعه

در مديريت شهري در طي دهه اخير،  1ي خوب شهريياوسويي ديگر با مطرح شدن رويكرد حكمر

شهر و  اثرگذاري همه اركان تاثيرگذار شهري بر مديريت شهر با تمام سازوكارهايي كه به سوي تعالي

در واقع  ).46: 1386طور جدي مورد تأكيد قرار گرفته است (شهيدي، شهروندان حركت كنند به

متفاوتي است كه طي آن افراد، نهادها و بخش خصوصي و  ايحكمراني خوب شهري به مثابه شيوه

 ).Vansant, 2001: 5پردازد (ريزي براي امور متداول شهر ميعمومي به اعمال مديريت و برنامه

كند كه هيچ شهروندي نبايد از حكمروايي خوب شهري بر پايه اصل شهروندمداري بر اين نكته تĤكيد مي

زيست مندي از محيطشغلي، بهداشت و بهرهدسترسي به الزامات شهري از جمله سرپناه مناسب، امنيت

رأس آن عنصري مناسب محروم گردد. اگر شهر همچون سازماني در نظر گرفته شود الزم است كه در 

توان مديريت شهر ناميد. بنابراين در ريزي آينده و اداره امور كنوني قرار گيرد. اين عنصر را ميبراي برنامه

محيط پيچيده و متالطم شهري اين حكمروايي خوب شهري است كه قابليت فراهم كردن ظرفيت باالي 

ها نقش اصلي اجرايي هري، شهرداري). در حكمروايي ش47: 1392باشد (صالحي، مديريت را دارا مي

شهر را بر عهده دارند كه قدرت آنها متكي به آراي مستقيم يا غيرمستقيم مردم از طريق شوراهاي شهر و 

هاي اجرايي، اساس حاكميت شايسه انتخاب مردم است. مشاركت مردم در اداره، ساماندهي شهر و اقدام

اب نمايندگان شوراهاي شهري و محلي در حاكميت شهري آيد. همچنين مردم با انتخشمار ميشهري به

گيرد بنابراين ضروري است يابند و به اين ترتيب حاكميت شايسته شهري شكل ميحضور غيرمستقيم مي

ها جلب شود شهري از سوي شهرداريعنوان ستون و پايه اصلي حاكميت خوبكه رضايت مردم به
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توان به هايي در ايران و خارج از كشور صورت گرفته كه ميدر اين رابطه پژوهش ).22: 1389(نوبري، 

 موارد زير اشاره كرد؛

عنوان سنجش ميزان و عوامل مؤثر بر رضايتمندي )، در پژوهشي تحت1386نيا و موسوي (حكمت     

كه ميزان رضايتمندي موردي: شهر يزد؛ به اين نتيجه رسيدند، مطالعهشهروندان از عملكرد شهرداري

: رضايت اجتماعي، روندان از عملكرد شهرداري، در سطح متوسط به پايين قرار دارد. عواملي همچونشه

وضعيت اجتماعي و اقتصادي بر ميزان رضايتمندي شهروندان، ، شهروندي، سنآگاهي اجتماعي، مشاركت

ترين سهم را در و كماند. در اين ميان متغيرهاي رضايت اجتماعي و سن به ترتيب بيشترين تأثيرگذار بوده

)، در پژوهشي با عنوان تحليل جايگاه 1389كنند. رهنما و همكاران (تبيين متغير وابسته ايفا مي

به اين نتيجه رسيدند كه موقعيت  SWOTحكمروايي خوب شهري در مشهد با استفاده از الگوي 

)، در پژوهشي با عنوان 1392(زاده و اسديان حكمروايي در مشهد در وضعيت تدافعي قرار دارد. ابراهيم

شناسي: شهر كاشمر به اين شهري در ايران موردپذيري حكمروايي خوبتحليل و ارزيابي ميزان تحقق

باشد. نصيري و در سطح پايين مي كاشمر شهر در شهريخوب حكمروايي تحقق نتيجه رسيدند كه ميزان

تمندي شهروندان از عملكرد خدماتي )، در پژوهشي با عنوان بررسي رضاي1393عموزاد مهديرجي (

شناسي؛ شهرداري گرگان به اين نتيجه رسيدند كه شهروندان از شهرداري با استفاده از مدل كانو مورد

  عملكرد شهرداري در زمينه نيازهاي انگيزشي رضايت بيشتري دارند. 

ستند كه يافته دخيل همتغيرهاي زيادي بر نحوه عملكرد مديريت شهري در كشورهاي توسعه

ها كه در بر پرداخت به همه آنها كاري بس دشوار و شايد ناممكن باشد اما در اين بين برخي شاخص

گيرنده حكمراني خوب شهري هستند به نحو مطلوب بازگوكننده نحوه مديريت شهري هستند كه از 

ونمندي اشاره مشاركت، شفافيت، پاسخگويي، كارايي و اثربخشي و قان توان بهها ميجمله اين شاخص

ميداني در پي ارزيابي عملكرد مديريت شهري با تحليلي و پيمايش–كرد. پژوهش حاضر با روش توصيفي

شاخص نامبرده در اين  پنجهاي حكمراني خوب شهري در شهر گرگان است كه از رويكرد و شاخصه

         زمينه استفاده نموده است. 

 مباني نظري

شهر و بهبود در روند توسعه 1شهريتوسعه مطرح است و جايگاه مديريتنبععنوان يك مشهر به     

شهرها با هويتي پيچيده و پويا از شرايط هاي شهري نقش بسيار مهم و تعيين كننده دارد و كالنسكونتگاه

شهري رقم خواهد ). پس آينده بشر در فضاهاي كالن199: 1389محيط رقابتي موجود متأثرند (رهنما، 

هاي مختلف در خصوص مديريت ها و طرحگاه برنامهشهرها خواهند بود كه جلوهو آنگاه اين كالن خورد

اي است كه ماهيتا نزديكي زيادي با دموكراسي و شهري پديدهمطلوب خواهند شد. در واقع مديريت

دارد در چنين  اي پويا نيازدخالت فعال شهروندان در اداره امور مربوط به خود دارد اين مهم به جامعه
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اي مديران شهري نمايندگان شهروندان به حساب آمده و براي جلب رضايت آنان ناچار به جامعه

شود شهري يكي از ابعاد بسيار مهم حكمروايي خوب شهري محسوب مياند. ساختار مديريتپاسخگويي

يت بر جريان مطلوب ). اين مورد، بيشتر از اين جهت اهميت دارد كه نحوه مدير137: 1387(آخوندي، 

ترين نقش را ايفا هاي انساني و پايداري توسعه شهري، مهمتواند در بهبود سكونتگاهشهري، ميزندگي

گيرد. در شهري نشات ميهاي شهري از كارايي مديريتكند. زيرا عامل اجازه دهنده و تنظيم كننده برنامه

هاي تلقي طبيعي از جمله زمينهو بازيافت منابعاين زمينه، توليد منطقي انرژي، كاهش مصرف غيرضروري 

شهري عبارت از سازماندهي ). بدين سان مديريت1373عنوان يك منبع توسعه است (رضواني، شهر به

نشان  1). شكل شماره 75، 1379عوامل و منابع براي پاسخگويي به نيازهاي ساكنان شهر است (صرافي، 

  باشد.ايران ميهاي غالب مديريت شهري در دهنده مدل
  

  
  )138: 1387هاي اصلي و غالب مديريت شهري (مĤخذ: آخوندي و ديگران، : مدل1شكل 

  

توان در اين چارچوب شهري را ميشهري و كالنسير تحول رويكردهاي نظري در حوزه مديريت    

- الحات اقتصادي و اداري براي مديريت توسعهكه رويكردهاي اوليه عمدتا بر اصحاليتبيين كرد كه در

عنوان شهري تمركز داشتند، رويكردهاي بعدي با تاكيد بر ضرورت در نظر گرفتن سياست و مديريت به

كنند با در نظر گرفتن فرآيندهاي قدرت و سياست و محلي، تالش ميدو روي يك سكه حكومت

). نماد 14: 1379شهري ارائه كنند (ورنا، از مديريتتر شهري مفهومي غنيپيامدهاي آن بر توسعه مديريت

عنوان سبك و شيوه مديريت امور شهري باشد كه بهشهري كارا، حكمراني خوب شهري ميبارز مديريت

منوط به آن است. بر اساس تعريف برنامه عمران سازمان ملل، حكمراني خوب عبارت است از مديريت 

دستگاه قضايي كارآمد و عدالنه و مشاركت گسترده مردم در  امور عمومي بر اساس حاكميت قانون،

                                            انتخاب                                             

انتصاب                                                                                     

 

 

 

 

 

 

           مدير شهر              -شورا                                                                    مدل شورا –مدل شهردار 

 رأي دهندگان

 شوراي شهر

 مدير شهر

 رأي دهندگان شهردار

 شهردار شوراي شهر

روساي بخش  روساي بخش روساي بخش روساي بخش روساي بخش روساي بخش روساي بخش روساي بخش

 ها
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). حكمراني شهري برخالف مديريت شهري فرآيندي مديريتي 94: 1383داري (ميدري، فرآيند حكومت

شهري فرآيندي كامال سياسي پردازد، حكمرانياست كه به ايجاد و حفظ زيربناها و خدمات شهري مي

- مدني و بخشنيز سه رژيم يعني دولت، جامعه در حكمراني خوب ).49: 1380ثاني، است (شريفيان

ها و انجام ائتالف، گيري تفاهم، همكاري بين اين نوع رژيمكنند. شكلخصوصي با يكديگر همكاري مي

  ).49: 1392وند، نشان داده شده است (آدينه 2در شكل شماره 
  

  

  
  )116: 1387پور، خوب (مĤخذ: قلي : الزامات حكمراني2شكل 

  

ريزي و هاي برنامهملل عبارت است از مجموع روشبوم سازمانشهري، طبق تعريف زيستحكمراني     

عمومي شهر از سوي افراد، نهادهاي عمومي و نهادهاي خصوصي و نيز فرايند مستمري است كه مديريت

آيد. مراه شده و زمينه همكاري و كنش متقابل فراهم مياز آن طريق، منافع متضاد يا متعارض با يكديگر ه

طبق اين تعريف حكمراني شهري، هم نهادهاي رسمي و هم اقدامات غيررسمي و سرمايه اجتماعي 

  ). UN-HABITAT, 2006گيرد (شهروندان را در بر مي

  

 دولت

 جامعه مدني

 حكمراني خوب

 بخش خصوصي
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  )128: 11388عيل زاده، : ساخت الگوي حكمراني خوب شهري (مĤخذ: اسما3شكل 

  

اي كه در جامعه، زمينه و گونهشهري تقويت فرآيند توسعه شهري است بههدف از حكمراني خوب

هاي اجتماعي و اقتصادي آنان محيط مناسبي براي زندگي راحت و كارآمد شهروندان، به تناسب ويژگي

شهري، همان بعد ايي خوبهاي مهم نظريه حكمرو). يكي از جنبه11: 1389فراهم شود (نوبري، 

مردمي استوار است. يعني حكومتي كه مردم مشاركت است چرا كه اصل و بنيان نظريه مذكور بر حكومت

-). در واقع حكمراني خوبDekker & Kempen, 2004: 43اداره امور را بر عهده خواهند داشت (

باشد. آنچه ها ميشهرداريشهري و در رأس آن شهري به دنبال جلب رضايت شهروندان از مديريت

شهري، كاستن از ميزان مسلم است، بازگرداندن آرامش به شهروندان در محيط متالطم و ناپايدار و متحول

نارضايتي شهروندان در برابر شهرداري، تبديل حالت هول و هراس به امنيت خاطر، و تقويت روحيه 

ميزان همدلي شهروندان با مديريت  جويي شهروندان نسبت به تصميمات شهري و افزايشمشاركت

خصوص شهري و بهصورت خاص، در چارچوب پارادايم مديريتطور عام و با شهرداري بهشهري به

  ).63، 1383حل است (رهنما، شهري قابلحكمروايي خوب

  

  روش تحقيقمواد و 

  هاي تحقيقروش تحقيق و شاخص

اي يافتهمطالعات سازمان ،در آغازباشد. ش ميداني ميتحليلي و پيماي –نوع توصيفيپژوهش حاضر از       

اي انجام گرفته است و در مرحله مطالعه ميداني صورت كتابخانهبه منظور تهيه ادبيات و مباني تئوريك به

هاي مورد نياز پرداخته آوري دادهساخته) به جمع(پرسشنامه محقق با استفاده از ابزارهاي مورد نياز تحقيق

باشند كه با استفاده مي شهر گرگان دوو  يكمنطقه  جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش ساكنان شده است.

صورت تصادفي ساده بين آنها توزيع عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه بهنفر به 200از روش كوكران تعداد 

نباخ سطح اطمينان (پرسشنامه محقق ساخته) از طريق محاسبه آلفاي كرو شده است. روايي ابزار تحقيق

بازار شهروندان، حكومت محلي  

ريقانونمدا  

 منابع

 نيازها و تقاضاها

هاخدمات و زيرساخت  

 پاسخگويي

 مديريت
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هاي آماري در آوري شده با استفاده از روشهاي جمعدهد، جهت تجزيه و تحليل دادهرا نشان مي 75%

تر مطرح شد از طور كه پيشهمان هاي مورد نياز صورت گرفته است.و آزمون Spssمحيط نرم افزار 

وان استفاده نمود كه به تهاي زيادي جهت سنجش حكمراني خوب شهري در مديريت شهري ميشاخص

ها استفاده شده است كه شامل شفافيت، مشاركت، مورد از اين شاخص پنجعلت گستردگي موضوع از 

هايي هاي خود داراي مولفهباشد. هركدام از اين شاخصقانونمندي، پاسخگويي و كارايي و اثربخشي مي

  با تفصيل بيشتري ذكر شده است. 1هستند كه در جدول شماره 
  

  هاي مورد مطالعه در سنجش حكمروايي خوب شهري و ميزان آلفاي كرونباخ : شاخص1دولج

  ميزان آلفا  لفهؤم  معيار

  مشاركت

  تهيه طرح هاي شهري

75%  
  آگاهي از روند تهيه طرح هاي شهري

  در امور شهري

  فراهم بودن زمينه مشاركت مردم

  شفافيت

  شفاف عمل كردن شهرداري

70%  
  بودن قوانين شهري در دسترس

  شفاف بودن استفاده از بودجه

  انتشار گزارشات

  قانونمداري

  قانونمند رفتار كردن شهرداري

80%  
  يكسان ديدن همه اقشار

  صريح و روشن بودن قانون

 رعايت قانون در همه جوانب

  پاسخگويي

  سهولت مالقات با مديران شهري

  پاسخگو بودن شهرداري به شكايت مردم  75%

 اثربخش بودن مراجعه مردم به شهرداري

كارايي و 

  اثربخشي

  كارايي داشتن طرح هاي شهري

70%  
  اثربخش بودن ارائه خدمات

  اثربخشي استفاده از بودجه

 اثربخش بودن مراجعات مردمي
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  معرفي محدوده مورد مطالعه

جنوبي استان گلستان واقع شده است اين شهرستان از شمال به شهرستانهاي شهر گرگان در بخش 

آباد و از غرب به شهرستان آق قال و تركمن و از جنوب به استان سمنان و از شرق به شهرستان علي

دقيقه  50درجه و  36دقيقه و در عرض  25درجه و  54و در طول جغرافيايي  شودكردكوي محدود مي

 329536داراي  1390باشد كه بنابر سرشماري سال رگان داراي آب و هواي معتدل ميگ .واقع شده است

شهر  مركزي در مركز باشد. شهرداريمي شهرداريداراي دو منطقه  . اين شهربوده است جمعيت نفر

 .انداله باغ واقع شدهچ خيابانيك در كوي عليمحمدي و شهرداري منطقه دو در  منطقهي رگرگان، شهردا

باشد و بر اساس مي) درصد از مساحت استان 7 /91كيلو متر مربع ( 1615/ 8وسعت شهرستان گرگان

از دو بخش مركزي و بهاران و سه شهر گرگان، سرخنكالته و جلين، پنج  89تقسيمات كشوري سال 

گرگان در حدود  هرجمعيت  ش 1390طبق آخرين سرشماري  .روستا تشكيل شده است 98دهستان و 

  ).1390سرشماري نفوس و مسكن، است ( بوده نفر 462455
  

  
  .)1397هاي تحقيق، : معرفي محدوده مورد مطالعه (مĤخذ: يافته4شكل 

  

  نتايج و بحث

گانه استفاده  ده هايشاخصجهت بررسي حكمروايي خوب شهري از همانطور كه پيش تر مطرح شد 

ت عدم دسترسي به اطالعات كامل در برخي معيارها از پنج معيار شامل مي شود كه در اين پژوهش به جه

كه بدين منظور ابتدا  مشاركت، شفافيت، قانونمندي، پاسخگويي و كارآيي و اثربخشي استفاده شده است.

-Mannجهت مقايسه مديريت مطلوب شهري با رويكرد حكمروايي خوب شهري از آزمون ناپارامتريك 

Whitney بررسي معيارهاي پنج گانه از آزمون جهت  و سپسt-test  در نرم افزارSpss استفاده شده است.  

-مي %01نشان دهنده تفاوت معنادار بين برخي معيارها تا سطح  3اطالعات مندرج در جدول شماره 

در رابطه با حكمروايي  گرگانشهر  دوو  يكباشد. در رابطه با برخي ديگر از معيارها تفاوتي بين منطقه 
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تفاوت معنادار تا سطح  قانونمنديشود در رابطه با ميزان خوب شهري وجود ندارد. همانطور كه مشاهده مي

بيشتر در شهرداري منطقه  قانونمنديدست آمده نشان دهنده ميزان هاي بهحاصل شده است كه ميانگين 01%

  مي باشد. )2,58( با ميانگين  دو) و ميانگين كمتر در منطقه 2,70( با ميانگين  يك

  

  Mann-Whitneyحكمروايي خوب شهري با استفاده از آزمون آزمون  معيارهاي: مقايسه ميانگين 3جدول 

 ضريب مان ويتني ميانگين رتبه حجم نمونه هاگروه  معيار
  ضريب معناداري

sig 

 مشاركت

 2,59 96  1منطقه 

3.5637 .349NS  2,56 104  2منطقه 

 شفافيت

 2,59 96  1منطقه 

8.4879 .128NS  2,64 104  2منطقه 

 قانونمندي

 2,70 96  1منطقه 

 2,58 104  2منطقه  000.** 7.2389

 پاسخگويي

 3,04 96  1منطقه 

 2,97 104  2منطقه  000.** 9.3412

 كارآيي و اثربخشي

 3,23 96  1منطقه 

7.5893 .756NS  3,19 104  2منطقه 

 NS عدم معناداري                                **              %1معناداري 

  1397هاي تحقيق، مĤخذ: يافته

  

به دست آمده است كه در  %01تفاوت معنادار تا سطح  پاسخگوييهاي همچنين در رابطه با شاخص

رابطه باشد. در ) مي2,97( با ميانگين  دو) بيشتر از منطقه 3,04( با ميانگين  يكميانگين منطقه  نيز اين مورد

در رابطه با  دوو  يكها تفاوت معنادار حاصل نشده است. در واقع اختالف زيادي بين منطقه با ساير مولفه

  .وجود ندارد كاراييو  شفافيتهاي مشاركت، شاخص

مقياسي  پنججهت سنجش ميزان مطلوبيت مديريت شهري با رويكرد حكمروايي خوب شهري از طيف 

عنوان ميزان مطلوب بودن در نظرگرفته شده سپس به سهاين زمينه عدد  ليكرت استفاده شده است كه در

  دهد.گانه ميزان مطلوب بودن مديريت شهري را نشان ميپنجهاي به دست آمده از معيارهاي تفاوت ميانگين
  

  هاي حكمروايي خوب شهري: سنجش ميانگين شاخص4جدول 
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  رتبه  واريانس  ميانگين  سازه  شاخص

  مشاركت

  4  1,4768  2,510  هاي شهري تهيه طرح

  2  0,2345  2,635  آگاهي از روند تهيه طرح هاي شهري

  1  2,4568  2,650  در امور شهري

 3 1,8347 2,540  فراهم بودن زمينه مشاركت مردم

  شفافيت

  1  3,3456  2,715  شفاف عمل كردن شهرداري

  3  0,8798  2,575  در دسترس بودن قوانين شهري

  2  2,4568  2,600  ه از بودجهشفاف بودن استفاد

 4 0,3457 2,570  انتشار گزارشات

  قانونمداري

  4  0,4569  2,580  قانونمند رفتار كردن شهرداري

  3  0,2845  2,675  يكسان ديدن همه اقشار

  1  1,4987  2,690  صريح و روشن بودن قانون

 2 0,3487 2,620 رعايت قانون در همه جوانب

  پاسخگويي

  2  1,5687  2,575  با مديران شهريسهولت مالقات 

  3  0,1239  2,270  پاسخگو بودن شهرداري به شكايت مردم

 1 1,4538 3,180 اثربخش بودن مراجعه مردم به شهرداري

كارايي و 

  اثربخشي

  4  1,6734  3,170  كارايي داشتن طرح هاي شهري

  1  0,4670  3,285  اثربخش بودن ارائه خدمات

  3  0,3457  3,190  دجهاثربخشي استفاده از بو

 2 1,4876 3,215 اثربخش بودن مراجعات مردمي

  1397هاي تحقيق، مĤخذ: يافته

  

شهري از ميانگين  مشاركت در اموردر بعد مشاركت، مولفه  4طبق اطالعات مندرج در جدول شماره 

در تهيه طرح ت ) همچنين مولفه مشارك2,65ها برخوردار است (با ميانگين بيشتري نسبت به ساير مولفه

هاي ). در رابطه با بعد شفافيت، مولفه2,51از وضعيت نامناسبي برخوردار مي باشد (با ميانگين هاي شهري 

وضعيت  2,60با ميانگين  شفاف بودن استفاده از بودجهو  2,715با ميانگين  شفاف عمل كردن شهرداري

با بعد قانونمداري بايد اذعان نمود كه مولفه همچنين در رابطه ها دارند. تري نسبت به ساير مولفهمطلوب

قانونمند رفتار كردن مديريت داراي بهترين وضعيت و مولفه  2,69با ميانگين  صريح و روشن بودن قانون

باشند. در بعد پاسخگويي داراي بدترين وضعيت از نظر حكمراني خوب شهري مي2,58با ميانگين  شهري

از وضعيت مناسبتري  3,18با ميانگين راجعه مردم به مديران شهري اثربخش بودن ممولفه پاسخگو بودن 

اثربخش بودن ارائه در نهايت در بعد كارايي و اثر بخشي مولفه  ها برخوردار است.نسبت به ساير مولفه

- هاي به دست آمده پايينباشند. در كل، ميانگينداراي بهترين وضعيت مي 3,28خدمات شهري با ميانگين 

شهر  2و  1باشد كه نشان دهنده عدم حكمرواني خوب شهري در منطقه مي 3مطلوب يعني عدد تر از حد 
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مي باشد. در  3تنها در بعد كارآيي و اثربخشي ميانگين ها باالتر از حد مطلوب يعني عدد  باشد.مي گرگان

اثربخشي  هاي مربوط به كارايي وواقع مديريت شهري از بعد حكمراني خوب شهري از نقطه نظر شاخص

  هاي مديريت شهري از وضعيت مطلوبي برخوردار است.برنامه

  

-tبا استفاده از آزمون  هاي موجود براساس تفاوت از حد مطلوب: معناداري تفاوت ظرفيت5جدول 

test 

 

 

  

 

  

 

  

كارايي و ، بعد t-testهاي به دست آمده از آماره ، ميانگين5عات مندرج در جدول شماره طبق اطال

داراي بدترين وضعيت از  2,58با ميانگين  مشاركتداراي بهترين وضعيت و بعد  3,21با ميانگين  اثربخشي

اد در وضعيت بهتري نسبت به ساير ابع اثربخشيمنظر حكمرواني خوب شهري هستند. در واقع بعد 

هاي دقيق مشخص گرديد كه از نظر مشاركت دادن شهروندان در نهايت پس از بررسي برخوردار است.

   گرگاني در مديريت شهري از وضعيت مناسبي برخوردار نمي باشد.

  

  

  

  

  

  

  

  

 ميانگين مؤلفه ها
آماره 

 tآزمون

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري
 تفاوت از حد مطلوب

-346/8 2,58  مشاركت  160 0,000**
 770/0  

346/6 2,61  شفافيت  160 0,000**
 416/1  

-657/3 2,64  قانونمداري  160  0,000**
 180/0  

- 567/12 3,01  پاسخگويي  160 0,000** 34/0  

-786/8 3,21  كارايي و اثربخشي  160 0,000** 34/0  

3مطلوبيت عددي ظرفيت  :       

%1** معناداري در سطح         
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  گيرينتيجه

ريزي آينده اگر شهر همچون سازماني درنظر گرفته شود الزم است كه در رأس آن عنصري براي برنامه

مهمترين هدف مديريت شهري را  .توان مديريت شهر ناميداداره امور كنوني قرار گيرد. اين عنصر را مي و

هاي مختلف اجتماعي و توان در ارتقاء شرايط كار و زندگي جمعيت ساكن، در قالب اقشار و گروهمي

از محيط و حفاظت  قتصادي و اجتماعي پايداراقتصادي و حفاظت از حقوق شهروندان، تشويق به توسعه ا

تواند از ميزان مشكالت و مسائل كالبدي دانست. مديريت شهري فرايندي چندسويه و راهبردي است كه مي

شهري بكاهد، كه امروزه با رفاه تمام شهروندان در ارتباط است و مي بايد بستر الزم براي تامين مسكن 

منيت و اوقات فراغت را براي شهروندان مهيا مناسب، آب سالم، بهداشت شهري، آموزش و اشتغال، تغذيه، ا

باشد سازد، از آنجا كه شهرداري نهادي مدني و عمومي است و مسئوليت اداره شهر و مديريت شهر با آن مي

مديريت شهري به نوعي تجلي حاكميت محلي است. يكي از جوانب مديريت شهري كه اخيرا در كشورها و 

باشد. در واقع شهرها براي است رويكرد حكمروايي خوب شهري ميجوامع غربي مورد توجه قرار گرفته 

اي از اند و در اين راه به شكل تازهمديريت و اداره خود راهي بجز زمينه سازي براي توسعه دموكراسي نيافته

  اند به نام حكمروايي خوب شهري.حاكميت دست يافته

د حكمراني خوب شهري در محدوده پژوهش حاضر با هدف بررسي عملكرد مديريت شهري با رويكر

تحليلي و پيمايش پرداخته شده است. جامعه مورد  –باشد كه با استفاده از روش توصيفيشهر گرگان مي

 نفر 200تعداد باشند كه با استفاده از روش كوكران شهر گرگان مي 2و  1مطالعه در اين تحقيق ساكنان منطقه 

صورت تصادفي ساده بين آنها توزيع شده نامه بهانتخاب و پرسش )2ه نفر از منطق 104و 1نفر از منطقه  96(

بعد شفافيت، مشاركت، قانونمندي، پاسخگويي و كارايي و  5هاي حكمراني خوب شهري در شاخصاست. 

مشخص گرديد  Mann-Whitneyاثربخشي مورد مطالعه قرار گرفته كه پس از بررسي با استفاده از آزمون 

برخوردار است.  2د پاسخگويي و قانونمندي از وضعيت مناسبتري نسبت به منطقه در دو بع 1 منطقه

داراي بهترين  3,21عد كارايي و اثربخشي با ميانگين مشخص گرديد كه بt با استفاده از آزمون همچنين 

       از وضعيت نامناسبي نسبت به ساير ابعاد برخوردارند. 2,58مشاركت با ميانگين  وضعيت و بعد
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     منابع و مĤخذ

)، بررسي عملكرد شهرداري در 1392زاده، مريم و قدمي، مصطفي (اصغر؛ حاجيوند، عليآدينه •

 .31چارچوب حكمراني خوب شهري، نمونه موردي شهر بابلسر، فصلنامه مديريت شهري، شماره 

بر سنجش عوامل موثر بر  )، تحليلي1388؛ بابانسب، رسول و موسوي، رسول (تقوايي، مسعود •

هاي شهري و منطقه اي، سال اول، مشاركت شهروندان و مديريت شهري تبريز، مطالعات و پژوهش

  .19- 36شماره دوم، صص 

)، مديريت و حكمروايي خوب شهري، اولين همايش مديريت شهري در افق 1391تيربند، مجيد ( •

  ، دانشگاه صنعتي شريف، تهران.1404

)، سنجش ميزان و عوامل موثر بر رضايتمندي 1386موسوي، ميرنجف (نيا، حسن و حكمت •

، 9، شماره 5شهروندان از عملكرد شهرداري مطالعه موردي؛ شهر يزد، مجله جغرافياوتوسعه، دوره 

  .181- 196بهار وتابستان، صص 

)، سنجش ميزان تحقق 1396نيا، حسن؛ ملكي، محمد، موسوي، ميرنجف و افشاني، عليرضا (حكمت •

 انساني جغرافياي پژوهشهايموردي: شهر ايالم)،  ذيري حكمروايي خوب شهري در ايران (مطالعهپ

  .607-619، پاييز، صص 3، شماره 49دوره  ،)جغرافيايي هايپژوهش(

)، تحليل جايگاه حكمروايي خوب 1389وح اهللا (رحيم؛ مافي، عزت اله و اسدي، ررهنما، محمد •

، پاييزو 15، شماره 8اي، سال ، مجله جغرافياوتوسعه ناحيهSWOT شهري در مشهد با الگوي 

 .198-224زمستان، صص 

ها در چارچوب رويكرد حكمروايي خوب شهري )، بررسي عملكرد شهرداري1396زنديه، الناز ( •

، زمستان، صص 39، شماره 10فصلنامه آمايش محيط، دوره نمونه موردي: شهرداري شهر مالير، 

76-59. 

ساز پايداري شهري  )، حكمروايي شهري زمينه1387زيبايي، نير ( •

)http://citymanager.blogfa.com/post/32.( 

  )، مديريت شهري، مركز مطالعات برنامه ريزي شهري، وزارت كشور، تهران.1379سعيد نيا، احمد ( •

هاي ها و دهيارينامه مديريت شهري و روستايي، سازمان شهرداري)، دانش1387سعيدي، عباس ( •

  كشور، تهران.
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)، لزوم تحول مديريت شهري در ايران، مجله جغرافيا و توسعه، بهار و 1382شيعه، اسماعيل ( •

  .37- 62تابستان، صص 

شهري و حكمروايي شهري، )، سنجش و تحليل رابطه بين سرمايه اجتماعي 1392صالحي، رضا ( •

  زمين، دانشگاه چمران، اهواز.ارشد، دانشكده علومنامه كارشناسيشهر، پايانموردي: شهر نسيممطالعه

)، ابر مسدله شهري ايران و نقش برنامه ريزان شهري، فصلنامه معماري و 1380صرافي، مظفر ( •

 .63 – 62شهرسازي، شماره 

)، ارزيابي و تحليل ميزان تحقق پذيري 1392و نادري، زهرا (پور، مسعود؛ امانپور، سعيد صفايي •

حكمراني خوب شهري در شهر خرم آباد، فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي شهري چشم انداز 

  .17زاگرس، سال پنجم، شماره 

)، مديريت محله و شوراياري در تهران: 1397عالء الديني، پويا و پورمير غفاري، مريم سادات ( •

آباد زرگنده، فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران، كمروايي شهري در حسنارزيابي ح

  .25- 52، بهار، صص 1، شماره 7دوره 

بر  مبتني كالنشهرها شهري مديريت وضعيت )، ارزيابي1397عيوضلو، داود و رضويان، محمدتقي ( •

جغرافيا و  تهران، مجله كالنشهر مطالعه:  شهري مورد مطلوب حكمروايي شاخص هاي

 .175-192، پاييز، صص 52توسعه،شماره 

)، حكمراني خوب و الگوي مناسب دولت، تهران، مجمع تشخيص 1387اله (قلي پورف، رحمت •

 مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، دفتر گسترش توليد علم، تهران.

كارها)، فصلنامه راهها و ها و چالش)، مديريت شهري در ايران (محدوديت1383لطيفي، غالمرضا ( •

  .75-100، صص 27علوم اجتماعي، شماره 

 . 1390مركز آمار، سرشماري نفوس و مسكن شهرستان گرگان،  •

)، بررسي رضايتمندي شهروندان از عملكرد 1393نصيري، اسماعيل و عموزاد مهديرجي، حسن ( •

آمايش -نامه جغرافياخدماتي شهرداري با استفاده از مدل كانو مورد شناسي؛ شهرداري گرگان، فصل

  .97- 106، زمستان، صص 13، شماره 4اي، دوره شهري و منطقه

مشي گذاري شهري در ايران، هاي حكمراني و خط)، بنيان1391الواني، مهدي و اسدي فرد، رويا ( •

 ، دانشگاه صنعتي شريف.تهران.1404اولين همايش مديريت شهري در افق 
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