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  چکیده
با اصالح رویکردهای سنتی مدیریتی و استفاده از رهیافت های مشخص شده است که حل مشکالت شهری  هامروز    

نوین مدیریتی امکان پذیر است، که در این میان حکمروایی شایسته شهری می تواند در روند توسعه شهری و بهبود 

و  شناسایی و تبین نقش، حاضر هدف تحقیقسکونگاه های شهری نقش مهم و تعیین کننده ایفا نماید. در این راستا، 

تحلیلی بوده و گردآوری  –روش تحقیق توصیفی می باشد.  تأثیر حکمروایی شایسته در توسعه پایدار شهر سردرود
اطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات دقیق کتابخانه ای و استفاده از اسناد و مدارک و پیمایش صورت گرفت. 

نفر، از طریق فرمول کوکران  318نفر( برابر با  26854حجم جامعه آماری با توجه جمعیت محدوده مورد مطالعه )

محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها بسته به ماهیت متغیرها از آزمون آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده 

 است. نتایج نشان می دهد، رابطه مثبت و معناداری میان حکمروایی شایسته شهری و شاخص های توسعه پایدار شهری

بنابراین پیشنهاد می گردد مدیران شهر سردرود به جایگاه و اهمیت رهیافت حکمروایی از نظر پاسخگویان برقرار نیست. 

شایسته شهری و تأثیرات آن در دستیابی به توسعه پایدار ارج دهند و بازنگری های اساسی در الگوی رایج حکمروایی 

 محدوده خود، ایجاد نمایند.  

 

  سردرود حکمروایی شایسته، توسعه پایدار شهری، شاخص های حکمروایی شایسته، شهر کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
مشکلی که امروزه در پیش روی برنامه ریزان شهری قرار دارد، چگونگی اعمال سیاست ها و برنامه های پایدار شهری و 

د جهت دادن به هدف ها و برنامه های اجرایی، ترسیم جلوه های این پایداری در شهرهاست. نیل به چنین شرایطی، نیازمن

از آنجا که رشد فراگیر شهرنشینی با چالش های  .1ت اصالح وضعیت ساختارها و مدیریت های مرتبط در اداره امور  شهرهاس

کالبدی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی شهرها همراه شده است و با توجه به  اینکه پیش بینی ها  –جدی اجتماعی 

لزوم برنامه ریزی و مدیریت توسعه  . [2] در شهرها دارد 2025درصد از جمعیت جهان تا سال  60حکایت از تجمع بیش از 

پایدار شهرها بسیار حائز اهمیت است. توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری طی دهه های اخیر به تدریج به پارادایم نوین و 

اب توسعه و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. این پارادایم اگرچه ناظر به مسلطی در ادبیات نظری و علمی رایج در ب

برداشت ها و تفسیرهای گوناگون می باشد، اما در مجموع بر پایداری و استمرار توسعه برای همگان و نسل های آینده طی 

عه در سطح یک کشور یا شهر تأکید زمان و بر همه جانبه نگری ابعاد پیچیده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فرایند توس
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. برای دست یابی به این هدف، توسعه پایدار باید با اصالح نظام اداری، حکمروایی شهری، افزایش انسجام و هویت 3دارد 

  .4 بخشی اجتماعی در سطوح مختلف خانوادگی، محلی، منطقه ای و ملی همراه باشد

را به عنوان پیش « حکمروایی شایسته»سیاستگذاری اقتصادی، سیاستی به نام نهادهای بین المللی  1990از اواخر دهه ی 

شرطی برای توسعه پایدار ذکر کردند. در رهیافت های جدید توسعه، ارتقای حکمروایی شهری و توانمندسازی آن شرط 

ها، روش ها و ساز و کارهای پایداری توسعه مطرح گردید و این کشورها نیازمند دست یابی به بینشی عمیق تر درباره رهیافت 

حاکمیت شایسته روشی برای تنظیم روابط اجتماعی در بین حوزه های  .[5] گوناگون حکمروایی فعال و اثرگذار هستند

هایدن سه شرط نفوذ و نظارت شهروندان،  .6خصوصی و سیاسی است که دستیابی به توسعه پایدار را ممکن می سازد 

حکمروایی شهری به   .7عامله به مثل اجتماعی را برای تسهیل حاکمیت خوب تعریف می کند رهبریت پاسخگو و مسئول و م

دلیل شرکت نهادهای گوناگون جامعه مدنی در مدیریت و اداره شهر، می تواند به سازگاری منافع و رفع تعارض ها منجر شود 

8. شهری نقش مهم و تعیین کننده دارد. می توان  جایگاه حکمروایی شهری در روند توسعه شهری و بهبود سکونگاه های

حکمروایی شهری را در مسیر یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد این مورد بیشتر از این جهت اهمیت دارد که 

ی با توجه به اینکه هم مدیریت شهری و هم سطح پایدار .9نحوه ی مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری اهمیت دارد 

توسعه شهری در ایران پایین است. به نظر می رسد سردرود نیز از این قاعده مستثنی نباشد و نیازمند سیستم جدید و پویا 

تری باشد تا شاید بتواند به تدریج روند توسعه اش را پایدارتر نماید. در این نوشتار تالش شده است، شاخصه های مهم 

ش آن در توسعه پایدار شهری مورد تأیید قرار گرفته است، بررسی و ارزیابی شود و حکمروایی شایسته شهری را که امروزه نق

میزان رعایت و بکارگیری آن را توسعه شهر سردرود و شهرداری آن مشخص گردد.  با توجه موارد مذکور در این پژوهش 

نکه چه رابطه ای میان شفاف شاخص های حکمروایی شایسته شهری در رابطه با شاخص های توسعه پایدار بررسی شده، ای

 سازی، مشارکت، قانونمندی، پاسخگویی و نظایر اینها  و توسعه پایدار برقرار است. 

 اهداف تحقیق -2
 ؛شناسایی و تبین نقش و تأثیر حکمروایی شایسته در توسعه پایدار شهر سردرود -

تثبیت جایگاه آن در برنامه های توسعه پایدار  ارائه راهبردهایی مناسب جهت تقویت تأثیرات مثبت حکمروایی شایسته و -

 شهری  محدوده مورد مطالعه.
 

 سؤاالت و فرضیه های تحقیق -3
 سؤاالت      

 آیا شاخصه های حکمروایی شایسته شهری در فرایند توسعه پایدار شهر سردرود به کار گرفته شده است؟ -

طه معناداری با ابعاد اجتماعی و اقتصادی توسعه شهر ز میان شاخصه های حکمروایی شایسته شهری کدامیک رابا -

 سردرود داشته است؟

 فرضیه ها

 به نظر می رسد بعضی از شاخص های حکمروایی شایسته شهری در فرایند توسعه شهر سردرود لحاظ نشده است. -

ا بر ابعاد توسعه پایدار شاخصه های مسئولیت پذیری، مشارکت و رعایت انصاف و عدالت بیشترین رابطه و تأثیرگذاری ر -

 شهر سردرود بر جای نهاده است.

 

 مبانی نظری -4
 تعریف و مفهوم توسعه و توسعه پایدار -4-1

توسعه به عنوان فرایندی که باعث گسترش حق انتخاب مردم، افزایش مشارکت های دموکراتیک و توانمندسازی در 

 1980مفهوم توسعه پایدار در اواخر دهه  .[10] . تفسیر می شودمشارکت و تصمیماتی که زندگی شان را تحت تأثیر می دهد
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بعد از مطرح شدن در کنفرانس آینده مشترک ما که به عنوان گزارش براتلند شناخته می شود، پذیرش عمومی یافت. نتیجه 

توسعه پایدار در مفهوم  .[11] این کنفرانس مطرح شدن یک دستور کار جهانی برای تغییر در مفهوم و عمل به توسعه بود

پاسخ به یک آگاهی در حال رشد مطرح شد که به بررسی ارتباطات مهم بین فرایندهایی مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی، 

  .[12] مشکالت زیست محیطی جهانی، منطقه ای و محلی، افزایش جمعیت و گسترش مناطق شهری می پرداخته است

 توسعه پایدار شهری -4-2
ری شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری برای نسل های آینده را تضمین توسعه پایدار شه

در واقع، توسعه پایدار شهری، یک فرایند پویا و بی وقفه ای، در پاسخ به تغییر فشارهای اقتصادی، زیست . [13] می کند

و دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به عبارت دیگر، مفهوم چند بعدی . [14] محیطی و اجتماعی است

 . [15] است

 حکمروایی و حکمروایی شایسته شهری -4-3
حکمروایی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان اطالق می شود. در 

حکمروایی را فرایند تصمیم گیری و  ،1(ESCAP)اسکاپ  .61 واقع این اصطالح رابطه و نه دستگاه را توصیف می کند

اجرای تصمیمات می داند که براساس آن مفهوم حکمروایی در حوزه های مختلفی چون شرکتی، بین المللی، ملی و محلی 

تصمیم  صورت می گیرد. بر این اساس پدیده حکمروایی را می توان با تمرکز بر بازیگران رسمی و غیر رسمی که در فرایند

گیری و اجرای تصمیمات دخالت دارند و نیز ساختارهای رسمی و غیر رسمی که برای اتخاذ و اجرای این تصمیمات ایجاد شده 

مورد بررسی و تحلیل قرار داد. از طریق حکمروایی خوب نوعی از توسعه پدید می آید که در آن فقرا حق تقدم دارند، امور زنان 

پایدار ایجاد می شود و فرصت های اشتغال و عوامل رفاهی پدید می آیند. به این ترتیب مفهوم بهبود می یابد، محیط زیست 

  . 17حکمروایی خوب و توسعه پایدار انسانی جدایی ناپذیرند 

در زمان حاضر رویکرد حکمروایی شایسته شهری را به عنوان اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال 

برایان »و از آفریقا آغاز گردید، اما  1980اگرچه کاربرد مفهوم حکمروایی شهری از اواخر دهه  .6رفی نموده اند مدیریت مع

او عقیده دارد تقاضای روزافزون  . 18به این مفهوم پرداخته است  1973اولین نظریه پردازی است که در سال « مک اللین

سبت به روندهای تغییر در شهر پاسخ گو تر، اقداماتش با مسائل شهری و که حکومت شهری باید ن  مردم شهرها این است

تحول آن ها متناسب تر، نسبت به اجتماع مسئول تر، به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند. پس از او افراد دیگری 

نفرانس مربوط به سکونتگاه های سازمان ملل در دومین ک .8نیز این بحث را مطرح کرده اند  3و اتکینسن2چون مک کینلی

استانبول، شعار خود را فعالیت جهانی برای حکمروایی شهری خوب قرار داد و تأکید کرد که شهرهای  1996انسانی، در سال 

بنابر نظر صاحب نظران داخلی، حکمروایی شهری یعنی  . 8جهان می بایست در جهت استقرار حکمروایی شهری قدم بردارند 

مه ارکان شهری بر مدیریت شهر، با تمام سازوکارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند، نه اینکه اثرگذاری ه

عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیار دار آن دو باشد. منشأ قدرت و مشروعیت در 

 . 19ه ها و ارکان جامعه مدنی است حکمروایی شهری، تمام شهروندان و حضور آن ها در همه صحن

 

 ویژگی ها و معیارهای حکمروایی شهری -4-4
، قانون 3، شفافیت2، مسئولیت و پاسخ گویی1، پذیرا بودن و پاسخ ده بودن5شهروندان، اثربخشی و کارایی 4مشارکت

شهری بنا به تعریف زیست بوم ، تمرکززدایی.  شاخص های حکمروایی 7، بینش راهبردی6، عدالت5، جهت گیری توافقی4مندی

                                                
1- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
2- Mc Kinlay 
3- Atkinson 
4- Participation 
5- Effectiveness and efficiency 
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یکی از  . 20شاخص که عبارت است از: مشارکت، تساوی، اثربخشی، پاسخ گویی و امنیت تقسیم می شوند  5سازمان ملل به 

ویژگی ها یا شاخص های مهم حکمرانی خوب شهری، برخورداری مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر از رهبران یا مدیران 

 . 21عهد برای راهبری و مدیریت مطلوب شهری و ارائه خدمات بهینه به شهروندان است مقتدر، متخصص و مت

محوریت رویکرد حکمروایی شایسته شهری در مدیریت شهری بر مبنای توسعه مردم ساالر و برابر خواهانه، برای تأثیر 

ی به تمامی نیازهای این گروه ها است  گذاری تمامی نیروهای ذینفع و ذی نفوذ در اداره امور شهرها و هم چنین پاسخگوی

برای گریز از مشکالت اداره مناطق شهری نیاز به درک معنای عبارت حکمرانی خوب و توسعه مکانیسم های مرتبط با آن برای 

 ( ویژگی ها و شاخص های حکمروایی شایسته شهری نشان داده شده است.1( و جدول )2در شکل ). [22] ارزیابی می باشیم

 

 
 .6: ویژگی های حکمروایی شایسته شهری 1ل شک

 
 : شاخص های اصلی و فرعی حکمروایی خوب شهری 1جدول 

 مشارکت

 ( میزان مشارکت در انتخابات شورای شهر1

 ( وجود انجمن ها و سازمان های غیردولتی در زمینه ی مسائل شهری2

 ( وجود رسانه های محلی3

 عرصه ی عمومی و حضور شهروندان( وجود فضاهای عمومی شهری برای تقویت 4

 اثربخشی

 ( رضایت شهروندان از خدمات شهرداری1

 ( وجود استانداردها و رعایت آن ها در ارائه خدمات شهری2

 ( برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای صالحیت کارکنان شهرداری3

 ( اطالع از آخرین دستاوردهای تحقیق و معرفی نوآوری ها4

 شفافیت

 ع رسانی به شهروندان درباره موضوعات و مسائل عمرانی و رفاهی شهر( اطال1

 ( وجود استانداردها و رعایت آن ها در ارائه خدمات شهری2

 ( برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای صالحیت کارکنان شهرداری3

 ( اطالع از آخرین دستاوردهای تحقیق و معرفی نوآوری ها4

                                                                                                                                                   
1- Responsiveness 
2- Accountability 
3- Transparency 
4- Rule of low 
5- Consensus 
6- Equity 
7- Strategie Vision 
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 قانون مندی

 نی درباره ضوابط و مقررات توسعه شهری( اطالع رسا1

 ( تلقی شهروندان از مفهوم قانون مندی2

 ( تناسب قوانین با مسائل شهری موجود3

 ( تعهد شهری و شهروندی  و رفتارهای مبتنی بر آن4

مسئولیت و 

 پاسخگویی

 ( تسهیالت جهت رسیدگی به پیشنهادات و شکایات شهروندان1

 خ با مردم توسط شهرداری( برگزاری جلسات پرسش و پاس2

 ( پاسخگویی در مواقع بحرانی، در برابر عملکردها و تغییرات3

پذیرا بوده و 

 پاسخده بودن

 ( وجود سازوکارهای الزم برای انتقال نیازها و خواسته های شهروندان1

 ( پاسخ مناسب مسؤالن شهرداری به نیازها و خواسته های مردم2

 و پروژ ها توسط شورای شهر ( پیگیری چگونگی تحقق طرح ها3

 ( انعطاف پذیری و نقدپذیری در برابر اعتراضات و خواسته های مردم4

جهت گیری 

 توافقی

 ( وجود هماهنگی بین سازمان های رسمی و غیررسمی1

 ( وجود سازکارهای الزم جهت مشورت بین سازمان های رسمی شهر و شهروندان2

 و غیر دولتی تهیه کننده و اجرا کننده طرح( وجود تفاهم میان سازمان های دولتی 3

 ( استفاده از رویکردهای  مختلف جهت ایجاد هماهنگی بین ارگان ها مختلف4

 عدالت

 ( توجه به نظر گروه های محروم توسط شهرداری1

 ( رعایت عدالت در زمینه خرید و تملک امالک توسط شهرداری2

 ر و تقسیمات دو سطحی )فقر و غنا(( حرکت در راستای جلوگیری و تقلیل ازدیاد فق3
 مأخد: متون مرتبط با حکمروایی شایسته شهری

 

 اهداف حکمروایی شهری -4-5
 اهداف کالن حکمروایی شهری به شرح ذیل تدوین شده است: 

 بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتالی بیشتر سازمان ها، نهادها و جوامع محلی...کاهش فقر و جدایی گزینی های

 اجتماعی، قومی و فرهنگی در شهرها...افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها.

 حکمروایی به طور خاص تر اهداف زیر را دنبال می کند:

 بهبود کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان؛ 

نشان دادن خواسته ها و آمالشان در زندگی و اعتالی امنیت، برابری و پایداری ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور 

23 . 

 

 روش تحقیق  -5
تحلیلی، رویکرد تحقیق کمی و کیفی بوده و نوع تحقیق بنیادی می باشد. گردآوری اطالعات مورد  -روش تحقیق توصیفی

سناد و مدارک و پیمایش صورت گرفته است. در زمینه روایی و نیاز پژوهش از طریق مطالعات دقیق کتابخانه ای و استفاده از ا

پایایی ابزار پیمایش )پرسشنامه(، دو مرحله طی شد؛ در مرحله اول جهت سنجش اعتبار )روایی(، سؤال های طراحی شده 

ؤال ها براساس شاخص ها به خبرگان آشنا به مفاهیم تحقیق تحویل و از آن ها خواسته شد، صحت تبدیل شاخص ها به س

ارزیابی شود. پس از تأیید خبرگان، پرسشنامه به محدوده مورد مطالعه برده شد و مفاد و اهداف آن با تعدادی از ساکنان این 

شهر به بحث گذاشته شد. و بدین ترتیب شکل ظاهری، معرفت محتوایی، قدر کفایت سنجه ها و توانایی سؤال ها در انعکاس 

بدست آمد.  % 79ایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی جهت سنجش پ. سنجه ها تأیید شد
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                                                                                               . نفر از شهروندان شهر سردرود است که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد 318جامعه آماری تحقیق شامل 

 -5زیاد،  -4متوسط،  -3کم،  -2خیلی کم،  -1برای سنجش مفاهیم و متغیرها با توجه سطح مقیاس آن ها از طیف لیکرت )

صورت   SPSSخیلی زیاد( استفاده شده است. شیوه تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون چند متغیره در محیط نرم افزار 

 .گرفت
 

 رد مطالعهمعرفی محدوده ی مو -6
سردرود یکی از شهرهای اطراف شهرستان تبریز می باشد.که در جنوب غربی تبریز و در دامنه های شمالی رشته کوه       

ثانیه و عرض شمالی  25دقیقه،  8درجه،  46کیلو متری از تبریز قرار گرفته است. طول جغرافیایی سردرود  10سهند در فاصله 

نفر برآوره   26856جمعیت شهر سردرود  1390در سال . 24النهار گرینویچ واقع شده است دقیقه از نصف  3درجه،  38آن 

نفر زن بوده است. هم چنین، از نظر اقتصادی بیشترین درصد شاغلین در  13051نفر مرد و  13805شده که از این تعداد، 

درصد، کمترین  5ه و بخش کشاورزی با درصد در رتبه دوم قرار گرفت 40درصد بوده، بخش خدمات با  45بخش صنعت با 

 . 25 درصد شاغلین را شامل شده است

 

 
 .24: موقعیت جغرافیایی محدوده ی مورد مطالعه در تقسیمات اداری و سیاسی کشور 2شکل 

 

 یافته ها -7
 بخش توصیفی و تبینی ارائه می شود: 2یافته ها در       

 آمار توصیفی  -7-1
نفر از شهروندان شهر سردورد می باشد. در بخش نظر سنجی با توجه به اینکهه سهواالت  318کل جامعه آماری متشکل از       

سهال بهرای  20پرسشنامه می بایست در بین کسانی توزیع شود که به بلوغ اجتماعی و فرهنگهی رسهیده باشهند، حهداقل سهن 

سال به باال، و میانگین سهواد تقریبهی دیه لم و بهاالتر از  20با طیف سنی پاسخگویان در نظر گرفته شد. بنابراین جامعه آماری  
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درصهد را زنهان  9/46درصهد از پاسهخگویان را مهردان و  1/53دی لم تشکیل شده است. یافته های میدانی نشان می دههد کهه 

 تشکیل می دهند.

 : جنس پاسخگویان2جدول 

 53.1 169 مرد

 46.9 149 زن

 100 318 جمع

 منبع: یافته های تحقیق

 

 
 (.1394: جنسیت پاسخگویان )مطالعات پیمایشی نگارندگان، 3شکل

 
د دارای تحصهیالت دیه لم بهوده انهد.  و درصه 7/38از نظر تحصیالت نتایج نشان می دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان بها    

 درصد می باشد. 11کمترین تعداد پاسخگویان طیف فوق لیسانس و مقاطع باالتر با 

 
 : میزان تحصیالت پاسخگویان3جدول 

 فراوانی درصد التسطح تحصی

 63 19.8 راهنمایی

 125 38.7 دی لم

 55 17 فوق دی لم

 39 12.1 لیسانس

فهههوق لیسهههانس و 

 36 11.1 بیشتر

 منبع: یافته های تحقیق 
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 (.1394پاسخگویان )مطالعات پیمایشی نگارندگان،  میزان تحصیالت: 4شکل

 

درصهد بیشهترین فراونهی را داشهته انهد. و  4/25و  6/26به ترتیب با  35-31و گروه سنی  30-26نی از لحاظ سن، گروه س     

 درصد کمترین طیف پاسخگویان را تشکیل داده است.  13با  40-36گروه سنی 

 : سن پاسخگویان4جدول

 فراوانی درصد سن

20-25 19.5 63 

26-30 26.6 86 

31-35 25.4 82 

36-40 13 42 

 45 13.9 و بیشتر 41

 منبع: یافته های تحقیق 

 

 
 (.1394پاسخگویان )مطالعات پیمایشی نگارندگان،  سن: 5شکل 

 

به سواالت مربوط به تأثیر شاخص های حکمروایی شایسته بر توسعه پایدار شهر سردرود بر اسهاس  نحوه و میزان پاسخگویی    

 19، «کهم»درصدشهان بهه گزینهه  30، «خیلهی کهم»درصد پاسخگویان گویه  23مقیاس لیکرت به این صورت است که حدود 

را انتخاب کهرده انهد، جهدول )( عهالوه بهر « خیلی زیاد» درصد هم به گزینه  16و « زیاد» درصد  12، «متوسط»درصد گزینه 

 نحوه پاسخ ها، انحراف استاندارد و میانگین شاخص ها بیان شده است. 
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 فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه های شاخص های حکمروایی شایسته در توسعه پایدار شهری : 5جدول 
شاخص های حکمروایی 

 شهری
 میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

انحراف 

 استاندارد

 347/1 8176/2 1/16 2/14 9/22 26 2/19 مشارکت

 320/1 5472/2 1/12 1/12 6/18 7/30 1/25 اثربخشی و کارایی

 232/1 4843/2 6/9 9/9 6/22 8/32 5/23 پاسخ ده بودن

 392/1 5943/2 6/13 9/14 5/15 9/26 6/27 مسئولیت و پاسخ گویی

 307/1 7161/2 4/12 4/16 4/20 8/28 1/20 شفافیت

 337/1 6667/2 2/14 7/12 9/18 3/31 4/21 قانون مندی

 312/1 5755/2 1/12 7/12 6/18 6/31 5/23 جهت گیری توافقی

 304/1 5220/2 2/10 6/14 6/17 30 26 عدالت

  

 منبع: یافته های تحقیق

 

 آمار استنباطی -7-2

ی شاخص های حکمروایی شایسته بر توسعه پایدار شهر سردرود با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیرگذار

است، از این رو برای بررسی دقیق تأثیر هر یک از شاخص ها بر متغیر وابسته )توسعه پایدار( و تعیین سهم هر کدام از 

لیل متغیرهای مستقل )شاخص های حکمروایی شایسته شهری(، از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. تح

با استفاده از  .26رگرسیون چندگانه، روشی برای مطالعه ی سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است 

رگرسیون چند متغیره، محقق می تواند رابطه خطی موجود بین مجموعه ای از متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته را به 

موجود فی مابین متغیرهای مستقل نیز مالحضه شود. وظیفه رگرسیون این است که به  شیوه ای مطالعه کند که در آن، روابط

تبین واریانس متغیر وابسته کمک کند و این وطیفه تا حدودی از طریق برآورد مشارکت متغیرها )دو یا چند متغیر مستقل( در 

 .27این واریانس انجام می شود 

است، در حالی که متداول ترین روش وارد کردن متغیرهای مستقل در این  در این تحقیق از روش همزمان استفاده شده

رگرسیون، روش گام به گام است.  در روش  همزمان کلیه ی متغیرهای مستقل همزمان وارد مدل می شوند تا تأثیر کلیه 

ک مرحله به ترتیب حداقل در این بخش از تحقیق تمام متغیرها در ی. متغیرهای مهم و غیر مهم بر متغیر وابسته مشخص شود

تولرانس وارد تحلیل شده اند و آن متغیرهایی که آن میزان حداقل را نداشته اند از تحلیل خارج شده اند. نکات تفصیلی در 

 ت.( آمده اس6جدول )

 

 : متغیرهای وارد شده و خارج شده مؤثر بر متغیر وابسته )توسعه پایدار شهری(6جدول 

 روش
متغیرههههای خهههارج 

 شده
 تغیرهای وارد شدهم

همزمهههههههان 
(enter) 

0 

 مشارکت

 اثربخشی و کارایی

 پاسخ ده بودن

 مسئولیت و پاسخ گویی

 شفافیت

 قانون مندی
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 جهت گیری توافقی

 عدالت

   

 منبع: یافته های تحقیق

 

ان می دهد بهین مجموعهه متغیرههای است که نش 148/0بین متغیرها  (R)(، مقدار ضریب همبستگی 7با توجه به جدول )    

مستقل )شاخص های حکمروایی شایسته شهری( و متتغیر وابسته )توسعه پایدار شهری( همبستگی قوی وجهود نهدارد. ضهریب 

است، بیانگر این است که تغییرات کلی در توسعه پایدار شهر سهردرود تقریبها   -004/0که برابر با adj) 2(R تبیین تعدیل شده

اخص های حکمروایی شایسته شهری نبوده است. بهه عبهارت دیگهر، مجموعهه متغیرههای مسهتقل، در پهیش بینهی متأثر از ش

اسهت، متغیرههای مسهتقل  022/0واریانس متغیر وابسته حالت منفی دارند. اما طبق ضریب تعیین بهه دسهت آمهده کهه برابهر 

ند. ولی مقدار ضریب تعیین، الزاما  با افزایش تعهداد متغیرههای درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمای 22توانسته اند تنها 

 مستقل افزایش می یابد، بنابراین این برآورد خیلی واقعی نیست.

 
 : مدل خالصه وضعیت  تأثیر شاخص های حکمروایی شایسته )متغیرهای مستقل( بر توسعه پایدار شهری سردرود7جدول 

ضریب تعیین تعدیل  خطای معیار برآورد

 افتهی

ضریب 

 تعیین

ضریب همبستگی 

 چندگانه

 مدل

28669/1 004/0- 022/0 148/0 1 

 آمارهای تعدیل شده
Sig. F Change df2 df1 F Change R Square Change 

553/0 308 8 857/0 022/0 

     

 منبع: یافته های تحقیق

 

( باشد، تفاوت معنادار بین متغیرهای مستقل در 05/0االتر از )معیار قرار می گیرد که اگر میزان آن ب Sigدر ارزیابی آنوای،      

( باشد، تفاوت معنادار بین گروه ها در پیش بینی  متغیهر 05/0پیش بینی متغیر وابسته وجود ندارد ولی اگر میزان آن کمتر از )

( است، می توان نتیجه گرفت کهه 553/0( و سطح معناداری )857/0) Fوابسته وجود دارد. با توجه به اینکه معنی داری آزمون 

مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از هشت متغیر مستقل و یک متغیر وابسته، مدل خوبی نبوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادر 

 به تبیین تغییرات متغیر وابسته  )توسعه پایدار شهر سردرود( نیستند. 

 
 (ANOVA): آزمون معناداری ضریب تعیین 8جدول 

Sig  کمیتF یانگین م

 1مربعات

 منبع تغییرات 2مجموع مربعات درجه آزادی

 اثر رگرسیونی 356/11 8 420/1 857/0 553/0

 3باقیمانده  918/509 308 656/1 - -

 کل 274/521 316 - - -

                                                
1- Mean Squares 
2- Sum of Squares 
3- Residual 
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 منبع: یافته های تحقیق

 
( نشهان داده شهده اسهت، بهر 8در جدول )با توجه به بررسی های انجام شده در رابطه با سطح معناداری متغیرهای مستقل که 

اساس ضریب رگرسیونی استاندارد شده می توان سهم نسبی هر متغیر مستقل را در مدل مشخص کرد  بنابراین، توان گفت که 

در بین شاخص های بکار گرفته شده فقط شاخص های قانونمندی و اثربخشی و کارایی به صورت ناچیز و جزئی تأثیر معناداری 

 یر وابسته گذاشته اند. بقیه شاخص ها هیچ گونه تأثیر رگرسیونی بر روی متغیر وابسته نداشته اند.بر متغ

 
 (: ضرایب متغیرهای مستقل8جدول )

Sig t  ضرایب استاندارد

 شده

 مدل متغیرها ضرایب استاندارد نشده

Beta Std. 
Error 

B 

000/0 442/7  417/0 104/3 Constant 

1 

 مشارکت -027/0 055/0 -028/0 -491/0 624/0

 اثربخشی و کارایی 002/0 059/0 002/0 036/0 971/0

 پاسخده بودن -041/0 059/0 -039/0 -684/0 494/0

 مسئولیت و پاسخ گویی -058/0 053/0 -063/0 -096/1 274/0

 شفافیت -055/0 056/0 -056/0 -966/0 335/0

 نمندیقانو 080/0 055/0 084/0 457/1 146/0

 جهت گیری افقی -038/0 056/0 -039/0 -687/0 498/0

 عدالت -055/0 056/0 -056/0 -987/0 325/0

       

 منبع: یافته های تحقیق

 گیرینتیجه -8
در این تحقیق، شاخص های حکمروایی شهری از قبیل مشارکت، کارایی و اثر بخشی، پاسخده بودن، مسئولیت پذیری و 

فق افقی، قانونمندی، شفافیت و عدالت در راستای توسعه پایدار )ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، پاسخگویی، توا

نهادی و محیط زیست( در شهر سردرود مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به تحلیل هایی که با طرح فرضیه ها و آزمون آن ها 

، می توان درباره تأیید یا رد هر یک از فرضیه ها بدین گونه  قضاوت کرد: با آزمون آماری رگرسیون چند متغیره به عمل آمد

به نظر می رسد بعضی از شاخص های حکمروایی شایسته شهری در فرایند توسعه شهر سردرود لحاظ »فرضیه که معتقد بود 

شایسته در توسعه پایدار  با توجه به بررسی و تحلیل های صورت گرفته عدم تأثیرگذاری شاخص های حکمروایی«. نشده است

شهر سردرود مشخص شده و اغلب پاسخگویان  به عدم لحاظ شدن  آن شاخص ها در مدیریت و توسعه شهری محدوده مورد 

مطالعه اذعان داشته اند. برای بررسی معناداری فرضیه های تحقیق از آنوا استفاده شده است که هیچ گونه رابطه معناداری بین  

وعه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته وجود ندارد. بنابراین فرضیه اول رد می شود. فرضیه دوم که مبتنی تأثیر گذاری مجم

شاخصه های مسئولیت پذیری، مشارکت و رعایت انصاف و عدالت بیشترین رابطه و تأثیرگذاری را بر ابعاد توسعه »بود بر اینکه 

شود؛ چرا که مقادیر و ضرایب استاندارد شده بتای این شاخص ها به ترتیب نیز رد می «. پایدار شهر سردرود بر جای نهاده است

( بدست آمده است که بیانگر معنادار نبودن رابطه و تأثیر گذار نبودن این شاخص ها بر -056/0( و )-028/0(، )-063/0)

 پایداری توسعه شهر سردرود می باشد. 
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کمروایی خوب شهری، تأثیر قابل توجه و معنی داری بر توسعه در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های ح

پایدار شهری ندارد؛ که دلیل اصلی آن می تواند در عدم  بکارگیری این رویکرد و نداشتن شناخت کافی از تأثیرات آن در 

شرایط این رویکرد نوین  مدیریت پایدار شهر باشد. بنابراین، هنوز شاخص ها و مؤلفه های آن و لزوم نهادینه سازی و بسترسازی

با توجه به نتایج حاصل از بررسی این شاخص ها و مؤلفه ها، امری ناشناخته بوده و مورد غفلت واقع شده است.  در راستای 

تعدیل و تغییر وضعیت حاکمیت فعلی که معیارهای حکمروایی شایسته شهری ضعیف می نماید، پیشنهادهای زیر ارائه می 

 گردد: 

ماع مدیران محلی برای اجرایی نمودن مدیریت شایسته شهری با تأکید بر ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تشکیل اج -1

 اقتصادی و محیط زیستی توسعه شهر سردرود به صورت مداوم و منظم؛

تشکیل جلسات ماهانه توسط شهرداری و دعوت از صنف ها )بازایان، مدیران کارگاه ها و شرکت های شهرک صنعتی  -2

شهید رجایی که فعالیت آنان شدیدا  بر محیط زیست، مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سردرود تأثیر گذار بوده و در 

واقع بر توسعه پایدار سردرود پیامدهای مثبت و منفی فراوانی دارند( و ارگان های مختلف شهر برای هماهنگی بیشتر و برنامه 

 ریزی صحیح تر. 

نون مداری  در میان نهادهایی که فعالیت هایشان بر اداره شهر و زندگی شهروندان تأثیر می گذارند و پیاده کردن قا -3

 نهادینه ساختن عنصر مسئولیت پذیری و پاسخ ده بودن در آن ها.

بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی، مدنی و دولتی در اجرای امور شهری که خود بسیاری از  -4

 خص های حکمروایی شایسته شهری از قبیل مشارکت، جهت گیری افقی را در بردارد و زمینه ساز توسعه پایدار شهر اند.شا
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