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Abstract
Purpose: The aim of this study is to present a model for investigating
the antecedents of good urban governance in Iranian mega cities as well
as the relations among effective factors of such governance.
Methodology: The statistical sample consisted of fourty mega cities,
for which the city councils completed the questionnaires.
Findings: Findings show that the information and communication
technology development, social capital, globalization and local
authorities’ inclination variables positively and significantly affect good
urban governance, but participation culture does not.
Implications: A new model for good urban governance has been
introduced. It can ultimately serve as an appropriate context to secure
the dynamism of indexes of good urban governance and can provide
the cohesion necessary for the implementation and improvement of
government performance in the society.
Recommendations: Based on the presented model, the expansion of
information and communication technology, as well as the
improvement of social capital, have been suggested.
Keywords: Good Urban Governance, Globalization, Participation Culture,
Social Capital, Local Authorities’ Inclination, Information and
Communication Technology.
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چکیده:

دواژهها:حاکمیت خوب شهری ،جهانی شدن ،فرهنگ مشارکت،
کلی 
سرمایه اجتماعی ،تمایل مقامات شهری ،فناوری اطالعات
و ارتباطات
.1دانشجوی دكتري گروه مدیریت دولتی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
.2دانشیار گروه آموزشی مدیریت دولتی ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،تهران،
ایران (نویسنده مسئول).
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هدف :پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای بررسی پیشایندهای حاکمیت خوب شهری
در کالنشهرهای ایران و روابط میان عوامل موثر بر حاکمیت خوب شهری انجام شده است.
طرح پژوهش /روششناسی /رویکرد :نمونه آماری پژوهش شامل  40کالنشهر ایران
است که اطالعات الزم از طریق پرسشنامه میان اعضای شورای هریک از این شهرها
جمعآوری گردید.
یافتهها :یافتههای پژوهش بیانگر آن است که متغیرهای توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات،
سرمایه اجتماعی ،جهانی شدن ،و تمایل مقامات محلی به صورت مثبت و معنادار بر حاکمیت
خوب شهری تاثیرگذار هستند و فرهنگ مشارکت بر آن موثر نیست.
ارزش /اصالت پژوهش :در این پژوهش مدل جدیدی برای حاکمیت خوب شهری معرفی
گردید که در نهایت بستر مناسبی برای حفظ و پویایی شاخصهای حاکمیت خوب شهری
است و پیوندها و همبستگیها را برای اجرا و بهبود عملکرد سیستم دولت در بطن جامعه
فراهم میآورد.
پیشنهادهای اجرایی /پژوهشی :با توجه به مدل بهدستآمده پیشنهادهایی برای استقرار
حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران ارائه میشود مانند .1 :گسترش کاربرد
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در مدیریت شهری؛ و  .2ارتقای سرمایه اجتماعی.
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مقدمه
امروزه شیوۀ نوین حاکمیت بر شهرها با این الزام مهم همراه است که رویکردی شبکهمحور
مبتنی بر مشارکت گروههای مختلف ذینفعان شهری در دستور کار قرار گیرد و رویکرد
سلسلهمراتبی در تصمیمگیری تا حد امکان کنار گذاشته شود تا از این طریق عالوه بر کسب
مشارکت بازیگران مختلف شهری ،از دانش و تجربۀ آنها به نحو مناسب بهرهبرداری شود.
بنا به همین امر از ابتدای دهه  1990میالدی ،نگاه دانشگاهیان و متخصصان حوزه شهری به
پدیده حکمرانی شهری گسترش چشمگیری یافت ( .)Rhodes, 1997سیاستمداران و دولتمردان
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نیز از این قاعده مستثنا نبودند ،بهگونهای که پس از برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد در
نایروبی در سال  ،2002اصول حاکمیت شهری تبدیل به یک استاندارد جهانی در سیاستهای
شهری شد .این مفهوم در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه که در آن رشد پایدار به دلیل
سیاستهای توسعهطلبانه افراطی برخی گروههای پرقدرت در شهرها تهدید میشد ،مطرح گردید
( .)Badach & Dymnicka, 2017در واقع ،مفهوم حاکمیت شرکتی با هدف بهبود کیفیت زندگی،
پاسخگویی بهتر مسئوالن ،ایجاد برابری بیشتر در برخورد با گروههای مختلف ذینفع شهری،
و افزایش سطح کارایی و اثربخشی در مدیریت شهرها متولد شد و مورد تاکید قرار گرفت و
شکلگیری همکاری میان سه بخش دولتی ،جامعه مدنی ،و بخش خصوصی را در ارائه خدمات
عمومی بهتر به شهروندان مورد توجه قرار داد.
به منظور سنجش کیفیت فرایند حاکمیت شهری ،مجموعهای از شاخصهای پذیرفتهشده
در استاندارد یو ان هبیتات )2016( 1تعیین و معرفی شده است .برخی از این شاخصها شامل
وجود زیرساختها ،پایداری ،عدالت ،بهرهوری ،شفافیت ،پاسخگویی ،مشارکت مدنی ،شهروندی و
امنیت شهروندان میگردد .مشارکت عمومی به عنوان یک راهبرد کلیدی در فرایند تصمیمگیری
شامل کلیه ذینفعان مختلف شهری اعم از مدیران دولت محلی ،انجمنهای تجاری ،سازمانها و
گروههایی میشود که شهروندان و اقلیتها را نمایندگی میکنند.
با توجه به اهمیت مفهوم حاکمیت شهری در فضای اداره شهرها ،این پرسش مهم مطرح
میگردد که چه عواملی در حوزه مدیریت شهری بر حاکمیت شهری موثر است .با آنکه برخی
1. UN- Habitat
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از پژوهشها همچون مالونی و همکاران )2000( 1بر رابطه سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب،
سوکاموتو و فوگل )2004( 2بر رابطه میان متغیرهایی همچون جهانی شدن و حاکمیت خوب ،و
مادزوا و همکاران )2013( 3بر رابطه توسعه فناوری اطالعات و ارتباط با حاکمیت شهری تاکید
نمودهاند ،اما نبود یک بررسی جامع و یکپارچه از عوامل موثر بر حاکمیت شهری در ادبیات و
توجه کمتر آنها به روابط میان این متغیرهای اثرگذار ،هنوز این پرسش را بیپاسخ گذاشته است
که با افزایش و تغییر در کدام یک از متغیرهای کالنشهری میتوان حاکمیت شهری را ارتقا داد.
با توجه به این امر ،نوآوری پژوهش در تشریح عوامل موثر بر حکمرانی خوب شهری و بررسی
تعامالت میان این عوامل و عناصر تعديلگر در این ارتباط است .این نوآوری از بعد دیگر به بررسی
ملّی مدل مفهومی این پژوهش از منظر اعضای آگاه به حکمرانی شهری در  40شهر کالن و
بزرگ ایران بازمیگردد .در تعریف مفهوم مشارکت شهروندان این اعتقاد وجود دارد که از منظر
حکمرانی جمعی مردمساالر در یک شهر ،فرهنگ مشارکت شهروندان به مجموعه باورها ،ارزشها
و اعتقادهای مشترکی بازمیگردد که بر اساس آن میزان کنشگری و مشارکت شهروندان در
تصمیمها و برنامههای شهری تعیین میشود .همچنين ،تمایل مقامات محلی به میزان عالقهمندی
مقامات دولتی و محلی به استقرار حاکمیت خوب شهری اشاره دارد .به همین دلیل ،پژوهش حاضر
میکوشد نگاهی گسترده و جامع به عوامل اثرگذار بر حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران
براي اثرپذير كردن آنها از عوامل تعديلگر داشته باشد و ضمن شناسایی و تحلیل روابط میان این
عوامل ،در قالب یک مدل مفهومی ،اثر این متغیرها را بر حاکمیت خوب شهری آزمون کند.
مبانی نظری پژوهش
مفهوم حاکمیت شهری
از دیدگاه استوکر ،)1998( 4انگارۀ حاکمیت شهری بهجای حکومت شهری سنتی ،بر محیط

سیاسی ـ اجتماعی پیچیده و چندپاره ،و الگوی منعطف و باز تصمیمگیری داللت دارد .پیری
( ،)1999حاکمیت شهری را به مثابه فرایندی میداند که برای تلفیق و هماهنگی منافع خصوصی
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و عمومی در زمینههایی با نهادها و سیستمهای مختلف ارزشی و هنجاری جهتگیری شده است.
شهیدی ( ،)1386معتقد است حاکمیت خوب شهری یعنی اثرگذاری همۀ اركان تاثیرگذار شهری
بر مدیریت شهر با تمام سازوكارهایی كه به سوی تعالی شهر و شهروندان حركت میكنند ،نه
اینکه فعاالن عمومی و خصوصی كنار گذاشته شوند و فقط دولتداران اختیاردار آن باشد .به عبارت
دیگر ،منشای قدرت و مشروعیت در حاکمیت خوب شهری تمام شهروندان و حضور آنها در
همه صحنهها و اركان جامعه مدنی است .در نتيجه ،حاکمیت شهری هم نهادهای رسمی و هم
اقدامهای غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در بر میگیرد ( .)UN- Habitat, 2016با
توجه به این تعریف ،باید در نظر داشت که گذار از حاکمیت شهری متمركز و سلسلهمراتبی به
سمت حاکمیت خوب غیرمتمركز و مردمساالر به یک ضرورت بیچون و چرا تبدیل شده است و
شناخت ابعاد و مولفههای حاکمیت خوب شهری یک پرسش پژوهشی معین است که در بخش
بعدی به آن پاسخ داده خواهد شد.
ابعاد و مولفههای حاکمیت خوب شهری
در خصوص ابعاد و مولفههای حاکمیت خوب مدلهای زیادی وجود دارند .مدل سکونتگاههای
انسانی سازمان ملل ( )UN- Habitat, 2016نیز یکی از جامعترین مدلهاست که بر شاخصهایی

در سنجش حاکمیت خوب شهری تاکید دارد مانند .1 :اثربخشی؛  .2برابری؛  .3مشارکت؛ و
 .4پاسخگویی .این مدل به دلیل جامعیت بیشتر در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
شاخصهای سنجش هر یک از ابعاد چهارگانه حاکمیت خوب شهری در زیر مشخص شدهاند که
میتوان بر مبنای آنها حاکمیت خوب شهری را در هر شهری مورد سنجش قرار داد.
 .1اثربخشی :این معیار بر استفادة مناسب از منابع موجود برای تامین نیازهای شهروندان،
ارائه خدمات شهری و رضایت مردم استوار است .درآمد سرانه حكومت محلي ،پيشبينيپذیر بودن
نقل و انتقاالت ،استانداردهاي عملكرد منتشرشده ،پيمايش رضايت مشتريان ،و بيانيه چشمانداز
نمونههایی از شاخص اثربخشی هستند.
 .2برابری :منظور از برابری ،ایجاد فرصتهای مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای
وضعیت رفاهی خود ،تالش در راستای تخصیص عادالنه منابع ،و مشارکت اقشار محروم در
اعالم نظر و تصمیمگیری است .از طرفی ،برابری بر شمولیت دسترسی منصفانه شهروندان (زنان،
کودکان ،سالمندان ،اقلیتهای مذهبی یا فرهنگی ،افراد ناتوان) به احتیاجات اساسی زندگی شهری
(تغذیه ،آموزش و پرورش ،اشتغال و معاش ،مراقبتهای بهداشتی ،پناهگاهها ،آب آشامیدنی سالم،
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و بهداشت) ،اولویتهای نهادی در تمرکز بر خطمشیهای فقرزدایی ،و برقراری سازوکاری برای
واکنش به خدمات اساسی داللت دارد .منشور شهروندي ،مشاوران زن ،خطمشي حمايت از فقرا و
دستفروشي نمونههایی از شاخص انصاف (برابری) هستند.
 .3مشارکت :منظور از مشارکت ،قدرت تاثیرگذاری بر تصمیمگیریها و سهیم شدن
شهروندان در قدرت است .از طرف دیگر ،مشارکت در حاکمیت بر سازوکارهایی داللت دارد
که مردمساالریهای محلی را از طریق شمولیت ،انتخابات شهری آزاد و منصفانه ارتقا میدهد.
مشارکت همچنین ناظر بر فرایندهای تصمیمگیری مشارکتجویانه مبتنی بر سرمایه شهری،
بهویژه فقراست و در آن جهتگیری اجماع و شهروندی وجود دارد .شوراي انتخابي ،شهردار
انتخابي ،گردهمايي رأيدهندگان ،مجمع مردم و انجمن مدنی نمونههایی از شاخص مشارکت
هستند.
 .4پاسخگویی :این معیار دو نکته مکمل را در بر دارد .مسئوالن شهری باید هم نیازها و خواستههای
شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم در برابر آن واکنش و پاسخ مناسب نشان دهند .در نتیجه،
همسویی خواستههای شهروندان و اقدام مسئوالن ضروری است (.)Hekmatnia et al., 2017
از طرف دیگر ،پاسخگویی بر سازوکارهای شفاف در وظایف عملیاتی دولت محلی ،واکنشگری
نسبت به سطوح باالی حکومتی ،جمعیت محلی و شکایات شهری ،شفافیت و پیشبینیپذیر بودن
استانداردهای حرفهای ،حاکمیت قانون ،و خطمشیهای عمومی داللت دارد .نمونههایی از شاخص
پاسخگویی عبارتاند از :انتشار رسمي قراردادها ،مزايدهها ،بودجهها و حسابها ،حسابرسي مستقل،
كنترل توسط سطوح باالي حكومتي ،كدهاي رفتاري ،افشاي درآمد و داراييها ،سازوكارهاي دريافت
شكايت ،و كميسيون ضدفساد.
عوامل موثر بر حاکمیت شهری
استقرار حاکمیت خوب شهری در گرو عواملی است که میتوانند در نقش جلوبرنده یا بازدارنده
ظاهر شوند .نتایج پژوهشها سه عامل را بر استقرار حاکمیت خوب شهری اثرگذار میدانند .جدول
( ،)1این عوامل را نشان میدهد.
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جدول  :1عوامل اثرگذار بر حاکمیت خوب شهری

منبع

عوامل موثر

مالونی و همکاران ()2000

اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب

البرلی)2003( 2

اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب

کرسل و فرای)2005( 1

اثرپذیری حاکمیت شهری از جهانی شدن

سوکاموتو و فوگل ()2004

اثر جهانی شدن بر حاکمیت خوب

اوزون)2007( 4

اثر جهانی شدن بر حاکمیت شهری

استریب و ناوارو)2006( 3

درخواست شهروندان برای دولت الکترونیکی تعاملی

جانکاسکاس و سپوتینی)2007( 5

همبستگی سرمایه اجتماعی با حاکمیت

فان کامپن و فان نائرسن)2008( 6

اثر جهانی شدن بر حاکمیت شهری

لمبارد)2013( 8

اثرپذیری مشارکت شهروندان از فرهنگ شهروندان در
حاکمیت شهری

رلهان و همکاران)2012( 7

اثر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت شهری
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مادزوا و همکاران ()2013

اثر دولت الکترونیک بر حاکمیت خوب

پروکا و سانتگبائر)2016( 10

اثر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت محلی

یو ان هبیتات ()2016

اثر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت شهری

ریتر)2013( 9

اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب

مس و همکاران)2015( 11

اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت

رهنورد و یزدانشناسان ()1394

اثر دولت الکترونیک بر حاکمیت خوب

آرایی و همکاران ()2018

اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب

صفریان و امامجمعهزاده ()2018
اثر متقابل سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب شهری بر یکدیگر
بدیعی ازنداهی و حسینی نصرآبادی ()1391
اثر جهانی شدن بر حاکمیت خوب م ّلی

1. Kresl & Fry
2. Eberle
3. Streib & Navarro
4. Uzun
5. Jankauskas & Šeputienė
6. Van Kampen & Van Naerssen
7. Relhan et al.
8. Lombard
9. Ritter
10. Perucca & Sonntagbauer
11. Maas et al.
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با توجه به جدول ( ،)1هر یک از عوامل اثرگذار بر حاکمیت خوب شهری به اختصار تشریح
میشود:
سرمایه اجتماعی
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سرمایه اجتماعی از نظر پانتام جنبههایی از سازمان اجتماعی مانند شبکههای اجتماعی ،هنجارها
و اعتماد هستند که با تسهیل همکاری و هماهنگی در میان اعضای جامعه ،آنها را قادر میسازد که
اهداف مشترکشان را بهطور کارامدی دنبال کنند ( .)Putnam, 2001از تعاریف مندرج در سرمایه

اجتماعی میتوان تا حدودی ابعاد آن را از قبيل شکلگیری تعهدها و انتظارها درون شبکههای
متنوع اجتماعی یا به عبارتی مشارکت گروهی و جمعی ،اعتماد به عنوان یکی از اجزای اصلی و
برونی سرمایه اجتماعی ،اعتماد میان اعضای جامعه ،و تبادل اطالعات به صورت کمهزینه و راحت
برای تقویت همکاری بهدست آورد .در بحث اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب شهری،
ریتر ( ،)2013این ایده را مطرح مینماید که با افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت،
شهروندان مشارکت بیشتری در امر سیاستگذاری ،تصمیمگیری گروهی و اجرای جمعی در حوزه
مدیریت شهری خواهند داشت .صفریان و امامجمعهزاده ( ،)2018معتقدند رابطه بین سرمایه اجتماعی
و حاکمیت خوب یک رابطه دوسویه است .در واقع ،دولت با ایجاد زمینۀ مشارکت مردم در تصمیمهای
شهری همچون نظامهای شورایی و انتخابات شهری و ایجاد احساس برابری و عدالت در میان
گروههای مردمی ،اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی آنها را ارتقا میبخشد و همین مسئله در ادامه به
دلیل حمایت مردم از تصمیمهای حاکمیت شهری به تقویت حاکمیت خوب شهری منجر میگردد.
فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT

در بحث اثرگذاری توسعه فناوریهای اطالعات و ارتباطی ،شهرستانی ( )1395معتقد است
که ارتباط بین دولت الکترونیک و حکمرانی خوب به قدری نزدیک است که دولت الکترونیک اگر
در نهایت به حکمرانی بهتر منجر نشود ،هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است .حکمرانی
الکترونیک شرط الزم (و نه کافی) در جهت نیل به توسعه پایدار شهری است .از طریق حکمرانی
الکترونیک است که میتوان مولفههای حکمرانی خوب شهری را ارتقا داد و زمینههای رفاه بیشتر
شهروندان را فراهم آورد ICT .امکانات گستردهای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکمرانی

خوب فراهم میکند و با بکارگیری فناوریهای جدید ارتباطی و اطالعاتی به بهبود فرایندهای
ارائه خدمات در بخش عمومی ،تسریع ارائه خدمات به شهروندان ،پاسخگوتر شدن ماموران دولتی،
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شفاف شدن اطالعات ،کاهش فاصله بین مردم و دولتمردان ،مشارکت اثربخشتر شهروندان
و اعضای جامعه مدنی در فرایند تصمیمگیری عمومی ،و گسترش عدالت اجتماعی از طریق
فرصتهای برابر افراد برای دسترسی به اطالعات کمک شایانی میکند و حکومتها چنانچه
بخواهند در مسیر تحقق حکومتداری خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی همچون ICT
مسلح باشند .شهرداری نزدیکترین سطح حکومت به مردم است که میتواند با الکترونیکی کردن
خدمات خود به عنوان ابزاری موثر برای تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به حکمرانی خوب از
نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی مبدل شود.
برای سنجش اثر توسعه فناوری اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت خوب شهری ،مدلهای
مختلفی ارائه شده است که مدل سازمان ملل معروفیت بیشتری دارد .مطابق این مدل توسعه
حکومت الکترونیک دارای ابعادی سهگانه است .1 :خدمات برخط (آنالین)؛  .2سرمایه انسانی؛ و
 .3زیرساختهای مخابراتی .این مدل در پژوهش حاضر استفاده شده است.
جهانی شدن
جهاني شدن به معناي يكپارچه شدن جهان در ابعاد مختلف سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و
ارتباطي ،و حذف مرزهاي مصنوعي و قراردادي است .در اين مفهوم ضمن تغيير و تحول اجتماعي
از مقياس محلي به جهاني ،سرنوشت تمامي بخشهاي كره زمين از طريق شبكه و پيوندهاي
وابسته بههم و نفوذ و ارتباط متقابل اقتصادي ،سياسي ،و فرهنگي فراسوي مرزها بههم گره خورده
است (ساعی ارسی .)1388 ،اساس ًا ،جهانی شدن به مجموعه فرایندهای پیچیدهای اطالق میشود
که به موجب آن دولتهای ملّی بهطور روزافزون به یکدیگر مرتبط و وابسته میشوند .در جغرافیای
سیاسی نیز ،فرایند یا پدیدۀ جهانی شدن به اشکال مختلف بهویژه در بحث مربوط به حاکمیت
ملّی و حاکمیت بر شهرها مطرح میشود .امروزه تحت تاثیر فرایندها و ابعاد گوناگون جهانی شدن،
مفهوم حاکمیت ملّی و شهری دستخوش تحول گردیده است ،بهگونهای که در برخی حیطهها،
قلمرو مفهومی آن محدود شده و در برخی دیگر از زمینهها گسترش یافته است .نتایج بدیعی
ازنداهی و حسینی نصرآبادی ( )1391نشان میدهد که بهرغم همه فشارها و محدودیتهایی که در
آزادی و عملکرد یک کشور ایجاد شده است ،جهانی شدن توانسته است گسترۀ مفهومی و قلمرویی
حاکمیت ملّی و به تبع آن حاکمیت شهری را دچار تحول سازد .البته از نظر این پژوهشگران
پیشرفت فناوری ارتباطات و گسترش وسایل ارتباط جمعی ازجمله عوامل بسیار اثرگذار در این
رابطه هستند.

فرهنگ مشارکت
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از نظر جنکینز ،)2009( 1فرهنگ مشارکتی فرهنگی است که در آن  .1موانع اندکی برای
درگیر شدن مدنی وجود دارد؛  .2از خلق و تسهیم ایدهها حمایت میشود؛  .3نوعی ارشادگری
غیررسمی که در آن بیشتر افراد باتجربه دانش خود را به نوآموزان انتقال میدهند؛  .4افراد اعتقاد
دارند نقش مهمی ایفا میکنند؛ و  .5افراد درجاتی از ارتباط اجتماعی را با یکدیگر حس میکنند و
به عقاید دیگران اهمیت میدهند .باید در نظر داشت که الگوی حاکمیت خوب شهری به عنوان
فرایند مشارکتی توسعه تعریف میشود که به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت ،بخش
خصوصی ،و جامعه مدنی وسایلی را برای حل مشکالت شهری فراهم میکنند .در اینجا مدیریت
شهری از باال به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر جزو جداییناپذیر آن است
( .)McCarney et al., 1995بنابراین ،میتوان گفت که وجود فرهنگ مشارکت زمینهساز درگیر
شدن گستردۀ شهروندان در حاکمیت خوب شهری است .از طرف دیگر و با توجه به دیدگاه
حاجی یوسفی و طالبی ( ،)2017مشارکت یکی از مولفههای مهم فرهنگ سیاسی است و هم
از شاخصهای اصلی حکمرانی خوب محسوب میشود .تحقق حکمرانی خوب به عنوان یکی
از مدلهای توسعه ،بدون مشارکت ممکن نیست .از اینرو ،برای بررسی چرایی محقق نشدن
حکمرانی خوب ،باید موانع پیشاروی شاخصهای آن مورد بررسی قرار گیرد .این پژوهشگران
موانعی که در برابر فرهنگ مشارکت شهروندان قرار دارد را شامل فردگرایی منفی ،استبدادزدگی،
ضعف جامعه مدنی ،مشکالت ساختاری ،دولت شبهرانتی ،و تمرکزگرابی میدانند که با کوچک
کردن دولت ،تقویت منافع و نمادهای ملّی ،بسط جامعه مدنی ،و حاکمیت اراده عمومی میتوان به
ارتقای آن در چارچوب حکمرانی خوب کمک نمود.
مدل مفهومی پژوهش
نگاهی گذرا به مدلهای موجود در حوزه حاکمیت خوب شهری در کشور و مطالعات
صورتگرفته در این حوزه نشان میدهد که در بيشتر پژوهشهاي پیشین ،ادبیات صرف ًا به
تبیین مفهوم حکمرانی خوب و تا حدی نیز به مفهوم حکمرانی خوب شهری پرداخته است .البته
در این مطالعات بهندرت روابط میان متغیرهای اثرگذار بر تقویت حاکمیت خوب شهری در کشور
مورد بررسی قرار گرفته است .این مسئله در سطح کالنشهرها بیشتر و به شکل جدیتر دیده
میشود .به همین منظور ،پژوهشگران با شناسایی این شکاف و با بررسی مدلهای مختلف موجود
1. Jenkins
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در فضای حکمرانی خوب شهری ،بهویژه مدل سازمان ملل ( ،)UN- Habitat, 2016و از طرفی
بررسی متغیرهایی همچون سرمایه اجتماعی ،توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،و جهانی
شدن ادراکی که بر حاکمیت خوب شهری میتوانند اثر قابلمالحظهای داشته باشند ،مدل مفهومی
جدیدی ارائه نمودهاند که در آن نقش تعدیلگری دو متغیر فرهنگ مشارکت شهروندان و تمایل
مقامات محلی نیز مورد بررسی قرار گرفته است (شکل .)1
فرهنگ مشارکت
سرمایه
اجتماعی
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حاکمیت

توسعه فناوری

خوب شهری

اطالعات
جهانی شدن
ادراکی
تمایل مقامات محلی
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش

با توجه به مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای پژوهش قابلطرح است:
طرح واست:
پژوهش
پژوهش،برفرضیه
با توجه به مدل
معنادار است.
قابلمثبت
شهری
هایخوب
حاکمیت
مفهومی اجتماعی
 :Hسرمایه
1
 :H1سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.
 :H2توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بر حاکمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.
 :H2توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بر حاکمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.
 :H3جهانی شدن ادراکی بر حاکمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.
 :H3جهانی شدن ادراکی بر حاکمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.
 :H4تمایل مقامات محلی رابطه بین جهانی شدن ادراکی و حاکمیت خوب شهری را به صورت
 :H4تمایل مقامات محلی رابطه بین جهانی شدن ادراکی و حاکمیت خوب شهری را به صورت مثبت و
مثبت و معنادار تعدیل میکند.
معنادار تعدیل میکند.
 :H5تمایل مقامات محلی رابطه بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب
 :H5تمایل مقامات محلی رابطه بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب شهری را به
معنادار تعدیل میکند.
شهری را به صورت مثبت و
صورت مثبت و معنادار تعدیل میکند.
شهریبهرا به
حاکمویتحاکمیت
اجتماعی
محلین رابطه
مقامات
تمایل
 :Hتمایل :H6
صورتثبت و
صورت م
خوبی را
خوب شهر
سرمایهی و
بیناجتماع
سرمایه
رابطه بی
محلی
مقامات
6
معنادار .تعدیل میکند.
و
مثبت
معنادار تعدیل میکند

 :H7فرهنگ مشارکت رابطه بین جهانی شدن ادراکی و حاکمیت خوب شهری را به صورت مثبت و
معنادار تعدیل میکند.
12
 :H8فرهنگ مشارکت رابطه بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب شهری را به صورت
مثبت و معنادار تعدیل میکند.
 :H9فرهنگ مشارکت رابطه بین سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب شهری را به صورت مثبت و معنادار
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 :H7فرهنگ مشارکت رابطه بین جهانی شدن ادراکی و حاکمیت خوب شهری را به صورت
مثبت و معنادار تعدیل میکند.
 :H8فرهنگ مشارکت رابطه بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب شهری
را به صورت مثبت و معنادار تعدیل میکند.
 :H9فرهنگ مشارکت رابطه بین سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب شهری را به صورت مثبت
و معنادار تعدیل میکند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه تحلیل پدیده مورد بررسی ،توصیفی-پیمایشی
است .روش نمونهگیری در پژوهش حاضر قضاوتی هدفمند است ،بهگونهای که از میان شهرهای
ایران ،آن شهرهایی انتخاب میشوند که جمعیت باالی  100هزار نفر دارند و همچنین در آن شهرها
نیز افراد آگاه و مطلع به موضوع حاکمیت خوب شهری که سابقه علمی و تجربه بیشتری در این حوزه
دارند ،انتخاب میشوند .این افراد آگاه و مطلع از گروه اعضای شورای شهر و شهرداران شهرها هستند.
نمونه آماری در بخش کیفی شامل  7خبره حوزه مدیریت شهری اعم از استادان و اعضای باتجربه و
صاحبمنصب در شورای شهر و سِ مت شهردار میشوند .در بخش ک ّمی نیز  40کالنشهر کشور به
عنوان نمونه آماری در نظرگرفته میشوند .ویژگی افراد نمونه به شرح جدول ( )2است.
جدول  :2ویژگی جمعیتشناختی خبرگان

ردیف

سن (سال)

جنسیت

تجربه

2

59

مرد

عضو شورای شهر

1

3

4

5

6

7

48

57

42

51

54

56

مرد

مرد

مرد

مرد

مرد

مرد

استاد دانشگاه

استاد دانشگاه

معاون شهردار /استاد دانشگاه
عضو شورای شهر
شهردار

عضو شورای شهر

 300پرسشنامه به روش نمونهگیری قضاوتی هدفمند توزیع گردید که در مجموع 205
پرسشنامه برگشت داده شد .ویژگیهای جمعیتشناختی شهرهای منتخب به شرح جدول ( )3است:

13

جدول  :3آمار جمعیتشناختی شهرستانها

ردیف

استان

شهر

2

فارس

شیراز

1

3

4
5

6

8693706

1565572

اصفهان

اصفهان

1961260

البرز

کرج

1773666

قم

قم

1201158

خراسان رضوی

مشهد

3001184

آذربایجان شرقی

تبریز

1558693

10

فارس

جهرم

12

اردبیل

7

8

9
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11

13

خوزستان
کرمان

اردبیل

اهواز

کرمان
اردبیل

526648
520944

کرمان

16

هرمزگان

بندرعباس

مرکزی

اراک

یزد

یزد

19

همدان

18

529374

بیرجند
بم

17

141634

203636

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

ایالم

537718

مشکینشهر

14
15

1184788

۱۵۱۱۵۶

خراسان جنوبی

ایالم

134532

127396

194030

همدان

554406

سیستان و بلوچستان

زاهدان

587730

آذربایجان غربی

ارومیه

736224

25

فارس

مرودشت

148858

27

خوزستان

آبادان

231476

29

گیالن

بندر انزلی

20

21

22

مازندران

24

همدان

23

26

28

30

14

تهران

تهران

جمعیت 1395

کردستان

خوزستان
کردستان

ساری
مالیر

سنندج
بهبهان

مریوان

529673

309820
170237
412767
122604
118564

136654

ادامه جدول  :3آمار جمعیتشناختی شهرستانها

ردیف

استان

32

کرمان

31

34

35

36

37

38

39
40

سیرجان

رفسنجان

161909

بوشهر

223504

گلستان

گرگان

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

سمنان

سمنان

بوشهر

کرمانشاه
قزوین

لرستان
گیالن

199704

350676

190441

کرمانشاه

946651

قزوین

402748

خرمآباد
رشت
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33

کرمان

شهر

جمعیت 1395

185129

373416

679995

در تحلیل آمار توصیفی دادهها مشخص گردید که از میان پاسخدهندگان پژوهش ،بیش از 91
درصد از گروه مردان و  9درصد از گروه زنان هستند .در این میان گروه پاسخدهندگان با متوسط
 50-40سال بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است ،و افراد با سابقه شورایی  4-3سال
باالترین فراوانی معادل  45درصد پاسخدهندگان را شامل میشوند .در بحث تحصیالت نیز گروه
کارشناسی ارشد نیز با آماری بالغ بر  69درصد پاسخدهندگان بیشترین فراوانی را دارند.
در این پژوهش از تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس استفاده شده است .نیاز به توضیح است که دو رویکرد
در تخمین روابط در مدل معادله ساختاری وجود دارد ( .)Hair et al., 2016یکی از آنها رویکرد مبتنی
بر کوواریانس ( )CB-SEMاست که بهطور گسترده بکار گرفته میشود ،و دیگری رویکرد مبتنی بر حداقل
مربعات جزئی ( )PLS-SEMیا رویکرد مبتنی بر واریانس است .الگوریتم مبتنی بر واریانس (،)PLS-SEM
ضرایب مسیر و دیگر پارامترهای مدل را بهگونهای برآورد میکند که واریانس تبیینشده متغیر وابسته را
بیشینه کند PLS-SEM .یک تکنیک برآورد مبتنی بر رگرسیون  1OLSاست که بیشتر بر پیشبینی تمرکز
دارد تا تبیین .در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 2استفاده شده
است (جدول  .)4همانطور که مشخص است ،همه متغیرها از پایایی باالیی در مدل برخوردارند .پایایی
ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ در مورد همه متغیرها باالتر از  0/7است که نشانگر پایایی قابلقبول است.
1. Ordinary Least Squares
2. Composite Reliability

15

جدول  :4آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازههای مدل
()CR

متغیر

نقش متغیر

()Alpha-0.7

فناوری اطالعات و ارتباطات

مستقل

0/859

0/9

جهانی شدن ادراکی

مستقل

0/759

0/956

تعدیلگر

0/851

حاکمیت خوب شهری
سرمایه اجتماعی

فرهنگ مشارکت

تمایل مقامات محلی

وابسته

مستقل

تعدیلگر

()CR-0.7

0/832

0/825

0/836

0/796

0/765
0/832

0/912
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در ضمن ،برای تعیین روایی محتوایی ابزار اندازهگیري ،ابتدا پرسشنامهها در اختیار اعضای

در ضمن ،برای تعیین روایی محتوایی ابزار اندازهگیری ،ابتدا پرسشنامهها در اختیار اعضای هیئت علمی
هیئت علمی دانشگاهها و مدیران ارشد شهرداری قرار گرفت و روایی پرسشنامه مطابق رابطه ()1
دانشگاه ها و مدیران ارشد شهرداری قرار گرفت و روایی پرسشنامه مطابق رابطه ( )1تایید شد که در آن
تایید شد که در آن  CVRنسبت روایی محتوا Ne ،تعداد ارزیابانی است که میزان موافقت خود را
 CVRنسبت روایی محتوا Ne ،تعداد ارزیابانی است که میزان موافقت خود را در خصوص مناسب بودن
غیرضرور)
سودمند ،و
ضرور)ای
غیرهدرجه
مقیاس س
خاص در
گویه
سه یک
مقیاسبودن
خصوص درمناسب
بیان کردند
سودمند ،و
(اساسی،
درجهای
یکدرگویه خاص
ارزیابان
تعداد
(اساسی ،،و  Nکل
است.بیان کردند ،و  Nکل تعداد ارزیابان است.
					
()1( )1
نامه
12های
شد وگویه
برده نفر
بهرهو 12
ارزیاب شد
بهره برده
روایی از  10ار
محتوایی
برای روایی
سنجش
پژوهشبرای
پژوهش حاضر
پرسشهای
نفر گویه
زیاب14
محتوایی از
سنجش
حاضر
در در
را اساسی یا سودمند ارزیابی کردند ،و مقدار نسبت روایی محتوا  4/72بهدست آمد.

پرسشنامه را اساسی یا سودمند ارزیابی کردند ،و مقدار نسبت روایی محتوا  0/75بهدست آمد.

يافتههاي پژوهش

حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران نشان میدهد که در مجموع،
توصیفی ،ابعاد
پژوهش
آمارهایههای
یافت
حاکمیت شهری در سطح مطلوبی نیست (جدول .)2

آمارهای توصیفی ،ابعاد حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران نشان میدهد که در
نیستابعاد(جدول
جدولدر:5سطح
مجموع ،حاکمیت شهری
 .)5خوب شهري
حاكميت
مطلوبیآماري
شاخصهاي
متغير

پاسخگویی
اثربخشی

متغیر

مشارکت

پاسخگویی
برابری

اثربخشی

16

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

()CR

تعداد

كرانه پايين

كرانه باال

ميانگين

ابعاد 3حاکمیت 2/43
های آماری /72
ص1
جدول  :5شاخ/33
04
خوب شهری
2/13
3/42
1/04
04

تعداد
04

40

04

40

کرانه پایین
1/32

1/33

1/31

1/40

کرانه باال

0/22

3/72

3/33

3/05

میانگین

2/13

2/03

2/42

2/13

انحراف معيار
4/23
4/02

انحراف معیار

4/22

4/02

0/53
0/42

2/13
4/22
1/36
مشارکت
 0/56تفاوت
دهد که در مجموع
شهری نشان می
حاکمیت خوب
شهرهای منتخب 40از نظر ابعاد
مقایسه
0/45
2/06
3/33
1/38
40
برابری
قابلمالحظهای میان آنها وجود ندارد (شکل  .)2نیاز به توضیح است که در بعد پاسخگویی بهترین
عملکرد متعلق به دو شهرستان مالیر و اصفهان ،و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان بم و ایالم است.
در بعد اثربخشی بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان مریوان
است .در بعد مشارکت بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان
خرمآباد است .در پایان ،در بعد برابری بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد مربوط
به شهرستان قزوین است.

تهران
5بندرانزلی
اصفهانشیراز
رفسنجان
رشت
قم
تهران
شیراز تهران
خرم اباد
کرج
بندرانزلی
رفسنجان4
بندرانزلی
اصفهانشیراز
5
5
رفسنجان
اصفهان
قزوین
مشهد
رشت
قم
رشت
قم
اباد
سمنان
کرج اهواز
خرم اباد
3خرم
کرج
44
قزوین
مشهد
قزوین
کرمانشاه
مشهد تبریز
سمنان
اهواز
2
33
سمنان
اهواز
شهرکرد
کرمان
کرمانشاه
تبریز
کرمانشاه
تبریز
1
22
بوشهر
جهرم
شهرکرد
کرمان
شهرکرد
کرمان
گرگان
اردبیل
0
11
بوشهر
جهرم
بوشهر
جهرم
سیرجان
اردبیل مشکین شهر
گرگان
00
گرگان
اردبیل
مریوان
یاسوج
سیرجان
شهر
سیرجان
مشکین شهر
مشکین
بهبهان
بیرجند
مریوان
یاسوج
مریوان
یاسوج
ابادان
بم
بهبهان
بیرجند
بیرجند
بهبهان سنندج
بندرعباس
بم
ابادان مرودشت
ایالم
ابادان
بم
سنندجمالیر
اراک
بندرعباس
سنندج
بندرعباس
ارومیه
همدان
ساری
یزد
مرودشت
ایالم
زاهدان مرودشت
ایالم
مالیر
اراک
ارومیهمالیر
اراک
همدان
ساریارومیه
همدان
یزد
یزد زاهدان ساری
زاهدان
اثربخشی
مشارکت
پاسخگویی
برابری

برابری
برابری

اثربخشی
مشارکت
پاسخگویی
اثربخشی
مشارکت
شهرهايایران
شهرهای
ن
درکال
شهريدر
خوب شهری
مقايسه حاکمیت
پاسخگوییمقایسه
شکل:2:2
ايران
كالن
خوب
حاكميت
شکل

ايران
شهرهاي ايران
كالنشهرهاي
در كالن
شهري در
خوب شهري
حاكميت خوب
مقايسه حاكميت
شکل  ::22مقايسه
شکل

حاكميت خوب شهري

حاكميت خوب حاکمیت خوب شهری
شهريبه این پرسش که حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران در چه سطحی است،
خوب پاسخ
حاكميت برای
شهري
است،
در
شهری
حاکمیت
که
این
به
است:
طرح
پرسشزیر
آماری
سطحی
چه ایران در
شهرهای
شهرهای کالن
کالنشهری در
درخوب
پرسش
قابلاین
پاسخ به
های برای
سطحیچهاست،
سطحی
چه
ایران در
ایران
شهرهای
کالن
حاکمیتدر
خوبکهشهری
خوب
حاکمیت
که
پرسش
فرضاین
پاسخ به
رای پاسخ
رای
است:
طرح
قابل
زیر
آماری
های
رض
حاکمیت خوب شهری در سطح مطلوبی نیست: µ ≤3 .
است:آماری زیر قابلطرح است:
طرحهای
قابلفرض
است،
رضهای آماری زیر
:
µ
≤
3
نیست.
مطلوبی
سطح
در
شهری
خوب
حاکمیت
است: µ < 3 : µ.
سطحدر سطح
شهری
حاکمیت
مطلوبی ≤3
مطلوبی نیست.
مطلوبی
سطح
خوبشهری
حاکمیتخوب
حاکمیت
نیست.
شهریدردر
است:: µµ << 33 .
است.
مطلوبی
در
حاکمیت
است.
مطلوبی
سطح
شهری در
شهری
حاکمیت
مطلوبی
سطحسطح
شهری در
حاکمیت
برای بررسی این فرضها ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده که نتایج آن در جدول ( )2آمده است:
است:
ها ،،ازاز آزمون
فرضها
این فرض
بررسی این
رای بررسی
رای
آمده است:
جدول (( ))22آمده
در جدول
آن در
نتایج آن
که نتایج
شده که
استفاده شده
ای استفاده
نمونهای
تکنمونه
آزمون  ttتک
17
جدول  :6آزمون تکنمونهاي ابعاد حاكميت خوب شهري

شهري
خوب
حاكميت
شهري
ارزشخوب
ابعاد حاكميت
اي ابعاد
نمونهاي
تکنمونه
آزمون تک
جدول  ::66آزمون
جدول
آزمون= 3
ارزش آزمون= 3

فاصله اطمينان %55
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مقایسه شهرهای منتخب از نظر ابعاد حاکمیت خوب شهری نشان میدهد که در مجموع
تفاوت قابلمالحظهای میان آنها وجود ندارد (شکل  .)2نیاز به توضیح است که در بعد پاسخگویی
بهترین عملکرد متعلق به دو شهرستان مالیر و اصفهان ،و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان
بم و ایالم است .در بعد اثربخشی بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد
مربوط به شهرستان مریوان است .در بعد مشارکت بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر و
بدترین عملکرد مربوط به شهرستان خرمآباد است .در پایان ،در بعد برابری بهترین عملکرد مربوط
به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان قزوین است.

برای بررسی این فرضها ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده که نتایج آن در جدول ()6
آمده است:
جدول  :6آزمون تکنمونهای ابعاد حاکمیت خوب شهری

ارزش آزمون= 3

فاصله اطمینان %95

متغیر

t

درجه آزادی

سطح
معناداری

میانگین

اثربخشی

-13/02

39

0/000

2/13

-1/004

پاسخگویی
پاسخگویی

-11/59

39

0/000

2/03

-1/143

-0/804

-13/12

39

0/000

2/06

-1/081

-0/793

مشارکت
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برابری

-9/80

39

0/000

2/13

کرانه پایین

کرانه باال

-1/049

-0/690

-0/734

با توجه به منفی بودن مقادیر  tو با در نظرگرفتن سطح معناداری مشاهدهشده برای ابعاد
حاکمیت خوب شهری نمیتوان در فاصله اطمینان  95درصد فرض صفر ( )H0را رد کرد .به سخن
دیگر ،ابعاد حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران در سطح مطلوبی نیستند.
مدل معادله ساختاری
با اجرای آزمون مدل ،شاخصهای برازشی ارائه میگردند که نشان میدهند تا حدی مدل
مفهومی مورد ادعا به وسیله دادههای تجربی برازش میشود .برخالف آزمونهای مرسوم آماری
که با یک آماره مورد تایید یا رد قرار میگیرند ،دستهای از شاخصها در مدلسازی معرفی میشوند.
در این پژوهش از شاخصهای ضریب تعیین ،شاخص متوسط واریانس استخراجشده ،ضریب آلفای
کرونباخ ،و ضریب پایایی ترکیبی بهره گرفته شده است.
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان میدهد که میزان  R2برای متغیر وابسته یعنی حاکمیت خوب

شهری برابر با  0/976است که نشان از آن دارد که حاکمیت خوب شهری بهشدت به متغیرهای
مستقل وابسته است .به عبارت دیگر 97 ،درصد از تغییرات حاکمیت خوب شهری تحت تاثیر
متغیرهای مدیریت دانش فضایی ،توسعه فناوریهای ارتباطات و اطالعات ،سرمایه اجتماعی ،و
جهانی شدن ادراکی است .همچنین ،با توجه به نتایج جدول ( AVE ،)7همه سازهها باالتر از 0/5
است ( .)Fornell & Larcker, 1981در نتیجه ،روایی همگرایی مدل باال و مناسب بودن برازش
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مدلهای اندازهگیری تایید میشود .پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ در مورد همه متغیرها
باالتر از  0/7است .در نتیجه ،نتایج پژوهش حاضر در مورد این دو معیار برازش مناسب مدل را
تایید میکند .در پایان ،شاخص اشتراک ( )CV Comتوانایی مدل را در پیشبینی متغیرهای
مشاهدهپذیر از طریق مقادیر متغیرهای پنهان متناظرشان میسنجد .مقادیر مثبت شاخص CV
 Comنشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازهگیری انعکاسی است .شاخص افزونگی ()CV Red
نیز شاخص کیفیت مدل ساختاری است و مقادیر باالی صفر نشاندهنده توانایی باالی مدل
ساختاری در پیشبینی کردن روابط است ( .)Henseler & Sarstedt, 2013با توجه به جدول (،)7
میتوان ادعا کرد که روابط میان متغیرها در مدل معنادار است.
جدول  :7میانگین واریانس استخراجشده ( ،)AVEو شاخص اشتراک و شاخص افزونگی سازههای مدل

شاخص اشتراک

متغیر

AVE -0.5

فناوری اطالعات و ارتباطات

0/838

فرهنگ مشارکت

0/804

0/839

0/908

0/882

حاکمیت خوب شهری

0/866

جهانی شدن ادراکی

0/804

تمایل مقامات محلی

0/821

سرمایه اجتماعی

()CV Com

0/922

0/906

شاخص افزونگی
()CV Red

0/431

0/767

0/839

0/846

0/846

0/736

0/736

0/882

مدل با ضرایب مسیر
الگوریتم تحلیل دادهها در روش  PLSنشان میدهد که پس از بررسی برازش مدلهای
اندازهگیری و مدل کلی ،میتوان به بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش پرداخت و به یافتهها
رسید .در این بخش ضرایب معناداری  Zو ضرایب استانداردشده مسیرهای مربوط به فرضیهها
بررسی میشود .در واقع ،حالت معناداری ضرایب ( )T-valueتمام معادالت اندازهگیری (بارهای
عاملی) و معادالت ساختاری را با استفاده از آماره  Tآزمون میکند و معناداری مسیرها را در مدل
نشان میدهد .در حالت معناداری در سطح اطمینان  95درصد میتوان بر اساس مقدار  Tدر
خصوص معناداری ضرایب مسیرها تصمیمگیری کرد و در صورتی که مقدار  Tبزرگتر از +1/96
یا کوچکتر از  -1/96باشد آن مسیر معنادار است و در غیر این صورت آن مسیر معنادار نیست.
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مقدار  Tبهدستآمده برای تعدیلگری فرهنگ مشارکت بین سرمایه اجتماعی و حاکمیت
خوب شهری معادل ( )3/025بزرگتر از  1/9 6است .بنابراین ،در فاصله اطمینان  95درصد متغیر
فرهنگ مشارکت بین سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب شهری نقش تعدیلگری را ایفا میکند.
بر اساس این تحلیل مشخص است که متغیر فرهنگ مشارکت توانسته است بین توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب شهری و بین جهانی شدن ادراکی و حاکمیت خوب شهری
نقش تعدیلگر داشته باشد .از سويی مشخص است که نقش تعدیلگری تمایل مقامات محلی تنها
بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب شهری تایید شده است و بین سرمایه
اجتماعی و حاکمیت خوب شهری و بین جهانی شدن ادراکی و حاکمیت خوب شهری این متغیر
نتوانسته است نقش یک متغیر تعدیلگر را ایفا کند.
نتایج آزمون فرضیهها
با توجه به ضرایب معناداری  T-Valueو ضرایب مسیر در سطح اطمینان  95درصد میتوان

وضعیت فرضیههای پژوهش را مشخص کرد .جدول ( ،)8نتایج آزمون فرضیههای پژوهش را
نشان میدهد.
جدول  :8نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیههای پژوهش
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

20

مقدار T

ضریب مسیر

نتایج

2/478

0/163

تایید

28/647
3/517
0/997
2/779
1/5

0/516

0/288
0/180
0/806

0/148

تایید

تایید
رد

تایید
رد

2/186

0/210

تایید

3/573

0/370

تایید

2/729

0/601

تایید
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هنگامی که مقادیر ضریب مسیر  Tدر بازه بیشتر از  +1/96باشد ،بیانگر معنادار بودن پارامتر
مربوطه و نیز تایید فرضیههای پژوهش است .با توجه به مقدار ضریب معناداری بهدستآمده برای
مسیرهای بین متغیرها فرضیههای  H4و  H6تایید نشد .مقدار ضریب معناداری فرضیه H1 28/647
بهدست میآید و نشان میدهد که توسعه فناوریهای ارتباطات و اطالعات بهطور مستقیم بر
حاکمیت خوب شهری اثر دارد .با توجه به این استدالل ،فرضیههای  ،H1، H2، H3، H5، H7، H8و
 H9نیز مورد تایید قرار میگیرند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرهای مجموعهای از عوامل شامل سرمایه اجتماعی ،توسعه
زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،و جهانی شدن ادراکی با تعدیلگری دو متغیر فرهنگ
مشارکت و تمایل مقامات محلی در حوزه شهرها بر عنصر اثرگذار مدیریت شهری امروز که همانا
حاکمیت خوب شهری است ،انجام شد.
در تبیین مفهوم حاکمیت در بخشهای ابتدایی این پژوهش بیان گردید که بهطور کلی
حاکمیت توصیفگر اشکال جدید تصمیمگیری جمعی است که در فضاهای مختلف (مانند دولت،
بازار ،و جامعه مدنی) صورت میگیرد ،و چنین حاکمیتی مبتنی بر شبکههای پیچیده از بازیگران
بههم وابسته هستند که به بخشهای دولتی ،شبهدولتی ،خصوصی ،داوطلبانه ،و اجتماع محلی تعلق
دارند .در سطح شهری ،انگارۀ حاکمیت شهری بهجای حکومت شهری سنتی بر محیط سیاسی
ـ اجتماعی پیچیده و چندپاره ،و الگوی منعطف و باز تصمیمگیری داللت دارد (.)Stoker, 1998

حاکمیت شهری را میتوان به مثابه فرایندی تلقی کرد که برای تلفیق و هماهنگی منافع خصوصی
و عمومی در زمینههایی با نهادها و سیستمهای مختلف ارزشی و هنجاری جهتگیری شده است
( .)Pierre, 1999امروزه ،رویکرد هنجاری به حاکمیت شهری در قالب «حاکمیت خوب» مطرح
شده است که سطوح مختلف ازجمله سطح شهری را پوشش میدهد .ارزشهای بنیادین حاکمیت
از یکپارچهسازی انگاره مردمساالری و حاکمیت قانون بهدست میآیند.
اولین یافتة این پژوهش نشان میدهد که حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران
فاصلۀ قابلتوجهی با وضعیت آرمانی دارد .در ضمن ،بررسی عوامل اثرگذار بر استقرار حاکمیت
خوب شهری نشان میدهد که توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،جهانی شدن ،و سرمایه
اجتماعی بر استقرار حاکمیت خوب شهری اثرگذار هستند و متغیر فرهنگ مشارکت رابطه میان
سه متغیر یادشده را با حاکمیت خوب شهری تعدیل میکند و متغیر تمایل مقامات محلی تنها
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رابطۀ بین توسعه فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی را با حاکمیت خوب شهری تعدیل مینماید.
در مقایسه یافتهها باید اشاره نمود که از نظر تاثیر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب شهری با
مطالعات مالونی و همکاران ( ،)2000البرلی ( ،)2003جانکاسکاس و سپوتینی ( ،)2007ریتر (،)2013
و مس و همکاران ( ،)2015از نظر تاثیر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با مطالعه رلهان و
همکاران ( ،)2012مادزوا و همکاران ( ،)2013پروکا و سانتگبائر ( ،)2016یو ان هبیتات (،)2016
و رهنورد و یزدانشناسان ( ،)1394از نظر تاثیر جهانی شدن ادراکی بر حاکمیت خوب شهری با
یافتههای کرسل و فرای ( ،)2005سوکاموتو و فوگل ( ،)2004اوزون ( ،)2007و فان کامپن و فان
نائرسن ( ،)2008و از نظر تاثیر توسعه فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی بر حاکمیت خوب شهری
با مطالعات رلهان و همکاران ( ،)2012مادزوا و همکاران ( ،)2013پروکا و سانتگبائر ( ،)2016و
رهنورد و یزدانشناسان ( )1394تشابه دارد .در بخش تعدیلگری نیز یافتههای این پژوهش در
بخش تمایل مقامات محلی با مطالعات تشابه دارد و در بخش فرهنگ مشارکت با مطالعه لمبارد
( )2013مشابه است.
در این پژوهش مدل جدیدی برای حاکمیت خوب شهری معرفی گردید که در نهایت بستر
مناسبی برای حفظ و پویایی شاخصهای حاکمیت خوب شهری است و پیوندها و همبستگیها را
برای اجرا و بهبود عملکرد سیستم دولت در بطن جامعه فراهم میآورد .در ارتباط با ماهیت بومی
و ایرانیشدۀ مدل باید عنوان نمود پس از بررسی ادبیات موضوع حوزه حکمرانی خوب شهری و
تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر شکلگیری حکمرانی خوب شهری ،مدل اولیهای ترسیم گردید .در
ادامه ،پس از گذر از فرایند بررسی خبرگان و دریافت نظرهای آنها در فرایند مصاحبه فرد به فرد،
متغيرهاي جديدی بر اساس شرايط بومي كشور افزوده شد و این متغیرها و روابط میان آنها بر
اساس دادههای ایرانی تایید اعتبار گردید .نیاز به اشاره است تاکنون پژوهشی به گستردگی پژوهش
حاضر عوامل موثر بر حکمرانی خوب شهری را در سطح کالنشهرهای کشور ایران بررسی ننموده
است.
با توجه به مدل ،پیشنهادهایی برای استقرار حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران
ارائه میشود .1 :گسترش کاربرد فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در مدیریت شهری؛  .2ارتقای
سرمایه اجتماعی؛  .3انجام تمهیدهای الزم برای تعمیق فرهنگ مشارکت شهروندان در اداره امور
شهری؛  .4توجه جدی به مدیریت دانش فضایی؛ و  .5کمک به اصالح و افزایش تمایل مقامات
محلی برای استقرار حاکمیت خوب شهری .از دیگر پیشنهادهای این پژوهش برای پژوهشهای
آتی استفاده از شاخصهای مطرحشده در این مدل در طبقهبندی کالنشهرهای ایران از نظر
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.کیفیت حاکمیت خوب شهری در آنهاست
یکی از مهمترین محدودیتهای پژوهش این نکته است که با توجه به شرایط حاکمیتی در
 در تعمیم نتایج این پژوهش به،کالنشهرها در مقایسه با شهرهای متوسط و کوچک در کشور
 دیگر محدودیت این.کلیه شهرها و نه صرف ًا کالنشهرهای کشور باید جانب احتیاط رعایت شود
 از آنجایی که این ابزار نمیتواند. باز میگردد،پژوهش به ابزار جمعآوری داده که پرسشنامه است
 به نظر میرسد استفاده از سایر،همه ذهنیتهای درون ذهن پاسخدهنده را کشف و ضبط نماید
 میتواند کیفیت یافتههای این نوع از، بهویژه تحلیل اسناد و مصاحبه،ابزارهای جمعآوری داده
 دسترسی مناسب نداشتن پژوهشگران، محدودیت سوم.پژوهشها را در آینده تحت تاثیر قرار دهد
به اعضای شورای شهر برای جمعآوری داده در سراسر شهرهای ایران بود که این چالش مهم به
.عنوان یک محدودیت زمان زیادی را میطلبید
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