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چکیده
زمینه و هدف :هدف حاکمیت شهری تقویت فرآیند توسعه شهری است به گونهای که محیطی مناسب
برای زندگی راحت و کیفی شهروندان متناسب با ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم شود .تحقیق
حاضر با هدف ارائه مدلی برای حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران انجام شده است.
روششناسی :این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناختی از نوع توصیفی-پیمایشی است.
نمونه آماری تحقیق شامل  04کالنشهر ایران بود و اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامهای محققساخته
میان اعضای شورای هر یک از این شهرها جمعآوری گردید.
یافتهها :تحلیل دادهها نشان داد که متغیرهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،سرمایه اجتماعی ،مدیریت دانش
فضایی و جهانی شدن به صورت مستقیم بر حاکمیت خوب شهری تأثیر دارند ،اما تأثیر«مطالبهگری شهروندان» بر
حاکمیت خوب شهری تأیید نشد .همچنین نقش تعدیلگر فرهنگ مشارکت بین سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب
شهری و نقش تعدیلگر تمایل مقامات محلی بین جهانی شدن ادراک شده و حاکمیت خوب شهری تأیید نشد ،اما
نقش تعدیلگر فرهنگ مشارکت بین مطالبهگری شهروندان و حاکمیت خوب و همچنین نقش تعدیلگر تمایل
مقامات محلی بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب شهری تایید شد.
نتیجهگیری :حاکمیت خوب شهری یکی از مهمترین راههای افزایش مشارکت گروههای ذینفع در حوزه
مدیریت شهری است .این مهم را میتوان از طریق ایجاد زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی ،تقویت سرمایه
اجتماعی ،مدیریت بهینه در عرصه فضایی و تطابق بیشتر شهرها با الزامات جهانی شدن در حوزه مدیریت
شهری محقق نمود.

کلیدواژهها :حاکمیت خوب شهری ،سرمایه اجتماعی ،جهانی شدن ،مطالبهگری شهروندان ،دانش فضایی

 .1دانشجوی دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،قزوین ،ایران.
 . 2دانشیار گروه مدیریت دولتی ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،تهران ،ایران.
 . 3استادیار گروه مدیریت دولتی ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،تهران ،ایران.
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مقدمه

به طور سنتی ،در کشورهای در حال توسعه ،دولتها در شککل مراجکع و شکعب محلکی حکومکت
مرکزی ،مسئولیت اصلی مدیریت نواحی شهری را بر عهده داشتند .نقشآفرینان حاکمیت شکهری
در چنین وضعیتی بیشتر نمایندگان منتصب و در موارد اندکی منتخبان مردم بودند .به ایکن ترتیکب،
قدرت مراجع محلی از سوی حکومت مرکزی تعیین میشد (کوربولو .)1991 ،1بکا سکرعت گکرفتن
روند شهرنشینی و کاهش توجه به ظرفیت شهرها و وضکعیت متغیرهکای تأثیرگکاار ککه بکه بکروز
مسائل و مشکالت فراگیر شهری ماننکد فقکر ،بیککاری ،تکورم ،آلکودگی محکی ،زیسکت ،نکابودی
زیرساختها و غیره منجر شد ،مراجع قدرت را بر آن داشت تا در برابر چالشهای بزرگی که حیکات
شهری را در معرض تهدید قرار میداد به چارهجویی بپردازنکد .از ایکنرو ،مفهکوم حاکمیکت خکوب
شهری به عنوان دیدمانی جدید در مدیریت شهری معرفی شد ککه طکی آن دولکت ،شکهروندان و
نهادهای خصوصی در یک جریان فرابخشی به مشارکت میپردازند (یو ان هبیتات .)2412 ،2توجکه
و تعمق در این موضوع ،به یافتن ترکیب جدیدی از همکاری سکه بخکش دولکت ،جامعکه مکدنی و
بخش خصوصی جهت ارائه خدمات عمومی بهتکر کمکک بسکیاری خواهکد کرد(یکو ان دی پکی،3
 .)1991با وجود اهمیت بسیار ،نحوه مدیریت و اداره شهرهای کشور هنوز به صورت دولکتداری و
نه حاکمیت محلی به معنی مشارکتطلبی گروههای ذینفع شهری است ککه نشکان مکیدهکد ککه
مسیر پژوهشها باید بهسمت شناسایی عوامل استقرار حاکمیت خوب شهری قرار گیرند.
هرچند تحقیقاتی در خصوص عوامل موثر بر حاکمیت شهری انجام شکده اسکت (ماننکد
هاتر و شاه2444 ،0؛ کلسی و کیرن ،)2415 ،5اما گستره این تحقیقکات در حکدی نیسکت ککه
بتوان حکمی کلی صادر کرد .بی شک ،شرای ،اجتماعی-فرهنگی ،سیاسکی و اقتصکادی هکر
کشوری ،مدل ساختاری نسبتاً متفاوتی را در حاکمیت شهری طلب مینماید .علیرغم اهمیت
مفهوم حاکمیت خوب شهری و لزوم تقویت آن در راستای اداره بهتر شهرها و ایجاد مکانیزم
پاسخگویی و شفافیت در قبال گروههای مختلف ذینفکع و مشکارکتطلبکی و ایجکاد سکرمایه
اجتماعی باال هنوز فهم دقیقی از این مفهوم و متغیرهای بنیادین موثر بر آن وجکود نکدارد .از

1. Corubolo
2. UN-HABITAT
3. UNDP
4. Huther & Shah
5. Kalsi & Kiran
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این رو ،در پژوهش حاضر تالش میشکود تکا عوامکل مکوثر بکر حاکمیکت خکوب شکهری در
کالنشهرهای ایران شناسایی و رواب ،میان این عوامل در قالب یک مدل مفهومی تحلیکل و
بررسی گردد .یافتههای این پژوهش میتواند در انتخاب پایه نظری مناسب خک،مشکیهکای
تقویت حاکمیت شهری در مدیریت کالنشهرهای ایران کارساز باشد.
پیشینة نظری

مفهوم حاکمیت شهری
در مفهومی عام ،حاکمیت توصیفگر اشکال جدید تصمیمگیری جمعی است که در فضکاهای
مختلف (مانند دولت ،بازار و جامعکه مکدنی) صکورت مکیگیکرد .چنکین حکاکمیتی مبتنکی بکر
شبکههای پیچیدهای از بازیگران به هم وابسته است که به بخشهکای دولتکی ،شکبهدولتکی،
خصوصی ،داوطلبانه و اجتماع محلی تعلق دارند .این اقدام به پیکربندی مجدد تعاملهای بین
دولت و جامعه مدنی میانجامد و مرز فعالیت بخشهای دولتکی و خصوصکی را غیکر شکفاف
میسازد (بوورد .)2445 ،1مجموعه متفاوت و جدیکدی از روابک ،شککل مکیگیکرد ککه در آن
ماهیت مبادالت بیشتر بر مبنای هماهنگی و مااکره به جای دستور ،کنترل یکا رقابکت قابکل
توصیف هستند و به جای سلسلهمراتب و بازار بر شبکهها تمرکز میشود.
در سطح شهری ،انگاره حاکمیت شهری به جای حکومکت شکهری سکنتی ،بکر محکی،
سیاسی-اجتمکاعی پیچیکده و چنکدپاره و الگکوی منعطکف و بکاز تصکمیمگیکری داللکت دارد
(استوکر .)2444 ،2حاکمیت شهری را میتوان به مثابه فرایندی تلقی کرد که بکرای تلفیکق و
هماهنگی منافع خصوصی و عمومی با نهادهکا و سیسکتمهکای مختلکف ارزشکی و هنجکاری
جهتگیری شده است (پیری .)1999 ،3امروزه ،رویکرد هنجاری به حاکمیت شهری در قالکب
حاکمیت خوب 0مطرح شده است ککه سکطوح مختلفکی از جملکه سکطح شکهری را پوشکش
میدهد .ارزشهای بنیادین حاکمیت از یکپارچهسازی انگاره دموکراسی و حاکمیت قانون بکه
دست میآیند .این ارزشها به شرح جدول زیر هستند (ون دن دول و همکاران.)2415 ،5

1. Bovaird
2. Stoker
3. Pierre
4. Good Governance
5. Van den Dool et al.
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جدول  .1ارزشهای حاکمیت خوب

ملهم از

ارزشهای درونداد

ارزشهای برونداد

ارزشهای سیستمی

دموکراسی

واکنشگری نمایندگی،
مشارکت ،دسترسی ،باز
بودن

اثربخشی :بهرهور بودن،
کارایی ،ارزش افزودن ،حل
مسئله

تابآوری :ثبات پویا،
خودتنظیمی ،پایداری،
تطبیقپایری ،پیوستگی

حاکمیت
قانون

قابلیت اعتماد :قانونی بودن ،صحیح بودن ،قابل پیشبینی،
سالمت و نزاکت ،شفافیت و پاسخگویی ،برابری حقوق

موازنه :موازنه و مقابله ،نظارت
و کنترل ،بازبینی ،قدرت برابر

ابعاد و مؤلفههای حاکمیت خوب شهری
مدلهای زیادی در خصوص ابعاد و مؤلفههای حاکمیت خوب شهری طراحی شدهانکد .مکدل
سازمان ملل (یو ان هبیتات )2412 ،در سنجش حاکمیت خوب شهری بر شکاخ هکای زیکر
تاکید دارد )1 :اثربخشی؛  )2برابری؛  )3مشارکت؛ و  )0پاسخگویی.

شکل  .1ابعاد و مؤلفههای حاکمیت خوب شهری (یو ان هبیتات)0212 ،

بر اساس شکل  1وضعیت حاکمیت خوب شهری را میتوان بر اساس هر یکک از ابعکاد
چهارگانه مورد سنجش قرار داد.
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 .1اثربخشی :اثربخشی حکومت ،وجود سکازوکارها و محکی ،سیاسکی-اجتمکاعی بکرای
کارایی نهادی در برنامه ریزی و مدیریت مالی ،ارائه خدمات و واکنش به نگرانیهکای جامعکه
مدنی را مورد سنجش قرار میدهد .درآمد سرانه حکومت محلی ،قابل پیشبینی بودن نقکل و
انتقاالت ،استانداردهای عملکرد منتشر شده ،پیمایش رضایت مشکتریان و بیانیکه چشکمانکداز،
نمونههایی از شاخ اثربخشی هستند.
 . 2برابری :برابری بر شمولیت در دسترسی منصفانه شهروندان (زنان ،بچه ها ،افراد
پیر ،اقلیت های ماهبی یا فرهنگی و افراد ناتوان) به احتیاجات اساسکی زنکدگی شکهری
(تغایه ،آموزش و پرورش ،اشکتغال و معکاش ،مراقبکت هکای بهداشکتی ،پناهگکاه هکا ،آب
آشامیدنی سالم ،بهداشت و غیره) ،اولویکت هکای نهکادی در تمرککز بکر خک ،مشکی هکای
فقرزدایی و برقراری سازوکاری برای واکنش بکه خکدمات اساسکی داللکت دارد .منشکور
شهروندی  ،مشاوران زن ،خ ،مشی حمایت از فقرا و دست فروشی نمونه هکای از شکاخ
انصاف (برابری) می باشند.
 .3مشارکت :مشارکت در حاکمیت بر سکازوکارهایی داللکت دارد ککه دموکراسکیهکای
نمایندگی محلی را از طریق شمولیت ،انتخابات شهری آزاد و منصفانه ارتقا میدهد .مشارکت
همچنین بر فرآیندهای تصمیمگیری مشارکتجویانه فراگیر مبتنی بر سرمایه شکهری داللکت
دارد و جهککتگیککری اجمککاع و شککهروندی وجککود دارد .شککورای انتخککابی ،شککهردار انتخککابی،
گردهمایی رأی دهندگان ،مجمع مردم و انجمن مدنی نمونههایی از این شاخ هستند.
 . 0پاسخگویی :بر سازوکارهای شفا ف در وظایف عملیاتی دولت محلی ،واکنش گری
نسبت به سطوح باالی حکومتی ،جمعیت محلکی و شککایات شکهری ،شکفافیت و قابکل
پیش بینی بودن استانداردهای حرفه ای ،حاکمیت قانون و خ ،مشی های عمکومی داللکت
دارد .نمونه هایی از این شاخ شامل موارد زیر است :انتشار رسمی قراردادها ،مزایده ها،
بودجه ها و حساب ها ،حسابرسی مستقل ،ک نترل توس ،سطوح باالی حککومتی ،ککدهای
رفتاری ،افشای درآمد و دارایی ها ،سازوکارهای دریافت شکایت و کمیسی ون ضد فساد.
عوامل مؤثر بر حاکمیت شهری
استقرار حاکمیت خوب شهری در گروه عواملی است که در نقش جلوبرنکده یکا بازدارنکده
ظاهر میشوند .نتایج تحقیقات پنج عامل را به شکرح جکدول  2بکر اسکتقرار حاکمیکت خکوب
شهری موثر میدانند.
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جدول  .0عوامل تأثیرگذار بر حاکمیت خوب شهری

ردیف

منبع

عوامل مؤثر

1

مالونی و همکاران ()2444

تأثیر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب

2

کرسل و فرای ()2443

تأثیر پایری حاکمیت شهری از جهانی شدن

3

البرلی ()2443

تأثیر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب

0

سوکاموتو و ووگل ()2440

تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت خوب

5

کانستلی و همکاران ()2442

تأثیر مطالبهگری شهروندان بر استقرار حاکمیت الکترونیکی

1

استریب و ناوارو ()2442

درخواست شهروندان برای دولت الکترونیکی تعاملی

1

اوزون ()2441

تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت شهری

9

جانکاسکاس و سپوتینی ()2441

همبستگی سرمایه اجتماعی با حاکمیت

14

ون کامپن و وون نائرسن ()2441

تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت شهری

11

رلهان و همکاران ()2412

تأثیر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت شهری

12

لمبارد ()2412

تأثیر پایری مشارکت شهروندان در حاکمیت شهری از
فرهنگ شهروندان

13

مادزوا و همکاران ()2413

تأثیر دولت الکترونیک بر حاکمیت خوب

10

ریتر ()2413

تأثیر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب

15

پروکا و سانتگبائر ()2410

تأثیر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت محلی

12

پیروکس و همکاران ( ،)2410باد و
همکاران ()2410

تأثیر مدیریت دانش فضایی بر حاکمیت شهری

11

مس و همکاران ()2415

تأثیر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت

11

یو ان هبیتات ()2415

تأثیر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت شهری

19

رهنورد و یزدانشناسان ()1390

تأثیر دولت الکترونیک بر حاکمیت خوب

24

ابراهیم پور و باهنر ()1395

تأثیر مطالبهگری مردم بر حاکمیت خوب
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سرمایه اجتماعی

پاتنام ( ،)2444سرمایه اجتماعی را مجموعهای از مفاهیمی مانند اعتماد ،هنجارها و شبکهها
میداند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و منافع متقابل
آنان را تأمین مینماید (فرانسیس .)2442 ،1سرمایه اجتماعی باال از الزامات حاکمیت خوب
است؛ به گونه ای که با افزایش سرمایه اجتماعی و باال رفتن اعتماد اجتماعی و مشارکت
مدنی شهروندان ،همکاری و تعامل دولت و مردم افزایش می یابد و تناسب اقتدار دولت و
جامعه مدنی با تمرکززدایی از قدرت ایجاد خواهد شد .سرمایه اجتماعی به مشارکت فعال
شهروندان در سیاست منجر شده و موجب ارتقای مشارکت شهروندان در تصمیمگیریها
میشود  .حاکمیت خوب به گسترش سرمایه اجتماعی کمک می کند و از سوی دیگر
سرمایه اجتماعی به تحکیم و تثبیت حاکمیت خوب می انجامد (ریتر.)2413 ،
فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT
حکومت الکترونیکی عبارت است از کاربرد فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی برای ارائه
اطالعات و خدمات عمومی به گروههای هدف (فنگ .)2442 ،2دو اصطالح حکومت
الکترونیکی و حاکمیت الکترونیکی 3با هم متفاوت هستند .حکومت الکترونیک 0عبارت است
از استفاده از  ICTدر اداره امور عمومی برای بهبود خدمات عمومی و فرایندهای دموکراتیک
و تحکیم حمایت از شهروندان .در حالی که حاکمیت  ICTمستلزم افزایش قابلیتهای
خ،مشیگااری از طریق مشارکت ذینفعان اجتماعی است؛ بنابراین ،دیدگاه حاکمیت
الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوریهایی که هم به حاکم و هم به مردم کمک
میکنند (دائوس .)2441 ،5حاکمیت الکترونیکی ناظر بر حاکمیت مبتنی بر تکنولوژی است .از
طریق حاکمیت الکترونیکی خدمات عمومی به روشی کارآمد ،شفاف و مناسب به شهروندان
ارائه میشود .حکومت الکترونیکی ،شهروندان را از مصرفکنندگان منفعل خدمات دولتی به
بازیگران فعال تبدیل میکند که میتوانند درباره نوع خدمات مورد نیاز خود اظهار نظر کنند.
سه گروه هدف در مفهوم حاکمیتی عبارتاند از :حکومت محلی ،شهروندان و گروههای
1. Francis
2. Fang
3. E-governance
4. E-government
5. Dawes
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کسب و کار .طبق مدل سازمان ملل ،توسعه حکومت الکترونیک دارای ابعاد سهگانه خدمات
برخ ،،سرمایه انسانی و زیرساختهای مخابراتی است.
مدیریت دانش فضایی
دانش فضایی زمانی ایجاد می شود که دانش تخصصکی ،علکوم فنکی و اداریک تکنولکوژیکی
مورد بحث قرار می گیرد .از دانش فضایی برای مقاومکت ککردن و توسکعه اسکتدالل هکای
بی شمار استفاده میشود (ففر و همکاران . )2411 ،1دانش فضایی مشارکتی مفهوم اصلی در
خصوص توسعه پایدار شهری است ،زیرا نشان دهنده یک منبع استراتژیک است که در آن
تمام ذینفعان می توانند در حاکمیت شهری شرکت کننکد .ایکن شکامل دانکش تخصصکی و
اشکال مختلف دانش غیر تخصصی است ،از قبیل دانشی که از تجربه (ضمنی) بکه دسکت
می آید ،دانش مربوط به بخش های محی ،زیستی و اقتصادی و دانش اجتمکاعی در سکطح
محله و سطح شهر (کوآفی و همکاران2443 ،2؛ ون اوویجک و همکاران2449 ،3؛ بروکمیر
و همکاران .)2441 ،0در حاکمیت شهری با افزایش مشکارکت عمکومی در تصکمیم گیکری،
قدرت دانش تخصصی و غیرتخصصی نیکز تغییکر مکیکنکد(هاجر و همککاران .)2443 ،5در
جامعه معاصر ،جایی که «تصمیمات سخت» باید با شواهد «نرم» به سکرعت اتخکاذ شکود،
نقش دانش علمی متخص در تصمیم گیری به چالش کشیده میشود .بی اعتمادی به علم
و فراخوانی دانش محلی برای سیاست گااری رو به افزایش است (فیچر2443 ،2؛ اسککات و
بارنت .) 2441 ،1شهروندان از شکست علم و دانش تخصصی مکورد اسکتفاده دولکت بکرای
رسیدگی به مسائل زیست محیطی و اجتماعی آگاه شده اند (هاجر و همکاران.)2443 ،
جهانی شدن
از دیدگاه اقتصادی ،جهانی شدن به عنوان ادغام اقتصاد ملی به اقتصاد بینالمللی از طریق
تجارت ،سرمایه گااری مستقیم خارجی ،جریکان سکرمایه ،و ...تعریکف مکیشکود (کروککی

1. Pfeffer et al.
2. Coaffee et al.
3. Van Ewijk et al.
4. Bruckmeier et al.
5. Hajer et al.
6. Fischer
7. Scott & Barnett
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آنجلینی .)2411 ،1از دیدگاه اجتماعی ،اوجی و اوزیوکو )2411( 2معتقدند جهانی شدن رونکد
افزایش ارتباط متقابل میان جوامع است به طوری که وقایع در یک بخش از جهان بیشتر و
بیشتر بر روی جوامع دور اثر میگاارد .کیم و باوک )2441( 3جهانی شکدن را یکک فراینکد
فناوری پیشرفته از تغییر به سوی افزایش ارتباط متقابل اطالعکاتی و ارتبکاطی و وابسکتگی
متقابل کارکردی در میان مردم جوامع و ملتهکا مکیداننکد (رهنکورد و محبکی .)1395 ،در
دهه های اخیر جهانی شدن به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ابعاد مختلف کشورهای نمکود
پیدا کرده است .هرچند در خصوص اثرات جهانی شدن بر حاکمیت شهری اتفاق نظر وجود
ندارد ،اما پژوهش تالش دارند ابعاد مختلف آن را روشن کنند (اوزون.)2441 ،
مطالبهگری شهروندان
مطالبه گری شهروندان در آگاهی ،حق اظهار نظر ،مشارکت و آزادی آنها تعریف میشکود.
دانایی و آگاهی شهروندان می تواند فساد را مهار کند .در واقع افزایش اقتدار جامعه مکدنی،
در کنار اطالعات دقیق و قابل اعتماد ،از ستون های اعتماد به شمار می رود .شفافیت یککی
از مؤلفههای مهم افزایش اقتدار و حق اظهارنظر یا صدای مردم است .در واقع شفافیت بکه
معنای اختیار دادن به شهروندان برای تبدیل شدن بکه میلیکون هکا حسکابرس در جامعکه و
داشتن حق اظهارنظر و دسترسی به مطبوعات آزاد اسکت (زاهکدی و ابکراهیم پکور.)1391 ،
آزادیهای مدنی و آزادی مطبوعات و اطالعات اطالعات کافی را در اختیار مردم قرار میدهکد و از
طریق نشان دادن عملکرد حکومت و بیان مطالبات مردم ،ارتباط دولت را با مردم تسهیل میکنکد.
حاکمیت خوب نیازمند فرصتها و شرای ،مساعدی همچکون اجمکاع نخبگکان ،اراده معطکوف بکه
توسعه در حکومت ،جامعه توسعهخواه ،انسجام ارزشی و فرهنگی جامعه ،اجماع بر سکر هکدفهکای
اصولی ،شایستهساالری بر پایه جاب نخبگان و صاحبان اندیشه است (ابراهیمپور و باهنر.)1395 ،
فرهنگ مشارکتی
حاکمیت فرایند نیل به اهداف همگانی از طریق تعامل دوجانبه و منظم حکومت و شهروندان
است (سیق .)2413 ،0مشارکت شهروندان در فرایند حاکمیت به وجود فرهنگ شهری مناسب

1. Croci Angelini
2. Oji & Ozioko
3. Kim & Bhawuk
4. Sigh
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بستگی دارد .جنکینز و همکاران )2449( 1فرهنگ مشارکتی را به شرح زیر تعریف ککردهانکد:
فرهنگی است که در آن  )1موانع اندکی برای درگیر شکدن مکدنی وجکود دارد؛  )2از خلکق و
تسهیم ایدهها حمایت میشود؛  )3نوعی ارشادگری غیررسمی که در آن بیشتر افراد باتجربکه
دانش خود را به نوآموزان انتقال میدهند؛  )0افراد اعتقاد دارند نقش مهمی ایفا میکنند؛ و )5
افراد درجاتی از ارتباط اجتماعی را با یکدیگر حس کرده و به عقاید دیگران اهمیت میدهنکد.
الگوی حاکمیت خوب شهری به عنوان فرآیند توسعه مشارکتی تعریف میشود که به موجکب
آن همه ذینفعان شامل ح کومکت ،بخکش خصوصکی و جامعکه مکدنی وسکایلی را بکرای حکل
مشکالت شهری فراهم می کند .مدیریت شهری از باال به پایین نیست و مشارکت شهروندان
در اداره امور شهر جزء جدایی ناپایر آن اسکت (مکک ککارنی و همککاران)1995 ،2؛ بنکابراین،
فرهنگ مشارکت زمینهساز درگیر شدن گسترده شهروندان در حاکمیت خوب شهری است.
در بیشتر پژوهشهای انجام شده در ایران صرفاً به بیان مبانی تئوریک حاکمیت خوب و چکارچوبهکا
و مدلهای حاکمیت خوب پرداخته شده است .در شکهرداریهکا نیکز تکاکنون تحقیقکی در رابطکه بکا
طراحی مدل حاکمیت خوب شهری در اداره امور شهری به عنوان الگکویی یکپارچکه مشکاهده نشکده
است .در مدل مفهومی پژوهش ،حاکمیت خوب شهری بر مبنای مدل سازمان ملل (یکو ان هبیتکات،
 ،)2412تأثیر جهانی شدن بر حاکمیکت شکهری بکر مبنکای مکدل بکالتودانو ،)1991( 3تکأثیر سکرمایه
اجتماعی بر حاکمیت خوب شهری بر مبنای مدل ریتر ( ،)2413تأثیر دولت الکترونیکک بکر حاکمیکت
خوب شهری بر مبنای مدل مادزوا و همکاران ( ،)2413تأثیر مطالبکهگکری شکهروندان بکر حاکمیکت
خوب شهری بر مبنای یافتههای ابکراهیمپکور و بکاهنر ( )1395و تکأثیر مکدیریت دانکش فضکایی بکر
حاکمیت خوب شهری بر مبنای مدل گیالنیانی و همکاران ( )2411مطرح شده است .از طرفی بکرای
بررسی رواب ،تعدیلگر نیز از یافتههای تحقیقکات (سکاپارنین و والوکونیتکه )2412 ،0در تعکدیل گکری
متغیر فرهنگ مشارکت و از یافتههای تحقیقات (مکوخرجی و روی )2412 ،5بکرای اسکتفاده از نقکش
تعدیلگری متغیر تمایل مقاالت محلی استفاده گردید.

1. Jenkins, et al.
2. McCarney, et al.
3. Baltodano
4. Saparniene & Valukonyte
5. Mukherjee & Roy
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شکل  .0مدل مفهومی تحقیق

با توجه به مدل مفهومی پژوهش ،پرسشهای کلیدی پژوهش به شرح زیر قابکل طکرح اسکت:
مدل مطلوب حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران کدام اسکت و حاکمیکت خکوب
شهری در کالنشهرهای ایران در چه سطحی است
روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظکر شکیوه تحلیکل پدیکده مکورد
بررسی ،پژوهشی توصیفی -پیمایشی است .واحد تحلیل تحقیق حاضر شامل شهرهای ایران بکا
بیش از  144هکزار نفکر جمعیکت اسکت 04 .شکهر بکه روش تصکادفی سیسکتماتیک انتخکاب و
پرسشنامههای محقق ساخته در هر شهر بین  5الی  15نفر از صاحبنظران و متخصصان آگاه
به حاکمیت شهری از میان اعضای مطلع و با سابقه شکورای هکر شکهر بکه روش نمونکهگیکری
قضاوتی هدفمند توزیع گردید که جمعاً  245پرسش نامه بر گشت داده شد .ویژگیهای جمعیت
شناختی شهرهای منتخب به شرح جدول زیر است:
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جدول  .3آمار جمعیتشناختی شهرستانها

ردیف

استان

شهر

جمعیت
1395

قومیت
فرهنگی

درجه

عملکرد مصوب در سال 1391

1

تهران

تهران

1293142

مختل،

12

2

فارس

شیراز

1525512

فارس

12

32144444

3

اصفهان

اصفهان

1921224

فارس

12

34444444

34444444

0

قم

قم

1241151

فارس

11

11534444

11529999

5

البرز

کرج

1113222

مختل،

11

24901440

24901440

2

خراسان
رضوی

مشهد

3441110

فارس

12

29944444

29944444

1

خوزستان

اهواز

1110111

مختل،

11

12054444

12054444

1

آذربایجان
شرقی

تبریز

1551293

ترک

12

22102444

22102444

9

کرمان

کرمان

531111

فارس

11

5229051

5423132

14

فارس

جهرم

101230

فارس

9

024444

024444

11

اردبیل

اردبیل

529310

ترک

14

5120444

5120444

12

اردبیل

مشکین
شهر

151152

ترک

2

214444

214444

یاسوج

130532

لر

14

1192515

1192515

بیرجند

243232

فارس

9

114444

114444

15

کرمان

بم

121392

فارس

9

152444

152444

12

هرمزگان

بندرعباس

522201

فارس

14

5952444

5952444

13
10

کهگیلویه و
بویراحمد
خراسان
جنوبی

درآمد

هزینه

199444444

4
34144444
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ردی
ف
11

ایالم

ایالم

درج
ه

استان

شهر

جمعیت
1395
190434

عملکرد مصوب در سال 1391

قومیت
فرهنگی
لر

14

111144

111144

11

مرکزی

اراک

524900

فارس

14

0955444

0955444

19

همدان

همدان

550042

فارس

11

2023152

2023152

24

یزد

یزد

529213

فارس

14

2242124

2242124

21

سیستان و
بلوچستان

زاهدان

511134

بلوچ

11

2244444

2244444

22

مازندران

ساری

349124

فارس

14

0944444

0944444

23

آذربایجان
غربی

ارومیه

132220

ترک

11

10219521

10219521

20

همدان

مالیر

114231

فارس

9

144444

144444

25

فارس

مرودشت

101151

فارس

9

244444

244444

22

کردستان

سنندج

012121

کرد

14

1354444

1354444

21

خوزستان

آبادان

231012

عرب

11

1944444

1944444

21

خوزستان

بهبهان

122240

مختل،

9

014444

014444

29

گیالن

بندرانزلی

111520

فارس

9

1054314

1054314

34

کردستان

مریوان

132250

کرد

1

304444

304444

31

کرمان

سیرجان

199140

فارس

9

1411444

1411444

32

کرمان

رفسنجان

121949

فارس

9

1142314

1142314

33

گلستان

گرگان

354212

فارس

14

2544444

2544444

30

بوشهر

بوشهر

223540

فارس

14

1154444

1154444
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ردی
ف

قومیت
فرهنگی
لر

14

1410254

1410254

32

کرمانشاه

کرمانشاه

902251

کرد

11

2141154

2090992

31

سمنان

سمنان

115129

فارس

14

2241144

2241144

31

قزوین

قزوین

042101

مختل،

11

5055444

5055444

39

لرستان

خرم آباد

313012

لرز

14

1911031

1911034

04

گیالن

رشت

219995

فارس

11

9924444

9919999

35

شهر
شهرکرد

درج
ه

استان
چهارمحال و
بختیاری

جمعیت
1395
194001

عملکرد مصوب در سال 1391

1

در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسش نامه نیز از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
استفاده شده است (جدول  .)0همانطور که در این جدول مشکخ اسکت همکه متغیرهکا از
پایایی باالیی در مدل برخوردارند .پایایی ترکیبکی و ضکریب آلفکای کرونبکاخ در مکورد همکه
متغیرها باالتر از  4/1است که نشانگر پایایی قابل قبول است.
جدول  .4آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازههای مدل

ضریب آلفای کرونباخ ( )CRضریب پایایی ترکیبی ()CR
نوع متغیر
متغیر
()CR˃0.7
()Alpha˃0.7
4/939021
4/942112
مستقل
کاربرد ICT
4/123511
4/122512
مستقل
مطالبهگری شهروندان
4/922193
4/901025
وابسته
حاکمیت خوب شهری
4/920103
4/111434
مستقل
مدیریت دانش فضایی
4/920112
4/112512
جهانی شدن ادراک شده مستقل
4/921250
4/9091101
مستقل
سرمایه اجتماعی

در ضمن ،برای تعیین روایی محتوایی ابزار اندازهگیری ،ابتدا پرسشنامههکا در اختیکار اعضکای
هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران ارشد شکهرداری قکرار گرفکت و بکا اسکتفاده از شکاخ الوشکه
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( )1915روایی پرسشنامه مطابق رابطه زیر تأیید شد ککه در آن  CVRنسکبت روایکی محتکواNe ،

تعداد ارزیابانی است که میزان موافقت خود را در خصکوص مناسکب بکودن یکک گویکه خکاص در
مقیاس سه درجهای (اساسی ،سودمند و غیر ضروری) بیان و  Nکل تعداد ارزیابان است.
برای سنجش روایی محتوایی از  10ارزیاب استفاده شد و  12نفر گویههای پرسشنامکه
را اساسی یا سودمند ارزیابی کردند و مقدار نسبت روایی محتوا  4/15به دست آمد.
یافتههای پژوهش

آمارهای توصیفی ،ابعاد حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران را نشان میدهد که در
مجموع ،حاکمیت شهری در سطح مطلوبی نیست (جدول .)5
جدول  .5شاخصهای آماری ابعاد حاکمیت خوب شهری

متغیر

تعداد کرانه پایین کرانه باال میانگین انحراف معیار

پاسخگویی

04

1/33

3/12

2/43

4/53

اثربخشی

04

1/04

3/45

2/13

4/02

مشارکت

04

1/32

0/22

2/13

4/52

برابری

04

1/31

3/33

2/42

4/05

مقایسه شهرهای منتخب از نظر ابعاد حاکمیت خوب شهری نیز نشان مکیدهکد ککه در
مجموع تفاوت قابل مالحظهای بین آنها وجود ندارد (نمودار  .)3در بعد پاسکخگویی بهتکرین
عملکرد متعلق به دو شهرستان مالیر و اصفهان و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان بکم و
ایالم است .در بعد اثربخشی بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیکر و بکدترین عملککرد
مربوط به شهرستان مریوان است .در بعد مشارکت بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر
و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان خرم آباد است .باالخره ،در بعد برابری بهترین عملکرد
به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد به شهرستان قزوین مربوط است.
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قم

اصفهان

شیراز

تهران

4.5

بندرانزلی

رفسنجان

4

کرج

رشت
خرم اباد

3.5

مشهد

قزوین

3

اهواز

سمنان

2.5

تبریز

کرمانشاه

2
1.5

کرمان

شهرکرد

1

جهرم

بوشهر

0.5

اردبیل

گرگان

0

سیرجان

مشکین شهر

مریوان

یاسوج

بهبهان

بیرجند
ابادان

بم
سنندج

بندرعباس

مرودشت

ایالم
اراک

همدان

یزد

زاهدان

ساری

ارومیه

مالیر

مشارکت

اثربخشی

برابری

پاسخگویی

شکل  .3مقایسه حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران

برای پاسخ به این پرسش که حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران در چه سکطحی
است ،فرضیههای آماری زیر قابل طرح است:
حاکمیت خوب شهری در سطح مطلوبی نیست: µ ≤3 .
حاکمیت شهری در سطح مطلوبی است.

نتایج آزمون فرضیه به کمک تی تکنمونهای در جدول  2آمده است؛

:µ<3
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جدول  .2آزمون تک نمونهای ابعاد حاکمیت خوب شهری

ارزش آزمون = 3
فاصله اطمینان %95

متغیر

t

درجه آزادی

سطح معنی داری

میانگین

اثربخشی

-13/42

39

4/444

2/13

-1/440

مشارکت

-9/14

39

4/444

2/13

-1/409

-4/294

پاسخگویی

-11/59

39

4/444

2/43

-1/103

-4/140

برابری

-13/12

39

4/444

2/42

-1/411

-4/193

کرانه پایین

کرانه باال
-4/130

با توجه به منفی بودن مقادیر  tو سطح معناداری مشکاهده شکده بکرای ابعکاد حاکمیکت
خوب شهری نمیتوان فرضیه صفر ( ) را در فاصله اطمینان  4/95رد کرد .به سخن دیگر،
ابعاد حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران در سطح مطلوبی نیستند.
ضریب  :R2آزمون مدل در نرمافزار مدل معادالت ساختاری نشان میدهد تا چکه حکدی مکدل
مفهومی مورد ادعا به وسیله دادههای تجربی برازش میشود .میزان ضریب تعیین نشکان دهنکده
این است که چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته تحت تأثیر متغیکر مسکتقل مربوطکه بکوده و مکابقی
تغییرات متغیر وابسته مربوط به سایر عوامل است .میزان برازش قابل قبکول بکرای ضکریب تعیکین
باید بیشتر از  4/34باشد .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که میزان  R2برای متغیکر وابسکته
تحقیق یعنی حاکمیت خوب شهری برابر با  4/912است که نشان میدهکد  91درصکد از تغییکرات
حاکمیت خوب شهری تحت تأثیر متغیرهای مدیریت دانش فضایی ،توسعه فناوریهکای ارتباطکات
و اطالعات ،مطالبهگری شهروندان ،سرمایه اجتماعی ،جهانی شدن ادراک شده اسکت و مکابقی آن
یا مربوط به سایر عوامل بوده و یا در نتیجه خطای مدل است.
معیار  :AVEنشان دهنده میانگین واریانس به اشتراک گااشته شکده بکین هکر سکازه بکا
شاخ های خود است .به بیان ساده تر  AVEمیزان همبستگی یک سازه با نماگرهکای
خود را نشان می دهد که هرچه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشکتر اسکت .بکا
توجه به نتایج AVE ،همه سازه ها باالتر از  4/5است و در نتیجه روایی همگرایکی مکدل
باال و مناسب بودن برازش مدل های اندازه گیری تأیید می شود.
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ضریب پایایی :برای سنجش پایایی مدل از پایایی ترکیبی 1و آلفکای کرونبکاخ اسکتفاده
شد .همان طور که در این جدول مشخ است همه متغیرها از پایایی باالیی برخوردارند.
پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ در مکورد همکه متغیرهکا بکاالتر از  4/1اسکت .در
نتیجه نتایج تحقیق حاضر در مورد این دو معیار برازش مناسب مدل را تأیید می کند.
شاخص اشتترا و افوونیتی :شکاخ اشکتراک ( )CV Comتوانکایی مکدل را در پکیشبینکی
متغیرهای مشاهدهپایر از طریق مقادیر متغیرهای پنهان متناظرشان میسنجد .مقادیر مثبت شکاخ
 CV Comنشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازهگیری انعکاسی است؛ بنابراین بکا توجکه بکه شککل
زیر مشخ است که مدل به درستی متغیرها را شناسایی کرده اسکت .بکه شکاخ افزونگکی ( CV
 ،)Redشاخ کیفیت مدل ساختاری نیز گفته میشود .مقکادیر بکاالی صکفر نشکاندهنکده توانکایی
باالی مدل ساختاری در پیشبینی کردن رواب ،است (هنسلر و سارتت)2412 ،2؛ بنابراین با توجکه بکه
شکل میتوان ادعا کرد که رواب ،میان متغیرها در مدل معنادار است.
جدول  .9میانیین واریانس استخراجشده ( )AVEو آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازههای مدل

متغیر

AVE
˃0.5

ضریب آلفای
کرونباخ ()CR
()Alpha˃0.7

ضریب پایایی
ترکیبی ()CR
()CR˃0.7

شاخ
اشتراک ( CV
)Com

()CV Red

فناوری اطالعات و
ارتباطات ()ICT

4/131

4/942

4/939

4/922

4/031

4/219

4/122

4/123

4/104

4/104

4/122

4/901

4/922

4/942

4/121

4/140

4/111

4/920

4/139

4/139

4/140

4/112

4/920

4/102

4/102

4/941

4/9091

4/921

4/112

4/112

مطالبهگری
شهروندان
حاکمیت خوب
شهری
مدیریت دانش
فضایی
جهانی شدن
ادراک شده
سرمایه اجتماعی

شاخ
افزونگی

1. Composite Reliability
2. Henseler & Sarstedt
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مدل با ضرایب مسیر؛ الگوریتم تحلیل دادهها در روش  PLSنشکان مکیدهکد ککه پکس از
بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل کلی ،میتوان به بررسکی و آزمکون فرضکیههکای
تحقیق پرداخت .در این بخکش ضکرایب معنکیداری  Zو ضکرایب استانداردشکده مسکیرهای
مربوط به فرضیهها بررسی میشود .ضکرایب معنکاداری و ضکرایب استانداردشکده مسکیرهای
مربوط به فرضیههای مدل در شکلهای  0و  5آمده است.

شکل  .4مدل در حالت معناداری ضرایب

شکل  0مدل تحقیق را در حالت معناداری ضرایب ( ) T-valueنشان مکی دهکد .در
حالت معناداری در سطح اطمینان  95درصد می تکوان بکر اسکاس مقکدار  Tدر خصکوص
معناداری ضرایب مسیرها تصمیم گیری کرد و در صورتی که مقدار  Tبزرگ تر از +1/92
و یا کوچک تر از  -1/92باشد آن مسیر معنادار اسکت و در غیکر ایکن صکورت آن مسکیر
معنادار نیست .همچنین شکل  5ضرایب مسیرها در مدل تحقیق را در حالکت اسکتاندارد
نشان می دهد .ضرایب مسیر میان متغیرها شدت هر رابطه را نشان می دهد.

/50

فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی ،سال دوم ،شماره  ،4تابستان 89

شکل  .5مدل در حالت ضرایب مسیر

بررسی نقش متغیرهای تعدیلکننده؛ همان طور که در شکل  0دیکده مکیشکود ،مقکدار t

بهدستآمده برای متغیر فرهنگ مشکارکت ( )2/330بکزرگتکر از  1/92و متغیرهکای تعکاملی
فرهنگ مشارکت* سرمایه اجتماعی ( )1/354و فرهنگ مشارکت* مطالبهگکری شکهروندان
( )2/353به ترتیب کوچکتر و بزرگتر از  1/92است؛ بنابراین ،در فاصله اطمینان  95درصکد
متغیر «فرهنگ مشارکت» در رواب ،بین متغیکر وابسکته (حاکمیکت خکوب شکهری) و متغیکر
مستقل (سرمایه اجتماعی) در نقش تعدیلکننده ظاهر نمیشود ،امکا ایکن متغیکر رابطکه بکین
مطالبهگری شهروندان و حاکمیت خوب شهری را تعدیل میکند.
در ضمن ،مقدار  tبه دست آمده برای متغیر تمایل مقامکات محلکی ( )2/299بکزرگتکر از
 1/92و متغیرهای تعاملی تمایکل مقامکات* جهکانی شکدن ( )1/34و تمایکل مقامکات* توسکعه
فناوری اطالعات و ارتباطات ( )2/201به ترتیب کوچکتر و بزرگتر از  1/92است؛ بنکابراین ،در
فاصله اطمینان  95درصد متغیر «تمایل مقامات محلی» در رواب ،بین متغیر وابسکته (حاکمیکت
خوب شهری) و متغیر مستقل (جهان شدن) در نقش تعدیلکننده ظاهر نمیشود ،اما این متغیکر
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رابطه بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب شهری را تعدیل میکند.
نتایج آزمون فرضیهها؛ با توجه به ضرایب معناداری  T-valueو ضکرایب مسکیر در سکطح
اطمینان  95درصد میتوان وضعیت فرضیههای تحقیق را طبق جدول  1مشخ کرد.
جدول  .9نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

فرضیههای پژوهش

مقدار T

ضریب مسیر

فرضیه

اول :توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بر حاکمیت خوب
شهری مؤثر است

3/215

4/131

تأیید

دوم :مطالبهگری شهروندان بر حاکمیت خوب شهری مؤثر است.

2/415

4/141

تأیید

سوم :سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب شهری مؤثر است.

11/111

4/239

تأیید

3/541

4/111

تأیید

1/339

4/142

رد

1/354

4/543

رد

2/353

4/933

تأیید

1/344

-4/111

رد

2/201

4/292

تأیید

چهارم :مدیریت دانش فضایی بر حاکمیت خوب شهری مؤثر
است
پنجم :جهانی شدن ادراک شده بر حاکمیت خوب شهری مؤثر
است.
ششم :فرهنگ مشارکت شهروندان بین سرمایه اجتماعی و
حاکمیت خوب شهری را تعدیل میکند.
هفتم :فرهنگ مشارکت شهروندان رابطه بین مطالبهگری
شهروندان و حاکمیت خوب شهری را تعدیل میکند.
هشتم :تمایل مقامات محلی رابطه بین جهانی شدن ادراک شده
و حاکمیت خوب شهری را تعدیل میکند.
نهم :تمایل مقامات محلی رابطه میان توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات و حاکمیت خوب شهری را تعدیل میکند.

هنگامی که مقادیر ضریب مسیر ( ،)tدر بازه بیشتر از  +1/92باشد بیانگر معنیدار بودن
پارامتر مربوطه و نیز تایید فرضیههای تحقیق است (وینزی و همکاران .)2414 ،با توجکه بکه
مقدار ضریب معنیداری به دست آمده برای مسیرهای بین متغیرها فرضکیه پکنجم ،ششکم و
هشتم مدل تایید نشد .به طور مثال ،مقدار ضریب معنیداری فرضیه اول تحقیکق  3/215بکه
دست آمد که نشان میدهد که توسعه فناوریهای ارتباطات و اطالعات به طور مسکتقیم بکر
حاکمیت خوب شهری تاثیر دارد .با توجه به این استدالل ،فرضکیههکای دوم ،سکوم ،چهکارم،
هفتم و نهم نیز مورد تأیید قرار میگیرند.
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بحث و نتیجهگیری

تحقیق حاضر با هدف بررسکی اثکرات مجموعکهای از عوامکل شکامل سکرمایه اجتمکاعی ،میکزان
مشارکتطلبی شهروندان ،توسعه زیرساختهای فنکاوری اطالعکات و ارتباطکات ،مکدیریت دانکش
فضایی شهر و جهانی شدن ادراک شده در حوزه شهرها بر حاکمیت خوب شکهری انجکام شکد .در
این راستا پس از بررسی ادبیات موضوع و تدوین مدل مفهومی ،روششناسکی پکژوهش انتخکاب و
پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز و تحلیل دادهها از طریق مکدل معکادالت سکاختاری ،روابک،
میان متغیرها و نقشهای مختلف آنها بررسی گردید.
تحلیل دادههای پژوهش نشان داد که حاکمیکت خکوب شکهری در ککالنشکهرهای ایکران،
فاصله قابل توجهی با وضعیت آرمانی آن دارد و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،جهانی شکدن،
سرمایه اجتماعی و مدیریت دانکش فضکایی بکر اسکتقرار حاکمیکت خکوب شکهری مکوثر هسکتند.
متغیرهای فرهنگ مشارکت و تمایل مقامات محلی به ترتیب رواب ،بین توسعه فنکاوری اطالعکات
و ارتباطات و مطالبهگری شهروندان با حاکمیت خوب شهری را تعکدیل مکیکننکد .تکأثیر سکرمایه
اجتماعی بر حاکمیکت خکوب شکهری بکا مطالعکات مکالونی و همککاران ( ،)2444البرلکی ()2443؛
جانکاسکاس و سپوتینی ()2441؛ ریتر ()2413؛ مکس و همککاران ( ،)2415تکأثیر توسکعه فنکاوری
اطالعات و ارتباطات با مطالعکه دائکوس ()2441؛ رلهکان و همککاران ()2412؛ مکادزوا و همککاران
()2413؛ پروکا و سانتگبائر ( ،)2410یو ان هبیتات ()2415؛ رهنکورد و یزدانشناسکان ( ،)1390تکأثیر
جهانی شدن ادراک شده بر حاکمیت خوب شهری با یافتههای کرسل و فرای ()2443؛ سکوکاموتو
و ووگل ()2440؛ اوزون ()2441؛ ون کامپن و وون نائرسن ( )2441و تأثیر مدیریت دانش فضکایی
بر حاکمیت خکوب شکهری بکا مطالعکات پیکروکس و همککاران ()2410؛ بکاد و همککاران ()2410
همراستا است .همچنین ،تأثیر مطالبهگری شهروندان بر حاکمیت شهری خوب بکا نتکایج مطالعکات
کانستلی و همکاران ( )2442و ابراهیم پکور و بکاهنر ( )1395مطابقکت نداشکت .دلیکل عمکده ایکن
تناقض به مباحث قانونی گسترده– عدم حمایت نهادهای قانونی و قضایی از مطالبهگری مسکتقیم
مردم از دولت و سازمان متولی مدیریت شهری -و کارکرد ضعیف رسانهها و نهادهای اجتماعی بکر
میگردد .همچنین نتایج متغیر تعدیلگکر فرهنکگ مشکارکت بکا مطالعکات سکاپارنین و والوکونیتکه
( )2412و متغیر تعدیلگر تمایل مقامات محلی با مطالعات موخرجی و روی ( )2412همراستا بود.
در این پژوهش مدلی جدید برای حاکمیت خوب شهری معرفکی شکد و بسکتر مناسکبی را
برای حفظ و پویایی شاخ های حاکمیت خوب شهری فراهم میآورد .این مدل در مقایسکه بکا
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مدلهای سنتی دولتداری ،رویکردی مشارکتیمحور ،با نگاه به سرمایه اجتمکاعی و مبتنکی بکر
مطالبککهگککری شککهروندان دارد .در نتیجککه ،ایککن مککدل انتخککاب بهتککرین اهککداف و راهبردهککا،
ظرفیتسازی و ارتقا توانمندیهای جامعه مدنی و اقدام مؤثر در جهت تحقکق حاکمیکت خکوب
شهری را تعیین و تدوین میکند.
بر اساس یافتههکای پکژوهش ،مکوارد زیکر بکرای اسکتقرار حاکمیکت خکوب شکهری در
کالنشهرهای ایران پیشنهاد میشود )1 :گسترش کاربرد فناوریهای اطالعکاتی و ارتبکاطی
در مدیریت شهری؛  )2ارتقای سرمایه اجتماعی؛  )3انجام تمهیدات الزم برای تعمیق فرهنگ
مشارکت شهروندان در اداره امور شهری؛  )0توجه جدی به مدیریت دانش فضایی؛  )5کمکک
به اصالح و افزایش تمایل مقامات محلی برای استقرار حاکمیت خوب شهری .هرچنکد مکدل
احصا شده  91درصد از تغییرپایری در حاکمیت خوب شهری را بر مبنای متغیرهای مسکتقل
مانند جهانی شدن ،سرمایه اجتماعی ،مدیریت دانش فضکایی و توسکعه فنکاوری اطالعکات و
ارتباطات تبیین میکند ،اما توصیه میشود پژوهشکگران بکر مبنکای تحقیقکات کیفکی ،دیگکر
عوامل احتمالی موثر بر حاکمیت خکوب شکهری را شناسکایی کننکد .همچنکین ،پژوهشکگران
میتوانند در پژوهشهای آتی خود از شکاخ هکای مکدل پکژوهش حاضکر در طبقکهبنکدی
کالنشهرهای ایران از لحاظ کیفیت حاکمیت خوب شهری استفاده کنند.
با توجه شرای ،حاکمیتی کالنشهرها در مقایسه با شکهرهای کوچکک و متوسک ،بایکد در
تعمیم نتایج این پژوهش به کلیه شهرها جانب احتیاط را رعایت نمود .استفاده از ابزار پرسشکنامه
و محدودیتهای ذاتی آن و دشکواری دسترسکی مناسکب بکه اعضکای شکورای شکهر از دیگکر
محدودیتهای این پژوهش بود.
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