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چکیده
جمعیت شهرنشین توقعات جدیدی از دولتها دارند ،از اینرو مدیریت جامعه شهری با ابزار و شیوههای سنتی امکانپذیر نیست ،با
افزایش حجم و اندازه دولت و بوروکراسی اداری سرعت در تصمیمگیری و ابالغ سریع آن امکان ندارد .هدف از انجام این پژوهش،
ارزیابی نقش بوروکراسی اداری بر روند اجرای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز است .این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع
کاربردی و روش آن توصیفی – تحلیلی می باشد و گردآوری دادهها با پرسشنامه انجام گرفته است .جامعه آماری این پژوهش شهروندان
ساکن شهر شیراز می باشد و با استفاده از نرمافزارهای آماری  Excelو  Spssو آزمون های آماری  T- testو رگرسیون چندگانه تجزیه و
تحلیل انجام شده است .در این مقاله به توجه به شاخصهای مشارکت ،حاکمیتقانون ،کارایی و اثربخشی ،شفافیت ،عدالت ،اجماع-
پذیری ،پاسخگویی ،میانگین کلی برای ارزیابی حکمرانی خوب شهری برابر با  1/9392محاسبه گردید .در آزمون آماری  T- testمقدار
متوسط میانگین ،برابر  2/5محاسبه شده که اختالف دو میانگین نشان دهنده نامناسب بودن وضعیت حکمرانی خوب شهری از دید
شهروندان ساکن شهر شیراز است .در آزمون آماری رگرسیون مقدار  R squareنشان دهنده تأثیر  24درصدی متغیر وابسته (بوروکراسی
اداری) ،بر متغیر مستقل (حکمرانی خوب شهری) می باشد .واریانس تبیین نشده (تفاضل واریانس تبیین شده با یک) نشان دهنده تاثیر 76
درصدی سایر متغیرهای محاسبه نشده بر متغیر مستقل میباشد .همچنین آنالیز واریانس رگرسیون ( )ANOVAمعنی دار بودن یا نبودن
رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان میدهد .سطح معناداری

 Sigبه دست آمده ،نشان دهنده معنی دار بودن آن در

سطح  99درصد می باشد و نشان دهنده رابطه معنادار بین میزان حکمرانی خوب شهری و بوروکراسی اداری می باشد ،و با توجه به Beta

به دست آمده در جدول ضریب تأثیرات ،میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته نشانگر رابطه منفی بین بوروکراسی
اداری و حکمرانی خوب شهری است ،یعنی افزایش یکی باعث کاهش دیگری میشود که در این تحقیق نیز اثبات گردید که با افزایش
بوروکراسی اداری ،حکمرانی خوب شهری کاهش پیدا میکند.
واژههای کلیدی :بوروکراسی اداری ،حکمرانی خوب شهری ،مدیریت شهری ،شهر شیراز.
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بیان مسأله:
در جهان متحول امروز ،نقش دولتها تغییر کرده و مسئولیت آنها نیز متفاوت میباشد .دولتها باید با افزایش توانایی-
های خود از طریق تقویت نهادهای عمومی ،توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند .انجام این کار نیازمند الگوهای
جدیدی است که بتواند از همه توانهای جامعه در بخشهای دولتی ،مدنی و خصوصی استفاده نموده (رفیعیان و همکاران،
 .)91 :1390محیط شهری پیچیده ،پویا و متنوع ،مستلزم ظرفیت باالی مدیریت است که حکمرانی خوب شهری قابلیت فراهم
کردن آن را دارد (صالحی .)47 :1392،برای گذر از معضالت مدیریت مناطق شهری ،نیاز به درک معنای حکمرای خوب و
توسعه مکانیسمهای در ارتباط با آن میباشیم ( .)Lockwood, 2010, 755حکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولتها
و سایر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر ،نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز دارد
(نوبری و همکاران .)6 :1389 ،در واقع حکمرانی به افراد و سازمانهایی میپردازد که در فرایند تصمیمگیری و اجرای
تصمیمات نقش دارند ( .)Hamedinger, 2004, 3امروزه ایجاد تحول در نظام مدیریت توسعه شهری با توجه به مدیریت به
صورت حکمروایی شهری ،به مفهوم مشارکت توام مردم ،نهادهای محلی ،سازمانهای دولتی و غیر دولتی به عنوان بازیگران
اصلی توسعه شهرها یک ضرورت است (الله پور .)61 :1386،حکمرانی خوب زمینههای پاسخگویی دولت ،داشتن جامعه
مدنی مقتدر و رفتار مبتنی بر حاکمیت قانون را فراهم میکند (حبیب زاده و همکاران.)17 :1392 ،
در این پژوهش برای ارزیابی و ارزیابی حکمرانی خوب شهری هشت شاخص مشارکت ،حاکمیتقانون ،کارایی و
اثربخشی ،شفافیت ،عدالت ،اجماعپذیری ،پاسخگویی موردنظر است .نیم نگاهی به وضعیت مدیریت شهری در ایران نشان
میدهد مدیریت شهری مدام از مدیریت سیستمی فاصله گرفته و در گرداب مدیریت بخشی افتاده و از روند شهرنشینی و
مسائل حاصل از آن عقب مانده و در دیدگاه های از باال به پایین گرفتار شده است (تقوایی .)3 :1388،الگوی مدیریتی یک
شهر نشان دهنده وضعیت مدیریتی کل کشور است ،وجود مشکل در نحوه مدیریت و همچنین بی توجهی به سایر گروههای
که بر شهر تأثیرگذار هستند موجب میشود که مدیریت شهر عملکردی مناسب و تأثیرگذار نداشته باشد (

Dekker and

 .)Kempen, 2002, 114در عصر حاضر ضرورت داشتن سرعت در تصمیمگیری و ابالغ سریع تصمیمات بر کسی پوشیده
نیست ولی با افزایش حجم و اندازه دولت و بوروکراسی اداری عمالً این سرعت در ارتباط امکان ندارد ،بوروکراسی اداری که
به صورت یک سیستم بسته عمل میکند همواره باعث کاهش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری میشود .در ایران
بوروکراسی به عامل ایجاد کندی در اداره عمومی شهر بدل شده است .وجود مقررات دست و پاگیر ،عدم توجه به احتیاجات
واقعی جامعه و ارباب و رجوع ،نبود مقررات روشن و غیرقابل تغییر ،انجام کارهای مشابه به وسیله نهادهای مختلف ،پیچیده
بودن سیستم ها و روش های عملیاتی و وجود رابطه گرایی و امثال آن سبب شده تا حایلی بین مردم و بوروکراسی حاکم به
وجود آید .با توجه به وجود این مشکالت در نحوه مدیریت شهری در ایران و شهر شیراز در این پژوهش ،ارزیابی تأثیر
بوروکراسی اداری بر روند حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد .این پژوهش قصد دارد
با نگاهی به حکمروایی خوب شهری ،پیچیدگی فرآیندهای بوروکراسی اداری تأثیرگذار بر روند حکمرانی خوب شهری شهر
شیراز را مورد ارزیابی قرار دهد.
مبانی نظری:
مک اللین اولین نظریه پرداز حکمروایی خوب بیان میدارد که حکومت شهری باید نسبت به روندهای تغییر در شهر
پاسخگوتر و اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها متناسب باشد ،نسبت به اجتماع مسئول و پاسخگوتر و به عنوان بخش

33

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری /سال  /9شماره  /32بهار 1397

مهمی از نظام یادگیری اجتماعی بهتر عمل کند و سرانجام نقش مهمی در پیش بینی ،کشف و استقبال از آینده ایفا کند (برک
پور .)1388 ،باالترین هدف حکمروایی خوب شهری ،بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء سطح خوشبختی و رضایتمندی شهروندان
است .بر اساس تغییر و تحوالتی که در رویکرد اداره شهرها و ظهور رویکردهای مشارکت و اجتماع محور اتفاق افتاده می-
توان دو ویژگی عمده را برای حکمروایی خوب شهری برشمرد -1 :تأکید بر ارزشهای اجتماعی و فرهنگی و  –2تأکید بر
مبانی توسعه پایدار شهری که بر روی هم ارتقاء کیفیت زندگی شهری ،رفاه و عدالت اجتماعی را مدنظر دارد .از نظر مرکز
سکونتگاههای انسانی سازمان ملل متحد ،حکمروائی در جهان شهری شده امروز بسیار پیچیده و دشوار است .مدیران شهری
با افراد ذینفع متعدد ،منابع و اقدامات به هم وابسته ،اهداف مشترک و مرزهای نامشخص میان بخش خصوصی و عمومی،
رسمی و غیررسمی و بخشهای جامعه مدنی و دولتی سروکار داشته و با چالش هماهنگی بیشتر ،مذاکره و ایجاد اجماع -بین
همه ذینفعان و کنشگران– مواجه هستند (هابیتات .)88 :2001 ،در مجموع حکمروایی خوب شهری را میتوان شیوه و فرایند
اداره امور شهری با مشارکت و تعامل سازنده سه بخش دولتی ،خصوصی و جامعه مدنی به منظور نیل به شهر سالم و توسعه
پایدار شهری تعریف کرد.
موضوع و دغدغه حکمروایی خوب شهری صرفاً مدیریت کارآمد نیست ،بلکه دارای ابعاد سیاسی مرتبط با دمکراسی،
حقوق بشر و مشارکت مدنی در فرایندهای تصمیمگیری است (هابیتات .)372 :2001،با این مختصات ،میتوان گفت حکم-
روایی خوب شهری با رفاه شهروندان پیوند دارد و هدف آن فراهم نمودن بستر دسترسی کلیه اقشار جامعه به منافع و حقوق
شهروندی است و تأکید میکند که هیچ مرد ،زن یا کودکی را نمیتوان از دسترسی به ضرورتهای زندگی شهری ،شامل
پناهگاه مناسب ،آب سالم ،بهداشت ،محیط پاکیزه ،سالمتی ،آموزش و تغذیه ،اشتغال و امنیت عمومی و تحرک باز داشت و
زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه و بهرهگیری بهینه از منابع را برای نیل به رفاه ،پیشرفت ،نظم ،امنیت و سالمت
فردی و اجتماعی فراهم میکند (هابیتات .)116 : 2001 ،به همراه جهانی شدن حکمروانی نیز با ابعاد جدیدی مواجه شده که
مهمترین آنها تمرکززدایی ،مشارکت جامعه ،حاکمیت چندسطحی و سیاستهای فرایندمحور اشاره کرد .سازمان ملل
ویژگیهای حاکمیت شهری خوب را به شرح جدول زیر ارائه کرده است (عسگری.)14 :1378 ،
جدول  -1ویژگی های حاکمیت خوب شهری
مشارکتی

توانا در برخورد با

پایدار

مشروع و مقبول

شفاف

توانا در توسعه منابع

اعتال دهنده عدالت و برابری و رافع

اصل تساهل و مداراگر و

توانا در بسیج منابع برای

و روشهای حاکمیتی

تبعیضات به ویژه برابری جنسیتی

پذیرشگر رویکردهای متنوع

اهداف اجتماعی

عمل به

تقویت مکانیسمهای

کارایی و کارآمدی در استفاده از

حکم قانون

بومی و محلی

منابع

تسهیلگر و توانمندساز

تنظیمکننده و کنترلکننده

خدمتگرا

بحرانهای موردی

منبع  :عسگری.1378 ،

حکمروایی تضمین میکند که فساد به حداقل برسد ،دیدگاه اقلیتها مورد توجه قرار گیرد و صدای آسیبپذیرترین
اقشار اجتماع در تصمیمسازیها شنیده شود .حکومتهای محلی بیشتر انتخابیاند و اهداف عمومی را تحقق میبخشند
(سعیدنیا ،)23 :1382 ،و ماهیتی عمومی و اهداف محلی دارند که پیوند زیادی با اجتماعات محلی به مثابه تأمین کننده منافع
مشترک شهروندان دارد .مشارکت اجتماعی ،سنگ بنای حاکمیت خوب است .مشارکت میتواند مستقیم یا از طریق نهادها و
نمایندگان میانجی قانونی باشد ،اما آنچه مشارکت را اثربخش و کارآمد میسازد ،جنبه آگاهانه و سازمانیافتگی آن است .این
بدان معناست که برای تضمین تداوم و اثربخشی و کارآمدی مشارکت باید نهادها ،سازمانها و انجمنها و به طور کلی جامعه
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مدنی قادر باشد آزادانه به بیان دیدگاههای خود بپردازد .مشارکت میتواند مستقیم و یا از طریق مؤسسات قانونی یا نمایندگان
صورت پذیرد .مشارکت نیازمند تشکل یافتن و سازماندهی است (فرزین پاک .)70 :1383 ،حکمرانی چندسطحی شامل
مجموعهای از اقداماتی مانند مشارکت ،معاهدات ،همکاریها ،توافقات و سرمایهگذاریهای مشترک و  ...بین ذینفعان و
عامالن امور مختلف شهر میشود .از تجربه کشور انگلستان به عنوان بهترین مدل مشارکت بخش خصوصی و دولتی در زمینه
حاکمیت چندسطحی یاد کرد (هابیتات .)119 :2001،در این خصوص مدل تعاملی بین سه بخش دولتی ،عمومی و خصوصی
مورد تأکید است .زیرا با توجه به انتظاراتی که امروزه شهروندان ،بخش خصوصی ،دولت و نهادهای مدنی از مدیریت شهری
دارند و لزوم مقابله با چالشهایی که ناشی از رشد شهرنشینی ،جهانی شدن میباشد ،راهبرد تقویت نهادهای مدنی و بخش
عمومی و خصوصی ،در اداره امور محلی بسیار کارساز میباشد (تانکیس.)185 :1388 ،
در هر جامعهای ،بازیگران متعدد و دیدگاههای متنوعی وجود دارند ،که بین آنها رقابت و گاه تضاد وجود دارد .حاکمیت
خوب ،وظیفه میانجیگری بین آنها را به گونهای انجام میدهد که بر مبنای آن وفاق یا اجماع حاصل میشود و بهترین گزینهها
برای تضمین و تحقق منافع کل جامعه شناسایی و انتخاب میگردد ،و تأکید بر این است که با دخالت و مشارکت شهروندان،
گروهها ،نخبگان ،نهادها و مؤسسات ذینفع تصمیاتی با حداکثر اجماع و توافق اجرا گردد .همچنین حکمروایی خوب شهری
به نیازهای حال و آینده جامعه پاسخ می دهد (تقوایی و تاجدار .)53 :1388 ،حکمروایی خوب مستلزم وجود چارچوبهای
قانونی عادالنه و اجرای دقیق ،برابر و بیطرفانه آن است ،و از حقوق اقلیتها و حقوق بشر حمایت کامل به عمل بیاید .در
فرایند حکمروایی خوب باید به بهترین نحو از منابع طبیعی و محیط زیست به گونهای بهرهبرداری شود که نسلهای آتی نیز
امکان بهرهمندی از این منابع را داشته باشند .تأمین نیازهای جامعه بحث اثربخشی را هدف قرار میدهد و استفاده بهینه از
منابع ،کارایی را مورد تأکید قرار میدهد .حکمروایی شهری در واقع رهیافتی ساختارشکنانه به برنامه ریزی توسعه شهری دارد
و با مشارکت و کنش متقابل میان بازیگران اصلی مدیریت شهری یعنی جامعه مدنی ،حکومت و بازار و بخش خصوصی شکل
گرفته است (مشکینی و همکاران .)99 :1393،پاسخگویی از ویژگیهای حکمروایی خوب است .به این معنی که کلیه نهادها و
مؤسسات اعم از دولتی ،عمومی و خصوصی باید پاسخگوی مردم و همچنین مؤسسات ذینفع باشند .در مجموع باید سازمان و
مؤسسات به کسانی که از تصمیمات آن اثر میپذیرند پاسخ دهند و این پاسخگویی مستلزم رعایت قوانین و شفافیت است.
شفافیت به مفهوم امکان دسترسی آزادانه و مستقیم افراد و مؤسسات ذینفع و اثرپذیر از تصمیمها و برنامهها ،به اطالعات
است .از این منظر مدیران و سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان امور شهری باید به صورت شفاف اطالعات الزم را در اختیار
شهروندان و ذینفعان شهری قرار دهند و سعی در پنهان سازی اطالعات ننمایند .حاکمیت خوب مستلزم آن است که نهادهای
مسئول نسبت به خواستهها ،انتظارات و نیازهای افراد و گروهها احساس مسئولیت کنند .رفاه و بهروزی یک جامعه وابسته به
اطمینان از این موضوع است که همۀ اعضای آن احساس کنند که سهمیدر آن دارند و احساس طردشدگی از روند کلی جامعه
نداشته باشند .این امر ایجاب میکند که همۀ گروهها و به خصوص آسیب پذیرترین گروهها ،فرصتهایی برای بهبود و حفظ
رفاه خود داشته باشند .حکمروایی خوب قابلیت ایجاد رفاه و تضمین برخورداری از آن برای همۀ اعضای جامعه را داراست
(الله پور .)61 :1386 ،توجه به اصول و ابعاد حکمروایی خوب شهری نشان میدهد که تحقق توسعه پایدار شهری که در آن
تعامل مولد و پایداری بین فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد و محیط زیست برقرار باشد و نظم و امنیت و سالمت در کنار پیشرفت و
رفاه حفظ شود ،بدون حضور همه عامالن و کنشگران در تصمیمگیری و اداره امور شهر مقدرو نخواهد بود .بسیاری از
جنبشها ،شورشها و اعتراضات اجتماعی و سیاسی در شهرها ریشه در عدم دخالت شهروندان در تصمیمگیریها و سپس
مشارکت در اداره امور شهری دارد .برخی از متفکران در سطحی باالتر حتی جرائم و انحرافات اجتماعی را نیز به مقاومت و
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اعتراض کنشگران به ارکان قدرت و ساختارهای حاکم بر شهرها نسبت دادهاند .از نظر دسرتو ،نظم شهر کامالً تکه تکه است.
به این دلیل که بازیگران و کنشگران شهری تکهها و قطعههای فضا را به شیوههای دزدانه از آن خود میکنند ،لذا نه میتوان آن
را برنامهریزی کرد و نه از آن ممانعت به عمل آورد (تانکیس.)206 :1388 ،
از مضمامینی که دسرتو به آن اشاره کرده ،پدیده دیوارنویسی شهری است که حاکی از نوعی مقاومت و خشونت در
برابر معانی و نظم تحمیل شده بر شهر است .از جمله تاکتیکهای دیگری که دسرتو در تحلیل خود به آنها اشاره نموده،
نامگذاری اماکن و خیابانها توسط مردم است .این نظریات نشان میدهند که کنشگران در برابر بیعدالتی ،نابرابری و تبعیض
از ابزارهایی استفاده می کنند که ممکن است شورشها ،جنبشهای اجتماعی و حتی ناامنی و آسیبهای اجتماعی را به دنبال
داشته باشند .با توجه به اهمیت الگوهای بومی و محلی در توسعه پایدار ،مفاهیمی چون حکمروانی خوب ،حکمروانی خوب
محلی ،حکمروایی خوب شهری و نظایر آن مطرح و به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ساختارهای اداری در
مناطق و شهرها مورد استفاده قرار میگیرد و بوروکراسی یکی از مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار در این زمینه می باشد.
بوروکراسی به عنوان یک پدیده اجتماعی و با توجه به کاربرد عملی آن ،اولین بار بهوسیله ماکس وبر مورد استفاده قرار گرفت
(آرین .)89 :1392 ،وبر توجه خود را عمدتاً برروی تأثیر سازمانهای بوروکراتیک در ساختار سیاسی جامعه متمرکز کرد .او
بیشتر به علت وجودی سازمانها و نحوه اعمال قدرت نظر داشت .وی اصطالح بوروکراسی را در دو معنی بهکار برد-1 :
مجموع مقامات اداری؛  -2سازمانهای بزرگ رسمی در جامعه امروزی( .قبلی ،ص )92بوروکراسی در ایران مترادف با
سازمانهای بزرگ دولتی قلمداد شده و هدف از اشاره به آن در این تحقیق پرداختن به سازمانها و سایر نهادهایی است که
مجموعه سازمان اداره شهر را تشکیل دادهاند .وظایف شهرداریها به عنوان متولی اصلی اداره شهر و ارائه خدمات شهری به
شهروندان ،به ارائه حداقل خدمات محدود نمیگردد و شهرداریها میبایست در جهت ارائه خدمات متنوع و همچنین بهبود
مستمر خدمات گامی مؤثر بردارند .در این میان یکی از مقولههای مهم و قابل بررسی ،مسائل و مشکالت مربوط به فرآیند
بوروکراسی اداری می باشد.
روش تحقیق:
این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع کاربردی و روش آن توصیفی– تحلیلی میباشد .جمعآوری دادهها به صورت
پیمایشی و با استفاده از تنظیم پرسشنامه انجام شده است .به منظور تقویت پایههای نظری و دقت در گردآوری اطالعات از
مطالعات اسنادی نیز استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش ساکنین شهر شیراز و حجم نمونه برابر با  385نفرکه با استفاده
از فرمول کوکران به روش تصادفی ساده انتخاب شده است .روایی محتوای پرسشنامه به روش دلفی با نظر خواهی از صاحب
نظران موضوع مورد تأیید قرار گرفته است .پایایی (اعتماد) ،پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،به مقدار 0/828
محاسبه شده که نشان دهنده انسجام درونی پرسشنامه میباشد .در این تحقیق ابتدا به منظور بررسی حکمرانی خوب شهری
در شهر شیراز ،و مطابقت با شرایط شهرهای ایران از  8شاخص مشارکت ،پاسخگویی ،مسئولیت پذیری ،حاکمیت قانون،
عدالت ،اجماع پذیری ،کارایی و اثربخشی استفاده و برای رسیدن به این هدف آزمون آماری T- testبه کار گرفته شده است .در
ادامه برای بررسی تأثیر بوروکراسی بر روند حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز از آزمون آماری رگرسیون چندگانه استفاده
شده است.
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شکل  -1مدل مفهومی انجام پژوهش
بوروکراسی اداری

حکمرانی خوب شهری

مسئولیت پذیری

شفافیت

حاکمیت قانون

مشارکت

پاسخگویی

عدالت

اجماع پذیری

کارایی و اثر بخشی

منبع :نگارندگان

محدوده مورد مطالعه:
شهر شیراز به عنوان کالنشهر منطقه جنوب ایران و مرکز استان فارس در 30درجه و  25دقیقه عرض جغرافیایی ،و 37
درجه و  29دقیقه طول جغرافیایی قرار گرفته است .ساختار کنونی شهر شیراز حاصل فرایند تاریخی و پویا از استقرار جمعیت
بر بستر طبیعی شهر و تأثیرات متقابل آنهاست ،یعنی مضمون آن در هر دوره با توجه به ساختار فضایی ،طبیعی ،اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی– فرهنگی شهر تفاوت میکند و این تغییر مضمون سرعتی افزاینده دارد .بررسی تکوینی ساختار شهر شیراز
نشان میدهد که شهر بر بستر دشتی با گستره شمالی– جنوبی محدود به ارتفاعات در سمت شمال ،جنوب ،غرب و دریاچه
مهارلو در سمت شرق در دل دشت قرار گرفته ،رشد یافته است .شهر شیراز ،به عنوان کانون مهم سیاسی– اداری در بخش
جنوب کشور ،کانون مهاجرت های روستا شهری و مرکز انواع فعالیت ها با کارکردهای گوناگون خدماتی و صنعتی و اداری
است (رضایی و همکاران .(48 :1395 ،شاخص های مهم و مورد توجه پژوهش ،موقعیت شبکه شهری ،کاربری ها و سازمان
فضایی شهر هستند که در نه منطقه شهری شیراز مورد بررسی قرار گرفته است.
یافتههای تحقیق:
در پژوهش حاضر در مطالعه ارزیابی تأثیر بوروکراسی اداری بر روند حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز از  8شاخص
مشارکت ،پاسخگویی ،مسئولیت پذیری ،حاکمیت قانون ،عدالت ،اجماع پذیری ،کارایی و اثر بخشی استفاده گردیده است .این
پژوهش ابتدا به ارزیابی و تحلیل شاخصهای حکمرانی خوب شهری در سطح شهر شیراز میپردازد ،جامعه آماری این
پژوهش شهروندان ساکن شهر شیراز که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با  385نفر تعیین گردیده و از نرم-
افزارهای آماری  Excelو  Spssنیز استفاده میکنیم .سپس با استفاده از آزمون های آماری  T- testو رگرسیون چندگانه تأثیر
بوروکراسی اداری بر روند حکمرانی خوب شهری را مورد ارزیابی قرار میدهیم .برای ارزیابی تحققپذیری حکمرانی خوب
شهری از آزمون  Tتکنمونهای) (One–Sample Statisticsاستفاده شده است .از آزمون  Tبرای مقایسه و تشخیص تفاوت و
رابطه علی استفاده میشود و برای آزمون فرضیه درباره میانگین جامعه نیز کاربرد دارد (حافظ نیا.)289 :1392 ،
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جدول  -1ارزیابی شاخصهای حکمرانی خوب شهری با استفاده از آزمون T –test
مقدار میانگین2/5:
با سطح اطمینان95:

شاخصها

T

DF

میانگین

کمترین

بیشترین

معنی داری

مشارکت

14/439-

384

2/0350

0/5282-

0/4016-

0/000

حاکمیت قانون

18/924-

384

1/9603

0/5957-

0/4835-

0/000

شفافیت

19/860-

384

1/8194

0/7479-

0/6131-

0/000

مسئولیتپذیری

13/240-

384

2/0173

0/5564-

0/4125-

0/000

پاسخگویی

15/688-

384

1/9493

0/6197-

0/4816-

0/000

اجماعپذیری

21/563-

384

1/9104

0/6434-

0/5358-

0/000

عدالت

22/97-

384

1/8344

0/7232-

0/6079-

0/000

کارایی

15/622-

384

1/9876

0/5768-

0/4479-

0/000

منبع :مطالعات میدانی نگارنده.1396 ،

در تحلیلهای انجام شده با استفاده از شاخصهای حکمرانی خوب شهری به یک میانگین کلی برای ارزیابی حکمرانی
خوب شهری دست یافتهایم که برابر با  1/9392میباشد .در آزمون آماری  T- testمقدار متوسط میانگین را برابر  2/5در نظر
گرفته ایم که میانگین کلی به دست آمده برای حکمرانی خوب شهری با مقدار متوسط در نظر گرفته شده ،اختالف دارد که
نشان دهنده وضعیت نامناسب حکمرانی خوب شهری از دید شهروندان ساکن شهر شیراز می باشد.

نمودار  -1میانگین شاخصهای حکمرانی خوب شهری ،منبع  :مطالعات میدانی نگارنده.1396 ،

برای بررسی رابطه بوروکراسی اداری و حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز از آزمون آماری رگرسیون چندگانه استفاده
شده است .در این آزمون متغیر وابسته بوروکراسی اداری و متغیر مستقل حکمرانی خوب شهری میباشد( .جدول .)2
جدول  -2روش انجام رگرسیون چندگانه یا توأم به روشEnter
مدل
Enter

Variables Entered/Removedb
متغیر مستقل
متغیر حذف شده
.

مشارکت ،حاکمیت قانون ،شفافیت ،مسئولیت پذیری،
پاسخگویی ،اجماع پذیری ،عدالت ،کارایی و اثربخشی
 .1متغیر وابسته :بوروکراسی اداری
منبع  :مطالعات میدانی نگارنده.1396 ،

مدل
1
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مقدار  R squareبرابر  24درصد میباشد .که نشان دهنده تأثیر  24درصدی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بوده است.
واریانس تبیین نشده (تفاضل واریانس تبیین شده با یک) برابر  76درصد بوده که نشان دهنده تأثیر  76درصدی سایر متغیرهای
محاسبه نشده بر متغیر مستقل میباشد.
جدول  -3جدول مقدار متغیرها و مقادیر چندگانه
خطای استاندارد برآورد
0/29074

Model Summary
 2Rضریب تعیین چند گانه
تعدیل یافته R
0/230

ضریب رگرسیونی
a

0/496

0/246

مدل

منبع :مطالعات میدانی نگارنده.1396 ،
جدول  -4آنالیز واریانس رگرسیون
Sig.سطح معناداری
a

0/000

Fآماره آزمون
15/335

ANOVAb
Dfدرجه آزادی
میانگین مربعات

مدل

مجموع مربعات

1/296

8

10/370

Regression

0/085

376

31/783

Residual

384

42/153

Total

1

منبع :مطالعات میدانی نگارنده.1396 ،

در جدول شماره ( )4آنالیز واریانس رگرسیون ( )ANOVAمعنی دار بودن یا نبودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را
نشان میدهد .سطح معناداری

 Sigبه دست آمده معنی دار بودن آن را در سطح  99درصد تأیید میکند .این بدان

معناست که بین میزان حکمرانی خوب شهری و بوروکراسی اداری رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  -5ضریب تأثیرات
سطح
معناداریSig.

Tآماره آزمون

Coefficientsa
ضرایب غیر استاندارد
ضریب استاندارد
Beta

مدل

خطای استاندارد

 Bضریب رگرسیون

0/075

4/868

مقدار ثابت

0/029

0/020-

مشارکت

0/019-

حاکمیت قانون
شفافیت

0/000

65/162

0/489

0/693-

0/038-

0/568

0/571-

0/032

0/033

0/001

3/224-

0/169-

0/026

0/083-

0/623

0/492

0/025

0/024

0/012

مسئولیت پذیری

0/035

2/113-

0/112-

0/026

0/054-

پاسخگویی

0/000

4/424-

0/236-

0/033

0/146-

اجماع پذیری

0/090

1/699-

0/086-

0/029

0/050-

عدالت

0/111

1/597-

0/080-

0/026

0/041-

کارایی و اثر بخشی

1

متغیر وابسته :بوروکراسی
منبع :مطالعات میدانی نگارنده.1396 ،

در جدول ضریب تأثیرات ،میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته با توجه به  Betaبه دست آمده
مشخص میشود .در این جدول  Betaمنفی به دست آمده ،نشانگر رابطه منفی بین بوروکراسی اداری و حکمرانی خوب
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شهری است یعنی افزایش یکی باعث کاهش دیگری میشود که در این تحقیق نیز اثبات گردید که با افزایش بوروکراسی
اداری ،حکمرانی خوب شهری کاهش پیدا میکند.
نتیجهگیری:
امروزه حکمرانی خوب به مثابۀ یک دستگاه ارزیابی وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار میرود و
کشورها بر اساس شاخصهای تعیین شده در این دستگاه ارزیابی و رتبهبندی میشوند .هدف از حکمرانی شهری تقویت
فرایند توسعه شهری است به گونهای که در جامعه ،زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان ،به تناسب
ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم میشود .از آنجا که بوروکراسی اداری یکی از مواردی است که در میزان موفقیت
مدیران شهر و حکمروایی آنها تأثیر گذار است در این مقاله به توجه به شاخصهای (مشارکت ،حاکمیتقانون ،کارایی و
اثربخشی ،شفافیت ،عدالت ،اجماعپذیری ،پاسخگویی) ،به ارزیابی این موضوع پرداخته شده است .با تحلیلهای انجام شده با
استفاده از شاخصها ،میانگین کلی برای ارزیابی حکمرانی خوب شهری برابر با  1/9392محاسبه گردید .در آزمون آماری

T-

 testمقدار متوسط میانگین ،برابر  2/5محاسبه شده که میانگین کلی به دست آمده برای حکمرانی خوب شهری با مقدار
متوسط در نظر گرفته شده اختالف دارد و نشان دهنده نامناسب بودن وضعیت حکمرانی خوب شهری از دید شهروندان ساکن
شهر شیراز است .ضمن ًا در آزمون آماری رگرسیون چندگانه مشخص گردید که مقدار  R squareبرابر  24درصد میباشد .که
نشان دهنده تأثیر  24درصدی متغیر وابسته (بوروکراسی اداری) ،بر متغیر مستقل (حکمرانی خوب شهری) بوده است.
واریانس تبیین نشده (تفاضل واریانس تبیین شده با یک) برابر  76درصد بوده که نشان دهنده تاثیر  76درصدی سایر متغیرهای
محاسبه نشده بر متغیر مستقل میباشد .همچنین آنالیز واریانس رگرسیون ( )ANOVAمعنیدار بودن یا نبودن رگرسیون و رابطه
خطی بین متغیرها را نشان میدهد .سطح معناداری

 Sigبه دست آمده ،نشان دهنده معنی دار بودن آن در سطح 99

درصد می باشد .این بدان معناست که بین میزان حکمرانی خوب شهری و بوروکراسی اداری رابطه معناداری وجود دارد ،و در
جدول ضریب تأثیرات ،میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته با توجه به  Betaبه دست آمده مشخص می-
شود .در این جدول  Betaمنفی به دست آمده ،نشانگر رابطه منفی بین بوروکراسی اداری و حکمرانی خوب شهری است .یعنی
افزایش یکی باعث کاهش دیگری میشود که در این تحقیق نیز اثبات گردید که با افزایش بوروکراسی اداری ،حکمرانی خوب
شهری کاهش پیدا میکند .به دلیل عدم احساس نیاز واقعی به برخی سازمان های دولتی در ایران و از جمله شهر شیراز،
بوروکراسی اداری به عامل ایجاد کندی در اداره عمومی کشور بدل شده است .وجود مقررات دست و پاگیر ،عدم توجه به
احتیاجات واقعی جامعه و ارباب و رجوع ،نبود مقررات روشن و غیرقابل تغییر ،انجام کارهای مشابه به وسیله نهادهای
مختلف ،پیچیده بودن سیستمها و روشهای عملیاتی ،و وجود رابطه گرایی و امثال آن سبب شده است تا حایلی بین مردم و
بوروکراسی حاکم به وجود آید .با توجه به بررسیهای انجام شده در این پژوهش مشخص گردید که بوروکراسی اداری به
صورت یک سیستم بسته عمل میکند و میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری را کم میکند .با توجه به اینکه مشارکت
مردمی یکی از اصول بنیادی حکمرانی خوب شهری است حکمرانی در شهر مورد مطالعه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و
بوروکراسی اداری تأثیر منفی بر روند حکمرانی داشته و باعث عدم تحقق پذیری حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز شده
است .از منظر و نگاه مردم ،دستگاهها و سازمانهای دولتی ،نه به عنوان مکانی برای حل و فصل امور که به محلی برای ایجاد
دشواریهای بیشتر قلمداد شود.
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