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چکیده
ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث مهم و ضروری مدیریت استراتژیک منابع انسانی محسوب می گردد و ابزاری کاربردی برای
افزایش کارایی کارکنان یک سازمان و شهروندان در اداره امور شهرها و در نهایت بهبود عملکرد شهرها به شمار می رود .حکمروایی
شایسته به عنوان یک پیش شرط اساسی برای عملکرد شایسته بازارها و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری و تخصیص پایدار سرمایه
گذاری های فیزیکی و بهبود کارایی سازمانها و عملکرد شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .از سوی دیگر میتواند از طریق اثرگذاری
بر سایر مولفه های توسعه منطقه در افزایش رفاه عمومی نیز تاثیرگذار باشد .این تحقیق از نوع تحقیقیات کاربردی – توسعه ای است و با
روش توصیفی  -تحلیلی و استفاده از مطالعات میدانی و طراحی پرسشنامه به بررسی و سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت
شهری بر اساس الگوی حکمروایی شایسته شهری در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس با نمونه آماری  360نفری پرداخته شده است .برای
تجزیه و تحلیل فرضیه از روش آماری آزمون  Tو آزمون  ANOVAاستفاده گردید .نتایج تحقیق نشان داد که بین مشارکت شهروندان در
مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی شایسته شهری رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه معنادار بین معیارهای
حکمروانی شایسته شهری و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با اطمینان  %99می باشد .این نتیجه بیان می دارد که اگر زمینه های
حکمروایی شایسته در منطقه آزاد ارس پایه ریزی شود ،نخست اینکه زمینههای الزم را برای مشارکت شهروندان فراهم میآید و دوم اینکه
میزان رضایت شهروندان و عدم خروج سرمایه مالی را از منطقه شاهد خواهیم بود.
واژه های کلیدی :مشارکت شهروندی ،مدیریت شهری ،حکمروایی شایسته ،منطقه آزاد ارس.
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بیان مسأله:
سازمان منطقه آزاد ارس در شروع فعالیت های عمرانی و ایجاد زیر ساخت های اساسی جذب سرمایه گذاری و فعالیت های
اقتصادی ابتدا به تهیه طرح راهبردی پرداخت که در آن حکمروایی شایسته شهری مورد توجه قرار گرفت ( The master plan
 .)of Aras Free Zone,2013:5از این رو این پژوهش سعی دارد نخست به ارزیابی الگوی حکمروایی شایسته و رابطه ان با متغیر
مهم مشارکت در منطقه آزادتجاری ارس و شهر جلفا به عنوان کانون آن بپردازد .الگوی حکمروایی شایسته شهری یک فرآیند
مشارکتی توسعه است که همه ذینفعان شهری شامل حکومت ،بخش خصوصی ،شهروندان و حکومت های محلی هم در فراهم
آوردن ابزارها و هم در حل مسائل شهری دخیل هستند(  .)Movahed et al,2014: 148این رویکرد برای توسعه(در اینجا برای
توسعه منطقه ازاد) به دنبال الگوهای تجویزی نیست بلکه توسعهی را میطلبد که تحولی اجتماعی را از دورن اجتماع محلی
خود نه صرفا تحول اقتصادی از برون را پیگیری نماید( .)Etaat,2014:59این شیوه بر مبنای نظرات فریدمن ویژگی های
متفاوت و نوینی را در بستر مدیریت الزم می داند از جمله رویکرد هنجاری ،نواورانه ،سیاسی ،مراوده ای و بر مبنای یادگیری
اجتماعی و از سوی دیگر دوری از برنامه ریزی جامع عقالنی ( .)Friedman,2003رابطه حکمروایی و مشارکت تا حدی است که
الگوهای مشابه برای همه و تنها یک راه بهترین جای خود را به مدیریت مشارکتی و همیارانه ( )Brunner, 2010,301و برنامه
ریزی بده-بستانی داده است ( .)Friedman,2011این اگوواره را می توان در مناطق شهری و تجاری اقتصادی همچون منطقه
اقتصادی ارس در مدیریت عمومی و شهری گذار به حکمروایی در نهادهای اقتصادی تلقی نمود که در سطوح باالتر و جامع
تربه حکمروایی سازگار 1موسوم است .حکمروایی سازگار به وضع قواعد و ترتیبات نهادی باز میگردد که که معیارهای
حکمروایی شایسته را در شرایط تغییر محلی برای پاسخ به نیازها و ارزش های مشخص اجتماع برقرار می سازد (Hatfield-
 .)dodds et al 2007:تجربه بیشتر مناطق تسهیالت برای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و تجاری در سطح دنیا نشان
میدهد که دنبال کردن سیاستهای نئولبرالیستی منجر به حضور بخش تمام عیار خصوصی فردی و نادیده انگاشتن سهم
جامعه مدنی و بخش عمومی است که منجر به حکمروایی شرکتی و یا اقتصادی2میشود (.)Sarafi et al,2015:254
این رویکرد در نبود فقدان ظرفیت و و نهادهای قدرتمند عمومی و مردمی ،فرصت برابر را با بخش خصوصی فردی را برای
بهره برداری از فضای مشارکتی در تصمیم گیری های عمومی نمی دهد و عمال حکمروایی فراگیر و دربرگیرنده نخواهد بود و
حکمروایی فن ساالرانه شکل خواهد گرفت .با مداخله مشارکت واقعی و راستین مردمی در فرایند حکمروایی در سوی دیگر
روند حکمروایی مردم ساالرانه شکل خواهد گرفت که در آن عدالت اجتماعی ،حفاظت محیط زیست و حکمروایی شایسته
همزمان باهم مورد چینش قرار خواهد گرفت .در این رویکرد اما مشارکت الزامات خاص خود را دارد .اولین شرط ،شناخت
نگرش ها و تمایالت مردم است که باید با باور توانمندی های آنها همراه باشد .پس از آن ایجاد بستر و شرایط مناسب در عرصه
های مختلف است تا با تجربه و آزمون آن بتوان به طور مؤثر در فعالیت های اجتماعی مشارکت کرد .این مساله از یک سوی
نیازمند برنامه ریزی برای طراحی الگوها و ایجاد انواع تشکل هاست و از سوی دیگر نیازمند شناسایی ظرفیت های قابل
واگذاری برای مشارکت در منطقه آزاد ارس است .آنچه مطرح شد ضرورت پژوهش در این حوزه را آشکار می کند .به این معنا
که بدون انجام پژوهش های متعدد نمی توان به شناخت نگرش ها ،رفتارها و الزامات مشارکت اجتماعی در جامعه و به ویژه
امور شهری دست یافت .در این تحقیق با بیان فرضیه «بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی
حکمروایی شایسته شهری رابطه معناداری وجود دارد» ،بر اساس الگوی حکمروایی شایسته به بررسی این ارتباط یعنی ارتباط
بین مردم و مسئولین شهری در منطقه آزاد ارس خواهیم پرداخت.
چهارچوب نظری تحقیق:

1

-Adaptive Governance
-Economic/Corporate Governance

2

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /7شماره  /27پاییز 1396

161

حکمروایی شایسته شهری :عنوان حاکمیت شایسته از اواخر قرن نوزدهم بهعنوان پاسخی به فساد مدنی در حمایت از
کارفرمایان و دستگاههای سیاسی به وجود آمد .جنبشهای ملی با هوشمندی از افزایش ظرفیت حکمروایی و اخالق مدنی ،به
عنوان پادزهری برای هرج و مرج زندگی شهری ،پشتیبانی کردند( .(Cave, 2005: 308تعریف ساده حکمروایی شهری کیفیت
روابط میان حکومت و شهروندان است) .(Sheng, 2010: 134واژه حکمروایی شایسته نخستین بار در سال  1989توسط بانک
جهانی بهمنظور شناسایی بحران حاکمیت در افریقا ابداع شد( .(world bank, 1992: 5بانک جهانی اصطالح حکمروایی شایسته
شهری را اولین بار وارد گفتمان توسعه کرد( (Sadashiva, 2008: 7و سپس از طریق نهادهای بینالمللی توسعه ،همانند بانک
توسعه آسیا در سال  ،1995صندوق بینالمللی پول  1996و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال  1997به جریان عادی
ادبیات موجود تبدیل شد ( .)Roberts and others, 2007: 970بنابر منشور هبیتیت1سازمان ملل متحد ،حکمروایی شایسته
شهری ،اصول به هم وابسته ی ،پایداری ،برابری ،کارآمدی ،شفافیت و پاسخگوئی ،امنیت ،فعالیت مدنی و شهروندی را توصیف
میکند ) .(UN-HABITAT: 2003:14حکمروایی شایسته شهری بر پایه اصل شهروند مداری بر این نکته تاکید می کند که
هیچ زن ،مرد یا کودکی نباید از دسترسی به الزامات زندگی شهری از جمله سرپناه ،امنیت شغلی ،آب سالم ،بهداشت و بهره
مندی از محیط زیست سالم ،آموزش ،تغذیه و امنیت اجتماعی محروم گردد(.)Nobari et al,2010:22
 پاسخگویی و حسابرسی :در تعریف زیست بوم سازمان ملل متحد پاسخگویی و حسابرسی شامل وجود انتشارات غیررسمی
برای مناقصه ها و حساب ها ،کنترل مالی توسط سطوح باالی حکومت ،وجود حسابرسان مستقل ،تسهیل در رسیدگی به
شکایات ،ایجاد کمیسیون ضد فساد و افشای دارائی های مسئوالن اشاره دارد (.)Nobari et al,2010:25

 مردم ساالری :شامل دو نوع مردم ساالری مشروع و مشارکتی میباشد که به حق انتخاب مسئوالن توسط مردم و سهیم
شدن آنان در امور شهر یا کشور را بیان می کند.
 برابری (عدالت) :منظور از برابری در این تحقیق عبارت است از حق دسترسی عامه مردم به خدمات اولیه ،حضور مشاوران
زن در نهاد های تصمیم گیری شهری و حمایت از نیازمندان و ایجاد محرک برای تجارت های غیررسمی اشاره دارد (.)Ibid,26
 کارائی :در این تحقیق کارایی عبارت است از وجود بیانیه چشم انداز ،توانایی استفاده از بودجه و جمعآوری مالیات و عوارض
توسط مسئولین شهری ،انتشار عملکرد استاندارد و بررسی رضایت شهروندان از عملکرد مسئولین شهری تعریف می شود

(.)Ibid,27

مشارکت شهروندی :مشارکت از نظر لغوی به معنی شرکت کردن است .مشارکت ،نوعی رفتار با مردم است که آنان را قادر می
سازد تا بر حوادث مؤثر بر زندگیشان تأثیر قاطع بگذارند .آلن پیرفیت در دیباچه "اثر دسته جمعی و مشارکت چیست" می
نویسد :مشارکت مورد مشورت قرار گرفتن قبل از تصمیم گیری را گویند به نحوی که اظهار نظر شخصی و اعمال مراقبت در
جریان اجرایی این تصمیم و تحول نتایج آن امکان داشته باشد .یک قرن و اندی سال پیش استوارت میل نوشت :تنها حکومتی
می تواند؛ ضرورت های دولت اجتماعی باشد که همه افراد ملت با آن مشارکت داشته باشند(.)Torabi et al,2014: 7
مدیریت شهری :عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقاء شاخص های زندگی شهری در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی با همکاری کلیه اجزاء رسمی و غیررسمی مؤثر و ذیربط (اعم از بخش خصوصی و دولت ؛ قوای سه گانه و مردم) با
رهبریت شهرداری و با هدف دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار شهری و با عنایت کلی به اهداف و سیاستهای کالن کشور
(.)Niromand,2010:220

.UN HABITAT

1

ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی .....

162

شکل  -1شاخص های حکمروانی شهری  -منبع )Nobari,2013: 24(:

منطقه آزاد:
 منطقه آزاد تجاری ،طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 1به عنوان محرکه ای در جهت تشویق صادرات تلقی میگردد :برداشت جدیدتر از مناطق آزاد غالبا عنوان مناطق پردازش صادرات2مورد توجه قرار می گیرد.
 منطقه آزاد عموما به ناحیه ای محصور شده ای گفته می شود که مقررات اداری و گمرکی حاکم بر سرزمین اصلی در آنمعمول نمی باشد و کاالها و مواد اولیه به منظور پردازش و صدور مجدد یا مصرف داخلی به آن وارد می شودMahdi ( .
.)nya,2010:1

گونه های مشارکت شهروندان:
 .1مشارکت فردی :در مشارکت فردی ،فرد پیشنهاد خود را به کارفرما ،کارگزار و یا مسئول ارائه می دهد و به این ترتیب در
تصمیم گیری دخالت می کند .مسئول مربوطه ممکن است پیشنهاد را بپذیرد یا نپذیرد .در اینجا فرد فقط وظیفه ارائه پیشنهاد
را دارد و تصمیم گیری در اجرای آن و مسئولیت عواقب آن بر عهده کارفرما است .مشارکت از طریق ارائه پیشنهاد به نحو
گسترده ای در موسسات و کارخانجات فنی به کار میرود .هر ساله در کشور ژاپن میلیون ها پیشنهاد از طرف کارکنان به
کارفرمایان ارائه می شود که درصد قابل توجهی از آنها به کار گرفته میشود.
 .2مشارکت گروهی :در این نوع مشارکت افراد با هم در تصمیم گیری سهیم میشوند ،در مشارکت گروهی سهم افراد در
تصمیم گیری و عواقب مربوط به آن برابر است .مشارکت در تقسیم بندی دیگری ممکن است به صورت ذهنی یا عملی صورت
پذیرد:
 مشارکت ذهنی :یعنی توانایی فرد در ارائه پیشنهاد و تصمیمگیری، مشارکت عملی :یعنی دخالت فرد در اجرا و بهره برداری و مراقبت از یک فعالیت.عالوه بر تقسیم بندیهای پیش گفته ،گاهیمشارکت را به دو صورت مشارکت جزئی و کامل نیز تقسیم بندی میکنند:
 مشارکت جزئی :به مشارکتی که افراد شرکت کننده سهم برابری در تصمیمگیری برای کار ندارند ،گفته می شود. مشارکت کامل :مشارکتی که در آن اعضاء قدرت برابری برای تاثیرگذاری در تصمیم گیری ها دارند و به عبارتی سهم افرادبرابر است (.)Ghafari,2011,8
روش تحقیق:
)1- (United Nations Industrial Development organization (UNIDO
)2- (Export processing Zones
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نوع تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی – توسعه ای و روش تحقیق توصیفی  -همبستگی است و با توجه به موارد
جمع آوری اطالعات و مطالب مورد نیاز عموما پرسشنامه ای و مطالعات کتابخانه ای و اسناد رسمی و مجموعه قوانین مناطق
آزاد را شامل می شود و منطقه آزاد ارس (محدوده شهری جلفا) به عنوان محدوده جغرافیایی تحقیق نمونه موردی انتخاب
شده است براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،1390جمعیت شهر جلفا  5628نفر برآورد شده است .در
این تحقیق برای تجزیه و تحلیل فرضیه از روش آماری آزمون  Tو آزمون  ANOVAاستفاده گردیده است .در این تحقیق برای
نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده گردید و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شرح زیر محاسبه می
شود.
مدل تحلیلی تحقیق:
در این بخش فرضیات تحقیق با توجه به مدل تحلیلی به شرح زیر مطرح می گردد.
بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی شایسته شهری رابطه معناداری وجود دارد.
.2بین پاسخگویی مسئوالن شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری منطقه آزاد ارس رابطه معناداری وجود دارد.
.3بین مردم ساالری(رعایت دموکراسی) مسئوالن شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری منطقه آزاد ارس رابطه معناداری
وجود دارد.
.4بین وضعیت برابری (عدالت) در عملکرد مسئوالن شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری منطقه آزاد ارس رابطه معناداری
وجود دارد.
 .5بین کارائی مسئوالن شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری منطقه آزاد ارس رابطه معناداری وجود دارد.
متغیر وابسته
متغیر مستقل

پاسخگویی
مردم ساالری(دموکراسی)
برابری(عدالت)

مشارکت شهرواندان

حکمرانی خوب شهری

مشارکت شهرواندان

کارائی

سنجش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس:
در این تحقیق جهت سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس ،از تحقیق زیاری و همکارانش
( )1391استفاده شده است .مشارکت به دو بعد کلی عینی و ذهنی تقسیم بندی شده است .هر کدام از این ابعاد دارای ریز
ابعادی است که در مجموع از چهار بعد جهت سنجش مشارکت استفاده شده است و در مجوع بیست شاخص برای سنجش
میزان مشارکت شهروندان استفاده شده است که به صورت مدل عملیاتی ترسیم شده که در زیر آورده می شود.
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مدل عملیاتی تحقیق در ارتباط با مفاهیم ،ابعاد و شاخص های تحقیق

مفهوم

ابعاد

شاخص
پاسخگویی و حسابرسی

الگوی حکمروایی شایسته

مردم ساالری

شاخص

 انتشارات رسمی مناقصه ها  ،بودجه ها حسابرسی مستقل کنترل توسط سطوح باالیی حکومت تسهیالتی برای در یافت شکایات کدهای هدایت افشای درآمد و دارایی کمیسیون ضد فساد-

شهری

برابری

کارائی

شورای منتخب
شهردار منتخب محلی
نرخ مشارکت در انتخابات
محل اجتماع

منشور شهروندی
مشاوران زن سیاست های مالی حمایت از
فقیران
 کیفیت شبکه اینترنتمحرک ها برای تجارت های غیر رسمی
-

-

منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس:

-

در آمد سرانه حکومت محلی
پیش بینی منقوالت
انتشار عملکرد استاندارد
برآورد رضایت مصرف کنندگان خدمات
وجود بیانه چشم انداز

منطقه آزاد ارس در شمالغرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان ،آذربایجان و جمهوری
خودمختار نخجوان استقرار یافته است .بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ  1384/4/7به شماره /20708ت530820
محدوده منطقه آزاد ارس شامل  9700هکتار از اراضی منطقه میشد که براساس مصوبه جدید این هیات محترم در
 , 1387/9/14محدوده این منطقه به  51هزار هکتار شامل بخشهایی از  2شهرستان جلفا و خدا آفرین افزایش یافت
(.)http://www.arasfz.ir

شکل  -1موقعیت و محدوده منطقه آزاد ارس
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در این جا آنچه که الزم و ضروری است به آن اشاره کرد نحوه اداره مناطق آزاد و نحوه تدوین حکمروایی شایسته شهری
طبق قوانین خاص مناطق آزاد می باشد .مطابق ماده  6قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سازمان توسط هیأت
مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهدشد .اعضای هیأت مدیره توسط وزیران انتخاب خواهند شد .مدیر عامل سازمان
که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت ،به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیأت مدیره منصوب و
باالترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد .هیأت وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی
سازمان هر منطقه را به عهده دارد .به استناد ماده  27قانون مذکور ایجاد هماهنگی در فعالیتها ی منطقه به شرح زیر است  :به
منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد ،حسب مورد با تأیید وزیر ذی ربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
-

دستگاههای اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازما نهای مناطق
آزاد تفویض نمایند.
مدیران ،رؤسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
سازمان و به حکم باالترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.
در این راستا مناطق آزاد می تواند به دور از قوانین دست و پا گیر نسبت به تدوین الگوی حکمروایی شهری برای مشارکت همه
ذی نفعان شهری و اقتصادی گام بردارد.
ارتباط بین حکمروایی شایسته شهری و مشارکت شهروندان در منطقه آزاد ارس (شهر جلفا):
حکمرانی شایسته شهری عاملی پیوند دهنده میان اصول و ارزش های حاکمیتی و رویکردهای نوین و انطباقی سازماندهی
به حساب می آید و با بهره گیری از مفاهیم مشارکت ،قانون مداری ،شفاف سازی ،انعطاف پذیری ،وفاق محوری ،عدالت،
کارآمدی و پاسخگویی ،زمینه توسعه پایدار را فراهم می آورد .با این تفاوت که تنها ،مقوله پایداری در این مفهوم ،مورد تمرکز
نبوده و زنده نگه داشتن یک شهر هدف اصلی خواهد بود .بدین منظور حکمرانی شایسته شهری با تاکید بر شهروند مداری ،به
راهبری تعامل های میان افراد ،نهادها و بخش های خصوصی و عمومی می پردازد و در این میان مدیران شهری ،به عنوان
رئیس اصلی اجرایی شهر ،با توجه به مشارکت اعضای شبکه ،ایفای نقش می نمایند ( .)Tagvaei et al,2009:52بنابراین با ورود
مدیران شهری به سه حوزه هماهنگی ،هدایت کنندگی و انسجام بخشی ،زمینه تحقق اهداف حکمرانی شایسته شهری را مهیّا
می سازند که این مهم یکی از لوازم دستیابی به توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی شهری محسوب می شود .به همین جهت
در این گزارش سعی بر آن شده است تا با بیان تفاوت های میان مفاهیم و کارکردهای هر مفهوم ،به پیاده سازی حکمرانی
شایسته شهری به عنوان یک ضرورت پرداخته شود .با پیش فرض دانستن این الزام در کسب مزیت در حوزه اداره امور ،باید
حکمرانی و شیوه های اجرای آن بازسازی شوند و برای رسیدن به بازسازی و پیاده سازی حکمرانی شایسته شهری ،فناوری
های اطالعاتی و ارتباطی و ابزارهای مورد استفادة آن بواسطه قابلیت های این نوع از فناوری ها ،در این راه می تواند بسیار
مفید و اثربخش باشند .حکمرانی الکترونیک با ایجاد ارتباط نزدیک با شهروندان و اتحاد نزدیک تر و مشارکت با گروه های
مختلفی صنفی ،حرفه ای و مذهبی و ارتباط متقابل با نهادها ،فرصتهایی را برای بازسازی ایجاد می کند ،راههای جدید گفتمان
و تصمیم گیری های راهبردی ،راه های جدید دسترسی به خدمات و انجام معامالت ،روش های جدید ارتباط با شهروندان و
گروه های مختلف حرفه ای و روش های جدید سازماندهی مبادله اطالعات را شامل می شود .براین اساس حکمرانی
الکترونیک می تواند در رابطه با ساخت و تکمیل چشم انداز جدید حکمرانی و دیدگاه های آن برای شهروندان موثر واقع شود.
یعنی حکمرانی ای که در آن با محوریت شهروندان و استفاده از مشارکت آنان ،خدمات محور ،کارآمد و شفاف است .عالوه بر
آن ،سیستم های خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،دمکراتیک ترین و کم خطاترین سیستم های خدماتی هستند
و می توانند مطمئن ترین و آسان ترین راه پیاده سازی حکمرانی شایسته شهری باشند (.)Nobar et al,2010:25
تجزیه و تحلیل داده ها:
بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی شایسته شهری رابطه معناداری وجود دارد.
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بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی شایسته شهری رابطه معناداری وجود ندارد.
H0 :
بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی شایسته شهری رابطه معناداری وجود داردH1
جدول  -2تحلیل آزمون  Tبرای تعیین همبستگی بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی
شایسته شهری
مؤلفه های های حکمروایی
شهری

تعداد

میانگین

انحراف معیار

Std. Error
Mean

پاسخگویی

360

4/5056

0/86765

0/09197

مردم ساالری

360

4/3596

0/99141

0/10509

برابری

360

3/9663

1/16238

0/12321

کارایی

360

4/4943

0/99853

0/10705

مشارکت شهروندان

360

4/5366

0/99581

0/10509

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،
جدول  -3تحلیل آزمون  Tبرای تعیین همبستگی بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی
شایسته شهری
Test Value = 0

T

درجه آزادی)
df

)Sig. (2-tailed

میانگین داده ها

مؤلفه های
حکمروایی شایسته

(اطمینان در سطح )٪95
(مقدار پایین)
Lower

(مقدار باال)
Upper

پاسخگویی

48/990

2

0/000

4/50562

4/3228

4/6884

مردم ساالری

41/484

2

0/000

4/35955

4/1507

4/5684

برابری

32/191

2

0/000

3/96639

3/7214

4/2111

کارایی

41/981

2

0/000

4/49425

4/2814

4/7071

مشارکت شهروندان

42/474

2

0/000

4/53559

4/5171

4/6549

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

برای آزمون ارتباط متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه از آزمون  Tاستفاده شده است .از آنجا که سطح معنی داری
آزمون مربوط برابر  0/000می باشد و کوچکتر از ( )0/05می باشد .لذا می توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق در سطح
اطمینان  %95معنی دار می باشد بنابر این فرض  H0رد می شود ،ضمنا  Tمحاسبه شده که نسبت تغییرات توضیح داده شده
توسط متغیر  Xبه تغییرات کل می توان بیان نمود که حدود  42,474تغییرات متغیر وابسته(مشارکت شهروندان) توسط
تغییرات در متغیر مستقل (حکمروایی شایسته شهری) توجیه می شود .چنانچه در جدول شماره  2و  3مشاهده می شود در
سطح معنی داری دو دامنه ای ،سطح معنی داری آزمون  Tبرای هر چهار فرضیه برابر 0,000می باشد و این سطح از حداقل
سطح معنی داری  0/05کوچکتر بوده و نیز باتوجه به مقدار  tمحاسبه شده به ترتیب  48/990برای فرضیه اول و 41/484برای
فرضیه دوم و 32/191برای فرضیه سوم و 41/981برای فرضیه چهارم ،می توان نتیجه گرفت که رابطه معنی داری بین این
چهار فرضیه با مشارکت شهروندان در منطقه آزاد ارس را وجود دارد.
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جدول -4تحلیل واریانس فرضیه های فرعی فرضیه اصلی مربوط به مدل رگرسیونی
Sig

T

0/000
0/004
0/034
0/040
0/040

8/676
0/272
0/444
0/780
2/129

ضرایب استاندارد

ضرایب غیر استاندارد

بتا

خطای استاندارد

B

1/299
0/052
0/066
0/142
0/969

1/574
0/050
0/041
0/050
0/094

13/652
0/014
0/018
0/044
0/806

مدل
فرضیه اصلی
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

همچنین مدل رگرسیونی بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی شایسته
شهری به صورت زیر خواهد بود( Y=13/652 +1/229 :انجام فعالیت های مختلف در سطح شهر بر اساس الگوی حکمروایی
شایسته) .پس می توان بیان نمود که یک واحد افزایش در متغیر انجام فعالیت های مختلف در سطح شهر بر اساس الگوی
حکمروایی شایسته باعث افزایش در متغیر مشارکت شهروندان به میزان  1/229در منطقه آزاد ارس می شود.
نتیجهگیری:
نتایج نشان داد که بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی شایسته شهری رابطه
معناداری وجود دارد .با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون مربوط برابر  0/000که کمتر از ( )0/05می باشد .لذا می توان
چنین ادعا نمود که آزمون فوق در سطح اطمینان  %95معنی دار می باشد بنابراین فرض  H0رد می شود و  H1مبنی بر (بین
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی شایسته شهری رابطه معناداری وجود دارد) تایید
می شود .همچنین مدل رگرسیونی بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی شایسته
شهری به صورت زیر خواهد بود( Y=13/652 +1/229 :انجام فعالیت های مختلف در سطح شهر بر اساس الگوی حکمروایی
شایسته) .پس می توان بیان نمود که یک واحد افزایش در متغیر انجام فعالیت های مختلف در سطح شهر بر اساس الگوی
حکمروایی شایسته باعث افزایش در متغیر مشارکت شهروندان به میزان  1/229در منطقه آزاد ارس می شود .پس می توان
نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی دار می باشد .نتایج این تحقیق نشان داد بین معیارهای
حکمروایی شایسته شهری و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با اطمینان  %99رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نتایج
پژوهش نشان داد که بین معیارهای حکمروایی ارتباط متقابل و تنگاتنگی وجود دارد و این ارتباط در یک راستا است و بین
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی شایسته شهری رابطه معناداری وجود دارد .این
نتیجه بیان می دارد که اگر مسئوالن شهری چه در مناطق آزاد و چه در شهرهای دیگر بر اساس الگوی حکمروایی شایسته
شهری رفتار نمایند و در کارها و مسئولیت های خود با رعایت مساوات و عدالت با کارایی الزم انجام دهند و نسبت به مردم و
مسئوالن باالدستی شفافیت و پاسخگویی الزم را داشته باشند ،زمینه های الزم را برای مشارکت شهروندان فراهم می کند و به
طبع اگر شهروندان به این احساس دست یابند که مسئوالن شهری با تمام وجود در جهت آسایش و رفاه آنان قدم بر می دارند
رغبت شهروندان به مساعدت و مشارکت مسئوالن بیشتر خواهد شد در این راستا پیشنهادات زیر ارائه میگردد:




مشارکت همه ذی نفعان شهری (شهروندان و سرمایهگذاران) در امور شهری و پاسخگو بودن مدیران و مسئوالن
شهری در برابر شهروندان و بوجود آوردن شهروندان مسئول و مدیران پاسخگو.
آموزش شهروندان و سرمایه گذاران با مفاهیم شهر و حقوق شهروندی برای افزایش مشارکت شهروندی.
افزایش حق دسترسی همه شهروندان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به خدمات و زیرساخت های شهری در
جهت عدالت اجتماعی.

..... ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی
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.آزاد
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