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 تحلیل موانعرویکرد با  شهری در اصفهانحکمرانی خوب  طراحی مدل مطلوب

 برنامه ریزی و مدیریتی
 

 4محمد جالل كمالى، 3سنجر سالجقه، 2*نوید فاتحى راد ،1حسین ایوبى نجف آبادى
 انرمک ،واحد کرمان یدانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریمد یدکتر یدانشجو1

 کرمان ، واحد کرمان یاد اسالماه آزدانشگ ،یتریمدگروه  اریاداست 2
 ن،کرما واحد کرمان یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد دانشیار 3
 ،کرمان واحد کرمان یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد استادیار 4

 29/06/1401خ پذیرش: تاری           13/03/1401خ دریافت: تاری

 

 کیدهچ
ضر احهدف پژوهش . دارد یتوسعه شهر یهابرنامه ها و طرح تیدر موفق ینقش مهم یشهر رانیکمح

در  باشد.ب میمطلوبه منظور ارائه مدل حکمرانی خوب شهری  مدیریتی ی وزیامه رنبروانع سی مررب

از خبرگان  یو سپس نظرسنج یو اکتشاف یمطالعات کتابخانه ا قیاز طرذکور مع بتدا موانپژوهش، ا نیا

لب در قا املوع نیاقرار گرفت و سپس  ییمورد شناسا ،یدلف کیاز تکناستفاده  باموضوع  آگاه به

 کلیهه آماری پژوهش شده در جامعه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شد. جامع یالگوی طراح

با استفاده از روش و کوکران  مولبا استفاده از فرکه . بود 1693 با تعداداصفهان  یشهردار کارکنان

. دشدن تخابناونه منبعنوان ر نف 315تعداد متناسب با حجم طبقه  یفتصاد یقه اطب یرینمونه گ

از انجام شده است.  یشیامیاست که به روش پ یهمبستگ-یفیهای توصنوع پژوهشاضر از پژوهش ح

 نامهز دو پرسش، ااطالعات گردآوریجهت  پژوهش نیدر اکاربردی است. -توسعه ایهدف،  نظر

 و 973/0و  980/0به ترتیب  اآنه ییاستفاده شد که روا ریزی رانی خوب و موانع برنامهحکم

 AMOSو  SPSSهای افزارنرم ها با استفاده از تجزیه و تحلیل داده. بود 959/0و  823/0ییپایا

موانع پژوهش، نشان داد  شنهادییپ لگویا دییپژوهش ضمن تأ هایافتهی .شد انجام 23ویراست 

 .ددار یرعنادام و یاصفهان اثر منف یهری در شهردارنی خوب شبر حکمراو مدیریت،  یزیربرنامه

(001/0=p ،132/0-β=) . ،نی خوب شهری درصد از تغییرات حکمرا 2بر اساس مقدار ضریب تعیین

جهت  راهبردهایی بهمی توان موانع  نایبا توجه به شود. تی تبیین میو مدیری یزیرامهتوسط موانع برن

 .دست یافت یخوب شهر یمرانکح و ها توسعه و گسترش شهر

 

 ،یخوب شهر یرانکمح ،یخوب شهر یتحقق حکمران یتیریو مد یزیره نامربموانع  واژگان كلیدی:

 اصفهان یشهردار

 

 
 

 
 fatehi_rad@iauk.ac.ir :(Corresponding Author)  نویسنده مسئول *1

034-07332577نگار:دور ،034-31328419 :ثابت فنلت  61309133977تلفن همراه:،   
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 قدمهم -1

مسئله به  نیشده است و ا یو عموم یبخش دولت تیریمهم در مد یبه موضوع لیتبد یرانکمح ر،یاخ یهادر سال 

،  امای)فوکو کند یم فایا سعهتو ریمس ندسالمت اجتماع و به تبع آن هموار کر نییدر تع یاناست که حکمر یواسطه نقش مهم

. باشدها و توسعه پایدار، میاستیی رفع کشده براهای مطرح ین راه حلخوب از جمله جدیدتر یحکمران ن،یچنهم (. 2013

 نطقه مسیر توسعه آن را هموار می گرداندم موانع تحقق حکمرانی خوب در یک نظام، سازمان، شرکت و یا شهر و شناخت

و تاکنون  رسدیه نظر مدشوار ب اریحقق آن بسآل است که ت دهینقطه ا کی خوب شهری ی(. حکمران1391، رانکاو هم ی)شماع

 نیخوب با هدف تضم یحکمران ارهاییحال حرکت به سمت مع نیاند. با اشده کیآن نزد ارهاییاز جوامع به مع ید اندکتعدا

 یدر سال ها گر،ید یاز سو (.1393)موحد و همکاران،  ردیگار قر جهتو درمو دیاالزام ب کیبه عنوان  یتوسعه انسان دارییپا

آنجا که شهروندان با مسائل  از.شده است لیتبد یشهر یاستگذاریدر س نیادیبن یبه مسئله ا یشهر یمرانمقوله حک ر،یاخ

 یها یزیامه ربرنر د یا ژهیو گاهیجا یریگ میخبگان در موضع تصمسئوالن و نهستند و م ریها درگدر شهر روزمره یزندگ

 یاستگذاریدر س دار،یه پاتوسع تیخوب و در نها یمرانکحبرنامه ریزی و مدیریت ع موثر در دارند، شناخت موان یبردراه

 ستمیو کالن س کیتئورگفت هدف  توانیم یلبه طور ک .(1399)طرح شهر نما،  دارد ییبه سزا تیاهم یشهر تیریمد

 یزندگ یمناسب برا طیو مح نهیمکه ز یاست، به نحو یشهر داریپا سعهتو ندیرآف تیوقتها،  یو شهردار یشهر تیریمد

: 1394 ن،و همکارا نژادیآنان و جامعه مربوطه فراهم شود )حاتم یهایژگیوندان به تناسب وهرش داریمن و کارآمد و پات، اراح

چالش خواهد بود؛  ینوع اردچخص ر اطوبه  مدر آینده به طور اعم و در قرن بیست و یک یریت شهمدیر یاز طرف (.106

و  ی)صالح گرددیمحسوب م یو بین الملل یاسو سی یاقتصاد ،یرانه، جمعیتاز تغییر و تحوالت فناو یتابعخود که  یچالش

ال اقتصادی و فرهنگی و زیست محیطی شهرها س کالبدی،-های جدی اجتماعیهمراه با چالش اگیر(. رشد فر1390همکاران، 

ت شهری به کار گرفته هرنشینی و کارآمدی مدیریل زندگی شارشناس برای چاره اندیشی حل مسائک ریفک ماعاجکه  تها اس

بر ظرفیت سازی و توانمند بودن مدیریت  ی،های برون رفت از ناپایداری شهرنشینبه عبارتی رهیافت ها و روشت. اس شده

برای  یهای دولتی و غیردولتیت سازمانقوت آن هدفه ت کساراگیر ی تأکید کرده است. مدیریت شهری یک مفهوم فشهر

با نتایج بهینه است. اندیشه اولیه کارآمدی مدیریت شهری در  ها آن ای گوناگون و پیاده سازیهایی برنامه ها و سیاستشناس

. شد می دهدی یمر رشد کنعتی شدن نیروی کار بیشتر و به طور کلی دهایی چون در خدمت گرفتن سرمایه بیشتر، ص لفهمؤ

ای زیست، به فض بودین رویکردها نتوانسته بههانی نشان داده است که اات بانک جهای جهانی به خصوص مطالعولی تجربه

طور کلی فضایی این خصوص در کالن شهرها را در پی داشته باشد و هر روز موانع زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و به 

خوب  یهر انسان گرا و حکمرانپایدار، شهای توسعه ل، به دیدگاه و تئوریحوت وندن راییت اهرویکردها نمایان تر می شود. ن

خوب  یبه ویژه حکمران ،مذکور نینو یرهیافت ها و رویکردها رودیا( ختم شده است که امید مشهری )اداره مردمی شهره

امروزه مدیریت  یه و چند سطحیدیچم پنظا) ریتیدترین و پایدارترین شیوه اعمال مترین، کم هزینه  به عنوان اثربخش یشهر

برنامه ریزی و  موانع نیید است ضمن تبش حاضر درصداساس، پژوه نیبر ا (.1399، و تاجدار یید بخشد )تقواا را بهبوشهره

مورد  یخوب شهر یبر حکمران را آن ها ریتاثو  ازدبپردخوب  یحکمران یشاخص ها نییخوب، به تع یحکمران مدیریت در

 تییریبرنامه ریزی و مد موانع یومارائه مدل ب یحاضر در پ قیشده تحق یانبنابراین، با توجه به مطالب ب .دهد رراق یرسرب

 اصفهان است. یدر شهردار یخوب شهر یتحقق حکمران

 

 مواد و روشها -2
 وهیش به هک تاس یو توسعه ا یاز نظر هدف، کاربرد قیتحق نی. اشدبایم یو از نوع همبستگ یفیتوص قیتحق نیا

 نییتع یبرا گرفت.قرار خواهد  ختهیآم قاتیتحقحاضر در زمره  قیتحق. اخته استها پردداده یبه جمع آور یندایم قاتیحقت
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استفاده شد. ابتدا با  یو کم یفیک قیاز روش تحق یخوب شهر یتحقق حکمران زی و مدیریت دربرنامه ریموجود موانع  تیوضع

امه ریزی و نربرشد، موانع و کارشناسان ا رانیه، مددانشگا دیهدفمند از اسات یامونهبا ن تهافی راساخت مهیبه نانجام مصاح

 در یتبرنامه ریزی و مدیرموانع  یالگو تیشد و در نها ییاصفهان شناسا یدر شهردار یخوب شهر یمرانق حکتحق مدیریت در

روابط  یمناسب به بررس یآمار یهاونآزماز ه ادفستا ابشد. سپس،  یاصفهان طراح یدر شهردار یخوب شهر یرانتحقق حکم

متشکل از کلیه پژوهش، نیا یجامعه آمار پرداخته شد. یهرخوب ش یو حکمران یخوب شهر یتحقق حکمران یموانع نهاد نیب

ه امرنب -ه عساسان ارشد با سابقه کار در حوزه توشناسان و کارشنمعاونان و کار ،یشهردار رانیاصفهان )مد یکارکنان شهردار

اده از فرمول استفبا  یعه آمارجم جامح ر بود.نف 1693( هستند که تعداد آن ها یشهر داریو واحد بهبود و توسعه پا یزیر

نفر  315تعداد  طبقهمتناسب با حجم  یتصادف یطبقه ا یریوش نمونه گا استفاده از رب و درصد 5 یکوکران با سطح خطا

دیریت ی موانع برنامه ریزی و مت ارزیابه جهساختمحقق دو پرسشنامه  قیتحق نیار دا ههادد یرآوجمع یابزار اصلانتخاب شد. 

ای بصورت )کامالً مخالفم، مخالفم، نسبتاً موافقم، موافقم، کامالً گزینه 5ها در یک طیف سوال.  دوب شهریب رانی خوو حکم

میجر،  یزر،کاقبل از تحلیل عاملی از معیار ری گینهمونت صح یها و بررسطمینان از اعتبار دادهبرای اشخص شدند. موافقم( م

 حکمرانی به مربوط )شاخص( بعد زیر 26 تعداد عاملی، تحلیل از حاصل نتایج اساس بره است. ( استفاده شدKMOالکین )

 که تسا 980/0 اب برابر گیرینمونه کیفیت باب در KMO مقدار هاتهیاف اساس بر اند.شده خالصه عامل 8 در شهری خوب

 برقرار عاملی تحلیل امانج برای الزم شرایط مقدار(-p <05/0) بارتلت آزمون معناداری به توجه با و است قبولی قابل مقدار

 .(1)جدول  است
 

 شهری خوب حکمرانی گیرینمونه صحت و اعتبار آزمون -1 جدول

 مقدار-p آزادی درجه آماره آزمون

 - - 980/0 الکین میجر، کایزر،

 001/0 325 396/6597 بارتلت تکروی آزمون

 

گیری نمونه ب شهریت حکمرانی خویی و مدیرنامه ریزبرنع ادر باب مو KMOمقدار  ،2 های جدولتهبر اساس یاف

 طمقدار( شرای-p <05/0ت )ه به معناداری آزمون بارتل( است و با توج7/0التر از است که مقدار قابل قبولی )با 973/0برابر با 

  .(2)جدول تحلیل عاملی برقرار استجام ی انابر زمال
 

  تحقق حکمرانی خوب شهری تدیریو م نامه ریزیبرموانع سازه تبار ن اعآزمو -2جدول 

 مقدار-p درجه آزادی آماره آزمون

 - - 973/0 1کایزر، میجر، الکین

 001/0 820 675/10224 2رویت بارتلتکون آزم

 

 اخ محاسبهفای کرونبنفر از افراد نمونه آماری ضریب آل 30ماتی بر روی مقدعه المطیک  در درونیبرای بررسی پایایی 

ها با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل داده .(3)جدول شماره( برآورد شد7/0مقادیر باالتر از ) -3ایج جدول شد و با توجه نت

 د. ش ماجان 23ویراست  AMOSافزار ت ساختاری با کاربرد نرمسازی معادال
 

 

 
1 Kaiser-Meyer-Olkin 
2 Bartlett's Test of Sphericity 
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 پایایی ابعاد پرسشنامه پژوهش -3ل جدو

 ر بعدؤاالت هتعداد س آلفای کرونباخ بُعد

 4 763/0 مشارکت

 3 838/0 محوری عدالت

 3 843/0 محوری اجماع و توافق

 3 871/0 اثربخشی و کارایی

 3 773/0 ندیقانونم

 4 867/0 شفافیت

 3 849/0 یریپذتیمسئول

 3 783/0 پذیری اجماع

 19 959/0 زی و مدیریتیریامهرنب عانمو

 

 یافته ها -3

 و ابعاد آن تحقق حکمرانی خوب شهری در نامه ریزی و مدیریتیرب ابعاد متغیر موانع توصیف -3-1
، انحراف معیار 85/3شامل میانگین ریزی و مدیریتی تحقق حکمرانی خوب شهری برنامهمتغیر موانع اطالعات توصیفی 

باس بازرگان و ع"های تجربی و بر اساس مقیاس ه به میانگینبا توج شده است.ارائه  5/ 00ینیشتربو  16/1 ، کمترین67/0

و مدیریت، موانع عملکردی در نظام اداره و مدیریت شهری و  یزیرموانع در حوزه نظری برنامهت توان نتیجه گرفمی، "همکاران

 .(5و  4)جدول  ستفته ار گراقر نیگانیسیاسی در سطح  باالتر از م-یزیرموانع برنامه
 

گویانپاسخ میان در شهری خوب انیمرحک تحقق ی و مدیریتی درریز نامهبر موانع متغیر توصیفی هایآماره -4 جدول  

معیار انحراف میانگین تعداد بُعد  بیشترین کمترین 

تیمدیری و ریزیبرنامه موانع  315 85/3  67/0  16/1  00/5  

 

گویانپاسخ میان در شهری خوب حکمرانی تحقق برنامه ریزی و مدیریتی در موانع متغیر یهافهمؤل ییفصوت هایآماره -5 جدول  

هلفمؤ بُعد معیار انحراف میانگین تعداد   بیشترین کمترین 

ریزی موانع برنامه

 و مدیریتی

مدیریت ریزی وموانع در حوزه نظری برنامه  315 88/3  67/0  00/1  00/5  

یریت شهریمدو ه دارم اظان در موانع عملکردی  315 83/3  74/0  00/1  00/5  

سیسیا-ریزیموانع برنامه  315 84/3  75/0  00/1  00/5  

 

 

 توصیف متغیر حکمرانی خوب شهری -2-3

 با برابر متغیر این برای شده مشاهده میانگین است. شده تشکیل ایگزینه 5 سؤال 26 از شهری خوب حکمرانی متغیر

 مقیاس از میانگین بهتر تفسیر برای است. شده مشاهده (77/3) بیشترین و (00/1) کمترین (،66/0) اریعم فارانح (،09/3)

 (09/3) تجربی میانگین به توجه با (.13 :1378 همکاران، و )بازرگان گرددمی استفاده "همکاران و بازرگان عباس" اریگذنمره

پایین تر از  سطح در شهری خوب حکمرانی متغیر که فترگ هیجنت انتویم ،"همکاران و بازرگان عباس" مقیاس اساس بر و

 .(7و  6ول اجد)است تهگرف قرار میانگین
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 گویانپاسخ میان در شهری خوب حکمرانی متغیر توصیفی هایهارآم -6 ولجد

 ینبیشتر کمترین معیار انحراف میانگین تعداد

315 09/3 66/0 00/1 77/3 

 

 

گویانپاسخ میان در شهری خوب حکمرانی غیرتم دعااب فیصیوت هایآماره -7جدول  

معیار فانحرا میانگین تعداد بُعد  بیشترین کمترین 

کتارمش  315 29/2  72/0  00/1  00/3  

28/2 315 عدالت محوری  74/0  00/1  00/3  

39/2 315 توافق و اجماع محوری  77/0  00/1  00/3  

49/2 315 کارایی و اثربخشی  75/0  00/1  00/3  

ندیونمناق  153  10/2  70/0  00/1  00/3  

10/2 315 شفافیت  74/0  00/1  00/3  

ذیریپمسئولیت  315 38/2  76/0  00/1  00/3  

یریع پذاجما  315 22/2  76/0  00/1  00/3  

 

 چگونه است؟ ریزی و مدیریتی در شهرداری اصفهان: وضعیت موانع برنامهاول سؤال

 انددر سطح نامطلوب قرار گرفتهریزی و مدیریتی موانع برنامهه العمط درمو هجامع توان گفت دربا توجه به نتایج می

(05/0< p-مقدار.)توان گفت که وضعیت ابعاد مذکور در آمده برای این متغیر می دستین به یانگبه موجه . به عبارتی، با ت

 .(8دول ج)اندار گرفتهتر از سطح متوسط مورد انتظار قرجامعه مورد مطالعه باال

 
 موردمطالعه جامعه در شهری خوب حکمرانی تحققبرنامه ریزی و مدیریتی  موانع متغیر وضعیت رسیرب -8 جدول

 یارعم انحراف میانگین بُعد
 00/3 = نظری میانگین

 مقدار-t p آماره

 000/1 -39/4 67/0 85/3 مدیریتی و ریزیبرنامه موانع

 

 گونه است؟چ انصفهی اارردهشوضعیت حکمرانی خوب شهری در : دوم سؤال

گرفته است.  طح نامطلوب قرارس درحکمرانی خوب شهری تغیر م توان گفت در جامعه مورد مطالعهبا توجه به نتایج می

در جامعه مورد حکمرانی خوب شهری ت عیتوان گفت که وضآمده برای این متغیر می دستتی، با توجه به میانگین به به عبار

لعه عه مورد مطاتوان گفت در جام. با توجه به نتایج می(9)جدول فته استرد انتظار قرار گرموط توسح مسطز ا ترمطالعه پایین

پذیری و اجماع مسئولیت قانونمندی، شفافیت، کارایی و اثربخشی، توافق و اجماع محوری، عدالت محوری، شارکت،ابعاد م

توان گفت که وضعیت این متغیر می آمده برای دستین به گنمیا ه بهجوت ا، باند. به عبارتیر سطح نامطلوب قرار گرفتهذیری دپ

 .(10ول )جداندد انتظار قرار گرفتهتر از سطح متوسط مورالعه پایین معه مورد مطعاد مذکور در جااب
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1400در سال بین كاركنان شهرداری اصفهان رد شهری خوب حکمرانی متغیر وضعیت بررسی -9 جدول  

ننگیمیا معیار حرافنا   
 میانگین نظری = 3/00

t p آماره مقدار-  

09/2  66/0  78/2  003/0  

 

 

1400بین كاركنان شهرداری اصفهان در سال در در شهری خوب حکمرانی متغیر ابعاد یتوضع بررسی -10 جدول  

معیار حرافنا میانگین بُعد  
 میانگین نظری = 3/00

t p آماره مقدار-  

92/2 مشارکت  72/0  49/2  700/0  

محوری عدالت  82/2  74/0  07/2  019/0  

محوری اجماع و توافق  93/2  77/0  15/2  016/0  

اثربخشی و کارایی  94/2  75/0  46/2  007/0  

10/2 قانونمندی  70/0  75/2  003/0  

10/2 شفافیت  74/0  62/2  005/0  

پذیریمسئولیت  83/2  76/0  15/2  016/0  

پذیری اجماع  22/2  76/0  11/3  100/0  

 

 د دارد؟ اصفهان رابطه وجو یهردارر شی دو مدیریتی و حکمرانی خوب شهر یزیرموانع برنامهبین  : آیاسوم  سؤال

 عامل بین رابطه قدرت شد.بار عاملی استفاده از  استفاده از آماره های استنباطیبا برای پاسخ به سواالت پژوهش 

 یک با رابطه در شاخص یک عاملی بار مقدار هرچه شود.می داده نشان ملیاع بار وسیله به مشاهدهقابل متغیر و پنهان( )متغیر

 منفی شاخص یک عاملی بار اگر چنینهم کند.می ایفا سازه آن تبیین در بیشتری سهم خصاش آن باشد، بیشتر مشخص سازه

 عنوان به شد،اب 6/0 از ربیشت شاخص یعامل بار چنانچه است. مربوطه سازه تبیین در صشاخ آن منفی تأثیر دهندهنشان باشد،

 نظر در باال نسبتاً عاملی بارهای عنوان به باشد 3/0 از بیشتر چنانچه و مثبت( یا یمنف عالمت به توجه )بدون باال عاملی بار

 آزمون باید گردید، شناسایی متغیرها همبستگی که یانزم گرفت. نادیده توانمی را 3/0 از کمتر بارهای شوند.می گرفته

 شود.می استفاده t-value همان یا t آزمون هارآم از متغیرها بین رابطه بودن معنادار بررسی جهت گیرد. صورت یدارنیعم

 96/1 از شده مشاهده عاملی بارهای t آماره میزان اگر بنابراین شود،می بررسی 05/0 خطای سطح در داریمعنی چون

 معادالت هایفرضپیش پژوهش، پیشنهادی الگوی بررسی از لقب ت.نیس رناداعم بطهار باشد، -96/1 از تربزرگ یا ترکوچک

 است: زیر صورت به که است گرفته قرار تأیید و بررسی مورد کامل طوربه ساختاری

 )کالین، است پرت هایداده و گمشده هایدهدا تعدیل و تشخیص شامل ها،داده غربالگری :1هاداده کردن غربال الف(

 هایداده و شتگذا کنار نمونه از توانمی را باشند داشته بسیار شده نداده پاسخ موارد که اییهمهسشنارپ رظومن نیبد (.1391

 جهت د.رک نزدیک میانگین به و شده داده تشخیص (z های)نمره استاندارد نمره گیریاندازه کمک با را متغیریتک پرت

 
1 Screening Data 
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 چند تپر هایداده مفروضه شده، ارائه الگوی در است. شده ادهاستف 1سوبیالناهما هارآم از متغیری چند پرت هایداده بررسی

 .نداشت وجود حذف جهت ایداده و گرفت قرار بررسی مورد مذکور آماره از استفاده با متغیری
 تند،سه تهبسهم خودشان بین بینپیش متغیرهای که هنگامی ها،داده تحلیل و تجزیه در :2چندگانه خطیهم عدم ب(

 بین پیش متغیر دو از بیش یا دو که افتدمی اتفاق یانزم چندگانه خطیهم دارد. وجود چندگانه خطیهم آن ها نبی تانتیج

 متغیرهای بین خطی طارتبا یک وجود اینجا در همبستگی از منظور باشند. برخوردار باالیی همبستگی از یکدیگر به نسبت

 ارزیابی ولیمعم مربعات کمترین رگرسیون تحلیل در را چندگانه خطی مه شدت سیانوار متور ملعا آمار، در است. بینپیش

 شده رعایت متغیرها بین خطی هم عدم مفروضه باشند، 10 از کمتر واریانس تورم عامل دارای پژوهش رهایغیمت اگر کند.می

 خطی هم پژوهش متغیرهای بین گفت نتوایم آمده دست به مقادیر به توجه با (11 جدول ) شده هارائ الگوی در است.

 .است برقرار شده ارائه الگو در فرضپیش این ینبرابنا نیست، برقرار چندگانه

 
پژوهش متغیرهای میان در خطی هم بررسی -11 جدول  

واریانس تورم عامل متغیر  

مدیریت و ریزیبرنامه نظری حوزه در موانع  860/4  

شهری یتیرمد و اداره نظام در عملکردی موانع  378/4  

سیاسی-ریزیبرنامه موانع  065/4  

786/3 مشارکت  

محوری عدالت  415/4  

محوری اجماع و فقتوا  391/4  

اثربخشی و کارایی  204/4  

277/3 قانونمندی  

127/5 شفافیت  

پذیریمسئولیت  803/3  

پذیری اجماع  177/4  

 

 آماری هایآزمون در پژوهش فرضیات و اهالؤس یرسبر تهج مهم هایفرضپیش از یکی ها:داده بودن نرمال ج(

 فرضیات بررسی برای پارامتری هایآزمون از توانمی باشند نرمال توزیع دارای هادهاد چنانچه است. هاداده زیعوت نحوه بررسی

 ود.شمی استفاده ناپارامتری هایآزمون از مالرن فرض برقراری عدم صورت در و کرد استفاده

 فرضپیش این در است. پژوهش متغیرهای کشیدگی و چولگی ضرایب از استفاده هاداده توزیع یبررس هایهرا زا یکی

 شودمی مشاهده12 جدول در که گونههمان .باشد (-58/2، 58/2) فاصله در آن ها بحرانی نسبت که هستند نرمال هاییداده

 تک هایداده بودن نرمال بررسی بر عالوه قسمت این در ت.اس تهگرف رقرا (-58/2، 58/2) فاصله در آمده دست به ضرایب اکثر

 تک هایداده برای مفروضه این 12 جدول به توجه با و شد پرداخته هاداده 3متغیری چند بودن نرمال بررسی به متغیری

 هستند. نرمال ضراح پژوهش هایداده و شده رعایت متغیری

 

 
 

 
1 Mahalanobis 
2 Variance Inflation Factor 
3 Multivariate Normality 

http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/


 ت دولتیهای نوین مدیریظریهنو لنامه تحقیقات فص                  

  1-17 صفحات، مقاله پژوهشی، 1401 تابستان، 2، شماره 1دوره                    
    http://jparnt.iauk.ac.ir/                     

8 

 

 

(.2011 كالین، و 1391 ،شکیار)كشوهپژ ایهرمتغی دنبو نرمال بررسی -12جدول  

گیکشید نسبت بحرانی کجی متغیر  نسبت بحرانی 

ریزی و مدیریترنامهوزه نظری بموانع در ح  32/0-  54/2-  31/0  24/1  

نظام اداره و مدیریت شهریموانع عملکردی در   28/0-  22/2-  38/0  53/1  

سیاسی-ریزیموانع برنامه  34/0-  70/2-  14/0  56/0  

-27/0 مشارکت  14/2-  06/0-  24/0-  

-10/0 عدالت محوری  79/0-  04/0  15/0  

32/0 توافق و اجماع محوری  54/2  64/0  54/2  

26/0 کارایی و اثربخشی  06/2  10/0-  39/0-  

36/0 قانونمندی  86/2  001/0  01/0-  

32/0 شفافیت  54/2  21/0  84/0  

پذیریمسئولیت  23/0  83/1  37/0  47/1  

یریع پذاجما  22/0  57/1  95/0  43/2  

 

 توسط شده بینیپیش مقادیر و واقعی یرمقاد بین )تفاوت الگو اهایطخ بایستی فرض،پیش این در :1خطاها استقالل د(

 استفاده 2واتسون -دوربین آزمون از ر،یکدیگ از خطاها استقالل بررسی منظور به باشند. مستقل یکدیگر از بینی(پیش معادله

 مقادیر به توجه با است. هاباقیمانده میان در همبستگی خود وجود عدم معنی به باشد 5/2 تا 5/1 بین هآمار نیا اگر .شودمی

 .(13 )جدولاندناهمبسته خطاها گفت توانمی بررسی، مورد متغیر دو هر برای واتسون دوربین آماره

 
(1950واتسون،-)دوربینخطاها استقالل بررسی -13 جدول  

تسوناو -ینبردو هارآم متغیر  

شهری خوب حکمرانی تحقق برنامه ریزی و مدیریت نعموا  945/1  

شهری خوب حکمرانی  805/1  

 

 سنجیروان معیارهای بودن مناسب برای فرضپیش این در ها:پرسشنامه سنجیروان معیارهای بودن مناسب ه(

 نیز و هاپرسشنامه سازه روایی بررسی برای (.2010 ،نی)کال دشو پرداخته هاپرسشنامه روایی بررسی به تییسبا 3 هاپرسشنامه

 تأییدی عاملی تحلیل از است، ساختاری معادالت همم هایفرضپیش از که هاپرسشنامه سنجیروان هایمعیار بودن مناسب

 پژوهش یهامهپرسشنا تمامی که شد مشخص پژوهش، متغیرهای برای کرونباخ آلفای محاسبه با همچنین است. شده استفاده

برنامه   موانع گیریاندازه الگوی هک گفت توانمی،  شدهارائه هایشاخص به توجه با هستند. برخوردار باالیی روایی و تبارعا از

 محاسبه عاملی بارهای به توجه با .(14 جدول)است برخوردار مناسبی برازش از شهری خوب حکمرانی تحقق ریزی و مدیریت

 . (15 جدول) نداشت ودوج تحلیل روند از حذف برای سؤالی بنابراین نبود؛ 5/0 از ترکم لیعام راب رایاد سؤالی هیچ شده

 
(2010 )كالین،شهری خوب حکمرانی تحققدر  برنامه ریزی و مدیریت موانع الگوی برازش هایشاخص -41 جدول  

قبولقابل حد شاخص شدهگزارش رمقدا   

 239/2 3 از ترچککو یا رابرب (CMIN/DF) شده بهنجار اسکوئر کای

 889/0 9/0 از تربزرگ یا برابر (GFI) برازش نیکویی شاخص

 
1 Errors Independence 
2 Durbin-Watson 
3 Selecting Good Measures about the Questionnaires 
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قبولقابل حد شاخص شدهگزارش رمقدا   

 861/0 9/0 از تربزرگ یا برابر (AGFI) شدهاصالح شبراز نیکویی شاخص

 900/0 9/0 از تربزرگ یا برابر (NFI) شده هنجار برازش شاخص

 905/0 9/0 از تربزرگ یا برابر (IFI) افزایشی برازش صشاخ

 شدهگزارش مقدار قبولقابل حد صشاخ

 897/0 9/0 از تربزرگ یا برابر (TLI) لوئیس -تاکر شاخص

 904/0 9/0 از تربزرگ یا برابر (CFI) تطبیقی برازش صشاخ

 057/0 08/0 از ترکوچک یا برابر (RMSEA) برآورد خطای مربعات میانگین ریشه

 

 یشهر خوب حکمرانی تحقق مدیریت و برنامه ریزی موانع به وطمرب یهاالسؤ t ریادقم و استاندارد عاملی بار -15 جدول

پرسشنامه سؤال سازه استانداردشده ملیاع بار   t مقدار   p مقدار-  

مدیریتی و ریزیبرنامه موانع  

1 سؤال  711/0  180/12  005/0>  

2 سؤال  710/0  161/12  005/0>  

3 سؤال  742/0  598/12  005/0>  

4 سؤال  757/0  806/12  500/0>  

5 سؤال  728/0  408/12  005/0>  

6 سؤال  725/0  377/12  500/0>  

7 سؤال  693/0  936/11  005/0>  

8 سؤال  760/0  861/12  005/0>  

9 سؤال  659/0  445/11  005/0>  

10 سؤال  693/0  938/11  005/0>  

11 سؤال  793/0  306/13  005/0>  

12 سؤال  725/0  372/12  005/0>  

13 لاسؤ  117/0  189/21  005/0>  

14 سؤال  646/0  246/11  005/0>  

15 سؤال  736/0  536/12  005/0>  

16 سؤال  683/0  796/11  005/0>  

17 سؤال  728/0  097/15  005/0>  

18 سؤال  701/0  044/12  005/0>  

19 سؤال  642/0  - - 

 

، ابتدا  اصفهان یرادشهر ی دررشه نی خوبو مدیریتی و حکمرا یزیربین موانع برنامهرابطه ی برای بررس

های معادالت ساختاری، به رضفاند. با توجه به برقراری پیشرسی و تأیید قرار گرفتههای معادالت ساختاری مورد برفرضپیش

ری سازی معادالت ساختامدل  نتایج داده شده است. نمایش 2شده است که نتایج آن در شکل  بررسی سؤال مذکور پرداخته

-p ،132/0=001/0)ر حکمرانی خوب شهری استو مدیریتی ب یزیرع برنامهو معنادار موان یمنف اثر دهنده شده نشان ارائه

=β)بر اساس مقدار ضریب تعیین .(2R) ،2 تی تبیین مدیریو  یزیردرصد از تغییرات حکمرانی خوب شهری توسط موانع برنامه

 . (16)جدول شودمی
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 1400در سالصفهان ا یو مدیریتی و حکمرانی خوب شهری در شهردار یزیرمهبین موانع برنا بطهار رسیبر -16 جدول

 مقدار-t p آماره مسیر ضریب سؤال

 001/0 -034/4 -132/0 شهری خوب حکمرانی ←مدیریتی و ریزیبرنامه موانع

 

 برازش از ریشه خوب حکمرانی ریگیدازهان الگوی که گفت توانمی ،17 جدول در شدهارائه هایشاخص به توجه با

 نبود؛ 5/0 از کمتر عاملی بار دارای سؤالی هیچ 18 جدول در شده محاسبه عاملی یبارها به توجه با است. برخوردار مناسبی

 رابطه هیچ از برازش هایشاخص بهبود برای عاملی تحلیل مدل در نداشت. وجود تحلیل روند از حذف برای سؤالی بنابراین

 .است شده داده نشان 1 لشک در شهری خوب حکمرانی پرسشنامه الگوی برازش نتایج نشد. استفاده نسییاکووار
 

(2010 )كالین،شهری خوب حکمرانی الگوی برازش هایشاخص -17 جدول  

 شدهگزارش مقدار قبولقابل حد شاخص

 826/1 3 از ترکوچک یا برابر (CMIN/DF) شده بهنجار اسکوئر کای

)GFI( برازش ییکوین شاخص
 

 899/0 9/0 از تربزرگ یا رابرب

)AGFI( شدهحاصال برازش نیکویی شاخص
 

 878/0 9/0 از تربزرگ یا برابر

)NFI( شده هنجار برازش شاخص
 

 921/0 9/0 از تربزرگ یا برابر

)IFI( افزایشی برازش شاخص
 

 963/0 9/0 از تربزرگ یا برابر

)TLI( لوئیس -تاکر شاخص
 

 958/0 9/0 از تربزرگ یا راببر

)CFI( تطبیقی برازش شاخص
 

 963/0 9/0 از تربزرگ یا برابر

 047/0 08/0 از ترکوچک یا برابر (RMSEA) برآورد خطای مربعات میانگین ریشه

 
 شهری خوب حکمرانی سازه به بوطمر هایسؤال t مقادیر و استاندارد عاملی بار -18 جدول

پرسشنامه سؤال سازه هاستانداردشد ملیعا ربا   t مقدار   p مقدار-  

 مشارکت

1 سؤال  726/0  626/13  005/0>  

2 سؤال  734/0  775/13  005/0>  

3 سؤال  777/0  603/14  005/0>  

4 سؤال  728/0  - - 

محوری عدالت  

5 سؤال  766/0  474/14  005/0>  

6 سؤال  757/0  429/14  005/0>  

7 سؤال  714/0  - - 

یورمح اجماع و توافق  

8 السؤ  757/0  357/1  005/0>  

9 سؤال  784/0  128/17  005/0>  

10 سؤال  797/0  - - 

اثربخشی و کارایی  

11 سؤال  760/0  068/15  005/0>  

12 سؤال  723/0  287/14  005/0>  

13 سؤال  732/0  - - 

پرسشنامه سؤال سازه انداردشدهاست عاملی بار   t مقدار   p مقدار-  

 قانونمندی

14 سؤال  757/0  311/14  005/0>  

15 السؤ  568/0  722/10  005/0>  

16 سؤال  711/0  - - 

تشفافی 17 سؤال   715/0  731/14  005/0>  
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18 سؤال  754/0  690/15  005/0>  

19 سؤال  751/0  625/15  005/0>  

20 سؤال  765/0  - - 

پذیریمسئولیت  

21 سؤال  577/0  608/15  005/0>  

22 سؤال  735/0  687/14  005/0>  

23 سؤال  758/0  - - 

پذیری اجماع  

24 سؤال  743/0  019/15  005/0>  

25 سؤال  377/0  743/15  005/0>  

26 سؤال  760/0  - - 

 

 
استانداردشده( عاملی )بار شهری خوب حکمرانی تأییدی عاملی تحلیل نتایج -1 شکل  

 
 ساختاری تمعادال هایفرضیشپ زا دیگر یکی باشند: ایفاصله گیریاندازه مقیاس دارای پژوهش متغیرهای و(

 به تا شدند مدل وارد که متغیرهایی تمامی پژوهش این در (.1391 )کارشکی، دباش ایفاصله گیریاندازه مقیاس که است این

 بودن مناسب دهندهنشان افزار،نرم خروجی ستند.ه ایفاصله گیریاندازه مقیاس دارای شود، پرداخته آن ها اثرات بررسی

 است، (080/0) با برابر (RMSEA) برآورد خطای مربعات میانگین ریشه مقدار کهطوریبه ،است پژوهش شنهادیپی ویالگ

 (904/0) با برابر (GFI) برازش نیکویی شاخص مقدار و است (035/4) با برابر (CMIN/DF) شده بهنجار اسکوئر کای مقدار

 بهبود برای ساختاری مدل در .ستا آمده 19 جدول رد شوهپژ پیشنهادی الگوی برازش برای هاشاخص سایر است.

 استفاده بحرانی نسبت از پژوهش هایفرضیه داریمعنی بررسی برای شد. استفاده کوواریانسی بطهرا 2 از برازش هایشاخص

 از شتربی یا و درصد( 5 از کمتر خطای سطح )در باشد -96/1 از ترکم یا 96/1 از بیشتر بحرانی، نسبت چنانچه است. شده

 شود.می حاصل متغیر دو بین معنادار رابطه و تأیید یهفرض درصد(، 10 از کمتر خطای سطح )در باشد -64/1 از مترک یا 64/1
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 شهرداری رد شهری خوب حکمرانی و مدیریت و ریزیبرنامه نظری حوزه در موانع نیب ایآ :1-3 فرعی سؤال

 دارد؟ وجود رابطه اصفهان

 شهرداری در ریهش خوب حکمرانی و شهری مدیریت و اداره نظام در یعملکرد موانع بین ایآ :2-3 فرعی سؤال

 دارد؟ وجود رابطه اصفهان

 وجود رابطه اصفهان شهرداری در شهری خوب حکمرانی و سیاسی-ریزیبرنامه موانع بین آیا :3-3 فرعی سؤال

 ؟دارد

نعع متغیرهای ثیرتأ دهدمی نشان پژوهش هایسؤال آزمون از حاصل ایجنت ظعری حعوزه در موا معه ن  معدیریت و ریزیبرنا

(001/0=p ،307/0-β=)، کعردی موانع ظعام در عمل نعع و (=p ،394/0-β=001/0) شعهری معدیریت و اداره ن معه موا -ریزیبرنا

شعان مسیر ضرایب شدن منفی و است دارمعنی درصد 5 سطح در شهری خوب حکمرانی بر (=p ،371/0-β=001/0) سیاسی  ن

سعیر ضرایب به توجه با  اند.داشته شهری خوب حکمرانی برمعکوس و معنا داری  تأثیر هاسازه این که هنددمی  شعدهمحاسبه م

شعتر شعهری خوب حکمرانی بر شهری مدیریت و اداره نظام در عملکردی موانع بُعد تأثیر گفت توانمی ععاد رسعای از بی  معورد اب

 .(13و  12ول ا)جد است بوده بررسی

 
 پژوهش سوم فرعی هایسؤال پیشنهادی الگوی برازش هایشاخص -19 جدول

 شدهگزارش مقدار قبولقابل حد شاخص

 925/1 3 از ترکوچک یا برابر (CMIN/DF) شده بهنجار اسکوئر کای

)GFI( برازش نیکویی شاخص
 

 891/0 9/0 از تربزرگ یا برابر

)AGFI( شدهاصالح برازش نیکویی شاخص
 

 869/0 9/0 از ترگربز یا برابر

)NFI( شده هنجار برازش شاخص
 

 927/0 9/0 از تربزرگ یا برابر

)IFI( افزایشی برازش شاخص
 

 964/0 9/0 از تربزرگ یا برابر

)TLI( لوئیس -تاکر شاخص
 

 959/0 9/0 از تربزرگ یا برابر

)CFI( تطبیقی برازش شاخص
 

 964/0 9/0 از تربزرگ یا برابر

 050/0 08/0 از ترکوچک یا برابر (RMSEA) برآورد خطای ربعاتم انگینمی ریشه

 
 پژوهش سوم فرعی هایالسؤ آزمون نتیجه -20 جدول

 مقدار-t p آماره مسیر ضریب سؤال

 001/0 -048/6 -307/0 شهری خوب حکمرانی ←مدیریت و ریزیبرنامه نظری حوزه در موانع

 001/0 -479/7 -394/0 شهری خوب حکمرانی ←یشهر ریتمدی و اداره نظام در عملکردی موانع

 001/0 -125/7 -371/0 شهری خوب حکمرانی ←سیاسی-ریزیبرنامه موانع

 

http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/


 ت دولتیهای نوین مدیریظریهنو لنامه تحقیقات فص                  

  1-17 صفحات، مقاله پژوهشی، 1401 تابستان، 2، شماره 1دوره                    
    http://jparnt.iauk.ac.ir/                     

13 

 

 

 
 پژوهش سوم فرعی هایسؤال بررسی برای ساختاری معادالت نتایج -2 شکل

 

 حکمرانی تحقق یتی دری و مدیربرنامه ریزموانع میان معکوس و معنادار ابطه دهنده رنتایج حاصله نشان بطور کلی 

با توجه به مدل مفهومی و نتایج به  است.ان در شهرداری اصفه حکمرانی خوب شهریو  خوب شهری در شهرداری اصفهان

نفر  25اد که نشان دنتایج .)الگوی پیشنهادی اثربخش بوده استکه  نمودهای پژوهش مشخص دست آمده از آزمون سؤال

 . (اندالگو را تأیید کردهی اثربخشدرصد( از خبرگان  0/100)

 

 یگیرنتیجه  -4
-ریزیموانع عملکردی در نظام اداره و مدیریت شهری و موانع برنامهریزی و مدیریت، موانع در حوزه نظری برنامه

یریت بر ریزی و مداثیر برنامهدر زمینه تجود دارد. سیاسی بر حکمرانی خوب شهری در شهرداری اصفهان اثر منفی و معنادار و

ریزی شهر ریت و برنامهکه در زمینه مدی ( تحقیقی انجام داده و دریافته است1396حسینی ) شهری ملککمرانی خوب ح

وی جامعه جهانی به این نتیجه رسیده است که مشکل عمده مدیریت شهری کمبود منابع مالی یا تکنولوژی مدیران و یا نیر

( در 1394ن عوامل است. حسینی و همکاران )اداره ایلی در شیوه ، مشکل اصبلکه پیش و بیش از همهانسانی ماهر نیست 

ریزی و مدیریت از جمله عوامل موثر بر حکمرانی خوب شهری هستند. سلیمانی و نع در زمینه برنامهدریافتند که موا تحقیقی

زعم  بهاند. معرفی کرده خوب شهری عوامل موثر بر حکمرانیو مدیریت را از جمله ریزی ( نیز موانع برنامه1394همکاران )

و  1960ای در اواخر دهه ریزی رویهیا غلبه نظریه برنامه یستمیره تسلط دیدگاه سریزی بعد از افول دونظریه پردازان برنامه

لط ا شاهد در هم ریختن تسکه در طول آن نه تنه گیردریزی شکل میمقطع دیگری در نظریه پردازی برنامه 1970اوایل دهه 

نیز نقایص آشکاری از خود نشان دیگر مواضع نظری ریزی هستیم بلکه در برنامهیا دیدگاه سیستمی  ایرویه ریزیبرنامهنظریه 

جمله عوامل  ( در تحقیقی دریافتند که مدیریت شهری از1397اکبرزاده و همکاران ) (.114: 1390دادند )برک پور و اسدی، 

دهد که ضریب همبستگی ( نشان می1394همکاران )تایج تحقیق حسینی و ن همچنین حکمرانی خوب شهری است.موثر بر 

های اجتماعی مدیران، های فردی مدیران، ویژگیای مدیریت شهری )شامل سه زیر شاخص ویژگیدگانه بین متغیرهچن

های مدیریتی یگتغیر ویژد مناسب قرار دارد و مدر ح 647/0با مقدار  های مدیریتی مدیران )و حکمرانی خوب شهریویژگی
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پیوندد که تفرق عملکردی زمانی به وقوع می د(.انی خوب شهری داربیشترین تاثیر را در حکمر 646/0ن با ضریب بتای مدیرا

رکردها و دمات شهری در مورد کاریزی و ارائه خدر یک شهر یا قلمرو حکومتی خاص )مانند محدوده شهر یا شهرداری(، برنامه

در  (.114: 1390و اسدی،  اد، سازمان و هیات دیگر تقسیم شده است )برک پوردارند بین چندین نه یهیتی محلوظایفی که ما

روئی شهری و روش های مختلف مدیریت و مهار آن ها یکی از سال های اخیر موضوع رشد شهری، گسترش شهری و پراکنده

دیگر رشد شهری و روش های آمده است. به عبارت  شهری در سنجش برنامه های توسعهارتباط با ارزیابی و موضوعات مهم در 

در سطح شهر مسبب می شوند که بر روی بسیاری از پارامترهای توسعه شهری تأثیر یزم و شرایطی را کنترل خاص آن ها، مکان

 یت رشد وچگونگی سیاست های مدیرکه رابطه مشخصی بین  می گذارد. مطالعات صورت گرفته در این ارتباط نشان می دهد

 (.1395دارد )برک پور،  چگونگی رشد شهر وجود

مدیریت  ای. از دیدگاه محتوایی،ف کرد، یکی محتوایی و دیگری رویهبه دو صورت تعری مدیریت شهری را می توان

را با  رویه ای، مدیریت شهری ور عمومی و از دیدگاهبه مثابه اجرای سیاست، قلمداد می شود؛ یعنی به عنوان اداره امشهری 

. به عالوه برای بانک جهانی، هوم اداره می بردخاص دیگر، تعریف می کنند که آن را فراتر از مف هایرا و برخی ویژگیاج

منابع منجر  ومت و اداره شهر دارد که ممکن است به استفاده مؤثر و کارآمدترمدیریت شهری، رویکردی شبه بازرگانی در حک

ماعی ه در تعامل با هم، توسعه اقتصادی، کالبدی و اجتفعالیت ها می باشد کای از عهنین مدیریت شهری، مجموشود. همچ

داخله در این نواحی با هدف ارتقای را شکل داده و هدایت می کند. بنابراین اصلی ترین وظیفه مدیریت شهری، منواحی شهری 

ف مدیریت شهری، دارد؛ از نظر او هد ظر مشابهیمی باشد. راکودی نیز نم و نیز تأمین خدمات توسعه اقتصادی و بهروزی مرد

روزانه سیستم را ممکن ساخته و با تشویق همه انواع فعالیت های  ه نحوی که کارکردمدیریت اجزای سیستم شهری است؛ ب

صت خدمات عمومی و نیز فر د شامل مسکن، کاالهای، بستری فراهم آورد تا ساکنان قادر باشند به نیازهای اساسی خواقتصادی

نتایج و تبعات عملیاتی نیز اتژیک است که با ه باشند. در نهایت، مدیریت شهری، مسئولیتی استرآمدساز، دسترسی داشتهای در

 (.1393باشد )علیخانی گرگانی و همکاران، همراه می

وب شهر امل موثر بر حکمرانی خاست گذاری شهری از عو( در تحقیقاتشان دریافتند که سی1399و همکاران ) قاسمی

های ختلف آن در طی دهههای می و رهیافتریزی شهربرنامه( در تحقیقی دریافته است که 1394) عباسی بخشکندیت. اس

رابری و در تصمیم سازی، پاسخگویی، بنهایت به دلیل اینکه مشارکت عمومیاخیر به طور خالصه مورد اشاره قرار گرفته و در 

ریزی راهبردی نیز هستند، رهیافت ی برنامهههای تعریف کنندیژگیوب شهری واصول مرکزی حکمرانی خ یکارایی همه

کلیه تحوالت  .ده استیزی به عنوان ابزاری برای دستیابی به حکمرانی خوب شهری در نظر گرفته شربردی در برنامهراه

و  هامل نیروها، سیاستنتیجه تعادهد یایی دیگر روی میشهر یا هر پهنه جغرافاقتصادی اجتماعی و فضایی که در قلمرو یک 

آید. به این ترتیب به اجرا در می گذاری تدوین و سطوح مختلف سیاستاقدامات افقی و عمودی متعددی است. بخش ها و 

ختلف و های مدر سطوح و بخش سیاست ها خواهد بود که بتوانید شناخت صحیحی از اینفق سیستمی ریزی موسیستم برنامه

لبدی و جامع ریزی کاع برنامهتوان انواشرایطی دیگر نمی ه دست آورد. در چنیندر فضای جغرافیایی بثر آن ها نیز تأثیر و تأ

های اقتصادی اجتماعی و سیاسی تأثیر گذار بر تحوالت و سیاستنیروها  سنتی را که تمرکز آن ها بر ابعاد کالبدی است و از

 .(115: 1390و اسدی،  )برک پور ایت توسعه موفق پنداشتایی غافل هستند در هدفض

به  شاخص های شهری یعنی  "یریت شهرص های شهری در مدنقش شاخ"( در مقاله 2008الیبگویچ و دی ویال )

برای کمک به انی و مدیریتی می پردازند. این شاخص ها باید به مثابه ابزاری شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، حکمر

ی داری شهر و کمک به تأمین توسعه و عملکرد شهری مری باشد که باعث پایتگذاری شهران در صورت بندی سیاسسیاستگذا

 کند.
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الزم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی گسترش شهرهای ایران بدون پیش روند سریع

های ون گسترش سکونت گاهتعدد، همچهای محتوایی مو چالش طقه موجب بروز مشکالتخدمات متناسب در کل من

مراتبی، ر از حکومت شهری به صورت متمرکز و سلسلهچنین شرایطی گذا غیررسمی، تخریب محیط زیست و... شده است. در

وب و متناسب یری رویکرد حکمرانی خناپذیر است. لذا بکارگ ساالر امری اجتناب، غیرمتمرکز و مردمبه سوی حکمرانی مطلوب

ر هدایت ی پایدایر توسعهبه عنوان رویکردی که کشور را بیش از پیش در مس اسی و اقتصادی کشور،رهنگی، سیبا بافت ف

مرانی خوب شهری موانعی وجود داشت که شناسایی آن همچنین، در راستای حک خواهد کرد، ضرورتی بسیار پیدا کرده است.

و با پرداخته شده است تی ی و مدیریبرنامه ریزموانع یی به شناسا دار است. در این تحقیقاولویت بسیاری برخور ها از اهمیت و

و زمینه توسعه را برای گسترش  توان در راستای حکمرانی خوب شهری گام برداشتها میموانع و محدودیت توجه به این 

 .شهرها با توجه به استاندارهای شهری ایجاد کرد

 

 ودیت های پژوهشمحد -5

ی در مفهوم و کاربرد خبرگان تحقیق از منظر علمی هماهنگ کردن نظرات ،تحقیق پیش رو های محدودیت مهمترین از -1

مفهوم از منظر نظری و عملیاتی و با توجه توجه به گستردگی سازی حکمرانی خوب شهری در قالب مفاهیم مدیریتی بود. با 

به علمی با خبرگانی که تجر هو رتبه بندی تظررات خبرگان آگاه و متخصص در این زمینبه متفاوت بودن آرا خبرگان، تلفیق 

 از یکدیگر به انمتخصص عقاید کردن نزدیک ابه نحوی که محقق بتواند ب ،ری داشته باشندنی خوب شهنیز در زمینه حکمرا

دیگر، با توجه به تالش جهت  عبارت به .مهمترین محدودیت قلمداد می شود ،نماید استفاده میانه اطراف آماری توزیعیک 

توجه به گستردگی حیطه مدیریت شهری  با منواییه براینظرات  اجماعودیت در غیر های تحقیق، محدتتبیین یکی از م

 . ا حد امکان بر اساس فاکتورهای خاصی خبرگان منتخب شوندت شد حدودیت تالشدر راستای رفع این م .وجود داشت

در زمره محدودیت  ر شهرداری اصفهان راشهری با توجه به قابلیت های مدیریتی د بم حکمرانی خوسازکار کردن مفاهی  -2

ل سازمان ملی توسط در نظر گرفت. با توجه به اینکه شاخص های اصلی سنجش حکمرانی خوب شهرمی توان  های تحقیق

ا توجه به عوامل مدیرتی، قانونی و زیر نیازمند بومی سازی ب ،تدوین گردید است، عموما این شاخص ها برای سنجش متحد

  و مکانی دارد. ساختی هر قلمر

تی مدیریبرنامه ریزی و ارای محدودیت هایی می باشد. با توجه به اینکه موانع قیق نیز دث تعمیم پذیری نتایج این تحبح  -3

ای فرهنگی، اجتماعی رانی خوب و شاخص های حکمرانی خوب شهری در هر محدوده شهری تحت تاثیر فاکتورهتحقق حکم

ه جانبه شاحص های مطالعه همهنگی و یق نیازمند دقت، همادد، تعمیم نتایج تحقو سابقه مدیریت شهری آن بر می گر

 حکمرانی خوب می باشد. 

 

 و قدردانیتشکر 
ن کارکناو از  دندکر یاریما را  وهشژپ و سایر مراحل پژوهشه های سشنامن پردویخبرگانی که در طراحی و ت از

 . میرا دار یقدر دانکمال تشکر و  داشتندکاری همپژوهش  نیکه در انجام ا شهر اصفهان یدارشهر
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Abstract 

Urban governance plays an important role in the success of urban 

development programs and schemes . The purpose of this study is to 

investigate the barriers to planning and management of good urban 

governance in order to provide a desirable model . In this study, first the 

barriers of fog were expressed above through library and exploratory studies 

and then a survey of knowledgeable experts using the Delphi technique was 

identified and then these factors in the form of a model designed in the 

statistical population. Was tested. The statistical population of the study was 

all employees of Isfahan Municipality, whose number was 1693 people who 

were selected using Cochran's formula and with the help of stratified 

random sampling method in proportion to the floor size, 315 people were 

selected. The present study is a descriptive-correlational research that was 

conducted by survey method . In terms of purpose, it is development-

applied. The data collection method is a combination of library and field 

studies. The tools of data collection are review of documents, interviews and 

questionnaires.  In this study, two questionnaires were used that confirmed 

the validity and reliability.  Data analysis was performed using SPSS and 

AMOS software version 23 .In this study, the level of significance was 

considered 0.05. Descriptive and inferential statistics were used to analyze 

the data. Findings of the research, while confirming the proposed research 

model, showed that obstacles in the theoretical field of planning and 

management have a negative and significant effect on good urban 

governance in Isfahan Municipality. 
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