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  شهر بندرتركمن : بررسي تحليلي عوامل زمينه ساز حكمروايي خوب،  نمونه مطالعاتي 

  دانشگاه فردوسي مشهد، ، دانشيار گروه جغرافيامحمد اجزاء شكوهي

  ريزي شهري، دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه*مصطفي ايستگلدي

  

  :چكيده 

. ي خوب در شهر بندرتركمن مي باشدحاضر در پي تحليل عوامل زمينه ساز الگوي حكمروايهش پژو
ت ل با رويكرد كاركردي، وضعيِّدر مرحله او. ديم رسآن جاتحقيق در دو مرحله توصيف و تبيين به  فرآيند

ت و پاسخگويي توصيف مي ي مشاركت، قانونمداري، شفافيموجود حكمروايي خوب از طريق چهار شاخص  كّل
نهادي و (ي اعتماد اجتماعي ساختاري از طريق سه شاخص كّلمرحله دوم اين وضع موجود با رويكرد . شد

بدين . فته به نظريه كنش ارتباطي مورد تبيين قرار گر، كنش غير ابزاري و نگرش انتقادي با توج)عمومي
.  تدوين گرديد) نمونه 21(و كاركنان شهرداري ) نمونه 384(منظور پرسشنامه ايي در دو سطح شهروندان 

كه اين امر به خاطر  ؛هد كه وضع موجود حكمروايي در شهر بندرتركمن نامطلوب مي باشدنتايج نشان مي د
يا نبودن بسترهاي الزمه عقالنيت ارتباطي در فضاي شهري بندرتركمن در قالب روابط دو سويه شهروندان مه

) ادي و عمومينه(ر اعتماد اجتماعي در بين عوامل سازنده عقالنيت ارتباطي، متغي. با شهرداري مي باشد
. ت برقراي حكمروايي خوب در شهر بندرتركمن بوده استثيرگذاري با كيفيأداراي باالترين ارتباط و ت

ات دروان ماقبل مدرن و فضاي همچنين نتايج نشان مي دهد كه شيوه اداره شهر بندرتركمن با خصوصي
خر به زعم هابرماس، انطباق أداري مت ارتباطي در اين شهر با خصوصيات دوران موسوم به مدرنيته يا سرمايه

اين عدم انطباق، مانعي مهم در . هايي دوران مدرن استفرآيندكه حكمروايي خوب محصول  دارد در حالي
  .زمينه به كارگيري رهيافت حكمروايي خوب در شهر بندرتركمن مي باشد

  

  :  واژگان كليدي
  .بندرتركمن حكمروايي خوب، توسعه، كنش ارتباطي، عقالنيت ارتباطي،
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  ه دمه و بيان مسألمق

باشند و مطرح شدن و آزمايش آراي توسعه بوده، شهرها مي هايي كه همواره، محلّ يكي از مكان
با  ،چرا كه. اندانديشمندان عرصه توسعه همواره به دنبال دستيابي به توسعه شهرها از طريق نظرياتشان بوده

ميالدي، جهان در حال تبديل به  2020ت جهان در شهرها تا سال درصد جمعي 66بيني استقرار بيش از پيش
با مسائل امروزه در حال توسعه  دنيايجهاني شهري در ). 45: 1388تقوايي و تاجدار، (جهاني شهري است 

هاي  ق آرمانجريان شهرنشيني در جوامع در حال توسعه به جاي تحّقچرا كه، . باشدرو ميه عديده اي روب
ي و هاي مّلتدر چالش با اين مشكالت، دوّل. داردبه همراه  نيز دارايي و رفاه، گسترش فقر را مثل اينوگرايانه

سرمايه انساني و اقتصادي خردمايه در كنار ساختارهاي . ي جنوب مشروعيت و كارآمدي چنداني ندارندمحّل
: 1382ايماني جاجرمي، (ت ميده اسآن جال شهري ياداره امور مطلقه و مشاركت گريز به افزايش دامنه مسا

 مديريت عمده مشكل كه است رسيده اين نتيجه به جهاني، جامعهجهت برون رفت از اين بحران، ). 53

 مشكل همه، از بيش و پيش ،بلكه .نيست ماهر انساني نيروي يا و مدرن تكنولوژي يا مالي كمبود منابع شهري

 هوربا شرايط جديد و همچنين با ظ). 46: 1388ار، تقوايي و تاجد(اين عوامل است  اداره شيوه در اصلي

 مشاركت افزايش براي و تقاضا اجتماعي سازمان جديد شكل هاي تكثير گسترده، اجتماعي هاي نهضت

 دهه اوايل و 1980 دهه اواخر در هاي اقتدارگرارژيم در گسترده سازيدموكراتيك نوعي به منجر سياسي

-تصميم محور عنوان به ها حكومت و رسمي نقش ساختارهاي از گذار نوعي همچنين. گرديد ميالدي 1990

 اوايل در كه، ايبه گونه .داد روي وظايف مآن جا و دموكراتيك اعمال حقوق در مدني جامعه نقش به گيري

رهنمايي و (يافت  ولتح شهري حكمروايي رويكرد به مدار دولت شهري ترويكرد مديري ميالدي 1990 دهه
گفتمان حكمروايي، عنصر ذاتي همكاري بين جامعه مدني و جامعه سياسي و همچنين ). 25: 1389كشاورز، 

ت عمومي نو دارد كه در واقع پاسخي به نااميدي و بين دولت و شهروندان است و ريشه در چشم انداز مديري
دمات عمومي است تر كاالها و خآرتر و كارّثمؤهاي مشهود دولت رفاه، در فراهم آوردن دلزدگي از شكست

 دولت اخير، هايطي دهه شهري خوب حكمروايي الگوي شدن مطرح با). 41:  1389پورمحمدي و ديگران، (
حكومتي كشورشان  مختلف سطوح در تيمديري شيوه اين به تجويز توسعه، درحال جهان در ويژهه ب ها
پذيري از اين جريانات، يرّثبا تاًٌٌ). 102:  1391اسماعيل زاده، (پرداختند ) يسطوح ملي، منطقه اي و محّل(

 بستر اين وجود، با .است شده مطرح كشور در كه است سالي چند خوب، حكمروايي و شهروندي مفاهيم

يعني (ندارد  وجود طرف مردم از چه و دولت طرف از چه خوب، حكمروايي اصول اجراي براي مناسبي
ات بسيار هنوز تأكيدو با وجود ). 37: 1389و كشاورز، رهنمايي ) (يواگذاري برخي اختيارات به سطح محّل

دهد مسير ريت و اداره شهرهاي كشور به صورت حكمراني و نه حكمروايي قرار دارد و نشان مينحوه مدي
امروزه  ،چرا كه .جهت شناسايي عوامل زمينه ساز رويكرد حكمروايي خوب قرار گيرند يد درباها مي پژوهش

له مهم تر چگونگي پياده سازي آن أباشند و مست شهرها واقف ميويكرد در اداره و مديريهمه به مزاياي اين ر
پژوهش حاضر نيز در اين راستا سعي در شناسايي، عوامل زمينه ساز پياده سازي الگوي حكمروايي . باشدمي

رماس و عقالنيت ريت شهرهاي كشور دارد و در اين راه از نظريه كنش ارتباطي يورگن هابخوب شهري در مدي
دليل انتخاب نظريه مذكور به اين خاطر است كه در پژوهش حاضر . كندوي استفاده مي تأكيدارتباطي مورد 

قدرت  توزيع طريق باشد كه ازشهروندان مي و ميان دولت متعالي رابطهبرداشت از حكمروايي خوب، نوعي 
ن گشته و سبب مشاركت آنها در امور شهري سبب انتقال معناي سهيم شدگي در اداره شهرها به شهروندا
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). Sheng, 2010 : 134(داند نوعي رابطه ميان دولت و شهروندان ميحكمروايي خوب را در واقع . گرددمي
ايي كه در پي فراهم آوردن محيطي است كه در آن شهروندان، امكان توافق و برقراري انواع روابط رابطه

كه حقوق ديگران را نقض  را به طور آزادانه داشته باشند، بدون آن) گياقتصادي، سياسي و فرهن(اجتماعي 
 سمتج و تعامل مكان عنوان شهري به فضاي تعريف به هتوج همچنين با). 48: 1388تقوايي و تاجدار، (كنند 

ري رهيافت زمينه ساز امكان توافق و برقرا عنوان به نيز الگوي حكمروايي خوب و نيروها گوي و گفت كالبدي
 ارتباط در ت مقولهاهمي و نقش به توان مي به طور آزادانه) اقتصادي، سياسي و فرهنگي(انواع روابط اجتماعي 

تحقيق حاضر زمينه و بستر اصلي پياده سازي الگوي حكمروايي خوب را  تفسيرهابا اين  .پي برد مفهوم دو اين
داند و به دنبال اين موضوع است مي) ن و دولتشهروندا(ت رابطه و ارتباط ميان دو ركن اصلي شهر در كيفي

باشد يا خير؟ و مالك و معيار اين متعالي بودن رابطه را نيز از منظر ت رابطه ميان آنها متعالي ميكه آيا كيفي
دهد و ارتباطاتي با خصلت عقالنيت و به تعبير هابرماس تحريف نظريه كنش ارتباطي مورد سنجش قرار مي

شهر . ق شدن الگوي حكمروايي خوب گرددتواند سبب محّقكند كه مي تي متعالي قلمداد مينشده را ارتباطا
لزوم بررسي عوامل زمينه . بندرتركمن نيز در اين پژوهش به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گشته است

ت در ره و مديريله نحوه اداأمس ،چرا كه .ساز حكمروايي خوب در منطقه مورد مطالعه نيز بسيار مهم مي باشد
ت آن مي تواند سبب باشد و كيفيت تركمن ساكن در آن، مهم ميت قرار داشتن در مرز و قومياين شهر به عّل

  . ي گردداعتماد نهادي و دولتي بيشتر ساكنين اين شهر و در نتيجه انسجام و وفاق مّل
 

  روش پژوهش و چهارچوب انتخاب شاخص

در مرحله اول وضع موجود منطقه مورد . يدم رسآن جاتبيين به  پژوهش حاضر در دو مرحله توصيف و
كه  در مرحله دوم  و با فرض اين. ديمطالعه در زمينه حكمروايي خوب، با رويكرد كاركردي شناسايي مي گرد

فاقد بسترهاي الزمه جهت اجرا مي باشد ) شهر بندرتركمن(رويكرد حكمروايي خوب در منطقه مورد مطالعه 
در اين راستا از نظريه كنش ارتباطي و عقالنيت  .پرداختوامل زمينه ساز با رويكرد ساختاري به تبيين ع

همچنين در مرحله تبيين از . ديگردارتباطي مورد نظر يورگن هابرماس به عنوان خاستگاه نظري استفاده مي
. هر بندرتركمن استمنطقه مورد مطالعه ش. آزمون همبستگي اسپيرمن و تحليل رگرسيوني استفاده شده است

 1390ت سال حجم نمونه از طريق فرمول كوكران و جمعي. جامعه آماري شامل سرپرستان خانوار مي باشد
پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش نيز . نمونه انتخاب گشته است 384، تعداد )نفر 48736(شهر بندرتركمن 

ركنان شهرداري و اعضاي شوراي شهر و كا) پرسشنامه 384(در دو سطح شهروندان شهر بندرتركمن 
روش برآورد حجم نمونه شهروندان شهر بندرتركمن بر اساس . تكميل گشته است) پرسشنامه 31(بندرتركمن 

  :فرمول كوكران به شرح زير است 
  ,   ,   ,             

     
ها نيز به اين صورت است كه پژوهش حاضر حكمروايي خوب شهري را در  اب شاخصمبناي انتخ

و شهروند مورد بررسي قرار داده و حكمروايي را يك نوع رابطه و تعامل  1قالب گفتمان دو سويه دولت
انتخاب شاخص نيز به اين صورت است  فرآيند. گيردو شهروندان در نظر مي) شهرداري(بين دولت 

                                                 
  .شهرداري مي باشد ي يا هماندولت محّل در پژوهش حاضر منظور از دولت، -  1
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در كجا قرار (ل توصيف و تعيين جايگاه حكمروايي خوب در شهر بندرتركمن له اوكه براي مرح
و . گردداز چهار شاخص مشاركت، پاسخگويي، قانونمندي و شفافيت اطالعات استفادده مي) داريم؟

در مرحله تبيين اين چگونگي وضع موجود از نظريه كنش ارتباطي و عقالنيت ارتباطي يورگن 
 تأكيدو به دور از شرايط تحميلي ) دموكراتيك(گردد كه بر روي رابطه آزاد يهابرماس استفاده م

ي كه شكل دهنده اين رابطه آزاد بين دولت شاخص هايدر اين مرحله سعي گشته از . دارد
توان به عنوان عوامل شكل البته موارد زيادي را مي. 1و شهروندان است استفاده گردد) شهرداري(

ولي در پژوهش حاضر اين عوامل از طريق سه شاخص اصلي اعتماد . تلقي نمود گيري اين رابطه آزاد
اين . ، عقالنيت و كنش غير ابزاري و نگرش انتقادي مورد بررسي قرار مي گيرد)عمومي و نهادي(

  .مي باشد) 1(به شرح شكل  فرآيند

  انتخاب شاخص فرآيند) : 1(شكل 
  

  
  
  
  
  
  

  )مطالعات نگارندگان: منبع (                                                                                                  
  

  فرضيات تحقيق

  .تدوين شددر راستاي اهداف و مسئله مورد نظر سه فرضيه به شرح زير   
رسد حكمروايي خوب شهري در شهر بندرتركمن وضعيت خوبي ندارد و فاقد به نظر مي: فرضيه اول  

  .باشدبسترهاي الزمه جهت اجرا مي
اعتماد اجتماعي، عقالنيت غير ابزاري و (رسد عوامل سازنده عقالنيت ارتباطي به نظر مي: فرضيه دوم    

  .باشدساز برقراري الگوي حكمروايي خوب، در شهر بندرتركمن، فراهم نميبه عنوان زمينه) نگرش انتقادي
اعتماد اجتماعي، عقالنيت غير (ن عوامل سازنده عقالنيت ارتباطي رسد در بيبه نظر مي: فرضيه سوم   

ثيرگذاري بر كيفيت برقراري ن ارتباط و تأ، متغير اعتماد اجتماعي داراي بيشتري)ابزاري و نگرش انتقادي
  .حكمروايي خوب در شهر بندرتركمن باشد

  

  معرفي منطقه مورد مطالعه

اين شهر  در ساحل جنوب شرقي  .ندرتركمن مي باشدمنطقه مورد مطالعه در تحقيق حاضر شهر ب  
) گرگان(كيلومتري شمال غربي مركز استان گلستان 40پست و هموار گرگان در حدود  درياي خزر و در جلگه

                                                 
  .با تامل بر عوامل سازنده كنش و عقالنيت ارتباطي انتخاب گشته استشاخص هاي مزبور   ١

شاخص هاي 
ارزيابي 

كننده وضع 
موجود 

حكمروايي 

 مشاركت

 شفافيت

 قانون مداري

 پاسخگويي

 ارايه
تصويري 
از وضع 
 موجود

تبيين وضع موجود 
از طريق عوامل 

سازنده ارتباط آزاد 
و عقالني بر طبق 

نظريه كنش 
ارتباطي و عقالنيت 

 رتباطي هابرماسا

اعتماد عمومي 
 و نهادي

عقالنيت غير 
 ابزاري 

 نگرش انتقادي
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 30دقيقه و  53درجه و  36ثانيه طول شرقي و  15دقيقه و  4درجه و  54و داراي مختصات است واقع شده 
 .اين شهر از جمله شهرهاي نوبنياد در شمال كشور است). 114:1368جعفري، (باشد ثانيه عرض شمالي مي

مكمل آن بندر امام  ؛شمالي خط آهن سراسري در نظر گرفته شد رضاشاه، به عنوان پايانه كه با آغاز دوره
ت از آن جا كه بنياد و برپايي اين شهر به دستور رضاخان صور. در ساحل خليج فارس است) شاهپور(يني خم

مورخ  55274شد و بعد از آن طي تصويب نامه شماره گرفته بود تا زمان انقالب اسالمي، بندرشاه ناميده مي
-9: 1383شفقي و ديگران، (دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور به بندرتركمن تغيير نام يافت  2/6/1358

جمعيت چهارمين شهر استان  نفر 48736امروزه نيز به عنوان مركز شهرستان بندرتركمن با داشتن ). 11
  .باشدگلستان مي

  

  مباني نظري

  ) :مفهوم و هدف(حكمروايي خوب 

هاي خاصي پيگيري  دستيابي به توسعه و بالندگي جوامع در هر دوره زماني از طريق نظريات و پارادايم   
ي درصدد دستيابي و در قالب يك الگوي كل مي گرددگذاري و در هر دوره، با مفاهيم گوناگوني هدف مي شود

، الگوي باز توزيع منابع )ميالدي 50دهه (الگوي رشد مانند  عبارت انداز الگوهايي الگوها اين. مي باشندبه آن 
، الگوي توسعه پايدار )ميالدي 70دهه (، الگوي تامين نيازهاي اساسي )ميالدي 60دهه (يا الگوي ساختارگرا 

است  تأكيدكه قابل  آن چهو كاركردي هر يك از الگوهاي فوق،  جداي از تمايزات مفهومي). به بعد 80دهه (
هاي مرز ميان الگوي جديد و قديم، جايگزيني محوريت انسان در اين الگوها به جاي محوريت فناوري در دهه

 رشد فقط نه كه شوداستدالل مي توسعه از جديد برداشت در). 191: 1386علوي زاده، (گذشته است 

انسان خوشبختي  و رفاه زمينه كننده تأمين به تنهايي نيز ثروت توزيع عادالنه حتي ثروت،توليد  و اقتصادي
 و راندمان افزايش تأكيد بر با تنهاو  ؛)38: 1388نوبخت، (كننده توسعه در جوامع بشري نيست  فراهم و ها

كي از مواردي كه در ي). 105:  1391اسماعيل زاده، (زد  رقم را جانبه توسعه همه تواننمي اقتصادي، رشد
با ) دولت ،حاكمان(جوامع مورد توجه قرار گرفت مقوله اداره جوامع و نحوه ارتباط اداره كنندگان  زمينه توسعه

 مديريت شيوه –كه حكمراني دريافت 1989 سال مطالعات در جهاني نيز بانك طوري كهبه  .مردم بوده است

: 1388تقوايي و تاجدار، (است  توسعه محوري موضوع -ندگان با حكومت كن شهروندان رابطه يا كشور اداره و
آقاي كوفي عنان دبير كل سابق سازمان ملل متحد نيز يك بار اعالم كرد كه حكمروايي خوب براي ). 48

حفاظت و پشتيباني از حقوق شهروندان و پيشرفت اقتصادي و توسعه اجتماعي، حياتي است 
)Waheduzzaman & Mphande, 2012: 2( .جامعهريزي شهري نيز در زمينه مديريت و برنامه 

 تكنولوژي يا مالي كمبود منابع شهري مديريت عمده مشكل كه است رسيده اين نتيجه به امروزه جهاني،

اين عوامل است  اداره شيوه در اصلي مشكل همه، از بيش و پيش ،بلكه .نيست ماهر انساني نيروي يا و مدرن
وارد متون جامعه  1980مفهوم حكمروايي از دهه بود كه  تفسيرهابا اين ).  46: 1388تقوايي و تاجدار، (

شناسي سياسي و اداره امر محلي شد و داللت بر موضوع يا محتوايي قديمي درباره رابطه قدرت و جامعه 
هاي نظري آن به دوران ارسطو و افالطون و ابعاد فلسفي طرح شده توسط آنها در زمينه داشت كه ايده

براي تشريح نحوه مناسب اعمال قدرت به منظور  غالباًاما امروزه اين واژه . گرددحكومت و شهروندي بر مي
سنگ بناي بازساخت و ). 181: 1391دربان آستانه و رضواني، ( مي شودتحقق توسعه پايدار به كار برده 
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براي راه  جست و جوهنگام در واقع در هر جامعه اي ). Mafnuisa, 2004: 490(توسعه پايدار مي باشد 
حل توسعه پايدار، همواره حكمروايي خوب به عنوان يك ابزار حياتي براي پيشبرد توسعه پايدار مطرح مي 

 :Kardos, 2012(گردد و به صورت يك عنصر حياتي در استراتژي هاي توسعه پايدار گنجانيده شده است 

خاطر فعاليتي است كه براي تعريف روابط و اثرات  و به همين ؛باشدحكمروايي محصولي انساني مي). 1166
كارآمدي حكومت در اين رويكرد تابعي از ). Bhuiyan, 2011: 414(متقابل دولت و جامعه مفيد است 

 متعالي رابطه خوب، رويكرد حكمروايي در). 44: 1386نيا، فاطمي(چگونگي ارتباط شهروندان با حكومت است 

 بازآفريني محلي بازيگران به هامسئوليت اختيارات و واگذاري و قدرت وزيعت طريق از شهروندان و دولت

ريزي توسعه شهري مدرن دارد كه و رهيافتي ساختارشكنانه به برنامه) 49: 1389رهنمايي و كشاورز، (ميشود 
يي در حكمروا). 36:  1389پورمحمدي و ديگران، (بيشتر مبتني بر مالكيت خصوصي و عقالنيت ابزاري است 

 ,Roberts et al(شامل جامعه مدني و سرمايه نيز مي باشد  ،بلكه ؛خوب تنها اصالح دولت مد نظر نيست

در اين هدف به يك حركت و گذار از ساختارهاي متمركز و سلسله مراتبي به طرف يك ). 968 :2007
 Bull(اشاره دارد  هاي اجتماعي و بازيگران غير دولتي از جمله بخش خصوصي رويكرد مشاركتي با سازمان

& Jones, 2006: 269(يك مدل تصميم گيري است كه بر اجماع و خروجي آن كه مدعي مشاركتي  ؛
از باال به (همچنين در تقابل با الگوهاي اداره يك طرفه ).  Gracia, 2006: 745(دارد  تأكيد ،بودن است

ل ميان سه بازيگر اصلي شهر يعني دولت كنش متقابشهرها و تعامالت يك سويه دولت با شهروندان به ) پايين
 در اين راستا بر رعايت). 54: 1382ايماني جارجرمي، (محلي، بخش خصوصي و جامعه مدني توجه دارد 

تا بدين وسيله . تأكيد دارد ...وعدالت، كارآيي و اثر بخشي  نظارت قانونمداري، مشاركت، شفافيت، چون اصولي
 در تعامل با هم به) دولت، شهروندان و نهادهاي غير دولتي(شهري  تلفمخ بازيگران گردد كه فراهم بستري

تمام بازيگران عرصه شهر، در فضايي دموكرات،  ؛)102:  1391اسماعيل زاده، (بپردازند  شهرها توسعه و اداره
راي نبايد فراموش كرد كه توسعه ب ،چرا كه. اعتمادزا و با روابطي انساني در توسعه شهر نقش داشته باشند

مي و اهميت و ارزشي است كه به افكار و عقايد آنها داده  انسان هامردم بوده و تنها راه تحقق آن در شركت 
تعاريف مختلفي از رهيافت حكمروايي خوب توسط پژوهشگران مختلف ). 11: 1380ضرابي و اذاني، ( شود
تعريف قرار دهيم بايد آن را به دو  منتها اگر بخواهيم اين رهيافت را به صورت ساده مورد. شده است ارايه

پيچيدگي . مفهوم حكمروايي و خوب، تقسيم نموده و معناي هر كدام از اين مفاهيم را مورد تحليل قرار دهيم
منتها در يك بيان ساده مي توان . يك تعريف ساده از آن را دچار مشكل مي سازد ارايهمفهوم حكمروايي، 

در نظريه حكمروايي، كارآمدي . ين شهروندان و حكومت اشاره داردگفت حكمروايي به چگونگي ارتباط ب
همچنين مفهوم ). 181: 1391تقوايي و تاجدار، (حكومت تابعي از چگونگي ارتباط شهروندان با حكومت است 

خوب بودن در اين رهيافت، معتقد است اين رابطه بين شهروندان و حكومت مي باسيتي شايسته و متعالي 
ايي بسياري براي تبيين اين خوب بودن تدوين گشته كه از مهمترين آنها مي توان به ه شاخص. باشد

ها متوجه مي شويم  اين شاخص با دقت در. شفافيت، پاسخگويي، قانونمداري، كارآمدي و مشاركت اشاره نمود
ن قاعده مند تا از بستر اي .كه تمامي آنها سعي در قاعده مند نمودن ارتباط بين شهروندان و حكومت دارند

بودن، ارتباط بين آنها، خوب، شايسته و متعالي گردد و اداره شهرها در سايه اين خوب بودن، به خوبي و 
به عبارت ديگر هدف حكمروايي خوب تنظيم روابط اجتماعي در بين حوزه هاي . شاسيتگي صورت گيرد

امكان توافق و برقراري انواع روابط  شهروندان،خصوصي و سياسي است تا از اين تنظيم محيطي فراهم گردد تا 
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تقوايي و (حقوق ديگران را نقض كنند  آن كهرا به طور آزادانه ، بدون ) اقتصادي، سياسي و فرهنگي(اجتماعي 
هاي  ها و سازمان  تا از اين طريق تمام طرف ها، گروه. با همديگر و حكومت داشته باشند) 48: 1388تاجدار، 

يگر همراه گردند و همه به نحوي در برنامه ريزي و مديريت شهر و جامعه دخيل درگير و مردم محل با يكد
  ).27: 1382اسدي، (شوند 
  

  كنش ارتباطي زمينه ساز حكمروايي خوب 

 است مدعي جهان، زيست و سيستم بخش، دو به تفكيك جامعه با ارتباطي هابرماس كنش نظريه در    

در  .است استراتژيكي و ابزاري هاي كنش و ها تقويت عقالنيت و گسترش جايگاه) دولت و بازار(كه سيستم 
 پيوند ارتباطي كنش و عقالنيت تقويت و با گسترش) حوزه هاي خصوصي و عمومي(جهان  زيست كه حالي

و پول ) دولت و بروكراسي(قدرت  و سلطه مدرنيته الزامات از ناشي تحوالت هابرماس نظر به. كند پيدا مي
 از ناشي مخاطرات .است شده زيست جهان تحريف و تضعيف مقابل در و سيستم فزاينده شدمنجر به ر) بازار(

است  داشته دنبال به را آن بازفئودالي شدن و جهان زيست استعمار اجتماعي، هاي بروز آسيب تحوالت اين
 تا .دنماي را تدوين مدرنيته از اي نظريه هابرماس مي كوشددر واقع ). 135: 1388نقيب زاده و نوروزي، (

 بر مبتني هاي حوزه بر سيستم الزامات سلطهنحوه  و كرده تبيين را معاصر اجتماعي هاي آسيب انواع بتواند

عالم و (كرد  بازسازي يا رفع شناسايي، را تناقضات اين طريق، از بتوان شايد تا ؛كند آشكار را ارتباطي ساختار
 ابزاري به عقالنيت صرف توجه دليل به مدرنيته ارد كه پروژهوي اعتقاد ددر اين راستا ). 166: 1390پورپاشا، 

 عقالنيت دهد، مي ارايه او كه حلي راه .است شده منحرف اصلي مسير از ارتباطي، عقالنيت گرفتن ناديده و

 دو بين او رو، ازاين. است مدرنيته در عقالنيت بحران از خروج براي راهي دنبال به در آن، كه است ارتباطي

 معقول كنش ميان تمايز او). 37: 1390عباسپور، (شود  مي قايل تمايز ارتباطي و هدفدار و معقول نشنوع ك

 .است يك هدف به دستيابي هدفدار كنش هدف .دهد مي قرار توجه مورد را ارتباطي كنش با هدفدار و
 منفعت جلب پي رد معقول و هدفدار كنش. است ارتباطي تفاهم به دستيابي ارتباطي كنش هدف ،كه درحالي

 هاست آدم پذير تعميم منافع دنبال به كنش ارتباطي ،كه درحالي .است راجع يه سو يك منافع به كه است

 كنش مقابل در ارتباطي كنش ترتيب، بدين .گيرد مي ها شكل كنش اين براساس مشترك هاي ارزش كه.

كه ) راهبردي كنش(جانبه  يك نافعم به رسيدن درصدد نه كنشگر آن، كه براساس ؛گيرد مي قرار راهبردي
 ايشيوه ،بلكه .ي نيستگفتار عمل يك صرفا ارتباطي كنش ،بنابراين .است تفاهم به رسيدن وجوي در جست

در كنش ارتباطي، شركت كنندگان بر همكاري و ). 15: 1385عبدالهيان و اجاق، (است  جامعه بازآفريني براي
بات خشك و رياضي وار و فشار سنت هاي از پيش موجود در ميان همياري خود مي افزايند و ديگر، محاس

 پايان نقطة). 119: 1378عليخواه، (نيست بلكه افراد با گفتمان سعي دارند تا راههايي براي توافق برگزينند 

 كه است موانعي ميان برداشتن از معناي به عقالنيت .است عقالني جامعه يك هابرماس، نظر مورد فراگرد

 حق انتقاد برابر در و شوند مي ارايه افكار آزادانه ، ارتباطي كنش در كلي طور به و كنندمي تحريف را ارتباط

 هابرماس در). 37: 1390عباسپور، (يابد  مي توسعه توافق غيرتحميلي استدالل، نوع دو اين طي .دارند دفاع

 بندي از تقسيم دور به انساني يتكل ايجاد آن هدف كه است جامعه آرماني اي گونه دنبال به جامعه مورد

 .يابد تحقق مي آزاد وگوي گفت و مباحثه آن در كه اي جامعه .است غيره و نژاد طبقه، جزمي و صوري هاي
 هر گونه از دور به بتوانند انسان ها آن در كه كرد وجو جامعه جست در بايد را انساني سعادت وي زعم به
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 كنش نظريه صورت در هر). 36: 1386نوذري، (برخوردار شوند  زادآ بحث امكان از هراس و اضطرار اجبار،

 يافتگي توسعه و ها كيفيت گفتمان براي سنجشي قابل مشخصه ارتباطي، عقالنيت كردن مطرح با ارتباطي

 بومي و كاربردي توسعه قابليت نظريه يك عنوان به ترتيب اين به و است كرده معرفي جامعه و عمومي حوزه

به زبان يورگن هابرماس، بايد راهي انديشيده شود كه انواع ). 21: 1385دالهيان و اجاق، عب(دارد  شدن
عقالنيت ابزاري كه به طور معمول در قانونگذاري و برنامه ريزي دولتي و از باال بروز مي كند، جاي خود را به 

در ). 36: 1386ي، اطهار(عقالنيت ارتباطي بدهد كه از طريق مشاركت دموكراتيك مردم ميسر مي شود 
به ظهور برنامه ريزي ارتباطي در عرصه شهرسازي  خصوصيت اين نظريهريزي شهري نيز زمينه شهر و برنامه

برنامه ريزي ارتباطي موافق ديدگاه برنامه ريزي از پايين به باالست و مشاركت جدي . ميده استآن جا
نظريه  ارايههابرماس با ). 23: 1386كراني، محمدي ما(شهروندان را در سطح تصميم گيري ضروري مي داند 

ارتباطي تصريح كرد كه اساس برنامه ريزي موثر و موفق بر شيوه هاي ارتباطي مبتني است و پيش نياز تحقق 
ابزاري كه به عنوان تنها استدالل در برنامه ريزي  –ارتباط سازنده، آن است كه عقالنيت ابزاري يا رويكرد فني 

 –استدالل فني : ها شامل  تري از استدالل و دامنه وسيع شودفاده مي شود، كنار گذاشته عقاليي گرايي است
ابزاري، استدالل اخالقي و استدالل احساسي كه همان تجربه حسي مردم از محيط اطراف است مورد توجه 

شهري متعلق به  فضاهاي كهآن جا  ازتوانيم بگوييم ميدر واقع ). 3: 1383افتخاري و بهزادنسب، (قرار گيرد 
 توسعه دغدغه هاي از يكي و رسانند هم به حضور آن در آزادانه بايستي كه است عرصه عمومي شهروندان

 معضالت از برخي تواند مي گفتماني پارادايم و ارتباطي كنش اين است، عمومي با عرصه تعامل نيز پايدار

متوجه مي شويم كه يكي از  آنچه گفته شدجه به با تو). 10: 1390سلطاني و نامداريان، (گويد  پاسخ را فكري
ارتباطي كه به قول هابرماس بايد با ويژگي  .مفاهيم اصلي در نظريه كنش ارتباطي، مقوله ارتباط است

شهروندان، امكان توافق و برقراري انواع  اين كهآورد براي  به وجودعقالنيت ارتباطي آراسته گردد تا فضايي را 
با دقت در . را به طور آزادانه با يكديگر و حكومت داشته باشند) صادي، سياسي و فرهنگياقت(روابط اجتماعي 

مشخص مي گردد كه در صورت شكل گيري چنين فضايي، بسترهاي الزم براي پياده سازي  اين تفسيرها
ه طور كه ذكر گشت، رهيافت حكمروايي خوب ب همان ،چرا كه. رهيافت حكمروايي خوب نيز فراهم مي گردد

دنبال متعالي نمودن رابطه و ارتباط بين شهروندان و حكومت مي باشد، حال اين رابطه متعالي در فضايي كه 
. هاي ارتباطي باشند، فرصت و زمينه بهتري جهت عينيت يافتن پيدا خواهد كرد ارتباطات از جنس كنش

ه به كنش و عقالنيت ارتباطي، موارد فوق نشان مي دهد كه آراسته شدن فضاي ارتباطات بين بازيگران جامع
 خوب، رويكرد حكمرواييچرا كه . مي تواند زمينه را براي اجرايي شدن رهيافت حكمروايي خوب فراهم گرداند

 به هامسئوليت اختيارات و واگذاري و قدرت توزيع طريق از شهروندان و دولت متعالي ميان  به دنبال رابطه 

  ).49: 1389كشاورز،  رهنمايي و(مي باشد  محلي بازيگران

  مدل مفهومي تحقيق

باشد و پژوهش حاضر در پي بررسي و شناسايي بسترهاي الزمه الگوي حكمروايي خوب در شهرها مي    
 اين پژوهش. كنددر اين راستا از نظريه كنش ارتباطي يورگن هابرماس به عنوان خاستگاه نظري استفاده مي

را از طريق اين مبناي نظري مورد تحليل و تبيين قرار دهد و بر اين  سعي دارد شناسايي اين بسترهاي الزمه
دارد كه مكان و فضايي كه اركان و بازيگران اصلي آن در روابط و ارتباطاتشان بر كنش هاي  تأكيدذهنيت 

ارتباطي معتقد هستند، مي تواند در جهت تحقق هدف رهيافت حكمروايي خوب كه همانا برقراري رابطه اي 
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با اين ذهينيت، فضاي ارتباطات . ي ميان شهروندان و حكومت مي باشد، زمينه هاي الزم را فراهم نمايدمتعال
تا . مورد تحليل قرار مي گيرد) شهر بندرتركمن(ميان شهروندان و حكومت محلي منطقه مورد مطالعه 

روايي خوب، فراهم مشخص مي گردد، اين ارتباطات مي تواند زمينه هاي الزم را براي تحقق رهيافت حكم
  .مي باشد) 2(مورد نظر به شرح شكل  فرآيندگرداند يا خير؟ 

  مدل مفهومي تحقيق) : 2(شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  )مطالعات نگارندگان: منبع (

  

  يافته هاي تحقيق

  .مي گردد ارايهمطالب اين قسمت در دو قسمت توصيف و تبيين 

   توصيف وضع موجود حكمروايي خوب در منطقه مورد مطالعه

در اين قسمت اطالعات حاصل از پرسشنامه ها جهت ترسيم وضع موجود الگوي حكمروايي مطلوب در    
پرسشنامه مورد نظر براي دو جامعه آماري كاركنان شهرداري و . گرفتشهر بندرتركمن مورد بررسي قرار 

ها در پرسشنامه به صورت طيف پنج گزينه اي ليكرت  همچنين جواب. دششهروندان بندرتركمن طراحي 
كه در بررسي هاي آماري به هر كدام از اين . طراحي شده است) خيلي زياد، زياد، متوسط، كم، خيلي كم(

) 5/2(داده شده و از جوابهاي نمونه ها ميانگين گرفته شده و ميزان ) 1، 2، 3، 4، 5(جوابها به ترتيب مقادير 
تر از آن به عنوان وضعيت نامناسب و بالعكس منظور  به عنوان حد متوسط انتخاب گشته و ميانگين هاي كم

در زمينه تعريف متغيير و گويه براي مفهوم حكمروايي خوب در پرسشنامه از چهار اصل و بعد . گشته است
اطالعات . اده شده استاستف) مشاركت، شفافيت، قانونمداري و مسئوليت و پاسخگويي(اين مفهوم يعني 

  .مي باشد) 1(حاصل به شرح جدول 

 ذهنيت تحقيق

 حكمروايي خوب

ايجاد رابطه ايي متعالي ميان 
 شهروندان و حكومت

شكل گيري فضايي كه زمينه هاي الزم جهت 
 .عالي مورد نظر را دارا مي باشدايجاد رابطه مت

فضايي كه در آن ارتباطات ميان 
شهروندان و حكومت محلي بر مبناي 

 .عقالنيت ارتباطي مي باشد

 حكمروايي خوب

ايجاد رابطه ايي متعالي ميان 
 شهروندان و حكومت

ه هاي الزم جهت عدم شكل گيري فضايي كه زمين
 .ايجاد رابطه متعالي مورد نظر را داشته باشد

فضايي كه در آن ارتباطات ميان شهروندان و 
حكومت محلي بر مبناي عقالنيت ارتباطي 

 .نمي باشد

تحليل و 
تبيين اين 
ذهنيت در 

منطقه 
مورد 
 مطالعه
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  هاي حكمروايي خوب در شهر بندرتركمن وضع موجود شاخص) : 1(جدول 
  شهروندان  كاركنان شهرداري 

  ميانگين  شاخص  عامل  الگو  ميانگين  شاخص  عامل  الگو

  
ب 

ي خو
حكمرواي

  
  

ت
مشارك

  
  

  3/2  اعتماد عمومي

ب
ي خو

حكمرواي
  

  
ت

مشارك
  

  

  3/2  اعتماد عمومي
  9/1  اعتماد نهادي  25/2  اعتماد نهادي

داشتن روحيه مشاركت   2/2  اعتماد به شهروندان
  پذيري

2/2  

  13/2  ميانگين مجموع  2  اعتقاد به مشاركت شهروندان
  18/2  ميانگين مجموع

ي
قانون مدار

  
  

  6/2  اعتقاد به نفس قانون هاي شهري

قان
ي

ون مدار
  

اعتقاد به نفس قانونهاي 
  شهري

2/2  

اعتقاد به قانون مداري 
  شهروندان 

اعتقاد به قانون مداري   25/2
  مسئوالن امور شهري

9/1  

  اعتقاد به قانون مداري سازمان
  

1/3    
  ميانگين مجموع

  
  05/2  

  
  6/2  ميانگين مجموع

ت
شفافي

  
  

اطالع رساني در مورد طرح هاي 
  شهري

  

2/2  
ت

شفافي
  

  
اطالع رساني در مورد 

  طرح هاي شهري
6/1  

اطالع رساني در مورد قراردادها 
  و مناقصه هاي طرح ها

اطالع رساني در مورد   1/2
قراردادها و مناقصه هاي طرح 

  ها

2/1  

نظرخواهي از شهروندان در 
  مورد طرح هاي شهري

2    
  ميانگين مجموع

  
  4/1  

  1/2  ميانگين مجموع  

ي
ت وپاسخ گوي

مسئولي
  

  

  
احساس مسئوليت در قبال 

  توسعه شهر

5/3  
  

ي
ت وپاسخ گوي

مسئولي
  

  

استفاده از انتقادات 
  شهروندان

7/1  

پيگيري حضوري مسئولين 
  جهت حل مشكالت 

احساس مسئوليت   8/2
  مسئولين

5/1  

ارايه نظرات توسط شهروندان به 
  مسئولين

وري پيگيري حض  4/2
  مسئولين جهت حل مشكالت

6/1  

تسهيالت و تشكيالت خاص 
جهت رسيدگي و پيگيري نظرات 

  شهروندان

2/2    
  

  ميانگين مجموع

  
  

  6/1  
برگزاري جلسات منظم در 

ادارات جهت پاسخگويي به 
  شهروندان

1/2  

  6/2  ميانگين مجموع
  8/1  املميانگين كلي چهار ع    37/2  ميانگين كلي چهار عامل

  )مطالعات نگارندگان: منبع (
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در الگوي حكمروايي خوب يعني  تأكيداطالعات جدول فوق نشان مي دهد كه اصول چهارگانه مورد 

مشاركت، قانونمداري، شفافيت و مسئوليت هم در شهرداري و هم در بين شهروندان بندرتركمن وضعيت 
و در ) 37/2(ر عامل فوق در شهرداري اهاي چه لي شاخصميانگين ك طوري كهبه . مناسبي را دارا نمي باشند

در بين عوامل . مي باشند) 5/2(از حد متوسط مورد نظر  كم تركه هر دو  ؛مي باشد) 8/1(بين شهروندان 
از حد متوسط بوده و  كم ترداراي ميانگين ) 1/2(و شفافيت ) 18/2(چهارگانه در شهرداري، عوامل مشاركت 

منتها وضعيت . داراي ميانگين باالتر از حد متوسط مي باشند) 6/2(مسئوليت پذيري عوامل قانونمداري و 
كه در بين آنها  ؛از حد متوسط مي باشند كم ترهاي فوق در بين شهروندان همگي داراي ميانگين هايي  عامل

  .ي را دارا هستندكم تراعتقاد به شفافيت و مسئوليت پذيري، مسئوالن شهري ميانگين هاي 
  

  :ين وضع موجود حكمروايي خوب در منطقه مورد مطالعه تبي

جنبه اي از جوانب امر كه مساله را نافهم  و له را آشكار كردنأمعنا كردن، پيچيدگي مسبه تبيين يعني   
در تبيين دو كار مهم بايد صورت بگيرد كه از . كرده است، زدودن و او را معلوم و عقل پسند و عقل پذير كردن

ارتباط  اين كهدوم  .حادثه تعليل شود، يعني علت وقايع گفته شود اين كهنخست : نمي شود  كم ترآن دو 
در اين قسمت جهت تبيين چگونگي وضع ). 170: 1392صادقي و رهنما، (بين وقايع هم نشان داده شود 

يه كنش موجود حكمروايي خوب در شهر بندرتركمن و شناسايي عوامل ايجاد كننده اين وضعيت، بر طبق نظر
، عقالنيت ابزاري و خرد دولتي كه از طريق )عمومي و نهادي(اعتماد اجتماعي : ارتباطي هابرماس از سه عامل 

م دو مرحله فوق آن جاهمچنين جهت . استفاده مي كند ؛ي، عملياتي در پرسشنامه گنجانده شدهشاخص هاي
با استفاده از آزمون همبستگي  فوق توصيف مي گردد، سپس شاخص هايتبيين ابتدا وضعيت  فرآينددر 

مورد سنجش قرار مي گيرد و در ) به عنوان متغير وابسته(با حكمروايي خوب  شاخص هااسپيرمن ارتباط اين 
از طريق تحليل ) به عنوان متغير وابسته(بر حكمروايي خوب  شاخص هاخاتمه ميزان تاثيرگذاري اين 

  .و اطالعات حاصل را نشان مي دهد فرآينداين ) 2(جدول .رگرسيوني بررسي مي گردد
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  عوامل تبيين كننده وضع موجود حكمروايي خوب) : 2(جدول 

  شهروندان  كاركنان شهرداري
  ميانگين  شاخص  عامل  الگو  ميانگين  شاخص  عامل  الگو

  
ي و عوامل سا

ت ارتباط
ي دو سويه بر طبق عقالني

ب گفتمان
ب در قال

ي خو
تبيين وضع موجود حكمرواي

زنده آن
  

اعتماد 
  اجتماعي

  25/2  نهادي

  
ي و عوامل سازنده آن

ت ارتباط
ي دو سويه بر طبق عقالني

ب گفتمان
ب در قال

ي خو
تبيين وضع موجود حكمرواي

  
    

اعتماد 
  اجتماعي

  9/1  نهادي
  3/2  عمومي  3/2  عمومي

  
  
  

عقالنيت 
  غير ابزاري

در امور شهري با 
وجود نبود نفع 

شخصي مشاركت 
  .مي كنم

2    
  
  

عقالنيت غير 
  ابزاري

در امور 
شهري با 

وجود نبود 
نفع شخصي 
مشاركت مي 

  .كنم

8/1  

اين روزها كسي 
به دنبال منافع 
  .شخصي نمي باشد

اين روزها   1
كسي به 

دنبال منافع 
شخصي نمي 

  .باشد

1  

كسي در برقراري 
ارتباط با ديگران 

به دنبال نفع 
  .شخصي نمي باشد

كسي در     5/1
ري برقرا

ارتباط با 
ديگران به 
دنبال نفع 

شخصي نمي 
  .باشد

1  

  2/1  ميانگين  5/1  ميانگين
  
  
  
  
  
نگرش 
  انتقادي

مي توان از 
مقام باال (كارفرما 

  انتقاد نمود) دستي

1    
  
  
  
نگرش 
  انتقادي

مي توان از 
مقام (كارفرما 

) باال دستي
  انتقاد نمود

1  

در صورت انتقاد، 
آسيبي به جايگاه 

ويش وارد شغلي خ
  .نمي آيد

در صورت   2
انتقاد، آسيبي 

به جايگاه 
شغلي خويش 
  .وارد نمي آيد

8/1  

فضا جهت انتقاد 
از وضع موجود 

  .فراهم است

فضا جهت   5/1
انتقاد از وضع 
موجود فراهم 

  است

1  

  2/1  ميانگين  5/1  ميانگين

  )مطالعات نگارندگان: منبع (

  :سه مقوله مورد تحليل قرار داداطالعات جدول فوق را مي توان در 
دهد كه ميزان اعتماد عمومي هم در بين كاركنان شهرداري و هم جدول فوق نشان مي: اعتماد اجتماعي 

) 9/1(تر از حد متوسط  همچنين اعتماد نهادي در بين شهروندان پايين. باشدشهروندان بندرتركمن پايين مي
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 –عمومي (دارد و به طور كلي ميزان اعتماد اجتماعي ) 5/2(و در بين كاركنان شهرداري حالت متوسط 
تواند باعث فاصله بين مسئوالن شهري و شهروندان به اين امر مي .باشددر هر دو جامعه پايين مي) نهادي

شاركت، اين فاصله بر ساير اركان اين الگو نيز مانند م .عنوان دوسوي گفتمان در الگوي حكمروايي خوب گردد
اعتماد نهادي پايين شهروندان باعث ترديد در  طوري كهبه . رگذار خواهد بوداسخگويي تأثيشفافيت و پ

هاي شهري مسئوليت پذيري مسئوالن شهري گشته و همچنين سبب تمايل كم آنها جهت مشاركت در پروژه
آنها در  همچنين عدم اعتماد كاركنان شهرداري به مشاركت شهروندان سبب عدم استفاده از نظرات. گرددمي

گردد و اعتماد نهادي پايين آنها نيز سبب عدم جديت و مسئوليت پذيري در پيگيري امور محوله اداره شهر مي
در ارتباط شهروندان با شهرداري اتفاق افتاده است و وجود اين فاصله ) 1(مواردي كه بر طبق جدول . مي شود

  .  دهداعتمادي را نشان ميو فضاي بي
و ) 5/1(اطالعات نشان مي دهد كه عقالنيت غير ابزاري در بين كاركنان شهرداري : ابزاري عقالنيت غير    

اين امر نشان مي دهد كه هر دو گروه . بندرتركمن بسيار پايينتر از حد متوسط مي باشد) 2/1(شهروندان 
باطات خويش به دنبال اعتقادي به عقالنيت غير ابزاري در روابط و ارتباطات ندارند و معتقدند كه همه در ارت

اين . دستيابي به هدف و منفعت خاصي مي باشند و ارتباطات خويش را بر پايه اين امر سازماندهي مي كنند
خصيصه عاملي تهديد كننده در شكل گيري حكمروايي خوب به عنوان يك ارتباط سالم بوده و آن را تحريف 

  .خواهد كرد
 عمومي موضوعات درآوردن نقد بوتة به يعني انتقاد عقالني طي،ارتبا عقالنيت مشخصه: نگرش انتقادي     

 ترين به نظر هابرماس بزرگ). 20: 1385عبدالهيان و اجاق، ( .است عقالني توان از استفاده با و مباحثه قابل و

). 565- 562: 1381مك ايتاير، (است  نقادي مقوله در ها عقالنيت ديگر با غرب عقالنيت اختالف ترين مهم و
طالعات نشان مي دهد كه نگرش انتقادي در بين كاركنان شهرداري و شهروندان بسيار پايين مي باشد و ا

مويد اين نكته است كه محافظه كاري ناشي از خرد دولتي و عقالنيت اداري در شهرداري و همچنين در بين 
يج نگرش انتقادي فراهم شهروندان در كنار عدم انتقاد پذيري مسئوالن سبب گشته كه فضاي الزم جهت ترو

  . نبود و ضعيف بودن اين نگرش سبب ادامه يافتن وضع موجود و عدم پويايي مي گردد. نباشد
فوق با حكمروايي خوب نيز بر طبق آزمون همبستگي اسپيرمن به شرح جدول  شاخص هاينحوه ارتباط 

  .مي باشد) 3(
  ون همبستگي اسپيرمنموثر و حكمروايي خوب اساس آزم شاخص هايرابطه ): 3(جدول 

ضريب همبستگي   شاخص
  اسپيرمن

نوع   معناداري
  ارتباط

  مثبت  000/0  743/0  و حكمروايي خوب) نهادي –عمومي (اعتماد اجتماعي 
 مثبت  000/0  632/0  عقالنيت غير ابزاري و حكمروايي خوب

 مثبت  000/0  618/0  نگرش انتقادي و حكمروايي خوب

  )مطالعات نگارندگان: منبع (

اشاره شده و كيفيت حكمروايي خوب به عنوان  شاخص هايطالعات جدول فوق نشان مي دهد كه بين ا
هر سه  Pمقدار  طوري كهبه . فراهم كننده يك ارتباط و گفتمان آزاد ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد

 05/0ح خطاي مي باشد و نشان دهنده رابطه معناداري در سط) 000/0(يعني  05/0از  كم ترشاخص فوق 
، عقالنيت غير ابزاري و نگرش انتقادي با كيفيت برقراري )عمومي و نهادي(اعتماد اجتماعي  شاخص هايبين 
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همچنين ميزان ضرايب همبستگي در جدول نشان مي دهد . حكمروايي خوب در شهر بندتركمن وجود دارد
با ميزان ) عمومي و نهادي( كه در بين سه شاخص مورد اشاره، ضريب ارتباط شاخص اعتماد اجتماعي

است كه ضريب ارتباط آن با  كيفيت برقراري مؤيد اين اين مطلب . از دو شاخص ديگر بيشتر است) 743/0(
هر چند به طور كلي ضريب ارتباط هر سه شاخص با كيفيت . حكمروايي خوب باالتر از دو شاخص ديگر است

نين جهت ارتباط هر سه شاخص نيز مثبت مي باشد همچ. برقراري حكمروايي خوب در حد بااليي مي باشد
با افزايش و بهبود وضعيت آنها، كيفيت برقراري حكمروايي خوب به عنوان يك گفتمان و ارتباط  اين كهيعني 

  . سالم و تحريف نشده نيز بهتر خواهد شد
بر ) مستقلبه عنوان متغير (در مرحله بعد جهت مشخص كردن سهم هر كدام از سه شاخص اشاره شده   

تحليل . از روش تحليل رگرسيوني استفاده مي شود) به عنوان متغير وابسته(كيفيت برقراري حكمروايي خوب 
رگرسيون اين امكان را براي محقق فراهم مي كند تا تغييرات متغير وابسته را از طريق متغيرهاي مستقل 

). 169: 1382كالنتري، (وابسته تعين كند پيش بيني و سهم هر يك از متغيرهاي مستقل را در تبيين متغير 
) β(براي پي بردن به اهميت و نقش متغيرهاي مستقل در پيشگويي معادله ي رگرسيون بايد از مقادير 

توان در مورد از طريق آن مي ،بنابراين .باشنداستاندارد شده مي) β(كه مقادير بتا  آن جااز . استفاده كرد
نشان دهنده اهميت نسبي و نقش آن در ) β(واقع بزرگ بودن مقادير بتا  در. اهميت نسبي قضاوت كرد

توان به عبارت ديگر در اين روش مي). 19: 1390زاده، زاده و آقاسيابراهيم(پيشگويي متغير وابسته مي باشد  
نده در واقع اين ضرايب نشان ده. از ضرايب بتا براي تعيين اهميت نسبي يك متغير مستقل استقاده كرد
  ).79: 1389رفيعيان و ديگران، (ميزان تاثيرگذاري هر يك از متغيرهاي مشاهده شده بر متغير پنهان است 

  
  عوامل موثر بر كيفيت برقراري حكمروايي خوب بر مبناي تحليل رگرسيوني در شهر بندرتركمن) : 4(جدول 

Sig   آزمون
T  

β  R
2  

R  متغير مستقل  متغير وابسته  

گفتماني دو (كيفيت برقراري حكمروايي خوب   81/0  63/0  81/0 73/25 000/0
 )سويه بين اداره كنندگان و اداره شوندگان شهر

اعتماد اجتماعي 
 )نهادي -عمومي(

گفتماني دو (كيفيت برقراري حكمروايي خوب   72/0  72/0  72/0  71/22 000/0
 )سويه بين اداره كنندگان و اداره شوندگان شهر

 ابزاريكنش غير 

گفتماني دو (كيفيت برقراري حكمروايي خوب   62/0  38/0  62/0  45/17 000/0
 )سويه بين اداره كنندگان و اداره شوندگان شهر

 نگرش انتقادي

  )يافته هاي تحقيق: منبع (

  
در بين متغيرهاي مستقل مورد نظر تحقيق، ) β(بر طبق مقادير بتا جدول فوق نشان مي دهد كه     

درصد بيشترين تاثير را بر متغير وابسته تحقيق  95با سطح اطمينان ) نهادي - عمومي(ر اعتماد اجتماعي متغي
بعد از اعتماد . مي باشد) 81/0(آن ) β(چرا كه مقدار . يعني كيفيت برقراري حكمروايي خوب داشته است

به ) β( ،)62/0(ادي با مقدار و نگرش انتق) β( ،)72/0(كنش غير ابزاري با مقدار  شاخص هاياجتماعي نيز 
  .ترتيب داراي بيشترين تاثير بر متغير وابسته مورد نظر بوده اند
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  آزمون فرضيات  

در الگوي  تأكيداصول چهارگانه مورد مشخص مي گردد كه ) 1(بر طبق جدول شماره : فرضيه اول
در بين شهروندان حكمروايي خوب يعني مشاركت، قانونمداري، شفافيت و مسئوليت در شهرداري و 

چهار عامل فوق در  شاخص هايميانگين كلي  طوري كهبه . بندرتركمن وضعيت مناسبي را دارا نمي باشند

مي ) 5/2(از حد متوسط مورد نظر  كم ترمي باشد كه هر دو ) 8/1(و در بين شهروندان ) 37/2(شهرداري 
تركمن وضعيت خوبي ندارد و هنوز اين اطالعات نشان مي دهد كه حكمروايي خوب در شهر بند. باشند

چون مشاركت در بين شهروندان و شهرداري پايين است، . بسترهاي الزمه جهت اجراي آن فراهم نيست
اطالعات و استفاده از نظرات  ارايهشهروندان اعتقاد به مسئوليت پذيري مسئوالن شهري ندارند، شفافيت در 

مي آورد كه بسترهاي  به وجودموعه اين عوامل فضايي را مج . ...شهروندان از طرف شهرداري ضعيف است و
فرضيه اول اثبات مي  تفسيرهابا اين . الزمه جهت سوار شدن الگوي حكمروايي خوب را سست جلوه مي دهد

  .گردد
مشخص مي گردد كه عوامل سازنده عقالنيت ارتباطي در شهر ) 2(بر طبق جدول: فرضيه دوم     

اين امر نشان مي دهد كه . هستند) 5/2(دارند و همگي پايينتر از حد متوسط بندرتركمن وضعيت مطلوبي ن
پايه هاي الزم جهت تقويت عقالنيت ارتباطي ضعيف مي باشد و اين ضعف تاثيرات خود را بر تمام اركان 

فرضيه دوم نيز اثبات  تفسيرهابا اين . ارتباط در حالت عام و حكمروايي خوب در حالت خاص خواهد گذاشت
  .ي گرددم

عمومي و (مشخص مي گردد كه در بين سه شاخص اعتماد اجتماعي ) 3(بر طبق جدول : فرضيه سوم    
، داراي باالترين )عمومي و نهادي(، عقالنيت غير ابزاري و نگرش انتقادي، شاخص اعتماد اجتماعي )نهادي

ضريب ارتباط آن با  كيفيت اين مطلب است كه مي باشد و نشان دهنده ) 743/0(ضريب همبستگي با مقدار 
نشان مي دهد كه متغير اعتماد ) 4(همچنين جدول.. دو شاخص ديگر است برقراري حكمروايي خوب باالتر از

درصد بيشترين تاثير را بر متغير وابسته تحقيق يعني كيفيت  95با سطح اطمينان ) نهادي - عمومي(اجتماعي 
فرضيه سوم نيز  تفسيرهابا اين . مي باشد) 81/0(آن ) β(ار چرا كه مقد. برقراري حكمروايي خوب داشته است

  .اثبات مي گردد
  

  نتيجه گيري

پس جهت به . به طور كلي، رهيافت حكمروايي خوب محصول دوراني موسوم به مدرن مي باشد     
صوصيات شيوه اداره و مديريت آن به صورت مدرن و با خ كارگيري در شهرها، فضايي را خواستار است كه اوالً

نحوه ارتباطات و كنش هاي افراد آن نيز به صورت مدرن و منطبق با عصر روشنگري  ثانياً. باشدخاص آن 
با مطالعات صورت گرفته مشخص شد كه در شهر بندرتركمن فضاي الزم جهت به كارگيري رهيافت . باشد

نحوه اداره و مديريت شهري در  طوري كهبه . حكمروايي خوب منطبق با دوران مدرن نبوده و فراهم نمي باشد
رهيافت حكمروايي خوب شيوه  ،كه در حالي .شيوه هاي دوران ماقبل مدرن مي باشد بر پايهاين شهر هنوز 

همچنين فضاي ارتباطي در شهر بندتركمن نيز بر طبق نظريات هابرماس با . هاي مدرن را طلب مي كند
مشاهده مي شود كه هم شيوه اداره و هم فضاي . شدخر منطبق مي باداري متأدوران مدرنيته يا سرمايه 

ارتباط در شهر بندرتركمن با زمانه اي كه باعث مطرح شدن رهيافت حكمروايي خوب در مجامع بين المللي 
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به علت همين عدم انطباق در مرحله اجرا نيز ناموفق خواهد بود  فاصله و عدم انطباق مي باشد كه  شد، داراي
 ،ولي .هايي كه زاييده فضاي حاكم بر دوران مدرن است به وجود آمده استفرآيندثر چون اين رهيافت در ا

فضاي حاكم بر اداره و مديريت شهري، ارتباطات و كنش هاي بين افراد در شهر بندرتركمن، با دوران مدرن 
   .عنوان شده است) 3(موارد فوق در شكل . انطباقي ندارد

  
  يري رهيافت حكمروايي خوب در شهر بندرتركمنوضعيت زمينه هاي به كارگ) : 3(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )مطالعات نگارندگان: منبع (                                                                                                                 

  
 بايدر شهر بندرتركمن شكل فوق نشان مي دهد كه جهت به كارگيري رهيافت حكمروايي خوب د    

همچنين كنش ها و تعامالت افراد نيز منطبق با عصر مدرن و  .شيوه اداره شهر حالتي مدرن به خود گيرد
عصر مدرن را از ساير اعصار متمايز مي كند، حضور و كاركرد  آن چهو اگر بپذيريم كه . روشنگري باشد
نيم بگوييم جهت گذار به مدرنيته و به طبع آن پس مي توا). 7: 1385عبدالهيان و اجاق، (عقالنيت است 

 زمينه سازي جهت به كارگيري شيوه هاي مدرن ادره شهر به مانند حكمروايي خوب، لزوم بازنگري در كنش
در خاتمه مي توان گفت . ها و تعامالت و برقراري آنها بر اساس عقالنيت ارتباطي به شدت احساس مي گردد

وعي رمانتيسم فلسفي يا ارمغان تفكري غير واقع بينانه و آرمان شهرگرايانه رهيافت حكمروايي خوب شهري ن
بر مبناي عقالنيت  متفاوت از رهيافت هاي مرسوم مديريت شهري و شهرداري گرايي كه عمدتاً ،بلكه ؛نيست

يه ابزاري و مالكيت خصوصي شهروندان قرار دارد از رهگذر عقالنيت ارتباطي آنها و متشكل بر بنيان سرما
  ).48:  1389پورمحمدي و ديگران، (اجتماعي به وجود مي آيد 

  
  
  
  
  
  
  

  مدرنيته يا سرمايه داري متاخر مدرن ماقبل مدرن

  :شيوه ادره شهر بندرتركمن 

  حكمراني به جاي حكمروايي) -1

ضعف در شفافيت، پاسخگويي و ) -2

  قانونمداري

  اعتقاد ضعيف به مشاركت شهروندان) -3

  پايين ساختار متمركز و از باال به) -

 نبود زمينه هاي الزم جهت نگرش انتقادي) -4

بازنگري در : هايي مانند فرآيند

مفهوم توسعه، دموكراتيزه كردن 

دولتها، تمركززدايي، توجه به 

و جامعه  نقش مشاركت مردم

در تقسيم قدرت مدني، بازنگري 

كه منجر به مطرح ...  در جوامع و

شدن شيوه هاي نوين ادره شهرها 

 .نظير حكمروايي خوب شد

  :فضاي ارتباطات و تعامالت در شهر بندرتركمن 

  ضعف اعتماد به خصوص در بعد نهادي) -

باطاتي با خصيصه عقالنيت ابزاري و رواج ارت) -

  استراتژيك

  ضعف كنش هايي با خصيصه عقالنيت ارتباطي) -

 نبود زمينه هاي الزم جهت نگرش انتقادي) -

 (  
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  منابع فهرست 

برنامه ريزي و مديريت شهري از قلمرو علم تا ميدان سياست ) : 1382(اسدي، ايرج  -1

  . 57، ماهنامه شهرداريها، سال پنجم، شماره )گو با علي مدني پورو  گفت(

خوب، راه چاره تحقق شهر خوب، حكمروايي ) : 1391(اسماعيل زاده، حسن  -2

  .288شماره  اقتصادي، -اطالعات سياسي

حاكميت شايسته و ضرورت احياي حوزه عمومي، فصلنامه ) : 1386(اطهاري، كمال  -3

 .، شماره نوزدهم و بيستمجستارهاي شهرسازي

برنامه ريزي ارتباطي، رويكردي ) : 1383(ا فتخاري، ركن الدين و جانعلي بهزادنسب  -4

، فصلنامه مدرس علوم به نظريه برنامه ريزي با تاكيد بر برنامه ريزي توسعه روستايي انتقادي
  .1، شماره 8انساني، دوره 

، فصلنامه حكمروايي شهري و پژوهش شهري) : 1382(ايماني جارجرمي، حسين  -5
  .16- 15مديريت شهري شماره 

كمروايي ح) : 1389(پورمحمدي، محمدرضا، كريم حسين زاده دلير و عيسي پيري  - 6

فضايي ارتباطي و فاعليت  –آزمون نظم نهادي : مطلوب شهري بر بنيان سرمايه اجتماعي 

مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال  كالن شهر تبريز،: مندي غير اقتصادي مطالعه موردي 
  .اول، شماره اول

درآمدي بر حكمروايي خوب شهري در ) : 1388(تقوايي، علي اكبر و رسول تاجدار  -7

  .23، فصلنامه مديريت شهري، شماره يكردي تحليليرو

.؛ چاپ سوم، انتشارات گيتاشناسي، تهران نقشه خواني گيتا شناسي؛ )1368(، عباس عفريج -8
    

تبيين عوامل موثر بر حكمروايي ) : 1391(دربان آهسته، عليرضا و محمدرضا رضواني  -9

، دو فصلنامه مديريت شهرستان قزوين: روستايي در حكومت هاي محلي؛ مطالعه موردي 
  .29- 28شهري، شماره هاي 

بررسي الگوي حكمرواي خوب و نقش : ) 1389(رهنمايي، محمد تقي و مهناز كشاورز   -10

، دو فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي، دولت در مديريت و اداره امور شهرها در ايران
  .سال اول، شماره اول

تحليل نقش فضاهاي شهري در ) : 1390(سلطاني، علي و احمدعلي نامداريان   -11

فصلنامه باغ نظر، شماره هجدهم،  دستيابي به توسعه پايدار شهرها، تبيين پارادايم ارتباط،
  .سال هشتم

روند تحوالت جمعيت ؛ )1383(شفقي، سيروس، اصغر ضرابي، رحيم بردي آنامرادنژاد   -12

، 3، شماره 2يا و توسعه، سال ؛ مجله جغرافو افق آينده آن 1335- 75بندرتركمن طي سال هاي
 . 83تابستان 
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