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شکاف سیاسی را حل کند و به توسعه مطلوب برسد؛ توسعه سیاسی است .هدف پژوهش

و شهر در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان مؤثر است .به نظر میرسد توسعه
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سیاسی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان مؤثر است و کمرنگ کردن شکاف
قومیتی از طریق همبستگی اجتماعی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان مؤثر است.
به نظرمیرسد اعتماد عمومی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان مؤثر است.
کلید واژگان :حکمراني خوب ،مشارکت سیاسی ،توسعه سیاسی ،همبستگی اجتماعی،
اعتماد عمومی ،حاکمیت قانون
مقدمه و بیان مسئله

هرکس نام زاهدان را میشنود ،ناخواسته محرومیت و عدم توسعهیافتگی به خاطرش
میرسد؛ و اتقاقا راهحل عدم توسعهیافتگی آن مربوط به مردمان و اقوام آن است .زاهدان را
دو قوم فارس با گرایش مذهبی شیعه و بلوچ با گرایش مذهبی سنی تشکیل میدهد .در
حال حاضر شاهد یک شکاف هویتی و شکاف مذهبی هستیم که جمعاً منجر به عدم
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یکپارچگی و یکدستی مطالبات مردم و نخبگان در جهت توسعه ،شده است .حل این مسئله
با توجه به الگوی حکمرانی خوب و جامعه مدنی که منجر به مشارکت سیاسی میشود؛
قابلحل است .لذا توسعه سیاسی و رشد آگاهیهای سیاسی و انتخابات آزاد بهدوراز
نگرشهای طایفگی و فامیلی ،راهحل الگوی مدنظر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان
است.
نگاهی به سیر تحول رویکرد اداره و مدیریت شهری نشان میدهد که دیگر نمیشود
همچون گذشته بدون توجه به رویکرد مشارکتی و توجه به مقیاسهای محلی به

برنامهریزی پرداخت (شمس پویا و توکلی نیا .)195 :0217 1،برای تجزیه تحلیل مدیریت
شهری باید به شناخت وضعیت موجود پرداخت .ازنظر هاروی یکی از معروفترین
کمکها برای شناخت مدیریت شهری این است که تغییر در عملکرد عرصه مدیریتی را

توضیح دهد (توما و کاستا )0128 :0217 0،از دهه  1982موضوع حکمرانی بهموازات
تأثیرات جهانیشدن در مسائل سیاسی موردبررسی قرارگرفته است و در راستای بهکارگیری
. Shamspouya & Tavaklinia
. Toma & Costa-Martı
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آن تقسیمبندی مسئولیتها در عرصه شهری شکلگرفته است (اوزن .)107 :0227 1،در
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سیستم مدیریت شهری نوین برای رفع این مشکالت و چالشهای در زندگی شهری،
الگوهای متعددی ارائهشده است .یکی از این الگوها که مدل غالب در مدیریت شهری
محسوب میشود ،الگوی حکمرانی خوب شهری است (دول ون دن و همکاران:0215 0،

.)113
حکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی با
یکدیگر ،نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز داشته
و فرایندی است که از طریق جوامع و سازمانها تصمیمات خود را اتخاذ و بهواسطه آن،
مشخص میکنند که چه کسانی در این فرایند درگیر و چگونه وظیفه خود را به انجام
برسانند (گیالنیا و همکاران .)91 :0211 3،برنامهریزی و تصمیمگیری یکی از وظایف و

ابزارهای مهم مدیریت درست است که بر اساس آن روشهای دستیابی به هدفها اعم از

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...شناسایی میشود (تومانی و چری مور .)3 :0218 4،برای
کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت تدوین میشوند .با ناتوانی دولتها در پاسخگویی به
نیازهای گوناگون شهری و منطبق نبودن نیازها و خواستههای شهروندان با طرحها و
برنامههای ارائهشده و ضرورت مسئولیتپذیری بیشتر در اداره امور شهری ،امروزه الگویی
از اداره شهرها بر پایه نگرش نوینی از حکمروایی شهری مطرحشده است که همسو با
دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی به مشارکت جدی در اداره امور شهرها فراخوانده

میشوند (برونتا و همکاران.)18 :0219 5،

حکمرانی خوب نقش مهمی را در شکل دادن فضایی مناسب برای مشارکت شهروندان
ایفا میکند .ولی در سالهای اخیر مشارکت در طرحهای برنامهریزی کم بوده است که
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نیل به هر هدف و انجام هر فعالیتی نیازمند برنامههای مناسب هستیم که در دورههای زمانی

نشاندهندهی شکاف قابلتوجه نظریه و عمل است .برنامهریزی نامناسب مدیریتی و
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بینظمیهای عمومی ناشی از بوروکراسی و رویکرد برنامهریزی از باال به پایین است که
بهطور مشترک به سطح پایین مشارکت شهروندان منجر میشود (اسواپن و شاهیدول،

1

 .)19 :0216چالشهای مربوط به رویکرد سنتی بخشهای دولتی اثرات نامطلوبی بر
مدیریت و حکمرانی شهری ،توافقات سیاسی ،پروسههای تصمیمگیری ،ارائه خدمات در
سطوح مختلف حکومتی و تخصیص منابع مالی برای توسعه شهری داشته است.
برای حل این چالشها رویکرد حکمرانی خوب شهری موردتوجه قرار میگیرد که در

آنهمه افراد جامعه تأثیرگذار خواهند بود (راکودی .)503 :0223 0،حکمرانی شهری
برخالف مدیریت شهری ،فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ زیربناها و خدمات
شهری میپردازد .حکمرانی شهری فرایندی کامالً سیاسی در نظر گرفته میشود بنابراین
حکمرانی شهری را میتوان فرایندی دانست که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و
نهادهای رسمی اداره شهر ازیکطرف و سازمانهای غیردولتی و تشکلهای جامعه مدنی از
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طرف دیگر شکل میگیرد (موحد و همکاران )150 :0214 3،در شبکههای حکمرانی

ازیکطرف اهداف سازمانهای فردی و از طرف دیگر نفع جمعی در نظر گرفته میشود که
میتواند بهعنوان دستیابی به اهداف مشترک ،همکاری بین شبکههای حکومتی ،منافع متقابل
بیان ،اعتماد مومی و حاکمیت قانون میشود (عدنبوس و مرکرک.)11 :0217 4،

بهعبارتدیگر ،حکمرانی به کنش ،روش یا سیستمی از اداره کردن برمیگردد که در آن مرز

بین سازمانها و بخشهای عمومی و خصوصی قابلنفوذ باشد (رضایی و مؤذن:0217 5،

.)105
رهیافت سنتی و متداول مدیریت شهری بر مبنای تمرکزگرایی در سطح ملی و
تمرکززدایی در سطح محلی ،برنامهریزی یکپارچه در سطح کالن ملی ،برنامهریزی بخشی
میانمدت ،نظام بسته و انحصار  -طلبانۀ دولتی ،اقدامات واکنشی و تنظیمکنندۀ وضع
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موجود با استفاده از راهحلهای فنساالرانه استوار بوده است (الله پور .)62 :1396 ،جامعۀ
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جهانی ،امروزه به این نتیجه رسیده است که مشکل عمده مدیریت شهری کمبود منابع مالی
یا فنآوری مدرن و یا نیروی انسانی ماهر نیست ،بلکه پیش و بیش از همه ،مشکل اصلی
در شیوۀ ادارۀ این عوامل است (تقوایی و تاجدار .)46 :1390 ،در میان رویکردهای گوناگون
مطرحشده در عرصۀ مدیریت شهری ،حکمرانی خوب شهری از مطرحترین رویکردهاست.
این الگو در زمان حاضر در مجامع بینالمللی و محافل کارشناسی تنها راه خروج از بنبست
فقر و توسعهنیافتگی شهرها تلقی میشود و مدیریت شهری چارهای جز اجرای آن ندارد؛
زیرا اثربخشترین ،کمهزینهترین و پایدارترین شیوۀ اعمال مدیریت ست (ترابی.)1395:5 ،
اگر رژیمهای سیاسی را به دودستهی عمده دموکراتیک و اقتدارطلب تقسیم کنیم؛ از
رژیمهای دموکراتیک با ویژگیهایی چون ساخت چندجانبۀ قدرت و سازمان فضایی متکثر،
منعطف ،همگرا ،پایدار و انسانمحور ،در عرصۀ مدیریت ،حکمرانی خوب شهری منتیج
میشود (رهنما و همکاران.)198 :1396 ،
بخشیدن به کنش سیاسی و آشنایی با مفاهیم جدید سیاسی جلوه میکند ،ولی در یک
جامعۀ توسعهنیافته ،جامعهپذیری سیاسی صرفاً تحمیل خواست حاکمیت بر تفکر سیاسی و
واکنش سیاسی افراد است .در یک جامعۀ مدنی ،حاکمیت ،خود را با کنش سیاسی
شهروندان هماهنگ میکند ولی در جامعۀ توسعهنیافته ،افراد کنش سیاسی خود را با
حاکمیت منطبق میسازند (اسماعیلزاده و صرافی .)3 :1394 ،برای گریز از مشکالت ادارۀ
مناطق شهری به درک معنای عبارت حکمرانی خوب و توسعۀ مکانیسمهای مرتبط با آن
برای ارزیابی کارایی و ارائۀ مبنایی برای بهبود نیاز است (لوک وود)436 :0216 1،

مفهوم حکمرانی شهری که بر همیاری دولت و جامعۀ مدنی مبتنی است ،بر این اصل
بنیادی استوار است که دولتها بهجای آنکه بهتنهایی مسئولیت کامل ادارهی شهرها را در
همۀ سطوح آن بر عهده گیرند؛ باید در کنار شهروندان ،بخش خصوصی و مردمی بهعنوان
یکی از نهادها یا عوامل مسئول ادارۀ شهر محسوب شوند .با توجه به اینکه ساختار مدیریت
. Lock Wood
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در یک جامعۀ مدنی ،جامعهپذیری سیاسی بهمثابه پرسشگری از قدرت و لزوم سامان

شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب میشود ،در سطح شهرهای ایران
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نیز که نهاد مدیریت شهری از دو سازمان شهرداریها و شوراهای شهر تشکیلشده است ،با
توجه به دو عامل انتخابی بودن و ارتباط نزدیک و مستقیم با مردم ،میتوانند یکی از
مهمترین سازوکارها برای تحقق حکمرانی خوب باشند؛ اما اینک بهرغم اینکه شوراها در
راستای عدم تمرکز و افزایش مشارکت شهروندان در ادارۀ امور محلی راهاندازی گردیدهاند،
لیکن به جهت تعاریف مبهم و ناقص ،این شوراها هنوز با سازمانهای مختلفی نظیر وزارت
کشور ،نیرو ،نفت ،پست و تلگراف و تلفن ،سازمان مدیریت و برنامهریزی و مسکن و
شهرسازی ارتباطی یکسویه داشته و هنوز به نقش و جایگاه واقعی خود جهت تحقق
اهداف مدیریت یکپارچه و حکمرانی خوب شهری نرسیدهاند (ابراهیمزاده و اسدیان،
)18 :1395؛ لذا تعیین جایگاه مدیریت و برنامهریزی شهری و شناسایی نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهدید حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان و راهبرد مطلوب جهت گذار از
حکومت به حکمرانی در مدیریت شهر زاهدان مسئلهی اصلی تحقیق میباشد و پژوهش
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حاضر به دنبال دستیابی به اهداف زیر است-1 :شناخت نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهدید حکمرانی خوب در شهر زاهدان؛ -0تحلیل جایگاه حکمرانی خوب شهری در
زاهدان بر اساس مدل SWOT؛ -3شناخت وضعیت عوامل داخلی (قوت و ضعف) شهر
زاهدان ازنظر حکمرانی خوب و نحوهی واکنش آن نسبت به عوامل خارجی (فرصت و
تهدید).
هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصهای مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر
زاهدان است .حکمرانی خوب در شهر زاهدان آنطور که بایدوشاید نتوانسته در شهر
زاهدان نمود پیدا کند .مسائل قومی از شاخصهای عمده در شناخت ظرفیت کشورها برای
نیل به ثبات و دوری از خشونت بهحساب میآید.
بهطوریکه ظرفیت دولتها در بهرهگیری از تجارب اقوام و فرهنگهای مختلف به
پیشرفت اقتصادی و انسجام اجتماعی میانجامد؛ اما ضعف یا ناکامی کشورها در
یکپارچهسازی گروههای قومی گوناگون و تبدیل آنها به نیروی سیاسی متحد ،تهدیدات
امنیتی را به همراه میآورد .با توجه به عملکرد ناموفق دولتها در استفاده از تواناییهای
اقوام در داخل کشورها ،به نظرمیرسد که تهدیدات ناشی از اقلیتها در کشورهای مختلف
بیش از فرصتهای ناشی از این آنها باشد .چنانکه رشد احساسات قومی و جداییطلبی

در مناطق مختلف ،بحرانهای فراوانی را دامنگیر دولتها ساخته و منازعات قومی را
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گسترش داده است .از دهههای گذشته تاکنون درگیریهای مختلفی در سطح جهان وجود
داشته که بسیاری از آنها منشأ نژادی و قومی داشتهاند و از سویی افزایش این منازعات به
حدی است که معادالت سیاسی و ترتیبات ژئوپلیتیک را در سراسر جهان به چالش
فراخوانده است (طلوعی .)129 :1395 ،از سوی دیگر اعتماد عمومی و حاکمیت قانون،
مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی از دیگر متغیرهایی است که به نظرمیرسد در خصوص
حکمرانی خوب در شهر زاهدان با توجه به نوع فرهنگ ،موردبررسی قرار گیرد و موجبات
توسعه پایدار را فراهم سازد.
پژوهش حاضر به دنبال بررسی این سؤال است که چه عواملی در حکمرانی خوب
شهری در شهر زاهدان تأثیر دارد؟
 .2چارچوب نظري

حکمرانی خوب سازمان ملل حکمرانی مطلوب را مشارکت برابر همۀ شهروندان در
که نهایتاً به ایجاد شرایط قانونمندی و ُکنش جمعی کمک میکند .حکمرانی خوب شهری
در این معنی حاوی معنایی دوگانه است؛ زیرا در یک سمت به تجلیات تجربی انطباق
دولت با محیط بیرونی و از طرف دیگر بر الگوی مفهومی یا نظری همیاری نظامات
اجتماعی و نقش دولت در این فرآیند مربوط است (بهویان .)106 :0212 1،حکمرانی
خوبی که توسط بانک جهانی ترویج میشود یا بهعبارتدیگر الگوی نئولیبرال ،اعمال
قدرت سیاسی در ادارهی امور یک کشور است .ازآنجاکه در تعریف بانک جهانی بر
اصالحات در جهت ثبات سیاسی و توسعۀ اقتصادی تأکید میشود میتوان گفت نگاه بانک
جهانی نگاهی لیبرال دموکراتیک یا همان نئولیبرالیستی است .حکمرانی خوب در پرتو
دیدگاه توسعۀ انسانی (برنامۀ توسعۀ سازمان ملل) ،به معنی اعمال قدرت سیاسی ،اقتصادی
و مدیریتی در اداره امور یک کشور است .حکمرانی خوب از نگاه حقوق بشر نیز بر این
است که توسعه پایدار محقق نمیشود مگر همۀ افراد دسترسی کامل به حقوق انسانی
. Bhuiyan

1

واکاوی شاخصهای مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

تصمیمگیری میداند که نهتنها شامل دولت بلکه همچنین شامل جامعۀ مدنی و بازار است

خویش و بهرهمندی از آنها را داشته باشد .از این دیدگاه فقر و حاشیهای شدن نتیجۀ نادیده
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گرفتن حقوق بشر است.
 .2-2اصول و معیارهاي حکمراني خوب شهري

سازمان ملل در چارچوب فعالیتهای خود بهمنظور استقرار حکمروایی شهری در
شهرهای جهان و در قالب برنامه ابتکار عمل حکمروایی شهری در بیانهای که میتوان آن را
منشور حکمروایی شهری نامید ،اصول نهگانه زیر را بهعنوان معیارها و ویژگیهای
حکمروایی خوب برشمرده است که به ترتیب عبارتاند از :آدرا و واما)0211( 1

 .1مشارکت شهروندان :منظور از مشارکت ،قدرت تأثیرگذاران بر تصمیمگیریها
و سهیم شدن شهروندان در

قدرت است.

 .0حاکمیت قانون :منظور از قانونمندی در تصمیمگیری شهری ،وجود قوانین
کارآمد ،رعایت عادالنه چارچوبهای قانونی در تصمیمگیری و دور بودن

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال سوم ،شماره اول (پیاپی  ، )9بهار 9999

دست افراد غیرمسئول از تصمیمگیریهاست .پایبندی به قانون ،مستلزم آگاهی
شهروندان از آن و احترام مسئوالن به آن است.

 .3شفافیت :نقطه مقابل پنهانکاری در تصمیمگیری است .پنهانکاری ،امکان بروز
فساد در تصمیمگیری را افزایش میدهد؛ حالآنکه شفافیت مانع از گسترش
آن میشود .این معیار برگردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن،
وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از روندهای موجود استوار است.

 .4مسئولیت و پاسخگویی :این معیار بر مسئول بودن و به عبارت گویاتر ،حساب
پس دادن مسئوالن و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار است
 .5جهتگیری توافقی :شهر ،عرصه گروهها و منافع مختلف و گاه در حال ستیز
با یکدیگر است .منظور از اجماع سازی ،تعدیل و ایجاد توافق در منافع
مختلف است .این کار ،مستلزم وجود ارتباط و تالش مشترک میان
سازمانهای دولتی ،شهروندان و

سازمانهای غیردولتی است.
. Adera & Waema

1

 .6عدالت و انصاف :منظور از عدالت ،ایجاد فرصتهای مناسب برای همه
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شهروندان درزمینۀ ارتقای وضعیت رفاهی خود ،تالش در جهت تخصیص
عادالنه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعالم نظر و تصمیمگیری است.

 .7کار آیی و اثربخشی :این معیار بر استفاده مناسب از منابع موجود برای تأمین
نیازهای شهروندان ،ارائه

خدمات شهری و رضایت مردم استوار است.

 .8پذیرا و پاسخگو بودن :این معیار ،دو نکته مکمل را در بردارد :مسئوالن شهری
باید هم نیازها و خواستههای شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم نسبت به
آن ،واکنش و پاسخ مناسب نشان دهند؛ بنابراین همسویی خواستههای
شهروندان و اقدام مسئوالن ،ضروری است.

 .9بینش راهبردی :فرا رفتن از مسائل روزمره شهر و پرهیز از غرق شدن در
آنها ،مستلزم وجود بینشی گسترده و درازمدت نسبت به آینده یا داشتن بینش

راهبردی درزمینهٔ توسعه شهری است.

هدف از حکمرانی خوب شهری تقویت فرایند توسعۀ شهری است بهگونهای که در
جامعه ،زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان ،بهتناسب
ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم شود .در مباحث گذشته به مفاهیم و روند
شکلگیری حکمرانی خوب شهری پرداخته شد که با توجه به روند ذکرشده ،میتوان
اهداف کالن ذیل را برای حکمرانی خوب شهری بیان کرد حکمت نیا و همکاران1
(:)0217


باز ساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتالی بیشـتر سازمانها ،نهادها و جوامع
محلی؛
. Hekmatnia et all

1
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 .1-2هدف حکمراني خوب شهري
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کاهش فقر و جدایی گزینی های اجتماعی ،قـومی و فرهنگی در شهرها؛



افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون
شهرها؛



حکمروایی شهری بهطور خاصتر نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال میکند؛



کاهش فساد؛



بهبود کیفیت و افـزایش امکـان زنـدگی بـرای همـه شهروندان؛



حفظ دموکراسی؛



ایجاد فرصت و امکان برای مـردم بهمنظور نشـان دادن خواستهها و آمالشان در
زندگی؛



اعتالی امنیت ،برابری و پایداری.
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 .4-2عوامل سیاسي-قانوني مؤثر بر اعتماد عمومي به دولت

گستره وسیعی از علل سیاسی اعتماد یا عدم اعتماد به دولت شناساییشده اسـت .کینـگ
کاهش در شاخصهای اعتماد به دولت را به طرفداری از احزاب سیاسی و یا تکثر آنها
ربط میدهد (کینگ )155 :1997 ،از این دیدگاه جدال میـان طرفـداران احـزاب و یا وقوع
منازعات شدید سیاسی نگاه منفی عامه را نسبت به دولت در پی خواهد داشـت .بـه اظهار
میدارد که اعتماد عمومی به دولـت بهواسطه اتخـاذ سیاستهای عالوه نوستات نامناسبی
که سوءظن و بدگمانی را به دنبال دارند ،آسیب میبیند (نوسـتات.)021 ،1997 ،

شکل  .2ارتباط بین اعتماد عمومي به دولت و نحوه عملکرد احزاب سیاسي

قطعنظر از این بحث به نظر میرسد کـه بـین ایـدئولوژی سیاسـی و پیونـد بـا
احـزاب سیاسی از یکسو و اعتماد به دولت از سوی دیگر رابطهای قوی وجود داشته

باشد .بهویژه افرادی که در چارچوب یک حزب سیاسی خاص تصدی امور عمومی را بر
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عهدهدارند و یا خود را به آن حزب وابسته میدانند بهطورکلی گرایش بیشتری برای اعتمـاد
بـه دولـت دارند .این در حالی است که اشخاص دیگری که با احزاب سیاسـی مخـالف
دولـت بیشـتر پیوند دارند اعتماد کمتری را به دولت حاکم ابراز مینمایند .دیگر علـل
سیاسـی مـرتبط بـا کـاهش اعتمـاد عمـومی عبارتاند از :نگـرش کلـی مـردم نسـبت بـه
سیاسـتمداران ،وقـوع رسواییهای سیاسی ،ادراک عمومی از میزان و نحوه تأثیر گروههای
ذینفع خاص ،تغییر در نگرش عمومی راجع به قابلیتهای سیاسی موجود یا بدبینی نسبت
به آن و...
درنهایت نوریس استدالل میکند که میزان پشتیبانی عمومی در درون دموکراسـیهـا در
میان آن دسته از دموکراسیهایی بیشتر است که حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی آنهـا
وسیعتر است .به بیان ساده او چنین وانمود میکند که در کشورهایی با دموکراسیهای بهتر
سطح اعتماد سیاسی نیز باالتر است؛ البته این گفته بهواسطه نتایجی که وی گزارش میکند
قانونمندی و  )...و نیز وضعیت نظام سیاسی -اداری آنها بهتر است سطح باالتری از
حمایت سیاسی را دارا هستند.

شکل  .1ارتباط بین اعتماد عمومي به دولت و نحوه عملکرد احزاب سیاسي
 .3-2حاکمیت قانون

حاکمیت قانون ازجمله مفاهیم مهم حقوق عمومی است کـه ریشه تـاریخی در اعصار
گذشته دارد و در دهههای اخیر در محافل حقوقی ،سیاسی و حتی اجتمـاعی ،مورد اقبال
بیشتری واقعشده است ،هرچند این اصطالح در ادبیات حقوقی ،معنـای خاص خود را
دارد ،ولی امروزه به لحاظ رواج آن در محاورات سیاسی و اجتمـاعی و جراید و مطبوعات،
نوعی ارزش اخالقی و اجتماعی نیز پیداکرده اسـت (ضیایی بیگدلی.)04 :1393 ،

واکاوی شاخصهای مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

تقویت میگردد :کشورهایی که کیفیت مؤلفههـای دموکراسـی (ماننـد آزادی ،مشـارکت،

حاکمیت قانون مفهومی است که ابتدا در حقوق داخلی نضج گرفت و سپس وارد
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عرصه بینالمللی شد .ازاینرو برای مطالعه آن در حقوق بینالملل در وهله نخست باید
مبانی ،قلمرو و عناصر آن در حقوق داخلی مورد کنکاش قرار گیرد .حاکمیت بینالمللی
قانون به مفهوم حاکمیت قواعد حقوق بینالملل بر اعمال و رفتار تابعان این نظام حقوقی
است .در حال حاضر حاکمیت قانون دارای ارزش جهانشمول گردیده تا آنجا که ترویج و
توسعه

حاکمیت

قانون،

در

سطح

ملی

و

بینالمللی

محورمأموریتهایسازمانمللمتحدقرارگرفتهاست (نژندی منش و ضیایی بیگدلی:1389 ،
)63
بر این مبنا ،اصل ( )166قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران ،مقـرر مـیدارد کـه
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به قانون باشد .در توجیه مسـتدل بـودن احکـام در
جهت تحقق عدالت قضایی میتوان گفت که ذکر دالیل در دادنامه ،موجب امنیت خاطر
اصحاب دعوا را فراهم میسازد تا به صحت رسیدگی ،حکم صادره و اسـتدالل قاضـی
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال سوم ،شماره اول (پیاپی  ، )9بهار 9999

مطمئن گردند .طبعاً چنین عملکردی ،عـدالت در دسـتگاه قضـایی و امنیـت اجتمـاعی
شهروندان را به دنبال خواهد داشت و بر همین اساس ،رویه قضـایی و تفاسـیر مختلـف
حقوقی ،موجبات استحکام و تقویت آراء قضایی را فراهم مینماید .وجود دیوان عـالی
کشور در نظام قضایی نیز تضمینی برای این امر به شمار میآید .بـه ایـن بیـان کـه ایـن
دیوان در مرحله نقض و ابرام هنگام صدور آراء تمییزی خود ،احکام و آراء غیـر مـدلّل را

نقض میکند (جورج و پترسن.)84 :0211 1،
 .5-2مشارکت سیاسي

رشد مشارکت سیاسی به معنای رشد مشارکت شهروندان در نظام سیاسی است که
نهتنها شهروندان از طریق آن ،نقشی در زندگی سیاسی جامعه خود ایفای میکنند ،بلکه
فرصتی برای مشارکت در تصمیمگیری درباره اهداف مشترک جامعه و بهترین راه دستیابی

به این اهداف را مییابند (فالد .)38 :0214 0،رایجترین دیدگاهها ،رشد مشارکت سیاسی را

. Jorges, C & Petersman
. Falade

1
2

بهعنوان مجموعهای از فعالیتهایی تعریف میکند که شهروندان باهدف اثرگذاری بر
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ساختار دولت ،سیاستها و مقامات دولتی انجام میدهند (مانتین .)140 :0215 1،درواقع

اصلیترین نوع رشد مشارکت سیاسی در جوامع دموکراتیک ،افزایش رأیدهی و رشد
مشارکت شهروندان در انتخابات است (مرادی فر و همکاران .)37 :1397 ،در خصوص
تعریف کنش و مشارکت سیاسی ،تعریفی است که توسط وربا ،اسکولزمن و بردی شرح
دادهشده است .فعالیتی که باهدف اثرگذاری مؤثر بر اقدامات دولت انجام میشود -چه
بهطور مستقیم با اثرگذاری بر ایجاد و یا اجرای سیاستهای عمومی یا بهطور غیرمستقیم با

اثرگذاری بر انتخاب افرادی که این سیاستها را ایجاد کردهاند (کالدر .)73 :0213 0،کانوی
نیز معتقد بوده که مشارکت سیاسی مجموعه فعالیتهایی است که توسط شهروندان برای
اثرگذاری بر سطوح مختلف حکومتی نظیر ساختار ،سیاستها یا مقامات رسمی دولتی

انجام میشود (ویتاک و همکاران.)334 :0211 3،

نوریس نیز معتقد بوده کنش سیاسی عبارتاند از همه ابعاد فعالیتهای اجتماعی که هم
اثرگذاری غیرمستقیم روی جامعه مدنی و یا تالش برای تغییر الگوهای سیستماتیک رفتار
اجتماعی طراحیشده است (مانتین )145 :0215 ،رایلی و همکاران اظهار داشتهاند:
مشارکت سیاسی بهطور سنتی در قالب مجموعهای از حقوق و وظایفی است که شامل
فعالیتهای مدنی و سیاسی سازمانیافته نظیر (رأیگیری ،پیوستن به حزب سیاسی) تصور
میشود.
 .6-2توسعه سیاسي

مجموعه مطالعات علمی و پژوهشهای درباره توسعه سیاسی ،آنقدر متنوع
وگوناگوناست که اگر به ریشهها و اهداف مشترک این مطالعات از یکسو و الزامات
دستهبندیهای آکادمیک از سوی دیگر توجه نشود ،نوعی تشتت و آشفتگی مطالعاتی به
ذهن متبادر میشود (دبیری مهر.)03 :1393 ،
. Muntean
. Calder
. Vitak et all
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برای اثرگذاری مستقیم بر سازمانهای دولتی و فرایندهای سیاسی طراحیشده و هم برای

ونالدچیلکوت معتقداست که نظریات توسعه سیاسی را به سه دسته میتوان تقسیم کرد:
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الف -آن دسته که توسعه سیاسی رابادموکراسی مترادف میدانند؛ ب  -آن دسته که
برتغییروتوسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشتهاند؛ پ  -آن دسته که به تجزیهوتحلیل
بحرانها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداختهاند (میسایی و همکاران.)14 :1398 ،
عبداللهی راد معتقد است توسعه سیاسی بخشی از فرایند پیچیده توسعه ملی است که
زمینهها و شرایط الزم را برای نهادینه کردن امر مشارکت و رقابت سیاسی درون جامعه را
فراهم میکند و حاصل نهایی آن افزایش توانمندی نظام سیاسی است (عبدالهیوراد:1393 ،
 .)38برایناساستوسعه سیاسی بارشد دموکراسی مترادف است و هراندازه یک نظام سیاسی
از انعطافناپذیری به انعطافپذیری ،از سادگی به پیچیدگی ،از دنبالهروی به خودمختاری و
از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند ،به همان نسبت توسعه سیاسی نیزدرآن نظام
افزایشمییابد .باتوجهبهمطالب گفتهشده ،میتوان مؤلفههای چهارگانه ،گذار به توسعه

سیاسی را در سه موضوع؛ دولت ،جامعه مدنی ،مردم و جامعه بیان کرد (پی)63 :0215 1،

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال سوم ،شماره اول (پیاپی  ، )9بهار 9999

بهعبارتدیگر مؤلفههای چهارگانه گذار در این سه محور نمود پیدا میکند.در مورد تفاوت
بین جامعه مدنی ،مردم و جامعه باید گفت که منظور از جامعه مدنی ،مجموعه سازمانها،
نهادها و تشکیالت غیردولتی است که نقش واسطه بین افراد و گروههای اجتماعی و
حکومت را بر عهدهدارند و در مقابل منظور از مردم و جامعه همان شهروندانهستندکه جنبه
غیرسازمانی و غیر تشکیالتی دارد.
 .8-2همبستگي اجتماعي

شکافهای قومی ریشه در ساخت قومی یک جامعه معین دارند به دلیل آنکه ساخت
قومی بهآرامی تغییر میکند ،شکافهای قومی هم در صورت ثبات ساخت قومی بادوام
خواهند بود .تقسیمات درون ساختی قومی باعث ایجاد گروههایی از مردم میشود که منافع
و منزلتهای مشترک دارند( .شهریاری و جزایی .)77 :1394 ،هرچه شکاف قومی در
جامعه متراکمتر باشد ،احتمال خشـونت و آسـیب ناشـی از آن بیشـتر است .تبدیل
شکافهای متراکم به متقاطع یکی از راهبردهـای اساسـی در مـدیریت تضـاد قـومی است.
. Pye

1

برای مثال ،شکاف قومی در میان بلوچهای زابـل و کُردهـای شـیعه از نـوع متقـاطع اسـت
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به همین دلیل ،احساس تبعیض قومی در میان آنان کم است و دارای سابقه بسیج قومی
دامنهداری نیستند .یکی دیگر از راهبردهای اساسی ،کاهش احساس نابرابرهای مختلف در
میان اقوام است که در ابعاد مختلف قابلپیگیری است .برای مثال ،با آزاد کردن نخبگـان
قـومی در سـطوح مختلـف مدیریتی ،با قید شایستگی ،مشارکت اقوام در تصمیمگیریهای
کالن و دادن فرصـت برابـر بـرای آموزش و گزینش و استخدام افراد قومی میتواند باعث
کاهش نابرابری در بعد سیاسی شود که همبستگی اجتماعی نقش مؤثری در کاهش شکاف
قومیتی دارد.
همبستگی اجتماعی یکی از نیازهای اساسی و رمز تداوم و بقا جوامع است .طبق نظر
به رخ یاز صاحبنظران ،یکی از زمینههای اصلی و مهم در به وجود آمدن همبستگی
جمعی ،احساس دوستی ،نشاط و غرور وامید به خود ،زندگی و آینده است .امیل دورکیم
معتقد است که همبستگی اجتماعی ،روابط اجتماعی و تعهدات متقابل با یکدیگر رابطه
همبستگی اجتماعی بهحساب میآیند .در اثر عدم رعایت قواعد و هنجارها ،هرجومرج و
بینظمی به وجود میآید .بر اساس نظریه همبستگی اجتماعی امیل دورکیم هرگاه
هنجارهای اجتماعی اعتبار و قدرت خود را تنظیم و شکل دادن به رفتار افراد جامعه از
دست دهند ،انتظارات و تمایل افراد قواعد خود را از دست خواهد داد و افراد به آرزوهای
دستنیافتنی تمایل پیدا میکنند .در چنین شرایطی احتمال شکست برنامههای افراد شدیدتر
شده و درنتیجه امکان افزایش سرخوردگی تشدید خواهد شد .پیشبینی میشود افزایش
سرخوردگی عمومی ،نارضایتی عمومی نیز در جامعه افزایشیافته و احساس تعلق به هویت
جمعی در جامعه کاهش یاید (به نقل از مقصودی.)15 :1397 ،
 .5پیشینه پژوهش

قاسمی و همکاران ( )1399به بررسی حکمرانی خوب شهری بهمنزله مرجعیت
سیاستگذاری شهری پرداختند .نتایج نشان میدهد مرجعیت سیاستهای شهری؛ تعریف
روشنی از جایگاه بخش حکمرانی شهری در ایران ارائه نمیکند ،خواست و انتظار مسئوالن
از حکمرانی شهری بهخوبی تبیین نشده و نگاه تمرکزگرایانه هنوز وجود دارد .درنتیجه ابهام

واکاوی شاخصهای مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

دارند و قواعد حقوقی تنظیمکنندهی این روابط ،هستند که بهترین معرف و شاخص

مرجعیت بخش حکمرانی شهری ،بر فرایند تدوین ،اجرا و ارزیابی سیاستها تأثیر گذاشته
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و موجب محقق نشدن اهداف توسعه حکمرانی خوب شهری شده است.
وافره کوهستانی ( )1398به بررسی ارزیابی حکمرانی خوب شهری توسط شهرداریها
بهمنظور جلب مشارکت شهروندان پرداخت .به این نتیجه رسید قانون اساسی هر کشوری
ضمن تعریف اصول اساسی ،ساختار ،سلسلهمراتب ،جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت،
به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت میپردازد .حکمرانی خوب
شهری گفتمان جدیدی است که با مؤلفههایی مانند قانونمندی ،مشارکت ،مسئولیتپذیری،
پاسخگویی ،شفافیت ،اثربخشی و کار آیی تعریف میشود که در سالهای اخیر موردتوجه
قرارگرفته است.
رضایی و توحید فام ( )1397در مقاله «نسبت سنجی الگوی حکمرانی خوب و
مردمساالری دینی (با تأکید بر شاخصهای حاکمیت قانون ،مشارکت و پاسخگویی»)
پرداخت و  7فرضیه اصلی این مقاله بیان میکند «بین حکمرانی خوب و تقویت
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال سوم ،شماره اول (پیاپی  ، )9بهار 9999

مردمساالری دینی در ایران ،رابطه مستقیمی وجود دارد ».این مقاله میکوشد نشان دهد که
حکمرانی خوب بهعنوان الگویی برای کشورهای درحالتوسعه ،بستر مناسبی برای تقویت
مردمساالری دینی است.
امیرزاده و برزوئی ( )1396به بررسی واکاوی مفهومی حکمروایی شهری خوب و نقش
آن در توسعه پایدار شهری پرداختند .بهکارگیری رویکرد حکمروایی خوب و متناسب با
بافت فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی کشورمان ،بهعنوان رویکردی که کشور را بیشازپیش در
مسیر توسعهی پایدار ،توسعه پایدار شهری و شهر پایدار هدایت خواهد کرد ،ضرورتی
بسیار پیداکرده است .در این راستا ،جهت دستیابی به توسعۀ منطقهای و شهری باید نهادهای
محلی و مردمی را درگیر مسئله کرد و این امر نیازمند ایجاد جوامع مدنی است .مقالۀ حاضر
به روش اسنادی در ابتدا به معرفی الگوی حکمروایی شهری خوب و سپس تجزیهوتحلیل
مفاهیم توسعه پایدار ،پایداری ،توسعه پایدار شهری و شاخصهای آن و شهر پایدار و تأثیر
حکمروایی خوب شهری در توسعه پایدار شهری و متعاقباً ایجاد شهر پایدار پرداخته است.

آدینه وند و علیان ( )1395نیز در مقاله «حکمرانی خوب شهری در ایران :اولویتبندی
مؤلفهها و معرفهها» ابتدا به تفسیر مؤلفههای حکمرانی خوب شهری در دیگر کشورهای

توسعهیافته و درحالتوسعه میپردازند و برای درک اهمیت مؤلفهها از الگوی تحلیلی
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تاپسیس استفاده میکنند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد مؤلفههای حاکمیت قانون،
مشارکت و برابری در مدل حکمرانی خوب شهری ایران دارای اولویت هستند.
حاجی نژاد و همکاران ( )1395به بررسی تحلیل جایگاه و تدوین برنامهی استراتژیک
حکمروایی خوب مطالعهی موردی :شهر زاهدان پرداختند .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی
و با بهرهگیری از مدل

SWOT

و ابزار پرسشنامه به تحلیل جایگاه برنامه استراتژیک

حکمروایی خوب شهری پرداخته میشود .برای تحقق این هدف بر اساس فرمول کوکران،
اقدام به تکمیل  385پرسشنامه از شهروندان و تعداد  30پرسشنامه از کارشناسان و
متخصصان شهرداری و شورای شهر شده است .نتایج نشان داد ازنظر شهروندان ،بهترین
وضعیت در بین شاخصهای حکمروایی خوب متعلق به شاخصهای بینش راهبردی و
مشارکت بوده و ازنظر کارشناسان بهترین وضعیت متعلق به شاخص پذیرش و پاسخدهی
میباشد .نتایج حاصل از تحلیل

SWOT

نیز نشان میدهد موقعیت حکمروایی در شهر

قرار دارد.
رحمان ،واحید و نعیم )0217( 1در مقاله ارزیابی حکمرانی شهری استفاده از شاخص
حکمرانی شهری هابیتات :موردمطالعه مدیریت شهری تحصیل پنجاب ،پاکستان ،بر اساس
شاخص حکمرانی شهری که توسط مرکز سکونتگاههای بشری سازمان ملل متحد در سال
 0224مطرحشده بود به بررسی مدیریت شهری تحصیل در پنجاب میپردازند .شاخصهای
مورداستفاده در تحقیق شامل کارآمدی ،برابری ،مشارکت و پاسخگویی است
شیام سینگ )0216( 0در مقاله تحت عنوان «مشارکت شهروندان در امور شهری و
تالش برای شفافیت و پاسخگویی» بیان میکند که شهرنشینی در حال رشد که نهتنها اقتصاد
کشور هند را تحت تأثیر قرارداد بلکه چالشهای حکومت را پیچیده کرد .یکی از راهحلها

. Rehman, Waheed and Naeem
. Singh،shyam

1
2

واکاوی شاخصهای مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

زاهدان از میان چهار حالت تهاجمی ،محافظهکارانه ،رقابتی و تدافعی در موقعیت تدافعی

غیرمتمرکز کردن حکومت است که در آن شهروندان باید سهم عمدهای در تصمیمگیری در
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مورد اینکه چگونه باید شهرها مدیریت شوند دارند.
الویرا و همکاران )0215( 1در مقالهای با موضوع «اقتصاد سبز و حکمرانی شهری:
ارزیابی حکمرانی خوب در فرآیندهای کلیدی اقتصادی شهری» مکانیسمهایی را برای ایجاد
سیستمهای اجتماعی و زیستمحیطی اقتصاد سبز ارائه کرده و به این نتیجه میرسد که اگر
ما قادر به درک و تشخیص اداره روابط بین شهرها و محیط محلی و جهانی ،نباشیم حیات
شهرها در بلندمدت با تهدید مواجه خواهد شد و عواقب غیرقابلتصور برای ساکنان
شهرهای امروزی خواهد داشت.
کیو شنگ )0215( 0مقاله تحت عنوان «حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا»
بیان میکند که جنوب شرقی آسیا در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است.
امروزه بیش از  42درصد آن در مناطق شهری زندگی میکنند .باسیاستهای عدم تمرکز،
مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقلشده و انتظار میرود که چنین سیاستهایی
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال سوم ،شماره اول (پیاپی  ، )9بهار 9999

برافزایش عملکرد کارآمد در مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر

مؤثر باشد.

هاوس و کلوزن )0215( 3در مقاله تحت عنوان «رهبری خوب شهری و مشارکت
جامعه مواد الزم برای حکمروایی خوب» نشان دادند که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت
در جامعه باهم میتواند به تصمیم مؤثر قانونی و سیاسی در ایجاد زمینه حکمرانی خوب
شهری کمک کنند.

امانوئل )0214( 4در مقالهای با موضوع «حکمرانی مشارکتی خوب در نیجریه؛ سوابق،
گزارهها ویژگیها» به بررسی و بیان سوابق میپردازد و نحوۀ بهرهبرداری و استفاده بهینه از
سوابق را با توجه به خصوصیات سازمانی نهادها در راستای رفع چالشها بیان میکند.

1

. Oliveira et all
. Kioe sheng
3
. Haus،Klausen
4
. Emmanuel
2

هندریکس )0214( 1در مقاله «فهم حکمرانی خوب شهری :ضرورتها ،تغییرات و
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ارزشها» به پنج ارزش مرکزی حکمرانی خوب اشاره میکند که عبارتاند از:
مسئولیتپذیری ،اثربخشی ،برابری رویهای ،انعطافپذیری و تعادل .همچنین وی به
شناسایی تغییراتی که در حکمرانی شهری ر خ داده که شامل تصمیم گیران واقعی یا
شهروندان معمولی ،با توجه فزاینده به انتخاب گزینشی یا مشورت یکپارچه میپردازد.

این پژوهش به جهت روش کار و دادههای جمعآوریشده بسیار قابل ابتکار است .ولی
از این مهمتر ،جنس حکمرانی در شهر زاهدان محل اعتنا میباشد .بدین علت که زاهدان؛
شهری با ترکیب جمعیتی و قومیتی خاص است و نمیتوان الگوی توسعه پایدار را با عدم
اهمیت به مقوله توسعه سیاسی ،رقم زد؛ و برای حل مسئله در شهر زاهدان و جنس مطالعه
موردی پژوهش اقتضا میکند تا ابتکار جدیدی از نظریه حکمرانی زد؛ و ازاینجهت ،خیلی
جدید و مبتکرانه است که در نوع خود کمسابقه است.

روش تحقیق حاضر توصیفی -پیمایشی است و ازنظر هدف کاربردی و ازنظر زمان
مقطعی میباشد .جامعه آماری پژوهش مردم شهر زاهدان میباشد که روش نمونهگیری از
طریق نمونهگیری تصادفی ساده میباشد .شهر زاهدان از مرکز استان سیستان و بلوچستان
است .بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1395جمعیت این شهر
 670٫589نفر (در  168٫482خانوار) بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384
نمونه به دست آمد.

. Hendriks

1
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در این فرمول  Nحجم جامعه است .آماره  pدرصد توزیع صفت در جامعه یعنی نسبت
افرادی است که دارای صفت موردمطالعه هستند .آماره  qنیز درصد افرادی است که فاقد
صفت موردمطالعه هستند .اگر میزان  pو  qمشخص نباشد از حداکثر مقدار آنها یعنی 5/2
استفاده کنید .آماره  z=tاست و اگر بهجای  zاز  tاستفاده کنید نیز ایرادی ندارد .در سطح
خطای  5%مقدار  zبرابر  96/1و  0Zبرابر  8416/3است .جهت گرداوری اطالعات از روش
کتابخانهای و میدانی استفاده شد و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است که از ابعاد
مشارکت سیاسی ،توسعه سیاسی ،همبستگی اجتماعی ،اعتماد عمومی و حاکمیت قانون
تشکیلشده است که نشاندهنده ابعاد حکمرانی خوب شهری است و جهت تجزیهوتحلیل
اطالعات از نرمافزار

spss22

و از آزمونهای توزیع فراوانی ،آزمون فرمالیته و آزمون

t
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مستقل ،استفاده شد.
 .4يافتهها
توضیحات

طبق نتایج حاصل از تحقیق 08,9 ،درصد را زنان و  71,1درصد را مردان تشکیل
میدهند .در رابطه با فرقه مذهبی 41,5 ،درصد را مذهب شیعه و  58,5درصد را مذهب
سنی تشکیل میدهند و در رابطه با سن 39,0 ،ذرصذ دارای تحصیالت دیپلم و کمتر38,6 ،
درصد دارای تحصیالت فوقدیپلم و لیسانس و  03,0درصد دارای تحصیالت فوقلیسانس
و باالتر میباشد و در رابطه با سن نیز 14,3 ،درصد دارای تحصیالت  05 - 18سال08,7 ،
درصد دارای تحصیالت  05تا  35سال 00,8 ،درصد دارای سن  35تا  45سال و 01,1
درصد دارای  45تا  55سال و  13,1دارای سن  55سال و باالتر میباشند.
جدول ( .)2توزيع فراواني
جنسیت

درصد

فوقديپلم و لیسانس

4.86

زن

1.83

فوقلیسانس و باالتر

1481

مرد

8282

سن

درصد

فرقه

درصد

 15-2.سال

2384

شیعه

3285

 45-15سال

1.88

سني

5.85

 35-45سال

118.

تحصیالت

درصد

 55-35سال

1282

4385

 55سال و باالتر

2482

ديپلم و
کمتر
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طبق نتایج حاصل از تحقیق ،در رابطه با میانگین متغیر مشارکت سیاسی  3,1است و
بیشتر از حد میانگین است و به این معنی است که مشارکت سیاسی در سطح باالیی
میباشد ،میانگین توسعه سیاسی  0,45درصد میباشد که کمتر از حد میانگین ( )3و در
سطح پایینی از توسعه سیاسی در بین مردمان شهر زاهدان وجود دارد و میانگین همبستگی
اجتماعی  0,10درصد که کمتر از حد میانگین  3است و نشان میدهد که همبستگی
اجتماعی در سطح پایینی قرار دارد و میانگین متغیر اعتماد عمومی 0,00 ،و کمتر از حد
است و میانگین حاکمیت قانون نیز  0,30میباشد که کمتر از حد متوسط و نشان میدهد
که حاکمیت قانون در زاهدان کمتر از حد متوسط است.
جدول ( .)1توزيع فراواني متغیرها
میانگین انحراف معیار
مشارکت در انتخابات و شهر

482

981256

توسعه سیاسي

1835

982.35

همبستگي اجتماعي

1821

9828.3

اعتماد عمومي

1811

982.18

حاکمیت قانون

1841

982342

بررسي نرمال بودن توزيع متغیرهاي تحقیق

قبل از بررسی فرضیهها الزم است نرمال بودن متغیرهای مطالعه موردبررسی قرار گیرد.

آزمون¬ کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها بکار میروند .هنگام
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متوسط است و نشان میدهد که اعتماد عمومی در بین مردم اهل زاهدان در سطح پایینی

بررسی نرمال بودن دادهها فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها نرمال است در سطح
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خطای  %5تست میشود .بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  2/25به دست آید ،در
این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است ،وجود نخواهد
داشت.

بهعبارتدیگر توزیع دادهها نرمال خواهد بود .برای آزمون نرمالیته فرضهای آماری
بهصورت زیر تنظیم میشود:
 :H0توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است.
 :H1توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست.
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نتایج آزمونهای نرمالیته در جدول ( ،)3آورده شده است:

جدول ( .)4نتايج آزمون نرمالیته
متغیر

مقدار آماره درجه معناداري

مشارکت در انتخابات و شهر

98214

989.3

توسعه سیاسي

9895.

98291

همبستگي اجتماعي

98243

98983

اعتماد عمومي

98221

98962

حاکمیت قانون

98261

989.2
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همانطور که مشخص است ازآنجاکه آماره آزمون بزرگتر مساوی  2/25برای کلیه
متغیرهای مطالعه ،بهدستآمده است ،در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر
اینکه داده نرمال است ،وجود نخواهد داشت .بهعبارتدیگر توزیع دادهها نرمال هستند.
آزمون فرضیهها

 .1به نظرمیرسد مشارکت سیاسی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان
مؤثر است.
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جدول ( .)3آزمون t
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میانگین

مشارکت در

4821

انتخابات و شهر

انحراف
معیار

98125

پايینترين باالترين

4815

2813

درجه

T
آماره

معناداري

28192

98999

طبق نتایج حاصل از جدول ،در رابطه با میانگین متغیر مشارکت سیاسی ( )3,10است و
بیشتر از حد متوسط  3و انحراف معیار  2,015است و آماره  )1,021( tو درجه معناداری
کمتر از  2,221است و میتوان بیان داشت که مشارکت سیاسی در حکمرانی خوب شهری
در شهر زاهدان مؤثر است و میتواند بهعنوان یکی از عوامل حکمرانی خوب در توسعه آن
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال سوم ،شماره اول (پیاپی  ، )9بهار 9999

کمک کرد.
 .1به نظرمیرسد توسعه سیاسی در حکمرانی خوب شهر در شهر زاهدان مؤثر
است.
جدول ( .)5آزمون t
میانگین

توسعه
سیاسي

1835

انحراف
معیار

982.35

پايینترين باالترين

2813

4823

درجه

T
آماره

معناداري

28212

98999

طبق نتایج حاصل از جدول ،در رابطه با میانگین متغیر توسعه سیاسی ( )0,45است و
کمتر از حد متوسط  3میباشد و انحراف معیار  2,184است و آماره  )1,021( tمیباشد،

درجه معناداری کمتر از  2,221است و میتوان بیان داشت که توسعه سیاسی در حکمرانی
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خوب شهری در شهر زاهدان مؤثر است و میتواند بهعنوان یکی از عوامل حکمرانی خوب
در توسعه آن کمک کرد.
 .1به نظرمی رشد کمرنگ کردن شکاف قومیتی از طریق همبستگی اجتماعی در
حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان مؤثر است.
جدول ( .)6آزمون t
میانگین
همبستگی

0,10

اجتماعی

انحراف
معیار

پایینترین

باالترین

 Tآماره

1,310

3,04

1,014

2,178

درجه
معناداری
2,222

و کمتر از حد متوسط  3میباشد و انحراف معیار  2,178است و آماره  )1,014( tمیباشد،
درجه معناداری کمتر از  2,221است و میتوان بیان داشت که همبستگی اجتماعی در
حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان مؤثر است و میتواند بهعنوان یکی از عوامل
حکمرانی خوب در توسعه آن کمک کرد.
 .1به نظرمیرسد اعتماد عمومی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان مؤثر
است.
جدول ( .)8آزمون t
میانگین انحراف معیار پایینترین باالترین  Tآماره درجه معناداری
اعتماد عمومی

0,00

2,180

1,185

3,41

1,371

2,222

طبق نتایج حاصل از جدول ،در رابطه با میانگین متغیر همبستگی اجتماعی ( )0,00است
و کمتر از حد متوسط  3میباشد و انحراف معیار  2,180است و آماره  )1,371( tمیباشد،
درجه معناداری کمتر از  2,221است و میتوان بیان داشت که اعتماد عمومی در حکمرانی
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طبق نتایج حاصل از جدول ،در رابطه با میانگین متغیر همبستگی اجتماعی ( )0,10است

خوب شهری در شهر زاهدان مؤثر است و میتواند بهعنوان یکی از عوامل حکمرانی خوب
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در توسعه آن کمک کرد.
 .1به نظرمیرسد حاکمیت قانون در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان
مؤثر است.
جدول ( .).آزمون t
میانگین
حاکمیت
قانون

1841

انحراف
معیار
98234

پايینترين باالترين

28232

4845

درجه

T
آماره

معناداري

281.2

98999

طبق نتایج حاصل از جدول ،در رابطه با میانگین متغیر حاکمیت قانون ( )0,30است و
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کمتر از حد متوسط  3میباشد و انحراف معیار  2,193است و آماره  )1,081( tمیباشد،
درجه معناداری کمتر از  2,221است و میتوان بیان داشت که حاکمیت قانون در حکمرانی
خوب شهری در شهر زاهدان مؤثر است و میتواند بهعنوان یکی از عوامل حکمرانی خوب
در توسعه آن کمک کرد.
 .2نتیجهگیری

طبق نتایج حاصل از در رابطه با فرضیه اول پژوهش ،مشارکت در انتخابات و شهر در
حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان مؤثر است و میتواند بهعنوان یکی از عوامل
حکمرانی خوب در توسعه آن کمک کرد و بیشتر از حد میانگین است نتایج پژوهش
حاضر با یافتههای وافره کوهستانی ( ،)1398رحمان ،واحید و نعیم ( ،)0217شیام سینگ
( )0216همسو است .حکمرانی خوب بهعنوان الگوی جدید توسعه است که در آن دولت
باید بتواند بهعنوان یکی از ارکان سهگانه با مشارکت بخش خصوصی و مدنی به فعالیت در
جهت دستیابی به توسعه پایدار در شهر زاهدان بپردازد؛ بنابراین حکمرانی خوب با
ویژگیهایی که دارد در تنظیم روابط دولت ،بخش خصوصی و نهادهای مدنی ،بهگونهای
عمل میکند که هریک از بخشها با اثربخشی باال به اهداف تعیینشده دستیافته ،بازدهی
فعالیت را حداکثر نموده و با همکاری تعاملی حداکثر استفاده از توان و ظرفیتهای موجود

را بنمایند .مشارکت امروزه ،به تمرکززدایی در ابعاد مختلف آن ،بهعنوان یکی از روشهای
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حل مسائل و مشکالت کشور و استفاده بهتر از تواناییها ،توجه فراوان میشود و مشارکت
در انتخابات و شهر مردم زاهدان سبب میشود که آنان نگرشی مثبت به حکمرانی خوب
داشته باشند و در رابطه با فرضیه دوم پژوهش میتوان بیان داشت توسعه سیاسی در
حکمرانی خوب شهر در شهر زاهدان مؤثر است و کمتر از حد میانگین است نتایج پژوهش
حاضر با یافتههای قاسمی و همکاران ( .)1399همسو است .در مورد بسیاری از پارامترهای
اصلی توسعه سیاسی چون مشروعیت و مشارکت سیاسی میان محققان علوم سیاسی اتفاق
نظروجوددارد؛ اما بهمحض آنکه این عناصر در ارتباط با جوامع و فرهنگها و ساختارهای
متفاوت اقتصادی ،سیاسی اجتماعی موردبررسی قرارمی گیرند ،بهسادگی نمیتوان با توجه
به پارامترهای مزبور جامعهای راازنظرسیاسی توسعهیافته و یا نظام دیگرراعقب مانده تلقی
کرد ،ولی در تحقیق حاضر توسعۀ سیاسی از سطح پایینی از میانگین قرار دارد و حکمرانی
خوب در این زمینه بهخوبی عملنکرده است و اعتمادی که در این زمینه وجود دارد کمتر
همبستگی اجتماعی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان مؤثر است ،ولی کمتر از
حد میانگین است .نکته مهمی که باید موردتوجه قرار گیرد این است که وجود اقوام
مختلف در یک کشور را نمیتوان بههیچروی بهتنهایی دلیلی بر تحرکات مبتنی بر
هویتجویی قومی و نژادی دانست .باید دید در چه صورتی اقلیتهای قومی ،هویت خود
را درخطر میبیند و همبستگی و پیوند قومی در مقابل پیوند به دولت قرار میگیرد.
بهعبارتدیگر ،در هر جامعهای میتوان سلسلهای از پیوندها را در نردبانی از تعلقات ازنظر
اهمیت و سلسلهمراتب قرارداد .نوعاً پیوند با دولت باید در رأس هرم پیوندها قرار گیرد و
هیچ پیوند و تعلق دیگری نتواند با این پیوند رقابت کند .تا زمانی که پیوندهای مختلف
قومی ،زبانی ،گروهی ،حزبی در طول پیوند به دولت هستند ،مشکلی وجود ندارد وجود
همبستگی در زاهدان میتواند این شکاف را کاهش دهد و الزم است در این زمینه اقدامات
الزم صورت گیرد .طبق نتایج حاصل از فرضیه چهارم ،اعتماد عمومی در حکمرانی خوب
شهری در شهر زاهدان مؤثر است و کمتر از حد میانگین است .حکومت بر اساس اعتماد
مردم به آن شکل میگیرد و ازاینرو ،زمانی که این اعتماد تضعیف شود یا از بین برود،
دولت نیز در معرض فروپاشی قرار میگیرد .در فضای مبتنی هر اعتماد عمومی بین

واکاوی شاخصهای مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

از حد متوسط میباشد .در رابطه با فرضیه سوم ،کمرنگ کردن شکاف قومیتی از طریق

شهروندانش و دولت ابزارهایی مانند زور و اجبار بارای تضمین دادوستدها کارایی خود را
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از دست میدهند و در عوض ،قصد افراد بارای بازپرداختها و اعتقاد به درستکاری
افزایش مییابد که متأسفانه اعتماد عمومی در بین شهروندان شهر زاهدان در حد پایینی
است و طبق نتایج حاصل از فرضیه پنجم ،حاکمیت قانون در حکمرانی خوب شهری در
شهر زاهدان مؤثر است و کمتر از حد میانگین است .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای
آدینهوند و علیان ( )1395وشیام سینگ ( )0216همسو است .حکمرانی خوب ،نیازمند
چارچوب عادالنهای از قوانین است که دربرگیرندۀ حمایت کامل از حقوق افراد (بهویژه
اقلیتها) در جامعه بوده و بهصورت شایستهای اجرا شود .اعتماد مردم به قوانین ،قابلیت
پیشبینی دستگاه قضایی ،وجود جرمهای سازمانیافته ،احتمال موفقیت در شکایت علیه
دولت ازجمله مؤلفههای سنجش شاخص حاکمیت قانون هستند .با توجه به نتایج بیانشده،
زاهدان به لحاظ اجتماعی از وجود دو تا شکاف شیعی_سنی ،شکاف فارس و بلوچ رنج

میبرد و این دو شکاف رویهمرفته تبدیل به گسل شده است لذا پیشنهاد میشود متقاطع
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کردن شکافها بهعنوان راهحلی که به همبستگی اجتماعی نزدیک میشود را در پیش
بگیرند و اگر روند همبستگی اجتماعی در زاهدان تقویت شود و به سمت اعتماد عمومی
حرکت کند شاهد شکوفایی در عرصه سیاسی و میزان مشارکت در آرای انتخابات ریاست
جمهوری و خبرگان و مجلس میشود و این عامل بهنوبه خود توسعه و مشارکت سیاسی
را نیز تقویت میکند و همچنین پیشنهاد میشود جهت افزایش اعتماد عمومی و حفظ
همبستگی در استان از طریق استخدام دولتی بلوچها و انتصابشان در مدیریتهای کالن
استانی و کاهش آمار بیکاری و تقویت آموزههای وحدت ،انسجام اسالمی باعث متقاطع یا
کمرنگ نمودن شکافهای نامبرده میشود .لذا مسیر توسعه پایدار در زاهدان با اولویت
مسائل اجتماعی و کمرنگ نمودن شکافهای نامبرده ،کلید میخورد .درنتیجه حکمران یا
کارگزاران کشورمان در سیاست ورزیهایشان این راهحل را مدنظر اقداماتشان در خصوص
این شهر با بافت اجتماعی خاصش ،قرار دهند.
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