حکمرانی خوب شهری بهمنزله مرجعیت سیاستگذاری شهری؛
تحلیل محتوای برنامه پنجم و ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران
ابوالفضل قاسمی*  ،محمدتقی قزلسفلی** و یوسف مسلمی مهنی

***

شماره صفحه195-221 :

نوع مقاله :علمی پژوهشی تاریخ دریافت 1397/9/22 :تاریخ پذیرش1398/7/4 :

در سالهای اخیر ،مقوله حکمرانی شهری به مسئلهای بنیادین در سیاستگذاری شهری تبدیلشده است.
با توجه به ظرفیتهای قانون اساسی ایران ،هنوز چنانکه باید به امر سیاستگذاری تبدیل نشده است.
در پژوهش حاضر از منظر سیاستگذاری عمومی و با تأ کید بر مرجعیتها به انطباق برنامههای پنجم و
ششم توسعه با حکمرانی خوب شهری پرداخته میشود .سؤال اصلی تحقیق عبارت است از مرجعیت
سیاستگذاری شهری در برنامه توسعه (پنجم و ششم) در ایران امروز چگونه است ؟ چارچوب نظری تحقیق
استفاده از نظریه حکمرانی خوب شهری مرکز سکونتگاههای بشری سازمان ملل متحد است .روش تحقیق
تحلیل محتوای مضمونی و گردآوری اطالعات اسنادی  -کتابخانهای است .براساس یافتهها ،چهار مضمون
فرا گیر کارآمدی ،برابری ،پاسخگویی و مشارکت مورد بررسی قرار گرفت .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 .در نتیجه ابهام
مرجعیت بخش حکمرانی شهری ،بر فرایند تدوین ،اجرا و ارزیابی سیاستها تأثیر گذاشته و موجب محقق
نشدن اهداف توسعه حکمرانی خوب شهری شده است.
کلیدواژهها :برنام ه پنجم و ششم توسعه؛ سیاستگذاری شهری؛ حکمرانی خوب شهری؛ مرجعیت

* دانشجوی دکترای علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)؛

Email: a.ghasemi2017@stu.umz.ac.ir

** دانشیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران؛

Email: m.ghezel@umz.ac.ir

*** استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و الهیات ،دانشگاه شهید باهنرکرمان؛

Email: moslemi@uk.ac.ir
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مقدمه
برنامهریزی و تصمیمگیری یکی از وظایف و ابزارهای مهم مدیریت درست است که براساس
آن روشهای دستیابی به هدفها اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...شناسایی
میشود ( .)Moore-Chery and Tomaney, 2018: 2-3برای نیل به هر هدف و انجام هر
فعالیتی نیازمند برنامههای مناسب هستیم که در دورههای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و
درازمدت تدوین میشوند .با ناتوانی دولتها در پاسخگویی به نیازهای گونا گون شهری و
منطبق نبودن نیازها و خواستههای شهروندان با طر حها و برنامههای ارائه شده 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 (.)Brunetta and etal, 2019: 17-19
بنابراین ،برای برنامهریزی اداره امور عمومی شهری دو پارادایم وجود دارد .در پارادایم
اول که حکومت نام دارد ،شهرداری مسئولیت تمام امور را برعهده دارد .این نهاد موظف
است تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند .در پارادایم
دوم که حکمرانی نام دارد مسئولیت اداره عمومی میان سه نهاد حکومت ،جامعه مدنی
و بخش خصوصی تقسیم شده است که هر سه مورد از شروط توسعه انسانی بهشمار
میروند .این نهادها ضمن آنکه در تعامل با یکدیگر قرار دارند؛ ایجاد ارتباط و تعادل الزم
و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش ،امکان بهتر زیستن را در یک جامعه مطلوب
فراهم خواهند کرد (ایمانی جاجرمی و دیگران.)9 :1381 ،
سیاستگذاری و برنامهریزی در نظام مدیریت شهری بیانگر وجوه ارتباط بین نهاد
تصمیمگیری و اجرایی در سازمانهای محلی و سازماندهی امور در این نهادهاست .هرچند
شکلگیری شوراهای اسالمی شهر و روستا در سال  ،۱۳78نخستین گام جدی دولت برای
تمرکززدایی و ایجاد نظام محلی در اداره امور بود (آخوندی و دیگران)۱۳۶ :۱۳۸۷ ،؛ اما برای
اتخاذ یک سیاستگذاری صحیح نیازمند فهم مرجعیت آن بخش نیز هستیم .زیرا مرجعیت
بخش به مثابه محور توسعه و نظام تصمیمگیری و ایجاد اجماع بین نخبگان و برنامهریزان
است .ازاینرو بخش حکمرانی شهری در برنامههای توسعه ایران باعث شناخت محدودیتها
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و موانع بخش حکمرانی شهری میشود .فقدان این بخش در حکمرانی شهری سبب عدم
شکلگیری نظام تصمیمگیری منسجم میشود و بهتبع آن منابع که بهعنوان ابزار توسعه
هستند رو به زوال و نابودی میروند .وجود مرجعیت حکمرانی شهری زمینه سیاستگذاری
منسجم شهری و تعیین اهداف مشخص را فراهم و سازوکارهای دستیابی به آنها را تعیین
میکند .با توجه به اهمیت مرجعیتها در سیاستگذاری ،بررسی سایر مسائل و موانع
موجود در سیاستگذاری نیز با مرجعیت سیاستها در نظر گرفته میشود .ازاینرو گام اول
در سیاستگذاری شهری تعیین مرجعیت آن ،یعنی حکمرانی خوب شهری است .مهمترین
عنصر در حکمرانی شهری ،شهروند است که نیازها و خواستههای او باید با نگاهی همهجانبه
تأمین شود .سیاستگذاری شهری در صورتی موفق خواهد بود که این نگاه همهجانبه وجود
داشته باشد و مرجعیت سیاستهای شهری باید تصویری روشن از خواستها ،نیازها
و ارزشهای حکمرانی شهری ارائه دهد .ازاینرو سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه
مرجعیت سیاستگذاری شهری در برنامه توسعه (پنجم و ششم) در ایران امروز ما چگونه
است؟ برای پاسخ به این سؤال باید به این سؤاالت نیز پاسخ داده شود :حکمرانی خوب
شهری و شاخصهای آن چیست؟ مرجعیت حکمرانی خوب شهری در برنامههای توسعه
کدام است؟ وجود شاخصهای حکمرانی خوب شهری در برنامههای پنجم و ششم توسعه
چگونه میباشد؟ سازماندهی پژوهش حاضر نیز بر همین اساس طراحی شده است.

 .1پیشینه پژوهش
 .1-1پیشینه نظری پژوهش
واژه حکمرانی از لغت یونانی  Kybernanو  Keybernentesناشی میشود که به معنای رهبری
و هدایت یا سکانداری و اداره امور است .برنامه توسعه سازمان ملل؛ حکمرانی را اعمال اقتدار
اقتصادی ،سیاسی و مدیریتی برای کنترل امور کشور در تمام سطوح میداند (.)Abdellatif, 2003: 4

ُبعد اقتصادی شامل فرایندهایی است که فعالیتهای یک کشور را تحت تأثیر قرار میدهد؛
ُبعد سیاسی نیز اشاره به فرایندهای تصمیمگیری برای تنظیم سیاستهاست و جنبه مدیریتی

آن هم به سیستم اجرای خطمشیها داللت دارد (شریفزاده و قلیپور.)24 :1382 ،
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حکمرانی بر اثر تعامل هر سه بخش حکومت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی در اداره
سیاسی و اقتصادی یک شهر به وجود میآید و در مجموع معیارهای چگونه زیستن را
برای شهروندان ایجاد میکند .حکمرانی شهری ،مفهومی گستردهتر و فرا گیرتر از حکومت
شهری است ،حکومت شهری ،مجموعه سازمانها و نهادهای رسمی اداره شهر است.
حال آنکه حکمرانی شهری نوعی فرایند و ارتباط میان حکومت شهری و شهروندان است.
حکمرانی شهری هم حکومت شهری و هم جامعه مدنی را دربرمیگیرد .تحقق حکمرانی
شهری مستلزم کنش متقابل بین نهادهای رسمی و دولتی و نهادهای جامعه مدنی است
و بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی تأ کید میکند و بهدلیل شرکت نهادهای گونا گون
جامعه مدنی در مدیریت و اداره شهر ،میتواند به سازگاری منافع و رفع تعارضها منجر
شود (برکپور .)43-45 :1381 ،حکمرانی خوب شهری برمبنای تجربه عملی ،دستور کار و
یادداشت تفاهم مرکز سکونتگاههای بشری سازمان ملل متحد است .مرکز سکونتگاههای
بشری سازمان ملل متحد تعریفی را از از حکمرانی خوب شهری به این شرح ارائه میکند:
«حکمرانی شهری به طرز تفکیکناپذیری با رفاه شهروندان در ارتباط است .حکمرانی
خوب شهری میبایستی زنان و مردان را قادر کند تا به مزایا و منافع حقوق شهروندی
شهری دست یابند .از طریق حکمرانی خوب شهری ،شهروندان برنامهای آماده میکنند
که به واسطه آن میتوانند از استعداد و هوششان برای اصالح و بهبود موقعیتها و شرایط
اقتصادی و اجتماعی نهایت بهره را ببرند» (.)UN-HABITAT, 2004
ژان پیر از منظر تنوع نگاه به بحث انواع حکمرانی شهری را بهصورت زیر تقسیمبندی میکند:
الف) مدیریتی :حکومت محلی سازمانی عمومی است که نیازها و منافع عمومی را از طریق
تولید و توزیع خدمات برآورده میکند .بازیگران اصلی این مدل مدیران سازمانهای
تولیدکننده و خدمات عمومی هستند .حکمرانی مدیریتی دو هدف اصلی یعنی افزایش
کارایی تولید و توزیع خدمات عمومی و فراهم کردن شرایطی که در آن مشتریان بتوانند
تولیدکنندگان و توزیعکنندگان خدمات را انتخاب کنند ،دنبال میکند.
ب) طرفدار رشد :نخبگان سیاسی و اقتصادی شهر تا چه اندازه به تصمیمات سیاسی ملی
و کالن اجازه مداخله میدهند و از آنها برای رشد شهر استفاده میکنند .در این مدل که
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نخبهگراست مشارکت محدود است و رشد اقتصادی بهعنوان هدف اصلی تلقی میشود.
نخبگان تجاری شهری و مقامات منتخب ارشد نقش اصلی را ایفا میکنند.
ج) رفاهی :اختصاص به آن دسته از شهرهایی دارد که روزگاری دارای رونق اقتصادی ناشی
از صنعتی شدن بودند ،اما در حال حاضر دچار رکود اقتصادی شدهاند .این مدل تنها راه
برونرفت از رکود را اتکا به دولت میداند.
د) مشارکتی :خاص دمکراسیهای کوچک ،پیشرفته و صنعتی اروپای غربی نظیر سوئیس،
هلند و اتریش است که سه بازیگر اصلی یعنی اتحادیههای کارگری ،کارفرمایان و دولت به
چانهزنی و تصمیمگیری میپردازند .385)-(Pierre, 1999: 378
بهطور خالصه میتوان ویژگیهای چهار مدل حکمرانی شهری ژان پیر را در جدول زیر
ترسیم کرد.
جدول  .1ویژ گیهای حکمرانی شهری ژان پیر
ویژ گیهای تعریفکننده

مدلهای حکمرانی شهری
مدیریتی

مشارکتی

طرفدار رشد

رفاهی

اهداف سیاستگذاری

کارایی

توزیعی

رشد

توزیع مجدد

سبک سیاستگذاری

عملگرا

ایدئولوژیک

عملگرا

ایدئولوژیک

ماهیت مبادالت سیاسی

رقابتی

هماهنگ

تعاملی

محدودکننده

ماهیت مبادالت عمومی  -خصوصی

رقابتی

هماهنگ

تعاملی

محدودکننده

روابط دولت محلی  -شهروندان

اختصاصی

عمومی

اختصاصی

عمومی

وابستگی اصلی

کارشناسان

رهبران مدنی

کاسبکاران

دولت

ابزارهای اصلی

قراردادها

مذا کره

شرا کت

شبکهها

معیار اصلی ارزیابی

اثربخشی

مشارکت

رشد

برابری

Source: Pierre, 1999: 388.

 .1-1-1اصول حکمرانی خوب شهری

برای سنجش حکمرانی خوب شهری ،برنامه سکونتگاه بشری سازمان ملل متحد از پنج
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نشانگر اصلی :برابری ،1کارآمدی ،2پاسخگویی ،3مشارکت4و امنیت 5بهره میگیرد که هر یک
از آنها سنجههای متعددی دارند.
جدول  .2سنجههای حکمرانی خوب شهری
نشانگرها

کارآمدی

برابری

مشارکت

سنجههای با اهمیت باال

سنجههای با اهمیت باال و متوسط

درآمد سرانه حکومت محلی
نسبت بودجه جاری و سرمایهای واقعی
درآمد انتقالی حکومت محلی
درآمد سرانه حکومت محلی
نسبت مالیات اخذ شده به مالیات تکلیفی
درآمد انتقالی حکومت محلی
نسبت مالیات اخذ شده به مالیات تکلیفی پیشبینیپذیری درآمدهای انتقالی
استانداردهای عملکردی منتشر شده
استانداردهای عملکردی منتشر شده
بررسی رضایت اربابرجوع
بیانیه چشمانداز
بیانیه شهروندی
نسبت نمایندگان زن در شورا
نسبت زنان در مناصب کلیدی
دسترسی به اتصال آب برای سا کنان
آب ارزانتر برای مناطق فقیرنشین
سیاستهای حمایت از فقرا

بیانیه شهروندی برای خدمات اصلی
نسبت نمایندگان زن در شورا
نسبت زنان در مناصب کلیدی
دسترسی به اتصال آب برای سا کنان
سیاستهای حمایت از فقرا
آب ارزانتر برای مناطق فقیرنشین
بازار غیررسمی

شورای انتخابی
انتخاب شهردار
نسبت رأیدهندگان
خانه مردم
انجمنهای شهری به ازای هر  10000نفر

شورای انتخابی
انتخاب شهردار
نسبت رأیدهندگان
خانه مردم
انجمنهای شهری

1. Equity
2. Effectiveness
3. Accountability
4. Participation
5. Security
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نشانگرها

سنجههای با اهمیت باال

سنجههای با اهمیت باال و متوسط

انتشار رسمی قراردادها ،مناقصهها ،بودجه و
انتشار رسمی قراردادها ،مناقصهها ،بودجه و محاسبات
کنترل به وسیله سطوح باالتر حکومت
محاسبات
قوانین مدیریتی
کنترل به وسیله سطوح باالتر حکومت
پاسخگویی
سهولت در دریافت شکایات
کمیسیون ضدفساد
کمیسیون ضدفساد
افشای درآمد و دارایی فردی
افشای درآمد و دارایی فردی
بازرسی مستقل مرتب
بازرسی مستقل مرتب

امنیت

سیاستهای جلوگیری از جرم
خدمات پلیس به ازای هر  100000نفر
حل اختالف
خشونت برعلیه سیاستهای زنان
سیاستهای ایدز

سیاستهای جلوگیری از جرم
خدمات پلیس به ازای هر  100000نفر
حل اختالف
خشونت برعلیه سیاستهای زنان
سیاستهای ایدز
Source: UN-HABITAT, 2004.

کارآمدی شامل اصول اثربخشی و حق تصمیمگیری1؛ برابری شامل تداومپذیری 2و
تساوی جنسیت؛ پاسخگویی شامل اصول شفافیت ،حا کمیت قانون و مسئولیتپذیری؛
مشارکت شامل اصول شهروندی ،3اجماعمحوری و مشارکت مدنی و امنیت نیز شامل
اصول حل منازعه ،امنیت انسانی و سالمت محیطی است (.)Lange, 2010: 45
 .1-1-2مرجعیت حکمرانی خوب شهری

به اعتقاد پیر مولر مفهوم مرجعیت در سیاستگذاری ،مجموعه بازنماییها و تصاویری از
واقعیت است که زمینهساز سیاستگذاری عمومی است و کارکرد آن فهمپذیر کردن واقعیت با
محدود کردن پیچیدگیهای آن است (مولر .)۵۱ :۱۳۸۳ ،مرجعیت سیاستگذاری عمومی به
1. Subsidiarity
2. Sustainbility
3. Citizenship
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معنای ارائه تصویری از واقعیت است که براساس آن عمل میشود .واقعیتها خودساختههایی
اجتماعی هستند و حاصل ذهنیت جمعی خاص .بازیگران با رجوع به این تصویرشناختی به
سازماندهی دریافتهای خویش از نظام میپردازند ،با راهحل مواجه میشوند و پیشنهادهای
مختلفی برای عمل خویش بیان میکنند .این مجموعه از تصاویر را مرجع سیاستگذاری
مینامند (کمالی .)۶ :۱۳۹۳ ،مرجعیت سیاستها به سه دسته مرجعیت کلی ،بخشی و جهانی
ً
تقسیم میشود .درباره مرجعیت جهانی ظاهرا کشورهای مختلف به نحوی فعال ،مرجعیت کلی
و بخشی خود را به سطح منطقهای ارتقا دادهاند و به دنبال تثبیت مرجعیتها در سطح جهانی
هستند .مرجعیت بخشی ،تصویری از یک بخش یا حوزه خاص است .اولین اثر شکلگیری
مرجعیت بخشی تعیین مرزهای آن بخش است .در واقع توصیف ویژگیهای یک بخش رابطهای
تنگاتنگ با قرائتی دارد که از جایگاه آن بخش در جامعه ارائه میشود .جایگاه هر بخش در حوزه
عمومی و حدود و مرزهای آن تحت تأثیر مرجعیت کلی است .مرجعیت کلی تعریفی از تصویری
بهدست میدهد که جامعه از خود در میان دیگران ترسیم میکند (وحید.)۳۲۷ :۱۳۸۴ ،
 .1-2پیشینه تجربی پژوهش
در چارچوب پرسش مطرح شده در این مقاله میتوان ادبیات تحقیق را به دو بخش
تحقیقات داخلی و خارجی تقسیم کرد.
 .1-2-1تحقیقات داخلی

رضایی و توحیدفام ( )1397در مقاله «نسبتسنجی الگوی حکمرانی خوب و مردمساالری
دینی (با تأ کید بر شاخصهای حا کمیت قانون ،مشارکت و پاسخگویی)»به دنبال
پاسخگویی به این سؤال است که «چه رابطهای بین حکمرانی خوب با تقویت مردمساالری
دینی در ایران وجود دارد؟» .فرضیه اصلی این مقاله بیان میکند «بین حکمرانی خوب
و تقویت مردمساالری دینی در ایران ،رابطه مستقیمی وجود دارد» .این مقاله میکوشد
نشان دهد که حکمرانی خوب بهعنوان الگویی برای کشورهای در حال توسعه ،بستر
مناسبی برای تقویت مردمساالری دینی است.
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مسلمی مهنی ( )۱۳۹۷در مقاله «سیاستگذاری شهری در ایران :ارائه یک مدل
کاربردی» با محور قرار دادن دولت ،موضوع قدرت در شهر در شیوه اتخاذ سیاستها و
برنامهریزی شهری را برجسته کرده است .تکثر قدرت و اعمال نظام فدرالی در سیاستگذاری
شهری بهمنظور بهبود کارایی و اثربخشی اینگونه سیاستها مطرح میشود .نویسنده این
مقاله به ارائه مدل پلورالیستی سیاستگذاری شهری جمهوری اسالمی در کالنشهرها و
معرفی مدل کاربردی سیاستگذاری شهری در شهر کرمان میپردازد.
آدینهوند و علیان ( )۱۳۹۵نیز در مقاله «حکمرانی خوب شهری در ایران :اولویتبندی
مؤلفهها و معرفهها» ابتدا به تفسیر مؤلفههای حکمرانی خوب شهری در دیگر کشورهای
توسعهیافته و در حال توسعه میپردازند و برای درک اهمیت مؤلفهها از الگوی تحلیلی
تاپسیس استفاده میکنند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد مؤلفههای حا کمیت قانون،
مشارکت و برابری در مدل حکمرانی خوب شهری ایران دارای اولویت هستند.
 .1-2-2تحقیقات خارجی

رحمان ،واحید و نعیم )2017( 1در مقاله «ارزیابی حکمرانی شهری استفاده از شاخص
حکمرانی شهری هابیتات :مورد مطالعه مدیریت شهری تحصیل پنجاب ،پا کستان»؛
براساس شاخص حکمرانی شهری 2که توسط مرکز سکونتگاههای بشری سازمان ملل متحد
در سال  2004مطرح شده بود به بررسی مدیریت شهری تحصیل در پنجاب میپردازند.
شاخصهای مورد استفاده در تحقیق شامل کارآمدی ،برابری ،مشارکت و پاسخگویی است.
هندریکس ( )2014در مقاله «فهم حکمرانی خوب شهری :ضرورتها ،تغییرات و
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 رخداده که شامل تصمیمگیران واقعی یا شهروندان معمولی ،با توجه
فزاینده به انتخاب گزینشی یا مشورت یکپارچه میپردازد.
1. Rehman, Waheed and Naeem
)2. Urban Governance Index (UGI
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الیبگویچ و دیویال ( )2008در مقاله «نقش شاخصهای شهری در مدیریت شهر» به
شاخصهای شهری یعنی شاخصهای زیستمحیطی ،اقتصادی ،حکمرانی و مدیریتی میپردازند.
این شاخصها باید به مثابه ابزاری برای کمک به سیاستگذاران در صورتبندی سیاستگذاری
شهری باشد که باعث پایداری شهر و کمک به تأمین توسعه و عملکرد شهری میکند.
با بررسی مقاالت میتوان به وجوه اشترا ک در ویژگیهای حکمرانی شهری توسط
سازمانهای بینالمللی اشاره کرد .از جمله آنها میتوان به سازمان ملل متحد که
ویژگیهای مورد نظر خود را از حا کمیت شهری خوب ارائه کرده اشاره کرد که شامل این
موارد هستند :مشارکتی ،پایدار ،مشروع و مقبول ،شفاف ،توانا در برخورد با موضوعات و
بحرانهای موردی ،خدمتگرا ،توانا در توسعه منابع و روشهای حا کمیتی ،اعتالدهنده
برابری و برابری و رافع تبعیضات بهویژه برابری جنسیتی ،اصل تساهل و مدارا گر و پذیرشگر
رویکردهای متنوع ،توانا در بسیج منابع برای اهداف اجتماعی ،عمل به حکم قانون ،تقویت
سازوکارهای بومی و محلی ،کارایی و کارآمدی در استفاده از منابع تسهیلگر و توانمندساز
تنظیمکننده و کنترلکننده .همچنین در دومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد
سکونتگاههای بشری ،معیارهایی چون :پاسخگو بودن ،فرا گیر بودن ،مشارکتجو بودن،
قانونمدار بودن و شفافیت داشتن بهعنوان ویژگیهای حکمروایی خوب مطرح شد.
هشت ویژگی از طرف سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد همچون یونسکو 1برای
حکمرانی خوب عنوانشده است که عبارتاند از :مشارکت قانونمداری ،شفافسازی،
انعطافپذیری ،وفاقمحوری ،برابری ،کارآمدی و پاسخگویی.

 .2روش پژوهش
.2-1تحلیل محتوای مضمونی

تحلیل محتوا بهمنزله روشی علمی بیشتر بهصورت ّکمی برای اندازهگیری متغیرها استفاده
میشد .تحلیل محتوای کیفی را میتوان نوعی روششناسی تحقیق در خدمت تفسیر
1. United Nation Educational, Scientific, Cultural Organization
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محتوایی دادهها دانست.تحلیل محتوای کیفی در شکل کنونی خود در سال  1983توسط
میرینگ در تحقیقی درخصوص پیامدهای روانی  -اجتماعی بیکاری استفاده شد .این
تحلیل محتوا برای تحلیل نظاممند دادههای متنی؛ کاربرد فراوانی دارد .تحلیل محتوای
کیفی با وا کاوی مفاهیم ،اصطالحات و ارتباطات بین این مفاهیم؛ سعی در ارتباط و آشکار
کردن الگوهای نهان در مصاحبهها ،مشاهدات و اسناد مکتوب دارد .در پژوهشهای کیفی
نگاه به پدیدهها ،نگاهی کلگرایانه و جامعنگر است و دنبال کردن این روش راهی است برای
کسب آ گاهی از طریق کشف معانی پدیدهها (ایمان و نوشادی .)۱5-۱6 :۱۳۹۰ ،بهعبارتدیگر
میتوان تحلیل محتوای کیفی را تفسیر ذهنی محتوایی دادههای متن از طریق فرایندهای
طبقهبندی نظاممند ،کدبندی ،تمسازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست.
تحلیل محتوای مضمونی براساس معرفتشناسی عینیتگرا بهکار میرود و در شناخت
مضامین مشترک دادهها با تحلیل مضمون شباهت دارد .در تحلیل محتوای مضمونی از تفسیر به
کمترینحدممکناستفادهواز آنبراینامگذاریو گروهبندیمضامیناستفادهمیشود.بهطورکلی
تحلیل محتوای مضمونی بیشتر تحلیلی توصیفی است (عابدی جعفری و دیگران.)160 :1390 ،
 .2-2جامعه و حجم نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر ،متن برنامههای توسعه پنجم و ششم است .حجم نمونه
براساس الگوی هدفمند انتخاب کردن است؛ یعنی انتخاب مادهها ،بندها و تبصرههایی
که با متغیرهای اصلی تحقیق انطباق دارند و بازتابنده پرسشهای تحقیق است.
 .2-3واحد تحلیل
واحد تحلیل عبارت از مضمون(تم) قانون برنامههای توسعه پنجم و ششم است.
 .2-4تحلیل مضامین
تحلیل مضمون یک راهبرد تقلیل و تحلیل دادههاست که دادههای کیفی تقسیمبندی،
طبقهبندی ،تلخیص و بازسازی میشوند .این روش در سه سطح مضامین پایه (کدها و
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نکات کلیدی موجود در متن) ،مضامین سازماندهنده (مضامین بهدست آمده از ترکیب
و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فرا گیر (مضامین عالی دربرگیرنده اصول حا کم بر متن
بهعنوان یک کل) را نظاممند میکند ( .)Attride - Stirling, 2001: 389-390مراحل انجام
دادن تحلیل مضمون عبارت است از:
 .2-4-1مرحله اول :تجزیه و توصیف متن

 آشنایی با دادهها :پژوهشگر با خواندن مکرر دادهها با عمق و گستره محتوایی دادههاآشنا میشود.
 ایجاد کدهای اولیه:کدها اجزای اصلی تحلیل مضمون هستند و نام و برچسبی استکه پژوهشگر به قسمتی از دادهها (یک جمله یا پارا گراف) نسبت میدهد و با سؤالهای
پژوهش ارتباط زیادی دارند .در این مرحله دادهها به گروههای معنادار تبدیل میشوند.
 جستجوی مضمون :شامل دستهبندی کدهای مختلف در قالب مضمونهای بالقوه ومرتب کردن همه دادههای کدگذاری شده در قالب مضمونهای مشخص است.
 .2-4-2مرحله دوم :تشریح و تفسیر متن

 بازبینی مضمونها :این مرحله شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه مضمونهاست .مرحلهنخست شامل بازبینی در سطح خالصههای کدگذاری شده است و در مرحله دوم اعتبار
مضمونها ،در رابطه با مجموعه دادهها بررسی میشوند.
 تعریف و نامگذاری مضمونها :بهوسیله تعریف و نامگذاری ،ماهیت آن چیزی که یکمضمون در مورد آن بحث میکند مشخص شده و تعیین میشود که هر مضمون کدام جنبه
از دادهها را در خود دارد.
 .2-4-3مرحله سوم :ترکیب و ادغام متن
ً
 -تهیه گزارش :گزارش پژوهش نباید صرفا توصیفی باشد؛ بلکه باید روایتی تحلیلی از دادهها

ارائه دهد و در واقع بحثی را درباره سؤال پژوهش شکل دهد (کمالی.)197-200 :1397 ،
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در این تحقیق از الگوی شبکه مضامین استفاده میشود .این مدل ،مضامین پایه،
سازماندهنده و فرا گیر را نظاممند میکند؛ سپس این مضامین بهصورت نقشههای شبکه
تارنما رسم و مضامین برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده
میشود.
در تحقیق از کدگذاری باز استفاده میشود؛ یعنی هیچگونه اولویتی بین دادهها در نظر
گرفته نمیشود .برای این کار ابتدا قانون برنامههای توسعه پنجم و ششم مورد مطالعه قرار
گرفت .مادهها و تبصرههایی که با مقولههای تحقیق ارتباط داشتند کدگذاری و مستخرج
شدند .کدگذاری با مطالعه سطر به سطر اسناد برنامه پنجم و ششم توسعه و بهصورت
دستی انجام شد .برای شناخت مضامین از هر دو مضمون مشهود و مکنون در برنامههای
توسعه استفاده میشود.
مضامین پایه  21مقوله دارد که شامل :ابزارهای نو برای وا گذاری خدمات و کاالهای
عمومی ،ترویج و ارتقای تکنولوژی ،بهبود جمعآوری مالیات محلی ،درآمد سرانه حکومت
محلی ،تفویض مسئولیتها به شهرها و منطقهها ،قدرت دادن به جامعه مدنی ،مشورت
با سهامداران اجتماعات مختلف ،استراتژیهای کاهش فقر شهری ،حفاظت از میراث
فرهنگی و تاریخی ،دسترسی به آب ارزان برای مناطق فقیرنشین ،دسترسی برابر زنان و
مردان به منابع و خدمات اساسی ،بیان درآمد/داراییهای مقامات محلی ،حسابرسی
مستقل ،سازوکارهای بررسی و وا کنش مردم و دادخواستها و شکایات ،ترویج اخالق
خدمت به مردم ،رعایت حقوق شهروندی ،وساطت دولت در میان منافع متضاد ،آموزش
مناسب سیاسی و مدنی ،ارتباط مناسب با شهروندان ،ارتباط مناسب با بخش خصوصی و
مشارکت مؤثر جامعه مدنی.
مضامین سازماندهنده نیز  10مؤلفه دارد که عبارتاند از :اثربخشی ،حق تصمیمگیری،
تداومپذیری ،تساوی جنسیت ،شفافیت ،حا کمیت قانون ،مسئولیتپذیری ،اصول
شهروندی ،اجماعمحوری و مشارکت مدنی.
مضمون فرا گیر شامل چهار مفهوم کارآمدی ،برابری ،پاسخگویی و مشارکت است.
مفهوم اصلی تحقیق مرجعیت حکمرانی خوب شهری است.
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 .3یافتههای پژوهش
 .3-1برنامه توسعه پنجم و ششم
قانون برنامه پنجم توسعه ( )۱۳۹۴-۱۳۹۰در زمان دولت دهم مشتمل بر  ۲۳۵ماده و ۱۹۲
تبصره در  ۹فصل در دی ماه  ۱۳۸۹به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .قانون ششم
توسعه ( )۱۴۰۰-۱۳۹۶نیز در زمان دولت یازدهم مشتمل بر  ۱۲۴ماده و  ۱۲۸تبصره در ۲۰
بخش در اسفند ماه  ۱۳۹۵به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است.
 .3-2تحلیل مضامین برنامههای توسعه پنجم و ششم
محقق در تحلیل مضامین به روش قیاسی برای شناخت مضامین ،کدها را براساس نظریه
مشخصی انتخاب میکند و عالئم ،شاخصهایی که با این نظریه حمایت میشوند را
شناسایی و کدگذاری میکند .کدهای مرتبط با هر مضمون نیز از فرضیات و مؤلفههای
نظریه موردنظر استخراج میشود .برنامههای سند توسعه باالترین سند فرابخشی توسعه
در کشور محسوب میشود که بازگوکننده اندیشههای برنامهریزان و سیاستگذاران کشور
است .ازاینرو در این سند به بررسی چهار مضمون کارآمدی ،برابری ،پاسخگویی و
مشارکت پرداخته میشود تا با منظومه فکری کنشگران اصلی کشور در زمینه مرجعیت
بخشی سیاستگذاری شهری آشنا شویم.
 .3-2-1مضامین مرجعیت حکمرانی خوب شهری در برنامه های توسعه پنجم و ششم
 .3-2-1-1تحویل متن

در گام اول از تحلیل مضمونی الزم است مضمونهای پایه از متن اصلی مستخرج شود.
در اینجا متن اصلی ،مادهها و تبصرههای اسناد برنامه پنجم و ششم توسعه هستند
ً
ب شده و در قالب کدهایی سازماندهی شدهاند .هر کدام از این مادهها
که قبال انتخا 
ً
و تبصرهها حاوی مضامینی است که با خواندن آن متن مستقیما به ذهن متبادر
ج شده است ،مضمونها پایهای
میشود .این مضمونها که از متن اصلی استخرا 
نامیده میشود.
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جدول  .3مضامین پایه حکمرانی خوب شهری
مضمون پایهای

ردیف

متن قانون برنامه پنجم

متن قانون برنامه ششم

1

ماده ( :)۴۶بسط خدمات دولت الکترونیک ،فناوری
اطالعات و سواد اطالعاتی و افزایش بهرهوری در حوزههای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی.
شماره  ۳بند «ج» ماده ( :)۴۶تدوین نقشه دولت الکترونیک.
ماده ( :)۷۹تأسیس سازمان ملی بهرهوری بهمنظور برنامهریزی،
سیاستگذاری ،راهبری و پایش کلیه عوامل تولید.
بند « »۴ماده ( :)۲۱۱قوه قضائیه مکلف است آرای
صادره از سوی محا کم را بهصورت آنالین در معرض
تحلیل و نقد قرار دهد.

-

2

بند «الف» ماده ( :)193شهرداری شهرهای باالی
دویست هزار نفر جمعیت موظفاند پسماندهای
خود را با روشهای نوین و فناوریهای جدید با
اولویت روشهای آلی (ارگانیک) بازیافت کنند.

-

ترویج و ارتقای
تکنولوژی.

3

ماده ( :)121استفاده از سامانههای صندوق فروش
(مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل.

-

بهبود جمعآوری مالیات
محلی.

4

بند «ب» ماده ( :)36عوارض حاصل از
ماده ( :)۱۷۴تدوین نظام درآمدهای پایدار
ب معدنی و درمانی با طی درآمد سرانه حکومت
چشمههای آ 
شهرداریها توسط شوراهای اسالمی و شهرداریها.
محلی.
مراحل قانونی در اختیار شهرداریها یا
ماده ( :)۱۷5ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها.
دهیاریهای همان منطقه قرار میگیرد.

5

بند «الف» ماده ( :)41ساماندهی امور جوانان از
طریق ستادهای ملی و استانی.
ماده ( :)173تهیه برنامه جامع مدیریت شهری بهمنظور
دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و
یکپارچه شهری با هدف تحقق توسعه پایدار شهرها.
ماده ( :)178تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه
هر استان بهمنظور تصمیمگیری ،تصویب ،هدایت،
هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استانها.
بند «ب» ماده ( :)178تشکیل کمیته برنامهریزی در
هر شهرستان
ماده ( :)179نظام درآمد هزینه استانی بهمنظور
تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران.
ماده ( :)182تشکیل شورای آمایش سرزمین.
ماده ( :)184تشکیل نظام ارزیابی راهبردی محیطی
در سطوح ملی ،منطقهای.
ماده ( :)186تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری
با جهتگیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران
محلی.
بند «ه» ماده ( :)224در راستای انجام امور و تسریع در
خدمترسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیمگیریها،
مسئولیتها و وظایف به مدیران واحدهای ذیربط
استانی و ستادی قابل تفویض است.

ابزارهای نو برای وا گذاری
خدمات و کاالهای
عمومی.

بند «ح» ماده ( :)7اختصاص  ۳۰درصد
از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای
کشور به شورای برنامهریزی استانها
جهت تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت
اجرایی.
جز « »۱بند «الف» ماده ( :)۲۶تهیه سند
آمایش سرزمین ملی و استانی توسط
تفویض مسئولیتها به
دولت.
بند «الف» ماده ( :)۲۸وا گذاری برخی شهرها و منطقهها.
از وظایف دستگاههای اجرایی به
شهرداریها و دهیاریها بهمنظور
کاهش حجم ،اندازه و ساختار.
بند «ث» ماده ( :)۱۰۰سازمان میراث
فرهنگی بخشی از امور تصدیگری و
اجرایی خود را به تشکلهای حرفهای و
تخصصی گردشگری وا گذار کند.
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ردیف

متن قانون برنامه پنجم

متن قانون برنامه ششم

مضمون پایهای

6

ماده ( :)۱۰۲وا گذاری امور اجرایی تنظیم بازار
به تشکلهای صنفی ،اتحادیهها و تشکلهای
مردمنهاد حمایت از مصرفکننده.

-

قدرت دادن به جامعه
مدنی.

7

ماده ( :)25مشارکت تشکلهای کارفرمایی و کارگری
در تدوین سند ملی کار شایسته

-

مشورت با سهامداران
اجتماعات مختلف.

8

ماده ( :)۳۹توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند
بهویژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن متناسب با
شرایط بومی و منطقهای.
ماده ( :)۴۲تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دادن
سرپرست خانوادههای فاقد هیچگونه بیمه توسط
دولت.

9

جز « »۱بند «ه» ماده ( :)104صدور کلیه اشیا و ماده ( :)100تدوین سند راهبردی توسعه
گردشگری.
خدمات عتیقه ممنوع است.

10

بند «الف» ماده ( :)۲موضوعات خاص راهبردی در
مورد آب و محیطزیست.
بند «ب» ماده ( :)۱۲۵تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور.

11

بند «ج» ماده ( :)۱۹تضمین دسترسی به فرصتهای
ماده ( :)۱۰۱استیفای حقوق شرعی و
عادالنه آموزشی بهتناسب جنسیت توسط وزارت
قانونی زنان در همه عرصهها و تقویت
آموزشوپرورش.
جایگاه سازمانی امور زنان و برابری
ماده ( :)۲۲۷تدوین سند ملی امنیت بانوان و
جنسیتی.
کودکان در روابط اجتماعی.

بند «ت» ماده ( :)۲موضوعات خاص
کالن فرابخشی :نظام عادالنه پرداخت
و رفع تبعیض ،توانمندسازی محرومان
و فقرا.
بند «ب» ماده ( :)۵۹دولت موظف
است بهمنظور تأمین مسکن برای اقشار
کمدرآمد شهری منابع مالی و تسهیالت
ارزانقیمت و زمین مورد نیاز را تأمین کند .استراتژیهای کاهش فقر
شهری.
ماده ( :)۷۸حمایت از اقشار آسیبپذیر
و بسط پوششهای امدادی ،حمایتی،
بیمهای و پیشگیری و کاهش آسیبهای
اجتماعی.
بند «ت» ماده ( :)۸۰تهیه و اجرای طرح
جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار.
جز « »۱بند «چ» ماده ( :)۸۰تأمین
مسکن اجتماعی و حمایتی.

ماده ( :)45طرح جامع انرژی کشور.

حفاظت از میراث
فرهنگی و تاریخی.
دسترسی به آب ارزان
برای مناطق فقیرنشین.
دسترسی برابر زنان
و مردان به منابع و
خدمات اساسی.

12

-

ماده ( :)۲۹راهاندازی سامانه ثبت
بیان درآمد/داراییهای
حقوق و مزایا و امکان تجمیع کلیه
مقامات محلی.
پرداختها توسط دولت.

13

-

تبصره « »۲ماده ( :)۲۹حسابرسان
و بازرسان قانونی مکلفاند تخلفات
صورت گرفته را در اسر ع وقت به مراجع
ذیصالح اعالم کنند.

14

-

حسابرسی مستقل.

بند «ب» ماده ( :)۱۱۶سامانه بازرسی سازوکارهای بررسی
و وا کنش مردم و
کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و
دادخواستها و شکایات.
کارکنان قضایی.
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ردیف

متن قانون برنامه پنجم

15

-

16

بند«الف»ماده(:)۱۸۹آییننامهارتقایآ گاهیهایعمومی
و دستیابی به توسعه پایدار بهمنظور حفظ محیطزیست.
جز « »۱بند «د» ماده (:)۲۱۱آموزش همگانی بهمنظور
گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی ،نهادینهسازی
فرهنگ قانونمداری

-

17

بند «ج» ماده ( :)۱۹تقویت گویشهای محلی و
ادبیات بومی در مدارس توسط آموزشوپرورش.
شماره ۲بند «د» ماده ( :)۲۱۱آموزش همگانی حقوق شهروندی.
ماده ( :)۲۲۷تدوین سند ملی امنیت بانوان و
کودکان در روابط اجتماعی.

-

رعایت حقوق شهروندی.

-

وساطت دولت در میان
منافع متضاد.

بند «پ» ماده ( :)۷۷افزایش آ گاهیهای
عمومی بهویژه آموزشهای همگانی جهت
کاهش خطرپذیری و افزایش تابآوری
جامعه در مقابل حوادث و سوانح.
ماده ( :)۸۰تهیه طرح جامع کنترل و
کاهش آسیبهای اجتماعی.

ارتباط مناسب با
شهروندان.

18

بند «الف» ماده ( :)۷۳ایجاد انعطاف برای حل
اختالف کارگران و کارفرمایان.

19

-

20

متن قانون برنامه ششم

مضمون پایهای

جز « »۳بند «ث» ماده ( :)۸۰سازمان
بهزیستی با همکاری شهرداریها نسبت
به بهرهبرداری مرا کز درمان و کاهش ترویج اخالق خدمت به
مردم.
آسیب معتادان متجاهر و راهاندازی
مرا کز جامع توانمندسازی و صیانت
اجتماعی برای معتادان بهبودیافته.
آموزش مناسب سیاسی
و مدنی.

بند «الف» ماده ( :)۵۲سرمایهگذاری
بخش غیردولتی در احداث و بهرهبرداری
ماده ( :)۷۵تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش
از حملونقل ریلی درونشهری و
ارتباط مناسب با بخش
خصوصی برای بررسی و رفع موانع کسبوکار.
برونشهری.
خصوصی.
بند «ج» ماده ( :)۱۴۳حمایت دولت از تولید برق
بند «پ» ماده ( :)۶۷استفاده از
توسط بخش خصوصی و تعاونی.
مشارکت بخش خصوصی بهمنظور
الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات.

21

مأخذ :یافتههای تحقیق.

-

بند «الف» ماده ( :)۷۷کمک به حفظ
و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده
از توان و ظرفیتهای مردمی و افزایش
مشارکتهای اجتماعی مردم توسط
جمعیت هاللاحمر.
شماره  ۴بند «ب» ماده ( :)۸۰بسط و
توسعه نقش مردم و سازمانهای مردمنهاد
در حوزههای مشارکتهای گروهی و تأمین
مالی مبتنیبر رویکرد خیر اجتماعی.

مشارکت مؤثر جامعه
مدنی.
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 .3-2-1-2تبدیل مضامین

ج شده از متون برنامه پنجم و ششم را به
در این مرحله ،مضمونهای پایهای استخرا 
مضامین سازماندهنده و فرا گیر تبدیل میکنیم تا از این طریق ،کشف مفاهیم و مضامین
کلیدیتر فراهم شود.
جدول  .4تبدیل مضامین پایهای مرجعیت حکمرانی خوب شهری به مضامین فرا گیر
مضامین پایه

ردیف

مضامین سازمان
دهنده

1

ابزارهای نو برای وا گذاری خدمات و کاالهای عمومی

2

ترویج و ارتقای تکنولوژی

3

بهبود جمعآوری مالیات محلی

4

درآمد سرانه حکومت محلی

5

تفویض مسئولیتها به شهرها و منطقهها

6

قدرت دادن به جامعه مدنی

7

مشورت با سهامداران اجتماعات مختلف

8

استراتژیهای کاهش فقر شهری

9

حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی

10

دسترسی به آب ارزان برای مناطق فقیرنشین

11

دسترسی برابر زنان و مردان به منابع و خدمات اساسی

12

بیان درآمد/داراییهای مقامات محلی

13

حسابرسی مستقل

14

سازوکارهای بررسی و وا کنش مردم و دادخواستها و شکایات

حا کمیت قانون

15

ترویج اخالق خدمت به مردم

مسئولیتپذیری

16

رعایت حقوق شهروندی

17

آموزش مناسب سیاسی و مدنی

18

وساطت دولت در میان منافع متضاد

19

ارتباط مناسب با شهروندان

20

ارتباط مناسب با بخش خصوصی

21

مشارکت مؤثر جامعه مدنی

مأخذ :همان.

مضامین فرا گیر

اثربخشی
کارآمدی
حق تصمیمگیری

تداومپذیری

برابری

تساوی جنسیت
شفافیت
پاسخگویی

حقوق شهروندی

اجماعمحوری
مشارکت مدنی

مشارکت
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 .3-2-1-3کشف و توصیف شبکه مضامین

با بررسی مضامین پایهای و تبدیل آنها به مضامین فرا گیر ،چهار مضمون فرا گیر در خصوص
مرجعیت حکمرانی خوب شهری بهدست آمد که عبارت است کارآمدی ،برابری ،پاسخگویی
و مشارکت.
در نمودار زیر میتوان چهار مضمون فرا گیر مرجعیت حکمرانی خوب شهری را ترسیم
کرد.
نمودار  .1چهار مضمون فرا گیر مرجعیت حکمرانی خوب شهری در برنامه پنجم و ششم توسعه
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
ﺣﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي
ﺗﺪاومﭘﺬﻳﺮي
ﺗﺴﺎوي ﺟﻨﺴﻴﺖ

ﻛﺎرآﻣﺪي

ﺑﺮاﺑﺮي

ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮب ﺷﻬﺮي
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي
اﺻﻮل ﺷﻬﺮوﻧﺪي
اﺟﻤﺎعﻣﺤﻮري

ﻣﺸﺎرﻛﺖ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ

 .4جمعبندی و نتیجهگیری
ازآنجاکه این تحقیق درصدد نشان دادن نوع نگاه سیاستمداران و برنامهریزان به مفهوم
مرجعیت سیاستگذاری شهری یعنی حکمرانی خوب شهری هستند ،بعد از نشان دادن
فرایند تحلیل محتوای ضمنی میتوان به بررسی نقاط قوت و ضعف چهار مؤلفه حکمرانی
خوب شهری در برنامههای پنجم و ششم بهصورت جدول  ۵اقدام کرد .قبل از نشان دادن
جدول مقایسهای به تعاریف مضامین فرا گیر پرداخته میشود.
الف) کارآمدی :در فرایند حکمروایی خوب باید به بهترین نحو از منابع بهرهبرداری و
نیازهای جامعه برآورده شود .حا کمیت خوب به این معناست که فرایندها و نهادها نتایجی
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را به بار آورند که نیازهای جامعه را تأمین و درعینحال از منابع در اختیار خود به بهترین
وجه استفاده کنند .تأمین نیازهای جامعه بحث اثربخشی را هدف قرار میدهد و بهترین
استفاده از منابع ،کارایی را مورد تأ کید قرار میدهد.
ب) برابری :رفاه و بهروزی یک جامعه وابسته به اطمینان از این موضوع است که همه
اعضای آن احساس کنند که سهمی در آن دارند و احساس طردشدگی از روند کلی جامعه
نداشته باشند.این امر ایجاب میکند که همه گروهها و بهخصوص آسیبپذیرترین گروهها،
فرصتهایی برای بهبود و حفظ رفاه خود داشته باشند .حکمروایی خوب قابلیت ایجاد
رفاه و تضمین برخورداری از آن برای همه اعضای جامعه را داراست.
ج) پاسخگویی :پاسخگویی و حسابدهی از ویژگیهای حکمروایی خوب است .سازمانها
و مؤسسات باید به کسانی که از تصمیمات آن اثر میپذیرند پاسخ شفاف دهند .پاسخگویی
را نمیتوان بدون شفافیت و حا کمیت قانون اعمال کرد .سه مؤلفه پاسخگویی عبارتاند از:
شفافیت ،حا کمیت قانون و مسئولیتپذیری.
د)مشارکت :مشارکت اجتماعی ،سنگبنای حا کمیت خوب است .مشارکت میتواند
مستقیم و یا از طریق مؤسسات قانونی یا نمایندگان انجام شود .مشارکت نیازمند تشکل
یافتن و سازماندهی است .مشارکت دارای مقولههای شهروندی ،اجماعمحوری و مشارکت
مدنی است (.)UN-HABITAT, 2006: 6-10
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جدول  .5نقاط ضعف برنامههای توسعه
ششم

پنجم
کارآمدی :عدم توجه جدی بر برداشتن موانع

غیرضروریبرایامنیتشغلیوایجادسرمایهگذاری کارآمدی :عدم طراحی و بهکارگیری و توجه به ابزارهای
و عدم انتشار عملکرد خدمات اصلی (تأمین آب ،نو برای وا گذاری خدمات و کاالهای عمومی ،عدم توجه
برق ،بهداشت عمومی ،سالمت ،آموزش و.)...

جدی بر برداشتن موانع غیرضروری برای امنیت شغلی

برابری :اولویت پایین کاهش فقر شهری و عدم و ایجاد سرمایهگذاری ،عدم انتشار عملکرد خدمات
بهکارگیری منشور شهروندان :حق دسترسی به اصلی (تأمین آب ،برق ،بهداشت عمومی ،سالمت،
خدمات پایه و فقدان استفاده سهمیه نمایندگان آموزش و ،)...فقدان جمعآوری مالیات محلی ،عدم
زن در نهادهای محلی.

تفویض مسئولیت و قدرت ندادن به جامعه مدنی.

پاسخگویی :بیتوجهی به حق دسترسی برابری :مشورت نکردن با سهامداران اجتماعات مختلف،
شهروندان به اطالعات شهر (قراردادها ،بودجه عدم ترویج و ارتقای تکنولوژی ،عدم بهکارگیری منشور
نقاط
ضعف ضدفساد محلی ،بیان درآمد/داراییهای استفاده سهمیه نمایندگان زن در نهادهای محلی.
برنامه
مقامات محلی ،نبود حسابرسی مستقل ،عدم پاسخگویی :بیتوجهی به حق دسترسی شهروندان
و گزارشها) ،عدم بهکارگیری کمیتههای شهروندان :حق دسترسی به خدمات پایه و فقدان

طراحی و بهکارگیری سازوکارهای بررسی و به اطالعات شهر (قراردادها ،بودجه و گزارشها)،
وا کنش مردم و دادخواستها و شکایات ،ضعف عدم بهکارگیری کمیتههای ضدفساد محلی ،ضعف
قانونگرایی مسئولین و مردم ،ضعف تفکیک قوا قانونگرایی مسئولین و مردم ،ضعف تفکیک قوا و
و تمرکززدایی قدرت و عدم اهتمام ترویج اخالق تمرکززدایی قدرت.
خدمت به مردم.

مشارکت :فقدان آموزش مناسب سیاسی و مدنی،

مشارکت :آ گاهی نداشتن از روند تصویب طرح ،عدم آ گاهی از روند تصویب طرح ،ضعف مشارکت در
ضعف مشارکت در اداره امور شهر ،ارتباط ضعیف اداره امور شهر ،ضعف رعایت حقوق شهروندی ،ضعف
با شهروندان و ضعف ارتقای دمکراسیهای وساطت دولت در میان منافع متضاد ،ضعف ارتقای
محلی ،عدم و ضعف مشارکت مؤثر جامعه دمکراسیهای محلی ،عدم بهکارگیری و ضعف استفاده
مدنی ،عدم بهکارگیری و ضعف استفاده انجمن از انجمن عمومی (شورای مردم ،شورای شهر.)...
عمومی (شورای مردم ،شورای شهر و.)...
مأخذ :همان.

ازسوی دیگر میتوان نقاط قوت هر یک از دو برنامه توسعه پنجم و ششم را بهصورت
زیر بیان کرد.
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جدول  .6نقاط قوت برنامههای توسعه

نقاط
قوت
برنامه

پنجم

ششم

کارآمدی :ابزارهای نو برای وا گذاری خدمات و
کاالهای عمومی ،بهبود جمعآوری مالیات محلی،
درآمد سرانه حکومت محلی ،تفویض مسئولیتها،
قدرت دادن به جامعه مدنی ،ترویج و ارتقای
تکنولوژی.
برابری :مشورت با سهامداران اجتماعات مختلف،
حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی ،دسترسی به
آب ارزان برای مناطق فقیرنشین و دسترسی برابر
زنان و مردان به منابع و خدمات اساسی
پاسخگویی.---:
مشارکت :آموزش مناسب سیاسی و مدنی ،رعایت
حقوق شهروندی ،وساطت دولت در میان منافع
متضاد و ارتباط مناسب با بخش خصوصی.

کارآمدی :اهمیت کاهش فقر شهری و درآمد سرانه
حکومت محلی
برابری :حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی،
دسترسی به آب ارزان برای مناطق فقیرنشین و
دسترسی برابر زنان و مردان به منابع و خدمات
اساسی.
پاسخگویی :بیان درآمد/داراییهای مقامات
محلی ،حسابرسی مستقل ،سازوکارهای بررسی و
وا کنش مردم و دادخواستها و شکایات و ترویج
اخالق خدمت به مردم
مشارکت :ارتباط مناسب با شهروندان ،ارتباط
مناسب با بخش خصوصی و مشارکت مؤثر جامعه
مدنی.

مأخذ :همان.

روند شهرنشینی در ایران رو به افزایش است ،این در حالی است که توسعه شهرنشینی
ً
با افزایش روزافزون تقاضاهای شهروندان همراه بوده و عموما دولتها از عهده انجام
بهینه وظایف برنمیآیند .طرح بحث تمرکززدایی و وا گذاری بخشی از اختیارات و وظایف
دستگاههای دولتی به نهادهای محلی و شهرداریها نیز در راستای بهبود اداره امور
شهروندان و برآورده کردن خواستهها و نیازهای آنان انجام شده است .ارزیابی تجربیات
برنامهریزی و مدیریت شهری در ایران حا کی از تمرکزگرا بودن آن است و هدایت و مدیریت
توسعه شهرها از طریق سازمانهای عمومی و دولتی در سطوح ملی ،منطقهای و محلی
انجام میگیرد .نظام برنامهریزی و مدیریت توسعه شهری در ایران دارای سیستمی جوان
و متمرکز با نوع ارتباطات از باال به پایین است .دو مشخصه آن یکی بخشی بودن و دیگری
کمرنگ بودن مردم و سازمانهای محلی در فرایند برنامهریزی توسعه شهری است .در فرایند
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سیاستگذاری در یک بخش ،اهداف سیاستها باید بهصورت سلسله مراتبی (کالن ،میانی
و خرد) ،کوتاهمدت (یکساله) و بلندمدت (پنجساله) و بهصورت اهداف کالن ،عملیاتی و
جزئی تعریف شود و ابزارها و سازوکارها برای تحقق اهداف مورد نظر مشخص شود .با تعیین
دقیق سلسلهمراتب ارزش ،هدف و سیاست میتوان مرجعیت یک بخش را بهخوبی تعیین
کرد .تحلیل مؤلفان نشان میدهد از تعداد  26سنجههایی که توسط مرکز سکونتگاههای
بشری سازمان ملل متحد بیان شده تعداد  21سنجه آن به نوعی در برنامههای توسعه
وجود دارد که عباتاند از :ابزارهای نو برای وا گذاری خدمات و کاالهای عمومی ،ترویج و
ارتقای تکنولوژی ،بهبود جمعآوری مالیات محلی ،درآمد سرانه حکومت محلی ،تفویض
مسئولیتها به شهرها و منطقهها ،قدرت دادن به جامعه مدنی ،مشورت با سهامداران
اجتماعات مختلف ،استراتژیهای کاهش فقر شهری ،حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی،
دسترسی به آب ارزان برای مناطق فقیرنشین ،دسترسی برابر زنان و مردان به منابع و
خدمات اساسی ،بیان درآمد/داراییهای مقامات محلی ،حسابرسی مستقل ،سازوکارهای
بررسی و وا کنش مردم و دادخواستها و شکایات ،ترویج اخالق خدمت به مردم ،رعایت
حقوق شهروندی ،وساطت دولت در میان منافع متضاد ،آموزش مناسب سیاسی و مدنی،
ارتباط مناسب با شهروندان ،ارتباط مناسب با بخش خصوصی و مشارکت مؤثر جامعه
مدنی .این  21مضمون پایه باعث شکل دادن به مضامین سازماندهنده 10گانهای شد
که عبارتاند از :اثربخشی ،حق تصمیمگیری ،تداومپذیری ،تساوی جنسیت ،شفافیت،
حا کمیت قانون ،مسئولیتپذیری ،اصول شهروندی ،اجماعمحوری و مشارکت مدنی .در
نهایت این امر باعث شکلگیری مضامین فرا گیر چهارگانه کارآمدی ،برابری ،پاسخگویی و
مشارکت شد .مضمونهای پایهای در برنامههای توسعه هیچگونه ماده و تبصرهای بودند
شامل :برداشتن موانع غیرضروری برای امنیت شغلی و ایجاد سرمایهگذاری ،انتشار عملکرد
خدمات اصلی (تأمین آب ،برق ،بهداشت عمومی ،سالمت ،آموزش و ،)...منشور شهروندان:
حق دسترسی به خدمات پایه ،سهمیه نمایندگان زن در نهادهای محلی ،حق دسترسی
شهروندان به اطالعات شهر (قراردادها ،بودجه و گزارشها) ،کمیتههای ضدفساد محلی،
قانونگرایی مسئوالن و مردم ،تفکیک قوا و تمرکززدایی قدرت ،آ گاهی از روند تصویب طرح،
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مشارکت در اداره امور شهر ،ارتقای دمکراسیهای محلی و انجمن عمومی (شورای مردم،
شورای شهر و.)...
در مقایسه بین دو برنامه پنجم و ششم توسعه همانگونه هم در جداول نشان داده شد
میتوان گفت بهطورکلی برنامه ششم در سطح کالن دارای رویههای حکمرانی خوب شهری
نسبت به برنامه پنجم است .ولی بهدلیل نداشتن مرجعیت و تصویر خاصی از حکمرانی
شهری ،بخشینگرانه و تمرکزگراست .براساس یافتههای پژوهش ،مرجعیت سیاستگذاری
شهری (برنامههای پنجم و ششم) تعریف روشنی از جایگاه بخش حکمرانی شهری در کشور
عرضه نمیکند .خواست و انتظار مسئوالن از حکمرانی شهری مشخص نیست .مرجعیت
بخش حکمرانی شهری در برنامههای توسعه در ایران نتوانسته محدودیتها و موانع بخش
حکمرانی شهری را نمایان کند ،ازاینرو بهدلیل فقدان صریح مرجعیت حکمرانی شهری و
محدودیتهای آن و فقدان اجماع بر روی آنها نمیتوان نسخه مناسبی برای ایران تجویز
کرد .نظام تصمیمگیری ،محور توسعه پویا و همهجانبه است و فقدان مرجعیت در بخش
سیاستگذاری شهری سبب شکلگیری نظام تصمیمگیری منسجم نمیشود و ازاینرو
منابع که بهعنوان ابزار توسعه هستند رو به زوال میروند .یکی از اصلیترین دالیل توسعه
نیافتن ایران با سابقه برنامهریزی طوالنی آن ،نوع نگاه به توسعه است که نگاهی تکبعدی
بوده و سایر ابعاد آن مورد توجه جدی و عملی قرار نگرفتهاند .شاخصهای حکمرانی
شهری برای ارزیابی در برنامههای توسعه به مثابه یک برنامه استراتژیک باالدستی که
شامل شاخصهای کارآمدی ،برابری ،پاسخگویی و مشارکت هستند در افق برنامههای
سیاستی و عملیاتی متصور و اعمال شده است .بر همین اساس پس از بررسی مفاد قانون
و مقایسه هر دو برنامه میتوان چنین بیان داشت در برنامه پنجم توسعه بیشتر بر مقوله
کارآمدی و تفویض مسئولیتها تأ کید شده ،اما در برنامه ششم بیشتر بر برابری و شاخص
استراتژی کاهش فقر شهری ،پاسخگویی و مشارکت تأ کید شده است .هرچند این تأ کیدات
بهصورت تمرکزگرایانه است و اختیارات زیادی به استانها و شهرها جهت تصمیمگیری
براساس محیط فیزیکی و فرهنگی  -اجتماعی خود نداده است.
در قرن بیستویکم شهرها و کالنشهرها توجه ویژهای به حکمرانی خوب شهری دارند
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و درحقیقت یکی از دغدغههای مهم مدیریت شهری ،راهبردهای رسیدن به حکمرانی
خوب شهری بهعنوان مرجعیت سیاستگذاری شهری است که این امر باعث به حداقل
رسانیدن چالشهای شهری میشود .بهاینترتیب شهرها به وضعیت پایداری خود در
جهت رقابت اقتصادی ،همبستگی اجتماعی و پاسخگویی سیاسی میرسند .الگوی
حکومت خوب مدتها در عرصه نظامهای حکومتی حا کم بود و دولتها خود را مکلف به
برآوردن خواستههای مردم و شهروندان میدانستند؛ ولی بهواسطه افزایش جمعیت و بروز
خواستههای جدید و ضرورت پاسخگویی به این نیازهای روزافزون ،دولتها با چالشهای
جدی از قبیل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و مدیریتی مواجه شدند .با
توجه به دستاوردهای پژوهش حاضر برخی مشکالت موجود مستلزم کاربست حکمرانی
خوب شهری و ارتقای آن به شرح ذیل است:
 .1جایگاه و شأن زنان ازلحاظ اشتغال و آموزش با آنچه شایسته و بایسته جایگاه این
قشر است فاصله دارد،
 .2تقویت مقتدرسازی شهروندان برای مشارکت در ابعاد ذهنی و عینی امور شهری
خود،
 .3تأ کید بر نگرشبخشی در تصمیمات بهجای نگرش همهجانبه و سیستمی،
 .4مدیریت و برنامهریزی از باال به پایین (اقتدارآمیز) بهجای مدیریت و برنامهریزی
پایین به باال (دمکراتیک و مردمی)،
 .5ضعف قانونگرایی مسئولین و مردم ،ضعف تفکیک قوا و تمرکززدایی قدرت،
 .6عدم تفویض مسئولیت و قدرت ندادن به جامعه مدنی،
 .7عدم آ گاهی از روند تصویب طرح ،ضعف مشارکت در اداره امور شهر.
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