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Extended Abstract 

Introduction 
Although more than five decades have passed since the introduction of good urban governance 

as the superior method of managing urban affairs, this model has not been realized in Iranian 

cities, especially in middle cities. Existing studies indicate the role of political, institutional, 

structural, managerial and cultural factors in this inefficiency. However, a review of research 

related to the pathology of good urban governance reveals three gaps in studies in this area. 

First, the challenges of not achieving good urban governance are often overlooked or ignored at 

the level of small and medium-sized cities. Second, existing studies in the pathology of non-

realization of urban governance have mentioned obstacles that are themselves the result of 

underlying conditions and other structural factors that these factors and conditions have not 

been carefully studied. Also, the existing studies have not looked at the issue of governance 

through the lens of urban development policy and have paid no attention to the context and 

context of urban policy in the pathology of good urban governance. Therefore, in the present 

study, the pathology of good urban governance from the perspective of its institutionalization in 

the management system and policy-making of middle cities has been studied with a case study 

of Neyshabur city. 

 

Methodology 

The methodological approach of the research is of a qualitative type based on semi-structured 

interviews with experts and specialists familiar with the subject in the city of Neyshabor, which 

has been implemented through 30 interviews. The process was done in such a way that first the 

specialists who had the highest level of knowledge and experience in the field of good urban 

governance and were also familiar with the issues and problems of Neyshabor were identified. 

Then, by conducting a semi-structured interview with six open-ended questions, the contexts 

and factors affecting the inefficiency of good urban governance at both macro (country level) 

and local (Neyshabor city) levels were discussed. In terms of institutional status, the members of 

the experts consist of three groups, including academic experts, managers and specialists based 

in organizations related to Neyshabor urban management, and activists of non-governmental 

organizations and NGOs. The interview questions, based on the urban development policy-
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making system, study both macro and local factors affecting the lack of good urban governance. 

The data analysis method is based on qualitative content analysis techniques, including step-by-

step coding, which was completed at the end through a documentary method and matching and 

referring to existing research. Step coding consists of three main ones, each of which is 

identified by a type of code. Descriptive codes include initial categories that are derived directly 

from the content analysis of interviews. Interpretive codes are the result of merging and 

categorizing the initial categories, and finally, explanatory codes include fundamental factors. In 

this study, the step-by-step coding process was performed in reverse over three rounds. 

 

Results and discussion 

Based on the obtained results, the factors affecting the non-realization of good urban 

governance in Neyshabor include 87 initial categories, 11 interpretive codes and 4 explanatory 

codes. Interpretive codes include such as institutional weaknesses, politicization of the urban 

development process, inefficiency of legal and judicial mechanisms governing the country's 

urban planning system, inefficiency of mechanisms for monitoring the urban development 

process, lack of integrated urban management system, organizational management weaknesses, 

profiteering, awareness and education weakness, weak relationships between actors and 

stakeholders, economic and technological weaknesses. Explanatory codes were classified into 

four main areas: "structural barriers", "individual barriers", "communication action barriers" and 

"infrastructural barriers". A significant point in the pathology of the lack of good urban 

governance is that first, more attention should be paid to the fundamental and root factors and 

not only to obvious and superficial ones such as weak participation, weak citizenship culture, 

lack of integrated management and etc. are not enough and the role of macro-structures 

reproducing these factors should not be overlooked. Second, all factors and contexts lead to the 

strengthening of each other in a cohesive and integrated manner and turn the realization of 

urban governance into a confusing mess. 

 

Conclusion 

The results of this study made it clear that the failure to achieve good urban governance is 

primarily rooted in structural barriers that include institutional, political, legal, regulatory and 

managerial structures. Each of these dimensions, in turn, indicates major weaknesses in urban 

development policy and management models. Therefore, overcoming the existing challenges in 

the urban management system of the country is possible only by making fundamental changes 

in these macro-structures. Besides structural barriers, three other areas, namely, individual 

barriers, communication action barriers and infrastructural barriers, were also considered in this 

study, and in general, an attempt was made to diagnose good urban governance with a newer 

and more up-to-date classification. The complexity of the factors of lack of good urban 

governance and their interaction with each other concerning political, social, economic and 

institutional contexts, makes the implementation of good urban governance in practice a major 

challenge for the country's cities and despite numerous studies, remains as an attractive slogan 

to justify the actions of city managers. Finally, based on the results of the present study, it 

should be acknowledged that the realization of good urban governance first requires 

requirements that these ones are in the structural field to affect other dimensions of urban 

management inefficiency, to be able to institutionalize model good urban governance in middle 

cities. 
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 چکیده
عنوان شـیوه برتـر اداره امـور شدن حکمروایـی خـوب شـهری بـهعلیرغم گذشت بیش از پنج دهه از زمان مطرح

ر دنیافتـه اسـت. از همـین رو های میانی و کوچک، تحققخصوص در شهرشهری، این الگو در شهرهای ایران به

بامطالعـه  یـانیم یهاآن در شـهر سـازیینهاز منظر نهاد یخوب شهر ییحکمروا شناسییبپژوهش حاضر به آس

 شناختی پـژوهش از نـوع کیفـی مبتنـی بـر مصـاحبه نیمـهرویکرد روش شده است.پرداخته یشابورشهر ن یمورد

مصـاحبه  30کـه از طریـق انجـام  متخصصان آشنا به موضـوع در شـهر نیشـابور اسـتیافته از خبرگان و ساخت

های تحلیل محتوای کیفی ازجمله کدگـذاری ها، بر مبنای تکنیکوتحلیل دادهسازی شده است. روش تجزیهپیاده

شـده هـای موجـود، تکمیلدهی به پژوهشای است که در پایان از طریق روش اسنادی و مطابقت و ارجاعمرحله

 87 شـامل یشابوردر شهر ن یب شهرخو ییعوامل مؤثر بر عدم تحقق حکمرواآمده، دستاست. بر اساس نتایج به

 ،«یموانـع سـاختار» عمده یعنـی حوزهدر چهار  یینی،تب یکدها است. یینیکد تب 4و  یریکد تفس 11 اولیه، مقوله

مـد آن نتیجه به دست درنهایت ای شدند. یبندهطبق «یرساختیموانع ز»و  «موانع کنش ارتباطی» ،«یموانع فرد»

رار دارند تا قساختاری  که تحقق حکمروایی خوب شهری ابتدا نیازمند الزاماتی است که این الزامات بیشتر در حوزه

ا در وب شـهری رخـبا تأثیرگذاری بر روی ابعاد دیگر از ناکارآمدی مدیریت شـهری، بتواننـد الگـوی حکمروایـی 

 هادینه کنند.شهرهای میانی ن
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 مقدمه
(. این در حالی است UN-Habitat,2013خواهند کرد ) یدر شهرها زندگ یادن یتدرصد از جمع 75حدود  2050تا سال 

وظایف  ینتنهایی از عهده انجام اها بهبوده و دولتکه توسعه شهرنشینی با افزایش روزافزون تقاضاهای شهروندان همراه 

است که مشکل  یدهرس یجهنت ینبه ا یزن ی(. جامعه جهان1389و کشاورز، یی؛ رهنما1390پور،ینو حس یعیانآیند )رفبرنمی

 یوهشـر د یشکل اصـلمبلکه  یست،ماهر ن یانسان یروین یامدرن و  یتکنولوژ یا یکمبود منابع مال ی،شهر یریتعمده مد

ایـی و واگـذاری بخشـی از راستا، طـرح بحـ  تمرکززد ینهم در(. 42: 1392و همکاران، وندینهعوامل است )آد یناداره ا

ه ساختن نیازهای های دولتی به نهادهای محلی در راستای بهبود اداره امور شهروندان و برآورداختیارات و وظایف دستگاه

و  یریتغالـب مـد یشدن بـه الگـوتدریج در حال تبدیل( که به24: 1389رز،و کشاو ییآنان صورت پذیرفته است )رهنما

ایندی حکمروایی خوب شهری فرشود. همان چیزی که به نام حکمروایی خوب شهری شناخته میاداره امور شهرها است. 

عریـف تشـهری عنوان پاسخی کارآمد و مؤثر بـه مشـکالت سیاسی است. این فرایند را مرکز اسکان بشر سازمان ملل به

ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت در نظام پیچیـده و چنـد سـطحی هزینهترین، کماثربخش تواندیکرده است که م

 یخـوب شـهر ییحکمروا کند،ین م( خاطرنشا2019) ینکطور که آد. همان(1390،و اسدی پوربرك) امروزه شهرها باشد

 یهاتشـکل»و  «یردولتـیغ یهاسـازمان»، «اداره شهر یرسم ینهادها» یاناست که بر اساس کنش متقابل م یندیفرا

 (.Addink,2019:3) گیردیشکل م یگرد یاز سو «یجامعه مدن

اکنـون هم امـاینکه حکمروایی خوب شهری، مربو  به حوزه پژوهشی علوم سیاسی و مـدیریت شـهری اسـت، ا یرغمعل

هـا و حجـم انبـوهی از پژوهش این است که چـرا تـاکنون علیـرغم اما سؤال شده است. ایرشتهیانم یلدف یکبه  یلتبد

سازی آن در شهرهای کشور محقق نشده است؟ مطالعات ها در مورد حکمروایی خوب شهری، در عمل پیادهپردازینظریه

 ست.ینه ادهنده نقش عوامل کالن اقتصادی، سیاسی، نهادی، مدیریتی و فرهنگی در این زمموجود در این زمینه نشان

دهـد ( در شهر تبریز اشاره کـرد کـه نشـان می1398توان به کار معینیان و برنجی )ای از این مطالعات میعنوان نمونهبه

ت جـود تعصـباووجود مدیریت بخشی و سلولی و نگرش از باال به پایین در بین مسئوالن مـدیریت شـهری و همچنـین 

( به این نتیجـه 1397حکمروایی خوب شهری است. ربانی و همکاران )پذیری ترین موانع تحققای و قومی، از مهمطایفه

و  یریتد پـارچگی در مـدچنـیی شـهری، ساختار حکمروا یتبر مشروع یحکومت یدولت و نهادها یاثرگذاراند که رسیده

بـر  یدولتـ و یحکـومت یغلبه قـدرت نهادهـا و یشهر مدیریت شورا و یزدگ یاستسی، در درون شهردار یریگیمتصم

( 1392فرد و همکاران )شهر تهران بوده است. پیشگاهیترین موانع تحقق حکمروایی خوب شهری در کالن، از مهمردمم

شـهر ریت کالنبیشتر نهادها و کنشگران دخیل در مـدیاند. بدین معنی که یافتهنیز به نتایج مشابهی در شهر تهران دست

لت محـدود و ضور و دخاحار گسترده است و همچنین نهادهای مردم پایه ها بسیدولتی هستند و دایره اختیارات آن ،تهران

ت سیاسـی بـه براین قدرها در سطح اجرایی و اداری محدود است و بنامشروطی در اداره امور شهری دارند و اختیارات آن

 حـاکی از آن( 1396زاده و همکـاران )نتایج مطالعه حشـمت داده نشده است.جهت تحقق حکمروایی خوب شهری ها آن

 ه ایـران اسـت.بـر جامعـفرهنگ سیاسی حاکم  مربو  به ناکارآمدی درخوب در ایران، وایی چالش اصلی حکمراست که 

از تحقـق آن  د کـه مـانعهایی از فرهنـگ سیاسـی قـرار دارهخـوب، مؤلفـ وایـیمقابل هر شاخص حکمر در کهطوریبه

وایـی خـوب آمدی نقش شوراهای شـهری در عـدم تحقـق حکمر( بر ناکار1394. سردارنیا و شاکری )شوندها میشاخص

ترین موانع تبدیل شهرداری از نهادی خـدماتی بـه نهـادی دهد که مهم( نیز نشان می1390شهری تأکید دارند. بوچانی )

« تی(سـازمانی )دولـت و سـایر سـاختارهای حـاکمیبرون»و « سازمانی )رواب  شورا و شـهرداری(»اجتماعی، به دو حوزه 

 شود.بو  میمر

دهنده دو خـال  مطالعـاتی در ایـن زمینـه شناسی تحقق حکمروایی خوب شهری، نشانهای مرتب  با آسیبمرور پژوهش
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ها، در سطح کالن و ملـی اسـت و در سـطح شـهری نیـز بیشـتر بـه است. نخست اینکه مقیاس جغرافیایی اکثر پژوهش

گونـه کـه فریـر و ین پژوهش، بر روی شـهرهای میـانی اسـت. همانآنکه نقطه تمرکز ااند. حالشهرها توجه نمودهکالن

اغلـب  کوچـکو  یانیمشهرهای در سطح ای مربو  به عدم تحقق حکمروایی خوب شهری، هچالشاسترن تأکید دارند، 

  (.Freire & Stren,2001) شوندیگرفته م یدهناد یانشده و  ییشناسا

اند که خـود ایـن موانـع، ردهکدم تحقق حکمروایی شهری، موانعی را ذکر شناسی عدوم اینکه، مطالعات موجود، در آسیب

طور مثال اند. بهطور دقیق بررسی نشدهای و عوامل ساختاری دیگری است که این عوامل ساختاری بهمعلول شرای  زمینه

کنند اما بح  نمی کنند.عنوان مانع تحقق حکمروایی خوب شهری صحبت میها، از ضعف مشارکت مردم بهاکثر پژوهش

گذاری های ضعف مشارکت در کجاست؟ همچنین مطالعات موجـود، بـا لنـز سیاسـتکه چرا مشارکت وجود ندارد و ریشه

شناسی حکمروایی گذاری شهری در آسیباند و به کانتکست و بستر سیاستتوسعه شهری به مقوله حکمروایی نگاه نکرده

 اند.توجه بودهخوب شهری بی

ام نظـ»و « شـهری حکمروایـی خـوب»، «شهرهای میـانی»تحلیل پیوندها و ارتباطات بین این سه مقوله یعنی بنابراین 

، دغدغه اصلی پژوهش حاضر است که بامطالعه شـهر نیشـابور محقـق شـده اسـت. «گذاری توسعه شهری کشورسیاست

شـهری، بـا  ظـر نحـوه مـدیریتهـا را ازننی اسـت کـه آنهای شهرهای میاضرورت این پژوهش ناشی از برخی ویژگی

سو در مسیر رشد و توسعه )الاقل بـه لحـا  فیزیکـی( کند. این شهرها از یکشهرها و شهرهای کوچک متمایز میکالن

شهرهای کنونی قرار خواهند گرفـت. از سـوی دیگـر، هنـوز مسـائل و چندان دور در جایگاه کالنای نههستند و در آینده

ریزی و مـدیریت م برنامها نیست که منجر به یک وضعیت بحرانی شود. اما در مقابل، نظاشهرهمشکالتشان در حد کالن

انداز آتـی بـرای شـهر اسـت و بنـابراین، در درون ها نیز فاقد یک رویکرد مشخص و منسجم جهت ارائه چشمشهری آن

ی، فنی، زیرساختی و مدیریتی ایـن توان مال اند. عالوه بر این، امکانات وها گرفتارشدهبرنامگیها و بیانبوهی از ناکارآمدی

مقیاس، به حل مشکالتشان نائل آیند. بنابراین های بزرگها و پروژهشهرها نیز در حدی نیست که بتوانند با اجرای برنامه

ه سوی مدیریت محلی و نهادینـها و مشکالت شهرهای میانی، حرکت بهریزانه برای غلبه بر چالشبهترین رویکرد برنامه

وسـته و ریزی این شـهرها اسـت تـا در فراینـدی آرام، پیکردن الگوی حکمروایی خوب شهری در نظام مدیریت و برنامه

تحقـق  شناسـی از موانـعساختاری، به توسعه متوازن و مطلوب در این شهرها منجر شـود. ایـن کـار نیـز مسـتلزم آسیب

 گذاری توسعه شهری کشور است.ظام سیاستنن های پیش روی آن با مبنا قرار دادحکمروایی و بررسی چالش

 یـانیشـهر م یـکدر  یخـوب شـهر ییحکمروا موانع تحققشود که گونه مطرح میبر همین اساس، سؤال پژوهش این

 گذارند؟گذاری توسعه شهری در شهرهای میانی اثر مییست؟ و این موانع چگونه بر روی نظام سیاستچ

 

 مبانی نظری

اند. در اینجـا بـه تعریـف نظران بسیاری به آن پرداختهیقاً چیست؟ این سؤالی است که صاحبحکمروایی خوب شهری دق
عبـارت  ،سـازمان ملـل یفطبق تعر یشهرخوب  ییحکمرواتر از بقیه تعاریف است. شود که جامعسازمان ملل استناد می
و  یخصوصـ یو نهادهـا یعموم یهاافراد، نهاد یشهر از سو یعموم یریتو مد یزیربرنامه یهااست از مجموعه روش

و کنش متقابل فـراهم  یکار ینههمراه شده و زم یکدیگرمتعارض با  یامنافع متضاد  یق،مستمر که از آن طر یندیفرا یزن
 یررسـمیو هم اقدامات غ ینهادهای رسمهم ی،شهرخوب  ییحکمروا یفتعر ینا طبق(. UN-Habitat,2009)آید یم

. در واقع کنشگران حکمروایی خوب شهری متشـکل از سـه بـازوی اصـلی گیردرا در برمی شهروندان یاجتماع یهو سرما
نهادهـا متفـاوت این کارکرد هر یک از (. Kedogo et al,2010:2شامل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است )

 منظورمردمـی بـه وظیفه تقویـت مشـارکت ،عنوان مدافع حقوق شهروندینهادهای مدنی به. اما در راستای یکدیگر است
مسـئولیت رشـد تولیـد  ،عامل تولید عنوانهای عمومی را بر عهده دارند. بخش خصوصی بهگذاریتأثیرگذاری بر سیاست
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در  ،هـای عمـومیکننده فعالیتعنوان تسـهیلسـرانجام دولـت بـه ناخالص ملی و ایجاد رفاه نسبی را بر عهـده داشـته و
یی کـه بـرای هاشـاخص (.5: 1396زاده و همکـاران،حشـمت) نمایـدایفای نقش میتوسعه پایدار  هایسازی زمینهفراهم

و سازمان ملل اسـت  یبانک جهان یعنی یبرگرفته از دو منبع اصل اند،شدهی ارائهخوب شهر ییحکمرواسنجش و ارزیابی 
اند. خود را ارائه نموده مخصوص به یهادو منبع، شاخص ینابا مبنا قرار دادن  یزن مؤسسات پژوهشیمحققان و  یرکه سا

ثبات  -2گویی، حق اظهارنظر و پاسخ -1تعریف کرده است:  یرخوب را بر اساس شش شاخص ز ییحکمروا ،بانک جهانی
 ینترجـامع . امـاکنتـرل فسـاد -6حاکمیـت قـانون، و  -5کیفیـت قـوانین و مقـررات،  -4اثربخشی دولت،  -3، یاسیس

خـوب  یـیحکمروا یارهایعنوان معرا به یرگانه زاصول نهارائه داده و زمان ملل سا منشور حکمروایی شهریها را شاخص
 عـدالت -6محوری، اجتماع -5پذیری، مسئولیت -4شفافیت،  -3ی، قانونمند -2، مشارکت شهروندان -1: برشمرده است

العـه حاضـر نیـز . در مط(UNDP,2000:1)ی راهبـرد بیـنش -9پاسـخگویی، و  -8، و اثربخشی کارایی -7، و انصاف
 های سازمان ملل مدنظر محققان بوده است.شاخص

 

 لهای حکمروایی خوب شهری از دیدگاه سازمان مل. شاخص1جدول شماره 

 هاتعریف و ویژگی شاخص

 است ها و سهیم شدن شهروندان در قدرتگیریقدرت تأثیرگذاری بر تصمیمبه معنی   مشارکت شهروندان

گیری و دور بـودن دسـت افـراد غیرمسـئول از های قانونی در تصمیمارآمد، رعایت عادالنه چارچوبوجود قوانین ک  یقانونمند
 هاگیریتصمیم

  ست.اپایبندی به قانون، مستلزم آگاهی شهروندان از قانون و همچنین احترام مسئوالن به قانون 

دهـد، گیری را افـزایش میوز فساد در تصمیمکاری، امکان برگیری است. پنهانکاری در تصمیمنقطه مقابل پنهان  شفافیت
 شود.آنکه شفافیت مانع از گسترش آن میحال

  های ان از رونـدگردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شـهروندمبتنی بر
 دموجو

 .ستوار استاگیران در قبال شهروندان  مسئول بودن و به عبارت گویاتر، حساب پس دادن مسئوالن و تصمیم  پذیریمسئولیت

ا  و م وجـود ارتبـاست. ایـن کـار مسـتلز متعارض و در حال ستیز شهریمنافع  ینتعدیل و ایجاد توافق ببه معنی   محوریاجتماع
 های غیردولتی است.شهروندان و سازمان دولتی،های تالش مشترك میان سازمان

ش در های مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت رفـاهی خـود، تـالرصتمنظور از عدالت، ایجاد ف  عدالت و انصاف
 گیری است.جهت تخصیص عادالنه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعالم نظر و تصمیم

 ردم است.مت و رضای استفاده مناسب از منابع موجود برای تأمین نیازهای شهروندان، ارائه خدمات شهری به معنی  کارایی و اثربخشی

اسـخ پواکـنش و  مسئوالن شهری باید هم نیازها و خواسته شهروندان را دریابنـد و بپذیرنـد و هـم نسـبت بـه آن  پاسخگویی
 های شهروندان و اقدام مسئوالن، ضروری است.خواسته ییمناسب را از خود نشان دهند. بنابراین همسو

شـهر  یندهآ درازمدت نسبت به ینشیها، مستلزم وجود باز غرق شدن در آن یزهفرا رفتن از مسائل روزمره شهر و پر  یراهبرد ینشب
 است.

 (UNDP,2000:1)منبع: 

 

های هشوند که حـد واسـ  سـکونتگاشهرهای میانی، در نظام سلسله مراتبی شبکه شهری کشور، به شهرهایی اطالق می

ف سـتند. در سـطح جهـانی نیـز بـر طبـق تعریـهـزار نفـر جمعیـت ه 500ز شهرها بوده و دارای کمتر اکوچک با کالن

زاده دلیـر و هزار نفر جمعیت دارند )حسین 250تا  25شده سازمان ملل، شهرهای میانی شهرهایی هستند که بین پذیرفته

اسـت  ینر اباعتقاد (. در خصوص اهمیت حکمروایی خوب شهری برای شهرهای میانی و کوچک، 169: 1391همکاران، 

تـر ردازد. مهمبپ یح محلاست که بتواند به مسائل اداره امور در سط یکاز آن بوروکرات یشن بزرگ و باز آ یشکه دولت ب

د( اکنون ش یدارپد یاسیالفات ساخت یریتمد یبرا یصورت ابزارمعتقدند که حکومت )که به یآنکه طرفداران جوامع محل

ازنظـر  یرو دولـت مرکـز. ازاینتندیسن یزادله برانگنفسه مجاست که فی یبر سر مسائل اتمشوق اختالف یاساز خود سبب

حـل . راهآفرینـدیمشکل م یزن یزانبه همان م کند،یکه مشکل حل م یکم به همان تعداددست ی،طرفداران جوامع محل

 .دیابازمان س یحکومت مرکز تربا حضور کمرنگ ییمشکل آن است که امر حکمروا ینا یبرا یطرفداران جوامع محل
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کنـد. شـهرها مقایسـه میهای مدیریتی شهرهای میانی را با شـهرهای کوچـک و کالنترین ویژگیمهم 2اره جدول شم

 دهد.مدل مفهومی پژوهش را بر اساس مسئله و ادبیات نظری پژوهش نشان می 1همچنین شکل شماره 
 

 شهرها. مقایسه مدیریت شهری در شهرهای میانی، کوچک و کالن2جدول شماره 

 شهر کوچک شهر میانی شهرکالن شاخص

 بخش دولتی و عمومی وابسته به دولت صوصیخ -عمدتاً بخش عمومی زیاد تعدد نهادی

 بسیار ناکافی ناکافی مناسب توان جذب منابع

 بسیار ناکافی ناکافی مناسب تخصیص منابع

 شهری -بخشی ایاحیهن -ایمنطقه ملی قلمرو نفوذ در سرزمین

 شهری ایاحیهن -ایمنطقه املیفر -ملی حوزه عملکردی

 خیلی زیاد زیاد نسبی وابستگی به حکومت

 وابسته به دولت وابسته به دولت نسبی استقالل عملکردی

 وابسته به دولت وابسته به دولت ولتد -وابسته به بخش عمومی نفوذ بخش خصوصی

 وابسته به دولت وابسته به دولت نسبتاً مناسب نفوذ بخش عمومی

 خیلی زیاد زیاد نسبی بخش دولتینفوذ 

 خیلی کم کم نسبی نفوذ بخش مردمی

 بخش دولتی و عمومی وابسته به دولت لتیدو -بخش عمومی لتیدو -بخش عمومی گیری شهرینظام تصمیم

 بخش دولتی عمدتاً بخش عمومی و دولتی عمدتاً بخش عمومی، دولتی، خصوصی عناصر مدیریت شهری

 تمایل به همگرایی افزاهمنا -واگرا افزااهمن -وازیم -راواگ رواب  بین عناصر

 (59: 1391دویران،)منبع: 

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل شماره 
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 روش پژوهش
  شده اسـت. بـه دلیـل تخصصـی بـودن مباحـپژوهش حاضر ازجمله مطالعات کاربردی است که با رویکرد کیفی انجام

ی سـاده ی که آن را در جایگاهی فراتر از یک نظرسنجع حکمروایی خوب شهرشده و نگاه آسیب شناسانه به موضومطرح

عنوان روش اصـلی گـردآوری رو، مصاحبه با خبرگان، بههای کمی و اثباتی منتفی بود. ازایندهد، استفاده از روشقرار می

ترین حد از دانـش و تجربـه را در بتدا متخصصانی که باالصورت بود که اها مدنظر قرار گرفت. فرایند انجام کار بدینداده

. سپس با سایی شدندزمینه حکمروایی خوب شهری داشتند و همچنین آشنا به مسائل و مشکالت شهر نیشابور بودند، شنا

ها و عوامل مؤثر بر ناکارآمدی حکمروایـی خـوب شـهری در دو سؤال باز، زمینه 6یافته با انجام یک مصاحبه نیمه ساخت

تشکل ماه نهادی، به لحا  جایگخبرگان  ر( و محلی )شهر نیشابور( موردبح  قرار گرفت. اعضایسطح کالن )سطح کشو

ور و نیشاب یشهر یتیرمرتب  با مد یهاو متخصصان مستقر در سازمان یرانمدهی، دانشگا سه گروه شامل متخصصاناز 

 (.3باشند )جدول شماره ها می NGOنهاد و های مردمفعاالن سازمان
 

 . مشخصات اعضای گروه خبرگان3اره جدول شم

تعداد  جنسیت جایگاه خبره جامعه موردمطالعه
 نمونه

روش 
 گیرینمونه

 زمینه تخصصی اعضا

 خبرگان دانشگاهی

 ریزی شهریجغرافیا و برنامه قضاوتی نفر 2 مرد/زن علمی دانشگاه پیام نور نیشابورعضو هیئت

 گردشگری و توریسم قضاوتی نفر 1 مرد علمی دانشگاه نیشابورعضو هیئت

 معماری و شهرسازی قضاوتی نفر 1 زن علمی دانشگاه نیشابورعضو هیئت

 ریزی شهریجغرافیا و برنامه قضاوتی نفر 1 مرد علمی دانشگاه فردوسیعضو هیئت

 گردشگری و جغرافیا قضاوتی نفر 1 زن علمی دانشگاه تهرانعضو هیئت

 شهرسازی قضاوتی نفر 1 مرد دکتری دانشگاه تهران

 شهرسازی قضاوتی نفر 1 زن دکتری دانشگاه تربیت مدرس

 مدیریت شهری گلوله برفی نفر 1 مرد مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی

فرمانداری ویژه شهرستان 
 نیشابور

 عمران گلوله برفی نفر 1 مرد معاون استاندار و فرماندار نیشابور

 ریزی و عمران شهریبرنامه گلوله برفی نفر 1 مرد ی امور عمرانیمعاونت هماهنگ

 عمران شهری گلوله برفی نفر 1 مرد ریزی و توسعهمعاونت برنامه

 شهرداری نیشابور

 ریزی شهریعمران و برنامه قضاوتی نفر 2 مرد شهرداران مناطق یک و دو

 عمران قضاوتی نفر 1 مرد معاونت شهرسازی و معماری

 مدیریت اجرایی قضاوتی نفر 1 مرد اونت خدمات شهریمع

 مدیریت اجرایی قضاوتی نفر 1 مرد معاونت توسعه مدیریت و منابع

 عمران گلوله برفی نفر 1 مرد معاونت فنی و عمرانی

 اقتصاد گلوله برفی نفر 1 مرد های اقتصادیگذاری و مشارکتمدیر سرمایه

 اقتصاد، مدیریت شهری قضاوتی نفر 3 مرد شوراعضو  شورای اسالمی شهر نیشابور

 عمران قضاوتی نفر 1 مرد رئیس اداره راه و شهرسازی اداره راه و شهرسازی نیشابور

سازمان میراث فرهنگی 
 نیشابور

 گردشگری و توریسم قضاوتی نفر 1 مرد رئیس اداره میراث فرهنگی

سازمان اوقاف و امور خیریه 
 نیشابور

 شناسی )حوزوی(جامعه قضاوتی نفر 1 مرد ف و امور خیریهرئیس اداره اوقا

بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
 نیشابور

 عمران گلوله برفی نفر 1 مرد مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 علوم کشاورزی گلوله برفی نفر 1 مرد زیسترئیس اداره حفاظت محی   زیست نیشابورسازمان محی 

NGO های ها و سازمان
 نهادمردم

 شناسی )پژوهشگری(جامعه گلوله برفی نفر 1 زن زیستکارشناس عالی محی 

 المللمدیریت بازرگانی گرایش بین گلوله برفی نفر 1 مرد نماینده امور جوانان و ورزش

 مدیریت دولتی گلوله برفی نفر 1 زن نماینده امور بانوان و خانواده
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. (,2013:188Willing) مطالعـه دارد ی بـه شـرا یو بستگ یستن یابت و قطعث یفی،ک یقاتاصوالً حجم نمونه در تحق

 ,Creswell) شـودیم یـیننفـر تع 30تـا  15 ی،نظر یتبه حد کفا یدنرس یالزم برا یهاحال معموالً تعداد نمونهبااین

2010Tashakkori & Tedly,; 2013یبـرا در نظـر گرفتـه شـد. 30 هاتعـداد نمونـه یـز،پـژوهش ن یـن( که در ا 

بـود کـه  یانتخاب افراد ی،قضاوت یریگاستفاده از نمونه یلاستفاده شد. دل یقضاوت از دو روش گلوله برفی و یری،گنمونه

همچنین در مواردی که خبرگـان  (.466: 1389یومن،ها قرار داشته باشند )نبه پرسش ییپاسخگو یبرا یگاهجا یندر بهتر

 وله برفی استفاده شد که مبتنی بر معرفی یک خبره توس  خبره دیگر است.شده نبودند، از روش گلاز قبل شناخته

ای بود که هم عوامل کالن و هم عوامل محلی مؤثر بر عدم تحقق حکمروایـی خـوب گونهمایه سؤاالت مصاحبه بهدرون

ش هـا بـر اسـاس رووتحلیل دادهشناسی کند. تجزیهگذاری توسعه شهری، آسیبشهری را با مبنا قرار دادن نظام سیاست

ای برخالف الگوی کدگذاری ای انجام شد. کدگذاری مرحلهتحلیل محتوای کیفی و با استفاده از تکنیک کدگذاری مرحله

کند، مبتنی سازی میدهد و در واقع مقوالت را خالصهباز و محوری که برای هر یک از مقوالت، یک مفهوم را نسبت می

هـای متـداول کدگـذاری تر از روشها با یکدیگر است. این روش کاملجه اشتراکات آنبندی مقوالت بر اساس وبر طبقه

کند. همچنین ها را فراهم میاست و مزیت آن در این است که امکان ارتبا  بین طبقات مختلف مقوالت و برهمکنش آن

ای شامل سه مرحله اصـلی لهشان و تکراری را تشخیص داده و حذف کند. کدگذاری مرحتواند مفاهیم همپوسرعت میبه

لیـل شود. کدهای توصیفی شامل مقوالت اولیه اسـت کـه مسـتقیماً از تحاست که هر مرحله با یک نوع کد مشخص می

بندی مقوالت اولیه بـوده و درنهایـت کـدهای آید. کدهای تفسیری حاصل ادغام و دستهها به دست میمحتوای مصاحبه

صـورت رفـت و ای بهتورهای بنیادی است. در ایـن پـژوهش، فراینـد کدگـذاری مرحلـهتبیینی، در برگیرنده عوامل و فاک

ها اسـت یفی مـدتکدر خصوص قابلیت تعمیم نتایج پژوهش، علیرغم آنکه تحقیقات  برگشتی در طی سه راند انجام شد.

هـای هرها در قالـب مقیاسل و معضالت شحال، به دلیل مشترك بودن مسائاند، بااینپذیری را کنار گذاشتهادعای تعمیم

ای از شـهرهای عنوان نمونـه، مطالعه شـهر نیشـابور بـه«شهرهای کوچک»و « شهرهای میانی»، «شهرکالن»گانه سه

 های حکمروایی خوب شهری را در سایر شهرهای میانی نیز تبیین کند.تواند برخی از چالشمیانی، می

 
 

 محدوده موردمطالعه
. باشـدیم یاستان خراسان رضو یتشهر پرجمع یندوم 1395نفر در سال  264375بر بالغ یتیبا داشتن جمع یشابورشهر ن

 ییفضـا یهم در سطح کالبد ای،یدهعد یو کارکرد یکشور، با مشکالت ساختار یانیم یاز شهرها یکیعنوان به یشابورن

 یشـهر را ضـرور یـناداره امـور ا یو تحول در الگو شناسییببه آس یازروبرو است که ن یشهر یریتسطح مد رو هم د

موارد اشـاره  ینبه ا توانیشده، مبر اساس معدود مطالعات انجام یشابورشهر ن ی. ازجمله مسائل و مشکالت کنونسازدیم

از  یـادی(، وجـود تعـداد ز1398آبـادی،یمو نع یدر بافـت شـهر )تـوکل یرامـونیپ یو ادغـام روسـتاها یکرد: خزش شهر

(، وجـود 1392و همکـاران، یـزاده)عل یـانیخدمات رسـان م یهاشهر بدون سکونتگاه یراموندر پ ییروستا یهاسکونتگاه

 زلزلـهازجمله  یطی(، وجود مخاطرات مح1387بهبود آن )رهنما و توانگر، یساکنان برا یینپا یلهمراه با تما نشینییهحاش

و  ی)زرقـان یرعامـلازنظر پدافنـد غ پذیرییب(، آس1397و همکاران، یامی؛ ص1398و همکاران، ی)زند ینو فرونشست زم

مشـاور بهاونـد  ین؛ مهندس1397ی،بنانو کوه یرآبادیمخروبه )ن یهافرسوده و ساختمان یها(، وجود بافت1391همکاران،

و همکاران،  یمختلف شهر )خواجه شاهکوه یدر نواح یزندگ یفیتک یهاو عدم تعادل در شاخص ی(، نابرابر1395مهراز،

(، تمرکـز 1397یـان،و خادر فری)صابر یانیم یشهرها یندر ب یلسرانه اتومب یشترینو دارا بودن ب یکل تراف(، معض1393

 یر بـودن منـابع مـالیـدا(، ناپا1397 یـان،و خادر فریشـهر )صـابر یدر بخـش مرکـز یو تجار یادار هاییتمام کاربر

( و 1394مقدم و همکـاران، ی)سلمان یشهر یریتشهروندان در مد یین(، مشارکت پا1394و همکاران،  ین)گلچ یشهردار
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 (.1392و زنگنه، ی)محمد یشهر یریتمد یشهروندان به نهادها ییناعتماد پا

 

 
 نیشابور شهر جغرافیایی موقعیت. 2 شماره شکل

 

 هابحث و یافته
ی خـوب حکمروایـ (، عوامل مؤثر بر عدم تحقق4ها به دست آمد )جدول شماره نتایجی که از کدگذاری محتوای مصاحبه

دهای تبیینـی، عوامـل کـد تبیینـی نشـان داد. کـ 4کد تفسیری و  10مقوله اولیه،  87شهری در شهر نیشابور را در قالب 

د بر شهرهای گذاری توسعه شهری کشور با تأکیپیشران و فاکتورهای کالن اثرگذار بر ناکارآمدی نظام مدیریت و سیاست

« تیموانـع زیرسـاخ»و « موانـع کـنش ارتبـاطی»، «موانع فردی»، «موانع ساختاری»میانی هستند که در چهار بعد یعنی 

گانه این است که عوامـل دخیـل در عـدم تحقـق حکمروایـی خـوب بندی شدند. نکته مهم در خصوص کدهای سهطبقه

ایجادکننـده کنند. یعنی یک عامل نتیجـه عوامـل دیگـر و پیوسته عمل میهمصورت زنجیره علت و معلولی بهشهری، به

 شود:ها پرداخته میباشد. در ادامه به هر یک از ابعاد اصلی همراه با زیرکدهای آنیک یا چند عامل بعد از خود می

 
 ای از دالیل عدم تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر نیشابور بر اساس نظرات خبرگان. نتایج کدگذاری مرحله4جدول شماره 

 کدهای تبیینی کدهای تفسیری کدهای توصیفی )مقوالت اولیه(

 محلیگذاری اختیارات به نهادهای وا بهتمایل عدم  ریزی متمرکز در کشور وبرنامهالگوی  غلبه

 موانع ساختاری های نهادیضعف

 عدم تعریف نقش و جایگاه نظام مدیریت شهری در بین نهادهای موازی با آن

 دیریت شهرینهادهای مرتب  با مهای اجرایی و شفاف نبودن وظایف قانونی دستگاه

 گیری ناشی از سلسله مراتبی بودن ساختار مدیریت شهریبخشی بودن فرایند تصمیم

 اایر نهادهسوابسته بودن برخی از نهادهای مدیریت شهری به نهادهای حاکمیتی و عدم همکاری با 

 یریگیمتصم یو مل یاطوح منطقهو شوراها( با س ی)شهردار یمحل یوجود ارتبا  مناسب نهادها عدم

 مردم( ضعف در فرایند انتخاب شهردار توس  شورای شهر )عدم انتخاب شهردار با رأی مستقیم

 (عدم تناسب مسئولیت شهرداری باقدرت آن )بیشتر بودن مسئولیت نسبت به قدرت شهردار

 های توسعه شهریکمرنگ بودن نقش شهرداری در تهیه و تدوین طرح

 عدم به رسمیت شناخته شدن شوراهای اسالمی توس  نهادهای دیگر



 51                                                 ... میانی شهرهای در شهری خوب حکمروایی تحقق موانع شناسیآسیبطالبی و همکاران / 

اندن می )محدود محدود بودن اختیارات شوراهای اسالمی در ورود و نظارت به تمام مسائل مدیریت شهر
 حیطه اختیارات شوراها به شهرداری و نه فراتر از آن(

 تی(لی، زیرساخمرویی، ذینفعان، حقوقی، ما)سیاسی، عملکردی، قل یشهر یریتمد دروجود انواع تفرق 

 سیاسی بودن شوراهای اسالمی و انتخاب شهردار

سیاسی بودن فرایند 
 توسعه شهری

 های سیاسی در اداره و کنترل شهرنفوذان غیررسمی و وابسته به جناحنفعان و ذیوجود ذی

 ی و انتخاباتی نهادهای دیگرهای سیاسجوییترس از شفافیت در سطح سازمانی به دلیل رقابت

 مدیریت شهری یماتبر تصم هایرگذاری آنو تأث یاسیتعدد احزاب س

 ی و حزبی به توسعه شهری و تبعیض قائل شدن بین مناطق شهریجناحوجود نگاه سیاسی، 

 ی در اقدامات مدیران شهریو انتخابات یاسیمالحظات س وجود

 یمیوانین و ضواب  شهرسازی کشور بر اساس فرایندهای قدتغییرات و اصالحات متعدد در ق

 یناکارآمد
و  یحقوق هاییزممکان
حاکم بر نظام  ییقضا

 کشور یشهرساز

 های نوین شهریعدم تحول قوانین شهرسازی در تطابق با پدیده

 های نهادهای مدیریت شهری با قوانین و ضواب  شهرسازی کشورهماهنگ نبودن اهداف و اولویت

 سازیای با قوانین و ضواب  شهربرخوردهای شخصی و سلیقه

 نبود یک سند باالدستی مدیریت یکپارچه شهری برای هماهنگ کردن نهادها با یکدیگر

 های اجرایی برای اجرای قوانین مصوب شهرینامهعدم وجود آئین

 یشهر یفضاهااز  یمطالبات مردم یگیریجهت پ ییو قضا یحقوق هاییزمضعف مکان

 هر شهر هیژو ی شرا لحا  نشدنو  توسعه شهری یهاطرح یهته و متمرکز در یکسانضواب   وجود

ناکارآمدی 
سازوکارهای نظارت بر 
 روند توسعه شهری

 های مدیریت شهریدر سیاست جای توسعه محوریپروژه محوری به برتکیه

 های توسعه شهریاستسیاثرات بلندمدت  یابیارز یبرا یزمیمکان نبود

 سازدیر مرا دشوا توسعه شهریهای که ادغام آن باسیاست حکمروایی شهریبودن مفهوم  ینسب

 فرادست یهاطرح با جامع و تفصیلیطرح  یو عرض ینامناسب طول ارتبا 

 پـنج،های مـاده ، کمیسـیونتوافقات میسیونکشهرسازی با عملکرد نادرست )متعدد  هاییسیونوجود کم
 ماده صد، ماده هفت و غیره(

 ز ساختذ مجواخ یشده برا یطهای یزمو ابهام در مکان وسازهای شهریساخت یندشفاف نبودن فرا

 یتوسعه شهر یهاها و برنامهطرح یبو تصو یهته یندفرآ شدن طوالنی

 یشهر یهاها و برنامهطرح اییقهو سل ینشیگز اجرای

 های توسعه شهریشهرهای دیگر )بخصوص تهران( برای تهیه طرح ن و متخصصانمشاورااز  استفاده

 ی توسعه شهریهاطرح یبو تصو یمتعهد در بررس یرغ افراد غیرمتخصص و مداخله

 های مختلف بافت شهریوساز در بخشسیالیت ضواب  و نبود یک الگوی منسجم از ضواب  ساخت

 ی جهت نظارت بر توسعه شهریتماعاج هاییشو پو یضعف مقاومت مدن

 یشهر یشهروندان در واکنش به تحوالت فضاها یجمع یتو هو یکمرنگ بودن کنش جمع

 توسعه شهری یهاطرح یاجرایه، تصویب و ته یندبودن مشارکت مردم در فرا پایین

 ریر توسعه شهدر نظارت ب ها(ها و روزنامهها، انجمن)اصناف، تشکل یجامعه مدن یضعف نهادها

 ادهااز نه یکهر  یفو روشن نبودن وظا مدیریت شهریدر  یردرگ یهاسازمان یفوظا تداخل

فقدان سیستم یکپارچه 
 یمدیریت شهر

 نهادهای مدیریت شهری ی هر یک ازداخل یریتدر مد یکپارچگیعدم 

 کننده نهادهای مدیریت شهرینبود یک سازمان هماهنگ

 مهم مدیریت شهری یهانارگا یندوگانه ب یهایاستوجود س

 های بین سازمانیجای اولویتسازمانی بههای دروناولویت

 ل در ساختار مدیریت شهریمنفع یریتمد وجود

 مقیاسهای بزرگنبود نگاه محلی به شهر در بین مسئوالن و غلبه نگاه کالن مبتنی بر پروژه

 سازمانیدرونکار بین نیروهای ضعف در تقسیم

های مدیریت ضعف
 سازمانی

 یریت شهریسازمانی در نهادهای مدضعف سرمایه اجتماعی درون

 بدنه مدیریت شهریبدون تخصص و مدرك در  مدیران حضور

 هاآن یتبا حوزه فعال یرانمد یالتنبودن تحص مرتب 

 یانی مدیریت شهریویژه در سطوح مبه یریتیضعف مد وجود

 در سطوح پایین مدیریت شهری متخصص یرویو کمبود ن یبدنه کارشناس ضعف

 هاوجود نیروهای استخدامی رسمی و عدم خالقیت و انگیزه در آن

طلبی و منفعت های مختلف زندگی اجتماعیطلبی در الیهوجود فرهنگ منفعت  موانع فردی
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 سودمحوری جمعی شهرافراد بر مصالح  یمنافع فرد ترجیح

 شهر یعموم منافع در مقابل یمنافع سازمان بخشی بهاولویت

 شهر مشکالتنسبت به و مسئوالن مردم  و ضعف در باورپذیری تفاوتییب

 شهری ی نفع طلبی از فضایدهندگان امالك براو توسعه یدولت یمردم، نهادها یجانبه از سوسه تمایل

 های آنفهوم حکمروایی خوب شهری و مؤلفهعدم درك شفاف مدیران و مسئوالن شهر از م

ضعف آگاهی و 
 آموزش

موانع کنش 
 ارتباطی

 ی خوب شهری در نزد کنشگران آنهای مختلف از حکمروایبرداشت

 رب شهری در بین نهادهای ذیبروز و معاصر از مسائل ، در خوانش درست ضعف

 هابرداری از آنو بهره های شهریهای محلهها و ارزشعدم آگاهی مردم از ظرفیت

 خصوص اصول و مبانی حکمروایی خوب شهری درشهروندان آموزش فقدان 

 برای کمک به تقویت جامعه محلیو ناکارآمدی تسهیلگران اجتماعی  ضعف

 یشهروند یفشهروندان با حقوق و وظا آشنا نبودن

 ایی شهریوحکمراز تجارب موفق  گیری نهادهای مدیریت شهریبهره عدم

 وایی خوب شهریشهر از حکمر نفعانیذ یانداز موردتوافق تمامچشم نبود

ضعف رواب  بین 
 کنشگران و ذینفعان

 ت شهریفرایند مدیریدر  یردرگ نفعانیلبات ذمطاهای حل تعارض برای پاسخگویی به نبود مکانیزم

 ر شهردمسائل مربو  به سکونت تفاوت در نگرش نهادهای مدیریت شهری با شهروندان نسبت به 

 ها درگذشتهننهادهای مدیریت شهری به دلیل سابقه عملکرد نامناسب آشهروندان به  یینپا اعتماد

 هانآاز  ینهاد و درنتیجه عدم نظرخواهمردم یهابه مردم و سازمان مدیریت شهری ینهادها اعتمادیبی

 کشور یها و مراکز علما دانشگاهب نهادهای مدیریت شهریتعامل مناسب عدم 

 ها به مشارکتعدم اعتقاد واقعی مدیران شهری به مشارکت مردم و اعتقاد شعاری آن

 و تعصبات قومی در بین مردم و مسئوالن قبیله گرایی

 زنان در امور شهر یینکمرنگ و مشارکت پا حضور

 های شهری(خصوص در پروژه ه)ب شهر یومساکنان با منفعت عم خصوصی منفعت ینتعارض ب پیدایش

 برای پاسخگویی به مردم و مسئوالن یرانبودن مدندر دسترس 

 کشور هاییدرآمد شهردار یننظام تأم یداریناپا

 های اقتصادیضعف

 موانع زیرساختی

 نتهای مبتنی بر راروژهپو گرایش به  یشهر یریتمد یالمنفعه براعام یهانبودن پروژه سودآور

 یمشارکت فعال بخش خصوص یها برایهبازگشت سرما یزمابهام در مکان

 کشاورزی سنتیشهر به اقتصاد  یادز وابستگی

 شهر یبوم یداتو تول یعاز صنا یبرداردر بهره ضعف

 های روز و مقاومت در برابر آنسنتی بودن نگاه مدیران ارشد نسبت به فناوری و تکنولوژی

 روز هاییو عدم استفاده از فناورهای فناوری یرساختبودن ز یمیو قد یسنت وریهای فناضعف

 ها و اطالعات نهادهای مدیریت شهریداده هاییگاهبودن پانبروز 

 

 موانع ساختاری

ه سـتند کـشده در خصوص ناکارآمدی نظام مدیریت شهرهای میانی، مربو  به موانع ساختاری هبیشترین موانع شناسایی

باشـند. ایـن ار سیاسی، ساختار نهادی، سـاختار مـدیریتی و سـاختار نظـارتی میقضایی، ساخت -شامل ساختارهای حقوقی

توان کنند که از آن جمله میهایی را در روند تحقق حکمروایی خوب شهری ایجاد مینوبه خود موانع و ضعفساختارها به

 ییو قضـا یحقـوق هایزمیمکان ی، ناکارآمدیتوسعه شهر یندبودن فرا ی، سیاسینهاد یهاضعفبه موارد زیر اشاره کرد: 

دیریت کپارچـه مـیسیسـتم  ی، فقداننظارت بر روند توسعه شهر یسازوکارها ، ناکارآمدیکشور یحاکم بر نظام شهرساز

سـادگی ها بهیر در ساختاری. نکته مهم در مورد موانع ساختاری این است که ایجاد تغیسازمان یریتمد هایی و ضعفشهر

ر عـدم تحقـق أثیر را بـتممکن نیست و نیازمند تغییرات اساسی در سطح ملی است. بنابراین این سطح از موانع، بیشترین 

کننـد و ال میویژه در شهرهای میانی که منابع کمتری از قدرت سیاسی را در اختیار دارند، اعمحکمروایی خوب شهری به

 شوند.یماختی نیز دن این موانع، منجر به تشدید موانع فردی، ارتباطی و زیرسمضاف بر این، به دلیل ساختاری بو

های نهادی است که عموماً مربو  بـه فراینـدهایی اسـت کـه در سـاخت قـدرت زیرکد نخست از موانع ساختاری، ضعف
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گیری از پـایین های تصـمیمشده است و مانع از اعمال قدرت از پایین به باال و مقاومت در برابر فرایندسیاسی کشور تعبیه

گیری نهادی، از محدود کردن قدرت و اختیارات شـهرداری سازی و تصمیمهای تصمیمشود. این مقاومت در تمام الیهمی

نمایـان اسـت.  گیرییمتصـم یو ملـ یابا سـطوح منطقـه یمحل یارتبا  مناسب نهادها و شوراهای شهر گرفته تا عدم

 یماتتصـم ینهادها موظف بـه اجـرا یردر شهر است و سا یریگیمنهاد تصم ینهر باالترش یاسالم یشورامثال عنوانبه

عنوان هسـته اصـلی همچنین نهـاد شـهرداری بـه. شوندیشورا منصوب نم ینهادها از سو ینشورا هستند اما مسئوالن ا

 به آن تفویض شده است. حکمروایی خوب شهری، نقش چندانی در این فرایند ندارد و مسئولیتش بیش از قدرتی است که

جهـت کـه سی ازآنبخش دیگری از موانع ساختاری، ناشی از این است که اصوالً توسعه شهری، امری سیاسی است. سیا

هـای سیاسـی پیونـد خـورده اسـت و هـای انتخابـاتی و گرایشتوسعه شهری با تحوالت سیاسی، احزاب سیاسی، رقابت

هـای ذینفـع گیرند. طبیعتاً ایـن گروهتدریج اداره امور شهر را به دست میبههای غیررسمی متصل به قدرت سیاسی، گروه

کـم حالـت شوند و در واقع سیاسی شدن فراینـد توسـعه شـهر، کمگیری از پایین میسیاسی، مانع از اعمال فرایند تصمیم

عنوان نمونـه، برخـی از . بـهگـرددکند و منجر بـه مقامـت در برابـر نهادسـازی از پـایین بـه بـاال مینهادی نیز پیدا می

 شوندگان به وجود تبعیض بین مناطق شهر نیشابور از طـرف نهادهـای مـدیریت شـهری در تخصـیص امکانـاتمصاحبه

اند که ناشی از متفاوت بودن قدرت سیاسی هر یک از مناطق است و مناطقی که متصل به جریان سیاسی و یـا کردهاشاره

یرند. از طرفی، رسانی خود بگاند امکانات بیشتری را برای منطقه یا ناحیه تحت خدماتحزبی قدرتمندتری هستند، توانسته

گیرد که نمونـه ام میبسیاری از اقدامات نهادهای مدیریت شهری نیز رنگ و بوی سیاسی دارد و با مالحظات سیاسی انج

 نشینی است.بارز آن برخورد با بد مسکنی و حاشیه

ر ای آن، نوعی ساختاشاره کرد که به دلیل ماهیت قانونی و ضابطهقضایی نیز ا -به موانع حقوقی در کنار این دو مانع، باید

و  یحقـوق هاییزممکان یناکارآمدتری برای سازد. درنتیجه بسگیری و اداره امور شهر مسل  میتنظیمی بر فرایند تصمیم

ها، وجود تخلفات ساختمانی گسترده اکارآمدیه این نسازد. بارزترین نمونفراهم می کشور یحاکم بر نظام شهرساز ییقضا

حـل  هاییزمو مکان ییضاق -یحقوق یندهایمربو  به فرا ی در شهرها،تخلفات ساختمان یلاز دال یبخشاکنون است. هم

ویژه در بخـش تجـاری و مسـکونی، وسازهای شهری بهاوالً ساخت اصالح گردد. یستیاست که با نفعانیذ یناختالف ب

نهادهـا،  زنی بین نهادهای مدیریت شهری با سوداگران امالك و مستغالت است کـه در رأس ایـنی بر رانت و چانهمبتن

کننده توسـعه شـهری، در عمـل توسـ  عنوان نهاد کنترلشهرداری قرار دارد. وجود شورای عالی شهرسازی و معماری به

ری از رود. بااینکه کمیسـیون مـاده صـد بـرای جلـوگیده پنج به محاق میهای شهرسازی از قبیل کمیسیون ماکمیسیون

شـود کـه عمـالً قدری فرایند صدور رأی در این کمیسیون دچار اطاله زمـانی میشده است، اما بهتخلفات ساختمانی وضع

 کنند.ندرت جنبه اجرایی پیدا میکند. از طرفی، احکام صادره از کمیسیون ماده صد بهاثر میحکم صادرشده را بی

روایـی ترین ابعاد ناکارآمـدی در مـدیریت شـهری کشـور کـه مـانع از تحقـق حکمذشته از موانع ذکرشده، یکی از مهمگ

برنامـه  137اده مبرنامه سوم و هم در  136هم در ماده  ،ازلحا  قانونیه شود، نبود مدیریت یکپارچه است. باوجوداینکمی

ه اجـرا بـمدیریت یکپارچه شـهری ها یک از این برنامهدر هیچاما  ،برده شدهنام «مدیریت واحد شهری» چهارم توسعه از

های اننـزد سـازم درنیامده است. نکته مهم در این خصوص، بازهم شعاری بودن گفتمان مدیریت یکپارچه شـهری را در

دون در ها و علیـرغم وجـود قـوانین مـدهد که علیرغم تمام تبلیغات و گفتمان سـازیمرتب  با مدیریت شهری نشان می

رب  به دلیل تـرس از کـاهش قـدرت و اختیـارات و عـدم ریسـک واگـذاری سازی این شیوه، نهادهای ذیخصوص پیاده

کنند. یک شـیوه بـدیل و جـایگزین های دیگر، از تن دادن به مدیریت یکپارچه شهری اجتناب میگری به سازمانتصدی

 تحقـق آن، ست کـه در سـطح حـداقلی قـرار دارد و بـابرای مدیریت یکپارچه شهری، همان مدیریت هماهنگ شهری ا

 سازی مدیریت یکپارچه که از ملزومات حکمروایی خوب شهری است، امیدوار شد.توان به پیادهمی
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 موانع فردی

های ساختاری، موانع فردی نیز نقش مهمی در تحقق نیـافتن حکمروایـی خـوب شـهری در ها و ناکارآمدیدر کنار ضعف

فعت جمعـی را به من ر دارد. موانع فردی، به اعمالی در سطح کنش فردی اشاره دارد که منافع فردیمدیریت شهری کشو

سـو، نشـأت کدهد. خواه این منافع فردی مربو  به سطح سازمانی باشد یا در بین مردم. ایـن موانـع از یشهر ترجیح می

وسـعه شـهری، ارآمد و نظارت ساختاری دقیق بر تگر، در غیاب قوانین کشناختی است و از طرف دیگرفته از عوامل جامعه

ای از این موانع فردی است که در پـی شود. تراکم فروشی، شهر فروشی و سوداگری امالك و مستغالت نمونهتشدید می

دهد. در اینجا هر دو ضـلع توافـق، در پـی دهندگان زمین و مسکن روی میپیمانی نهادهای مدیریت شهری یا توسعههم

خواهند تخلف کنند و در طرف دیگر ماجرا، شهرداری قـرار سو، شهروندانی هستند که میسود خود هستند. از یکمنافع و 

زنی با سوداگران اسـت. درمجمـوع، موانـع فـردی هایش ناگزیر از وارد شدن به پروسه چانهدارد که به دلیل تأمین هزینه

 د.واب  و قوانین جهت تحقق حکمروایی خوب شهری داراثر کردن ضگرایی، نقش مهمی در بیناشی از عامل منفعت

 

 موانع کنش ارتباطی

ریزی مبتنـی بـر عـدالت اجتمـاعی و منفعـت عمـومی در ساز الگوهای برنامهکنش ارتباطی، نظریه نوینی است که زمینه

. شـودیم یدورت تأکو مش ، بر گفتگوگیریر تصمیمد به اجماع و توافق یابیدست یبرا یکردرو یندر اباشد. ریزی میبرنامه

منتهـا  باشـد؛یم در ارتبا  یدموکراس یاست و معموالً با اشکال مشارکت اییّهرو یبر قواعد و هنجارها یکردرو ینا یدتأک

ابرمـاس از ه ینش ارتباطک یهنظردر کانون این نظریه قرار دارد.  «یارتباط یتعقالن». مفهوم ینهاد یدر بستر ساختارها

قاعـده  یـاکـه آ یننـدتـا بب قرار دهنـد یریگیمتصم ینددر فرا یگرانجای دخواهد که خود را بهیندگان مکنمشارکت تمام

ــر منصــفانه اســت شــانیشنهادیپ ــا خی  (.Alexander,2002:233; Campbell & Marshal,2002:180) ی

 -2ت و نهادهـای محلـی؛ ابطه دولر -1طورکلی رابطه بین کنشگران در حکمروایی شهری شامل سه نوع رابطه است: به

 جزا و عناصر درونی ساختار مدیریت شهری.رابطه بین ا -3رابطه بین نهادهای محلی مرتب  با مدیریت شهری؛ و 

ک سـازی اسـت کـه یـدر نظریه کنش ارتباطی، نخستین شر  برقراری ارتبا  مناسب بین کنشگران، آموزش و فرهنگ

و  شـهروندان طه حقوق و وظایف شهروندی، موجب نارضـایتی دوطرفـهفرایند جمعی است. فقدان آموزش مناسب در حی

نشـگران و کبندد. همچنین نحوه ارتبا  بـین نهادهای مدیریت شهری از یکدیگر شده و راه را برای همکاری سازنده می

گیـرد و در یجهت که منافع ذینفعان اغلب حالت تعـارض بـه خـود مویژه ازآنذینفعان در این فرایند بسیار مهم است. به

کند و هر گروهی که عمـالً گیری، حالت دستوری پیدا میصورت فقدان مکانیزمی برای حل این تعارضات، فرایند تصمیم

نهادهـا و  ان اعتمـاددارای قدرت بیشتری باشد، برای شهر تصمیم خواهد گرفت. از طرفی، ارتبا  بـین ذینفعـان بـه میـز

ان داد کـه ز شهر نیشابور بـه دسـت آمـد، نشـشواهدی که ا دارد. برای نمونه، های اجتماعی به یکدیگر نیز بستگیگروه

ویژه نهادهایی که اعضایشان جوان هستند و یا چندان تابع هنجارهای مـذهبی نهاد بههای مردماعتماد ساکنان به سازمان

بی بـودن ودن و مـذهمردمـی بـو اجتماعی نیستند؛ بسیار پایین است. با توجه به ساختار مذهبی و اصیل شـهر نیشـابور، 

نهاد در جلب اعتماد مردم به این نهادها بسیار مؤثر است. همچنین نکته مهمی که در خصوص های مردممسئوالن انجمن

ثبتی به سـایر ها آشکار شد این بود بیشتر نهادهای مدیریت شهری نیشابور نگاه مکنش ارتباطی نهادها در خالل مصاحبه

مثال عنوانرد. بـهها با یکـدیگر تـأثیر منفـی دانداشتند که طبیعتاً این مسئله بر کنش ارتباطی آن نهادهای موازی با خود

یز سـازمان میـراث نشهرداری  سازمان میراث فرهنگی و یا اداره اوقاف، به عملکرد نهاد شهرداری انتقاد داشتند و متقابالً

کرد. اختالف بین شورای شهر و شـهرداری یرداری متهم مازحد در حیطه وظایف شهفرهنگی و اوقاف را به مداخله بیش

 گونه تعارضات است.نیز از دیگر مصادیق این
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 موانع زیرساختی

های تکنولوژیک مـورد تأکیـد خبرگـان های اقتصادی و زیرساختدر این مطالعه، موانع زیرساختی در دو حیطه زیرساخت

ی و فنـاوری گیری از تکنولـوژشفافیت است و شفافیت جز با بهره بود. چرا که یکی از ابعاد مهم حکمروایی خوب شهری،

های بخش خصوصی است. نتایج شود. همچنین اقتصاد، یک عامل زیرساختی قوی در جذب سرمایهاطالعات محقق نمی

 یراننگـاه مـد بـودن یسـنتهای فناوری، موانعی همچـون ابور نشان داد که در بخش زیرساختآمده از شهر نیشدستبه

ی شهر یریتمد یها و اطالعات نهادهاداده هاییگاهنبودن پا ها و بروزیرساختبودن ز یمیو قد ی، سنتینسبت به فناور

و عدم  های اقتصادی، سنتی بودن اقتصاد شهربر سر راه حکمروایی خوب شهری وجود دارد. همچنین در بخش زیرساخت

عنوان یکی از سـه رکـن اصـلی صادی، در عمل بخش خصوصی را بههای خالقانه اقتبنیان و روشپیوند با اقتصاد دانش

کند که پیامد این ضعف زیرساختی، در ابعـاد دیگـر ناکارآمـدی مـدیریت انگیزه میکنشگران حکمروایی خوب شهری بی

 شود.گردد و این چرخه معیوب، مانع از تحقق حکمروایی شهری میشهری همچون ابعاد فردی و ارتباطی نمایان می

 

 گیرینتیجه
ای از هعنوان نمونـدر این پژوهش سعی شد با شناسایی و تحلیل عوامل ناکارآمدی مدیریت شهری در شـهر نیشـابور بـه

ود. های اصلی عدم تحقق حکمروایی خوب شهری در نظام مدیریت توسعه شهری کشور تبیین شـشهرهای میانی، زمینه

نهادی، سبب  های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ویگر در پیوند با زمینهها با یکدپیچیدگی این عوامل و برهمکنش علی آن

سازی حکمروایی خوب شهری در عمل به یک چالش اساسی برای شهرهای کشور تبدیل شود و علیـرغم شود تا پیادهمی

ت کـه عنوان یک شعار جذاب جهت توجیه اقدامات مدیران شهری بـاقی بمانـد. واضـح اسـهای متعدد، صرفاً بهپژوهش

و  یدولتـ یهااز طریـق سـازمانو صـورت متمرکـز اسـت به یـرانا یتوسعه شهر یریتو مد یزیرنظام برنامهاکنون هم

بـاطی و فـردی، ارت ی،عمـده سـاختار هایییتنگناها و نارسـا ینظام دارا ین. اپذیردیانجام مبا الگوی دستوری  یعموم

توانـد می اسی کشور،وزه محلی قائل است که با توجه به ساخت سیو در این میان، کمترین نقش را به ح است زیرساختی

ر گریم، ناگزیریم دیحال، تحت هر رویکرد و با هر نامی که به اداره شهرهای کنونی بندالیل معقولی نیز داشته باشد. بااین

وفـق من الگوهـای های پایین به باال حرکت کنیم که حکمروایی خوب شهری یکـی از ایـیا زود به سمت الگوها و روش

 است.

رد کـه اختاری دانتایج این مطالعه روشن ساخت که عدم تحقق حکمروایی خوب شهری در درجه اول، ریشه در موانـع سـ

های ز ضـعفانوبه خود حـاکی شامل ساختارهای نهادی، سیاسی، حقوقی، نظارتی و مدیریتی است. هر یک از این ابعاد به

هـای موجـود در نظـام رفـت از چالشتند. بنابراین برونو مدیریت توسعه شهری هسگذاری ای در الگوهای سیاستعمده

گـردد. در کنـار موانـع پـذیر میمدیریت شهری کشور، تنها با ایجاد تغییـرات اساسـی در ایـن سـاختارهای کـالن امکان

لعه قرار گرفت این مطا وجهساختاری، سه حوزه دیگر یعنی موانع فردی، موانع کنش ارتباطی و موانع زیرساختی نیز موردت

شناسی شود. نکته بسیار مهم این بندی جدیدتر و بروزتری آسیبو درمجموع سعی شد تا حکمروایی خوب شهری با طبقه

اند و تنها به عوامل آشکار و روبنایی از قبیـل ضـعف شدهای تا حد زیادی نادیده گرفتهاست که اوالً عوامل بنیادی و ریشه

الن کـاختارهای نگ شهروندی، عدم مدیریت یکپارچه و نظایر آن توجه شده است بدون اینکه به سمشارکت، ضعف فره

صورت همبسـته و یکپارچـه بـه تقویـت ها بهبازتولید کننده این عوامل توجه شود. نکته دوم اینکه تمامی عوامل و زمینه

 کنند.دیل میشهری را به یک کالف سردرگم تب شوند و تحقق حکمروایییکدیگر منتهی می

خـوب  یـیحکمروا یربخواهند در مس یرانکه شهرها در ادرصورتی نهایتاً بر اساس نتایج مطالعه حاضر، بایستی اذعان کرد

آن را فراهم  یدهند، الزم است که ابتدا الزامات و بسترها ییررفتاری خود را تغو سبک یریتمد یوهگام بردارند و ش یشهر
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توانند بـا تمرکـز بـر های آینده میبنابراین پژوهش .یدآن تالش نما یو اجرا سازییادهپ در یشهر یریتکنند و سپس مد

این الزامات در قالب هر یک از چهار حوزه عمده ساختاری، فردی، کنش ارتباطی و زیرساختی و تحلیـل موانـع برآمـده از 

 ایی خوب شهری فراهم کنند.های عمده، زمینه مناسبی برای تحقق هر چه بیشتر از حکمروهرکدام از حوزه
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