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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 nonrealization 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 . Corresponding Author (Email: rahnamai@ut.ac.ir)
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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-bystep 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
علیرغم گذشت بیش از پنج دهه از زمان مطرحشدن حکمروایـی خـوب شـهری بـهعنوان شـیوه برتـر اداره امـور
شهری ،این الگو در شهرهای ایران بهخصوص در شهرهای میانی و کوچک ،تحققنیافتـه اسـت .از همـین رو در
پژوهش حاضر به آسیبشناسی حکمروایی خوب شهری از منظر نهادینهسـازی آن در شـهرهای میـانی بامطالعـه
موردی شهر نیشابور پرداختهشده است .رویکرد روششناختی پـژوهش از نـوع کیفـی مبتنـی بـر مصـاحبه نیمـه
ساختیافته از خبرگان و متخصصان آشنا به موضـوع در شـهر نیشـابور اسـت کـه از طریـق انجـام  30مصـاحبه
پیادهسازی شده است .روش تجزیهوتحلیل دادهها ،بر مبنای تکنیکهای تحلیل محتوای کیفی ازجمله کدگـذاری
مرحلهای است که در پایان از طریق روش اسنادی و مطابقت و ارجاعدهی به پژوهشهـای موجـود ،تکمیلشـده
است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،عوامل مؤثر بر عدم تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر نیشابور شـامل 87
مقوله اولیه 11 ،کد تفسیری و  4کد تبیینی است .کدهای تبیینی ،در چهار حوزه عمده یعنـی «موانـع سـاختاری»،
«موانع فردی»« ،موانع کنش ارتباطی» و «موانع زیرساختی» طبقهبندی شدند .درنهایت این نتیجه به دست آمـد
که تحقق حکمروایی خوب شهری ابتدا نیازمند الزاماتی است که این الزامات بیشتر در حوزه ساختاری قرار دارند تا
با تأثیرگذاری بر روی ابعاد دیگر از ناکارآمدی مدیریت شـهری ،بتواننـد الگـوی حکمروایـی خـوب شـهری را در
شهرهای میانی نهادینه کنند.
واژگان کلیدی :حکمروایی خوب شهری ،شهرهای میانی ،مدیریت شهری ،شهر نیشابور.
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مقدمه
تا سال  2050حدود  75درصد از جمعیت دنیا در شهرها زندگی خواهند کرد ( .)UN-Habitat,2013این در حالی است
که توسعه شهرنشینی با افزایش روزافزون تقاضاهای شهروندان همراه بوده و دولتها بهتنهایی از عهده انجام این وظایف
برنمیآیند (رفیعیان و حسینپور1390،؛ رهنمایی و کشاورز .)1389،جامعه جهانی نیز به این نتیجه رسیده است که مشکل
عمده مدیریت شهری ،کمبود منابع مالی یا تکنولوژی مدرن و یا نیروی انسانی ماهر نیست ،بلکه مشکل اصـلی در شـیوه
اداره این عوامل است (آدینهوند و همکاران .)42 :1392،در همین راستا ،طـرح بحـ تمرکززدایـی و واگـذاری بخشـی از
اختیارات و وظایف دستگاههای دولتی به نهادهای محلی در راستای بهبود اداره امور شهروندان و برآورده ساختن نیازهای
آنان صورت پذیرفته است (رهنمایی و کشاورز )24 :1389،که بهتدریج در حال تبدیلشدن بـه الگـوی غالـب مـدیریت و
اداره امور شهرها است .همان چیزی که به نام حکمروایی خوب شهری شناخته میشود .حکمروایی خوب شهری فرایندی
سیاسی است .این فرایند را مرکز اسکان بشر سازمان ملل بهعنوان پاسخی کارآمد و مؤثر بـه مشـکالت شـهری تعریـف
کرده است که میتواند اثربخشترین ،کمهزینهترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت در نظام پیچیـده و چنـد سـطحی
امروزه شهرها باشد (بركپور و اسدی .)1390،همانطور که آدینک ( )2019خاطرنشان میکند ،حکمروایی خـوب شـهری
فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان «نهادهای رسمی اداره شهر»« ،سـازمانهای غیردولتـی» و «تشـکلهای
جامعه مدنی» از سوی دیگر شکل میگیرد (.)Addink,2019:3
علیرغم ا ینکه حکمروایی خوب شهری ،مربو به حوزه پژوهشی علوم سیاسی و مـدیریت شـهری اسـت ،امـا هماکنـون
تبدیل به یک فیلد میانرشتهای شده است .اما سؤال این است که چـرا تـاکنون علیـرغم حجـم انبـوهی از پژوهشهـا و
نظریهپردازیها در مورد حکمروایی خوب شهری ،در عمل پیادهسازی آن در شهرهای کشور محقق نشده است؟ مطالعات
موجود در این زمینه نشان دهنده نقش عوامل کالن اقتصادی ،سیاسی ،نهادی ،مدیریتی و فرهنگی در این زمینه است.
بهعنوان نمونهای از این مطالعات میتوان به کار معینیان و برنجی ( )1398در شهر تبریز اشاره کـرد کـه نشـان میدهـد
وجود مدیریت بخشی و سلولی و نگرش از باال به پایین در بین مسئوالن مـدیریت شـهری و همچنـین وجـود تعصـبات
طایفهای و قومی ،از مهمترین موانع تحققپذیری حکمروایی خوب شهری است .ربانی و همکاران ( )1397به این نتیجـه
رسیدهاند که اثرگذاری دولت و نهادهای حکومتی بر مشروعیت ساختار حکمروایی شـهری ،چنـد پـارچگی در مـدیریت و
تصمیمگیری در درون شهرداری ،سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری و غلبه قـدرت نهادهـای حکـومتی و دولتـی بـر
مردم ،از مهمترین موانع تحقق حکمروایی خوب شهری در کالنشهر تهران بوده است .پیشگاهیفرد و همکاران ()1392
نیز به نتایج مشابهی در شهر تهران دستیافتهاند .بدین معنی که بیشتر نهادها و کنشگران دخیل در مـدیریت کالنشـهر
تهران ،دولتی هستند و دایره اختیارات آنها بسیار گسترده است و همچنین نهادهای مردم پایه حضور و دخالت محـدود و
مشروطی در اداره امور شهری دارند و اختیارات آنها در سطح اجرایی و اداری محدود است و بنابراین قدرت سیاسـی بـه
آنها جهت تحقق حکمروایی خوب شهری داده نشده است .نتایج مطالعه حشـمتزاده و همکـاران ( )1396حـاکی از آن
است که چالش اصلی حکمروایی خوب در ایران ،مربو به ناکارآمدی در فرهنگ سیاسی حاکم بـر جامعـه ایـران اسـت.
بهطوریکه در مقابل هر شاخص حکمروایـی خـوب ،مؤلفـههایی از فرهنـگ سیاسـی قـرار دارد کـه مـانع از تحقـق آن
شاخصها میشوند .سردارنیا و شاکری ( )1394بر ناکارآمدی نقش شوراهای شـهری در عـدم تحقـق حکمروایـی خـوب
شهری تأکید دارند .بوچانی ( )1390نیز نشان میدهد که مهمترین موانع تبدیل شهرداری از نهادی خـدماتی بـه نهـادی
اجتماعی ،به دو حوزه «سازمانی (رواب شورا و شـهرداری)» و «برونسـازمانی (دولـت و سـایر سـاختارهای حـاکمیتی)»
مربو میشود.
مرور پژوهشهای مرتب با آسیبشناسی تحقق حکمروایی خوب شهری ،نشاندهنده دو خـال مطالعـاتی در ایـن زمینـه
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است .نخست اینکه مقیاس جغرافیایی اکثر پژوهشها ،در سطح کالن و ملـی اسـت و در سـطح شـهری نیـز بیشـتر بـه
کالنشهرها توجه نمودهاند .حالآنکه نقطه تمرکز این پژوهش ،بر روی شـهرهای میـانی اسـت .همانگونـه کـه فریـر و
استرن تأکید دارند ،چالشهای مربو به عدم تحقق حکمروایی خوب شهری ،در سطح شهرهای میانی و کوچـک اغلـب
شناسایی نشده و یا نادیده گرفته میشوند (.)Freire & Stren,2001
دوم اینکه ،مطالعات موجود ،در آسیبشناسی عدم تحقق حکمروایی شهری ،موانعی را ذکر کردهاند که خـود ایـن موانـع،
معلول شرای زمینهای و عوامل ساختاری دیگری است که این عوامل ساختاری بهطور دقیق بررسی نشدهاند .بهطور مثال
اکثر پژوهشها ،از ضعف مشارکت مردم بهعنوان مانع تحقق حکمروایی خوب شهری صحبت میکنند .اما بح نمیکنند
که چرا مشارکت وجود ندارد و ریشههای ضعف مشارکت در کجاست؟ همچنین مطالعات موجـود ،بـا لنـز سیاسـتگذاری
توسعه شهری به مقوله حکمروایی نگاه نکردهاند و به کانتکست و بستر سیاستگذاری شهری در آسیبشناسی حکمروایی
خوب شهری بیتوجه بودهاند.
بنابراین تحلیل پیوندها و ارتباطات بین این سه مقوله یعنی «شهرهای میـانی»« ،حکمروایـی خـوب شـهری» و «نظـام
سیاستگذاری توسعه شهری کشور» ،دغدغه اصلی پژوهش حاضر است که بامطالعه شـهر نیشـابور محقـق شـده اسـت.
ضرورت این پژوهش ناشی از برخی ویژگیهای شهرهای میانی اسـت کـه آنهـا را ازنظـر نحـوه مـدیریت شـهری ،بـا
کالنشهرها و شهرهای کوچک متمایز میکند .این شهرها از یکسو در مسیر رشد و توسعه (الاقل بـه لحـا فیزیکـی)
هستند و در آیندهای نهچندان دور در جایگاه کالنشهرهای کنونی قرار خواهند گرفـت .از سـوی دیگـر ،هنـوز مسـائل و
مشکالتشان در حد کالنشهرها نیست که منجر به یک وضعیت بحرانی شود .اما در مقابل ،نظام برنامهریزی و مـدیریت
شهری آنها نیز فاقد یک رویکرد مشخص و منسجم جهت ارائه چشمانداز آتـی بـرای شـهر اسـت و بنـابراین ،در درون
انبوهی از ناکارآمدیها و بیبرنامگیها گرفتارشدهاند .عالوه بر این ،امکانات و توان مالی ،فنی ،زیرساختی و مدیریتی ایـن
شهرها نیز در حدی نیست که بتوانند با اجرای برنامهها و پروژههای بزرگمقیاس ،به حل مشکالتشان نائل آیند .بنابراین
بهترین رویکرد برنامهریزانه برای غلبه بر چالشها و مشکالت شهرهای میانی ،حرکت بهسوی مدیریت محلی و نهادینـه
کردن الگوی حکمروایی خوب شهری در نظام مدیریت و برنامهریزی این شـهرها اسـت تـا در فراینـدی آرام ،پیوسـته و
ساختاری ،به توسعه متوازن و مطلوب در این شهرها منجر شـود .ایـن کـار نیـز مسـتلزم آسیبشناسـی از موانـع تحقـق
حکمروایی و بررسی چالشهای پیش روی آن با مبنا قرار دادن نظام سیاستگذاری توسعه شهری کشور است.
بر همین اساس ،سؤال پژوهش اینگونه مطرح میشود که موانع تحقق حکمروایی خـوب شـهری در یـک شـهر میـانی
چیست؟ و این موانع چگونه بر روی نظام سیاستگذاری توسعه شهری در شهرهای میانی اثر میگذارند؟
مبانی نظری
حکمروایی خوب شهری دقیقاً چیست؟ این سؤالی است که صاحبنظران بسیاری به آن پرداختهاند .در اینجـا بـه تعریـف
سازمان ملل استناد میشود که جامعتر از بقیه تعاریف است .حکمروایی خوب شهری طبق تعریف سـازمان ملـل ،عبـارت
است از مجموعه روشهای برنامهریزی و مدیریت عمومی شهر از سوی افراد ،نهادهای عمومی و نهادهـای خصوصـی و
نیز فرایندی مستمر که از آن طریق ،منافع متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمینه کاری و کنش متقابل فـراهم
میآید ( .)UN-Habitat,2009طبق این تعریف حکمروایی خوب شهری ،همنهادهای رسمی و هم اقدامات غیررسـمی
و سرمایه اجتماعی شهروندان را در برمیگیرد .در واقع کنشگران حکمروایی خوب شهری متشـکل از سـه بـازوی اصـلی
شامل دولت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی است ( .)Kedogo et al,2010:2کارکرد هر یک از این نهادهـا متفـاوت
اما در راستای یکدیگر است .نهادهای مدنی بهعنوان مدافع حقوق شهروندی ،وظیفه تقویـت مشـارکت مردمـی بـهمنظور
تأثیرگذاری بر سیاستگذاریهای عمومی را بر عهده دارند .بخش خصوصی بهعنوان عامل تولید ،مسـئولیت رشـد تولیـد
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ناخالص ملی و ایجاد رفاه نسبی را بر عهـده داشـته و سـرانجام دولـت بـهعنوان تسـهیلکننده فعالیتهـای عمـومی ،در
فراهمسازی زمینههای توسعه پایدار ایفای نقش مینمایـد (حشـمتزاده و همکـاران .)5 :1396،شـاخصهایی کـه بـرای
سنجش و ارزیابی حکمروایی خوب شهری ارائهشدهاند ،برگرفته از دو منبع اصلی یعنی بانک جهانی و سازمان ملل اسـت
که سایر محققان و مؤسسات پژوهشی نیز با مبنا قرار دادن این دو منبع ،شاخصهای مخصوص به خود را ارائه نمودهاند.
بانک جهانی ،حکمروایی خوب را بر اساس شش شاخص زیر تعریف کرده است -1 :حق اظهارنظر و پاسخگویی -2 ،ثبات
سیاسی -3 ،اثربخشی دولت -4 ،کیفیـت قـوانین و مقـررات -5 ،حاکمیـت قـانون ،و  -6کنتـرل فسـاد .امـا جـامعترین
شاخصها را منشور حکمروایی شهری سازمان ملل ارائه داده و اصول نهگانه زیر را بهعنوان معیارهای حکمروایـی خـوب
برشمرده است -1 :مشارکت شهروندان -2 ،قانونمندی -3 ،شفافیت -4 ،مسئولیتپذیری -5 ،اجتماعمحوری -6 ،عـدالت
و انصاف -7 ،کارایی و اثربخشی -8 ،پاسـخگویی ،و  -9بیـنش راهبـردی ( .)UNDP,2000:1در مطالعـه حاضـر نیـز
شاخصهای سازمان ملل مدنظر محققان بوده است.

شاخص
مشارکت شهروندان
قانونمندی

شفافیت

مسئولیتپذیری
اجتماعمحوری
عدالت و انصاف
کارایی و اثربخشی
پاسخگویی
بینش راهبردی

جدول شماره  .1شاخصهای حکمروایی خوب شهری از دیدگاه سازمان ملل
تعریف و ویژگیها
 به معنی قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمگیریها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است
 وجود قوانین کارآمد ،رعایت عادالنه چارچوبهای قانونی در تصمیمگیری و دور بـودن دسـت افـراد غیرمسـئول از
تصمیمگیریها
 پایبندی به قانون ،مستلزم آگاهی شهروندان از قانون و همچنین احترام مسئوالن به قانون است.
 نقطه مقابل پنهانکاری در تصمیمگیری است .پنهانکاری ،امکان بروز فساد در تصمیمگیری را افـزایش میدهـد،
حالآنکه شفافیت مانع از گسترش آن میشود.
 مبتنی بر گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن ،وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شـهروندان از رونـدهای
موجود
 مسئول بودن و به عبارت گویاتر ،حساب پس دادن مسئوالن و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار است.
 به معنی تعدیل و ایجاد توافق بین منافع متعارض و در حال ستیز شهری است .ایـن کـار مسـتلزم وجـود ارتبـا و
تالش مشترك میان سازمانهای دولتی ،شهروندان و سازمانهای غیردولتی است.
 منظور از عدالت ،ایجاد فرصتهای مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت رفـاهی خـود ،تـالش در
جهت تخصیص عادالنه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعالم نظر و تصمیمگیری است.
 به معنی استفاده مناسب از منابع موجود برای تأمین نیازهای شهروندان ،ارائه خدمات شهری و رضایت مردم است.
 مسئوالن شهری باید هم نیازها و خواسته شهروندان را دریابنـد و بپذیرنـد و هـم نسـبت بـه آن واکـنش و پاسـخ
مناسب را از خود نشان دهند .بنابراین همسویی خواستههای شهروندان و اقدام مسئوالن ،ضروری است.
 فرا رفتن از مسائل روزمره شهر و پرهیز از غرق شدن در آنها ،مستلزم وجود بینشی درازمدت نسبت به آینده شـهر
است.
منبع)UNDP,2000:1( :

شهرهای میانی ،در نظام سلسله مراتبی شبکه شهری کشور ،به شهرهایی اطالق میشوند که حـد واسـ سـکونتگاههای
کوچک با کالنشهرها بوده و دارای کمتر از  500هـزار نفـر جمعیـت هسـتند .در سـطح جهـانی نیـز بـر طبـق تعریـف
پذیرفتهشده سازمان ملل ،شهرهای میانی شهرهایی هستند که بین  25تا  250هزار نفر جمعیت دارند (حسینزاده دلیـر و
همکاران .)169 :1391 ،در خصوص اهمیت حکمروایی خوب شهری برای شهرهای میانی و کوچک ،اعتقاد بر این اسـت
که دولت بیش از آن بزرگ و بیش از آن بوروکراتیک است که بتواند به مسائل اداره امور در سطح محلی بپردازد .مهمتـر
آنکه طرفداران جوامع محلی معتقدند که حکومت (که بهصورت ابزاری برای مدیریت اختالفات سیاسی پدیدار شد) اکنون
خود سببساز یا مشوق اختالفات بر سر مسائلی است که فینفسه مجادله برانگیز نیستند .ازاینرو دولـت مرکـزی ازنظـر
طرفداران جوامع محلی ،دستکم به همان تعدادی که مشکل حل میکند ،به همان میزان نیز مشکل میآفرینـد .راهحـل
طرفداران جوامع محلی برای این مشکل آن است که امر حکمروایی با حضور کمرنگتر حکومت مرکزی سازمان یابد.
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جدول شماره  2مهمترین ویژگیهای مدیریتی شهرهای میانی را با شـهرهای کوچـک و کالنشـهرها مقایسـه میکنـد.
همچنین شکل شماره  1مدل مفهومی پژوهش را بر اساس مسئله و ادبیات نظری پژوهش نشان میدهد.
جدول شماره  .2مقایسه مدیریت شهری در شهرهای میانی ،کوچک و کالنشهرها
شاخص
تعدد نهادی
توان جذب منابع
تخصیص منابع
قلمرو نفوذ در سرزمین
حوزه عملکردی
وابستگی به حکومت
استقالل عملکردی
نفوذ بخش خصوصی
نفوذ بخش عمومی
نفوذ بخش دولتی
نفوذ بخش مردمی
نظام تصمیمگیری شهری
عناصر مدیریت شهری
رواب بین عناصر

کالنشهر
زیاد
مناسب
مناسب
ملی
ملی -فراملی
نسبی
نسبی
وابسته به بخش عمومی -دولت
نسبتاً مناسب
نسبی
نسبی
بخش عمومی -دولتی
عمدتاً بخش عمومی ،دولتی ،خصوصی
واگرا -موازی -ناهمافزا

شهر میانی
عمدتاً بخش عمومی -خصوصی
ناکافی
ناکافی
منطقهای -ناحیهای
منطقهای -ناحیهای
زیاد
وابسته به دولت
وابسته به دولت
وابسته به دولت
زیاد
کم
بخش عمومی -دولتی
عمدتاً بخش عمومی و دولتی
واگرا -ناهمافزا

منبع( :دویران)59 :1391،

شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش

شهر کوچک
بخش دولتی و عمومی وابسته به دولت
بسیار ناکافی
بسیار ناکافی
بخشی -شهری
شهری
خیلی زیاد
وابسته به دولت
وابسته به دولت
وابسته به دولت
خیلی زیاد
خیلی کم
بخش دولتی و عمومی وابسته به دولت
بخش دولتی
تمایل به همگرایی
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روش پژوهش
پژوهش حاضر ازجمله مطالعات کاربردی است که با رویکرد کیفی انجامشده اسـت .بـه دلیـل تخصصـی بـودن مباحـ
مطرحشده و نگاه آسیب شناسانه به موضوع حکمروایی خوب شهری که آن را در جایگاهی فراتر از یک نظرسنجی سـاده
قرار میدهد ،استفاده از روشهای کمی و اثباتی منتفی بود .ازاینرو ،مصاحبه با خبرگان ،بهعنوان روش اصـلی گـردآوری
دادهها مدنظر قرار گرفت .فرایند انجام کار بدینصورت بود که ابتدا متخصصانی که باالترین حد از دانـش و تجربـه را در
زمینه حکمروایی خوب شهری داشتند و همچنین آشنا به مسائل و مشکالت شهر نیشابور بودند ،شناسایی شدند .سپس با
انجام یک مصاحبه نیمه ساختیافته با  6سؤال باز ،زمینه ها و عوامل مؤثر بر ناکارآمدی حکمروایـی خـوب شـهری در دو
سطح کالن (سطح کشور) و محلی (شهر نیشابور) موردبح قرار گرفت .اعضای خبرگان به لحا جایگاه نهادی ،متشکل
از سه گروه شامل متخصصان دانشگاهی ،مدیران و متخصصان مستقر در سازمانهای مرتب با مدیریت شهری نیشابور و
فعاالن سازمانهای مردمنهاد و  NGOها میباشند (جدول شماره .)3
جدول شماره  .3مشخصات اعضای گروه خبرگان
جامعه موردمطالعه

خبرگان دانشگاهی

استانداری خراسان رضوی
فرمانداری ویژه شهرستان
نیشابور

شهرداری نیشابور

شورای اسالمی شهر نیشابور
اداره راه و شهرسازی نیشابور
سازمان میراث فرهنگی
نیشابور
سازمان اوقاف و امور خیریه
نیشابور
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
نیشابور
سازمان محی زیست نیشابور
 NGOها و سازمانهای
مردمنهاد

جایگاه خبره

جنسیت

عضو هیئتعلمی دانشگاه پیام نور نیشابور
عضو هیئتعلمی دانشگاه نیشابور
عضو هیئتعلمی دانشگاه نیشابور
عضو هیئتعلمی دانشگاه فردوسی
عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران
دکتری دانشگاه تهران
دکتری دانشگاه تربیت مدرس
مدیرکل دفتر امور شهری
معاون استاندار و فرماندار نیشابور
معاونت هماهنگی امور عمرانی
معاونت برنامهریزی و توسعه
شهرداران مناطق یک و دو
معاونت شهرسازی و معماری
معاونت خدمات شهری
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت فنی و عمرانی
مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای اقتصادی
عضو شورا
رئیس اداره راه و شهرسازی
رئیس اداره میراث فرهنگی

مرد/زن

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد

تعداد
نمونه
 2نفر
 1نفر
 1نفر
 1نفر
 1نفر
 1نفر
 1نفر
 1نفر
 1نفر
 1نفر
 1نفر
 2نفر
 1نفر
 1نفر
 1نفر
 1نفر
 1نفر
 3نفر
 1نفر
 1نفر

روش
نمونهگیری
قضاوتی
قضاوتی
قضاوتی
قضاوتی
قضاوتی
قضاوتی
قضاوتی
گلوله برفی
گلوله برفی
گلوله برفی
گلوله برفی
قضاوتی
قضاوتی
قضاوتی
قضاوتی
گلوله برفی
گلوله برفی
قضاوتی
قضاوتی
قضاوتی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه

مرد

 1نفر

قضاوتی

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی

مرد

 1نفر

گلوله برفی

رئیس اداره حفاظت محی زیست
کارشناس عالی محی زیست
نماینده امور جوانان و ورزش
نماینده امور بانوان و خانواده

مرد
زن
مرد
زن

 1نفر
 1نفر
 1نفر
 1نفر

گلوله برفی
گلوله برفی
گلوله برفی
گلوله برفی

زمینه تخصصی اعضا
جغرافیا و برنامهریزی شهری
گردشگری و توریسم
معماری و شهرسازی
جغرافیا و برنامهریزی شهری
گردشگری و جغرافیا
شهرسازی
شهرسازی
مدیریت شهری
عمران
برنامهریزی و عمران شهری
عمران شهری
عمران و برنامهریزی شهری
عمران
مدیریت اجرایی
مدیریت اجرایی
عمران
اقتصاد
اقتصاد ،مدیریت شهری
عمران
گردشگری و توریسم
جامعهشناسی (حوزوی)
عمران
علوم کشاورزی
جامعهشناسی (پژوهشگری)
مدیریت بازرگانی گرایش بینالملل
مدیریت دولتی
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اصوالً حجم نمونه در تحقیقات کیفی ،ثابت و قطعی نیست و بستگی بـه شـرای مطالعـه دارد (.)Willing,2013:188
بااینحال معموالً تعداد نمونههای الزم برای رسیدن به حد کفایت نظری 15 ،تـا  30نفـر تعیـین میشـود ( Creswell,

 )2013; Tashakkori & Tedly,2010که در ایـن پـژوهش نیـز ،تعـداد نمونـهها  30در نظـر گرفتـه شـد .بـرای
نمونهگیری ،از دو روش گلوله برفی و قضاوتی استفاده شد .دلیل استفاده از نمونهگیری قضاوتی ،انتخاب افرادی بـود کـه
در بهترین جایگاه برای پاسخگویی به پرسشها قرار داشته باشند (نیومن .)466 :1389،همچنین در مواردی که خبرگـان
از قبل شناختهشده نبودند ،از روش گل وله برفی استفاده شد که مبتنی بر معرفی یک خبره توس خبره دیگر است.
درونمایه سؤاالت مصاحبه بهگونه ای بود که هم عوامل کالن و هم عوامل محلی مؤثر بر عدم تحقق حکمروایـی خـوب
شهری را با مبنا قرار دادن نظام سیاستگذاری توسعه شهری ،آسیبشناسی کند .تجزیهوتحلیل دادههـا بـر اسـاس روش
تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از تکنیک کدگذاری مرحلهای انجام شد .کدگذاری مرحلهای برخالف الگوی کدگذاری
باز و محوری که برای هر یک از مقوالت ،یک مفهوم را نسبت میدهد و در واقع مقوالت را خالصهسازی میکند ،مبتنی
بر طبقهبندی مقوالت بر اساس وجه اشتراکات آنها با یکدیگر است .این روش کاملتر از روشهـای متـداول کدگـذاری
است و مزیت آن در این است که امکان ارتبا بین طبقات مختلف مقوالت و برهمکنش آنها را فراهم میکند .همچنین
بهسرعت میتواند مفاهیم همپوشان و تکراری را تشخیص داده و حذف کند .کدگذاری مرحلهای شامل سه مرحله اصـلی
است که هر مرحله با یک نوع کد مشخص میشود .کدهای توصیفی شامل مقوالت اولیه اسـت کـه مسـتقیماً از تحلیـل
محتوای مصاحبهها به دست میآید .کدهای تفسیری حاصل ادغام و دستهبندی مقوالت اولیه بـوده و درنهایـت کـدهای
تبیینی ،در برگیرنده عوامل و فاکتورهای بنیادی است .در ایـن پـژوهش ،فراینـد کدگـذاری مرحلـهای بهصـورت رفـت و
برگشتی در طی سه راند انجام شد .در خصوص قابلیت تعمیم نتایج پژوهش ،علیرغم آنکه تحقیقات کیفی مـدتها اسـت
ادعای تعمیمپذیری را کنار گذاشتهاند ،بااینحال ،به دلیل مشترك بودن مسائل و معضالت شهرها در قالـب مقیاسهـای
سهگانه «کالنشهر»« ،شهرهای میانی» و «شهرهای کوچک» ،مطالعه شـهر نیشـابور بـهعنوان نمونـهای از شـهرهای
میانی ،میتواند برخی از چالشهای حکمروایی خوب شهری را در سایر شهرهای میانی نیز تبیین کند.
محدوده موردمطالعه
شهر نیشابور با داشتن جمعیتی بالغبر  264375نفر در سال  1395دومین شهر پرجمعیت استان خراسان رضوی میباشـد.
نیشابور بهعنوان یکی از شهرهای میانی کشور ،با مشکالت ساختاری و کارکردی عدیدهای ،هم در سطح کالبدی فضـایی
و هم در سطح مدیریت شهری روبرو است که نیاز به آسیبشناسی و تحول در الگوی اداره امـور ایـن شـهر را ضـروری
میسازد .ازجمله مسائل و مشکالت کنونی شهر نیشابور بر اساس معدود مطالعات انجامشده ،میتوان به این موارد اشـاره
کرد :خزش شهری و ادغـام روسـتاهای پیرامـونی در بافـت شـهر (تـوکلی و نعیمآبـادی ،)1398،وجـود تعـداد زیـادی از
سکونتگاههای روستایی در پیرامون شهر بدون سکونتگاههای خدمات رسـان میـانی (علیـزاده و همکـاران ،)1392،وجـود
حاشیهنشینی همراه با تمایل پایین ساکنان برای بهبود آن (رهنما و توانگر ،)1387،وجود مخاطرات محیطی ازجمله زلزلـه
و فرونشست زمین (زندی و همکاران1398،؛ صیامی و همکاران ،)1397،آسیبپذیری ازنظر پدافنـد غیرعامـل (زرقـانی و
همکاران ،)1391،وجود بافتهای فرسوده و ساختمانهای مخروبه (نیرآبادی و کوهبنانی1397،؛ مهندسین مشـاور بهاونـد
مهراز ،)1395،نابرابری و عدم تعادل در شاخصهای کیفیت زندگی در نواحی مختلف شهر (خواجه شاهکوهی و همکاران،
 ،)1393معضل ترافیک و دارا بودن بیشترین سرانه اتومبیل در بین شهرهای میانی (صابریفر و خادریـان ،)1397،تمرکـز
تمام کاربریهای اداری و تجاری در بخـش مرکـزی شـهر (صـابریفر و خادریـان ،)1397 ،ناپایـدار بـودن منـابع مـالی
شهرداری (گلچین و همکاران ،)1394 ،مشارکت پایین شهروندان در مدیریت شهری (سلمانی مقدم و همکـاران )1394،و
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اعتماد پایین شهروندان به نهادهای مدیریت شهری (محمدی و زنگنه.)1392،

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی شهر نیشابور

بحث و یافتهها
نتایجی که از کدگذاری محتوای مصاحبهها به دست آمد (جدول شماره  ،)4عوامل مؤثر بر عدم تحقق حکمروایـی خـوب
شهری در شهر نیشابور را در قالب  87مقوله اولیه 10 ،کد تفسیری و  4کـد تبیینـی نشـان داد .کـدهای تبیینـی ،عوامـل
پیشران و فاکتورهای کالن اثرگذار بر ناکارآمدی نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه شهری کشور با تأکید بر شهرهای
میانی هستند که در چهار بعد یعنی «موانع ساختاری»« ،موانع فردی»« ،موانـع کـنش ارتبـاطی» و «موانـع زیرسـاختی»
طبقهبندی شدند .نکته مهم در خصوص کدهای سه گانه این است که عوامـل دخیـل در عـدم تحقـق حکمروایـی خـوب
شهری ،بهصورت زنجیره علت و معلولی بههمپیوسته عمل میکنند .یعنی یک عامل نتیجـه عوامـل دیگـر و ایجادکننـده
یک یا چند عامل بعد از خود میباشد .در ادامه به هر یک از ابعاد اصلی همراه با زیرکدهای آنها پرداخته میشود:
جدول شماره  .4نتایج کدگذاری مرحله ای از دالیل عدم تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر نیشابور بر اساس نظرات خبرگان
کدهای تبیینی

کدهای تفسیری

موانع ساختاری

ضعفهای نهادی

کدهای توصیفی (مقوالت اولیه)
غلبه الگوی برنامهریزی متمرکز در کشور و عدم تمایل به واگذاری اختیارات به نهادهای محلی
عدم تعریف نقش و جایگاه نظام مدیریت شهری در بین نهادهای موازی با آن
شفاف نبودن وظایف قانونی دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتب با مدیریت شهری
بخشی بودن فرایند تصمیمگیری ناشی از سلسله مراتبی بودن ساختار مدیریت شهری
وابسته بودن برخی از نهادهای مدیریت شهری به نهادهای حاکمیتی و عدم همکاری با سایر نهادها
عدم وجود ارتبا مناسب نهادهای محلی (شهرداری و شوراها) با سطوح منطقهای و ملی تصمیمگیری
ضعف در فرایند انتخاب شهردار توس شورای شهر (عدم انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم)
عدم تناسب مسئولیت شهرداری باقدرت آن (بیشتر بودن مسئولیت نسبت به قدرت شهردار)
کمرنگ بودن نقش شهرداری در تهیه و تدوین طرحهای توسعه شهری
عدم به رسمیت شناخته شدن شوراهای اسالمی توس نهادهای دیگر

طالبی و همکاران  /آسیبشناسی موانع تحقق حکمروایی خوب شهری در شهرهای میانی ...

سیاسی بودن فرایند
توسعه شهری

ناکارآمدی
مکانیزمهای حقوقی و
قضایی حاکم بر نظام
شهرسازی کشور

ناکارآمدی
سازوکارهای نظارت بر
روند توسعه شهری

فقدان سیستم یکپارچه
مدیریت شهری

ضعفهای مدیریت
سازمانی

موانع فردی

منفعتطلبی و
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محدود بودن اختیارات شوراهای اسالمی در ورود و نظارت به تمام مسائل مدیریت شهری (محدود ماندن
حیطه اختیارات شوراها به شهرداری و نه فراتر از آن)
وجود انواع تفرق در مدیریت شهری (سیاسی ،عملکردی ،قلمرویی ،ذینفعان ،حقوقی ،مالی ،زیرساختی)
سیاسی بودن شوراهای اسالمی و انتخاب شهردار
وجود ذینفعان و ذینفوذان غیررسمی و وابسته به جناحهای سیاسی در اداره و کنترل شهر
ترس از شفافیت در سطح سازمانی به دلیل رقابتجوییهای سیاسی و انتخاباتی نهادهای دیگر
تعدد احزاب سیاسی و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات مدیریت شهری
وجود نگاه سیاسی ،جناحی و حزبی به توسعه شهری و تبعیض قائل شدن بین مناطق شهری
وجود مالحظات سیاسی و انتخاباتی در اقدامات مدیران شهری
تغییرات و اصالحات متعدد در قوانین و ضواب شهرسازی کشور بر اساس فرایندهای قدیمی
عدم تحول قوانین شهرسازی در تطابق با پدیدههای نوین شهری
هماهنگ نبودن اهداف و اولویتهای نهادهای مدیریت شهری با قوانین و ضواب شهرسازی کشور
برخوردهای شخصی و سلیقهای با قوانین و ضواب شهرسازی
نبود یک سند باالدستی مدیریت یکپارچه شهری برای هماهنگ کردن نهادها با یکدیگر
عدم وجود آئیننامههای اجرایی برای اجرای قوانین مصوب شهری
ضعف مکانیزمهای حقوقی و قضایی جهت پیگیری مطالبات مردمی از فضاهای شهری
وجود ضواب یکسان و متمرکز در تهیه طرحهای توسعه شهری و لحا نشدن شرای ویژه هر شهر
تکیهبر پروژه محوری بهجای توسعه محوری در سیاستهای مدیریت شهری
نبود مکانیزمی برای ارزیابی اثرات بلندمدت سیاستهای توسعه شهری
نسبی بودن مفهوم حکمروایی شهری که ادغام آن باسیاستهای توسعه شهری را دشوار میسازد
ارتبا نامناسب طولی و عرضی طرح جامع و تفصیلی با طرحهای فرادست
وجود کمیسیونهای متعدد شهرسازی با عملکرد نادرست (کمیسیون توافقات ،کمیسـیونهای مـاده پـنج،
ماده صد ،ماده هفت و غیره)
شفاف نبودن فرایند ساختوسازهای شهری و ابهام در مکانیزمهای طی شده برای اخذ مجوز ساخت
طوالنی شدن فرآیند تهیه و تصویب طرحها و برنامههای توسعه شهری
اجرای گزینشی و سلیقهای طرحها و برنامههای شهری
استفاده از مشاوران و متخصصان شهرهای دیگر (بخصوص تهران) برای تهیه طرحهای توسعه شهری
مداخله افراد غیرمتخصص و غیر متعهد در بررسی و تصویب طرحهای توسعه شهری
سیالیت ضواب و نبود یک الگوی منسجم از ضواب ساختوساز در بخشهای مختلف بافت شهری
ضعف مقاومت مدنی و پویشهای اجتماعی جهت نظارت بر توسعه شهری
کمرنگ بودن کنش جمعی و هویت جمعی شهروندان در واکنش به تحوالت فضاهای شهری
پایین بودن مشارکت مردم در فرایند تهیه ،تصویب و اجرای طرحهای توسعه شهری
ضعف نهادهای جامعه مدنی (اصناف ،تشکلها ،انجمنها و روزنامهها) در نظارت بر توسعه شهری
تداخل وظایف سازمانهای درگیر در مدیریت شهری و روشن نبودن وظایف هر یک از نهادها
عدم یکپارچگی در مدیریت داخلی هر یک از نهادهای مدیریت شهری
نبود یک سازمان هماهنگکننده نهادهای مدیریت شهری
وجود سیاستهای دوگانه بین ارگانهای مهم مدیریت شهری
اولویتهای درونسازمانی بهجای اولویتهای بین سازمانی
وجود مدیریت منفعل در ساختار مدیریت شهری
نبود نگاه محلی به شهر در بین مسئوالن و غلبه نگاه کالن مبتنی بر پروژههای بزرگمقیاس
ضعف در تقسیمکار بین نیروهای درونسازمانی
ضعف سرمایه اجتماعی درونسازمانی در نهادهای مدیریت شهری
حضور مدیران بدون تخصص و مدرك در بدنه مدیریت شهری
مرتب نبودن تحصیالت مدیران با حوزه فعالیت آنها
وجود ضعف مدیریتی بهویژه در سطوح میانی مدیریت شهری
ضعف بدنه کارشناسی و کمبود نیروی متخصص در سطوح پایین مدیریت شهری
وجود نیروهای استخدامی رسمی و عدم خالقیت و انگیزه در آنها
وجود فرهنگ منفعتطلبی در الیههای مختلف زندگی اجتماعی
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سودمحوری

ضعف آگاهی و
آموزش

موانع کنش
ارتباطی

ضعف رواب بین
کنشگران و ذینفعان

ضعفهای اقتصادی
موانع زیرساختی
ضعفهای فناوری

ترجیح منافع فردی افراد بر مصالح جمعی شهر
اولویتبخشی به منافع سازمانی در مقابل منافع عمومی شهر
بیتفاوتی و ضعف در باورپذیری مردم و مسئوالن نسبت به مشکالت شهر
تمایل سهجانبه از سوی مردم ،نهادهای دولتی و توسعهدهندگان امالك برای نفع طلبی از فضای شهری
عدم درك شفاف مدیران و مسئوالن شهر از مفهوم حکمروایی خوب شهری و مؤلفههای آن
برداشتهای مختلف از حکمروایی خوب شهری در نزد کنشگران آن
ضعف در خوانش درست ،بروز و معاصر از مسائل شهری در بین نهادهای ذیرب
عدم آگاهی مردم از ظرفیتها و ارزشهای محلههای شهری و بهرهبرداری از آنها
فقدان آموزش شهروندان در خصوص اصول و مبانی حکمروایی خوب شهری
ضعف و ناکارآمدی تسهیلگران اجتماعی برای کمک به تقویت جامعه محلی
آشنا نبودن شهروندان با حقوق و وظایف شهروندی
عدم بهرهگیری نهادهای مدیریت شهری از تجارب موفق حکمروایی شهری
نبود چشمانداز موردتوافق تمامی ذینفعان شهر از حکمروایی خوب شهری
نبود مکانیزمهای حل تعارض برای پاسخگویی به مطالبات ذینفعان درگیر در فرایند مدیریت شهری
تفاوت در نگرش نهادهای مدیریت شهری با شهروندان نسبت به مسائل مربو به سکونت در شهر
اعتماد پایین شهروندان به نهادهای مدیریت شهری به دلیل سابقه عملکرد نامناسب آنها درگذشته
بیاعتمادی نهادهای مدیریت شهری به مردم و سازمانهای مردمنهاد و درنتیجه عدم نظرخواهی از آنها
عدم تعامل مناسب نهادهای مدیریت شهری با دانشگاهها و مراکز علمی کشور
عدم اعتقاد واقعی مدیران شهری به مشارکت مردم و اعتقاد شعاری آنها به مشارکت
قبیله گرایی و تعصبات قومی در بین مردم و مسئوالن
حضور کمرنگ و مشارکت پایین زنان در امور شهر
پیدایش تعارض بین منفعت خصوصی ساکنان با منفعت عمومی شهر (به خصوص در پروژههای شهری)
در دسترس نبودن مدیران و مسئوالن برای پاسخگویی به مردم
ناپایداری نظام تأمین درآمد شهرداریهای کشور
سودآور نبودن پروژههای عامالمنفعه برای مدیریت شهری و گرایش به پروژههای مبتنی بر رانت
ابهام در مکانیزم بازگشت سرمایهها برای مشارکت فعال بخش خصوصی
وابستگی زیاد شهر به اقتصاد کشاورزی سنتی
ضعف در بهرهبرداری از صنایع و تولیدات بومی شهر
سنتی بودن نگاه مدیران ارشد نسبت به فناوری و تکنولوژیهای روز و مقاومت در برابر آن
سنتی و قدیمی بودن زیرساختهای فناوری و عدم استفاده از فناوریهای روز
بروز نبودن پایگاههای دادهها و اطالعات نهادهای مدیریت شهری

موانع ساختاری

بیشترین موانع شناساییشده در خصوص ناکارآمدی نظام مدیریت شهرهای میانی ،مربو به موانع ساختاری هسـتند کـه
شامل ساختارهای حقوقی -قضایی ،ساختار سیاسی ،ساختار نهادی ،سـاختار مـدیریتی و سـاختار نظـارتی میباشـند .ایـن
ساختارها بهنوبه خود موانع و ضعفهایی را در روند تحقق حکمروایی خوب شهری ایجاد میکنند که از آن جمله میتوان
به موارد زیر اشاره کرد :ضعفهای نهادی ،سیاسی بودن فرایند توسعه شهری ،ناکارآمدی مکانیزمهای حقـوقی و قضـایی
حاکم بر نظام شهرسازی کشور ،ناکارآمدی سازوکارهای نظارت بر روند توسعه شهری ،فقدان سیسـتم یکپارچـه مـدیریت
شهری و ضعفهای مدیریت سازمانی .نکته مهم در مورد موانع ساختاری این است که ایجاد تغییر در ساختارها بهسـادگی
ممکن نیست و نیازمند تغییرات اساسی در سطح ملی است .بنابراین این سطح از موانع ،بیشترین تأثیر را بـر عـدم تحقـق
حکمروایی خوب شهری بهویژه در شهرهای میانی که منابع کمتری از قدرت سیاسی را در اختیار دارند ،اعمال میکننـد و
مضاف بر این ،به دلیل ساختاری بودن این موانع ،منجر به تشدید موانع فردی ،ارتباطی و زیرساختی نیز میشوند.
زیرکد نخست از موانع ساختاری ،ضعف های نهادی است که عموماً مربو بـه فراینـدهایی اسـت کـه در سـاخت قـدرت
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سیاسی کشور تعبیهشده است و مانع از اعمال قدرت از پایین به باال و مقاومت در برابر فرایندهای تصـمیمگیری از پـایین
میشود .این مقاومت در تمام الیههای تصمیمسازی و تصمیمگیری نهادی ،از محدود کردن قدرت و اختیارات شـهرداری
و شوراهای شهر گرفته تا عدم ارتبا مناسب نهادهای محلی با سـطوح منطقـهای و ملـی تصـمیمگیری نمایـان اسـت.
بهعنوانمثال شورای اسالمی شهر باالترین نهاد تصمیمگیری در شهر است و سایر نهادها موظف بـه اجـرای تصـمیمات
شورا هستند اما مسئوالن این نهادها از سوی شورا منصوب نمیشوند .همچنین نهـاد شـهرداری بـهعنوان هسـته اصـلی
حکمروایی خوب شهری ،نقش چندانی در این فرایند ندارد و مسئولیتش بیش از قدرتی است که به آن تفویض شده است.
بخش دیگری از موانع ساختاری ،ناشی از این است که اصوالً توسعه شهری ،امری سیاسی است .سیاسی ازآنجهـت کـه
توسعه شهری با تحوالت سیاسی ،احزاب سیاسی ،رقابتهـای انتخابـاتی و گرایشهـای سیاسـی پیونـد خـورده اسـت و
گروههای غیررسمی متصل به قدرت سیاسی ،بهتدریج اداره امور شهر را به دست میگیرند .طبیعتاً ایـن گروههـای ذینفـع
سیاسی ،مانع از اعمال فرایند تصمیمگیری از پایین میشوند و در واقع سیاسی شدن فراینـد توسـعه شـهر ،کمکـم حالـت
نهادی نیز پیدا میکند و منجر بـه مقامـت در برابـر نهادسـازی از پـایین بـه بـاال میگـردد .بـهعنوان نمونـه ،برخـی از
مصاحبه شوندگان به وجود تبعیض بین مناطق شهر نیشابور از طـرف نهادهـای مـدیریت شـهری در تخصـیص امکانـات
اشارهکرده اند که ناشی از متفاوت بودن قدرت سیاسی هر یک از مناطق است و مناطقی که متصل به جریان سیاسی و یـا
حزبی قدرتمندتری هستند ،توانستهاند امکانات بیشتری را برای منطقه یا ناحیه تحت خدماترسانی خود بگیرند .از طرفی،
بسیاری از اقدامات نهادهای مدیریت شهری نیز رنگ و بوی سیاسی دارد و با مالحظات سیاسی انجام میگیرد که نمونـه
بارز آن برخورد با بد مسکنی و حاشیهنشینی است.
در کنار این دو مانع ،باید به موانع حقوقی -قضایی نیز اشاره کرد که به دلیل ماهیت قانونی و ضابطهای آن ،نوعی ساختار
تنظیمی بر فرایند تصمیمگیری و اداره امور شهر مسل میسازد .درنتیجه بستری برای ناکارآمدی مکانیزمهای حقـوقی و
قضایی حاکم بر نظام شهرسازی کشور فراهم میسازد .بارزترین نمونه این ناکارآمدیها ،وجود تخلفات ساختمانی گسترده
است .هماکنون بخشی از دالیل تخلفات ساختمانی در شهرها ،مربو به فرایندهای حقوقی -قضایی و مکانیزمهای حـل
اختالف بین ذینفعان است که بایستی اصالح گردد .اوالً ساختوسازهای شهری بهویژه در بخـش تجـاری و مسـکونی،
مبتنی بر رانت و چانهزنی بین نهادهای مدیریت شهری با سوداگران امالك و مستغالت است کـه در رأس ایـن نهادهـا،
شهرداری قرار دارد .وجود شورای عالی شهرسازی و معماری بهعنوان نهاد کنترلکننده توسـعه شـهری ،در عمـل توسـ
کمیسیونهای شهرسازی از قبیل کمیسیون ماده پنج به محاق میرود .بااینکه کمیسـیون مـاده صـد بـرای جلـوگیری از
تخلفات ساختمانی وضعشده است ،اما بهقدری فرایند صدور رأی در این کمیسیون دچار اطاله زمـانی میشـود کـه عمـالً
حکم صادرشده را بیاثر میکند .از طرفی ،احکام صادره از کمیسیون ماده صد بهندرت جنبه اجرایی پیدا میکنند.
گذشته از موانع ذکرشده ،یکی از مهمترین ابعاد ناکارآمـدی در مـدیریت شـهری کشـور کـه مـانع از تحقـق حکمروایـی
میشود ،نبود مدیریت یکپارچه است .باوجوداینکه ازلحا قانونی ،هم در ماده  136برنامه سوم و هم در ماده  137برنامـه
چهارم توسعه از «مدیریت واحد شهری» نامبرده شده ،اما در هیچیک از این برنامهها مدیریت یکپارچه شـهری بـه اجـرا
درنیامده است .نکته مهم در این خصوص ،بازهم شعاری بودن گفتمان مدیریت یکپارچه شـهری را در نـزد سـازمانهای
مرتب با مدیریت شهری نشان میدهد که علیرغم تمام تبلیغات و گفتمان سـازیها و علیـرغم وجـود قـوانین مـدون در
خصوص پیادهسازی این شیوه ،نهادهای ذیرب به دلیل تـرس از کـاهش قـدرت و اختیـارات و عـدم ریسـک واگـذاری
تصدیگری به سازمانهای دیگر ،از تن دادن به مدیریت یکپارچه شهری اجتناب میکنند .یک شـیوه بـدیل و جـایگزین
برای مدیریت یکپارچه شهری ،همان مدیریت هماهنگ شهری است کـه در سـطح حـداقلی قـرار دارد و بـا تحقـق آن،
میتوان به پیادهسازی مدیریت یکپارچه که از ملزومات حکمروایی خوب شهری است ،امیدوار شد.
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موانع فردی

در کنار ضعفها و ناکارآمدی های ساختاری ،موانع فردی نیز نقش مهمی در تحقق نیـافتن حکمروایـی خـوب شـهری در
مدیریت شهری کشور دارد .موانع فردی ،به اعمالی در سطح کنش فردی اشاره دارد که منافع فردی را به منفعت جمعـی
شهر ترجیح می دهد .خواه این منافع فردی مربو به سطح سازمانی باشد یا در بین مردم .ایـن موانـع از یکسـو ،نشـأت
گرفته از عوامل جامعهشناختی است و از طرف دیگر ،در غیاب قوانین کارآمد و نظارت ساختاری دقیق بر توسـعه شـهری،
تشدید میشود .تراکم فروشی ،شهر فروشی و سوداگری امالك و مستغالت نمونهای از این موانع فردی است که در پـی
همپیمانی نهادهای مدیریت شهری یا توسعهدهندگان زمین و مسکن روی میدهد .در اینجا هر دو ضـلع توافـق ،در پـی
منافع و سود خود هستند .از یکسو ،شهروندانی هستند که میخواهند تخلف کنند و در طرف دیگر ماجرا ،شهرداری قـرار
دارد که به دلیل تأمین هزینههایش ناگزیر از وارد شدن به پروسه چانهزنی با سوداگران اسـت .درمجمـوع ،موانـع فـردی
ناشی از عامل منفعتگرایی ،نقش مهمی در بیاثر کردن ضواب و قوانین جهت تحقق حکمروایی خوب شهری دارد.
موانع کنش ارتباطی

کنش ارتباطی ،نظریه نوینی است که زمینهساز الگوهای برنامهریزی مبتنـی بـر عـدالت اجتمـاعی و منفعـت عمـومی در
برنامهریزی میباشد .در این رویکرد برای دستیابی به اجماع و توافق در تصمیمگیری ،بر گفتگو و مشورت تأکید میشـود.
تأکید این رویکرد بر قواعد و هنجارهای رویّهای است و معموالً با اشکال مشارکتی دموکراسی در ارتبا میباشـد؛ منتهـا
در بستر ساختارهای نهادی .مفهوم «عقالنیت ارتباطی» در کانون این نظریه قرار دارد .نظریه کنش ارتباطی هابرمـاس از
تمام مشارکتکنندگان میخواهد که خود را بهجای دیگران در فرایند تصمیمگیری قرار دهنـد تـا ببیننـد کـه آیـا قاعـده
پیشنهادیشــان منصــفانه اســت یــا خیــر (.)Alexander,2002:233; Campbell & Marshal,2002:180
بهطورکلی رابطه بین کنشگران در حکمروایی شهری شامل سه نوع رابطه است -1 :رابطه دولت و نهادهـای محلـی؛ -2
رابطه بین نهادهای محلی مرتب با مدیریت شهری؛ و  -3رابطه بین اجزا و عناصر درونی ساختار مدیریت شهری.
در نظریه کنش ارتباطی ،نخستین شر برقراری ارتبا مناسب بین کنشگران ،آموزش و فرهنگسـازی اسـت کـه یـک
فرایند جمعی است .فقدان آموزش مناسب در حیطه حقوق و وظایف شهروندی ،موجب نارضـایتی دوطرفـه شـهروندان و
نهادهای مدیریت شهری از یکدیگر شده و راه را برای همکاری سازنده میبندد .همچنین نحوه ارتبا بـین کنشـگران و
ذینفعان در این فرایند بسیار مهم است .بهویژه ازآنجهت که منافع ذینفعان اغلب حالت تعـارض بـه خـود میگیـرد و در
صورت فقدان مکانیزمی برای حل این تعارضات ،فرایند تصمیمگیری ،حالت دستوری پیدا میکند و هر گروهی که عمـالً
دارای قدرت بیشتری باشد ،برای شهر تصمیم خواهد گرفت .از طرفی ،ارتبا بـین ذینفعـان بـه میـزان اعتمـاد نهادهـا و
گروههای اجتماعی به یکدیگر نیز بستگی دارد .برای نمونه ،شواهدی که از شهر نیشابور بـه دسـت آمـد ،نشـان داد کـه
اعتماد ساکنان به سازمانهای مردمنهاد بهویژه نهادهایی که اعضایشان جوان هستند و یا چندان تابع هنجارهای مـذهبی
و اجتماعی نیستند؛ بسیار پایین است .با توجه به ساختار مذهبی و اصیل شـهر نیشـابور ،مردمـی بـودن و مـذهبی بـودن
مسئوالن انجمنهای مردم نهاد در جلب اعتماد مردم به این نهادها بسیار مؤثر است .همچنین نکته مهمی که در خصوص
کنش ارتباطی نهادها در خالل مصاحبهها آشکار شد این بود بیشتر نهادهای مدیریت شهری نیشابور نگاه مثبتی به سـایر
نهادهای موازی با خود نداشتند که طبیعتاً این مسئله بر کنش ارتباطی آنها با یکـدیگر تـأثیر منفـی دارد .بـهعنوانمثال
سازمان میراث فرهنگی و یا اداره اوقاف ،به عملکرد نهاد شهرداری انتقاد داشتند و متقابالً شهرداری نیز سـازمان میـراث
فرهنگی و اوقاف را به مداخله بیشازحد در حیطه وظایف شهرداری متهم میکرد .اختالف بین شورای شهر و شـهرداری
نیز از دیگر مصادیق اینگونه تعارضات است.
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موانع زیرساختی

در این مطالعه ،موانع زیرساختی در دو حیطه زیرساختهای اقتصادی و زیرساختهای تکنولوژیک مـورد تأکیـد خبرگـان
بود .چرا که یکی از ابعاد مهم حکمروایی خوب شهری ،شفافیت است و شفافیت جز با بهرهگیری از تکنولـوژی و فنـاوری
اطالعات محقق نمیشود .همچنین اقتصاد ،یک عامل زیرساختی قوی در جذب سرمایههای بخش خصوصی است .نتایج
بهدستآمده از شهر نیشابور نشان داد که در بخش زیرساختهای فناوری ،موانعی همچـون سـنتی بـودن نگـاه مـدیران
نسبت به فناوری ،سنتی و قدیمی بودن زیرساختها و بروز نبودن پایگاههای دادهها و اطالعات نهادهای مدیریت شهری
بر سر راه حکمروایی خوب شهری وجود دارد .همچنین در بخش زیرساختهای اقتصادی ،سنتی بودن اقتصاد شهر و عدم
پیوند با اقتصاد دانشبنیان و روشهای خالقانه اقتصادی ،در عمل بخش خصوصی را بهعنوان یکی از سـه رکـن اصـلی
کنشگران حکمروایی خوب شهری بیانگیزه میکند که پیامد این ضعف زیرساختی ،در ابعـاد دیگـر ناکارآمـدی مـدیریت
شهری همچون ابعاد فردی و ارتباطی نمایان میگردد و این چرخه معیوب ،مانع از تحقق حکمروایی شهری میشود.
نتیجهگیری
در این پژوهش سعی شد با شناسایی و تحلیل عوامل ناکارآمدی مدیریت شهری در شـهر نیشـابور بـهعنوان نمونـهای از
شهرهای میانی ،زمینههای اصلی عدم تحقق حکمروایی خوب شهری در نظام مدیریت توسعه شهری کشور تبیین شـود.
پیچیدگی این عوامل و برهمکنش علی آنها با یکدیگر در پیوند با زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و نهادی ،سبب
میشود تا پیاده سازی حکمروایی خوب شهری در عمل به یک چالش اساسی برای شهرهای کشور تبدیل شود و علیـرغم
پژوهشهای متعدد ،صرفاً به عنوان یک شعار جذاب جهت توجیه اقدامات مدیران شهری بـاقی بمانـد .واضـح اسـت کـه
هماکنون نظام برنامهریزی و مدیریت توسعه شهری ایـران بهصـورت متمرکـز اسـت و از طریـق سـازمانهای دولتـی و
عمومی با الگوی دستوری انجام میپذیرد .این نظام دارای تنگناها و نارسـاییهای عمـده سـاختاری ،فـردی ،ارتبـاطی و
زیرساختی است و در این میان ،کمترین نقش را به حوزه محلی قائل است که با توجه به ساخت سیاسی کشور ،میتوانـد
دالیل معقولی نیز داشته باشد .بااینحال ،تحت هر رویکرد و با هر نامی که به اداره شهرهای کنونی بنگریم ،ناگزیریم دیر
یا زود به سمت الگوها و روشهای پایین به باال حرکت کنیم که حکمروایی خوب شهری یکـی از ایـن الگوهـای موفـق
است.
نتایج این مطالعه روشن ساخت که عدم تحقق حکمروایی خوب شهری در درجه اول ،ریشه در موانـع سـاختاری دارد کـه
شامل ساختارهای نهادی ،سیاسی ،حقوقی ،نظارتی و مدیریتی است .هر یک از این ابعاد بهنوبه خود حـاکی از ضـعفهای
عمدهای در الگوهای سیاستگذاری و مدیریت توسعه شهری هستند .بنابراین برونرفـت از چالشهـای موجـود در نظـام
مدیریت شهری کشور ،تنها با ایجاد تغییـرات اساسـی در ایـن سـاختارهای کـالن امکانپـذیر میگـردد .در کنـار موانـع
ساختاری ،سه حوزه دیگر یعنی موانع فردی ،موانع کنش ارتباطی و موانع زیرساختی نیز موردتوجه این مطالعه قرار گرفت
و درمجموع سعی شد تا حکمروایی خوب شهری با طبقهبندی جدیدتر و بروزتری آسیبشناسی شود .نکته بسیار مهم این
است که اوالً عوامل بنیادی و ریشهای تا حد زیادی نادیده گرفتهشدهاند و تنها به عوامل آشکار و روبنایی از قبیـل ضـعف
مشارکت ،ضعف فرهنگ شهروندی ،عدم مدیریت یکپارچه و نظایر آن توجه شده است بدون اینکه به ساختارهای کـالن
بازتولید کننده این عوامل توجه شود .نکته دوم اینکه تمامی عوامل و زمینهها بهصورت همبسـته و یکپارچـه بـه تقویـت
یکدیگر منتهی میشوند و تحقق حکمروایی شهری را به یک کالف سردرگم تبدیل میکنند.
نهایتاً بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،بایستی اذعان کرد درصورتیکه شهرها در ایران بخواهند در مسیر حکمروایـی خـوب
شهری گام بردارند و شیوه مدیریت و سبکرفتاری خود را تغییر دهند ،الزم است که ابتدا الزامات و بسترهای آن را فراهم
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کنند و سپس مدیریت شهری در پیادهسازی و اجرای آن تالش نماید .بنابراین پژوهشهای آینده میتوانند بـا تمرکـز بـر
این الزامات در قالب هر یک از چهار حوزه عمده ساختاری ،فردی ،کنش ارتباطی و زیرساختی و تحلیـل موانـع برآمـده از
هرکدام از حوزههای عمده ،زمینه مناسبی برای تحقق هر چه بیشتر از حکمروایی خوب شهری فراهم کنند.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است ،حامی مالی نداشته است.
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