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The purpose of this study is to investigate the role of
neighborhoodism in achieving the indicators of good governance in
social councils of Mashhad neighborhoods. In this regard, the
principles of "good governance" and "administrative decentralization"
have been selected as theoretical foundations. In terms of
methodology, part of the research has been done by referring to the
available data and library resources, and the other part has been done
by using the interview method. In conducting the interviews,
individuals related to the social councils of Mashhad neighborhoods,
including members of these councils and officials related to them,
were the study community. Findings show that social councils of
Mashhad neighborhoods are related to five indicators of good
governance, namely: "participation", "effectiveness and efficiency",
"accountability", "transparency" and "rule of law" and are effective in
achieving those indicators. . However, in the current situation, the
challenges of neighborhood councils in achieving these indicators are
more than twice their opportunities.
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در

شبراهای اجتماعی محالت مشهد اسو .در ایو راسوتا ،اووب «حکمرانوی خوب » و
پژوهش با مراجعه به دادههای مبجبد و منابع کتابخانهای ،و بخوش دیگور بوا اسوتداده از
روش مصاحبه انجام پذیرفته اس .در اجورای مصواحبههوا ،افوراد مورتبا بوا شوبراهای
اجتماعی محالت مشهد ،اعم از اعضای ای شبراها و مسئبالن مرتبا بوا ننهوا ،جامعوهی
مبرد مطالعه ببدهاند یافتهها نشان میدهند شبراهای اجتمواعی محوالت مشوهد ،بوا پون
شاخص از شاخصهای حکمرانوی خوب  ،یعنوی« :مشوارک« ،».اثربخشوی و کوارنیی»،
«پاسخ گبیی»« ،شدافی ».و «حاکمی .قانبن» ارتباط دارند و در دستیابی به نن شاخصهوا
مبثر هستند با ای حا  ،در شرایا کنوبنی ،چوالشهوای شوبراهای محوالت در تحقوق
شاخصهای مذکبر ،بیش از دو برابر فرو.های ننهاس.

کلیدواژه ها :حکمرانی خوب ،تمرکززدایی اداری ،شووراهای اجتموا ی محوت مهو،د،
مهارکت ،اثربخهی ،پاسخگویی.
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«تمرکززدایی اداری» به عنبان مبانی نظری انتخا

شدهاند بهلحاظ روششناسی ،بخشی از
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از حدود سه دهه قبل ،ن،ادهای بینالمللی ،الگوی حکمرانی خوب را به نوان کلید توسعه
و راهکار مقابله با چالشهای پیشِ روی دولتها ،به کهورهای ج،ان سوم توصیه کردند و
اندیهمندان لوم اجتما ی و سیاسی ،به نظریهپردازی در باب شاخصهوای آن پرداختنود
(میدری و خیرخواهان ،6929 ،صص .)82-82 .این مف،وم در ایران نیز رواج پیدا کورده و ب،بوود
وضووعیت مولفووههووایی مثوول «مهووارکت مووومی»« ،شووفافیت»« ،حاکمی وت قووانون» و
«پاسخگوویی» در دسوتور کوار قورار گرفتوه اسوت .اموروز نیوز موضوو دسوتیوابی بوه
«حکمرانی خوب» ،یکی از نیازها و مسائل جدی کهوور ماسوت و زم اسوت ایودههوا و
سازوکارهای تحقق آن را تقویت کنیم .یکی از این سازوکارها ،گسترش مهارکت مومی
و تهکیل ن،ادهای محلوی اسوت .شووراهای اسوتمی شو،رها و روسوتاها یکوی از انووا
ن،ادهای محلی بهشمار مویآینود (فقیوه ریجوانی ،6998 ،صوص .)81-69 .وتوهبور آنهوا،
«محلهگرایی و مدیریت محلهمحور» ،رویکورد دیگوری اسوت کوه بوه تهوکیل ن،ادهوا و
شوراهای محلی منجر میشود .شوراهایی که در سطح محلههای ش،رهای بزرگ ،با هدف
دخالتدادن شو،روندان در برناموهریوزی ،سواماندهوی و ادارهی محلوه سوکونتشوان و
ب،رهمندی از نظرا و دیدگاههای مومی تهکیل شدهاند ،یکی از انوا ن،ادهوای محلوی
محسوب میشوند.
نخستینبار ایده تهکیل شوراهای محت  ،در شورای شو،ر ت،وران مطورد شود و بوا
نوان «شورایاری» مورد تصویب قرار گرفت .بهدنبا این مصوبه اولین شوورایاریهوا در
سا  6929آغاز به کار کردند (یاریحصار ،6991 ،ص .)1 .در رابطه با نقش آنها ،اساسنامهی
شورایاریهای ت،ران تصریح کرد :این ن،ادهای محلی در ج،ت تحقوق و اجورای قوانون
شوراها و تقویت مهارکت هرچه بیشتر ش،روندان در ساماندهی امور مختلف شو،ری و
جلب همکاری آنان در ارتقای کیفیت زندگی تهکیل میشوند .همچنین ،انجمن شورایاری
به نوان ن،وادی غیردولتوی ،غیرمتمرکوز ،غیرسیاسوی ،داوطلبانوه ،مهوارکتی و از ج،وت
اقتصادی خودگردان معرفی شد و تاکیود گردیود در مقیوا محلوه فعالیوت خواهود کورد
(شادمانفر و وکیلپور ،6991 ،صص .)688-686 .بعد از ت،ران ،چنود شو،ر دیگور ایوده شوورای
محله را اجرا کردند .در این پژوهش ،با هدفِ پرهیز از کلیگویی و با بردن دقوت بحو،،
موضو  ،به مطالعه شوراهای محت مه،د محدود میشود .سوا اصولی نوشوتار حاضور
این است که نقش محلهگرایی و بهطور خاص ،شووراهای اجتموا ی محوت مهو،د ،در

تحقق شاخصهای حکمرانی خوب چیست؟ تحقیق پویشرو ،از نوو مطالعوا اکتهوافی
است و فرضیه ندارد.
 .1پیشینه پژوهش
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اگرچه درخصوص «وضوعیت شووراهای محوت در شو،رهای ایوران» و «کارآمودی یوا
ناکارآمدی این شوراها» ،مطالعا محدودی صور پذیرفته ،اموا مسواله اصولی پوژوهش
پیشِ رو  -یعنی نقش شوراهای اجتما ی محت مه،د در تحقق شاخصهای حکمرانی
خوب -مورد توجه نبوده است .ظیمی آملوی و ارشوادی وهورام ( )6991در پژوههوی بوا
نوان «مدیریت ش،ری محلهمحور با رویکرد برنامهریزی مهوارکتی؛ نمونوه :محلوههوای
ش،ری منطقه  6ش،رداری ت،ران» نهان دادهاند که ساکنان محلههای ش،رها باید از یک
ش،روند انفعالی به یک ش،روند فعا و مس)ولیتپوذیر تبودیل شووند .زرقوانی و حجوازی
جوشقانی ( )6991در مطالعهای با نوان «بررسوی تفواو نگورش موردان و زنوان وو
شوراهای اجتما ی محت مه،د در شاخصهای منتخب سرمایه اجتما ی» به موضوو
نابرابربودن تعداد مردان و زنان و شوراهای محت پرداختند و از دم ا تماد کافی به
بانوان برای ویت در شوراها سوخن گفتنود .لهوگری ،سورایی و غفوورزاده ( )6991در
تحقیقی با نوان «تحلیل الگوی ب،ینهی چگوونگی تهوکیل شوورایاریهوا در چوارچوب
روشهای انتصابی یا انتخابی؛ موردپژوهی :ش،ر یزد» ،تجارب تهکیل شوورای محلوه در
ش،رهای ت،ران و مه،د را بررسی کردند .مسعودی و نوغانی ( )6991پژوههی با نووان
«شورای اجتما ی محت ش،ر مه،د :مهارکت ش،روندی ب،ینهی محلهی مبنا» انجوام
دادند و وضعیت شوراهای محوت مهو،د بوهلحوا شناسوایی مهوکت محلوه ،جلوب
مهارکتهای مردمی و دسترسی ا ا به مسو)و ن شو،ری را مطالعوه کردنود .لیوزاده،
رضوی نژاد و رادفر ( )6998در مطالعهای با نوان «بررسوی نقوش و مهوارکت موردم در
ادارهی امور ش،ری ،نمونهی موردی :منطقه  61ش،رداری مه،د» ،نقشهای مختلفوی را
که مردم در ادارهی امور ش،ر مه،د داشتهاند ،واکاوی کردنود .رم وانی فرخود و گوز ن
طوسی ( )6996در کتابی بوا نووان «مودیریت محلوهای در ایوران :برگزیودهی تجوارب
مهارکت محلهای در ایران» ،اقداما مختلف صور گرفته در راستای تهکیل شووراهای
محله در سا های پس از انقتب استمی را مرور کردند .شادمانفر و وکیلپور ( )6991در
کتابی با نوان «شورایاری :سازوکاری برای مهارکت ش،روندان با مدیریت ش،ری» ابتدا
مفاهیمی از قبیلِ ش،روند ،مدیریت ش،ری ،مهارکت ،انجمن معتمدین محل و شو،رداری
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را توضیح داده و سپس ،تاریخچهای درخصوص سابقه مهارکت در امور شو،ری بوازگویی
نمودهاند .یاری حصار ( )6991در کتاب «شورایاری :رویکردی نو به مدیریت محلوی» بوه
گردآوری مجمو هی مقا تی پرداخته که هرکدام از آنها ماحصل و گزارش یک نهسوت
لمی -پژوههی مرتبط با موضو شورایاریها بوده است .کاظمیان ،حقشنا کاشانی و
شادمانفر ( )6929مطالعهای با نوان «بررسی تاثیر الگوی شورایاری محت در مهارکت
ش،روندان با مدیریت ش،ری» انجام دادند؛ یافتههای پژوهش آنها نهان داده اسوت کوه
ضعف در اطت رسانی بزرگترین کمبود در اجرای طرد شورایاریهاست.
 .2مفاهیم و مبانی نظری
 .2.1حکمرانی خوب

مف،وم «حکمرانی» ،جدید نیست و به اندازهی تمدن انسانی قدمت دارد (بیگینیا و همکاران،
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 ،6996ص .)686 .حکمرانوی بوار اسوت از فرآینود تصومیمگیوری کوه بوهوسویلهی آن،
تصمیما حکومت به اجرا درمیآیند .برهمیناسا  ،حکمرانی را میتوان در ترکیبهوای
مختلفی از قبیل حکمرانی مهارکتی ،حکمرانی دموکراتیک و حکمرانی خوب مورد استفاده
قرار داد ( ،8118 ،UNESCAPص .)6 .دراینمیان ،حکمرانی خوب ،ترکیب جدیدی است که
در دهههای اخیر مورد توجوه قورار گرفتوه اسوت .البتوه در خصووص مف،ووم و محتووای
حکمرانی خوب ،تفسیرهای متفاوتی مطرد است و هنووز در میوان کارشناسوان و مباحو،
لمی تعریف واحدی برای آن وجود ندارد.
بهرغم انتقاداتی که به الگوی حکمرانی خوب وارد است ،این الگوو بوه جنبوههوایی از
حکمرانی مهارکتی اشاره میکند که نسبت به نظریههای رقیب ظرفیت بیشتوری بورای
ایجاد دولت مطلوب در صر دموکراسی را دارد .در حوا حاضور ،ایون الگوو موورد اقبوا
جامعووهی ج،ووانی قوورار گرفتووه و بوور تقوی وت ن،ادهووای موودنی و آزادیهووای اجتمووا ی
تاکید میکند.
بهنظر میرسد اولین مرجع معتبری که به مف،وم حکمرانی خوب پرداخت ،بانک ج،انی
بود .این بانک ،در سا  6929م .در گزارشی که در خصوص جنوب صحرای آفریقا منتهر
کرد ،حکمرانی خوب را بهصور «ارائهی خدما موومی کارآمود ،نظوام ق وایی قابول
ا تماد و ساختار اداری پاسخگو به مردم» ( ،6998 ،Stoweص )922 .تعریف کورد .پوسازآن،
سازمانهای بینالمللی و اندیهمندان مختلف به تبیین و واکاوی حکمرانی خوب پرداختند
و تاکید کردند این مف،وم ،رویکرد جدیدی است که شامل همهی اصوو ضوروری بورای
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تثبیت مدیریت دموکراتیک میشود ( ،8112 ،Toksozص .)9 .هدف این الگو :هدایت ،نظار
و تنظیم فعالیتهوای حکوموت اسوت و در راسوتای منوافع موردم بوه نووان شو،روندان،
رأیدهندگان و فعا ن رصهی اقتصادی صور میگیرد ( ،8161 ،Aliصص.)12-12 .
یکی از نکاتی که معموو در تعریوف حکمرانوی خووب موورد توجوه قورار مویگیورد،
تمرکززدایی از قدر است .پژوههگران معتقدند تمرکززدایی از قدر سیاسی و اقتصادی،
هستهی مرکزی حکمرانی خوب را شکل میدهد .مطابق ایون دیودگاه ،قودر  ،نبایود در
مرکز (پایتخت کهور) متمرکز شود؛ بلکه زم است با تمرکززدایی ،ن،ادهای محلی تقویت
گردند .این موضو  ،دستیابی به مردمسا ری و توسعه را ت مین میکنود؛ ازایونرو هور
دوی اینها ،پیششرط تحقق حکمرانی خوب بهحساب میآینود .بنوابراین ،در یوک نظوام
سیاسی ،چگونگی تقسیم قدر است که تحقق یا دم تحقق حکمرانی خوب را مهخص
میکند ( ،8161 ،Aliصوص .)12-12 .همین نکته مبنای بح ،در این پوژوهش خواهود بوود.
نکتهی کلیدی در الگوی حکمرانی خوب ،تعامل و همکاری سه بخش :دولتی ،خصوصی و
ن،ادهای مدنی است .این الگو بر نظام شراکتی تاکید دارد و از طریق دخالتدادن مردم در
حکمرانی ،ابعاد حکمرانی را توسعه میدهد؛ امکان توزیع قدر را فراهم میآورد و مهتمل
بر یک استراتژی اصتحی وسیع برای تقویت ن،ادهای جامعه مدنی مل میکند .این نو
حکمرانی به کیفیت دخالت حکومت توجوه دارد .شووراهای اسوتمی شو،ر و روسوتا و در
اندازهی کوچکتر شوراهای اجتما ی محت  ،نمونههایی از ن،ادهای مدنی تلقی میشوند
که به جنبههایی از کارویژههای حکمرانی خوب اهتمام دارند.
موضو م،م بعدی ،شناخت این کارویژهها و دیگر شاخصهای حکمرانی خوب است.
«مهارکت»« ،گرایش به اجما مومی»« ،نگورش اسوتراتژیک»« ،مسو)ولیتپوذیری»،
«اثربخهی و کارآیی»« ،پاسخگویی»« ،شوفافیت»« ،برابوری» و «حاکمیوت قوانون» نوه
شاخصی هستند که برنامهی توسعه ملل متحد ( )UNDPبرای تحقوق حکمرانوی خووب
توصیه کورده اسوت ( ،8119 ،Graham & et al.ص .)9 .بوههرمیوزان ایون مووارد بوا شود
بیشتری پیاده شوند ،نظام موورد نظور بوه مف،ووم حقیقوی حکمرانوی خووب نزدیوکتور
خواهد شد.
 .2.2تمرکززدایی اداری

دانش سیاست برای مطالعهی نظام سیاسی مطلوب ،به مطالعهی ساختار سیاسی و ارائهی
راهکارهای لمی برای ب،بود آن میپردازد .ساختار سیاسی ،مجمو هی ن،ادها و مراکزی
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هستند که قدر را در دست دارند و یک کلیت واحود را بوهوجوود مویآورنود .در بررسوی
ساختار سیاسی ،ابتدا باید به آرایش نیروها و توزیع یا تمرکز قدر توجوه کورد (نقیوبزاده،
 ،6990ص .)629 .در همین راستا ،برای واکاوی محلهگرایی و تهکیل ن،ادهایی بوه منظوور
کمک در ادارهی امور محله (ن،ادهایی همچون شوراهای اجتما ی محوت مهو،د) زم
است مد «تمرکززدایی اداری» را بررسی کنیم .این مد  ،چارچوب نظری پژوهش حاضر
محسوب میشود.
اصو در مطالعا لوم سیاسی ،نحوه اداره حکوموتهوا شوکل واحودی نودارد .ایون
تفاو ها به موقعیت جغرافیایی ،وسعت سورزمینی ،شورایط اقتصوادی ،میوزان توسوعه یوا
قبماندگی ،پیهینه تاریخی و وامل نژادی ،مذهبی و فرهنگی بستگی دارد .بهطورکلی،
از منظر ساختارهای درونی و ن،ادهای دربردارنده قدر  ،دولت-کهوورها بوه دو دسوتهی
بسیط (ساده یا تک ساخت) و مرکب (چند پارچوه) تقسویم مویشووند .دولوت-کهوورهای
تکساخت ،برمبنای وحد مدیریت شکل گرفتهاند ،اما در ینحا اینگونه کهوورها بوه
شیوههای گوناگونی اداره میشووند (هاشومی ،6991 ،صوص .)612-611 .تمرکززدایوی اداری،
یکی از آن شیوههاست .تمرکززدایوی بوه نظوامی گفتوه مویشوود کوه در آن ،صوتحیت
تصمیمگیری درباره برخی از امور به مقاماتی که کموبیش مستقل از دولت مرکزی هستند،
سپرده میشود (طباطبوایی مووتمنی ،6921 ،ص .)12 .ایون تعریوف ،بیوانگر هموه ارزشهوای
تمرکززدایی نیست؛ چراکه این واژه فقط ارزش اداری ندارد؛ بلکه دارای بار مدنی اسوت و
موجب میشود فرصت بروز و ظ،ور استعدادها و تواناییهای ش،روندان بهمنظور مهارکت
در امور مومی م،یا گردد (شمس ،6991 ،ص.)2 .
یکی از شکلهای اجرای تمرکززدایی اداری تمرکززدایی محلی (جغرافیایی) اسوت .در
این نو دم تمرکز ،قسمتی از صتحیتهای دولت به ن،ادهای محلی (که از نظر حقوقی
مستقل از قدر مرکزی هستند) واگذار میشود .بدینترتیب امور اداریِ نوواحی و منواطق
مختلف کهور ،به مقاماتی که منتخب مردم همان مناطق هستند ،محو میگردد (امامی و
استوار سنگری ،6929 ،ج ،6ص.)11 .
پیادهسازی فرآیند مورد اشاره ،تحت تاثیر وامل مختلفی است که بارتند از« :سوطح
توسعه اقتصادی»« ،وسعت کهور» و «ثبا سیاسی جامعه» .هراندازه توسعهی اقتصوادی
کهور افزایش یابد ،واگذاری اختیارا به مس)و ن محلی با استقبا بویشتوری از سووی
مقاما قدر مرکزی مواجه خواهد شد .همچنین ،هرقدر ابعاد سرزمینی کهوور وسویعتور

 .2.2شوراهای اجتماعی محالت مشهد

ایدهی راهاندازی شوراهای محت در مه،د ،نخستینبار ،در زمان دوره دوم شورای ش،ر
مطرد شد؛ در پی بح ،ها و بررسیهای صور گرفته ،در م،رماه سوا  ،6929اساسونامه
شورایاریهای مه،د به تصویب شورای ش،ر رسید .بهدنبا مصوبه موذکور 681 ،انجمون
شورایاری در سطح محت مه،د تهکیل شد؛ بااینحا وواملی مثول :کمبوود امکانوا
زم ،دمحمایت از مصوبا شورایاریها ،شفافنبودن اهداف ،توجیهنبودن برخی ا ای
شورایاریها و فقدان تجربهی کافی در نزد آنها موجب شدند این ن،ادهای محلی خیلوی
زود تعطیل شوند (رم انی فرخد و گز ن طوسی ،6996 ،صص.)19-12 .
پس از آن ،در دورهی سوم شورای ش،ر مهو،د ،مجوددا بحو ،راهانودازی شووراهای
محت پیهن،اد شد .ابتدا در سا  ،6929آئیننامهی آنها بوهتصوویب رسوید و در سوا
 6991شوراهای محت مه،د بهطور رسمی آغاز به کار کردند .اینبار بهجای اسوتفاده از
نام «شورایاری» ،نوان «شورای اجتما ی محله» انتخاب شود .هومچنوین بوا توجوه بوه
تجربیا موجود مقرر شد در انتخاب ا ای شوراهای محت  ،رویکرد جدیدی در دستور
کار قرار گیرد .رویکرد تازه ،سه گروه متفاو و از سه خاستگاه مجزا را برای نقشآفرینوی
در شورای محله پیشبینی کرد :گروه او  ،ا ایی که از میوان سواکنان محلوی انتخواب
میشوند؛ گروه دوم ،ا ایی از کارمندان ش،رداری؛ و گروه سوم ،نمایندگان سازمانهوا و
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باشد ،تمرکززدایی ،ضرور با تری خواهد داشت .ازسویدیگر ،اگر ف ای سیاسی جامعه
با بحران و تنش روبهرو باشد ،دولتمردان نگرانِ شیو ِ جنبشهای تجزیهطلب خواهند شد؛
لذا در چنین شرایطی با پیادهسازی فرآیند تمرکززدایی مخالفت خواهند کرد (خوبروی پوا،،
 ،6920صوص .)20 -29 .فراتر از موارد فوق ،بورای موفقیوت تمرکززدایوی اداری زم اسوت
شرایط و وامل مختلفی محقق شود .برحسب اینکه ایون شورایط چقودر مطوابق اصوو
باشند ،تمرکززدایی از قو یا ضعف برخوردار خواهد شد .این موارد بارتند از:
ا طای شخصیت حقوقی و استقت وجودی (ر :،.انصاری ،6921 ،ص)600 .؛
انتخابیبودن ا ا (ر :،.مقیمی ،6928 ،صص)09-02 .؛
قوودر جووذب درآموود (ر :،.رحمتوی ،6996 ،ص 81 .و نوووروزیفوور ،6921 ،ص وص.
)601-601؛
نظار قیمومتی دولت مرکزی بر واحدهای غیرمتمرکز (ر :،.طباطبوایی مووتمنی،6921 ،
ص 19 .و موسیزاده ،6922 ،ص.)91 .
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ن،ادهای مرتبط با حوزه ش،ری هستند .رویکرد فوق بدینخواطر اتخواش شود کوه مودیران
ش،ری مه،د ،معتقد بودند یکی از د یل دم موفقیت شوراهای محت ایون اسوت کوه
مصوبا آنها از سوی سازمانهای دیگر حمایت نمیشود؛ بنابراین ،تصمیم گرفتند بورای
رفع این مهکل ،در تهکیل شوراهای محت مه،د ،س،می بورای نماینودگان و رابطوین
برخی سازمانها درنظر بگیرند (مسعودی و نوغانی ،6991 ،ص .)18 .در هموین راسوتا ،ارتقوای
میزان همکاری مردم با ن،ادهای دولتی و موومی مسوتقر در محلوه از قبیول :کتنتوری،
پایگاه ب،داشت ،مدار  ،مساجد ،تهکلهای مردمی و سایر مراکز خدماتی ،جوز اهوداف
ملیاتی شوراهای محت مه،د قورار گرفوت (دبیرخانوه شووراهای اجتموا ی محوت ،6996 ،
ص .)66لیرغم نکا مذکور ،گذشت چند سا از فعالیت این شوراها ،نقاط ضعف آنها را
مهخص کرد .بنابراین با روی کار آمدن شوورای شو،ر دوره پونجم ،مسواله بوازنگری در
آئیننامهی شوراهای اجتما ی محت مطرد شد و بعد از بررسیهای مختلف ،در تیرمواه
سا  ،6992ش،رداری مه،د یحهی «اصتد آئیننامهی شوراهای اجتما ی محت » را
تقدیم شورای ش،ر کرد .شورا نیز در آشر  92با آئیننامهی اصتحی موافقوت کورد (مصووبه
شماره /1/92/61998ش ،شورای ش،ر مه،د .)6992 ،نحوهی انتخواب ا وا و رئویس شوورای
محله ،م،مترین مواردی هستند که در آئیننامه جدید تغییر کردند (ر :،.آئینناموه شووراهای
اجتما ی محت .)6992 ،
 .2روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر بهدنبا مطالعوهی میوق و هموهجانبوهی پدیودهی مووردنظر (شووراهای
اجتما ی محت مه،د) است .برایناسا بخهی از اطت ا مورد نیاز از میوان اسوناد،
دادههای موجود و منابع کتابخانهای گردآوری شد .در ادامه و برای کهف دادههای جدیود،
به سراغ ابزار مصاحبه رفتیم و از طریق آن ،دیدگاهها و نظرا جامعوهی موورد مطالعوه را
جویا شدیم .در اجرای این روش ،از میان انوا مصاحبههای «ساختمند»« ،نیموهسواخت
مند» و «غیرساختمند یا باز» ،مصاحبهی نیمهسواختمنود انتخواب شوده اسوت .در ایون
سووبک ،تعوودادی س ووا را از قبوول تعیووین کووردیم .تمووامی ای ون س ووا  ،از تووکتووک
مصاحبهشوندگان پرسیده شدند؛ اما در ینحا  ،دست مصاحبهگر بواز بوود و مویتوانسوت
فراتر از پرسشهایی که از قبل طرد شده است ،سوا تی را که جنبه تکمیلی دارند ،بپرسد
یا دربارهی پاسخهای مصاحبهشوندگان ،خواهان توضیح بیشتر شوود (در خصووص مصواحبه
نیمه ساختمند ،ر :،.سید امامی ،6922 ،صص.)896-891 .
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افراد مرتبط با شوراهای اجتموا ی محوت مهو،د ،ا وم از ا وای ایون شووراها و
مس)و ن مربوطه ،جامعهی مورد مطالعه بودند .برای نمونهگیری و انتخاب افوراد مناسوب
ج،ت مصاحبه ،از روش نمونهگیری هدفمند (غیرتصادفی) استفاده کردیم .بورایناسوا ،
بخهی از جامعهی مورد مطالعه که شناخت میقتر و اطت وا بویشتوری درخصووص
مساله پژوهش داشتند ،انتخاب شدند .به بار دیگر ،نمونهگیری نظری انجام دادیوم؛ لوذا
انتخاب مصاحبهشوندگان ،براسا شناخت و آگاهیهایی که داشتند ،صور گرفت ،نه بوا
استفاده از معیارهای انتزا ی روششناختی .همچنین درخصوص زمان توقف نمونهگیوری،
بر مبنای «اشبا نظری» مل شد؛ یعنی نمونهگیری تا جایی ادامه یافت که محقق متوجه
شد مصاحبههای بیشتر ،سودی برای او ندارنود و اطت وا جدیودی اضوافه نمویکننود.
برختفِ روشهای نمونهگیری کتسیک که با منطق تحقیق کمّی سازگارند ،نمونهگیوری
نظری برای تحقیق کیفی مناسبتر است (فلیک ،6996 ،صص.)608-601 .
برای نمونهگیری ،جامعه مورد مطالعه به دو دسته تقسیم شودند« :ا وای شووراهای
اجتما ی محت مه،د» و «مسو)و ن مورتبط بوا آنهوا» .در نمونوهگیوری از ا وای
شوراهای محت  ،نکته م،م مدنظر این بود که انتخاب افوراد از میوان اقهوار ،صونوف و
گروههای مختلفِ و شورای محله صور بگیرد؛ به توه ،نمونهها از محت مختلوف
ش،ر انتخاب شوند تا حتیا مکان نمونهگیری از پراکندگی قابل اطمینانی برخوردار باشود.
در نمونووهگی وری از مسوو)و ن نی وز دو هوودف را دنبووا کووردیم :او ای ونکووه در می وان
مصاحبهشوندگان ،هم ا ای شورای ش،ر مه،د (ا ای کمیسیون فرهنگی ،اجتموا ی
به نوان کمیسیون مرتبط با شوراهای محت ) ح ور داشته باشند و هم مدیران مربوطوه
در ش،رداری؛ بدینترتیب ،توانستیم نظر هر دو گروه را جویا شویم .هدف دوم این بود که
مصاحبهها ،هم با مس)و ن فعلی انجام شود و هم با مس)و ن سابق .با توجه بوه توضویح
ارائهشده ،مصاحبهها با  9نفر از ا ای شوراهای اجتما ی محت و  1نفور از مسو)و ن
مربوطه انجام شد.
برای تحلیل یافتههوا ،ابتودا مقولوهبنودی (ایجواد مقولوههوای محووری) و تهوخیص
م مونهای کلیدی صور گرفت؛ سپس دادهها را «کدگذاری» و بخوشهوای مختلوف
آنها را سازماندهی و بازیابی کردیم .به بار دیگور ،دادههوا را فهوردهسوازی کوردیم و
آنهایی که بیشترین پیوند و نزدیکی را به هم داشتند ،در شیل مقولههای ایجادشده قرار
دادیم .بدینترتیب مقولههای شکلگرفته ،حاوی دادههایی بودند که ناصر یا ویژگیهای
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مهتر ،داشتند؛ یعنی مربوط به موضو یا م مون واحدی بودند .با طیّ این مسیر ،از د ِ
داده های جمع آوریشده ،مفاهیم مختلف بیرون کهیده شدند (بورای اطوت از مبنوای نظوری
روش انجامشده ر :،.حریری ،6921 ،صص.)806-801 .
با توجه به آنچه گذشت ،بعد از پیادهسازی صو مصاحبهها ،فرآیند تحلیول یافتوههوا
صور گرفت .این ملیا با تهخیص مقو محوری آغاز شد .برای این کار ،مفاهیمی
را که محوریتر از سایر موضو ا بودند و بوا سووا تحقیوق و مبوانی نظوری پوژوهش
بیشترین ارتباط را داشتند ،استخراج و دستهبندی کردیم .درمجمو  ،پنج مف،وم کلیدی و
کد محوری بهدست آمد .در مرحله بعد ،با مرور چندباره توکتوک مصواحبههوا ،دادههوا را
براسا محتوایشان در دستههای پنجگانه (مقولههای محوری) جوای دادیوم و فراوانوی
آنها را ثبت کردیم .همچنین ،کدهای بهدستآمده را از جنبه ایونکوه «فرصوت ،امکوان،
نتیجه و دستاورد» هستند یا «چالش ،محدودیت ،ضعف و ت،دید» بهشمار میآیند ،تفکیک
نمودیم .گام بعدی ،واردکردن اطت ا به نرمافزارِ تحلیلِ آمواری  81spssو اسوتخراج و
طراحی جداو توصیفی بود.
در انت،ا باید تاکید شود که برای ا تباربخهی به پژوهش و با بردن درجه ا تمواد بوه
یافتهها ،سه مرحله «انجام مصاحبهها»« ،پیوادهسوازی صوو آنهوا» و «مقولوهبنودی و
کدگذاری» از سوی خودِ محققان انجام شد تا دقت افزایش یابد و نکتهای از قلم نیفتد.
 .4توصیف و تحلیل یافتهها

تحلیل پاسخهای مصاحبهشوندگان نهان داد پیرامون نقش شووراهای اجتموا ی محوت
مه،د در تقویت و تحقق کارویژههای حکمرانی خوب به پنج مف،وم کلیودی قابول توجوه
پیوند میخورد؛ این موارد بار اند از:
زمینهسازی برای مهارکت ش،روندان؛
اثربخهی در رفع مهکت ش،ری؛
پاسخگوکردن مس)و ن؛
شفافسازی فرآیندهای مرتبط با تصمیمگیریها و اقداما ؛
جایگاه قانونی شوراهای محت .
درخصوص مفاهیم با  ،کدهایی را که به فرصتها اشاره داشتند ،از کدهای مرتبط بوا
چالشها جدا کردیم .در جداو زیر ،دادههای حاصل از دو گروه مصاحبهشونده بهتفکیوک
ا ا و مس)و ن در کنار هم تنظیم شدهاند .این تقسیمبندی ،امکان مقایسهی پاسخهوای

مس)و ن و ا ا را میسّر میکند و نهان میدهود در هموهی شواخصهوا ،فرصوتهوای
شکرشده از سوی مس)و ن بیش از موارد اشارهشده توسط ا است .در نقطوه مقابول ،در
همهی شاخصها ،چالشهای شکرشده از سوی ا ا ،بویش از مووارد اشوارهشوده توسوط
مس)و ن است.
شاخصها و مقولهها

موارد مرتبط با
«اثربخهی و کارآیی»
موارد مرتبط با
«مهارکت»
فرصتها

پاسخگویی»
موارد مرتبط با
«شفافیت»
موارد مرتبط با

ذکرشده از سوی اعضا

ذکرشده از سوی مسئوالن

66

89

01

68

61

82

9

1

9

6

1

2

__

1

1

82

16

22

«حاکمیت قانون»
جمع

جدو شماره  .6فراوانی فرصتها

جدو با  ،فراوانی فرصتهای شوراهای محت در تحقق شواخصهوای حکمرانوی
خوب را در یافتههای حاصل از مصاحبهها نهان میدهد .در ادامه ،م،ومتورین محورهوای
این فرصتها را بررسی میکنیم:
درخصوص شاخص «اثربخهی و کارآیی» ،دادههای مصاحبهها بیانگر ایون بوود کوه
ا ا به فرصتهایی مثل «کنارهم جمعشدن نمایندگان ش،رداری ،سازمانهای دولتوی و
مردم و گفتوگو پیرامون مهکت محله»« ،برگزاری جلسوا در نقواط مختلوف سوطح
محله با هدف آشنایی با مسائل و نیازهای آن نقاط» و «آشنایی ا ا با هم و اسوتفاده از
ظرفیتهای یکدیگر» تاکید داشتند .مس)و ن هم همانند ا ا ،به موضو «گفتوگوی
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نمایندگان ن،ادهای دولتی و ش،رداری با مردم» به نوان یک فرصت م،م اش ان کردنود.
همچنین ،به فرصتهای دیگری مثل «موضو یتیافتن محلوهمحووری در برناموهریوزی
سازمانهای دولتی و مدیریت ش،ری»« ،جلووگیری از رویوههوای اداری طوو نی و حول
مهکت با رایزنیهای درونجلسهای»« ،ارتقای سرمایهی اجتما ی مدیریت شو،ری» و
«آشنایی با استعدادهای موجود در سطح اهالی محله» اشاره کردند.
دربارهی شاخص «مهارکت» ،بررسی مصاحبهها نهان داد که «استفاده از ظرفیتها و
تواناییهای مردمی در فرآیند تصمیمگیریهای مدیریت ش،ری» و «تامین بودجهی مورد
نیاز برخی طردها از محل منابع مردمی» ،از جملهی فرصتهای شوراهای محت بودنود
که مورد توجه ا ا قرار داشتند .مس)و ن نیز مانند ا ا ،موضوو «مهوارکت موردم در
تصمیمگیریها» را فرصتی م،م میدانسوتند .بوه وتوه ،فرصوتهوای دیگوری از قبیول
«افوزایش تعوداد ا ووای شووراهای محوت »« ،گسووترش فعالیوت شووراهای محووت
به تمام نقاط ش،ر» و «مهور گرفتن از ش،روندان بورای حول مهوکت محلوههوا» را
شکر کردند.
پیرامون شاخص «پاسخگویی» ،یافتههای پژوهش نهان داد هم ا ا و هم مس)و ن
بر فرصت «برقراری تعامل بوا شو،رداری و پاسوخگوویی مناسوب آن» و «پاسوخگوویی و
همکاری مناسب از سوی آن دسته از سازمانهای دولتی که نمایندگانشان و شوورای
محله هستند» ،تاکید دارند.
در مورد شاخص «شفافیت» ،همانطور که در «جدو شماره  »6مهاهده میشود ،در
میان دادههای بهدستآمده از مصاحبههای ا ا ،فقط یک داده به شاخص شفافیت ارتباط
داشت و آن هم «اطت رسانی شو،رداری در خصووص تصومیمگیوریهوا و اقوداماتش و
شفافسازی بودجه مناطق» بود .مس)و ن هوم بور هموین مف،ووم بوا فراوانوی بویشتور
تأکید داشتند.
درخصوص شاخص «حاکمیت قانون» ،همانگونه که در «جدو شماره  »6مهوخص
است ،ا ا ،هیچ فرصتی را در این رابطه مطورد نکردنود اموا مسو)و ن ،موواردی مثول:
«شکلگیری شوراهای محت در چارچوب اصو قانون اساسی»« ،شرو به کار آنها با
تصویب آئیننامهی مربوطه از سوی مدیریت ش،ری» و «تکلیوف قوانونی شو،رداری بوه
پیگیری مهکت مطردشده از سوی ا ای شوراهای محت » را بیان داشتند که شیل
فرصتهای مرتبط با شاخص حاکمیت قانون قرار میگیرند.

فراوانی مؤلفههای

فراوانی مؤلفههای

ذکرشده از سوی

ذکرشده از سوی

اعضا

مسئوالن

10

60

22

موارد مرتبط با «مهارکت»

91

86

11

موارد مرتبط با «پاسخگویی»

89

69

91

9

2

61

موارد مرتبط با «شفافیت»

61

9

69
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شاخصها و مقولهها

موارد مرتبط با
«اثربخهی و کارآیی»

چالشها

موارد مرتبط با «حاکمیت
قانون»

جمع کل

«جدو شماره  »8فراوانی چالشهوای شووراهای محوت در تحقوق شواخصهوای
حکمرانی خوب را در دادههای بهدستآمده از مصاحبهها نهان میدهود .درایونخصووص،
م،مترین مولفههای اشارهشده از سوی مصاحبهشوندگان را مرور میکنیم:
در مورد چالشهای مرتبط با شاخص «اثربخهی و کارآیی» ،ا ا ،مووارد مختلفوی را
مطرد کردند .مواردی که بیشتورین فراوانوی را داشوتند ،بوار انود از« :برخوردارنبوودن
شوراهای محت از قدر اجرایی»« ،نگاه ابزاری و گوزارش کواری از سووی شو،رداری
نسبت به شوراهای محت »« ،ا تبار و رسومیتنداشوتن شووراهای محوت نوزد ادارا
دولتی»« ،نگاه تبعیضآمیز ش،رداری به شوراهای محت مختلوف» و «نگواه سیاسوی و
جناحی به شورای محله» .درمقابل ،در نگاه مس)و ن ،چالشهایی مثل« :کمبود بودجوه»،
«محدودیت اختیارا »« ،نبود نگاه واقعبینانوه در میوان ا وا» و «آشونانبودن ا وا بوا
دامنهی اختیارا و وظایف ن،اد ش،رداری» از اهمیت بیشتری برخوردار بود.
دربارهی چالشهای مرتبط با شاخص «مهارکت» ،ا وا ،بوه موواردی مثول « :ودم
اطت رسانی مناسب درخصوص فعالیت شوراهای محت و آشنانبودن اکثریت ش،روندان
مه،دی با این شوراها»« ،بیتوج،ی ش،رداری به برگزاری منظم جلسا داخلی شوورای
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محله» و «تعیین ا ا بهصور انتصابی» اشاره کردند .در مقابل ،مس)و ن ،چالشهوایی
مثل « :تقه برخی مدیران به تمرکزگرایی و بیرغبتیشان به مهارکت موردم»« ،ضوعف
فرهنووم مهووارکت و کووار گروهوی»« ،توجیوهنبووودن برخوی ا ووا در خصوووص اصووو
فعالیتهای تهکیتتی و دم آگاهی از ملزوما مهوارکت و کوار گروهوی» و «کواهش
انگیزهی برخی از ا ا بهخاطر محدودیتهای سازمانی و اجرانهدن پیهون،ادا شوان» را
شکر کردند.
درخصوص چالشهای مرتبط با شاخص «پاسخگویی» ،در دادههای مصاحبه با ا وا،
موضو «پاسخگونبودن و نحوهی نامناسب تعامل ادارا دولتی» و « دم پاسوخگوویی از
سوی ش،رداری دربارهی د یل اجرانهدن مصوبا شورای محله» بیشتورین فراوانوی را
داشتند .مس)و ن هم همانند مردم بر «تعامل نامناسب و پاسوخگونبوودن ادارا دولتوی»
تاکید کردند .به توه ،به چالشهایی مثل «وابستگی ش،رداری به درآمد حاصل از تخلفا
ساختمانی و بینیازی از اتکای به مردم و پاسخگویی بوه آنهوا» و «پاسوخگوویی برخوی
مدیران به ا ای شوراهای محت  ،صرفا در ایام انتخابا » اشاره داشتند.
پیرامون چالشهای مرتبط با شاخص «حاکمیت قانون» ،ا ا ،مسالهی «ضوعف قوانون
در سپردن اختیارا کافی به شوراهای محت » و «خت قانونی در ملزمکردن ادارا دولتی
نسبت به پیگیری درخواستهای شوراهای محت » را مطرد کردند .مس)و ن هم موواردی
مثل« :اب،ام در خصوص جایگاه قانونی شوراهای محت »« ،موانع قانونی در مسیر برگزاری
انتخابا شوراهای محت » و « دم پیشبینی تکلیف قانونی برای الزام مدیران شو،رداری
به استفاده از نظرها و پیهن،ادهای ا ای شوراهای محت » را بیان نمودند.
در حوزه چالشهای شاخص «شفافیت» ،اکثر ا وای شورکتکننوده در مصواحبههوا
تصریح کردند شوراهای محت  ،تاثیری در شفافسازی اقداما ش،رداری و دستگاههای
دولتی ندارد .مس)و ن هم بر همین مف،وم ،البته با فراوانی کمتر ،تاکید داشتند.
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در بخشهای مختلفِ تمامی مصاحبهها ،پاسخدهندگان ،به انتظارها و راهحلهوایی اشواره
میکردند که معتقد بودند با مل به آنها ،جایگواه شووراهای محوت ارتقوا موییابود و
ملکردشان ب،تر میشود .در جدو های پیشرو ،راهکارهای پیهن،ادی به تفکیک ا ا و
مس)ولین ارائه میشود:

راهکارهای پیشنهادی اعضا

2

6932

6932

1
1
0
9
9

6139
231
139
138
138

8036
9832
9932
0032
1131

9

138

1836

8

930

1139

8

930

1930

8

930

1131

8

930

1931

8

930

2830

6

632

2036

6
6
6
6

632
632
632
632

2139
2231
2939
2631

فرهنمسازی درخصوص مهارکت مومی و تبیین اهمیت و
ضرور آن برای آبادانی و توسعه ش،ر

6

632

2832

تغییر نگرش مدیران ش،رداری به شوراهای محت و تقویت
باور آنها به ضرور ب،رهبردن از نظرا مردم

6

632

2031

داشتن اختیار دخل و خرج بودجه شوراهای محت

6

632

2138

6

632

2239

برگزاری جلسا تقدیر و تهکر برای قدردانی از زحما ا ا
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اطت رسانی گسترده و تبلیغا جذاب درخصوص اهداف و
فعالیتهای شوراهای محت
اختصاص بودجه بیشتر به مصوبا شوراها
انتخاب ا ا از سوی ش،روندان ساکن در محله
معرفی ا ای شوراهای محت به مردم
برقراری ارتباط میان ش،روندان و ا ای شوراهای محت
افزایش محدوده اختیارا شوراهای محت
برقراری ارتباط مستقیم میان ا ای شوراهای محت و
ا ای شورای ش،ر
الزام مدیران ش،رداری به شرکت در جلسا شوراهای محت
و ارائه گزارش کار به ا ا
تصویب قانون درخصوص فعالیت شوراهای محت و
رسمیتیافتن آنها
انتخاب رئیس و دبیر شورا از بین ا ایی که نمایندگان اهالی
محله هستند
صدور کار شناسایی برای ا ا
تعیین یک روز هفته یا اختصاص خط تلفن به شورای محله
برای ارتباط با مردم
اختصاص دفتر ثابت به شوراهای محت برای تس،یل مراجعه
مردم به ا ا
د و از جوانان برای ویت در شوراهای محت
برگزاری منظم جلسا داخلی شوراهای محت
توجه و احترام به طردها و پیهن،ادا ا ا
دخالتندادن نگاههای سیاسی در تعیین ا ا

فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
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افزایش تعداد جلسا شورای محله

6

632

2932

ارزیابی ا ا و نظار بر آنها

6

632

9630

دم اتکا به بودجه ش،رداری و تکیه بر منابع مالی مردمی

6

632

9936

ارائه آموزشهای زم به ا ا و توانمندسازی آنها

6

632

9032

6

632

9131

اختصاص حقالجلسه به نوان پاداش

6

632

9239

انتخاب ا ای شورای ش،ر توسط ا ای شوراهای محت از
میان خودشان

6

632

61131

جمع
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شوراهای محت
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جدو شماره  .9راهکارهای پیهن،ادی ا ا برای ب،ترشدن ملکرد شوراهای محت
راهکارهای پیشنهادی مسئولین

ارائه آموزشهای زم به ا ا و توانمندسازی آنها

فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی

1

6832

6832

1

6832

8131

9

232

9939

9

232

0631

تتش در ج،ت افزایش شأن شوراهای محت نزد ن،ادهای دولتی

8

136

0138

انتخاب ا ای شورای محله ازسوی مردم و بعد ،انتخاب ا ای
شورای ش،ر توسط ا ای شوراهای محت از میان خودشان

8

136

1639

برگزاری جلسا مهتر ،میان شوراهای محت و ادارا دولتی

8

136

1130

تقویت فرهنم کار گروهی

8

136

1631

ن،ادین کردن فرهنم پاسخگویی در همه سطود

8

136

1132

افزایش تعداد شوراهای محت

6

831

1938

تمرکز فعالیتهای شوراهای اجتما ی محت در حوزه خدما
ش،ری

6

831

2632

افزایش آگاهیهای مومی با تبلیغا فراگیر درباره اهداف و فعالیت
های شوراهای محت
فرهنم سازی درخصوص مهارکت مومی و تبیین اهمیت و
ضرور آن برای آبادانی و توسعه ش،ر
افزایش محدوده اختیارا شوراهای محت

توجه بیشتر به رأی و نظر ش،روندان ساکن در محله برای انتخاب
ا ا
تغییر نگرش مدیران ش،رداری به شوراهای محت و تقویت باور
آنها به ضرور ب،ره بردن از نظرا مردم
افزایش تعداد ادارا دولتی که نمایندگانشان ،و شورای محله
هستند
ا تباردهی به شوراهای محت  ،ابتدا از داخل مجمو ه ش،رداری
شرو شود
شناسایی تخصصهای ا ای شوراهای اجتما ی محت و د و
از آنها برای شرکت در جلسا کمیسیونهای شورای ش،ر با توجه
به تخصصی که دارند

6

831

2030

6

831

2139

6

831

2931

6

831

2836

6

831

2031

6

831

2238

ارائه آموزشهای زم به دبیران شوراهای محت

6

831

2932

تکلیف سازمانی به بدنه ش،رداری درخصوص همکاری با شوراهای
محت

6

831

9839

تهکیل جلسا شورای محله در نقاط مختلف محله

6

831

9039

ارزیابی ا ا ،نظار بر آنها و پیشبینی سازوکارهایی برای
تهویق افراد فعا

6

831

9230

برقراری ارتباط میان ش،روندان ساکن در محله و ا ای شورای
محله

6

831

61131

جمع

99

61131
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ایجاد نگرش واقعبینانه درباره محدوده اختیارا شوراهای محت و
جلوگیری از به وجود آمدن انتظارا غیرمنطقی درخصوص دامنه
اختیارا ا ا

جدو شماره  .0راهکارهای پیهن،ادی مس)ولین برای ب،ترشدن ملکرد شوراهای محت
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دستیابی به حکمرانی خوب مستلزم آن است که قدر مرکزی از تمرکزگرایی پرهیز کند
و اختیار تصمیمگیری و ادارهی امور را میان ن،ادهای دولتی و ن،ادهوای مودنی و بخوش
خصوصی توزیع کند .از جملهی ن،ادهای مدنی میتوان به شوراهای محت اشواره کورد
که بخهی از حکمرانی را در مقیا محله به تصوویر مویکهود .در ایون شووراها ،اختیوار
تصمیمگیری دربارهی محت به سازمانهای محلی واگذار میشود (در ایران ،شووراهای
استمی ش،رها در این چارچوب شکل گرفتهاند) .اگرچه شوراهای محت هموهی جنبوه
های حکمرانی خوب را دربر نمیگیرد ،اما مقیا کوچکی از حکمرانی در سطح ملی است.
بنابراین حتی شوراهای ش،رها و ش،رداریها ،نیز میبایست با پیروی از الگوی حکمرانوی
مهارکتی ،از مدیریت ش،ری متمرکز اجتناب کنند .آنها باید مهوارکت اهوالی و سواکنین
محلههای مختلف را جذب نمایند و شوراهای محت را فعوا سوازند توا بودینوسویله از
مهور  ،همفکری ،استعداد و تخصص ش،روندان در برنامهریزیهوای شو،ری ب،ورهمنود
شوند.
فرآیند اشارهشده در با  ،فرصتها و چالشهایی در پیش روی خوود دارد کوه در ایون
پژوهش با مطالعهی موردی شووراهای اجتموا ی محوت مهو،د و بررسوی یافتوههوای
بهدستآمده از مصاحبه با نمونههای انتخابی تتش کردیم آنها را بیوابیم .در ایون مسویر
مهخص شد شوراهای محت  ،حداقل بوا  1شواخص از شواخصهوای حکمرانوی خووب
(مهارکت ،اثربخهی و کارآییِ خدما مومی ،پاسخگویی ،شوفافیت و حاکمیوت قوانون)
مرتبط هستند .در ادامه و در پاسخ بوه پرسوش اصولی تحقیوق ،بوه برخوی از م،ومتورین
فرصتهای شوراهای اجتما ی محت مه،د در تحقق شواخصهوای حکمرانوی خووب
میپردازیم و بر اسا یافتههای حاصل از مصاحبهها ،آنها را شکر میکنیم:
« .6استفاده از ظرفیوت و توانوایی بویش از هوزار و شهصود نفور از موردم در فرآینود
تصمیمگیریهای مدیریت ش،ری» و «مهور گرفتن از ش،روندان برای حول مهوکت
محلهای که در آن ساکن هستند» :این مولفهها شیل شاخص مهارکت قرار میگیرند.
« .8کنار هم جمعشدن نمایندگان سوازمانهوای دولتوی و موردم ،صوحبت دربوارهی
مهکت محله و تتش برای پیداکردن راههای حل آن مهوکت »« ،موضوو یتیوافتن
محلهمحوری در برنامهریزی سازمانهوای دولتوی و مودیریت شو،ری» و «جلووگیری از
رویههای اداری طو نی و حل مهکت با رایزنیهوای درون جلسوهای» :ایون مووارد از
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جملهی مولفههایی هستند که به ب،بود شاخص اثربخهی و کارایی منجر میشوند.
« .9تعامل مثبت و رو به رشود مودیران شو،رداری بوا ا وای شووراهای محوت و
پاسخگویی مناسب به آنها» و «پاسخگوویی و همکواری مناسوب ،از سووی آن دسوته از
سازمانهای دولتی که نمایندگانشان و شوورای محلوه هسوتند » :ایون دو مولفوه بوا
شاخص پاسخگویی ارتباط دارند.
« .0اطت رسانی ش،رداری در خصوص تصمیمگیریها و اقوداماتش و شوفافسوازی
بودجه مناطق» :این اقدام در راستای شاخص شفافیت است.
« .1شکلگیری شوراهای محت در چارچوب اصو قانون اساسی» و «شرو به کار
آنها با تصویب آییننامهی مربوطه از سوی مدیریت شو،ری» :ایون مووارد ،مولفوههوای
مرتبط با شاخص حاکمیت قانون هستند.
لیرغم موارد طردشده در با و فرصتهای قابول تووج،ی کوه شووراهای محوت
مه،د در تقویت کارویژههای حکمرانی خوب میتوانند بههمراه داشته باشوند ،زم اسوت
تاکید کنیم شرایط کنونی ،شرایط مطلوبی برای این ن،ادهای مردموی نیسوت .بور اسوا
اطت ا جداو شماره  6و شماره  ،8مجمو مولفههای شکرشده شیل مقولهی فرصتها،
 22مورد و شیل مقولهی چالشها 699 ،مورد است .در نتیجه میتوان گفوت چوالشهوای
شوراهای اجتما ی محت مه،د در تحقق شاخصهای حکمرانی خوب ،بیش از دو برابر
فرصتهای آنهاست.
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