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چکیده
هدف از این تحقیق طراحی مدل حکمرانی خوب در شهرداری تهران است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،توسعه ای و از
لحاظ نوع روش ،توصیفی – اکتشافی است .جهت گردآوری داده های کیفی از ابزار مصاحبه استفاده شده است .جامعه آماری
مورد نظر در این پژوهش ،مدیران و مسئولین شهرداری های شهر تهران می باشند .روش نمونه گیری در این پژوهش نیز،
به صورت گلوله برفی و هدفمند است .جهت طراحی الگوی حکمرانی خوب در شهرداری تهران از استراتژی گراندد تئوری با
رویکرد استراوس و کوربین استفاده شده است .بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری ،عوامل علی موثر بر حکمرانی خوب
در شهرداری ها نشان داده که عوامل جامعه مدنی ،ذینفعان سیاسی و دستورالعمل های نهادهای باالدستی ،تغییر و تحوالت
محیطی ،عوامل استراتژیک ،عوامل مدیریتی و عوامل نهادی از جمله عوامل علی موثر بر الگوی حکمرانی خوب در شهرداری
ها می باشند .همچنین انعطاف پذیری سازمانی ،ظرفیت های منابع سازمانی ،حمایت های قانونی از حکمرانی خوب و
مدیریت موثر منابع انسانی از جمله زیرساخت های الزم برای حکمرانی خوب در شهرداری ها می باشند .موانع حقوقی و
قانونی ،موانع فرآیندی در سازمان و ضعف های مدیریتی از جمله عوامل مداخله گر در حکمرانی خوب در شهرداری ها می
باشند .راهبردهای حکمرانی خوب شامل توسعه ظرفیت های آموزشی ،افزایش ظرفیت های اقتصادی ،تقویت ارتباطات موثر
با جامعه مدنی و افزایش چابکی سازمانی دسته بندی می شوند .همچنین توسعه مشارکت ،بهبود عملکرد شهرداری و توسعه
پایدار شهری از جمله پیامدهای حکمرانی خوب در شهرداری ها می باشند.
واژگان کلیدی :حکمرانی ،حکمرانی خوب ،شهرداری تهران ،نظریه داده بنیاد.

 / 2فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،118پايیز 1398

مقدمه
امروزه شهرداری ها با مسائلی از قبیل اداره امور محیط
زیست ،مدیریت منابع ،بحران های شهری و مواردی از این
قبیل رو به رو بوده اند که استفاده از شیوه های قدیمی در
حکمرانی ،پاسخگوی حل این مسائل و بحران ها نبوده
است .از این رو ،نیاز به خالقیت در شیوه های حکمرانی،
بیش از پیش احساس شده است .بسیاری از این مسائل،
حتی از بعد محلی ،جنبه جهانی نیز به خود گرفته اند.
شیوه های سنتی در حکمرانی ،دارای شکاف های متعددی
از قبیل سلسله مراتب ،بوروکراسی زیاد ،تمرکز در اختیارات
و مواردی از این قبیل بوده اند که همه این ها نیازمند به
کارگیری روش های رسمی و غیررسمی برای مدیریت
اثربخش مرزهای سازمانی است .در این راستا ،مدل های
جدیدی از حکمرانی خوب ارائه شده اند که از اهداف،
استانداردها ،سازماندهی و پیچیدگی های متفاوتی
برخوردارند .به طور معمول ،حکمرانی خوب زمانی پدید
می آید که مدیران و یا سازمان هایی که آن ها در آن
فعالیت می کنند ،نمی توانند به طور مستقل ،به حل مسائل
بپردازند (.)scarlett and mckinney, 2016: 117
یکی از موضوعات بسیاری مهم و جدیدی که امروزه
در ادبیات توسعه مطرح می شود ،حکمرانی خوب است.
این مساله به ویژه در کشورهای در حال توسعه در راستای
استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های
مربوط به اعطای کمک ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.
موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه پایدار
مطرح شده که در آن بر کاهش فقر ،ایجاد شغل و رفاه
پایدار ،حفاظت و تجدید حیات محیط زیست و رشد و
توسعه زنان تاکید می شود که همه این ها با حکمرانی
خوب تحقق می یابد .با وجود اینکه بحث درباره حکمرانی
خوب در بسیاری از محافل علمی بر سر زبان هاست ،اما
بسیار مشاهده می شود که استفاده کننده گان از این
مفهوم درک های متفاوتی از آن دارند .واژه حکمرانی یکی
از جدیدترین واژه ها در مطالعه علم سیاست است .واکاوی
مفهوم حکمرانی نشان از گستردگی مفهوم آن دارد ،به
نحوی که همه نوع شکل های حکمرانی نظیر حکمرانی
شرکتی ،محلی ،ملی و بین المللی را شامل می شود
(.)gowda, kamer, 2013: 83

در سال های اخیر ،بسیاری از محققان عرصه سیاست
گذاری در دولت ها و شهرداری ها ،توجه خود را به سوی
موضوعاتی از قبیل حکمرانی خوب در سازمان های دولتی
جلب کرده اند .برخی محققان بر این باورند که حکمرانی
خوب اساسا مدیریت فرآیند بودجه ریزی است و در جایی
که بودجه به خوبی تهیه و تنظیم ،تصویب ،اجرا و کنترل
نشود ،اهداف حکمرانی محقق نخواهد شد .بودجه ریزی
خوب در شهرداری ها خواست نهادهای دولتی برای اداره
تخصیص منابع است ،سیستم بودجه ریزی که تحت
حاکمیت قانون کار می کند ،دارای یک سیستم حسابداری
است که منسجم است و سیستم حسابرسی که کیفیت
دستگاه های مالی و اطالعاتی را تضمین می کند .عالوه بر
همه این ها باید دارای منابع و دارایی های مالی باشد که
به صورت شفاف و پاسخگو اداره می شود و در راستای
منافع کالن و ملی سمت و سوق پیدا می کند ( osisioma,
.)2013: 5
شاخص هایی همچون مشارکت شهروندان ،دولت
محوری ،توسعه اجتماعی و مدیریت اقتصادی برای
حکمرانی خوب در نظر گرفته شده اند ( huter, shah,
 .)2010: 1همچنین شاخص هایی همچون استقالل عمل
نهادها و سازمان ها ،شفافیت و باز بودن نظام اطالعاتی و
تصمیم گیری ،عدم تضاد منافع ،کیفیت عملکرد ،فرآیند
محوری به جای فرد محوری ،ارتباط دوسویه بین مسئولیت
و پاسخگویی ،عملی بودن و قابل اعتماد بودن ،از جمله
مولفه های مهم حکمرانی خوب می باشند ( ASC, 2011:
.)7-11
علی رغم آنکه از سابقه فعالیت های سازمانی همچون
شهرداری در کشورمان ،زمان زیادی می گذرد ،اما با این
حال ،هنوز آنطور که باید و شاید ،این سازمان به صورت
موثر ،نیازهای شهروندان را در کالن شهرها و شهرهای
کوچک برآورده نساخته است .مسائلی همچون ترافیک
های شهری ،آلودگی های صوتی ،آلودگی های آب و هوا،
مهاجرت های بی رویه به کالن شهرها و حجم روزافزون
بیکاری و مواردی از این دست ،ناشی از سیاست گذاری
های اشتباهی است که سازمان هایی همچون شهرداری ها
می توانند مسبب آن شوند .با توجه به آنکه شهرداری شهر
تهران ،به عنوان یکی از مهمترین سازمان های تاثیر گذار
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در اداره پایتخت کشور می باشد ،از این رو در پژوهش
حاضر ،سعی بر آن است که با ارائه الگویی از حکمرانی
خوب ،در اداره موثر این شهر به نحو مناسب تری عمل
شود .در این راستا ،مساله اصلی پژوهش حاضر ،ارائه الگوی
حکمرانی خوب در شهرداری شهر تهران می باشد.

در زمینه موضوع حکمرانی خوب در سازمان های
مختلف ،تحقیقات متعددی در سال های اخیر انجام شده
است .در ذیل به نمونه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه
حکمرانی خوب در سازمان های مختلف اشاره شده است.

پیشینه تحقیق
جدول  .2پیشینه پژوهش
محقق

یافته ها

عنوان تحقیق

زمان
()2015

د ستورالعمل های ارز شمند برای
حکمرانی خوب در بخش آموزش
عالی در سراسر جهان

نتایج حاصللل از این پژوهش نشللان دهنده این امر بود که افزایش دادن پاسللخگویی ،ثبات
سیاسی ،اثربخشی حکمرانی ،کیفیت مقررات ،حاکمیت قانون ،و کنترل فساد ،موجب افزایش
یافتن نتایج آموزشللی می شللود ،که در نهایت ،باعث ایجاد مزایایی برای مناطق عمده ای از
جهان خواهد شد که دانشگاه های خود را بین المللی کرده اند.

کاردوس
()2012

ا ن عکللاس ح ک مرا نی خوب در
راهبردهای توسعه پایدار

نتایج حاصللل از پژوهش نشللان داد که در رابطه با موضللوعات مورد بررسللی،مکانیزم های
راهبردی کارآ مدی وجود دارد ،ولی از ه مه مهم تر ،برای ارت قاء م کانیزم های ه ماهنگی
عمودی ،مشارکت و عالقه ضروری می باشند.

نوفیانتی و
سوسنو
()2014

عوا مل مؤثر بر پ یاده سللللازی
ح ک مرا نی ح کومللت خوب و
پللیللامللدهللای آن در زمللیللنلله
پاسخگویی نسبت به عملکرد

نتایج این پژوهش نشان دهنده این امر بود که پیاده سازی شایستگی دستگاه حکومت محلی
و حرفه ای بودن دسللتگاه کنترل داخلی این حکومت ،دارای تیثیری معنادار بر پیاده سللازی
حکمرانی حکومت خوب و همچنین اسللتفاده از ،دارای تیثیری معنادار بر کارایی پاسللخگویی
حکومت محلی می باشند.

دایاناندن
()2013

اقللدامللات ح ک مرا نی خوب در
راسلللتای عملکرد بهتر سلللازمان
های اجتماعی

نتایج نشان داد که چهار متغیر پیش بینی کننده همچون مشارکت ،پاسخگویی ،پاسخگویی،
شفافیت و حاکمیت قانون ،تیثیر قابل مالحظه ای بر عملکرد تعاونی دارند و ضروری است که
برای حفظ اقدامات مربوط به حکمرانی خوب ،مورد توجه ذینفعان واقع شلللوند .این پژوهش
پیشنهاد کرده است که مسائل شناسایی شده ،از طریق همکاری میان اعضا و حکومت مورد
بررسی و سنجش واقع شوند.

تراکولموتوتا و
چاجارونواتانا
()2013

عوامللل مرثر بر تحقق حکمرانی
خوب در مدیریت منابع انسللانی
مطالعه تجربی حکومت محلی در
بخش جنوبی تایلند

عواملی که به طور غیرمسلللتقیم می توانند بر تحقق حکمرانی خوب در این بخش تیثیرگذار
باشند ،اهداف و استانداردهای خط مشی گذاری ،منابع ،ارتباطات سازمانی ،شرایط اقتصادی،
اجتماعی و سللیاسللی می باشللند .عوامل علی که دارای تیثیر منفی مسللتقیم بر دیگر عوامل
ه ستند ،شامل ویژگی های سازمان های اجرا کننده ،که خود دراای تیثیر منفی م ستقیم بر
ارتباطات سلللازمانی می باشلللد ،و مقبولیت اجراکنندگان می باشلللند که دارای تیثیر منفی
م ستقیم بر تحقق حکمرانی خوب در مدیریت منابع ان سانی حکومت محلی در بخش جنوبی
تایلند هستند.

مبانی نظری
حکمرانی خوب
حکمرانی تنها در مورد دستگاه های اجرایی کاربرد
ندارد ،بلکه از آن مهمتر کاربردش در مورد کیفیت
حکمرانی است که توسط شاخص ها و ابعادی سنجیده می
شود .این مفهوم را نهادهای بین المللی فراوانی مورد
تحقیق و بررسی قرار داده اند و هر یک شاخص هایی را
برای سنجش آن ارائه کرده اند .از جمله سازمان های بین

المللی معتبر که شاخص هایی برای سنجش حکمرانی
خوب ارائه داده اند ،شامل موارد ذیل می باشد
 صندوق بین المللی پول با تاکید بر جنبهاقتصادی حکمرانی؛
 سازمان ملل متحد با تاکید بر جنبه سیاسیحکمرانی؛
 بانک جهانی با تاکید بر جنبه سرمایه گذاریحکمرانی (.)hwang, 2011: 5
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با مروری بر مفهوم حکمرانی خوب در تحقیقات
مختلف می توان به این امر اشاره کرد که مفهوم حکمرانی
خوب ،دارای گستردگی بسیاری بوده و می تواند شامل
حکمرانی های شرکتی ،محلی ،دولتی ،جامعه مدنی ،بخش
خصوصی و بین المللی را نیز شامل بشود .عالوه بر این ،به
دلیل نو بودن این مفهوم ،همیشه با تعبیر و تفسیرهای
مختلفی همراه بوده است ( gowda and kumar, 2013:
.)83
حکمرانی شامل ساختارها و فرآیندهایی می شود که
تعیین کننده چگونگی اخذ تصمیمات ،چگونگی توزیع
قدرت و نحوه تخصیص مسئولیت ها است ( turner, et al,
.)2014: 105
اثربخشی سازمان های اجتماعی ،به وجود ارکان
حکمرانی خوب همچون مشارکت ،پاسخگویی ،شفافیت،
قابل پیش بینی بودن و حاکمیت قانون بستگی دارد.
مشارکت اثربخش اعضا دز سازمان هایشان ،موجب تضمین
هوشیاری می شود ،که برای ایجاد احساس مسئولیت در
میان هیئت مدیره و کارکنان ضروری می باشد .مشارکت
ناکافی در کسب و کار ،مسئولیت پذیری ضعیف ،فقدان
آگاهی در مورد مدیریت ،عدم وجود دموکراسی ،فساد،
احساس مالکست ناچیز ،مسئولیت دوگانه ،و عدم آگاهی
اعضا ،دالیل ضعف عملکرد می باشند ( dayandan,
.)2013: 1
حکمرانی خوب ،به اداره و تنظیم امور و به ارتباط میان
شهروندان و حاکمان اشاره می کند .از بعد سیاسی و
مدیریتی ،حکمرانی خوب ،به معنای اعمال اقتدار سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی جهت تنظیم روابط افراد و در راستای
داشتن جامعه ای بهتر و مدیریت منابع به منظور توسعه
اجتماعی و اقتصادی است ( .)adebisi, 2012: 115از
سویی تفاوت هایی میان حکمرانی و حکومت داری وجود
دارد که از این رو ،حکمرانی گسترده تر از حکومت داری
بوده و شامل فرآیندهای رسمی و غیررسمی در عرصه
قدرت های مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و  ...اشاره
می کند (.)turner, et al, 2014: 105
اثربخشی سازمان های اجتماعی ،به وجود ارکان
حکمرانی خوب همچون مشارکت ،پاسخگویی ،شفافیت،
قابل پیش بینی بودن و حاکمیت قانون بستگی دارد.

مشارکت اثربخش اعضا دز سازمان هایشان ،موجب تضمین
هوشیاری می شود ،که برای ایجاد احساس مسئولیت در
میان هیئت مدیره و کارکنان ضروری می باشد .مشارکت
ناکافی در کسب و کار ،مسئولیت پذیری ضعیف ،فقدان
آگاهی در مورد مدیریت ،عدم وجود دموکراسی ،فساد،
احساس مالکست ناچیز ،مسئولیت دوگانه ،و عدم آگاهی
اعضا ،دالیل ضعف عملکرد می باشند ( dayandan,
.)2013: 1
حکمرانی خوب ،مدیریت صحیح سیاسی ،اقتصادی و
اجرایی منابع عمومی برای رسیدن به اهداف تعیین شده
است .همچنین وضعیتی است که در آن ،قدرت در جهت
مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی در راستای رسیدن به
توسعه استفاده می شود (.)kardos, 2012: 1167
حکمرانی خوب به پاسخگویی سیاسی ،شفافیت در
بوروکراسی ،به کارگیری قدرت مشروع ،آزادی تشکل ها و
مشارکت ،آزادی اطالعات و مطبوعات ،مدیریت مالی دقیق
و پاسخگویی در بودجه عمومی ،احترام نهادن به قانون،
چارچوب قانونی قابل پیش بینی توسط نهادهای قضایی
مستقل ،احترام به حقوق مردم ،قانون گذاری درست و
افزایش فرصت های دستیابی به توسعه جوامع مدنی و
همچنین افزایش ظرفیت ها در تمامی سطوح اشاره می
کند (.)huque, 2013: 399
سواالت پژوهش
سوال اصلی:
-

مدل حکمرانی خوب در شلهرداری تهران دارای
چه شاخص هایی است؟

سواالت فرعی:
-

-

عوامل علی موثر بر اجرای حکمرانی خوب در
شهرداری شهر تهران کدامند؟
شرایط و زمینه های مورد نیاز جهت اجرای
حکمرانی خوب در شهرداری شهر تهران
کدامند؟
چالش ها و مشکالت اجرای حکمرانی خوب در
شهرداری شهر تهران کدامند؟
استراتژی های مورد نیاز جهت اجرای حکمرانی
خوب در شهرداری شهر تهران کدامند؟
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-

حکمرانی خوب در شهرداری شهر تهران ،چه
پیامدها و دستاوردهایی را به دنبال دارد؟

روش شناسی پژوهش
به منظور دستیابی به هدف تحقیق حاضر ،از روش
پژوهش کیفی استفاده خواهد شد .در پژوهش کیفی برای
درک و تبیین پدیده های اجتماعی از داده های حاصله از
مصاحبه ها ،مستندات ،مشاهدات مشارکتی ،مطالعات
کتابخانه ای و  ...استفاده می شود .این نوع پژوهش بر
معنایی که افراد شرکت کننده در فرایند اجرای تحقیق از
پدیده مورد مطالعه در ذهن دارند ،تاکید می ورزد .مبانی
معرفت شناسی پژوهش حاضر نیز به مکتب تفسیرگرایی
نزدیک تر است.

از این رو ،تحقیق حا ضر از لحاظ هدف ،بنیادی ا ست
و در دسلللته مطالعات اکتشلللافی قرار می گیرد .شلللیوه
گردآوری داده ها نیز با ا ستفاده از م صاحبه ،پر س شنامه و
مطالعات کتابخانه ای بوده و به گونه ای داده های کیفی و
کمی ،مورد جمع آوری قرار خواهنللد گرفللت .فرآینللد
کدگذاری نظریه سازی داده بنیان در رهیافت ا ستراوس و
کوربین از طریق فراگرد تحلیل مستمر داده ها ،شامل سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزینشی انجام می شود.
شکل ذیل به نمایش الیه های پژوهش بر اساس مدل
ساندرز پرداخته است .در این مدل ،روش شناسی پژوهش
از الیه پارادایمی تا ابزار گرداوری داده ها مورد بررسی قرار
می گیرد.

شکل  .1الیه های پژوهش ساندرز
نظر گردآوری داده های کیفی در جامعه ای مشخص،
بر این اساس ،پژوهش حاضر در الیه پاردایم فرااثبات
پژوهشی میدانی به شمار می رود .از سویی ،استراتژی
گرایی و تفسیری قرار می گیرد .همچنین ،پژوهش حاضر
پژوهش حاضر ،نظریه پردازی داده بنیاد است که در آن به
از لحاظ هدف در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می
اکتشاف و فهم یک موضوع پرداخته می شود .از طرفی،
گیرد .از لحاظ قیاسی یا استقرایی بودن ،به دلیل کیفی
ابزار گردآوری داده های کیفی در این پژوهش ،مصاحبه
بودن رویکرد تحقیق ،پژوهشی استقرایی است ،همچنین
است.
به دلیل آنکه از رهیافت نظام مند استراوس و کوربین که
رهیافت نظام مند در نظریه سازی داده بنیان بر استفاده
دارای قواعد و اصول از پیش تعیین شده ای استفاده می
از گام های تحلیل داده ها مشتمل بر کدگذاری باز ،محوری
کند ،کیفی است؛ از این رو ،روش پژوهش حاضر ،قیاسی
و انتخابی و تدوین یک الگوی منطقی یا یک توصیف بصری
– استقرایی محسوب می شود .همچنین این پژوهش دارای
از نظریه تولید شده تاکید دارد .در این تعریف سه مرحله از
رویکردی کیفی است ،چرا که به تحلیل داده های کیفی
کدگذاری وجود دارد .در ادامه به شرح هر یک از این مراحل
می پردازد .همچنین از لحاظ گردآوری ادبیات موضوعی و
پرداخته شده است
پیشینه های تخصصی ،مطالعه ای کتابخانه ای است و از
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کدگذاری باز :کدگذاری باز ،فرآیند تحلیلی است که از
طریق آن ،مفاهیم شناسایی شده و ویژگی ها و ابعاد آن ها در
داده ها کشف می شوند .در این مرحله ،نظریه پرداز داده
بنیان ،مقوله های اولیه اطالعات در خصوص پدیده در حال
مطالعه را به وسیله تقطیع اطالعات شکل می دهد .پژوهشگر
مقوله ها را بر همه داده های گردآوری شده ،نظیر مصاحبه
ها ،مشاهدات و یادنوشت ها یا یادداشت های خود بنیان می
گذارد .مقایسه مستمر نشانه ها ،تحلیل گر را با شباهت ها،
تفاوت ها و ثبات معنایی که منجر به ساخت یک مفهوم یا
مقوله و ابعاد آن می شود ،رو به رو می سازد .در این راستا،
تنها با مقایسه پیشامدها ،و نامیدن پدیده های مشابه با واژه
های یکسان ،نظریه پرداز می تواند واحدهای اصلی نظریه را
روی هم جمع کند .بنابراین مفاهیم ،واحدهای پایه ای یا خرد
از تحلیل هسند ،زیرا از مفهوم سازی از داده هاست که نظریه
شکل می گیرد نه از داده های واقعی و خام (دانایی فرد و
همکاران)94 1394 ،؛
کدگذاری محوری :کدگذاری محوری ،فرآیند ربط
دهی مقوله ها به زیرمقوله هایشان و پیوند دادن مقوله
ها در سطح ویژگی ها و ابعاد است .این کدگذاری ،به این
دلیل محوری نامیده می شود که کدگذاری حول محور
یک مقوله تحقق می یابد .در این مرحله ،مقوله ها،
ویژگی ها و ابعاد خاصل از کدگذاری باز ،تدوین شده و
سر جای خود قرار می گیرد تا دانش فزایند ای در مورد
روابط ایجاد شود .در این مرحله ،نظریه پرداز ،یک مقوله
مرحله کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز
فرآیندی که در حال بررسی است قرار می دهد و سپس
دیگر مقوله ها را به آن ربط می دهد .این مقوله های
دیگر عبارتند از شرایط علی (عواملی که بر روی پدیده
مرکزی تاثیر گذارند) ،راهبردها (کنش هایی که در پاسخ
به پدیده مرکزی صورت می گیرد) ،شرایط زمینه ای و
مداخله گر (عوامل محیطی خاص و عمومی که بر
راهبردها موثرند) و پیامدها (خروجی های به دست آمده
از به کارگیری راهبردها) .در این راستا ،عوامل علّی و
زمینهای که موجب روی آوردن کنشگر ،به فعالیتی
خاص ،که همان مقوله محوری است میشود،
استراتژی هایی که برای مدیریت وضعیت پیشآمده و
تحقق بخشیدن به مقوله محوری اتخاذ میشود،

عوامل مداخلهگری که مانع تیثیرگذاری عوامل علّی و
زمینهای بر مقوله محوری میشود ،و پیامدهایی ناشی
از استراتژی های اتخاذی نشان داده میشود .این
مرحله مشتمل بر ترسیم یک نمودار است که الگوی
کدگذاری نامیده می شود .الگوی کدگذاری روابط بین
شرایط علی ،راهبردها ،شرایط زمینه ای و مداخله گر و
پیامدها را به تصویر می کشد (دانایی فرد و همکاران،
)94 1394؛
کدگذاری گزینشی :در این مرحله از کدگذاری ،نظریه
پرداز داده بنیان ،یک نظریه از روابط بین مقوله های
موجود در مدل کدگذاری محوری به نگارش در می آورد.
در یک سطح اصلی ،این نظریه شرحی انتزاعی برای
فرآیندی که در پژوهش مطالعه می شود ،ارائه می دهد.
فرآیند یکپارچه سازی و بهبود بخشی نظریه در
کدگذاری گزینشی از طریق تکنیک هایی نظیر نگارش
خط داستان که مقوله ها را به هم متصل می کند و
فرآیند دسته بندی از طریق یادنوشت های شخصی در
خصوص ایده های نظری می باشد .در یک خط داستان،
یک محقق بررسی می کند که چگونه عوامل مخصوصی
بر پدیده اثر می گذارند و منجر به استفاده از راهبردهایی
خاص با خروجی های ویژه می شوند .به عبارت دیگر،
کدگذاری انتخابی ،یافته های مراحل کدگذاری قبلی را
گرفته ،مقوله محوری را انتخاب می کند(دانایی فرد و
همکاران.)94 1394 ،
دالیل ا ستفاده از ا ستراتژی گراندد تئوری با رهیافت
نظام مند استراوس و کوربین برای طراحی مدل حکمرانی
خوب در شللهرداری تهران بر اسللاس شللکاف های روش
تحقیق در مطالعات پیشین شامل موارد ذیل می باشد
 استراتژی گراندد تئوری جهت ارائه مدل ،نظریهیا الگو در ارتباط با یک مفهوم استفاده می شود
و در دسته بندی های استراتژی های روش
شناسی ،نزدیک ترین استراتژی برای طراحی
مدل یا الگو است؛
 در زمینه طراحی الگوی حکمرانی خوب درشهرداری ها در داخل کشور ،مطالعات معدودی
به انجام رسیده است؛
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-

-

-

-

اکتشافی بودن رویکرد پژوهش حاضر ،تعداد  12نفر از
اعضای محیط تحقیق انتخاب شده و تا به اشباع رسیدن
مدل پژوهش ،مصاحبه ها انجام می شوند.

عدم داشتن رویکردی مشخص و جامع در جهت
روش شناسی کیفی مناسب و استخراج شاخص
های حکمرانی خوب در شهرداری ها؛
شباهت و همگنی زیاد شاخص های شناسایی
شده حکمرانی خوب در تحقیقات به انجام
رسیده و جهت گیری از یافته های پژوهش های
سازمان ملل متحد ،بانک جهانی و مواردی از این
دست در ارتباط با پرداختن به این مفهوم؛
عدم بررسی جامع و همه جانبه مفهوم حکمرانی
خوب از جنبه های عوامل علی موثر بر حکمرانی
خوب ،الزامات و زیرساخت های حکمرانی خوب،
راهبردهای حکمرانی خوب ،چالش های
حکمرانی خوب و پیامدهای آن؛
تقریبا تمامی تحقیقات انجام شده در زمینه
حکمرانی خوب در شهرداری ها به بررسی
شاخص ها ی کلی این مفهوم پرداخته و به
شناسایی متغیرهای مرتبط با این مفهوم
نپرداخته اند.

یافتههای پژوهش
در راستای استخراج عوامل مرتبط با الگوی حکمرانی
خوب در شللهرداری تهران ،از اسللتراتژی گراندد تئوری با
رهیافت ا ستراوس و کوربین ا ستفاده شده ا ست .در این
پژوهش به ن مایش عوا مل علی ،عوا مل زمی نه ای ،عوا مل
مداخله گر ،راهبردها و پ یامدهای مرتبط با الگوی مورد
نظر پرداخته شللده اسللت .در این راسللتا ،کدگذاری ها با
ا ستفاده از فراگرد تحلیل م ستمر داده های کیفی حا صل
از مصللاحبه ،در سلله مرحله باز ،محوری و گزینشللی انجام
شده است.
سوال اول :عوامل علی موثر بر اجرای حکمرانی
خوب در شهرداری شهر تهران کدامند؟
در نظریه داده بنیاد بر اسلللاس رهیافت اسلللتراوس و
کوربین ،عوامل علی به آن دسلللته از مفاهیمی گفته می
شلللود که به طور کلی و در قالب مجموعه ای از کد های
شللناسللایی شللده ،بر راهبرد ها ،عوامل زمینه ای ،عوامل
مداخله گر و پیامدها تاثیر دارند سوال اول پژوهش در پی
بررسللی عوامل موثر بر حکمرانی خوب در شللهرداری ها،
می باشلللد .کد ( )Aمربوط به عوا مل علی بوده که از
مصللاحبه شللونده اول ( )A1تا مصللاحبه شللونده دوازدهم
( )A12تعریف شده است .همچنین ،نتایج حاصل از مقوله
بندی کدها در مرحله کدگذاری محوری در جدول ذیل
ارائه شده است.

مشارکت کنندگان پژوهش
جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش ،شامل مدیران
و مسئولین شهرداری های شهر تهران می باشند .روش
نمونه گیری در این پژوهش نیز ،به صورت گلوله برفی و
هدفمند است .حجم نمونه در روش گراندد تئوری،
نامشخص است و تا جایی که بتوان به اشباع نظری رسید،
تعداد مصاحبه ها ادامه می یابد .از این رو ،با توجه به

جدول  .2نتایج کدگذاری باز و محوری عوامل علی موثر بر حکمرانی خوب
کدهای باز

کدگذاری

کدهای محوری

A1

منافع ذینفعان

A3

حمایت های دولتی

حمایت

A3

حمایت های مجلس

ذینفعان

فشارهای سیاسی

سیاسی

A4, A7, A9,
A6

ارتباط همسوی دولت و شهرداری

A2

نظارت همگانی

A2

مشارکت عمومی

A3, A6, A9,

مطالبات شهروندی

A4, A7, A9,

فشارهای اجتماعی

جامعه مدنی

A6

پاسخگویی و حساب پس دهی به شهروندان

A1

حمایت های مالی نهادهای باالدستی
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 / 8فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،118پايیز 1398

A2, A4, A6,

قوانین باالدستی
وضع قوانین شفاف

A3

دستورالعمل

A5, A6,

مشارکت و همکاری نهادهای باالدستی

A7

تمرکز یا عدم تمرکز در مدیریت شهری

A8

تامین بودجه برای اجرای پروژه های بزرگ شهری

A8

مصوبات مجلس شورای اسالمی

A10

تغییر و تحول در شرایط سیاسی

A10

اطالعات مرتبط با تغییرات در فناوری ها

A9

همگامی شیوه های حکمرانی با تحوالت در دانش و تکنولوژی

A9

سرعت همگامی با تحوالت محیطی در سطح جهانی

های نهادهای

A9

امنیت در محیط سیاسی

A8

تطابق استراتژیک با نظام حقوقی

A8

به کارگیری تجارب انباشته مدیریتی

A8

به کارگیری دانش اقتصاد خرد و کالن در برنامه ریزی ها

A7

طراحی استراتژی انسجام

A7

بررسی موشکافانه حقوقی

باالدستی

تغییر و تحوالت
محیطی

عوامل
استراتژیک

A6

ایجاد روابط موثر با سازمان های دیگر

A6

حام شدن برنامه و سیستم ارزیابی عملکرد و تعیین وظایف و اختیارات

A9

یکپارچهسازی وادغام مراکز متعدد تصمیمگیری و سیاستگذاری و پرهیز از بخشینگری

A9

نظارت وکنترل در روند وسیستم مدیریت و مالکیت

A12

فراهم کردن ساز و کارهای فرهنگی الزم برای اجرای حکمرانی خوب

A12

بسترسازی و ایجاد شرایط برای مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها

A11

نهادینه کردن فرهنگ حکمرانی خوب در سازمان های مرتبط با شهرداری

نتایج حاصل از کدگذاری محوری عوامل علی موثر بر
حکمرانی خوب در شهرداری ها نشان داده که عوامل
جامعه مدنی ،ذینفعان سیاسی و دستورالعمل های نهادهای
باالدستی ،تغییر و تحوالت محیطی ،عوامل استراتژیک،
عوامل مدیریتی و عوامل نهادی از جمله عوامل علی موثر
بر الگوی حکمرانی خوب در شهرداری ها می باشند.
سوال دوم :شرایط و زمینه های مورد نیاز جهت
اجرای حکمرانی خوب در شهرداری شهر تهران
کدامند؟

عوامل
مدیریتی

عوامل نهادی

عوامل زمینه ای ،مجموعه علل و شرایطی که کنشگر
را ترغ یب به روی آوردن به رف تاری خاص میکن ،می
باشد سوال دوم پژوهش در پی بررسی عوامل زمینه ای و
زیرسللللاخللت هللای الزم در الگوی حکمرانی خوب در
شهرداری ها می باشد .کد ( )Bمربوط به عوامل زمینه ای
بوده که از م صاحبه شونده اول ( )B1تا م صاحبه شونده
دوازدهم ( )B12تعریف شده ا ست .نتایج حا صل از مقوله
بندی کدها در مرحله کدگذاری محوری در جدول ذیل
ارائه شده است.

جدول  .3نتایج کدگذاری باز و محوری عوامل زمینه ای حکمرانی خوب
کدگذاری
B1

کدهای باز

کدهای محوری

ایجاد فضای غیررسمی در حین رعایت رسمیت

B1

وحدت رویه

B1

سلسله مراتب پایین

انعطاف پذیری

B2

قوانین تسهیل کننده

سازمانی

B7

شفافیت و پاسخگویی

B7, b10

ساختار منعطف
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B1

تعهد هیئت مدیره به حضور در جلسات

B1

نظم و هماهنگی

B1, B5,

به روز رسانی فناوری

B1, B9, B11,

به کارگیری شبکه های مجازی برای تسریع ارتباطات

B2, B7,

پشتیبانی مالی

B3, B4, B5, B7,

ظرفیت های منابع
سازمانی

نیروی انسانی متخصص

B3, B9,

سیستم اطالع رسانی

B4

ضمانت اجرایی قوانین

B4

تصویب و اصالح قوانین و مقررات خاص برای حکمرانی خوب

B5

رفع موانع قانونی سرمایه گذاری ،درآمد زایی و تامین مالی شهرداری

B7

رفع ابهامات و تعاریف چندگانه قانونی در حکمرانی خوب

B7

برگزاری سیاست ارتباط و برخورد با منابع انسانی

B8

نزدیک سازی دیدگاه های سازمانی

B8

داشتن کمیته راهبری متخصص

مدیریت موثر

B8

تعداد تغییرات در منابع انسانی نسبت به کل تعداد پرسنل

منابع انسانی

B9

مدیریت تفاوت های فرهنگی قومی و ملی

B9

تطبیق فرهنگی

حمایت های
قانونی از حکمرانی
خوب

نتایج حاصل از کدگذاری محوری عوامل زمینه ای حکمرانی خوب در شهرداری ها نشان داده که انعطاف پذیری
سازمانی ،ظرفیت های منابع سازمانی ،حمایت های قانونی از حکمرانی خوب و مدیریت موثر منابع انسانی از جمله زیرساخت
های الزم برای حکمرانی خوب در شهرداری ها می باشند.
سوال سوم :چالش ها و مشکالت اجرای حکمرانی خوب در شهرداری شهر تهران کدامند؟
ایللن بخللش در پللی بررسللی چللالش هللا و مشللکالت حکمرانللی خللوب در شللهرداری هللا اسللت .کللد ( )Cمربللوط بلله
عوامللل مداخللله گللر بللوده کلله از مصللاحبه شللونده اول ( )C1تللا مصللاحبه شللونده دوازدهللم ( )C12تعریللف شللده اسللت.
نتللایج حاصللل از کدگللذاری بللاز و محللوری داده هللای کیفللی گللرداوری شللده جهللت شناسللایی چللالش هللای حکمرانللی
خوب در شهرداری تهران ،در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  . 4نتایج کدگذاری باز و محوری عوامل مداخله گر در حکمرانی خوب
کدگذاری
C1

کدهای باز
عدم وجود قوانین مناسب

C1, C2, C4,

موانع قانونی

C3, C4,

موانع دولتی

C1
C2, C6,
C1, C4, C12,

کدهای محوری

موانع حقوقی و قانونی

فساد مالی و اداری
قانون گریزی مسئولین
مشکالت مالی

C3

عدم بومی سازی شهرداری

C3

عدم وجود فرهنگ مشارکت

C6

مقاومت شهرداری در برابر تغییر

C6

عدم آشنایی مدیران و شهروندان از فواید حکمرانی خوب

C6

بحران های طبیعی و هزینه های سرسام آور

C6

قدیمی بودن بدنه تیم ارزیابی کننده

C6

عدم صالحیت حرفه ای مدیران

C7

عدم قابلیت در محاسبه ریسک برکناری مدیران
طراحي الگوی حکمراني خوب در شهرداری تهران
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C7

اختالف میان مدیران ارشد

C4

عدم به روزرسانی اطالعات و دانش مدیران با تحوالت نوین

C9

عدم حمایت های کافی و الزم از سوی مدیران ارشد

نتایج حاصل از کدگذاری محوری عوامل مداخله گر
در حکمرانی خوب در شهرداری ها نشان داده که موانع
حقوقی و قانونی ،موانع فرآیندی در سازمان و ضعف های
مدیریتی از جمله عوامل مداخله گر در حکمرانی خوب در
شهرداری ها می باشند.
سوال چهارم :راهبرد های مورد نیاز جهت اجرای
حکمرانی خوب در شهرداری شهر تهران کدامند؟

سلللوال چ هارم پژوهش در پی بررسلللی راهبرد های
حکمرانی خوب در شهرداری ها می باشد .کد ( )Dمربوط
به راهبردها بوده که از مصلللاحبه شلللونده اول ( )D1تا
م صاحبه شونده دوازدهم ( )D12تعریف شده ا ست .نتایج
حاصل از کدگذاری باز و محوری داده های کیفی گرداوری
شده با استفاده از ابزار مصاحبه ،در جدول ذیل ارائه شده
است.

جدول  .5نتایج کدگذاری محوری راهبردهای پیاده سازی حکمرانی خوب
کدگذاری

کدهای محوری

کدهای باز
D2

جانشین پروری مدیران آینده

D2, D6,

آموزش مهارت های رهبری

توسعه ظرفیت های

D7

به کارگیری متخصصین مدیریت امور شهری در اداره شهر

D2

افزایش ظرفیت های یادگیری در سازمان

D1

خصوصی سازی پروژه های شهری

آموزشی

D1, D8,

تعریف پروژه های تامین کننده مالی

D2, D9,

جذب اسپانسرهای مالی

افزایش ظرفیت

D10

همسوسازی قوانین با اهداف شهرداری

های اقتصادی و

D1

تدوین قوانین تسهیل کننده

D8

کاستن مخرب های زیست محیطی

D2

افزایش اختیارات شهرداری

D5

افزایش ارتباطات موثر سازمان با مردم

D5, D8,
D6

تامین مالی

افزایش ظرفیت های اعتمادسازی در بین مردم و نهادهای دولتی
به کارگیری موثر از رسانه ها

D5

برقراری ارتباطات موثر با مدیران دولتی

D12

رفع تبعیض در جامعه

D11

انعکاس خواسته های مردم

D1, D2, D9, D12,

افزایش ظرفیت های تکنولوژی

D4

کاهش بوروکراسی در سازمان

D12

اجرای سیاست عدم تمرکز

D4

کاهش سلسله مراتب سازمانی

D12

سرعت بخشیدن به کارها

نتایج حاصل از کدگذاری محوری راهبردهای موثر در
حکمرانی خوب در شهرداری ها نشان داده که توسعه
ظرفیت های آموزشی ،افزایش ظرفیت های اقتصادی،
تقویت ارتباطات موثر با جامعه مدنی و افزایش چابکی
سازمانی دسته بندی می شوند.

تقویت ارتباطات
موثر با جامعه مدنی

افزایش چابکی
سازمانی

سوال پنجم :حکمرانی خوب در شهرداری شهر
تهران ،چه پیامدها و دستاوردهایی را به دنبال دارد؟
سللوال پللنجم پللژوهش در پللی بررسللی پیامللدهای
حکمرانللی خللوب در شللهرداری هللا مللی باشللد .کللد ()E
مربللوط بلله پیامللدها بللوده کلله از مصللاحبه شللونده اول
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( )E1تلللا مصلللاحبه شلللونده دوازدهلللم ( )E12تعریلللف
شللده اسللت.نتایج حاصللل از کدگللذاری بللاز و محللوری

داده های کیفلی گلرداوری شلده ،در جلدول ذیلل ارائله
شده است.

جدول  .6نتایج کدگذاری باز و محوری پیامدهای حکمرانی خوب
کدگذاری
E1, E6
E2, E6, E10,

کدهای باز
آگاهی سازی
افزایش مشارکت در جامعه

E1

افزایش حساسیت جامعه به محیط زیست

E2

افزایش فعالین داوطلب

E9

امکان نظارت مستقیم مردم بر فعالیت های شهرداری

E2

افزایش توان تشکل های مردمی

E3, E4

توسعه پایدار زیست محیطی

E6

استفاده بهینه از منابع مالی

E6

استفاده بهینه از نیروهای داوطلب

E7

برون سپاری خدمات شهرداری به بخش خصوصی

E2

کاهش فقر

E2

ارتقای کیفیت زندگی شهری

E4

توسعه پایدار شهری

E4, E8,
E5

کدهای محوری

توسعه مشارکت

بهبود عملکرد
شهرداری

امنیت و آسایش زندگی شهروندان

توسعه پایدار شهری

کاهش فاصله طبقاتی

E5, E10,

افزایش اعتماد شهروندان

E6

افزایش عدالت اجتماعی

نتایج حاصل از کدگذاری محوری پیامدهای حکمرانی
خوب در شهرداری ها نشان داده که توسعه مشارکت ،بهبود
عملکرد شهرداری و توسعه پایدار شهری از جمله پیامدهای
حکمرانی خوب در شهرداری ها می باشند.
در این تحقیق برای کدگذاری محوری از رهیافت
استرواس و کوربین در نظریه داده بنیاد استفاده شد .این
پارادایم چهارچوبی منسجم است که به کمک آن میتوان
روابط احتمالی میان مقولهها را مورد سنجش قرار داد و از
طرفی دیگر امکان فهم نسبتاً جامع پدیده مورد نظر را

فراهم میکند زیرا در آن عوامل علّی و زمینهای که موجب
روی آوردن کنشگر ،به فعالیتی خاص ،که همان مقوله
محوری است میشود ،راهبرد هایی که برای مدیریت
وضعیت پیشآمده و تحقق بخشیدن به مقوله محوری
اتخاذ میشود ،عوامل مداخلهگری که تسهیل گر یا مانع
تیثیرگذاری عوامل علّی و زمینهای بر مقوله محوری
میشود ،و پیامدهایی ناشی از راهبرد های اتخاذی نشان
داده میشود .این پارادایم مدل این تحقیق است
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عوامل زمینه ای
 انعطاف پذیری سازمانی
 ظرفیت های منابع سازمانی
 حمایت های قانونی از حکمرانی خوب
 مدیریت موثر منابع انسانی

(پدیده اصلی)

استراتژی ها

پیامدها

عوامل علی

 جامعه مدنی

به کارگیری موثر ظرفیت

راهبردهای پیاده سازی حکمرانی خوب

دسللل تاورد های پ یاده

 ذینفعان سیاسی
 دستورالعمل های نهادهای باالدستی
 تغییر و تحوالت محیطی
 عوامل استراتژیک

های قانونی ،اقتصلللادی،

 توسعه ظرفیت های آموزشی

سازی حکمرانی خوب

آموزشلللی و انسلللانی در

 افزایش ظرفیت های اقتصادی

 توسعه مشارکت

جهت بهبود حکمروایی

 تقویت ارتباطات موثر با جامعه مدنی

 بهبود عملکرد

 افزایش چابکی سازمانی

 عوامل مدیریتی

شهرداری
 توسعه پایدار شهری

 عوامل نهادی

عوامل مداخله گر
موانعی که در مسلللیر اجرای حکمرانی خوب در شلللهرداری تهران
مداخله می کنند.
 موانع حقوقی و قانونی
 موانع فرآیندی در سازمان
 ضعف های مدیریتی
شکل  .1مدل پارادایمی حکمرانی خوب در شهرداری ها

هملللانطور کللله در ملللدل پلللارادایمی اسلللتراوس و
کوربین مشاهده ملی شلود ،عواملل عللی ،عواملل زمینله
ای ،عوامللل مداخللله گللر ،راهبردهللا و پیامللدهای مللوثر و
ملللرتبط بلللا حکمرانلللی خلللوب در شلللهرداری تهلللران
استخراج شده اند.
کدگذاری گزینشی
کدگذاری گزینشی به معنای یکپارچه کردن و پاالیش
نظریه است که از طریق کشف مقوله مرکزی امکانپذیر
است .مقوله مرکزی نمایانگر مضمون اصلی پژوهش است.
مقوله مرکزی حاصل همه تحلیلها را در چند کلمه
میریزد و نشان میدهد کل پژوهش در مورد چیست
(استراوس و کوربین .)2000 ،مقوله مرکزی در حکمرانی
خوب در شهرداری ها ،به کارگیری موثر ظرفیت های

قانونی ،اقتصادی ،آموزشی و انسانی در جهت بهبود
حکمروایی می باشد .با در نظر گرفتن مفهوم حکمرانی
خوب در شهرداری ها ،عنوان " به کارگیری موثر ظرفیت
های قانونی ،اقتصادی ،آموزشی و انسانی در جهت بهبود
حکمروایی" برای مقوله محوری در کدگذاری گزینشی
مناسب یافت شد ،زیرا بازنمایی خوبی از کل تحقیق برای
خواننده فراهم میکند و از طرفی بر مبنای رهیافت
استراوس و کوربین ،مقوله محوری بایستی به گونه ای نام
گذاری شود که ارتباط معنایی با اکثریت شاخص ها در
سطوح عوامل علی ،زمینه ای ،مداخله گر ،استراتژی ها و
پیامدها داشته باشد.
امروزه با توجه به پیچیده شدن روزافزون مسائل
شهری و چند بعدی شدن ساختار تصمیم گیری در
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مدیریت شهری ،مبحث حکمرانی خوب در شهرداری ها و
همچنین مقوله محوری به کارگیری موثر ظرفیت های
قانونی ،اقتصادی ،آموزشی و انسانی در جهت بهبود
حکمروایی ،از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در این راستا ،شرایط علی موثر بر به کارگیری موثر
ظرفیت های قانونی ،اقتصادی ،آموزشی و انسانی در جهت
بهبود حکمروایی ،شامل عواملی همچون ذینفعان سیاسی،
جامعه مدنی ،دستورالعمل های نهادهای باالدستی ،تغییر
و تحوالت محیطی ،عوامل استراتژیک ،عوامل مدیریتی و
عوامل نهادی می باشد .این عوامل مستقیما بر پدیده
محوری در مدل حکمرانی خوب در شهرداری ها تاثیر
گذارند.
از سویی ،در راستای پیاده سازی حکمرانی خوب در
شهرداری تهران ،موانع و چالش هایی وجود دارند که
موجب می شود ،در به کارگیری موثر ظرفیت های قانونی،
اقتصادی ،آموزشی و انسانی در جهت بهبود حکمروایی،
خلل هایی وارد شود .این عوامل مداخله گر ،هم بر روی
شرایط علی و هم بر روی راهبردهای پیاده سازی حکمرانی
خوب در شهرداری تهران تاثیر می گذارند .عوامل مداخله
گر در حکمرانی خوب در شهرداری تهران ،شامل مواردی
از قبیل موانع حقوقی و قانونی ،موانع فرآیندی در سازمان
و ضعف های مدیریتی می باشند.
همانطور که گفته شد ،این چالش ها و موانع بر روی
راهبردهای پیاده سازی حکمرانی خوب در شهرداری تهران
نیز موثرند .این راهبردها شامل مواردی از قبیل توسعه
ظرفیت های آموزشی ،افزایش ظرفیت های اقتصادی و
تقویت ارتباطات موثر با جامعه مدنی و افزایش چابکی
سازمانی می شوند.
از سویی ،بایستی در جهت پیاده سازی حکمرانی خوب
در شهرداری تهران ،بسترها و الزاماتی فراهم شوند تا زمینه
های ایجاد فضا برای به کارگیری موثر ظرفیت های قانونی،
اقتصادی ،آموزشی و انسانی در جهت بهبود حکمروایی
فراهم شود .این عوامل بر روی راهبردهای پیاده سازی
حکمرانی خوب در شهرداری تهران موثرند .عوامل زمینه
ای موثر بر راهبردهای پیاده سازی حکمرانی خوب در

شهرداری تهران شامل مواردی از قبیل انعطاف پذیری
سازمانی ،ظرفیت های منابع سازمانی ،حمایت های قانونی
از حکمرانی خوب و مدیریت موثر منابع انسانی می شوند.
از سویی ،راهبردهای پیاده سازی حکمرانی خوب در
شهرداری تهران ،دارای پیامدهایی همچون توسعه
مشارکت ،بهبود عملکرد شهرداری و توسعه پایدار شهری
می باشد.
با توجه به مدل استخراج شده در زمینه حکمرانی
خوب در شهرداری تهران و شناسایی شاخص های سطوح
عوامل علی ،زمینه ای ،مداخله گر ،استراتژی ها و پیامدها،
به اندازه گیری شاخص های مدل از لحاظ میزان اهمیت و
رتبه آن پرداخته می شود .در این راستا ،فرضیات مدل در
ادامه ارائه شده اند.
فرضیه اول:
عوامللل علللی مللوثر بللر حکمرانللی خللوب در
شللهرداری تهللران از لحللات اهمیللت و رتبلله از
جایگاه یکسانی برخوردارند.
در راستای رتبه بندی عوامل علی موثر بر حکمرانی
خوب در شهرداری تهران از لحاظ میزان اهمیت ،از آزمون
رتبه بندی فریدمن استفاده می شود .جدول  ،7به نمایش
آماره های آزمون فریدمن پرداخته است.
جدول  .7نتایج آماره های آزمون جهت بررسی آزمون
فریدمن
حجم نمونه
Chi-square
Df
سطح معناداری

15
22/956
6
0/001

طبق نتایج مشاهده شده در جدول  7بر اساس آزمون
فریدمن ،می توان اینگونه استدالل کرد که این آزمون با
درجه آزادی  6و سطح معناداری  95درصد اطمینان،
معنادار بوده و میان عوامل علی موثر بر حکمرانی خوب در
شهرداری تهران ،از نظر اهمیت و رتبه ،اختالف معناداری
وجود دارد.
جدول  8به نمایش میانگین رتبه های عوامل علی موثر
بر حکمرانی خوب در شهرداری تهران و ترتیب اهمیت شان
از دیدگاه پاسخ دهندگان در این پژوهش ،خواهد پرداخت.
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جدول  .8آزمون فریدمن

رتبه

میانگین رتبه
5/07

عوامل علی

1

جامعه مدنی

2

دستورالعمل های نهادهای باالدستی

4/96

3

عوامل مدیریتی

4/75

4

ذینفعان سیاسی

4/39

5

تغییر و تحوالت محیطی

3/54

6

عوامل استراتژیک

2/96

7

عوامل نهادی

2/32

در سطح معناداری  p<0/05نتایج حاصل از آزمون
فریدمن جهت رتبه بندی عوامل علی موثر بر حکمرانی
خوب در شهرداری تهران ،نشان داده که این ابعاد از نظر
اهمیت و رتبه از جایگاه یکسانی برخوردار نیستند و دارای
اختالف معناداری هستند .در این راستا ،عامل جامعه مدنی
از بیشترین میزان اهمیت و عوامل نهادی از کمترین
اهمیت برخوردارند.
فرضیه دوم:
عواملل زمینله ای ملوثر بلر حکمرانلی خلوب
در شللهرداری تهللران از لحللات اهمیللت و رتبلله از
جایگاه یکسانی برخوردارند.
در راستای رتبه بندی عوامل زمینه ای موثر بر
حکمرانی خوب در شهرداری تهران از لحاظ میزان اهمیت،
از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده می شود .جدول ،9
به نمایش آماره های آزمون فریدمن پرداخته است.

جدول  .9نتایج آماره های آزمون جهت بررسی آزمون
فریدمن

حجم نمونه

15

Chi-square
Df

18/140
3
0/000

سطح معناداری

طبق نتایج مشاهده شده در جدول  7بر اساس آزمون
فریدمن ،می توان اینگونه استدالل کرد که این آزمون با
درجه آزادی  3و سطح معناداری  95درصد اطمینان،
معنادار بوده و میان عوامل زمینه ای موثر بر حکمرانی
خوب در شهرداری تهران ،از نظر اهمیت و رتبه ،اختالف
معناداری وجود دارد.
جدول  10به نمایش میانگین رتبه های عوامل زمینه
ای موثر بر حکمرانی خوب در شهرداری تهران و ترتیب
اهمیت شان از دیدگاه پاسخ دهندگان در این پژوهش،
خواهد پرداخت.

جدول  .10آزمون فریدمن

1

ظرفیت های منابع سازمانی

میانگین رتبه
3/50

رتبه

عوامل زمینه ای

2

حمایت های حقوقی و قانونی

2/71

3

مدیریت موثر منابع انسانی

2/21

4

انعطاف پذیری

1/57

در سطح معناداری  p<0/05نتایج حاصل از آزمون فریدمن
جهت رتبه بندی عوامل زمینه ای موثر بر حکمرانی خوب
در شهرداری تهران ،نشان داده که این ابعاد از نظر اهمیت
و رت به از جای گاه یکسلللانی برخوردار نیسلللت ند و دارای
اختالف معناداری هسلللتند .در این راسلللتا ،ظرفیت های

منابع سازمانی در باالترین میزان اهمیت و انعطاف پذیری
از کمترین میزان اهمیت برخوردار است.
فرضیه سوم:
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سطح معناداری

عوا مل مداخ له گر موثر بر حکمرانی خوب در
شللهرداری تهران از لحات اهمیت و رتبه از جایگاه
یکسانی برخوردارند.
در راسللل تای رت به ب ندی عوا مل مداخ له گر موثر بر
حکمرانی خوب در شلللهرداری تهران از لحللاظ میزان
اهمیت ،از آزمون رتبه بندی فریدمن اسللتفاده می شللود.
جدول  ،11به نمایش آماره های آزمون فریدمن پرداخته
است.
جدول  .11نتایج آماره های آزمون جهت بررسی آزمون
فریدمن

15
8/346
2

حجم نمونه
Chi-square
Df

0/015

طبق نتایج مشاهده شده در جدول  7بر اساس آزمون
فریدمن ،می توان اینگونه اسلللتدالل کرد که این آزمون با
درجه آزادی  2و سلللطح معناداری  95درصلللد اطمینان،
مع نادار بوده و م یان عوامل مداخله گر موثر بر حکمرانی
خوب در شللهرداری تهران ،از نظر اهمیت و رتبه ،اختالف
معناداری وجود دارد.
جدول  12به ن مایش م یانگین رت به های عوا مل
مداخله گر موثر بر حکمرانی خوب در شللهرداری تهران و
ترتیب اهمیت شلللان از دیدگاه پاسلللخ دهندگان در این
پژوهش ،خواهد پرداخت.

جدول  .12آزمون فریدمن

رتبه

عوامل مداخله گر

1

ضعف های مدیریتی

میانگین رتبه
2/30

2

موانع فرآیندی در سازمان

2/27

3

موانع حقوقی و قانونی

1/43

در سطح معناداری  p<0/05نتایج حاصل از آزمون
فریدمن جهت رتبه بندی عوامل مداخله گر موثر بر
حکمرانی خوب در شهرداری تهران ،نشان داده که این ابعاد
از نظر اهمیت و رتبه از جایگاه یکسانی برخوردار نیستند و
دارای اختالف معناداری هستند .در این راستا ،ضعف های
مدیریتی از بیشترین میزان اهمیت و موانع حقوقی و قانونی
در کمترین میزان اهمیت قرار گرفته اند.

اسللتراتژی هللای پیللاده سللازی حکمرانللی
خللوب در شللهرداری تهللران از لحللات اهمیللت و
رتبه از جایگاه یکسانی برخوردارند.
در راستای رتبه بندی استراتژی های پیاده سازی
حکمرانی خوب در شهرداری تهران از لحاظ میزان اهمیت،
از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده می شود .جدول ،13
به نمایش آماره های آزمون فریدمن پرداخته است.

فرضیه چهارم:
جدول  .13نتایج آماره های آزمون جهت بررسی آزمون فریدمن

حجم نمونه
Chi-square
Df
سطح معناداری

طبق نتایج مشاهده شده در جدول  13بر اساس آزمون
فریدمن ،می توان اینگونه استدالل کرد که این آزمون با
درجه آزادی  3و سطح معناداری  95درصد اطمینان،
معنادار بوده و میان استراتژی های پیاده سازی حکمرانی

14
14/291
3
0/003

خوب در شهرداری تهران ،از نظر اهمیت و رتبه ،اختالف
معناداری وجود دارد.
جدول  14به نمایش میانگین رتبه های استراتژی های
پیاده سازی حکمرانی خوب در شهرداری تهران و ترتیب
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اهمیت شان از دیدگاه پاسخ دهندگان در این پژوهش،
خواهد پرداخت.
جدول  .14آزمون فریدمن

رتبه

استراتژی ها

1

تقویت ارتباطات موثر با جامعه مدنی

میانگین رتبه
3/50

2

توسعه ظرفیت های آموزش

2/54

3

افزایش ظرفیت های اقتصادی

2/04

4

افزایش چابکی سازمانی

1/93

در سطح معناداری  p<0/05نتایج حاصل از آزمون
فریدمن جهت رتبه بندی استراتژی های پیاده سازی
حکمرانی خوب در شهرداری تهران ،نشان داده که این ابعاد
از نظر اهمیت و رتبه از جایگاه یکسانی برخوردار نیستند و
دارای اختالف معناداری هستند .در این راستا ،تقویت
ارتباطات موثر با جامعه مدنی از بیشترین میزان اهمیت و
افزایش چابکی سازمانی از کمترین میزان اهمیت
برخوردارند.

پیامللدهای حکمرانللی خللوب در شللهرداری
تهللران از لحللات اهمیللت و رتبلله از جایگللاه
یکسانی برخوردارند.
در راستای رتبه بندی پیامدهای حکمرانی خوب در
شهرداری تهران از لحاظ میزان اهمیت ،از آزمون رتبه
بندی فریدمن استفاده می شود .جدول  ،15به نمایش آماره
های آزمون فریدمن پرداخته است.

فرضیه پنجم:
جدول  .15نتایج آماره های آزمون جهت بررسی آزمون فریدمن

15
4/542
2
0/003

حجم نمونه
Chi-square
Df
سطح معناداری

طبق نتایج مشاهده شده در جدول  15بر اساس آزمون
فریدمن ،می توان اینگونه استدالل کرد که این آزمون با
درجه آزادی  2و سطح معناداری  95درصد اطمینان،
معنادار بوده و میان پیامدهای حکمرانی خوب در شهرداری
تهران ،از نظر اهمیت و رتبه ،اختالف معناداری وجود دارد.

جدول  16به نمایش میانگین رتبه های پیامدهای
حکمرانی خوب در شهرداری تهران و ترتیب اهمیت شان
از دیدگاه پاسخ دهندگان در این پژوهش ،خواهد پرداخت.

جدول  .16آزمون فریدمن

رتبه

پیامدها

1

توسعه مشارکت

میانگین رتبه
2/23

2

توسعه پایدار شهری

2/17

3

بهبود عملکرد سازمانی

1/60
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در سطح معناداری  p<0/05نتایج حاصل از آزمون
فریدمن جهت رتبه بندی پیامدهای حکمرانی خوب در
شهرداری تهران ،نشان داده که این ابعاد از نظر اهمیت و
رتبه از جایگاه یکسانی برخوردار نیستند و دارای اختالف
معناداری هستند .در این راستا ،توسعه مشارکت از
بیشترین اهمیت و بهبود عملکرد سازمانی از کمترین
اهمیت برخوردارند.
بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش ،کدهای محوری مرتبط با مدل
حکمرانی خوب در شهرداری تهران در طبقه های عوامل
علی ،عوامل زمینه ای ،عوامل مداخله گر ،استراتژی ها و
پیامدها ،شناسایی شده اند .در ادامه به شرح تفصیلی نتایج
کدگذاری ها پرداخته شده است.
سوال اول:
-

عوامل علی موثر بر اجرای حکمرانی خوب در
شهرداری شهر تهران کدامند؟

تفسیر نتایج:
نتلللایج حاصلللل از تحلیلللل کیفلللی داده هلللای
گللردآوری شللده از طریللق کدگللذاری بللاز و محللوری،
نشلللان داده کللله ،شلللاخص هلللایی همچلللون منلللافع
ذینفعان ،حمایلت هلای دولتلی ،حمایلت هلای مجللس،
فشللارهای سیاسللی و حمایللت هللای زیسللت محیطللی در
دسللته مقوللله حمایللت هللای ذینفعللان سیاسللی قللرار
گرفتله انلد .املروزه ،شلهرداری تهلران در ملدیریت املور
شهری ،با مسائلی مواجه اسلت کله گاهلا نملی توانلد بله
صللورت مسللتقل بللر هملله آن هللا تسلللط داشللته باشللد.
امللوری همچللون کنتللرل جمعیللت شللهری ،کنتللرل
ترافیک ،ملدیریت آللودگی هلای شلهری ،سیسلتم هلای
حمل و نقلل و ملواردی از ایلن قبیلل ،نیازمنلد حمایلت
هللای نهادهللای باالدسللتی یللا همتللراز اسللت .در ایللن
مللوارد ،حمایللت هللای دولللت یللا مجلللس ،همللاهنگی بللا
سللازمان هللای اعطللا کننللده مجللوز بللرای سللاخت پللروژه
هللای شللهری یللا همللاهنگی بللا ارگللان هللای محللیط
زیسللت ،نشللان دهنللده ضللرورت همکللاری هللای بللین
سازمانی است.

یکلی از عوامللل مهمللی کله بللر روی تصللمیم گیللری
هللای شللهرداری هللا در جهللت حکمرانللی خللوب مللوثر
است ،جامعله ملدنی اسلت .جامعله ملدنی بله ارتباطلات
و نقللش مللوثر مللردم و شللهروندان در تصللمیم گیللری
هلللای نهادهللللای باالدسلللتی و مسللللئولی همچللللون
شللهرداری اسللت .شللهرداری تهللران در راسللتای اجللرای
حکمرانللی خللوب بایسللتی فضللایی را فللراهم کنللد تللا
نهادهللای مردمللی بتواننللد نقللش مللوثرتری در مللدیریت
مسللائل شللهری داشللته باشللند .شللاخص هللایی همچللون
نظلللارت همگلللانی ،مشلللارکت عملللومی ،مطالبلللات
شللهروندی ،فشللارهای اجتمللاعی ،پاسللخگویی و حسللاب
پس دهی بله شلهروندان در دسلته مقولله جامعله ملدنی
قرار می گیرند.
شللهرداری هلا نمللی تواننللد بلله طللور مسللتقل بللرای
اجللرای سیاسللت هللای شللهری و همچنللین حکمرانللی
خللوب ،قللانون گللذاری کننللد .در بسللیاری از مواقللع،
نهادهلللای باالدسلللتی همچلللون مجللللس ،قلللوانین و
دسللتورالعمل هللایی را بللرای شللهرداری هللا پایلله ریللزی
مللی کننللد ،کلله پیللروی از آن هللا ،از الزامللات حکمرانللی
خللوب اسللت .حمایللت هللای مللالی نهادهللای باالدسللتی،
قللوانین باالدسللتی ،وضللع قللوانین شللفاف ،مشللارکت و
همکللاری نهادهللای باالدسللتی ،همللاهنگی میللان بخللش
نامه ها و دسلتورالعمل هلا ،هملاهنگی میلان بودجله هلا،
و حللس رقابللت پللذیری در بنگللاه هللای توسللعه شللهری
در طبقلله شللاخص هللای دسللتورالعمل هللای نهادهللای
باالدستی قرار می گیرند.
در راسللتای اجللرای حکمرانللی خللوب در شللهرداری
ها ،نملی تلوان تحلوالت سیاسلی ،اقتصلادی ،اجتملاعی،
فرهنگلللی ،ملللدیریتی ،فنلللاوری و غیلللره را نادیلللده
انگاشللت .امللروزه ،سیسللتم هللا در سللطوح سیاسللی،
اقتصللادی ،فرهنگللی و مللواردی از ایللن قبیللل در عرصلله
هللای بللین المللللی ،بلله شللکلی مسللتمر در حللال تغییللر
هستند .الزمله پیلاده سلازی حکمرانلی خلوب آن اسلت
کلله شللهرداری تهللران در تصللمیم گیللری هللای خللود،
تغییللر و تحللوالت محیطللی را مللورد بررسللی قللرار دهللد.
شللاخص هللای تغییللر و تحللول در شللرایط سیاسللی،
اطالعللات مللرتبط بللا تغییللرات در فنللاوری هللا و امنیللت
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در محللیط سیاسللی در دسللته مقوللله تغییللر و تحللوالت
محیطی قرار می گیرند.
یکللی از عوامللل مهمللی کلله در اسللتقرار حکمرانللی
خلللوب در شلللهرداری تهلللران ملللوثر اسلللت ،نگلللاه
اسللتراتژیک بلله مسللائل اسللت .اگللر در سللطح اسللتراتژی
هللا و راهبردهللا ،بلله حکمرانللی خللوب توجلله نشللود ،در
سطوح عملیلاتی نیلز نبایلد انتظلار تحقلق آن را داشلت.
شللاخص هللایی همچللون تطللابق اسللتراتژیک بللا نظللام
حقللوقی ،بلله کللارگیری تجللارب انباشللته مللدیریتی و
ایجللاد روابللط مللوثر بللا سللازمان هللای دیگللر در دسللته
عوامل استراتژیک قرار گرفته اند.
اینکلله صللحبت از حکمرانللی خللوب یللا حکمروایللی
مطلللوب بلله میللان مللی آیللد ،توجلله بلله سللوی سللطوح
مللدیریتی سللازمان هللایی همچللون شللهرداری هللا مللی
رود .اساسللللا ،مهمتللللرین عامللللل در پیللللاده سللللازی
حکمرانلللی خلللوب در شلللهرداری هلللا ،ملللدیران و رده
ملللدیریتی سلللازمان اسلللت .حلللاکم شلللدن برنامللله و
سیسللللتم ارزیللللابی عملکللللرد و تعیللللین وظللللایف و
اختیللارات ،یکپارچلله سللازی و ادغللام مراکللز متعللدد
تصللمیم گیللری و سیاسللت گللزاری و پرهیللز از بخشللی
نگلللری و ملللواردی از ایلللن قبیلللل در دسلللته عواملللل
مدیریتی قرار گرفته اند.
املللروزه سلللازمان هلللا در جواملللع مختللللف ،در
بسللترهای فرهنگللی ،تللاریخی و ایللدئولوژیک مربللوط بلله
جامعلله خودش لان زیسللت مللی کننللد .از ایللن رو ،تحقللق
مللدل هللای مختلللف مللدیریتی بللدون توجلله بلله تللاریخ،
فرهنللگ و ارزش هللای آن جوامللع ،امللری واهللی و پللو
است .فلراهم کلردن سلاز و کارهلای فرهنگلی الزم بلرای
اجللرای حکمرانللی خللوب ،تقویللت سللالمت اداری در
سللازمان و نهادینلله کللردن فرهنللگ حکمرانللی خللوب در
سللازمان هللای مللرتبط بللا شللهرداری هللا در دسللته
شاخص های عوامل نهادی قرار می گیرند.
سوال دوم:
-

شرایط و زمینه های مورد نیاز جهت اجرای
حکمرانی خوب در شهرداری شهر تهران
کدامند؟

تفسیر نتایج:

نتلللایج حاصلللل از تحلیلللل کیفلللی داده هلللای
گللردآوری شللده از طریللق کدگللذاری بللاز و محللوری،
نشللان داده ک له شللاخص هللایی همچللون ایجللاد فضللای
غیررسللمی در حللین رعایللت رسللمیت ،سلسللله مراتللب
پللایین ،قللوانین تسللهیل کننللده ،شللفافیت و پاسللخگویی،
سللاختار منعطللف ،فضللای مشللارکت ،انعطللاف پللذیری
سلللازمانی ،مسلللئولیت پلللذیری ملللدیران بوروکراسلللی
پللایین در سللازمان ،در دسللته مقوللله انعطللاف پللذیری
سازمانی قرار ملی گیرنلد .یکلی از مسلائلی کله بسلیاری
از سازمان های بلزرگ همچلون شلهرداری هلا در پیلاده
سللازی الگوهللای مللدیریتی نللوین همچللون حکمرانللی
خللوب بللا آن مواجلله انللد ،سللاختارهای سللنتی سللازمانی
اسللت کلله توانللایی سللازگاری بللا تغییللر و تحللوالت
محیطللی را ندارنللد .بلله عنللوان مثللال ،بوروکراسللی هللا،
سللاختارهای دسللت و پللاگیری هسللتند کلله توانللایی
پاسلللخگویی ملللوثر بللله نیازهلللای اربلللاب رجلللوع و
شللهروندان را بلله شللهرداری هللا نمللی دهنللد .از ایللن رو،
انعطللاف پللذیر کللردن سللاختار سللازمان و فرآینللدهای
آن ،نقلش بسللزایی در پیلاده سللازی حکمرانلی خللوب در
شهرداری ها دارند.
یکللی از بسللترهای مهللم و اساسللی در پیللاده سللازی
حکمرانللی خللوب در شللهرداری تهللران ،ظرفیللت هللای
درون سازمانی اسلت .ظرفیلت هلای منلابع سلازمانی بله
مللواردی همچللون پشللتیبانی هللای مللالی ،فضللای درون
سلللازمانی همچلللون سلللالمت اداری ،زیرسلللاخت هلللای
فنللاوری اطالعللات و ارتباطللات و مللواردی از ایللن قبیللل
اشللاره مللی کنللد .تعهللد هیئللت مللدیره بلله حضللور در
جلسات ،نظلم و هملاهنگی ،بله روز رسلانی فنلاوری ،بله
کارگیری شلبکه هلای مجلازی بلرای تسلریع ارتباطلات،
پشللتیبانی مللالی ،نیللروی انسللانی متخصللص و آمللوزش
مدیران بله صلورت حضلوری و مجلاری در دسلته مقولله
ظرفیت های منابع سازمانی قرار می گیرند.
اجلللرای حکمرانلللی خلللوب در شلللهرداری تهلللران،
نیازمنلد پشلتوانه هللای حقلوقی و قللانونی اسلت .در ایللن
راسللتا ،ضللمانت هللای اجرایللی قللانون بایللد بلله گونلله ای
سللازماندهی شللوند کلله هللر گونلله تخلللف و فسللاد اداری
در سازمان هلا را ملورد شناسلایی قلرار داده و بله شلدت
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بللا آن هللا برخللورد نماینللد .ضللمانت اجرایللی قللوانین،
تصلللویب و اصلللالح قلللوانین و مقلللررات خلللاص بلللرای
حکمرانی خلوب در دسلته مقولله حمایلت هلای قلانونی
از حکمرانی خوب قرار می گیرند.
با توجه بله اینکله مزیلت اسلتراتژیک هلر سلازمانی،
منللابع انسللانی آن سللازمان اسللت ،از ایللن رو ،نیروهللای
انسللانی نقللش عمللده ای در پیللاده سللازی الگوهللای
مختلللف مللدیریتی دارنللد .اگللر بسللترهای الزم بللرای
فللراهم کللردن منللابع انسللانی بللا کیفیللت ،آمللوزش هللای
الزم و سیسللتم هللای تشللویق و تنبیلله بللرای آن هللا
فللراهم نشللود ،نمللی تللوان انتظللار پیللاده سللازی مللوثر
حکمرانلللی خلللوب در شلللهرداری تهلللران را داشلللت.
شللاخص هللایی همچللون برگللزاری سیاسللت ارتبللاط و
برخورد بلا منلابع انسلانی ،نزدیلک سلازی دیلدگاه هلای
سللازمانی ،داشللتن کمیتلله راهبللری متخصللص ،تعللداد
تغییللرات در منللابع انسللانی نسللبت بلله کللل تعللداد
پرسلللنل ،تمرکلللز گرایلللی در مقابلللل علللدم تمرکلللز و
مللدیریت مشللارکت نیللروی انسللانی در همکللاری هللای
بللین سللازمانی در دسللته مقوللله مللدیریت مللوثر منللابع
انسانی قرار می گیرند.
سوال سوم:
-

فرآینللدهای سللازمانی ،نقللش بسللزایی در اجللرای
حکمرانللللی خللللوب در شللللهرداری تهللللران دارنللللد.
فرآینلللدهای سلللازمانی ،بللله مجموعللله فعالیلللت هلللا و
ارتباطات درون سازمانی اطلالق ملی شلود کله در طلول
سللاعات فعالیللت هللای کللاری در سللازمان ،تعریللف شللده
ملللی باشلللند .مشلللکالت ملللالی ،علللدم بلللومی سلللازی
شللهرداری ،عللدم مشللخص بللودن جایگللاه رهبللران و
زیاده خواهی هلا و انتظلارات غیرمعملول اعضلا از جملله
موانع فرآیندی در سازمان هستند.
همانطور که گفتله شلد ،ملدیران بلا تصلمیم گیلری
ها و حمایلت هلایی کله از سیاسلت هلای سلازمانی ملی
کنند ،ملی تواننلد تلاثیرت بسلزایی را در اجلرای الگلوی
حکمرانللی خللوب داشللته باشللند .اگللر رده مللدیریتی و
مللدیران سللازمان ،دچللار ضللعف هللای عمللده ای باشللند،
نمللی تللوان انتظللار داشللت کلله حکمرانللی خللوب در
سللازمان پیللاده سللازی شللود .قللدیمی بللودن بدنلله تیملله
ارزیللاب ،عللدم صللالحیت حرفلله ای مللدیران و الزم از
سللوی مللدیران ارشللد و سللطحی نگللری مللدیران در
مواجهلله بللا تهدیللدات در زمللره ضللعف هللای مللدیریتی
قرار می گیرند.
سوال چهارم:

چالش ها و مشکالت اجرای حکمرانی خوب در
شهرداری شهر تهران کدامند؟

تفسیر نتایج:

-

استراتژی های مورد نیاز جهت اجرای حکمرانی
خوب در شهرداری شهر تهران کدامند؟

تفسیر نتایج:

نتلللایج حاصلللل از تحلیلللل کیفلللی داده هلللای
گللردآوری شللده از طریللق کدگللذاری بللاز و محللوری،
نشللان داده کلله عللواملی از قبیللل عللدم وجللود قللوانین
مناسللب ،موانللع قللانونی ،موانللع دولتللی ،فسللاد مللالی و
اداری ،قللانون گریللزی مسللئولین ،عللدم مشللارکت در
حللل چللالش هللای حقللوقی و عللدم حمایللت هللای
نهادهای قلانون گلذار در دسلته موانلع حقلوقی و قلانونی
قللرار مللی گیرنللد .نلله تنهللا در پیللاده سللازی الگللوی
حکمرانللی خللوب در شللهرداری تهللران ،بلکلله بللرای
اجللرای هللر گونلله سیاسللت و تصللمیم گیللری در هللر
سللازمانی ،موانللع حقللوقی و قللانونی ،از اساسللی تللرین
چالش های پیش روی مدیران است.

نتلللایج حاصلللل از تحلیلللل کیفلللی داده هلللای
گللردآوری شللده از طریللق کدگللذاری بللاز و محللوری،
نشللان داده کلله مولفلله هللایی همچللون جانشللین پللروری
ملدیران آینلده ،آملوزش مهللارت هلای رهبلری از جمللله
راهبردهللای توسللعه ظرفیللت هللای آموزشللی هسللتند.
آمللوزش و سیسللتم هللای آموزشللی ،نقللش بسللزایی در
تربیللت منللابع انسللانی و همچنللین مللدیران شللهرداری
در راسلللتای اجلللرای حکمرانلللی خلللوب در شلللهرداری
تهران دارنلد .اسلتقرار حکمرانلی خلوب ،نیازمنلد اصلول
آموزشللی اسللت کلله بتللوان از طریللق آن ،بسللترهای الزم
بللرای رشللد و توسللعه یللادگیری کارکنللان در ارتبللاط بللا
حکمرانی خوب در شهرداری را فراهم کرد.

طراحي الگوی حکمراني خوب در شهرداری تهران

 / 20فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،118پايیز 1398

با توجه به اینکه شلهرداری هلا بلرای اجلرای پلروژه
هلللای سلللاخت و سلللاز شلللهری و همچنلللین توسلللعه
خللدمات بلله شللهروندان ،از طریللق همکللاری هللای بللین
سللازمانی و خصوصللی سللازی ،بهتللر مللی توانللد عللدالت
اقتصللادی و اجتمللاعی را در شللهر پیللاده سللازی کنللد ،از
ایللن رو ،توسللعه ظرفیللت هللای تللامین مللالی از طریللق
جذب سرمایه گلذاران بخلش هلای خصوصلی و دولتلی،
راهکللار مهمللی در توسللعه پللروژه هللای شللهری اسللت.
خصوصللی سللازی پللروژه هللای شللهری ،تعریللف پللروژه
هللای تللامین کننللده مللالی ،جللذب اسپانسللرهای مللالی و
مللدیریت بللر مبنللای نتیجلله در طبقلله راهبللرد افللزایش
ظرفیت های اقتصادی و تامین مالی قرار گرفتند.
همللانطور کلله در بخللش عوامللل علللی گفتلله شللد،
جامعلله مللدنی ،نقللش مهمللی در برقللراری ارتبللاط میللان
مللردم و خواسللته هللای شللهروندی شللان بللا نهادهللایی
همچللون شللهرداری هللا دارنللد .شللهرداری تهللران مللی
توانلللد از طریلللق توسلللعه کانلللال هلللای ارتبلللاطی بلللا
شللهروندان ،زمینلله هللای الزم بللرای افللزایش اعتمللاد
شللهروندان و توسللعه همکللاری هللای آن هللا را فللراهم
کند .افزایش ارتباطلات ملوثر سلازمان بلا ملردم ،افلزایش
ظرفیللت هللای اعتمللاد سللازی در بللین مللردم و نهادهللای
دولتی ،بله کلارگیری ملوثر از رسلانه هلا و کنتلرل رشلد
بللیش از حللد جمعیللت شللهری در طبقلله راهبردهللای
تقویللت ارتباطللات مللوثر بللا جامعلله مللدنی قللرار مللی
گیرند.
بللا توجلله بلله اینکلله سللاختارهای سللازمانی ایسللتایی
همچللون بوروکراسللی ،موانللع جللدی ای را در مسللیر
پاسللخگویی بلله نیازهللای شللهروندان ایجللاد مللی کنللد ،و
از طرفللی ،در محیطللی کلله بلله صللورت روزافللزون بللا
تغییللر و تحللوالت سللریع مواجلله اسللت ،ضللروری اسللت
کلله فرآینللدها و سللاختارهای سللازمانی شللهرداری ،بلله
سللمت انعطلاف پللذیری بیشللتر و بلله دنبللال آن ،چللابکی
سلللازمانی بیشلللتری هلللدایت شلللود .شلللاخص هلللایی
همچللون افللزایش ظرفیللت هللای تکنولللوژی ،کللاهش
بوروکراسللی در سلللازمان و وحللدت رویللله در تصلللمیم
گیری در طبقله راهبلرد افلزایش چلابکی سلازمانی قلرار
می گیرند.

سوال پنجم:
-

حکمرانی خوب در شهرداری شهر تهران ،چه
پیامدها و دستاوردهایی را به دنبال دارد؟

تفسیر نتایج:
نتلللایج حاصلللل از تحلیلللل کیفلللی داده هلللای
گللردآوری شللده از طریللق کدگللذاری بللاز و محللوری،
نشللان داده کلله شللاخص هللایی از قبیللل آگللاه سللازی،
افلللزایش مشلللارکت در جامعللله ،افلللزایش حساسلللیت
جامعلله بلله محللیط زیسللت ،افللزایش فعللالین داوطلللب و
گسلللترش جامعللله ملللدنی در دسلللته پیاملللد توسلللعه
مشللارکت قللرار گرفتلله انللد .پیللاده سللازی حکمرانللی
خللوب در شللهرداری ،موجللب افللزایش جلللب اعتمللاد
شللهروندان بلله ایللن سللازمان مللی شللود .راهبردهللایی
همچللون تقویللت ارتباطللات مللوثر بللا جامعلله مللدنی و
تشلللکل هلللای مردملللی ،موجبلللات توسلللعه مشلللارکت
شلهروندان در تصللمیم گیللری هلای سللازمانی شللهرداری
تهللران را فللراهم مللی کنللد .بلله عنللوان مثللال ،در بحللث
تفکیلللک زبالللله هلللای شلللهری ،افلللزایش مشلللارکت
شللهروندان در مکللانیزه کللردن زباللله هللای شللهری ،مللی
توانللد ،اثربخشللی فعالیللت هللای شللهرداری در سیسللتم
های تفکیک زباله ها را تقویت نماید.
مهمتللرین وظیفلله شللهرداری هللا ،پاسللخگویی بلله
نیازهللای شللهروندان و افللزایش رفللاه آن هللا در محللیط
شللهری اسللت .کللالن شللهرهایی همچللون تهللران ،بللا
افللزایش روزافللزون جمعیللت شللهری و مهللاجرت هللای
بللی رویلله ،بللا مسللائل و مشللکالت جللدی ای رو بلله
روسلللت کللله نیازمنلللد همکلللاری بلللا سلللازمان هلللا و
شللهروندان اسللت .بللا اجللرای مللوثر حکمرانللی خللوب در
شلهرداری تهللران ،در گللام اول ،عملکلرد بهللره ورتللری از
شللهرداری تهللران را شللاهد خللواهیم بللود .افللزایش تللوان
تشکل هلای مردملی و افلزایش ظرفیلت هلای اقتصلادی
در دسلته پیامللد بهبلود عملکللرد شلهرداری قللرار گرفتلله
اند.
یکللی از پیامللدهای مهمللی کلله اجللرای حکمرانللی
خللوب در شللهرداری تهللران بلله دنبللال دارد ،توسللعه
پایللدار شللهری اسللت .توسللعه پایللدار شللهری ،از دغدغلله
هللا و مسللائل مهللم مللدیریت امللور شللهری اسللت کلله در
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سللطوح کللالن دولتللی هللم ،یکللی از اصللول مهللم در
برناملله هللای راهبللردی اسللت .توسللعه پایللدار شللهری،
منجللر بلله افللزایش عللدالت اقتصللادی و اجتمللاعی و بلله
دنبلال آن افلزایش رفلاه شلهروندان و توسلعه اعتمللاد آن
هللا بلله سللازمان هللای مجللری همچللون شللهرداری و
همچنین مسلئوالن جامعله اسلت .کلاهش فقلر ،ارتقلای
کیفیت زنلدگی شلهری ،توسلعه پایلدار شلهری ،کلاهش
فاصللله طبقللاتی و کللاهش هزینلله هللای خللدمات شللهری
از جمللله شللاخص هللای پیامللد توسللعه پایللدار شللهری
هستند.

-

پیشنهادات کاربردی
-

-

-

شللهرداری تهران بایسللتی در راسللتای انعطاف
پذیر تر کردن سلللاختار سلللازمانی خود تالش
بیشلللتری کند .در این راسلللتا ،ایجاد فضلللای
غیررسلللمی در حین رعایت رسلللمیت ،وحدت
رویه ،سللللسلللله مراتب پایین ،قوانین تسلللهیل
کننده ،شفافیت و پا سخگویی ،ساختار منطعف،
فضلللای مشلللارکت ،سلللیسلللتم های یکپارچه
اطالعاتی ،کاهش بوروکراسلللی ،شلللفافیت در
م سئولیت ها ،وجود سیا ست های تو سعه ای از
پایین به باال ،تشلللکیل تیم های کاری و تمرکز
پایین در سازمان موثر است.
همچنین می توان از طریق بله روز رسللللانی
فناوری ،به کارگیری شلللبکه های مجازی برای
تسریع ارتباطات ،پشتیبانی مالی ،نیروی انسانی
متخصلللص ،مدیریت دانش ،بسلللترهای قانونی،
شفافیت مالی در درآمدها ،برنامه های آموز شی
برای مدیران ،تدوین منشلللور اخالقی ،ظرفیت
های فرهنگی سلللاز مان ،نیرو های داوط لب و
کمیته های تخصلللصلللی ،ظرفیت های منابع
سازمانی را در شهرداری تهران باال برد.
همچنین حمایت های قانونی از حکمرانی خوب
از طریق ضلللمانت اجرایی قوانین ،تصلللویب و
اصلللالح قوانین و مقررات خاص برای حکمرانی
خوب ،رفع موانع قللانونی سلللرمللایلله گللذاری،

-

-

درآ مدزایی و تامین مالی شلللهرداری و رفع
ابهامات و تعاریف چندگانه قانونی در حکمرانی
خوب کارساز است.
از سلللویی ،مدیر یت موثر م نابع انسلللانی در
شهرداری از اهمیت زیادی برخوردار است که از
طریق برگزاری سلللیاسلللت ارتباط و برخورد با
م نابع انسلللانی ،نزدیک سلللازی دیدگاه های
سللازمانی ،داشللتن کمیته راهبری متخصللص،
تمرکز گرایی در م قا بل عدم تمرکز ،مدیر یت
تفللاوت هللای فرهنگی قومی و ملی ،تطبیق
فرهنگی و مدیریت مشللارکت نیروی انسللانی در
همکاری های بین سلللازمانی اجرا می شلللود.
همچنین ،توسلللعه ظرفیت های آموزشلللی در
شلللهرداری از طریق جانشلللین پروری مدیران
آی نده ،آموزش م هارت های رهبری و افزایش
ظرفیت های یادگیری در سلللازمان می تواند تا
حدودی موثر باشد.
یکی دیگر از راهکارهایی که بسللیار مهم اسللت،
افزایش ظرفیت های اقت صادی و تامین مالی در
شللهرداری اسللت .این امر از طریق خصللوصللی
سلللازی پروژه های شلللهری ،تعریف پروژه های
تامین مالی ،جذب اسللل پانسلللر های مالی،
هم سو سازی قوانین با اهداف شهرداری ،تدوین
قوانین تسلللهی لل کننللده ،افزایش اختیللارات
شهرداری ،استقالل در عملکرد و کاهش دخالت
احزاب سیاسی در اداره شهر امکان پذیر است.
از سللویی ،شللهرداری تهران بایسللتی ارتباطات
موثرتری را با جام عه مدنی برقرار ک ند .به
کارگیری موثر از رسلللا نه ها ،رفع تبعیض در
جامعه ،انعکاس خواسلللته های مردم ،سلللپردن
کارهای مردم به مردم ،رشد سیاسی و اجتماعی
مردم در امور ،خودگردانی یللا خودمللدیریتی
مردم ،کنترل ر شد بیش از حد جمعیت شهری
و مواردی از این دسللللت ،می توا ند به بهبود
ارتباط شهرداری با جامعه مدنی ختم شود.
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