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تحلیل ساختاری حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران در پرتو رویکرد حکمروایی شایسته شهری
محمد حسین بوچانی  ،مظفر صرافی  ،جمیله توکلینیا  ،علی دشتی
دریافت2931/60/12 :؛

پذیرش2931/26/60 :

چکیده

این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و میدیریت
محل در قانون اساس جمهوری اسالم ایران با معیارهای رویکرد حکمروای شایسته شیهری ماابقیت
دارد .با خوانش قانون اساس  ،تالش شد که محتوای آن ،بهعنوان اصل ترین منبی برنامیهریزی در سیا
مل و ساختار مدیریت محل  ،براساس معیارهای حکمروای شایسته شهری بررس شود .در بعد نظری،
با بهکارگیری رویکرد حکمروای شایسته و بررسی آن در پیونید بیا مقتتییال محلی اییران ،یار و
ارزیاب قیانون اساسی بهدسیت آمید .شیاخ های انتخا شید ،،متکیکا از هکیت شیاخ اصیل
اثربخک  ،تمرکززدای و توجه به مقتتیال محل  ،برابری و مساوال ،حی مکیارکت و شیهروندمداری،
پاکحساب  ،جهتگیری توافق  ،قانونمداری و مسئولیتپذیری هستند .این پژوهش از نوع پژوهشهیای
محتیوای قیانون اساسی از ریی
بنیادییتوسعهای است که از روش تحلییا محتیوا بیرای ترسییر کیری
ن
فرایندهای بقهبندی نظاممند و رمزبندی استراد ،کرد ،است .نتایج بهدستآمد ،نکان م دهید ،در قیانون
اساس به شاخ های حکمروای شایسته شهری در دو سا مل و محل تأکید شید ،اسیت و از مییان
شاخ های یادشد ،،شاخ های «ح مکارکت» و «مسئولیتپذیری» از بیکیترین و «تمرکززدایی » و
«قانونمداری» از کمترین میزان اناباق بیا قیانون اساسی برخوردارنید؛ بنیابراین ،رویکیرد موردحماییت
قانونگییذار در زمییان تییدوین قییانون اساس ی  ،مبتن بییر جلییا مکییارکت شییهروندان ،مسییئولیتپذیری،
پاسخگوی ساختارهای دولت به شوراها و تمرکززدایی از ادار ،امیور ککیور از ریی تکیکیا شیوراهای
محل بود ،است .آنچه در قانون اساس در مورد رابایه حاکمییت ملی و میدیریت محلی آمید ،اسیت،
مناب بر معیارهای حکمروای شایسته شهری است.
کلیدواژهها:حکمروای شایسته شهری ،حکومت مل  ،مدیریت محل  ،قانون اساس جمهوری اسالم ایران.
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 .دانکجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانککد ،علوم زمین ،دانکگا ،شهید بهکت  ،تهران ،ایران (نویسند ،مسئول)
 .دانکیار برنامهریزی و راح شهری و مناقهای ،دانککد ،علوم زمین ،دانکگا ،شهید بهکت  ،تهران ،ایران.
 .دانکیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانککد ،علوم زمین ،دانکگا ،شهید بهکت  ،تهران ،ایران.
 .استادیار حقوق ،دانککد ،حقوق،دانکگا ،آزاد اسالم واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
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تجربههای جهان نکان م دهد که برای تحق توسیعه پاییدار و پیکیرفت همهجانبیه در ادار ،هیر
ساح از فتا ،تمرکززدایی  ،دموکراسی ریرمتمرکیز ،و کو سیازی سیاختارهای حیاکمیت ،
ازسرگیری برنامهریزی مردمپایه و محیطپایه و توجه به مقتتیال محلی  ،الزامیات اجتنا ناپیذیر
هستند .همانگونه که شیو ،حکومت داری متمرکز و از باال بیه پیایین ،فاقید اثرگیذاری و کارآمیدی
است ،الگوی برنامهریزی شهری و مناقهای که ریکه در مراهیم مهندس صرف قرن نیوزدهم دارد
نیز منسوخ شد ،است .در برنامهریزی نااقلیدوس ن فریدمن فتا مرکززدای شد ،اسیت (فرییدمن،
 191 ،29۱۱و  )199و جین هیلیر در این دیدگا ،،شیهروندان را فراتیر از تماشیا و ییا حتی
مصرفکنند ،نتایج برنامهریزی ،تعریف م کند (هیلیر)2۱ ،29۱۱ ،؛ از سوی دیگیر ،پیکیگامان
همچون یورگن هابرماس ،جاشوا کوهن ،و فیککین جیمیز ایین رویکیرد را در قالیا دموکراسی
مکارکت و مکورت تحلیا و از آن حمایت م کنند (آلمندینگر .)29۱3 ،همچنین دیوید هاروی
( )2931برنامهریزی مناقهای و شهری را فرایندی سیاس برای تحق کارویژ« ،ح به شهر» برای
توسعه م داند .بهعبارل دیگر ،برنامهریزی شهری حیوز،ای در پی بسییج اجتمیاع شیهروندان،
تسهیاکنند ،یادگیری اجتماع  ،انعاافپذیر ،بد ،بسیتان پاییه ،ریرمتمرکیز ،و تأمینکننید ،منیاف
عموم از ری شراکتپذیری بخش خصوص تعریف م شود (اجالل و دیگیران .)2932 ،بیر
این اساس ،برنامه ریزی بیش از آنکه دانک فن و مهندس و یا حت اقتصادی و اجتمیاع باشید،
دانک میانرشتهای برای تحق حکمروای شایسته شهری است که با نگاه میانرشتهای در حوز،
اجتماع  ،نهادهای مدن را بهعنوان مداف حقوق شهروندی و تقویتکنند ،مکارکت مردم برای
اثرگذاری بر سیاستگذاریهای عموم  ،برجسته م کند؛ در حوز ،اقتصادی ،بخش خصوصی را
بهعنوان عاما تولید در تقویت سرمایهگذاریها و رشد تولید ناخال مل بهمنظور افزایش درآمید
سرانه و پویای اقتصاد و بازار و ایجاد رفا ،نسب درنظر م گیرد و درنهاییت در حیوز ،سیاسی  ،بیر
نقش دولت بیهعنوان تسیهیاکنند ،فعالیتهیای عمیوم در راسیتای فراهمسیازی محیای بیرای
پیکرفت پایدار بهمنظور ایجاد ثبال و توسعه عدالت اجتماع در جامعیه بیا توجیه بیه مقتتییال
محل تأکید دارد.
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حکمروای شایسته ،الگووار ،نوین است که در پ نقد ساختارمند حکومیتداری مبتنی بیر
بازار و همچنین واگذاری تمام تصدیها به بخش خصوص است؛ ازاینرو،حکمروایی شایسیته،
جایگزین مرهوم حکومت شد ،و پژوهشهای گسترد،ای با محورییت آن انجیام شید ،اسیت .فیان
واردن در پژوهک با درنظر گرفتن هرت عاما اصل برای بررس شبکهها و بیه روش قیاسی  ،بیه
مقایسه حکومت و حکمروای پرداخته است (جدول شمار.)2 ،
جدول شماره ( .)6مقایسه ویژگیهای اصلی حکومت و حکمروایی
عوامل

حکمروایی

حکومت

بازیگران

تعداد بسیار محدود مکارکتکنندگان
ً
عواما اجرای اساسا دولت

تعداد بسیار زیاد مکارکتکنندگان
بازیگران بخش خصوص و عموم

کارکردها

مکاور،ای صورل نم گیرد.
هیچگونییه همکییاریای در صییورلبندی سیاسییتها و
اجرای آنها صورل نم گیرد.
گسترش زیاد موضوعال سیاس

انجام مکاور،
همکییاری تییا حیید امکییان در صییورلبندی و اج یرای
سیاستها
گسترش کم موضوعال سیاس

ساختار

مرزهای بسته
عتویت ریرارادی
فراوان و مدلزمان اندک تعاما

مرزهای بسیار باز
عتویت داو لبانه (ارادی)
فراوان و مدلزمان بسیار اندک تعاما

اقتدار سلسلهمراتب  ،رهبری متصا به باال
تعاما خصمانه  /روابط متتاد
برخوردهای ریررسم
پنهانکاری

مکاور ،افق  /تحرک دورن
تواف بر سیر هنجارهیای تکنوکراتیی  /روابیط تعیاون
(همکاریمنکانه)
برخوردهای بسیار ریررسم
باز بودن (شرافیت)

آزادی عمییا بییاالی دولییت از جامعییه (هییدایتشیید/ )،
تسلط دولت
گرو،های ذینر جامعه هیچ نروذی در دولت ندارند.
هیچ تعادل یا همزیست بین بازیگران وجود ندارد.

آزادی عما اندک دولیت از جامعیه (خودسیازماند/)،
تسلط پراکند ،دولت
گرو،های ذینر  ،نروذ پراکند،ای در دولت دارند.
تعاما و همزیست بین بازیگران وجود دارد.

قراردادهای
تعامل

توزیع
قدرت
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نتایج پژوهک دیگر که توسط سالت و همکارانش در سال  1669دربار ،حکمروای شایسیته
شایسته شهری در کالنشهرهای اتحادیه اروپا انجام شید ،اسیت ،نکیان م دهید کیه حکمروایی
شایسته در سا شهری و مناقهای ،فرایندی است که براسیاس کینش متقابیا مییان سیازمانها و
نهادهای رسم ادار ،شهر ازی سو ،و نهادهای ریررسم جامعه مدن یا عرصه عموم از سیوی
دیگر ،شکا م گیرد .درواق  ،تغیییر جهیت اندیکیه از کیماندازهای دولیتگرا بهسیمت نقیش
کنکگران متعارف همانند انجمنهای مدن  ،و سیازمانهای اجتمیاع محلی بیهعنوان بخشهیای
دوا لیا بیرای حییا مسییااا اجتمییاع و تیأمین خییدمال (می کینلی  )23 ،2333 ،و بخییش
خصوص اسیت (ساداشییوا )21 ،166۱ ،؛ ازایینرو ،اگر یه حکومتهیای ملی  ،هنیوز سیهم
عمد،ای در توسعه شهرها دارند ،اما حوز ،سیاستگذاری به نوع بازی ندساح و ندنقکی
تبدیا شد ،است .دولتها نهتنها در اروپا و امریکا ،بلکه در بسیاری از ککورهای درحالتوسعه نیز
با اثر پذیرفتن از فرایند جهان شدن و تحت تأثیر نهادهای بینالملل همچون سازمان ملا متحد و
سازمانهای وابسته به آن ،مانند بان جهان  ،صندوق بینالملل پول و نیز سنتهای سیاس ویژ،
خود ،اقدام به بازساختاربندی کرد،اند و یا درحال گذار به ساختار جدیدی هستند (شیکا شیمار،
 )2که مؤلرههای شرافیت ،پاسخگوی  ،ح اظهارنظر همگان  ،اجماعگرای  ،تمرکززدای و توجیه
به مقتتیال محل  ،دموکراس ریرمتمرکز ،کارآمدی و اثربخک  ،و مکارکت لب در شییو ،ادار،
جامعه بهعنوان عواما کلیدی آن تلق م شوند.

شکل شماره ( .)6مفاهیم کلیدی مفید در تحلیل حکمروایی منطقه کالنشهری در عصر جدید
منبع :سالت و دیگران۴ ،2۰۰9 ،
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مروری بر پژوهشهای انجامشید ،در میورد حکمروایی شایسیته شیهری نکیان م دهید کیه
ً
حکمروای بر همیاری حکومت و جامعه مدن مبتن است و تلویحا بهمعن اقیدام مکیترک بیرای
تحق پایداری جامعیه و سیرزمین تلقی م شیود و بنیابراین ،بیهمعنای وجیود اهیداف مکیترک،
ار و های ارزش و قواعد مکترک ،تعاما پیوسته و خواست برای دستیاب به منرعیت جمعی
است که از ری انجام اقدامال انررادی قابادستیاب نیست (راکودی .)3۱1 ،1662 ،
نخستین جرقههای توجه به شاخ های درون حکمروای شایسته شهری در ایران نیز به پیش
از رح نظریه حکمروای و جهان شدن شاخ های موردتأکید آن مربیوط م شیود؛ پیکیگامان
مکرو ه با رح مراهیم مانند تمرکززدای  ،توجه به مدیریتهای محل و مکارکتهای مردمی
در ادار ،امور شهرها و روستاها ،در پ دگرگون سیاختاری در ادار ،امیور ملی و محلی در اییران
بودند؛ اگر ه استقرار مدیریت محل تا زمان وقوع انقیال اسیالم بیهتعوی افتیاد ،امیا شیرایط
خاص ماالبال مدن و سیاس به تب شرایط جهان و بهویژ ،توجه به نقش میردم در حکومیت از
منظر اسالم ،سبا شد ،رویکرد محل که مبنای برای شکاگیری فرایندهای حکمروای شایسته شیهری
است ،با محوریت سلسلهمراتا شوراها در اصول مختلف یی از قبیا اصول شکم ،هرتم ،دوازدهم ،صدم
تا صدوشکم ییی قانون اساس بهصورل مستقیم و ریرمستقیم مورد توجه قرار گیرد .بیهعبارل روشینتر،
تغییر رویه در برنامهریزی و ادار ،امور محل در ار و قانون اساس  ،بستر این جهیتگییری را
در راستای توانمندسازی ،پایداری توسیعه ،حکمروایی شایسیته ،مکیارکت اجتمیاع  ،توجیه بیه
مقتتیال محل و درنهایت ،تقسیم کار مل و محل ایجیاد کیرد .بازتیا تحقی ایین ترکیر در
جایگا ،واقع نظام شورای در ادار ،امور ککور است که بر نهادسازی مدن و واگذاری امور میردم
به خودشان اشار ،دارد (هاشم و بو ان  ،)262 ،2932 ،اما در عما ،عدم ترکیی امیور ملی و
محل ازی سو و سیار ،دولت بر ادار ،امور محل  ،تیداوم اقتصیاد سیاسی ن رانتپاییه ،و متمرکیز
کردن ساختار مدیریت در سازمانهای وابسته به دولت مرکزی از سوی دیگر ،باعث شد ،است کیه
حت با وجود خواست عموم و ضرورلهای جهان  ،حکمروایی شایسیته شیهری در میدیریت
شهری ایران محق نکد ،و یا با الشهای جدیای روبهرو باشد.
مییروری بییر پژوهشهییای انجامشیید ،در اییران نکییان م دهیید کییه آرییاز پژوهشهییای حییوز،
حکمروای شهری در ایران مربوط به سالهای  29۱1به بعد بود ،است و پس از این سیال بیود کیه
ضرورل توجه به این حوز ،در جامعه دانکگاه  ،افزایش یافت .محتوای این پژوهشها بییانگر آن
است که ارلا آنها با رویکیرد تحقیقیال توسیعهای انجیام شید ،و درصیدد تکیری ابعیاد ایید،
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حکمروای خو بود،اند .مهمترین کتا در این حوز ،کتا «حکمرانی خیو  ،بنییان توسیعه»
است که در آن تمرکززدای بهعنوان بخک از فرایند ارتقا و بهبود عملکرد حاکمیت مل و مدیریت
محل در شهرها و منا و نواح سکونتگاه  ،از سوی حاکمیت پذیرفتیه م شیود تیا مبنیای
برای اجرای حکمروای شایسته بر مبنای مردمپایگ باشد (میدری و خیرخواهان.)29۱9 ،
«حقوق برنامهریزی شهری» ،کتا دیگری است که در حوز ،مکارکت در شهر بیا نگیا ،حقیوق
نوشته شد ،است و به بررس مداخله قدرل عموم در شهرسازی پرداختیه و قیوانین میرتبط در ایین
حوز ،را بررس م کند (رضیای زاد .)2932 ،،همچنیین ،در پژوهکی کیه دشیت بیا عنیوان «میدل
مالو دموکراس محل در ایران در پرتو نظریه دموکراس مکیارکت  ،بیهمنظور تحقی حکمروایی
شایسته شهری» انجام داد ،است ،اصول دموکراس را در دو سا مل و محل  ،ساری دانسته و بییان
داشته است که تنها ،تراول در شیو ،،مقیاس و محیدود ،اعمیال آن اسیت (دشیت )12۱ ،2932 ،؛ از
سوی دیگر ،ازآنجاکه دموکراس مکارکت  ،حداکثر مکارکت آگاهانیه و سیاختارمند میردم در ادار،
امور ،پیش و پس از انتخا نمایندگان را دربر م گیرد ،ظهور مرهوم دموکراس محل مکارکت را
گریزناپذیر م داند و اذعان م کند که این نظام در حال حاضر در ایران بهصورل معیو  ،درحیال
اجرا است و برای رسیدن به آن باید همکاری الزم بین سه یف مردم ،سازمانهای محل انتخاب
و ریرانتخاب  ،و دولت ایجاد شود .به ورکل  ،مرور پژوهشهای از این دست نکیان م دهید کیه
ارلا آنها با بررس الگوهای مدیریت شهری ،پیکنهادهای برای مدیریت شیهری در حوز،هیای
نظیارت  ،مقررالگیذاری ،اجیرا ،و همییاهنگ بیرای تحقی حکمروایی شایسیته اراایه کرد،انیید؛
درحال که مسئله پژوهش حاضر ،فراتر از پژوهشهای انجامشد ،،با نگیا ،بیه فرادسیتترین سیند
مرج یی قانون اساس جمهوری اسالم ایران ییی بهدنبال واکیاوی شیرایط بیالقو ،و بالرعیا تحقی
حکمروای شایسته شهری در ایران است؛ زیرا نگا ،دوبار ،به نخستین و باالترین سند مرج در این
حوز ،برای اصالح مسیر و ارااه راهبردهای عملیات  ،ضروری بهنظر م رسد .ازجملیه مرتبطتیرین
پژوهشها در این مورد ،پژوهک با عنوان «قلمرو جغرافیای ککور و قانون اساسی اییران» اسیت
که با بررس مراهیم مانند قلمرو ککور و تمامیت ارض  ،قانون اساس را ملتپایه دانسته اسیت
(زارع و پوراحمد.)13 ،29۱0 ،
هاشم نیز در مقالهای با عنوان «قانون اساس و حاکمیت مردم» ،با ارااه تحلیل توصییر از
قانون اساس  ،ضمن برشمردن زمینههای تحق حاکمیت مردم در ادار ،ککور به تعارضال درونی
قانون اساس نیز اشار ،کرد ،است (هاشم .)992 ،29۱9 ،
نوآوری موضوع مقاله حاضر به این دلیا دارای اهمیت است که تاکنون نقش قانون اساسی در

اجرای حکمروای شایسته در ساوح شیهری و مناقیهای ،بیهویژ ،در میدیریت شیهری در اییران،
نادید ،گرفته شد ،و الزم است ظرفیتهای بالقو ،آن دوبار ،برای وض قانون ،از سیوی قیو ،مقننیه و
ازسییرگیری سیاسییتهای اجرای ی در قییو ،مجریه،بررس ی شییود؛ بنییابراین ،اییین نوشییتار بییهدنبال
پاسخگوی به این پرسش است که «کدام اصول مربوط به روابط بیین حاکمییت ملی و میدیریت
محل در قانون اساس با معیارهای رویکرد حکمروای شایسته شهری ماابقیت دارد» .در پاسیخ
به این پرسش ،این فرضیه مارح است که معیارهای رویکرد حکمروای شایسیته شیهری در قیانون
اساس جمهوری اسالم ایران در مورد روابط حاکمیت ملی و محلی میورد توجیه قیرار گرفتیه
است.به این منظور ،با درنظر گرفتن ضرورل نگیا ،مردمپاییه و مکانپاییه بیه میدیریت شیهری۱ ،
شاخ و  99زیرشاخ در رویکرد حکمروای شایسیته شیهری راحی شید؛ سی س بیا روش
تحلیا محتوا بههمرا ،اتخاذ ی رویکرد نظاممند و یار و روششیناخت کارآمید و منسیجم،
قانون اساس بازخوان شد .در پایان ،با بررس کیر و نحو ،توزی شاخ ها و زیرشیاخ های
حکمروای شایسته شهری در اصول قانون اساس  ،یافتههای بهدستآمد ،بحث و جم بندی شد.
 .1روش پژوهش

مقاله حاضر بهلحاظ ماهییت ،از نیوع پژوهشهیای بنییادی و بیهلحاظ هیدف ،از نیوع پژوهشهیای
توسییعهای اسییت .روش تجزیییهوتحلیا داد،هییا در اییین مقالییه ،تحلیییا محتییوا اسییت .کری نییدروف
( )166۱تحلیا محتوا را روش برای استنباط تکرارپذیر و معتبر داد،ها در متون م داند؛ روش برای
کندوکاو معنای نمادین پیامها ،با هدف فراهم کردن شناخت و بینش و ارااه نیوع تصیویر از واقعییت
بهعنوان راهنمای عما ،که بهمثابه ابزار در اختیار پژوهکگر قرار م گیرد .گروهی از پژوهکیگران بیر
این نظر هستند که توصیف ویژگ ظاهری یی پییام بهشیکا عینی و نظاممنید ،نیدان ارزشییمند
نیسیت و یی پژوهکیگر باید از استنباط و قتاول خود بهر ،بگیرد و س نس محتوای پنهان یی پییام
ارتبا را توصیف و ترسیر کند (استون و دیگران .)2300 ،براساس این دو برداشت ،تحلیا محتیوا
به دو دسته کم و کیر تقسیم م شود .تحلییا محتوای کم به ور گسترد ،در رسیانههای جمعی
بهمنزله شیو،ای کیه عناصیر مربیوط بیه متن را آشیکار م کنید و قابیا نمونیهگیری تصیادف اسیت،
کاربرد دارد؛ درحال که ،تحلیا محتوای کیر بیکتر با ککیف معیان بنیادین در پیام سیروکار دارد
که دربردارند ،انتخا هدفمند مواردی است که بازتا دهند ،پرسشهای پژوهش هستند.
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ازآنجاکه پژوهش حاضر ،قانون اساس را بهعنوان اصل ترین سند فرادست توسیعه در ککیور
برای واکاوی شاخ های حکمروای شایسته شیهری بهصیورل هدفمنید انتخیا کیرد ،اسیت و
نهتنها شکا ظاهری و تولید اعداد و ارقیام ،بلکیه ترسییر ذهنی ن محتیوای داد،هیای آن بیرای اراایه
توصیف و ترسیر موضوع اهمیت دارد ،از روش تحلیا محتوای کیر استراد ،کرد ،اسیت؛ اگر یه
برای تعیین معناداری و بیان آماری مؤلریههای میوردپژوهش ،از روش تحلییا محتیوای کمی نییز
استراد ،شد ،است.
عینیت نتایج در این روش ،بهوسیله وجود ی فرایند رمزگذاری نظاممند که از ری سه رهیافیت
متراول بهدست م آیید ،تتیمین م شیود (هسییه و شیانون  .)1661 ،تحلییا محتیوای عرفی ییا
قراردادی که در آن هیدف ،شیرح یی پدیید ،اسیت؛ تحلییا محتیوای جهیتدار کیه در آن ،نظرییه
ازپیشموجود م تواند به تمرکز بر پرسشهای پژوهش و تعیین رح رمزگیذاری اولییه و ارتبیاط بیین
رمزها کم کند؛ و تحلیا محتوای تلخیص که با شناسای و کم کیردن کلمیهها ییا متیمونهای
ویژ ،موجود در متن ،با هدف فهم گونگ کاربرد این کلمهها یا محتوای آنها در متن آراز م شود.
ازآنرو که ،این پژوهش با رویکرد قیاس  ،بر مبنای نظریه «حکمروای شایسته شیهری» پییش
م رود ،رویکرد تحلییا محتیوای جهیتدار کیه بیهدنبال معتبیر کیردن و گسیترش دادن مرهیوم
ار و نظری است ،بهعنوان رویکرد اصل آزمون فرضیه انتخا شد ،است.
در این مقا له برای ترسیر معان پنهان و آشکار متن قانون اساس بیا رویکیرد تحلییا محتیوای
جهتدار ،براساس شاخ های مدل تحقی  ،با خوانش ی مقدمه 2۱ ،فصا و  211اصا قیانون
اساس  ،مجموعهای از عبارلها و جملهها که ارتبا از معان مکابه و یکسان داشیتند ،بیهعنوان
واحد معنا بهگونهای تقسیمبندی شدند که نه بهانداز،ای وسی باشیند کیه معنیای متریاوت را دربیر
بگیرند و نه خیل کو باشند که به ماالا ناق بینجامند .در گام بعدی ،جملههای مکیابه در
قالا ی عبارل بر مبنای نقاط مکترککان ،فکرد ،و س س برای ی یا ند فکردگ مکترک ،ی
رمز درنظر گرفته شد .برای باال بردن سا اعتماد به نتایج ،مرحله رمزگیذاری ،نیدینبار توسیط
کارشناسان مختلف تکرار و اصالح شد .در گام نهای  ،رمزها در گروه از متمونها که در یی
وجه ،اشتراک دارند و با استراد ،از نظریه بهدست آمد،اند ،مقولهبندی شدند .مقولههای متنیاظر بیا
شاخ ها و زیرمقولههای متناظر با زیرشاخ های حکمروای شایسته شهری که خیود ،سیاخته
محق هستند ،تعیین شدند .در ول این مراحا ،تالش شد که هیچ داد ،مرتبا به ور سهوی ییا
بهصورل نظاممند بیرون از مقوله نگه داشته نکد ،و ییا بهصیورل نیامرتبا  ،پوشیش داد ،نکیود؛
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ازاینرو ،این مرحله نیز در سیه نوبیت و توسیط سیه گیرو ،متریاول اجیرا شید کیه سیبا اصیالح
زیرشاخ ها  /زیرمقولهها و جایگذاری رمزهای بهدستآمد ،شد .تکرار ایین مراحیا در نیدین
نوبت ،پایای تحلیا محتوا را افزایش داد .س س ،با بررس فراوان و نحو ،توزیی واحیدهای معنیا
در هری از شاخ ها ،میزان توجه قانون اساس بیه حکمروایی شایسیته شیهری ارزییاب شید.
مراحا انجام پژوهش در شکا زیر خالصه شد ،است.
تعیین پرسش ،فرضیه :بیان مسئله
تعریف جنبههای تحلیا نظری ،شاخ ها و زیرشاخ ها
براساس ارزیاب گرو،های
تخصص
 کارشناسان اجتماع -برنامهریزان و مدیران شهری

خوانش قانون :تعیین واحدهای معنا
فکرد،سازی براساس مراهیم مکترک

 -حقوقدانان

رمزگذاری
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

مقولهبندی ،ارتباط شاخ ها و مقولهها
تحلیا و ارزیاب
تلخی

و تبیین نتایج

شکل شماره ( .)2مراحل اجرای تحقیق
منبع :نگارندگان

 .1-1شاخصهای حکمروایی شایسته شهری

در این مقاله بهمنظور واکاوی متن قانون اساس و حرکت بهسیوی اهیداف توسیعهای ۱ ،شیاخ
براساس رویکرد حکمروای شایسته شهری هبیتال ،و ار و نظری پژوهش راح شد.
رویکرد حکمروای شایسته شهری ،برنامه اسیکان بکیر سیازمان ملیا متحید (هبیتیال ) کیه در
سا جهان یک از مراج مهم حکمروای شایسته شهری بهشمار م آید ،بر هار بعید اثربخکی ،
برابری ،مکارکت و مسئولیتپذیری در مدیریت شهری بر مبنای رویکرد مردمپایه تأکید دارد .در ایین
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پژوهش با افزودن نگا ،مکانپایه و توجه به الزامال حاکمیت ملی و مقتتییال میدیریت محلی ۱ ،
شاخ دیگر نیز برای تحلیا محتوای قانون اساس درنظر گرفته شد ،است (جدول شمار.)1 ،
جدول شماره ( .)6شاخصهای حکمرایی شایسته شهری
شاخص
اثربخک
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کارای و بهر،وری
بینش راهبردی
اهمیت تخص و نوآوری
پایداری مناب

برابری جنسیت
پایداری و برابری بیننسل
عدالت در تخصی مناب
تأمین نیاز اقکار آسیاپذیر
تتمین حقوق اقلیتها

شیمولیت دسترسی بیدون تبعیییی بییه نیازهیای اساسی زنییدگ
شهری ،از ری اولویتهیای نهیادی بیا تأکیید بیر سیاسیتهای
کاهش فقر و سازوکارهای ایجادشد ،برای انجام خدمال اساس

انجمنهای مدن و مردم
مکارکتپذیری
مکارکت در رأیگیری و انتخا
ح شهروندی
ح تکثر آرا و آزادی بیان

سازوکارهای تقوییت دموکراسی های محلی از ریی آزادی و
انتخابال شهری عادالنه (هبیتال)166۱ ،

ار و دریافت شکایتها
نظارل عموم
کنترل ساوح باالتر دولت
ترکیییی امیییور اجرایییی از امیییور نظیییارت و
مقررالگذاری
پاسخگوی

سیییازوکارهای میییؤثر بیییر شیییرافیت در کارکردهیییای عملییی
حکومتهای محل و پاسخگوی از سوی ساوح باالتر

حاکمیت قانون
فراگیری قانون

حاکمیت قانون در ساختار حاکم و فراگیری آن در همه سیاوح
سرزمین و اداری

تمرکززدای و
توجه به
مقتتیال
محل

ترویی اختیار به ساوح بالفصا تصمیمگیری
شورای انتخاب
شهردار منتخا محل
تتمین تداوم فعالیت نهادهای منتخا محل
مقررالگذاری محل

تأکید بر منا سرزمین و شهری حکمروای در مقابیا منای
بخکیی در راسییتای کییاهش ترییاول موجییود بییین حوز،هییای
سیاستگذاری (شوا و دیگران)0 ،1662 ،

پاکحساب

انتکار درآمد و دارای
حسابرس مستقا
ح تحقی و ترح
قوانین شراف مال و استخدام

توجه به موضوعال مال و اقتصادی در ساختار مدیریت شهری
(بووارد و لوفلر)2932 ،

هماهنگ و
جهتگیری
توافق

ح نهادی برابر در دسترس به ا العال
رویکرد توافق در تصمیمگیری
نظارل افق

رسیدن به اجماع در تصمیمگیریها

برابری و
مساوال
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زیرشاخص

مفهوم
بررس سازوکارهای موجود و محییط سیاس یاجتماع بیهمنظور
دسییتیاب بییه کییارای سییازمان از ری ی تمرکززدای ی و توانییای
پیشبین کارآمد در سیستم مال و برنامهریزی ،خدمالرسان  ،و
پاسخگوی به موضوعال مرتبط با جامعه مدن

ح مکارکت و
شهروندمداری

مسئولیتپذیری

قانونمندی

 .2روششناسی تجزیهوتحلیل دادهها

در این مقاله به منظور بررس درست یا نادرست فرضیه پیژوهش ،اصیول قیانون اساسی بیا روش
تحلیا محتوای کیر بررس شد .برای رسیدن به ایین هیدف ،الزم بیود پییش از رمزگیذاری و از
ری نظریه حکمروای شایسته شهری ،تحلیا داد،ها را پایهریزی کنیم .ابتدا با بررس متن قیانون
اساس که شاما ی مقدمه 2۱ ،فصا و  211اصیا اسیت و براسیاس شیاخ های حکمروایی
شایسته شهری ،جملههای دارای متمون مکیترک در قالیا یی  ،ییا نید عبیارل ،فکرد،شید،،
بهصورل ی رمز (کد) درآمد .فکردگ جملهها توسیط سیه گیرو ،از متخصصیان در حوز،هیای
اجتماع  ،برنامهریزی شهری ،و حقوق بهصورل جداگانیه انجیام شید .سی س ،جیدول رمزهیای
بهدستآمد ،از هر گرو ،در اختیار گرو،های دیگر قرار گرفت و در تابی رمزهیای بهدسیتآمد ،بیا
شاخ های موجود در نظریه بهعنوان مقولههای دستهبندیشد ،،رمزهای دیگری نییز اسیتخراو و
رمزهای پیکین درنتیجه اجماع هر سیه گیرو ،،بیازبین و اصیالح شید .در ایین مرحلیه ،رمزهیای
ن
بهدستآمد ،مناب با شاخ ها و زیرشاخ های حکمروای شایسته شهری ،مقولهبندی شیدند.
درنهایت ،با توجه به بررس های انجامشد ،،پژوهکیگران بیه  ۱مقولیه و  99زیرمقولیه رسییدند و
رمزها را در زیر مقولههای بهدستآمد ،،جایگذاری کردند تا آندسته از مقولههای (شاخ های )
که در متن قانون به آنها اشار ،شد ،است ،شناسای شوند (جدول شمار.)2 ،
ازآنجاکه تحلیا محتوا با انبوه از ا العیال روبیهرو اسیت ،بیهمنظور شیمارش و محاسیبه
کدگذاری و محاسبه شد .پیس از ورود
داد،های پژوهش ،مقولهبندیها با استراد ،از نرمافزار
داد،ها با استراد ،از آمار،های مرکزی ،توزی فراوانی هریی از مقولیهها کیه همیان شیاخ های
حکمروای شایسته هستند ،در قانون اساس  ،مکخ شد و بهصورل جدول و نمودار در آمد.
جدول شماره ( .)2رمزگذاری مقولهها
مقوله

اثربخشی

رمزها
ی نظام اداری کارآمد
ی اقتصاد سالم
ی محدودیت داشتن شغا دولت
ی استقالل و خودکرای
ی وحدل و یک ار گ
ی علم و فناوری
ی حرظ مناب مال

مقوله

پاکحسابی

رمزها
ی حسابرس بودجه
ی ح اظهارنظر نمایندگان
ی حرظ ارزشها در استخدام
ی بودجهبندی
ی صیانت از اموال عموم
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مقوله

تمرکززدایی

برابری و
مساوات
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قانونمداری

مقوله

رمزها
ی رسمیت شوراهای محل
ی انتخا نمایندگان توسط مردم
ی عدم امکان انحالل شوراها
ی راباه شوراها و مجلس

جهتگیری
توافقی

رمزها
 گرتگو میان نهادها اجماع مجلس و دولت نظارل شورای نگهبان بر انتخابال -رسیدگ به اموال مسئوالن

ی برابری جنسیت
ی حرظ محیط زیست
ی برابری اشتغال
ی رف تبعیی فردی
ی رف تبعیی مناقهای
ی تأمین رفا ،نیازمندان
ی حمایت از زنان
ی آزادی ادیان
ی برابری اقوام

حق مشارکت و
شهروندمداری

ی آزادی فعالیتهای صنر و مدن
ی مکارکتجوی
ی رأی ملت
ی انتخابال و همهپرس
ی امنیت شغل و فردی
ی زبان مادری
ی آموزش همگان
ی تأمین نیازهای اساس
ی آزادی بیان
ی آزادی فعالیتهای سیاس و اجتماع

ی قانون انتخابال
ی تابی مصوبال با قانون

مسئولیتپذیری

ی بردن شکایت به مجلس
ی اعتراض شوراها به انحالل
ی مسئولیت متقابا دولت و ملت
ی انتکار ا العالیکنترل قوانین
ی رأی اعتماد
ی نظارل رایسجمهور
یی ابیالو و اجیرای مصیوبال مجلیس توسییط
دولت
ی قوای مستقا
ی استیتاح
ی مسئولیت دولت در برابر ملت

دوره نهم
شماره 2
بهار 6931
منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

 .3یافتههای پژوهش

با توجه به رویکرد جهت دار مورداستراد ،در تحلیا محتوا ،در بررس متن قانون 211 ،جمله که بر
ار و نظری پژوهش از منظر برنامهریزی شهری بهصورل سلب ییا ایجیاب داللیت داشیتند،
بهعنوان واحد معنای نهای  ،عالمتگذاری شدند .بعت از اصول قانون اساس  ،به نید جملیه
مجزا که در هرکدام ،بخک از اجزای جمله مورد تأکید بود ،تقسییم و براسیاس یرح رمزگیذاری
ازپیشتعیینشد ،،قسیمتهای عالمتگیذاری و سی س ،رمزگیذاری شید .در ایین فراینید ،همیه
جملهها ،براساس عناص ر مکابه آشکار و پنهان ،در قالا ی عبارل ،فکرد ،شیدند و در مجمیوع،
 01گزار ،بهدست آمد .در گام بعدی ،عبارلهای فکرد،شد ،براساس تکیابهال موضیوع بیه 11
رمز ،تقلیا و تعدیا یافتند .در ادامه ،توزی فراوان هر مرحله بررس شد ،است.

 .3-1توزیع واحدهای معنایی قانون اساسی براساس شاخصهای حکمروایی شایسته شهری

بهمنظور واکاوی قانون اساس بر مبنای شاخ های حکمروای شایسته شیهری ،ارتبیاط مقولیهها
که همان شاخ های استخراوشد ،از ار و نظری پژوهش هستند (شاما  ۱شاخ اصیل
و  99زیرشاخ ) بر مبنای رمزها ،مکخ شد .البته الزم به ذکر است که در تحلیا اصول قانون
اساس  ،آندسته از عبارلها یا اصول که قابااناباق با ند شاخ از ار و نظری بودند ،با
اجماع پناهای متخصصان ،درنهایت در آن شاخص قرار گرفت که از بیکترین ارتباط کیارکردی و
محتوای با متن برخوردار بود .فراوان یافتههای بهدستآمد ،از متن قانون اساس براساس هریی
از زیرمقولهها /زیرشاخ ها و همچنین شاخ ها در جدول شمار )9( ،ارااه شد ،است.
جدول شماره ( .)9فراوانی و توزیع واحدهای معنایی قانون اساسی براساس شاخصهای حکمروایی شایسته شهری
مقوله /شاخص

زیرمقوله /زیرشاخص

مقوله

زیرمقوله
فراوانی
1
21
9
2
1۱

درصد
16/۱9
01/1
21/1
۱/21
266

تمرکززدای و توجه
به مقتتیال محل

ترویی اختیار به ساوح بالفصا تصمیمگیری
شورای انتخاب
شهردار منتخا محل
تتمین تداوم فعالیت نهادهای منتخا محل
مقررالگذاری محل
مجموع

۱
9
6
2
2
3

۱۱/۱1
99/99
6
22/22
22/22
266

3

برابری و مساوال

برابری جنسیت
پایداری و برابری بیننسل
عدالت در تخصی مناب
تأمین نیاز اقکار آسیاپذیر
تتمین حقوق اقلیتها
مجموع

۱
2
3
۱
1
11

20
۱
90
20
1۱
266

11

ح مکارکت و
شهروندمداری

انجمنهای مدن و مردم
مکارکتپذیری
مکارکت در رأیگیری و انتخا
ح شهروندی
ح تکثر آرا و آزادی بیان
مجموع

9
1
۱
26
1
91

۱/11
16
11/۱0
1۱/11
16
266

91

اثربخک

کارای و بهر،وری
بینش راهبردی
اهمیت تخص و نوآوری
پایداری مناب
مجموع

فراوانی

درصد

1۱

21/۱۱
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1/۱2

20/29

11/11

مقوله /شاخص

فراوانی
9
1
9
22

پاکحساب

انتکار درآمد و دارای
حسابرس مستقا
ح تحقی و ترح
قوانین شراف مال و استخدام
مجموع

1
9
۱
29

قانون مداری

جهتگیری توافق
و هماهنگ

مسئولیتپذیری
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زیرمقوله /زیرشاخص

زیرمقوله
درصد
11/11
۱1/۱0
11/11
266

ح نهادی برابر در دسترس به ا العال
رویکرد توافق در تصمیمگیری
نظارل افق
مجموع

مقوله
فراوانی

درصد

22

1/26

6
21/9۱
19/6۱
02/1۱
266

29

۱/93

حاکمیت قانون
فراگیری قانون
مجموع

۱
9
1

11/2۱
۱1/۱0
266

1

۱/11

ار و دریافت شکایال
نظارل عموم
کنترل ساوح باالتر دولت
ترکی امور اجرای از امور نظارل و مقررالگذاری
پاسخگوی
مجموع

۱
0
۱
۱
3
92

21/36
23/90
11/۱2
21/36
13/69
266

92

مجموع

211

16

266

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

داد،های بهدستآمد ،از تحلیا محتوای متن قانون اساس نکان م دهد که دستکم در مقدمه و
 ۱9اصا ،به شاخ های حکمروای شایسته شیهری توجیه شید ،اسیت .وضیعیت هریی از ایین
شاخ ها با توجه به تعداد جملههای که به آنها ارجاع داد ،شد ،،بهصورل زیر است:
اثربخشی :این شاخ با  ۱زیرشیاخ «کیارای و بهیر،وری»« ،بیینش راهبیردی»« ،اهمییت
تخص و نوآوری» و «پایداری مناب » تعرییف شید ،اسیت .اصیاهای ،266 ،۱2 ،11 ،۱9 ،9 ،1
 219 ،211 ،2۱2و بخشهای از مقدمه قانون اساس  ،ازجمله اصول هستند کیه میتن آنهیا ،دارای
قابلیت ماابقت با شاخ اثربخک است .همچنین  1۱گزار ،از این اصول بیه شیاخ اثربخکی
اشار ،دارد که  21/۱۱درصد از کا جملههای استخراوشد ،را شاما م شود .وضعیت توزی هریی
از زیرشاخ های اثربخک در این  1۱گزار ،به این صورل است که زیرشاخ بینش راهبیردی بیا
 01/1درصد ،بیکترین ،و پایداری مناب با  ۱/2درصد ،کمتیرین میوارد اشیار ،را در میتن قیانون و در
شاخ اثربخک داشتهاند .همچنین قانون در این شاخ به دو زیرشاخ کیارای و بهیر،وری بیا
 16/۱درصد و اهمیت تخص و نوآوری با  21/1درصد ،توجه کرد،است.

تمرکززدایی و توجه به مقتضیات محلی :زیرشاخ های «ترویی اختیار به سیاوح بالفصیا
تصمیمگیری»« ،شورای انتخاب »« ،شهردار منتخا محل »« ،تتمین تیداوم فعالییت نهادهیای
منتخا محل » و «مقررالگیذاری محلی » ،ذییا شیاخ تمرکززدایی و توجیه بیه مقتتییال
محل  ،بررس شد،اند .در بررس های انجامشد ،،اصول  ،269 ،261 ،266 ،21 ،1و  260قانون
ا ساس  ،ازجمله اصول هستند که با شاخ تمرکززدایی و توجیه بیه مقتتییال محلی ارتبیاط
دارند .در مجموع نیز  3جمله از این اصول در ارتباط با شاخ یادشید ،اسیتخراو شید کیه 1/۱2
درصد از کا جملهها را شاما م شود .همچنین ،الزم به ذکر است که برای زیرشاخ «شیهردار
منتخا محل » در متن قانون ،هیچ گزار،ای یافت نکد .توزیی جملیههای کیه بیه ایین شیاخ
مربوط م شوند را در میان زیرشاخ ها به ترکی و بهترتیا فراوان م توان اینگونه بیان کرد که
به زیرشاخ های ترویی اختییار بیه سیاوح بالفصیا تصیمیمگیری بیا  ۱۱/۱درصید ،شیورای
انتخاب با  99/9درصد ،تتمین تداوم فعالیت نهادهای منتخا محل و مقررالگیذاری محلی
هرکدام با  22/2درصد ،در متن قانون اشار ،شد ،است.
برابری و مساوات :در بررس این شاخ  ،مراهیم «برابری جنسیت » « ،پاییداری و برابیری
بیننسل »« ،عدالت در تخصی مناب » « ،تأمین نیاز اقکیار آسییاپذیر» و «تتیمین حقیوق
بقه بنیدی شیدند .اصیول ،13 ،1۱ ،12 ،16 ،23 ،29 ،21 ،9
اقلیتها» به عنوان زیرشاخ
 262 ،0۱ ،16 ،۱۱ ،۱9 ،92و برخ جملیهها در مقدمیه ،قابا انابیاق بیا شیاخ برابیری و
مساوال هستند .عالو ،بر این ،در مجموع 11 ،جمله در قانون اساسی وجیود دارد کیه بیه ایین
شاخ مرتبط هستند که  20/2درصد از کا جملهها است .از نظیر مییزان توجیه بیه هریی از
زیرشاخ های این شاخ م توان گریت ،زیرشیاخ عیدالت در تخصیی منیاب بیا 90
درصد ،و پایداری و برابری بیننسل بیا  ۱درصید ،بیه ترتیا بیکیترین و کمتیرین زیرشاخصی
هستند که در اصول موردبررس  ،زیر عنوان شاخ برابری و مساوال به آنها توجه شد ،است.
البته در این میان ،شاخ برابری جنسیت و تتمین حقوق اقلیتها نیز به ور یکسان و هرکدام
با  20درصد در متن قانون آمد،اند.
حق مشارکت و شهروندمداری« :انجمنهای مدن و مردم »« ،مکارکتپذیری»« ،مکارکت
در رأیگیییری و انتخییا »« ،حیی شییهروندی» ،و «حیی تکثییر آرا» ،و «آزادی بیییان» بییهعنوان
زیرشاخ های برای سنجش شاخ «ح مکارکت و شهروندمداری» درنظیر گرفتیه شید،اند.
ازجمله اصول که به این شاخ پرداختهانید ،م تیوان بیه اصیول ،1۱ ،19 ،21 ،3 ،1 ،0 ،9 ،2
 221 ،22۱ ،26۱ ،262 ،266 ،01 ،13 ،9۱ ،92 ،96 ،13 ،11 ،10 ،11و بخشهای از مقدمه
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اشار ،کرد .به ورکل  ،در این اصول 91 ،جمله در ارتباط با شاخ یادشد ،تکخی داد ،شد کیه
برابر با  11/1درصد جملهها است و بخش قابا توجه از متن قیانون را بیه خیود اختصیاص داد،
است .میزان توجه به زیرشاخ ها به این صورل است که زیرشاخ های «حی شیهروندی» بیا
 1۱/1درصد« ،مکارکت در رأیگیری و انتخا » بیا  11/۱درصید و سی س «مکیارکتپذیری» و
«ح تکثر آرا» به ور مساوی هرکدام با  16درصد ،ازجمله مرهومهای هستند که بیکیتر در میتن
قانون و در راباه بیا شیاخ حی مکیارکت و شیهروندمداری دیید ،شید،اند .البتیه زیرشیاخ
«انجمنهای مدن و مردم » نیز در این دسته قرار دارد کیه بیا  ۱/1درصید ،کمتیرین مییزان را در
مقایسه با دیگر زیرشاخ های بقه خود دارد.
جهتگیری توافقی و هماهنگی :در این شاخ  ،مواردی مانند «ح نهادی برابر در دسترسی
به ا العیال»« ،رویکیرد تیوافق در تصیمیمگیری» ،و «نظیارل افقی » ،بیهعنوان زیرشیاخ ،
دستهبندی شد،اند .در بررس های انجامشد ،در میتن قیانون اساسی  ،اصیول ،۱1 ،۱6 ،13 ،1۱
 29۱ ،211 ،22۱ ،33 ،31 ،۱1و  2۱1به شاخ جهتگیری توافق و هماهنگ اشیار ،دارنید.
بهاینترتیا 22 ،جمله ،برابر با  1/2درصد از کا جملههای استخراوشید ،،در ایین اصیول وجیود
دارد که با شاخ یادشد ،در ارتباط هستند .سهم هری از زیرشاخ ها از اصیول برشمرد،شید،
بهترتیا از بیکترین بیه کمتیرین بیهاین صیورل اسیت کیه بیر زیرشیاخ «رویکیرد تیوافق در
تصمیمگیری»  ۱1/۱درصد ،و زیرشاخ های «ح نهادی برابیر در دسترسی بیه ا العیال» و
«نظارل افق » به ور مساوی ،هرکدام  11/1درصد ،تأکید شد ،است.
پاکحسابی :شاخ پاکحساب  ،با تعریف زیرشاخ های مانند «انتکار درآمد و دارای »،
«حسابرس مستقا»« ،ح تحقی و ترح » ،و «قوانین شیراف میال و اسیتخدام » ،بررسی
شد .نتیجه بررس ها در متن قانون اساسی نکیان داد کیه در اصیول ،1۱ ،19 ،11 ،12 ،۱1 ،۱1
 ۱۱ ،۱9 ،10 ،11و  ،۱0به شاخ یادشد ،توجیه شید ،اسیت .همچنیین  22جملیه کیه بییانگر
شاخ پاکحساب نیز هستند ،در این بررس یافت شدند .الزم به ذکر است که هیچ جملهای در
متن قانون اساس که داللت بر زیرشاخ «انتکار درآمد و دارای » داشیته باشید ،وجیود نیدارد.
زیرشاخ های پاکحساب  ۱/9 ،درصد از کا محتیوای قیانون اساسی میرتبط بیا شیاخ های
حکمروای شایسته را به خود اختصاص داد ،است .از این میزان ،زیرشاخ «قوانین شراف مال
و استخدام » با  02/1درصد ،بیکترین میزان از اصول مربوط به این شاخ را تکیکیا م دهید.
همچنین زیرشاخ های «ح تحقی و ترح » با  19درصد و «حسابرسی مسیتقا» بیا 21/9
درصد ،در مرتبههای بعدی قرار دارند.

قانونمداری :محدود ،بررس این شاخ با دو زیرشاخ «حاکمیت قیانون» ،و «فراگییری
قانون» مکخ شد .اصول که م توان این شاخ را در آنها دنبیال کیرد ،اصیول ،12 ،01 ،1
 ،261 ،262 ،266و  29۱قانون اساس هستند .در ایین اصیول 1 ،جملیه مایرح شید ،اسیت کیه
قابااناباق با شاخ قانونمداری هستند و بایید گریت ،تنهیا  ۱/1درصید از کیا قیانون را دربیر
م گیرند .از این میزان ،سهم زیرشاخ «حاکمیت قانون»  11/2درصد و فراگییری قیانون ۱1/۱
درصد است.
مسئولیتپذیری :زیرشاخ های مانند « وجود سازوکار و ار و دریافت شیکایتها»،
«نظارل عموم »« ،کنترل ساوح باالتر دولت » « ،ترکی امیور اجرایی از امیور نظیارت » ،و
«مقررال گذاری و پاسخگوی » مراهیم هستند که ذیا شیاخ «مسیئولیتپذیری» انتخیا
شد،اند .براساس یافته های حاصا از بررس متن قانون اساس  ،اصاهای ،1۱ ،11 ،11 ،۱ ،۱
 ،290 ،29۱ ،299 ،219 ،211 ،260 ،30 ،3۱ ،36 ،۱3 ،۱۱ ،۱1 ،۱۱ ،16 ،03 ،06و
میان ایین اصیول ،در مجمیوع
 291را م توان در راباه با شاخ مسئولیت پذیری ذکر کرد .در ن
 92جمله وجود دارد که با شاخ یادشد ،میرتبط اسیت .شیاخ مسیئولیت پذیری ،ازجملیه
شاخ های است که نسبت به سایر شاخ های حکمروای شایست ه ،سهم بیکیتری در قیانون
اساس دارد و این میزان ،به  16درصد از کا جملههای استخراو شد ،از قانون اساسی رسیید،
است .نگاه به وضعیت زیرشاخ ها نکان م دهد که «پاسخگوی » با  13درصد و سی س،
«کنترل ساوح باالتر دولتی » بیا  11/۱درصید ،بیکیتر و دو زیرشیاخ « یار و دریافیت
شکایتها» و « ترکی امور اجرایی از امیور نظیارت » و «مقررالگیذاری» بیه ور مسیاوی و
هرکدام با  21/3درصد ،کمتر مورد توجه بود،اند .البته زیرشاخ نظارل عموم نییز بیا 23/9
درصد ،در میانه قرار دارد.
 .3-2توزیع شاخصهای حکمروایی شایسته شهری در اصول قانون اساسی

خالصهای از وضعیت شاخ های حکمروای شایسته شیهری در اصیول قیانون اساسی در جیدول
شمار )۱( ،به نمایش گذاشته شد ،است .همانگونه که مالحظه م شود ،مقدمه و  2۱اصا از اصیول
قانون اساس که با شاخ های حکمروای شایسته شهری مناب بودند ،در بییش از یی شیاخ ،
مکترک هستند .این موضیوع ،بییانگر آن اسیت کیه مییان شیاخ های حکمروایی و اصیول قیانون
اساس  ،ارتباط و پیوستگ وجود دارد .عالو،بر این ،شهروندمداری که بییش از دیگیر شیاخ ها در
قانون اساس بر آن تأکید شد ،است ،شاخ مکترک در بیکتر اصول یادشد ،است.
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جدول شماره ( .)۴وضعیت شاخصهای حکمروایی شایسته شهری در اصول قانون اساسی
اصول قانون اساسی

شاخصهای حکمروایی شهری
اثربخک

مقدمه و اصول 219 ،211 ،2۱2 ،266 ،۱2 ،11 ،۱9 ،9 ،1

تمرکززدای و توجه به مقتتیال محل

اصول 260 ،261 ،269 ،261 ،262 ،266 ،21 ،1

ح مکارکت و شهروندمداری

مقدمییه و اصییول ،13 ،۱9 ،92 ،96 ،13 ،11 ،10 ،11 ،1۱ ،19 ،21 ،3 ،1 ،0 ،9 ،2
221 ،22۱ ،26۱ ،262 ،266 ،01

جهتگیری توافق و هماهنگ

اصول 2۱1 ،29۱ ،211 ،22۱ ،33 ،31 ،۱1 ،۱1 ،۱6 ،13 ،1۱

برابری و مساوال

مقدمه و اصول 262 ،0۱ ،16 ،۱۱ ،۱9 ،92 ،13 ،1۱ ،12 ،16 ،23 ،2۱ ،29 ،21 ،9

پاکحساب

اصول ۱0 ،۱۱ ،۱9 ،10 ،11 ،1۱ ،19 ،11 ،12 ،۱1 ،۱9

قانونمداری

اصول 29۱ ،262 ،266 ،12 ،01 ،1۱ ،1

مسئولیتپذیری

اصول 291 ،290 ،29۱ ،299 ،219 ،211 ،260 ،16 ،03 ،06 ،1۱ ،11 ،11 ،۱ ،۱
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 .3-3توزیع شاخصهای حکمروایی شایسته شهری در قانون اساسی ،براساس سطوح فضایی

واکاوی توجه قانون اساس بیه شیاخ های حکمروایی
همانگونه که پیکتر مارح شد ،بهمنظور
ن
شایسته شهری در راباه میان حاکمیت مل و محل  ،مقدمه و  ۱9اصا از قانون اساس در قالیا
 211جمله بر شاخ های حکمروای شایسته شیهری داللیت دارد .همچنیین در بررسی سیا
حاکمیت مل و محل در اصول یادشد ،و یا به بیان روشنتر ،در ییافتن ارتبیاط مییان هرکیدام از
دالهای مارحشد ،در قانون اساس با حکمروای شایسته به دو سا ملی و محلی  ،نتیایج زییر
بهدست آمد .دلیا اصل ایین واکیاوی ،مکیخ کیردن زمینیههای راهبیردی قیانون اساسی بیه
حکمروای شایسته شهری و راباه دو سا حاکمیت مل و محل برای تحق آن است.
جدول شماره ( .)1توزیع شاخص های حکمروایی شایسته شهری مورداشاره در قانون اساسی براساس سطوح فضایی
ردیف
2
1
9
۱
1

شاخص
ح مکارکت و شهروندمداری
برابری و مساوال
اثربخک
پاکحساب
تمرکززدای و توجه به مقتتیال محل

فراوانی
99
1۱
1۱
29
۱

ملی

درصد
19/11
20/36
20/36
3/21
1/۱2

فراوانی
11
23
21
۱
3

محلی

درصد
96/۱3
19/21
2۱/09
3/10
26/31

ردیف
0
1
۱

شاخص

فراوانی
1۱
22
1
2۱1

مسئولیتپذیری
جهتگیری توافق و هماهنگ
قانونمداری
مجموع

ملی

درصد
23/11
1/11
9/11
266

فراوانی
1
1
1
۱1

محلی

درصد
0/26
1/۱۱
1/۱۱
266

یافتههای جدول شمار )1( ،نکان م دهد که شاخ «ح مکارکت و شهروندی» با 19/11
درصد ،در سا مل و  96/۱3درصید ،در سیا محلی  ،بییش از دیگیر شیاخ ها در قیانون
اساس  ،مورد توجه بود ،است .شاخ دیگر ،شیاخ برابیری و مسیاوال اسیت کیه بیا 19/21
درصد ،در سا محل بیش از شاخ های دیگر بر آن تأکیید شید ،اسیت .در سیا ملی نییز
مسئولیتپذیری با  23/11درصد ،دومین شاخ مارح در قانون اساسی اسیت .پراکنیدگ ایین
شاخ ها در شکا شمار )9( ،نکان داد ،شد ،است.
حق مشارکت و
شهروندمداری
40
برابری و مساوات

30

قانون مداری
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

20
10
اثربخشی

0

پاکحسابی
پاک حسابی

جهت گیری توافقی و
هماهنگی

مسئولیت پذیری
تمرکززدایی

محلی

ملی

شکل شماره ( .)9پراکندگی شاخصهای حکمروایی شایسته شهری در قانون اساسی براساس سطوح فضایی

آنچه براساس توزی شیاخ ها در سیاوح مختلیف حیاکمیت قاباتأکیید اسیت ،وضیعیت
شاخ های مانند حی مکیارکت و شیهروندمداری و برابیری و مسیاوال اسیت .شیاخ حی
مکارکت و شهروندمداری در ساوح حاکمیت مل و مدیریت محل بیش از بقیه شاخ ها مورد
توجه بود ،است؛ س س شاخ برابری و مساوال قرار دارد که اگر ه در هر دو سا بر آن تأکیید
شیید ،اسییت ،امییا بیکییتر در سییا مییدیریت محلی دییید ،م شییود .از سییوی دیگییر ،اگر ییه بییه
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ً
شاخ های مانند اثربخک و پاکحساب نیز در هر دو سا حاکمیت ملی و میدیریت تقریبیا
به ور یکسانتوجه شد ،است ،اما میزان توزی آنها ،کمتر بود ،است.
وضعیت شاخ تمرکززدای و توجه به مقتتیال محل و شاخ مسئولیتپذیری در هر دو
سا حاکمیت مل و مدیریت محل  ،بیه رز کیمگیری متریاول اسیت .نتیایج بهدسیتآمد،
بیانگر این است که شاخ مسئولیتپذیری ،بیکتر در سا مل میورد توجیه بیود ،اسیت تیا در
سا محل  ،درحال که به شاخ تمرکززدای و توجیه بیه مقتتییال محلی  ،بیکیتر در سیا
مدیریت محل پرداخته شد ،است که با ذال مرهوم این شاخ  ،همخوان دارد و درنهایت ،بیه
دو شاخ جهتگیری توافق و هماهنگ و شاخ قانونمیداری ،در میتن قیانون بیه ورکل و
همچنین در راباه با ساوح حاکم یت مل و مدیریت محل نسیبت بیه دیگیر شیاخ ها ،توجیه
ندان نکد ،است.
 .3-4رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی
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به منظور رسیدن به ساختار مالو نظام مدیریت محل در قانون اساسی کیه منابی بیر الگیوی
حکمروای شایسته شهری است ،تالش شد ،است بیه نظیام میدیریت محلی بهصیورل جیام و
ندبعدی توجه شود .در شکا شمار ،)۱( ،حاکمییت ملی ییا همیان دولیت مرکیزی در قسیمت
فوقان قرار دارد که فرایندهای سهگانه آن (فرایندهای هدایت  ،حمایت  ،و نظارت ) بر نظام مدیریت
محل تأثیر م گذارد .ازی سو حاکمییت ملی و نیوع فراینیدهای سیهگانه آن بیر نحیو ،انتخیا
مدیریت محل تأثیر گذاشته است و از سوی دیگر ،ایین الگیو نکیان م دهید کیه نظیام میدیریت
محل براساس نوع نظام ارتبا و پاسخگوی آن ،بهشکل با دولت مرکیزی در ارتبیاط اسیت .در
قسمت میان که مربوط به فرایند ادار ،شهر است ،نهادهای محل و حت دولت مرکیزی بیر نظیام
مدیریت محل تأثیرگذار بود ،و از آن تأثیر م پذیرند.
این ار و بیان م دارد که نظام مدیریت محل بین شهروندان از پایین و دولیت مرکیزی از
باال قرار گرفته و نهادهای محل اعم از دولت  ،ریردولت  ،و بازار هم در عرض مدیریت محلی بیا
آن در تعاما پیوسته هستند .در این الگو سه فرایند اصل ترکی شد،اند:
 .2فرایند انتخا و بر سر کار آمدن ارکان مدیریت شهری؛
 .1فرایند ادار ،شهر؛
 .9فرایند پاسخگوی به شهروندان ،دولت مرکزی ،و نهادهای محل .
در عرض و ول هری از فراینیدهای یادشید ،،سیایر بیازیگران در سیا ملی و محلی بیر
مدیریت محل تأثیر گذاشته و از آن تأثیر م پذیرند.
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شکل شماره ( .)۴رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی

بحث و نتیجهگیری
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یافتههای این پژوهش نکان م دهد که در قانون اساس ایران بارها بر شاخ ها و مؤلرههای مبنیای
الگووار ،حکمروای شایسته تأکید شد ،است .بهعبارل دیگر ،مقدمه و  ۱9اصا در قانون اساسی بیا
شاخ های حکمروای شایسته شیهری ،انابیاق محتیوای دارنید .همچنیین در قیانون اساسی بیر
شاخ های حکمروای شایسته در دو سا ساختاری و سازمان مل و محل تأکید شید ،اسیت؛
بهگونهای که شاخ های «ح مکارکت و شهروندمداری» و «مسئولیتپذیری» ،بیهترتیا بیا  91و
 92بار تأکید و شاخ های «تمرکززدای و توجه به مقتتیال محل » و «قانونمداری» بیهترتیا بیا
 3و  1مرتبه تأکید ،دارای بیکترین و کمتیرین انابیاق بیا قیانون اساسی هسیتند؛ بنیابراین ،رویکیرد
موردحمایییت و مییدنظر قانونگییذار در زمییان تییدوین قییانون اساسی  ،جلییا مکییارکت شییهروندان،
مسییئولیتپذیری ،پاسییخگوی سییاختارهای دولت ی بییه شییوراها در سییا شییهر ،روسییتا و ناحیییه و
تمرکززدای در ادار ،امور ککور از ری شوراهای محلی بیود ،اسیت .اگر یه تیاکنون پژوهکی در
راستای بررس جام شاخ های حکمروای شایسیته شیهری در قیانون اساسی بهشیکا پیژوهش
حاضر انجام نکد ،است ،اما تحقیقات کیه زارعی و پوراحمید ( )29۱0و هاشیم ( )29۱9دربیار،
یک از شاخ های حکمروای شایسته شهری انجام داد،اند ،تأییدکننید ،شیهروندمدار بیودن قیانون
اساس است.همچنین آنچه در قانون اساس دربار ،راباه حاکمیت مل و محل بیان شد ،است ،مناب بیر
معیارهای حکمروای شایسته شهری است؛ بنابراین ،با توجه به بررس های کیه از میتن قیانون بیهعما آمید،
راباه فتای حاکمیت مل و مدیریت محل بهشرح زیر قاباارااه است:
الف) تبیین فضایی رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانونگذاری و نظارت

براساس بررس های انجامشد ،،نظارل ،وض مقررال ،جلا مکارکت میردم در ادار ،امیور محلی ،
جلوگیری از تبعیی و نابرابری مناقهای ازجمله کارویژ،های فتای مدیریت محل هسیتند .مایاب
با تحلیا محتوای قانون اساس  ،برای پیکرفت پایدار با رویکرد تمرکززدایی در ککیور ،م تیوان در
هر مناقه به فراخور ظرفیتها و قابلیتها ،ادار ،امور هر سا از فتا را به شیوراهای محلی واگیذار
کرد .شوراها از حیث کارویژ،های نظارت و مقررالگیذاری بیا قیو ،مقننیه ارتبیاط سیاختاری دارنید.
بهویژ ،اینکه براساس اصا یکصدودوم قانون اساس  ،سلسلهمراتا شوراها ح دارند بیهمنظور وضی
قانون برای رف نارسای های محل  ،قوانین پیکنهادی خود را به مجلس شورای اسالم اراایه دهنید.
بهعبارل دیگر ،راباه ساختاری سا فتای شهر ،روستا ،بخش ،شهرسیتان ،و اسیتان بیا مجلیس،
حول محورهای قانونگذاری و نظارل شکا م گیرد کیه وضی قیانون را در سیا محلی  ،کارآمید
م کند .از این نظر که شوراها دارای نزدی ترین راباه با ساوح فتای ن نیازها و اجتماعیال هسیتند و

شناخت آنها از الشها و نارسای ها ،واقع تر است ،قانونگیذار بیرای رفی نارسیای های محلی
فرصت بالقو،ای برای ارااه پیکنهاد از سا پایین به باال فراهم کرد ،است.
یک دیگر از کارویژ،های مهم ارتبا قو ،مقننه با شوراهای محل  ،کیارویژ ،نظیارل اسیت.
سا کارویژ ،نظارت مجلس شورای اسالم  ،کا پهنیه سیرزمین اسیت؛ یعنی حی تحقیی و
ترح و سؤال و استیتاح بهعنوان متغیرهای نظارت بیه مجلیس شیورای اسیالم واگیذار شید،
است .در سا فتای شهر و روستا نیز ب قانون ،بیرای شیوراها کیارویژ ،نظیارت تعییین شید،
است ،زیرا نمایندگان شوراها با رح پرسش م توانند بر بخک از ساختار اجرایی شیهر و روسیتا
نظارل کنند ،اما نکته کلیدی ،عدم اجاز ،شوراها برای نظارل بیر دسیتگا،های اجرایی ن همتیراز از
نظر فتای در سا شهر و روستا است .بهعبارل دیگر ،شوراهای محل با اینکه کارویژ ،نظارت
عام در ار و قانون اساس به آنها ترویی شد ،،اما در سا اجرای این ح از آنها سلا و
سبا ناکارآمدی شوراها در حوز ،نظارل شد ،است.
ب) تبیین فضایی رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی در سطح اجرایی

براساس اصول قانون اساس  ،ادار ،امور هر روستا ،شهر ،شهرستان ،و اسیتان بیا شیوراهای همیان
محا و با مدیریت شهردار و یا دهیار آن است که ب قانون ،توسیط شیوراها انتخیا و عملکیرد
اجرای آنها توسط شوراهای محل  ،هدایت م شود ،اما با توجه بیه اینکیه کیارکرد فتیای همیه
شهرها و روستاها دارای یک ار گ و وحدل اسیت ،وجیود دسیتگا،های اجرایی متعیدد ،بیدون
ارتباط ساختارمند و نظام منید و برنامیه و بودجیه هماهنیی و یک ار یه منجیر بیه تریرق سیاسی ،
مدیریت و اجرای و درنهایت ،ناکارآمدی و اثربخک فرایند اجرا شد ،است .نکته دیگیر در میورد
راباه قو ،مجری ه با مدیریت محل  ،به نظارل قو ،مجریه بر مصوبال و مقررال شیوراهای محلی
مربوط م شود .در سا فتای ن بخش ،شهرستان ،و اسیتان ،نارسیای و یالش ،بییش از سیا
فتای شهر و روستا است .در سا بخش و شهرستان و استان با وجود شکاگیری سلسیلهمراتا
شوراهای محل  ،ساختار اجرای کمترین میزان تأثیرپذیری را از کارکرد نظیارت و مقررالگیذاری
شوراها و سایر کارکردها دارد .هر ند در مورد قیو ،مجرییه ،براسیاس اصیا  269قیانون اساسی ،
استانداران ،فرمانداران ،بخکداران و سایر مقامال ککوری که از رف دولت تعییین م شیوند ،در
حدود اختیارال شوراها ملزم به رعایت تصمیمهای آنهیا هسیتند .ایین اصیا ،لیزوم پاسیخگوی
سلسلهمراتا نهادها و مدیران اجرای به شوراهای محل را بهصورل روشن مارح م کند ،امیا در
اجرا رویه معکوس سامان یافته است؛ بهگونهای که ساختار اجرای ذیا وزارل ککور بر عملکیرد
و فعالیت شوراهای محل نظارل دارد و شوراها باید به آنها پاسخگو باشند.
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بنابراین ،براساس آنچه مارح شد ،شوراها بهعنوان پایههای مردمساالری و مردمپیایگ بیا بخیش
نهادی توسعه پایدار سرزمین در ار و حکمروای شایسته شیهری ارتبیاط یک ار یه و تنگیاتنگ
دارند و قانون اساس  ،زمینههای این راباه را در ار و شاخ های مختلیف ،روشین ،مایرح ،و
درو کرد ،است .البته ضروری است که پژوهشهای بیکتری در میورد مییزان عملییات شیدن اصیول
مندرو در قانون اساس در بخشهای مختلف حاکمیت  ،شاما قوای سهگانه و زیربخشهیای آنهیا
انجام شود .همچنین الزم است بررس شود که هرکدام از شاخ های فوق در بخشهیای مختلیف
حاکمیت تا ه میزان عملیات شد،اند و آیا شیو ،ادار ،ککور در قسمتهای مختلف ،تیابع از نظیام
سیاس حاکم است ،یا تابع از اصول مندرو در قانون اساس  .بههرحال ،تعارض خیاص و روشین
میان شکا حکومتداری و ادار ،جامعه ،بهویژ ،در سا مدیریت شهری و مناقهای در ککور وجیود
دارد؛ همانگونه که این تناقی ،میان سازمانده و تقسیم کار مل و محل بیین سیاختارهای ملی و
شهری و مناقهای و اصول مندرو در قانون اساس قابامکاهد ،است.
ج) تبیین فضایی رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی در سطح سیاستگذاری و سایر حوزههای حاکمیتی
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براساس بررس های انجامشد ،،مدیریت محل در پهنه سرزمین  ،تاب سیاستهای دولت مرکزی
بهویژ ،در ار و قوانین و سیاستهای کل است .همانگونه که در شکا شمار )۱( ،نکان داد،
شد ،حاکمیت مل از ری تنظیم و ابالو سیاستهای کل  ،قوانین ،و برنامههای پنجساله ،اقیدام
به واگذاری تصدیها و اختیارال به مدیریتهای محل م کند .از سوی دیگر ،مدیریت محل با
قو ،قتاایه نیز دارای ارتباط ساختاری اسیت ،بیهویژ ،اینکیه براسیاس اصیا  260قیانون اساسی ،
شوراها در راستای ایرای نقش نمایندگ  ،دارای ح اعتراض به انحالل خود هستند و قیو ،قتیاایه
مکلف است خارو از نوبت در دادگا ،صال به شکایت آنها رسیدگ کند.
بهعبارل دیگر ،قو ،قتاایه ،ضامن صیانت و حراظت از نمایندگان مردم در ادار ،امیور محلی
است .همچنین براساس این بررس  ،مدیریت محل  ،مخا ا سیاستهای کلی نظیام در حیوز،
کارکردی خود است و در ار و آن با حاکمیت مل ارتباط برقرار م کند.
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Abstract

چگونه به این مقاله استناد کنیم:

بوچانی ،محمدحسین؛ صرافی ،مظفر؛ توکلینیا ،جمیله؛ و دشتی ،علی ( .)6931تحلیل ساختاری حاکمیت ملی
و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در پرتو رویکرد حکمروایی شایسته شهری .فصلنامه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.266-291 ،)2(3 ،
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