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چکیده
در جهان متحول امروز ،دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای جدید نخواهند بود .این مهم نیازمند الگوهای جدیدی است
که بتوان از ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی ،خصوصی و مدنی استفاده نمود تا ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت.
توسعه پایدار شهری زمانی متجلی می گردد که گذر از حکومت های محلی به مدیریت شهری و از مدیریت شهری به حکمروایی
خوب شهری محقق شود .هدف حکمروایی خوب شهری بهبود کیفیت زندگی شهروندان است که دستیابی به آن در گرو تحقق
این الگو است که اجماع ،مشروعیت و اثربخشی تصمیمات و مشارکت شهروندان را تضمین نماید .بر همین اساس هدف اصلی
پژوهش حاضر حکمروایی خوب شهری ضرورت رسیدن به بهره وری و مدیریت منابع انسانی سازمانها در شهرداری کرج با روش
توصیفی -تحلیلی می باشد .نتایج نشان می دهد آگاهی از وضعیت کنونی سالمت در هر بخش از کشور چه در سطح خرد و یا
کالن می تواند گام مؤثری در دستیابی به وضعیت ایده آل در نمره سالمت و فساد اداری ،باشد .از این رو حکمروایی خوب الگویی
برای استفاده بهینه از منابع و اختیارات به منظور نیل به اهداف و آرمان های توسعه پایدار تلقی شده است .توسعه ای که تضمین
کننده تحقق عدالت ،نظم ،امنیت ،سالمت فرد ،جامعه و حفاظت بهینه از منابع زیستی در کنار رفاه ،پیشرفت ،شکوفایی استعدادها
و ظرفیت های آحاد جامعه و قابلیت های محیطی است .و می توان گفت فرایند حکمروایی خوب محصول مشارکت سه نهاد
دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی است .هر سه این نهاد ها برای توسعه نیروی انسانی ضروری هستند .در این راستا این
دولت است که محیط سیاست و حقوقی بارور به وجود می آورد ،بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی
تعامل سیاسی و اجتماعی گروه ها فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند .حکمروایی
خوب نه تنها روایتی نو از مفاهیمی چون دموکراسی ،حقوق بشر ،پاسخگویی ،مشارکت و حاکمیت قانون است ،درعین حال
چارچوبی به دست می دهد که همه این اهداف و ارزش ها در یک جا جمع شوند و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی با محویت مردم ،دنبال شود .حکمروایی خوب روایت گر توسعه انسان محور است.
واژگان کلیدی :حکمروایی ،حکمروایی خوب شهری ،سالمت اداری ،شهرداری ها ،کرج

شاپا الکترونیکی645-3851:

منوچهری

 -1مقدمه
حکمروایی مطلوب که رویکرد جدید اداره امور عمومی است در قلمرو فراملی ،ملی و محلی کاربرد گسترده ای
یافته است( .)UN-Habitat, 2009یکی از ابعاد منطقه ای حکمروایی ،حکمروایی محلی است که به کیفیت اداره امور
محلی در حوزه های شهری و محالت اشاره دارد .مفهوم حکمروایی محلی ،وسیع تر از حکومت محلی(واحد سیاسی
و سازمان قانونی در قلمرو محلی) و بیانگر اقتدار سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی به وسیله شبکه ای از کنشگران رسمی
حکومت محلی ،بخش خصوصی و نهادهای مدنی در حوزه های شهری و خصوصا روستایی است(عربشاهی1383،؛.)9
آنچه که محلی بودن حکمروایی را تعیین می کند میزان مشارکت موثر ساکنان و کنشگران محلی در تعیین آرمان ها و
خواسته ها محلی و تالش مشترک برای تحقق اهداف و خواسته های جامعه محلی است( Dekker & Kempen,
 .)2004: 43در حکمروایی محلی ،شبکه ای از کنشگران حکومت محلی ،بخش خصوصی ،تشکل های غیردولتی،
مدنی و نمایندگان دولت مرکزی ،اولویت ها و مسائل محلی را شناسایی و برا ی تحقق خواست ها و رفع مشکالت با
یکدیگر تشریک مساعی می کنند(زاهدی1386،؛ .)183بنابراین حکمروایی محلی اعمال اقتدار سیاسی ،اقتصادی و اداری
در مدیریت امور جامعه محلی و شامل سازوکارها ،جریان ها و نهادهای است که از طریق آنها شهروندان و گروه ها
عالئق شان را ابزار و حقوقی قانونی شان را اعمال می کنند تعهدات شان را انجام می دهند و به تعدیل تفاوت های شان
می پردازند(دربان آستانه و همکاران1389،؛ .)103در این میان سالمت اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند
توسعه کشورها را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد .سالمت اداری پیامدهای قابل مالحظه ای برای جامعه
به همراه دارد .از جمله توسعه اقتصادی ،توسعه سیاسی ،ایجاد امنیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و....هممچنین سالمت
اداری باعث تصمیم گیری های درست در اقتصاد و سرمایه گذاری و همچنین موجب رشد اقتصادی و رقابت سالم می
گردد .در سازمانهای سالم ،کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد باالیی برخوردارند.
سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند .درحقیقت
سالمتی سازمانی از لحاظ فیزیکی ،روانی ،امنیت ،تعلق ،شـــــایسته ساالری و ارزشگذاری به دانایی ،تخصص ،و
شخصیت ذی نفعان ،و رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی
رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد .سازمان سالم از محیط درونی و پیرامونی ،تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و
فرصت ها و تهدیدهای سازمان ،مسﺌولیتپذیری و جلب رضایت مشتری ،و با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد
به اهداف خود می رسد .از طرفی سالمت سازمانی منجر به دوام و بقاء سازمان در محیط خود و ارتقاء سازگاری با آن
می گردد .میزان سالمت سازمانی ،در میزان موفقیت سازمان در انجام مأموریت ها ،اجرای راهبردها و برنامه ها و دستیابی
به اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا می کند(توالیی.)2010 ،
یک سازمان سالم نه فقط در محیط خود پایدار می ماند بلکه در درازمدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود
سازگار شده توانایی های الزم را در جهت بقاء خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد سازمان سالم با نیروهای بازدارنده
ی بیرونی به گونه ای موفقیت آمیز برخورد کرده ،نیروی آنها را به گونه ای اثربخش در راستای اهداف و مقاصد اصلی
سازمان هدایت می کند .البته ،عملکرد سازمان در یک روز مشخص ،ممکن است اثربخش یا غیر اثر بخش باشد ،اما
عالئم دراز مدت در سازمانهای سالم ،مساعدت اثربخشی است .اگر تخصص ها و فنون از سالمت کامل برخوردار
باشند ،افزایش مسﺌولیت پذیری کارکنان و بهبود کیفیت محصوالت وخدمات سازمان ها وسالمت سازمانی تأمین می
شود.)Dejoy & Wilson,2007:27(.
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ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله ضروری ترین کارکردهای یک نظام حکومتی پایدار ،و در عین
حال از اصلی ترین پایه های استحکام آن محسوب می شود .بر این اساس دولت ها با ساختارها و گرایش های فلسفی
و ایدئولوژیکی مختلف ،برای بقای نظامی که بر اساس آن مشروعیت یافته اند ،همواره ارتقاء سالمت اداری و مقابله با
فساد را ،سرلوحه برنامه های خود قرار می دهند ،زیرا پیشرفت و اعتالی خود را مرهون آن می دانند .که در این پژوهش
به حکمروایی خوب شهری ضرورت رسیدن به بهره وری و مدیریت منابع انسانی سازمانها در شهرداری کرج پرداخته
خواهد شد.

 -2مبانی نظری
 حکمروایی شهری زمینه ساز پایداری شهرشهرها در جهان بعد از انقالب صنعتی و تقسیم کار بین شهر و روستا با رشد روزافزون مواجه شدند و در ایران،
بزرگ شدن شهرها بعد از انقالب سفید بیش از قبل به چشم می خورد .با بزرگ شدن شهرها ،مدیریت و اداره آن نیز با
چالش های گوناگونی مواجه شد و به دلیل حضور اقشار و نمایندگان گروه های مختلف یک جامعه در داخل شهر ،هر
یک از نهادها و گروه های سیاسی به دنبال دست یابی به سازمان شهرداری شدند تا بدان وسیله بتوانند بر نفوذ خود
بیافزایند .با گسترش شهرها ،مدیریت آن نیز با چالش های متعددی روبرو شد زیرا تأمین خواسته های گروههای مختلف
شهروندان و کنش گران شهری نیاز به تعامل با نهادهای مختلف داشت  .شهرهای کالن در جهت اداره صحیح و مناسب،
به دنبال حکمروایی شایسته شهری برآمدند و البته که این اقدامات به خصوص در کالن شهرها  ،چاره ساز بسیاری از
چالشهای پیش روی مدیران شهری است.
تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی ،ملی و منطقه ای و ضرورت
همگرایی و همسویی آنها در یک چارچوب مبتنی بر دموکراسی منطقه ای و عدالت فضایی را می توان مهمترین استدالل
ضرورت استقرار الگوی حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای حکومت شهری دانست .الگویی که از طریق جلب
مشارکت و همیاری تمام نیروهای عملکردی و تمام سطوح جغرافیایی و جایگزینی همگرایی به جای تفرق و واگرایی
بتواند زمینه توسعه پایدار و انسان محور منطقه کالن شهری و سازمان فضای-کالبدی کارآمد در این چارچوب را فراهم
کند.
حکومت و حکمروایی دو الگوی متفاوت در شیوه اداره شهرها هستند .تفاوت این دو ایده در میزان قدرت ،نفوذ و
صالحیت  3عنصر دولت ،بخش خصوصی و بخش مردمی(جامعه -اقشار مردم) در جامعه شهری است .حکمروایی
شهری به روش ،شیوه یا نظام اداره ای اشاره دارد که مرز بین سازمانها و بخش های عمومی و خصوصی را نفوذ پذیر
کرده است .ماهیت حکمروایی شهری در ارتباط متقابل و کنش و واکنش بین و درون نیروهای حکومتی و غیرحکومتی
است .حکمروایی به شفاف سازی اختالفات بین دولت ،بازار و جامعه مدنی و ...ایجاد ساز و کارها و فرایندهایی برای
برنامه ریزی راهبردی ،تصمیم گیری و اجرا و نیز به ایجاد ترتیباتی برای مسﺌوولیت پذیری در انجام کارها اشاره دارد.
حکمروایی شهری ،اعتقاد به اصل«شهروند» و «حقوق شهروندی » و «شهروند مداری» و تعریف درست آنهاست.
می دانیم که منشأ قدرت و مشروعیت در حکمروایی شهری ،تمام «شهروندان» و حضور آنها در همه صحنه ها و ارکان
«جامعه مدنی» است« .جامعه مدنی» زمانی شکل می گیرد که ارکان عرصه مدنی راه بیافتد .پس بنابراین تهدیدهای
شایستگی در حاکمیت شهری عبارت است از :انحصار طلبی نهادهای سیاسی ،عدم اطالع رسانی و محدودیت بنگاههای
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خبری و رسانه ای  ،نفوذ نهادهای قومی و محلی در مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری ،سوء استفاده ها و فساد مالی
و نفوذ صاحبان قدرت .نظام برنامه ریزی و مدریت توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه(و از آن جمله ایران) به
صورت متمرکز است و هدایت و مدیریت توسعه شهرها از طریق سازمانهای دولتی و عمومی در سطح ملی و محلی
انجام می پذیرد .این نظام دارای تنگناها و نارسایی های عمده قانونی ،ساختاری ،عملکردی و ارتباطات بین سازمانی
است .امروزه مدیران شهری بامشکالت عدیده ای چون فقر ،بیکاری ،تورم ،آلودگی محیط زیست ،بد مسکنی و کمبود
زیرساخت ها و ...در شهرها رو به رو هستند .به طوری که نیاز به چاره جویی ریشه ای این مسائل و حرکت به سوی
چشم اندازی مطلوب را اجتناب ناپذیر کرده است.
به منظور برون رفت از تنگناهای پیش آمده و گذر از نظام متمرکز به نظام غیرمتمرکز ،امروزه ایجاد تحول در نظام
مدیریت توسعه شهری با توجه به مدیریت به صورت حکمروایی شهری ،به مفهوم مشارکت توأمان مردم ،نهادهای
محلی ،سازمانهای دولتی وغیردولتی(بازیگران اصلی توسعه شهرها) یک ضرورت است .استفاده از واژه حکمروایی به
جای حکومت بر این مسأله داللت دارد که مدیریت شهری تنها وظیفه سازمانهای بخش عمومی نیست ،بلکه ارتباطات
بین عامالن حکومتی و غیرحکومتی را نیز در بر می گیرد که با الگوی حکومت متفاوت است .ایجاد حکومت محلی
طراحی و بهبود تماس و مشارکت میان حکومت محلی ،بخش خصوصی و جامعه مدنی(شهری) و تالش برای دربرگیری
بازیگران و ذی نفعان متعدد شهری است .بنابراین شرط تحقق اهداف برنامه ریزی و مدیریت شهری ،حاکمیت شهری
و حکومت داری شهری است و این ورای نظام مدیریتی از باال است .بدین ترتیب حکمروایی شهری یعنی اثرگذاری
همه ارکان اثرگذار شهری بر مدیریت شهر ،با تمام ساز و کارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند ،نه
اینکه عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه دولتی اختیار دار آن دو باشد .از اینرو می توان
نتایج زیر را در برقراری حکمروایی شهری شاهد باشیم:
· بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتالی بیشتر سازمان ها ،نهادها و جوامع محلی
· کاهش فقر و جدایی گزینی های اجتماعی ،قومی و فرهنگی در شهرها
· افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها
· کاهش فساد
· بهبود کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان
· حفظ دموکراسی
· ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواسته ها و آمالشان در زندگی
· اعتالی امنیت ،برابری و پایداری
با حکمروایی شهری می توان شاخصه های توسعه پایدار شهری را ارتقاء بخشید و معنای واقعی مشارکت شهروندان را
در مدیریت شهری تجربه نمود.
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 شاخص های حکمرانی مطلوبمشارکت 1:مشارکت سنگ بنای اصلی حکمرانی خوب به شمار میرود مشارکت مردم می تواند به صورت مستقیم و یا
از طریق نهادهای مشروع واسط میان دولت و آنها یا نمایندگان منتخب شان باشد البته باید دقت کرد که ایجاد دموکراسی
الزاماً به معنای دخیل ساختن توقعات و انتظارات اقشار آسیب پذیر در اتخاذ سیاستها نیست بلکه مشارکت باید
سازماندهی شده باشد و از طریق ابزارهای تعریف شده محقق گرد.
مسئولیت پذیری:2در حکمرانی خوب سازمانها و نهادها باید در خدمت ذینفعان باشند و در قبال وظایف محوله مسﺌول
باشند .هر مشکل یا بحران در سطح جامعه می بایست توسط سازمان و بخش مربوطه مدیریت شود و هیچ معضلی
وجود نداشته باشد که کسی خود را در قبال آن مسﺌول نداند.
پاسخگویی 3:پاسخگویی یک نیاز کلیدی برای حکمرانی خوب به شمار می رود .نه تنها نهادهای دولتی ،بلکه بخش
خصوصی و سازمانهای غیر انتفاعی و غیر دولتی نیز باید به عموم مردم ،خاصه ذینفعان خو د ،پاسخگو باشند .اینکه
پاسخگویی از طرف چه کسی و به چه فردی است بر حسب نوع تصمیمات و فعالیتهای سازمانها و افراد متغیر است.
در حالت کلی هر سازمانی در قبال کسانی که به وسیله کارهای انجام شده توسط سازمان تأثیر می پذیرند ،پاسخگوست.
نکته مهم اینجاست که پاسخگویی تنها از طریق اعمال شفافیت و حاکمیت قانون اجرایی می شود(دیوید
هیوم1384،؛.)160
عدالت و برابری :در حکمرانی خوب همه افراد باید از فرصت های برابر برخوردار باشند .رفاه یک جامعه وابسته به
تضمین این امر است که همه اعضای آن احساس کنند در آن جامعه ذی نفع هستند .برای تحقق این امر همه گروه های
آسیب پذیر باید از حمایت های الزم برای افزایش توانمندی های خود برخوردار باشند).(UN-HABITAT, 2006
اجماع سازی :یعنی تصمیمات حکومت بایستی با توجه به منافع درازمدت مردم تهیه شود و از تصمیمات شتابزده
باید خودداری کرد و بایستی از تمام نظرات موافق و مخالف در تصمیمسازی بهره برد تا اجماعی عمومی در بین گروهای
سیاسی برای نیل به توسعه جامعه صورت گیرد .در اجماعسازی مشورت کردن با موافق و مخالف برای تدوین سیاستها
مهم میباشد.
کارآیی واثر بخشی 4:حکمرانی خوب به معنای آنست که فرایندها و نهادها در راستای نیاز جامعه عمل کنند و از منابع
به بهترین نحو استفاده نمایند .مفهوم کارآیی در زمینه حک مرانی خوب در بر گیرنده استفاده صحیح از منابع طبیعی در
جهت توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست نیز هست و فقط به معنای فنی کارآیی نیست(کافمن و دیگران.)2005 ،

1

- participation
- Responsiveness
3
- Accountability
4
- Efficiency and Effectivenes
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جدول شماره  :1شاخص های حکمروایی مطلوب به تفکیک مولفه ها

شاخص ها
مشارکت

مولفه های حکمرانی خوب
 -حق اظهار نظر

 -آزادی سیاسی

 -اجماع(توافق جمعی)

 -تکثرگرایی رسانه ها

 انتخابات آزاد و منصفانه پاسخگوییپاسخگویی

 رفتار اخالقی و صادقانه -اعتماد

 شفافیت -مسﺌولیت پذیری

عدالت و برابری

 -کیفیت مقررات

 -تساوی حقوقی

 -انصاف

 -توزیع عادالنه

 حاکمیت قانوناجماع سازی

کارایی و اثر
بخشی

 ارتباط جمعی -تعامل گروهی

 میزان تحمل تنوع توافقات گسترده -استانداردسازی حل اختالف ها

 -کنترل فساد

 -فقدان آشوب

 -کارایی اداری

 -اثربخشی دولت

 -کارایی قضایی

 -ثبات سیاسی

 -توانایی رقابت در محیط جهانی

 -3معرفی محدوده مورد مطالعه
کرج مرکز استان البرز ،مرکز شهرستان کرج و یکی از کالنشهرهای ایران است و به عنوان چهارمین شهر
بزرگ ایران شناخته میشود .همچنین این شهر دومین شهر ایران است که دارای قطار شهری (مترو تهران کرج
هشتگرد) و همچنین  6خط تفکیکی مترو است .جمعیت شهر کرج برپایه سرشماری سال  1395برابر با
 1٬592٬492نفر بوده که این رقم با احتساب جمعیت ساکن در حومه شهر کالنشهر کرج به  1٬973٬470تن
میرسد .کرج چهارمین شهر پرجمعیت ایران و بیست و دومین کالنشهر پرجمعیت خاورمیانه است .کرج
کوچکترین استان ایران که نام آن بر گرفته از مرتفعترین رشته کوههای کشور است ،با مساحت  5125کیلومتر
مربع ،کمتر از نیم درصد(حدود  31/0درصد) از وسعت کشور را به خود اختصاص دادهاست .کرج پس از
تهران بزرگ ترین شهر مهاجرپذیر ایران است و به همین دلیل به آن لقب «ایران کوچک» داده شدهاست .این
شهر در میان کالنشهرهای ایران با رشد جمعیت ساالنه  14/3درصد باالترین رشد جمعیت را دارد.
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شکل( :)1نقشه و موقعیت جغرافیایی شهر کرج

 -4سالمت اداری و ویژگیهای نظام اداری سالم
سالمت اداری ،وضعیتی است که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تأمین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و
می توانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر الزم و به
هنگام را برای رفع آنها لحاظ نمایند(جهادکشاورزی .)1 :1375 ،در تعریف مایلز( )1969از سالمت اداری آمده است
«سالمت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن ،ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش
بیشتر اشاره دارد»(جاهد .)117 :1384 ،سازمان سالم ،سازمانی است که در مبادله اطالعات قابل اعتماد است ،دارای
قابلیت انعطاف و خالقیت برای ایجاد تغییرات الزم بر حسب اطالعات به دست آمده است ،نسبت به اهداف سازمان
دارای یگانگی و تعهد است .حمایت داخلی و آزادی از ترس و تهدید را فراهم می آورد زیرا تهدید به ارتباط خوب و
سالم آسیب می رساند ،قابلیت انعطاف را کاهش داده و به جای عالقه به کل نظام ،حفاظت از خود را تحریک می
کند(عباس زاده« .)74-58 :1369 ،ساعتچی» ویژگی های سازمان سالم را به شرح زیر بیان می کند:
 کارکنان نسبت به سازمان احساس تعلق می کنند و عالقهمند به اعالم نظرات خود در مورد مشکل هستند زیرا
نسبت به حل آنها با خوش بینی اقدام می شود.
 تشریک مساعی به صورت آزاد و داوطلبانه صورت می گیرد .کارکنان آماده برای کمک و همکاری سازنده
در جهت نیل به اهداف هستند و در این راستا تالش زیادی می کنند.
 هرگاه بحرانی موسسه را تهدید کند برای رفع آن با یکدیگر متحد شده و خود را موظف به رفع بحران میدانند.
کارکنان یکدیگر را به عنوان یک فرد مستعد و توانا برای یادگیری و توسعه میبینند.
 انتقاد گروهی در ارتباط با پیشرفت کار به طور عادی انجام می گیرد .صداقت در رفتار کامالً مشهود است و
کارکنان نسبت به یکدیگر احساس احترام و تعلق دارند و خود را تنها احساس نمیکنند.
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کارکنان کامالً تحرک دارند .بر اساس انتخاب و عالقه در فعالیتها مشارکت میکنند و حضور در موسسه برایشان مهم
و لذتبخش است(عالقه بند .)14 :1378 ،با بررسی ادبیات نظری در زمینه نظام اداری سالم ،می توان ویژگیهای زیر
را برای نظام اداری سالم برشمرد:
 دستگاههای نظام اداری بر اساس نیازهای واقعی جامعه شکل گرفته باشند؛
 نیروی انسانی سازمانها افرادی با دانش ،تعهد سازمانی و با روحیه باشند؛
 نظامها و قوانین نظام اداری جنبه انگیزنده داشته باشند نه بازدارنده؛
 به ارزیابی عملکرد بر اساس برون دادهای واقعی اهتمام ورزد؛
 هدایت و رهبری جنبه مشارکتی داشته و قدرت و اختیار توزیع شده باشد؛
 انعطافپذیر و نسبت به محرکهای بیرونی به خوبی واکنش نشان دهد و از برخورد خشک و بوروکراتیک
پرهیز کند؛
 رضایت مشتری را به عنوان اصل اولیه تلقی نماید؛
 از بازخوردهای نظام به طور مستمر در اصالح آن استفاده نماید؛
 پاسخگویی ،مسئولیتپذیری و گزارش دهی دستگاه ها در خصوص عملکردشان به طور جدی مورد توجه
قرار می گیرد؛
 شفافیت ،افزایش آگاهی مردم از تصمیمات ،عملکرد و سازوکارهای نظام است.
 -4عوامل مؤثر بر تحقق سالمت اداری
برای دستیابی به سالمت اداری ابتدا الزم است عواملی مؤثر بر آن را بررسی کرد .تحقق سالمت اداری در یک
سازمان یا نظام اداری مستلزم وجود عوامل و منابع مختلفی است تا زمینههای شکلگیری آن فراهم شود .در پژوهش
های مختلف ،عوامل گوناگونی به عنوان عوامل پیشگیری و مبارزه با فساد و عوامل تأثیرگذار بر سالمت اداری تبیین
شده است .عواملی مانند ساختار سازمان ،فرهنگ سازمانی ،توانمندسازی منابع انسانی ،شفافیت و پاسخگویی ،ارزیابی
عملکرد ،استفاده از فناوری ،نظام مالی و تجهیز منابع و ،...دستگاههای نظارتی و عوامل محیطی و فرهنگی .با توجه به
اینکه پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش تمرکززدایی در تحقق سالمت اداری است ابتدا جهت تبیین جایگاه این عامل
در بین سایر عوامل مؤثر بر سالمت اداری ،در یک دستهبندی کالن عوامل تحقق سالمت اداری را به سه دسته  )1کنترل
و نظارت  )2فرهنگ سازمانی  )3عوامل اداری و ساختار دولت ،تقسیم کرده و به تبیین آن می پردازد .در این دستهبندی،
عامل تمرکززدایی در زیرمجموعه عوامل اداری و ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفته است.
 -4-1کنترل و نظارت
سازمانهای کنترلی و بازرسی یک حلقه ارتباط بین مردم و دولت بوده و حالت یک داور را دارند که منافع مردم و
دولت را سازش میدهند و از ضعیف در برابر قدرتمند حمایت میکنند .در واقع این سازمانها باید سعی کنند که علل
و ریشههای فقدان کارایی را همراه با مشکالت دیوانساالری از قبیل :سوء مدیریت ،تقلب و فساد را برطرف سازند و
آن را به سطوح باالی اخالقی و کارایی با توسل به تدابیر پیشگیرانه برسانند .از این رو نقش سازمانهای نظارتی و
بازرسی از لحاظ کنترل و بازرسی ،حفظ و برقراری سالمت اداری یک پایه اساسی جهت مسائل اداری در کشورها
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محسوب میشود(بابایی .)14:1385،نهادهای کنترلی و نظارتی در طول زمان کوتاهی وارد چارچوب حقوقی کشورها
شد زیرا از همان ابتدا ،نیاز به یک سازمان جهت کنترل حقوق پایه و تضمین حقوق مردم ضرورتی اساسی داشت .از
این رو نقش سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی و حفظ و برقراری
سالمت اداری قابل انکار نیست(کمالی .)11:1388،دستگاههای نظارتی از دو طریق رویکرد برخوردی و روانشناختی می
توانند به حفظ و ارتقای سالمت اداری کمک نمایند .رویکرد برخوردی شامل تحقیقات اداری و جزایی و پیگرد کارکنان
متخلف در دستگاه دولتی است از این لحاظ ،این سازمانها می توانند به طور فعال و متمرکز در پی یافتن کسانی باشند
که امانت عمومی را نادیده گرفته اند .رویکرد روانشناختی به عنوان رویکردی پیشگیرانه ،شامل ایجاد و توسعه محیط
مساعد برای افزایش درستکاری در جامعه است و باعث افزایش و رشد اخالقیات در بین مردم می شود .این یک راه
حل پایدار و پیشگیرانه است که بر روحیه و ویژگی های روانشناختی مردم مبتنی است .هدف از این رویکرد تقویت
ارزش های دینی و اعتقادی درباره نظم و درستکاری در بین مردم است(نجف پور )43:1388،این رویکرد متوجه ارج
نهادن بر ارزش های واالی عمومی و تقویت احساس درستکاری و وجدان کار در بین مردم است؛ ارزش هایی چون
درستکاری ،مراقبت از دیگران ،احترام به بزرگترها ،وظیفهشناسی و اعتقاد به قدرت و حضور همه جانبه خداوند در
همه امور از این جمله است .در نهایت آنچه که باعث می شود تا سازمانهای کنترلی و نظارتی بتوانند در سیاست ها و
برنامه های خود و در نهایت حفظ و ارتقای سالمت اداری موفق عمل نمایند کارآمدی و انسجام دستگاههای نظارتی و
وجود مبانی حقوقی مستحکم و متقن برای دستگاههای نظارتی است(معاونت اجتماعی و اطالع رسانی قوه قضائیه:1380،
.)29-1
 -4-2فرهنگ سازمانی
یکی از عوامل تحقق سالمت اداری ،فرهنگ سازمانی است« .سازمانی شامل پیش فرض ها ،ارزش ها ،هنجارها و
عالئم ملموس اعضای سازمان و رفتارهای آنهاست .فرهنگ سازمانی فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب میآید
که موجب به وجود آمدن یا شکل دادن به نگرش ها در رفتار کارکنان میشود .به طوری که شایستگی و تناسب فرد در
سازمان ،تناسب نگرش ها و رفتار فرد با فرهنگ سازمانی موجب میشود که فرد بتواند به عنوان عضوی از سازمان
درآید»(رابینز .)81 :1385 ،فرهنگ ازجمله اصطالحاتی است که بیان آن به طور واضح بسیار مشکل است .محیط و
فرهنگ عمومی سازمان به عنوان جایی که تمامی باورها ،ارزشها و رفتارهای سازمانی ظهور می یابد مشخص کننده
وضعیت سازمان از نظر میزان سالمت اداری می باشد .فرهنگ سازمانی با ارائه الگوهای رفتاری به کارکنان ،رفتار آن را
جهت می دهد و همچنین از طریق تثبیت شیوه های انگیزش و معرفی برانگیـــزنده های مثبت به کارکنان ،موجب می
شود که آنها در جهت اهداف سازمان گام بردارند .از این راه کارکنان عالقه و توجه کمتری به رفتارهای خالف قاعده
های سازمان از خود نشان می دهند .فرهنگ سازمانی موجب متعهد شدن کارکنان نسبت به خود و نسبت به گروه می
شود .همچنین باعث نزدیک شدن کارکنان از نظر روحی و روانی به یکدیگر شده و باعث شکلگیری سازمان غیررسمی
میشود .بر این اساس ،سازمان غیررسمی در افراد نوعی تعهد و مسﺌولیت نسبت به چیزی به وجود می آورد که آن چیز
بیش از منافع شخصی فرد است .در نهایت فرهنگ سازمانی عاملی برای تثبیت سیستم اجتماعی است .فرهنگ از نظر
اجتماعی به عنوان چسبی به حساب میآید که میتواند از طریق ارائه استانداردهای مناسب (در رابطه با آنچه که باید
اعضای سازمان انجام دهند یا بگویند) اجزای سازمان را به هم متصل کند(محمودی .)44-38 :1380 ،برای اینکه فضای
عمومی دستگاههای اداری به سمت سالمت اداری سوق یابد ،باید مؤلفههای ایجادکننده سالمت اداری در سازمان
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جهت گیری همنوایی را به سمت تعالی داشته باشند .فرهنگ به عنوان عاملی تأثیرگذار بر شکلگیری باورها و ادراکات
کارکنان و متعاقب آن رفتارهای شغلی آنها میتواند در روند حرکت سازمان بهسمت سالمت اداری حائز اهمیت باشد»
(ابزری و دلوی )10:1385،وجود یک فرهنگ قوی و سازنده در سطح سازمان زمینهساز تحقق سالمت اداری خواهد
بود .در سازمانهایی که فرهنگ قوی وجود دارد اعضای سازمان ،از رسالتها و اهداف سازمان آگاهی کامل داشته و
نسبت به آنها تعهد دارند و در میان اهداف کارکنان ،سازمان و مدیریت ،همسویی الزم وجود دارد .کارکنان حداکثر شدن
منافع خود را در گرو حداکثر شدن منافع سازمانی میدانند که این امر یک عامل مثبت در جهت عملکرد سازمانی و
اثربخشی بیشتر است(ابزری و دلوی .)11:1385 ،ربیعی و آصف( )1391در پژوهشی به بررسی نقش فرهنگ سازمانی
در پیشگیری از بروز فساد اداری پرداختهاند یافتههای این پژوهش که حاصل جمعآوری اطالعات از یک نمونه 373
نفری از متخصصین اداری است ،حاکی از رابطه معناداری بین شاخصهای فرهنگ و پایین آمدن فساد اداری است .از
جمله مؤلفههای فرهنگی مؤثر بر فساد اداری در این پژوهش به ترتیب اولویت عبارتاند از :ارزشهای سازمانی ،جامعه
پذیری و هویت بخشی ،کنترل رفتار ،ارزشهای فردی ،ارزشهای بنیادین و شیوههای انگیزشی .پیشنهاد اصلی این
تحقیق اولویت دادن به رویکرد فرهنگی و ساختاری در کنار رویکردهای رایج انضباطی بوده است(ربیعی و آصف،
 .)45 :1391بروز رفتارهای مطلوب شغلی از سوی کارکنان از نتایج مهم فرهنگی قوی سازمانی محسوب میشود .از
دیگر عوامل محیطی و فرهنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:


باال بودن فرهنگ عموم مردم در مواجهه با سازمانهای دولتی(به گونهای که یا آگاهی های الزم را در رابطه
با حقوق و وظایف خود داشته باشند و یا قادر یا مایل به پی گیری الزم برای احقاق آن باشند)؛



غنی بودن فرهنگ کار ،که کم کاری و از زیر کار در رفتن و سایر رفتارهای شغلی ناپسند دیگر ،نقطه مقابل
آن محسوب می شوند؛



ارائه الگوی اخالقی و رفتاری مناسب از سوی مدیران؛



انتظارات و خواستههای بجا و مناسب ارباب رجوع که مانع از تشویق کارکنان در ارتکاب مفاسد اداری می
گردد(سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.)209-210 ،1380 ،

 -4-3عوامل اداری و ساختاری
سومین عامل تأثیرگذار بر سالمت یا فساد اداری عامل اداری و ساختاری است .عوامل اداری و ساختاری عوامل
مرتبط با ساختار اداری سازمانها هستند .ساختار سازمانی ،راه یا شیوهای است که به وسیله آن ،فعالیتهای سازمانی
تقسیم ،سازماندهی و هماهنگ میشوند .سازمانها ساختارهایی را به وجود میآورند تا فعالیتهای عوامل انجام کار را
هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند .ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان میشود .نمودار سازمانی نیز
یک نماد قابلرؤیت از کل فعالیتها و فرایندهای سازمان است(اعرابی .)15 :1385 ،متغیرهای زیادی را به عنوان ابعاد
ساختار سازمانی نام بردهاند ،از آن جمله میتوان به اجزای اداری ،استقالل ،تمرکز ،پیچیدگی ،تفویض اختیار ،تفکیک،
رسمیت ،انسجام ،حرفهای شدن ،حیطه نظارت ،تخصصگرایی ،استانداردسازی و سطوح سلسله مراتب عمودی اشاره
کرد .اغلب دانشمندان بر سه بعد پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز به عنوان ابعاد اصلی سازمان اتفاق نظر دارند و معتقدند که
این سه بعد به(قلی پور .)78 :1380 ،در طرحریزی ساختار سازمانی این سه رکن مورد توجه قرار میگیرد :مقصود از
پیچیدگی ،تعداد کارها یا سیستمهای فرعی است که در درون یک سازمان انجام میشود یا وجود دارد(دفت:1387 ،

195

جغرافیا و روابط انسانی ،بهار  ،1401دوره 4شماره4

 .)29ساختار سازمانی پیچیده و رسمی ،ساختاری است که در آن سازمانها دارای سطوح سلسله مراتب زیاد(تفکیک
عمودی) ،حیطه نظارت گسترده(تفکیک افقی) و مکان های جغرافیایی چندگانه باشند .در ساختارهای پیچیده مشکالت
کنترل و هماهنگی را افزایش می یابد و سازمانها برای حفظ موقعیت خود در مقابل رقبا باید نوآوری را افزایش
دهند( .)Arnold and Feldman, 1986:241پیچیـدگی حاصــل عدم اطمینان محیطی است و به طور فرایند
چرخشی ،محیط پیچیده و متغیر موجب افزایش عدم اطمینان محیطی می شود ،سازمان برای تطبیق با آن ،در خود
پیچیدگی ایجاد می کند .در این گونه ساختارها ،ارتباطات بین افراد سخت ،سلسله مراتب زیـاد و هماهنگی بین
تصمیمات مدیریتی و نظارت بر عملیات پرسنل مشکل است .وظایف افراد به درستی روشن نشده و عرف اداری ثابتی
نیز وجود ندارد .ابهام در وظایف افراد باعث میشود هر متصدی به نحوی کار را متعلق به دیگری بداند و صرفاً در
موارد کامالً مشخص یا با اوامر مافوق به انجام کار بپردازد و از آنجا که وظایف به طور کلی دقیق و معلوم نیستند ،به
محض این که یک مورد خاص مطرح شود که جزئی با روال جاری تفاوت داشته باشد ،متصدیان امور به دلیل اینکه کار
مورد نظر جزو وظایف آنان نیست از انجام سرباز زده و منوط به دستور مافوق مستقیم مینمایند .شرایط مذکور باعث
عملکرد سلیقهای افراد و سازمانها میشود .به خصوص در مواردی که قانون یا آییننامه فاقد صراحت الزم باشد ،تعبیر
و تفسیر فردی جای آن را میگیرد که زمینهساز بروز مشکالت زیادی است .تداخل در وظایف افراد یا سازمانهای ناشی
از این شرایط است که باعث میشود در انجام یک وظیفه چندین سازمان دخیل باشند .لذا تشکیالت سازمان در واحدهای
اداری و اجرایی بر پایه اهداف نامتناسب و نیز وظایف مبهم قرار گرفته که همین امر یک عامل عمده در بروز نارضایتی
مراجعان است .این شرایط نیز باعث درماندگی و استیصال فرد شده و در نهایت زمینه سوءاستفاده افراد فاسد را به وجود
میآورد .بوروکراسی اداری در این شرایط به افراد ناصالح کمک میکند تا هر چه بیشتر موضوع را پیچیده کنند .معموالً
بعد از خستگی و درمانده شدن فرد است که به خواستههای افرادی با عنوان واسطه ،کارچاقکن یا دالل تن میدهد و با
کمک به تداوم یک مشکل اجتماعی با عنوان فساد اداری ،مشکل فردی خود را حل میکند .رسمیت ،به میزان یا حد
استاندارد مشاغل سازمانی ،اشاره میکند .در سازمان رسمی ،روابط سازمانی به طور مکتوب و دقیق و طبق نمودار
سازمانی برای کارکنان ،تشریح میشود و در صورت لزوم ،تغییرات بعدی نیز به طور رسمی توسط مدیر ،ابالغ میگردد؛
ولی در سازمان غیررسمی ،روابط سازمانی به طور شفاهی برای کارکنان بیان میشود و در صورت لزوم ،به طور طبیعی
تغییر مییابند (رضائیان .)277 :1387 ،رسمیت به درجه استاندارد بودن کارها در سازمان اشاره دارد .اگر رسمیت زیاد
باشد ،متصدی شغل اختیار کمی برای چگونگی انجام کار دارد .رسمیت ممکن است به صورت صریح و روشن بیان
شود یا اینکه ضمنی باشد یعنی آن هم می تواند به صورت مکتوب باشد و هم اینکه شامل ادراک کارکنان از مقررات
نیز باشد اما نوع مکتوب آن مورد تأکید سازمان است .مشاغل ساده و تکراری و یکنواخت درجه باالیی از رسمیت را
بالقوه پذیرا هستند ،در مقابل مشاغلی که به مهارتهای چندگانه نیاز دارند رسمیت کمی دارند از جمله وکالی
دادگستری ،مهندسین ،کارکنان اجتماعی .رسمیت از سطحی به سطح دیگر نیز متفاوت است .کارکنان سطوح بــاال که
با کارهای غیر برنامهریزی شده سروکار دارند دارای رسمیت کمی هستند در مقابل کارکنان در سطح پایین و در قسمت
تولید دارای رسمیت زیادی هستند(رابینز .)67-64 :1385 ،رسمیت برای کاهش تنوع صورت میگیرد و هماهنگی را
تسهیل میکند .از مزایای رسمیت باال این است که ابهام را از بین میبرد ولــی در عــوض اختیــار تصمیمگیری را از
افراد سلب میکند (.)Fredrickson 1986,283
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 -5تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش از آمار توصیفی برای اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و همچنین وضعیت متغیرهای
تحقیق استفاده شده است .و برای پاسخگویی به سواالت پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های
متفاوت با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس استفاده گردیده است .به طور کلی در این پژوهش از روش های آمار
توصیفی ،آمار استنباطی و روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی( )AHPاستفاده شده است .برای آزمون پایایی سؤاالت
پرسشنامه از ضریب سازگاری در روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردیده است .بر اساس نتایج تحلیل داده
ها و براساس بردار ویژه بدست آمده:
مبانی دموگرافیک تحقیق :بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته  61درصد از پاسخ دهندگان را مردان و  39درصد
از آنها را زنان تشکیل می دهند 62 .درصد افراد پاسخگو مجرد و  38درصد متاهل بوده اند .از نظر سن ،بیشترین فراوانی
مربوط به گروه سنی  20تا  30سال است .میانگین سنی پاسخگویان  32سال است که نشان از جوانی جامعه آماری
تحقیق دارد .از لحاظ تحصیالت مقطع دیپلم با  37درصد ،نمای جامعه مورد مطالعه را تشکیل می دهد.

 -6یافته های استنباطی پژوهش
عدالت ،برابری و مسولیت پذیری :شهروندی مفهومی است که با مسولیت و مسﺌولیت پذیری آحاد جامعه همراه
است .در جامعه مدنی ،شهروند دریافته است که بی مسﺌولیتی انسانهای پیرامونی ،او را در مسیر پر نوسانی قرار می دهد
و چناچه خود نیز نسبت به پدیده های پیرامونی بی مسﺌولیت باشد محیط زندگی خود و دیگران را دچار آسیب می کند.
زیباترین احساس خوشایند در مقوله شهروندی ،تالش برای همکاری و تعاون و بار مسﺌولیت خود و دیگران را به دوش
کشیدن است(فتحی .)97:1395 ،این معیار بر مسﺌول بودن و به عبارت دیگر ،حساب پس دادن مسﺌوالن و تصمیم گیران
در قبال شهروندان استوار است .بنابراین وجود سازو کارهایی برای پاسخ گویی مسوالن ضروری است .نتایج توصیفی
تحق یق(جدول) نیز نشانگر پایین بودن میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیران شهری در ارتباط با مسﺌولیت
پذیری به عنوان یکی از فاکتورهای حکمروایی خوب شهری می باشد .اصوال در شرایطی که مدیران شهری مسﺌولیت
فعالیت های انجام شده را بر عهده نگیرند یک نوع بدبینی و دلسردی نسبت به مدیریت شهری در شهروندان ایجاد می
گردد ،که این امر متعاقبا مانع از مشارکت بهینه آن ها در امور شهری می گردد.
جدول ( - )2میزان رضایت شهروندان از عدالت ،برابری و مسولیت پذیری مدیران شهری
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

عدم مسولیت پذیری

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

گویه های مرتبط با شاخص مسولیت پذیری

10

12

21

31

26

برابری فرصت ها

15

8

26

21

30

تخصیص بهینه منابع و امکانات

10

18

20

29

23

عدم تبعیض جنسیتی

28

4

21

30

17

استفاده از آموزش برای آگاه سازی شهروندان برنامه ها

مأخذ :یافته های تحقیق بر اساس مطالعات نگارنده
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پاسخگویی:

1

پاسخگویی از مقتضیات حکمروایی خوب است .نه تنها موسسات دولتی ،بلکه بخش خصوصی و سازمان های
جامعه مدنی نیز بایستی پاسخگوی عموم و همچنین موسسات ذی نفع باشند .اینکه چه کسی به چه کسی پاسخگوست
بسته به اینکه تصمیم ها یا عملکردها در داخل سازمان یا موسسه باشد و یا خارج از آن ،متغیر است .در حالت کلی،
سازمان ها یا موسسات پاسخگوی افرادی اند که از تصمیم ها یا عملکردهای آنها تاثیر می پذیرند .پاسخگویی نمی تواند
بدون شفافیت و رعایت قوانین اعمال گردد(تقوایی و تاجدار .)53 :1388 ،نتایج توصیفی تحقیق(جدول) نیز نشانگر
پایین بودن میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیران شهری در ارتباط با پاسخگویی به عنوان یکی از فاکتورهای
حکمروایی خوب شهری می باشد .و این امر موید عدم توجه به نظرات شهروندان و دخالت دادن آنها در امور شهری
می باشد؛ که در بلند مدت موجب کاهش انگیزه شهرو ندان برای مشارکت در امور شهری می شود.
جدول ( - )3میزان رضایت شهروندان از پاسخگویی مدیران شهری
خیلی زیاد

متوسط

زیاد

عدم پاسخگویی

کم

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

گویه های مرتبط با شاخص دوم

3

10

21

35

31

تعهدپذیری مدیران

4

8

27

38

23

شفافیت پذیر بودن برنامه ها ،اهداف و

4

18

25

33

20

2

4

29

45

20

استراتژی ها
باورپذیری ذینفعان برای پاسخگویی
میزان اعتراض مردم به عدم تشریح برنامه ها

ماخذ :یافته های تحقیق

کارآیی و اثربخشی:

2

سازمان ملل کارایی و اثر بخشی را چنین تعریف کرده است :فرآیندها و نهادها نتایجی به بار آورند که نیازها را تأمین
کرده و در عین حال بهترین استفاده از منابع بشود(حیدری وخیرخواهان .)502 :1393،حکمروایی خوب به معنی آن
است که فرآیندها و موسسات ،نتایجی را ارائه کنند که نیازهای جامعه را برآورده سازند و در کنار آن به بهترین شکل
از منابع بهره برداری کنند .مفهوم کارآمدی درحیطه حکمروایی خوب ،استفاده پایدار از منابع طبیعی وحمایت از محیط
زیست را نیز در بر دارد(تقوایی و تاجدار .)1388 ،با توجه به بررسی میدانی محدوده مورد مطالعه میزان کارایی و
اثربخشی فعالیت های مدیران شهری از نظر شهروندان در سطح قابل قبول و مطلوبی قرار دارد .نتایج جدول توصیفی
نیز بر باال بودن سطح کارایی و اثر بخشی فعالیت های مدیران شهری از نظر شهروندان محدوده مورد مطالعه داللت
دارد.

. Accouuntability
: Efficiency and Effectiveness
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جدول ( - )4م یزان رضایت شهروندان از کارایی فعالیت های مدیران شهری
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

عدم کارآیی

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

گویه های مرتبط با شاخص اول

36

24

23

13

4

نحوه استفاده صحیح از منابع در دسترس

42

15

26

8

9

بهبود مستمر اقدامات و فعالیت ها در این منطقه

38

20

25

7

10

بهبود فرآیند یادگیری تعاملی

39

21

17

15

8

افزایش مستمر کیفیت مهارت ها و کارآفرینی شهری

35

31

17

7

10

نحوه استفاده صحیح از منابع در دسترس

مأخذ :یافته های تحقیق

شفافیت :

1

شفافیت به مفهوم پیروی تصمیم های گرفته شده از مقررات و قوانین است و بدین مفهوم است که اطالعات آزادانه
در دسترس و مستقیماً در اختیار کسانی قرار گیرد که از این تصمیمات و اجرای آن تاثیر می پذیرند .همچنین شفافیت
یعنی اطالعات کافی که به شکلی قابل فهم فراهم شده باشد(تقوایی و تاجدار .)54 :1388 ،به نظر پپینریو( ،)1995یک
مبنای اصلی برای اعتماد سازی بین دولت و ملت« ،شفافیت» است(پاداش و همکاران .)74: 1396 ،نتایج توصیفی
پژوهش(جدول) نیز نشان دهنده پایین بودن شفاف سازی مدیران شهری در انجام امور شهری است .که این امر بیانگر
عدم آگاهی شهروندان از چگونگی انجام تحقیقات ،برنامه ریزی و اجرای پروژه های شهری می باشد .در واقع یکی
از مهمترین دالیل عدم تحقق اهداف طرح های شهری ،همین عدم شفاف سازی مدیران شهری در کلیه مراحل آن
می باشد.

جدول ( - )5میزان شفافیت مدیران شهری در انجام امور شهر از نظر شهروندان
خیلی

زیاد

متوسط

کم

عدم شفاف سازی

زیاد
گویه های مرتبط با شاخص پنجم

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

3

12

15

40

30

میزان آگاه سازی مردم

5

9

25

40

21

میزان صداقت مدیران شهری

10

5

34

32

19

رعایت اصل صداقت در دادن اطالعات

6

6

21

39

28

میزان عملی شدن وعده های مدیران

مأخذ :یافته های تحقیق

. Transparency
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رعایت قانون :

1

برقراری شرایط و زمینه های الزم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندان ،نهادهای اداره کننده
شهر ،شورای اسالمی و بخش خصوصی می باشد ،نیازمند قرار گرفتن بر مدار قانونمندی است(صرافی و عبدالهی1397 ،
 .)115 :منظور از قانونمندی در تصمیم گیری شهری وجود قوانین کارآمد ،رعایت عادالنه چهارچوب های قانونی در
تصمیم گیری و دور بودن دست افراد غیر مسﺌول از تصمیم گیری ها است(برک پور .)502 :1396،حاکمیت خوب
نیازمند چهارچوب های قانونی بی طرفانه ای است که غیر مغرضانه اجرا شود .خصوصا باید حقوق بشر و در راس آن
حقوق اقلیت ها حفظ شود .اجرای بی طرفانه قانون فقط با وجود سیستم مستقل و نیروی پلیس سالم اجرا پذیر
است(محمودیان و زکی پور .)1389 ،نتایج توصیفی پژوهش(جدول) نیز بیانگر رضایت باالی شهروندان از قانونمداری
مسﺌولین شهری می باشد.

جدول ( - )6میزان قانونمداری مدیران شهری از نظر شهروندان
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

عدم رعایت قانون

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

گویه های مرتبط با شاخص چهارم

29

33

25

5

8

میزان پایبندی شهروندان به قوانین

25

20

27

16

12

میزان پایبندی مدیران شهر به حقوق شهروندی

27

32

19

10

12

میزان اگاهی مدیران شهر از حقوق شهروندی

31

26

14

11

18

میزان پایبندی مدیران شهر درعدم جانبداری از خواص

28

38

19

7

8

میزان مقاومت مدیران شهر در برابر تخلف
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 -7بحث و نتیجه گیری
اندازه گیری میزان سالمت و فساد اداری در شهرداری ها به عنوان یک سازمان عمومی با طیف وسیعی از خدمات
و کارکرد یکی از ضرورت برنامه ریزی آتی در رسیدن به بهره وری از منابع انسانی در شهرداری کالن شهرکرج است.
اهمیت روزافزون موضوع سالمت و فساد اداری در جهان و تبعات ناشی از آن در هر کشوری باعث شده است ،آگاهی
از وضعیت کنونی سالمت در هر بخش از کشور چه در سطح خرد و یا کالن بتواند گام مؤثری در دستیابی به وضعیت
ایده آل در نمره سالمت و فساد اداری ،باشد .فساد اداری -مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از
فعالیت های کارکنان و مسﺌوالن دولت را شامل می شود که اوالً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن،
رساندن فایده به عامل(کارمند اقدام کننده) یا به شخص دیگر باشد .در سالیان اخیر از بروزترین و شایع ترین رویکردها
در زمینه مدیریت شهری ،رویکرد حکمرانی مطلوب شهری است که در واقع یک نظام مدیریت شهری به شکل آمیخته
و موزون را تداعی می کند ،که سه ارگان جامعه مدنی ،بخش خصوصی و دولت در تمامی برنامه ها و پروژها حضور
. Rule of low
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فعال و مستمر دارند .این الگو ،با معیارهایی چون مشارکت ،شفافیت ،پاسخگویی ،قانونمندی ،عدالت ،کارآیی و توسعه
انسانی بر توجه بیشتر به توزیع مناسب خدمات ،باال بردن سطح کیفیت زندگی شهری با رویکرد حکمروایی ،توسعه بر
مبنای مردم ساالری ،کنترل اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی روستا تاکید دارد به عنوان موثرترین و
پایدارترین روش به کارگیری مدیریت چند سطحی شهرها ،مطرح شده است .از اینرو اطالعات آماری جمع آوری شده
و پردازش شده نشان می دهد که در مدیریت مجموعه منطقه مورد مطالعه تا حدودی شاخص های حکمروایی مطلوب
به خوبی به کارگرفته نشده است که در ادامه سعی شده است راهکارهایی اجرایی جهت برطرف کردن این روند ذکر
گردد؛
پیشنهادات برای مسئوالن
 مسﺌولیت پذیری ،پاسخگو بودن و شفاف بودن در برابر وظائف و عملکردهای خود در برابر مردم از طریق
برگزاری جلسات عمومی ،ترویج شبکه های ارتباطی الکترونیکی و ...
 تعامل و ارتباط با نهادهای دولتی و مسﺌوالن فرادست به منظور جذب اعتبارات در جهت بهبود زیرساخت
های عمرانی در سطح شهرها
 دخیل کردن مردم در تصمیم گیری ها و بهره گیری از مشارکت ها آنها در تمامی برنامه ها
 بررسی میزان رضایتمندی از تمامی مراجعه کنندگان حضوری و غیر حضوری
 رعایت اصل توازن و برابری بین تمامی مراجعه کنندگان بنحوی که عدالت برقرار گردد.
 ارائه ضوابط اصولی یکسان در بهره برداری از منابع ،بهداشت محیط و مدیریت مواد زاید جامد و پسماندها
در محیط زیست شهری
 جلوگیری از تبعات منفی مدیریتی در مورد مجاورت و همزیستی با شهر به ویژه در ابعاد فرصتهای شغلی
وبهره مندی از خدمات و زیرساختها از مزیت ارزانی شرایط زندگی و به خصوص اجاره مسکن و یا حتی
خرید زمین یا مسکن بهره مند.
 تقویت ظرفیت و اقتدار محلی -منطقه ای برای خود مدیریتی
پیشنهادات برای مردم(جامعه مدنی)
 شرکت فعال ،گسترده و جدی تشکل ها و نهاد های مردمی در هرگونه برنامه و تصمیمی که برای مجموعه
شهری و منطقه ای اتخاذ شود.
 افزایش توان مهارتی و حرفه ای از طریق یادگیری و دیدن آموزش های الزم در زمینه فعالیت های عمرانی،
کشاورزی ،دامداری ،اقتصادی و اجتماعی و اطراف کالنشهرها ...
 در نظر گرفتن عدالت و مساوات در طرز نگرش ها ،هنجارها ،رفتارها و الگوهای تحرک اجتماعی نسبت به
مشوالن و شیوه مدیریت شهری
 شفاف بودن مقیاس منطقه شهری به دلیل مزایای مجاورت مجموعه شهری واقع در حریم شهرها ،و کنترل
تمرکز و انباشت فضایی جمعیت ،فعالیت و منابع موثر در توسعه محالت غیررسمی و حاشیه نشینی
 نگرش و اعتقاد به کار گروهی و جمعی موثر در جهت آبادانی و پیشرفت شهری و منطقه ای
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