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مقاله پژوهشی
واکاوی موانع و چالش های تحقق تمرکززدایی در چارچوب
*

شوراهای اسالمی در جمهوری اسالمی
سمانه کشوردوست

جوبنه1

استادیار انقالب اسالمی دانشگاه تهران
حسین احمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 99/10/5 :تاریخ پذیرش)99/12/25 :
چکیده
هدف پژوهش حاضر سنجش موانع و چالشهای پیش روی تحقق تمزکزدایی در ایران است .در این راستا این
مطالعه به شیوه توصیفی – تحلیلی متغیرهای موثر بر تحقق تمرکززدایی را براساس مصاحبه نیمه ساختار مند و
مطالعات پیشین پژوهی شناسایی و بر مبنای پرسشنامه محقق ساخته و نظر سنجی از  30نفر متخصص در حوزه
حک مرانی محلی ،اطالعات مورد نیاز را جمع آوری نموده است .شیوه تجزیه و تحلیل بر اساس روش تحلیل
محتوای اسنادی و همچنین بهره گیری از روشهای تحلیل تصمیم گیری چند معیاره بوده است .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که مهمترین موانع تمرکززدایی عبارتند از :نبود مدیریت یکپارچه شهری ،اقتصاد رانتی کشور ،فقدان
اختیارات الزم شوراها و عدم مشارکت مردم در تصمیم گیریهای شوراها ،بهره گیری ناکافی از فناوریها و عدم
تعریف ضمانت برای اجرای مصوبات شوراها.
واژگان کلیدی :تمرکززدایی ،دموکراسی محلی ،روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره ،شورای شهر.
*  -این مقاله برگرفته از نتایج طرح پژوهشی « صد سال دموکراسی محلی :روند تمرکز زدایی از مرکز و واگذاری اختیارات به
نهاد های محلی با تاکید بر انتخابات شوراها» در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران می باشد.

 Email: Keshvardoost@ut.ac.irنویسنده مسئول 1-

176

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 7شماره  ، 1بهار 1400

مقدمه
عدم تمرکز ،روشی است که در آن دولت مرکزی حق و اختیار تصمیمگیری و گاهی امکانات
مادی را به نهادهای محلی که متصدیات آن بسته به توسعه سیاسی کشور توسط مردم همان محل
انتخاب شدهاند ،واگذار مینماید (نبوی .)1-5 :1356 ،کارلسن ،تمرکز زدایی را فرایندی میداند
که معموال حرکتی از مرکز به سمت پیرامون است و باعث کاستن تدریجی درجه تمرکز و افزودن
درجه عدم تمرکز میشود و البته این به معنای ایجاد عدم تمرکز مطلق نیست .ایوانز و اسکاکپول
معتقدند که تمرکز زدایی از حکومت مرکزی باعث شکلدهی سرمایه انسانی گردیده و واگذای
اختیارات در سطوح افقی و عمودی جامعه ،حکمرانی دموکراتیک را تقویت میکند و ضمن آنکه
محیط مناسبتری را برای توسعه انسان محور فراهم میسارد ،موجب تضمین بقای حکومت نیز
خواهد گردید ( .(Warner, 2001:191از این رو برای نیل به توسعه ،تنوع در ساختار حکومتی،
تمرکز ز دایی و واگذاری اختیارات به سطوح پایین تر مطرح شده که به عنوان محملی برای
پژوهشگران توسعه در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بیشتر مورد توجه قرار گرفته
است و موجب شده که ایده تمرکز زدایی در کانون مطالعات مفهومی و عملی توسعه قرار گیرد
( .)Conyers, 1986: 598پیشینه تمرکززدایی در ایران به سال های اولیه پس از انقالب مشروطیت
بر می گردد .در سال  1286اولین بار در ایران ،قانون انجمن بلدیه در راستای تفویض اختیارات
و امور شهری حفظ منافع شهر و رفع نیازهای ساکنین شهر در نظر گرفته شده بود .انجمن بلدیه
و اداره بلدیه( شهرداری) نهادی مستقل از دولت و مجلس برای اداره بهینه امور محلی مانند
بهداشت ،آبادانی ،تنزیل و تسعیر نرخ اجناس و روی هم رفته برای آسایش مردم بنیانگذاری
شد .این انجمن به دلیل مشارکت عمومی و نقش شهروند در امور محلی دارای ماهیت حقوقی
و استقالل مالی بود ( بیطرفان )1390 ،با روی کار آمدن رضاشاه قانون بلدیه مصوّب  1286لغو
گردید و برای تمرکز بیشتر نظام برنامهریزی و تأمین اعتبار مالی شهرداریها ،قانون بلدیه دوم
در سال  1309به تصویب رسید .این قانون اگر چه توانست مشکالتی از جمله تأمین اعتبارات
مالی و ضروری برای اداره امور شهرداری را تا اندازهای حل کند امّا با تضعیف نقش انجمن
بلدیه ،در عمل؛ آرمانهای قانون بلدیه مصوّب دوران مشروطیت را در زمینه مشارکت شهروندان
در اداره امور کم رنگ کرد و تمرکزگرایی بیشتری را به نفع دولت مرکزی با تشدید اختیارات
اداره بلدیه در برابر انجمن بلدیه ایجاد نمود .سومین قانون مرتبط با انجمن شهر در سال 1328
و در دوران فضای باز سیاسی پس از اشغال کشور و سقوط رضا شاه و دوران بی ثباتی سیاسی
حکومت پهلوی دوم شکل گرفت که اختیارات دولت مرکزی را تا حدی به انجمن های محلی
واگذار می نمود .این قانون که درگیر و دار نهضت ملی شدن صنعت نفت تصویب شده بود اجرا
نشد .دوره چهارم تحوالت تمرکززدایی در کشور پس از کودتای سال  1332با قانون شهرداری
 ،1334قانون اصالح پارهای مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب  1345و قانون
اصالح قانون شهرداری  1355به تصویب رسیدند .بررسی این قوانین نشان میدهد که استقالل
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عمل نهادهای مردمی در امور شهرها روز به روز کمرنگ تر و وابستگی آنها به قوه مجریه
شدیدتر گردید .پس از پیروزی انقالب با توجه به نقش گسترده مردم در تحوالت انقالب ،اولین
قانون در سال  ،1361انتخاب انجمن های شهر را به صورت محلی ،منطقه ای و شهری قرار داد
که کامال متاثر از تمرکززدایی بود؛ با این وجود به دلیل آسیب های ناشی از جنگ و بی ثباتی
سیاسی این قانون هرگز به مرحله اجرا در نیامد و وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین
شورای شهر در نظر گرفته شد .با وجود اصالحیه ها و استفساریه های متعدد این قانون ،در سال
 1375قانون جدیدی با لغو قانون پیشین و حذف انتخابات محله ای به تصویب رسید که بر
اساس آن انتخابات به صورت یک مرحله ای برگزار میگردید و هیات مرکزی و استانی حل
اختالف به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراهای شهر متشکل از
مقامات حکومت مرکزی بود .این در حالی است که نمایندگان شوراها و اعضای شورا در این
هیاتها در نظر گرفته نشده بودند .بررسی قانون شوراها مصوب  1375و اصالحیههای آن در
سالهای بعد و قانون  1382نشان میدهد که مفاد آنها نه تنها پاسخگوی تمام شرایط الزم برای
تحقق عدم تمرکز محلی نبود ،بلکه نقش و جایگاهی که آنها برای شورای محلی قایل شده بود،
در حد و اندازه ترتیبات مقرر قانون اساسی نیز نبود .در همین راستا پرسش کلیدی این مقاله این
است که موانع و چالش های عدم تحقق تمرکززدایی در حیطه شوراها چیست؟ به عبارت دیگر
چه عواملی تحقق تمرکززدایی را با ضعف و آسیب مواجه می سازد؟

پیشینه پژوهش
الهویردی زاده و همکاران ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «آسیب شناسی رابطه بین شورای
شهر با نظام سیاسی در ایران (تبیین اصول تمرکز زدایی اداری در دولت محلی)» بیان داشتهاند
که در پنج مؤلفه جایگاه قانونی شورای شهر در قانون اساسی و قوانین برنامههای توسعه کشور،
انتخابات اعضاء ،لغو عضویت و انحالل شوراهای شهر ،شخصیت حقوقی شورای شهر ،بودجه
و منابع مالی شورای شهر-شهرداری ،اختیارات و استقالل عمل شوراهای شهر در ارتباط با
ادارات و سازمانهای دولتی دچار ضعف و آسیب است .دیگر یافته های این تحقیق نشان داده
است که رویکرد مبهم قانون اساسی همراه با تفسیر به رای نهادهای باالدستی و آراء نهادهای
حقوقی و قضایی بر اصول تمرکز زدایی شورای شهر تاثیر منفی گذاشته است .آبیار و همکاران
در مطالعهای تحت عنوان «نقش حکومتهای محلی در فرآیند توسعه سیاسی (مطالعه موردی:
ایران)» ،بیان داشتهاند که یکی از مهمترین مولفههای توسعه سیاسی ،کارایی و کارآمدی
دستگاههای حکومتی در سطوح ایالتی یا استانی دولتها میباشد .نتایج حاصل از این مطالعه
نشان داد که متاثر از شرایط و مقتضیات زمانی و قدرت هیات حاکمه نوعی کشمکش بین تمرکز
گرایی (از جانب دولت مرکزی) و تمرکز زدایی (از جانب انجمنها و شورها) ،وجود داشته
است که پس از دورههای کوتاهی از تمرکز زدایی ،تمرکزگرایی بر تمرکز زدایی غلبه یافته است.
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کوزه گر و رضایی در پژوهشی با عنوان «رهیافت توسعه ،تمرکززدایی از حکومت ملی به
حکومت محلی» به این نتیجه دست یافته اند که در نیم قرن اخیر ،تمرکز زدایی از دولت به عنوان
یکی از کلیدیترین ابزارهایی توسعه و به موازات آن یک فرایند دموکراتیک شناخته میشود.
تمرکززدایی نیازمند پیش شرطهای قانونی و در عین حال اجرایی است که آثار آن در
توانمندسازی دولت در ارائه خدمات عمومی ،مشارکت و آموزش اجتماعی و توسعه اقتصاد
محلی نمایان است .ساالری و صفوی سهی ( ،)1396در مطالعهای با عنوان ،نقش نهاد شورای
اسالمی شهر در اعتالی حقوق شهروندی (مورد مطالعه :شورای اسالمی شهر تهران) ،به این
نتیجه دست یافتهاند که امروزه شهر و هر محیط زندگی مدنی و اجتماعی ،با شهروندان معنی
پیدا میکند .نتایج این مطالعه نشان داده است که از میان ابعاد عملکرد شورای اسالمی شهر
تهران ،به ترتیب متغیرهای انتخاب شهردار ،نظارت بر مدیریت شهری و تصویب امور شهرداری،
پیش بینی کننده میزان تحقق حقوق شهروندی است .لذا فراهم آوردن سازوکارهای مناسب جهت
تحقق بهتر معیارهای بیان شده در شورای اسالمی شهر تهران ،کمک شایانی به ایفای نقش هر
چه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی در راستای افزایش کیفیت زندگی زندگی شهروندان
تهرانی خواهد کرد.

چارچوب مفهومی
عدم تمرکز روشی است که در آن دولت مرکزی حق و اختیار تصمیم گیری و گاهی امکانات
مادی الزم را به نهادی های محلی ،که متصدیان آن بسته به توسعه سیاسی کشور توسط مردم
همان محل انتخاب شدهاند ،واگذار مینماید (نبوی .)5-1 :1356 ،بسته به اهدافی که در
کشورهای مختلف از تغییر ساختار دولت دنبال میشود ،سیاستهای تمرکز زدایی ،اشکال
گوناگونی به خود میگیرد .به طور کلی تمرکز زدایی «انتقال یا تفویض اختیارات در زمینههای
برنامهریزی ،تصمیمگیری و یا مدیریت از سوی مقامات دولت مرکزی به مقامات محلی است»
( .)Rondinelli, 1981فلسفه تمرکز زدایی در کشورهای دموکراتیک ،مبتنی بر این فرض است
که گذشته از تفکیک قوا که شرط بقای دموکراسی است ،باید تجزیه دیگری از نیروی حکومت
در نواحی مختلف کشور صورت گیرد ،یعنی قدرت حکومت در مناطق مختلف ،خصوصاً مناطق
پیرامونی تقسیم شود تا هر چه بیشتر از میزان انحصار دولت مرکزی کاسته شود .بر اساس این
فرض ،اگر در هر قسمت از کشور قدرتهای محلی صاحب اختیار باشند ،همین اختیارات
موجب خواهد شد که حکومت مرکزی نتواند حقوق مسلم مردم را غضب کند (امیدی:1392 ،
 .)119از طریق تمرکززدایی هم مکانیسمهای نظارتی حکومت بیشتر میشود و هم مردم مشارکت
کم واسطه تری در سرنوشت خود پیدا خواهند کرد .کارنامه عدم تمرکز نشان داده است که اگر
این الگو در دولتهای اقتدار گرا با اقتصاد متمرکز و دولتی اجرا شود ،صرفاً یک امر صوری
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خواهد بود و نمیتوانند در کاهشهای تنشهای مرکز – پیرامونی موفق باشند ،ولی اگر عدم
تمرکز همراه با اقتصاد غیر دولتی و دمکراسی نهادینه باشد و مردم مناطق به طور مستقیم متصدیان
منطقهای خود را انتخاب کنند ،این الگو میتواند موفق باشد (همانند فرانسه) و اساس ًا نوعی
شبهفدریالیسم خواهد بود .کارنامه تمرکززدایی نشان میدهد که این الگو اساساٌ یک سیاست
بوروکراتیک برای حکومت داری است (اجاللی .)172 :1381 ،از جهت میزان قدرت واگذاری؛
تمرکززدایی را میتوان به طور کلی به سه دسته اداری ،اجرایی و تفنینی تقسیم نمود .در تمرکز
زدایی اداری وظایف دولت به شیوه غیرمتمرکز انجام میشوند ،بدون اینکه صالحیتهای تصمیم
گیری از سطح مرکزی به سطح منطقهای انتقال داده شوند .این امر به طور مشخصتر به این
معناست که وظایف اداری توسط شعبهها یا بخشهایی از وزارت خانهها که به صورت غیر
متمرکز در سطح مناطق تاسیس میگردند ،انجام میگیرند .این شکل از تمرکز زدایی همچنین
تراکم زدایی نامیده میشود (اطاعت .)89-90 :1389 ،تمرکززدایی اجرایی به مفهوم عدم تمرکز
وظایف دولتی است .البته در این گونه تمرکززدایی ،بر خالف تمرکززدایی اداری ،وظایف دولتی
جهت انجام مستقالنه و خود مسئوالنه آنها به دستگاه اداری مناطق تفویض میگردند (همانند
بریتانیای کبیر و فرانسه) .سومین نوع تمرکز زدایی ،تنوع صالحیتهای قانونگذاری است و این
به مفهوم واگذاری صالحیت قانونگذاری به پارلمانهای مناطق است .به عبارت دیگر ،دولت
فقط سیاستهای کلی را وضع و اجرا نماید ،ولی مناطق بر حسب مقتضیات منطقهای خود،
قوانین و سیاستهای الزم را وضع و اجرا نمایند (ایرانپور.)1389 ،

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر جهتگیری پژوهش ،از نوع پژوهشهای کاربردی ،از نظر ماهیت
مسأله از نوع پژوهشهای کمّی و اسنادی ،از نظر زمانی ،گذشته نگر و از لحاظ میزان و درجه
کنترل متغیرها از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفیر تحلیلی بوده
است .جامعه آماری این مطالعه ،تعداد  30نفر از متخصصین و اندیشمندان حوزه تمرکززدایی،
حکمرانی محلی و دموکراسی مردمی به شرح جدول  1است .شیوه جمعآوری اطالعات بر
اساس اطالعات به دست آمده از پرسشنامه محقق است .روایی پرسشنامهها بر اساس نظر سنجی
از اساتید دانشگاه تهران سنجیده گردید .پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ با ضریب  0.90تایید
گردید.متغیرهای پژوهش به منظور شناسایی موانع تمرکززایی با بررسی مطالعات پیشین پژوهشی
و همچنین مصاحبه نیمه س اختارمند از طریق روش تحلیل محتوا و خوانش متن پایه از منابع
معتبر داخلی و خارجی گردآوری شده و در قالب سنجههای عملیاتی یا متغیرهای مفهومی به
تعداد  40سنجه در طیف لیکرت تدوین گردید .در مرحله بعد ،با ارزیابی روایی محتوایی توسط
اساتید دانشگاه ،تعدادی از آنها حذف و ادغام شده و در مجموع  31سنجه نهایی آماده پرسش
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و گرداوری دادهها گردید .شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده بر اساس بهره گیری
از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس ( ،)TOPSISاست.
جدول  - 1فهرست افراد مصاحبه شونده بر اساس سمت و تخصص
ردیف

سمت

تخصص

1

شهردار سابق تهران

مهندسی راه و ترافیک

2

عضو سابق شورای شهر تهران

مهندسی راه و ساختمان

3

عضو کنونی شورای شهر سمنان

مهندسی راه و ساختمان

4

عضو کنونی شورای شهر سمنان

دکترای اقتصاد

5

رئیس و عضو کنونی شورای شهر یزد

مهندسی عمران

6

عضو کنونی شورای شهر یزد

مهندسی استاد دانشگاه یزد دکترای

7

شهردار کنونی شهر دیواندره

شهرسازی مهندسی

8

عضو کنونی شورای شهر دیواندره

برنامه ریزی شهری

9

عضو کنونی شورای شهر دیواندره

برنامه ریزی شهری

10

عضو کنونی شورای شهر زارچ

مهندسی معماری

11

عضو سابق شورای شهر اصفهان

مهندسی راه

12

عضو کنونی شورای شهر سبزوار

مهندسی شهرسازی

13

عضو سابق شورای شهر سبزوار

برنامه ریزی شهری

14

عضو سابق شورای شهر قم

تحصیالت حوزوی

15

عضوسابق شورای شهر شیراز

فوق لیسانس محیط زیست

16

معاونت اجرایی شورای عالی استان ها

از دانشگاه تهرانMBA

17

عضو سابق شورای عالی استان ها

مهندسی برق

18

کارشناس شورای شهر

دکترای شهرسازی

19

کارشناس شورای شهر

سابقه ی سی ساله در شوراها بدون تحصیالت دانشگاهی

20

استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

21

استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

22

استاد دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی

23

استاد دانشگاه خوارزمی

جغرافیای سیاسی

24

استاد دانشگاه خوارزمی

جغرافیای سیاسی

25

دانشجوی دکترای دانشگاه خوارزمی

جغرافیای سیاسی

26

دانشجوی دکترای دانشگاه خوارزمی

جغرافیای سیاسی

27

استاد دانشگاه پیام نور تهران

علوم سیاسی
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28

استاد دانشگاه نیشابور

علوم سیاسی

29

استاد دانشگاه نور تهران

برنامه ریزی شهری

30

استاد دانشگاه پیام نور تهران

برنامه ریزی شهری
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جدول  - 2مولفهها و متغیرهای سنجش موانع تحقق تمرکززدایی در کشور

اجتماعی -اداری

اقتصادی

سیاسی (نهادی)

مولفه

ایندکس
متغیرها

متغیرها

V1

تک ساختی بودن نظام سیاسی ایران

V2

عدم تعریف استراتژی محلی گرایی و تمرکز زدایی در سند چشم انداز ایران 1404

V3

قائل نبودن رکن تصمیم گیری برای شوراها و تسلط رویکرد نظارتی به شوراها

V4

تسلط برنامهریزی بخشی در ایران

V5

نبود مدیریت یکپارچه شهری در ایران

V6

ساختار برنامهریزی از باال به پایین

V7

تمرکز گرایی شدید در ساختار اداری – اجرایی کشور

V8

ترس از استقالل واحدهای سرزمینی پیرامونی در قالب تمرکز زدایی

V9

تداخالت کارکردی و سازمانی و عدم هماهنگی شهرداریها با سایر سازمانهای دولتی

V10

وابستگی اقتصاد کشور به منابع درآمد نفتی

V11

اقتصاد رانتی کشور

V12

فقدان منابع مالی پایدار در بدنه شهرداری و شورها

V13

فقدان استقالل عمل کافی شوراها

V14

فقدان اختیارات الزم شوراها

V15

عدم مشارکت مردم در تصمیم گیریهای شوراها

V16

محدود بودن حدود اختیارات شوراها به شهرداریها

V17

نهادینه نشدن فرهنگ سیاسی مشارکتی در ایران

V18
V19
V20
V21
V22
V23

عدم بهرهمندی برخی شوراها از تخصص و دانش
متناسب با سیاستگذاری عمومی در مقیاس شهر
تعارض منافع برخی شوراها در برخی دورهها
تخلفات و سوء استفادههای مالی بسیار و
بازداشتهای اعضای شوراهای شهر در سطح کشور
عدم تجربه کاری برخی منتخبان شوراها در حوزه شهری
انجام فرایند انتخابات نه بر اساس دانش و تجربه،
بلکه بر اساس شکلگیری گروههای جناجی
استفاده ناکافی از شبکههای اطالع رسانی تکنولوژیکی برای ارائه گزارشهای عملکردی
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مولفه
تکنولوژیک و

ایندکس
متغیرها
V24

بهره گیری ناکافی از فناوریها ،رسانه جهت اطالع رسانی مصوبات شوراها

V25

ظهور مسائل زیست محیطی متنوع در شهرهای بزرگ

V26

عدم وجود شفافیت قانونی در تفویض اختیار شوراها

V27

عدم تعریف قانونی حدود و اختیارات نظارت شوراها

زیرساختی
و زیست

متغیرها

محیطی

V28
قانونی

عدم تعریف قانونی اختیارات و استقالل عمل
شوراها در ارتباط با ادارات و سازمانهای دولتی

V29

عدم تعریف صالحیت وضع مقررات در قانون اساسی (اصل هفتم)برای شوراها

V30

عدم تعریف ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات شوراها

V31

عدم اطالع رسانی بودجه و هزینه واحد شوراها
(عدم شفافیت مالی) ،بر اساس بند  31ماده  71و بند  10ماده 71

بحث و یافتهها
روشهای تصمیم گیری چند معیاره که در این پژوهش استفاده شده است و به اختصار
 MCDMنیز گفته میشود ،به عنوان رویکردی رسمی برای ایجاد اطالعات و ارزیابی تصمیم
گیری در مسائل متعدد و اهداف متناقض به شمار میرود و میتواند به کاربران در درک نتایج
ارزیابی یکپارچه از جمله ارزیابی اهداف سیاستگذاری و دستیابی به نتایج کارا کمک کند
(طاهرخانی .)65 :1386 ،دراین راستا در این پژوهش از تکنیک تاپسیس جهت تجزیه و تحلیل
اطالعات فراهم آمده استفاده میشود که فرایند و الگوریتم این روش در هشت مرحله به شرح
زیر صورت گرفته است:
 -1تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  nآلترناتیو و mگزینه .نکاتی که در این مرحله باید به
آنها توجه کرد ،عبارتند از:
الف -معیارهای کمی و کیفی به طور همزمان می توانند در این مدل مورد استفاده قرار
گیرند ،به شرطی که معیارهای کیفی قابلیت تبدیل به معیارهای کمی را داشته باشند .بر این
اساس ،معیارهای کیفی باید امتیازدهی شده و برای انجام تحلیل در ماتریس داده ها قرار گیرند.
ب -تمامی معیارها باید یک دست باشند؛ یعنی یا همه مثبت باشند و یا همه منفی باشند .چنانچه
شاخصی منفی باشد ،نمی تواند در کنار معیارهای مثبت مورد آزمون قرار گیرد.

) n_ij = r_ij/√(∑_(𝑖 = 1)^𝑚▒r_ij^2
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 -2تهیه ماتریس نرمالیزه شده(ماتریس)R
به دلیل آنکه احتمال قوی وجود دارد که مقادیر کمی تعلق گرفته به معیارها و شاخصهای
دارای یک واحد نباشند ،باید دیمانسیون واحد آنها از بین برده شود و این مقادیر کمی را به
ارقام بدون بعد تبدیل نمود ،به همین علت همه مقادیر تعلق گرفته به درایههای ماتریس
تصمیم گیری ،باید بر اساس رابطه زیر به مقادیر بدون بعد تبدیل شود (جدول شماره .)2

 -3مسائل انتخابی و ارزیابی گزینهها در حالتی که تصمیمگیرنده با چند گزینه و چند معیار
روبرو است ،از جمله مسائل کلیدی و استراتژیکی است که برای حل موفقیت آمیز آن از تکنیک-
های توسعه داده شده استفاده میگردد(همتی .)72 :1387 ،دراین مرحله وزن هر یک شاخصها
براساس روش آنتروپی محاسبه میشود .باید در نظر داشت که مجموع وزن معیارها برابر یک
باشد .سپس مقدار هر معیار را در وزن همان معیار ضرب کرده و ماتریس استاندارد موزون پس
از وزندهی مشخص میشود.
+
 -4تعیین فاصله iامین گزینه از گزینه ایدهآل (باالترین عملکرد هر شاخص) که آن را با ( )A
نشان میدهند.

}𝐴+ = {(max vij j ∈ J),(maxvij j ∈ J′
i

𝐴+ = 𝑉1+, 𝑉2+, … , 𝑉𝑛+
 .5تعیین فاصله  iامین آلترناتیو حداقل(پایینترین عملکرد هر شاخص) که آن را با ()A-
نشان میدهند.
−

}𝐴 = {(min vij j ∈ J), (maxvij j ∈ J′
i

𝐴− = 𝑉1−, 𝑉2−, … , 𝑉𝑛−
 -6تعیین معیار فاصلهای برای گزینه ایده آل ( )S+و گزینه حداقل (.)S-
 -7تعیین ضریبی که برابر است با فاصلة گزینه حداقل ( )Si-تقسیم برمجموع فاصلة گزینه
حداقل ( )Si-و فاصله آلترناتیو ایدهال ( )Si+که آن را با ( )Ci+نشان داده و از رابطه زیر محاسبه
میشود جدول (.)4
−
si
𝑐i∗ = − +
si + si
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 -8رتبهبندی گزینه براساس میزان ( ،)Ci+میزان فوق بین صفر و یک در نوسان است)Ci+( .
برابر  1نشاندهنده باالترین رتبه و ( )Ci+برابر صفر نیز نشاندهنده کمترین رتبه است
(طاهرخانی .)66-64 :1383،در واقع هر چه میزان نزدیکی این گزینهها (متغیرها) به راه حل ایده
آل بیشتر باشد ،نشان دهنده ،باالتر بودن رتبه گزینههای مورد نظر میباشد .یافتههای پژوهش
حاضر نشان داد که در مؤلفه سیاسی نهادی ،متغیرهای «نبود مدیریت یکپارچه شهری ،تک
ساختی بودن نظام سیاسی ایران ،قائل نبودن رکن تصمیم گیری برای شوراها و تسلط رویکرد
نظارتی به شوراها» ،در مؤلفه اقتصادی ،متغیرهای «وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و
اقتصاد رانتی کشور» ،در مؤلفه اجتماعی – اداری ،متغیرهای «فقدان اختیارات الزم شوراها ،عدم
مشارکت مردم در تصمیم گیریهای شوراها ،محدود بودن حدود اختیارات شوراها به شهرداری-
ها ،نهادینه نشدن فرهنگ سیاسی مشارکتی در ایران» ،در مؤلفه تکنولوژیک و زیست محیطی،
متغیرهای «بهره گیری ناکافی از فناوریها ،رسانه جهت اطالع رسانی مصوبات شوراها ،استفاده
ناکافی از شبکههای اطالع رسانی تکنولوژیکی برای ارائه گزارشهای عملکردی» ،در مؤلفه
قانونی ،متغیرهای «عدم وجود شفافیت قانونی در تفویض اختیار شوراها  ،عدم تعریف ضمانت
اجرایی برای اجرای مصوبات شوراها ،عدم تعریف قانونی حدود و اختیارات نظارت شوراها»،
مهمترین موانع موثر بر تمرکززدایی و شکلگیری دموکراسی محلی در ایران بودهاند (جدول .)3
جدول  - 3شناسایی مهمترین موانع تحقق تمرکززدایی در متغیرهای مورد بررسی بر اساس تکنیک
تاپسیس TOSIS
رتبه

ضریب

فاصله از ایده آل مثبت

فاصله از ایده آل منفی

متغیرها

2

0.66

0.25

0.13

V1

3

0.63

0.58

0.33

V2

3

0.63

0.48

0.28

V3

4

0.62

0.61

0.37

V4

1

0.84

0.33

0.06

V5

5

0.43

0.19

0.25

V6

7

0.11

0.03

0.35

V7

6

0.32

0.13

0.28

V8

8

0.09

0.03

0.28

V9

2

0.77

0.29

0.09

V10

1

0.84

1.36

0.26

V11

3

0.75

0.71

0.23

V12

متغیرها

مولفه ها

سیاسی (نهادی)

اقتصادی
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رتبه

ضریب

فاصله از ایده آل مثبت

فاصله از ایده آل منفی

متغیرها

4

0.42

0.22

0.31

V13

1

0.59

0.55

0.38

V14

1

0.59

0.43

0.30

V15

2

0.57

0.57

0.43

V16

3

0.50

0.30

0.30

V17

7

0.01

0.01

0.43

V18

6

0.02

0.00

0.43

V19

5

0.35

0.16

0.29

V20

6

0.02

0.01

0.29

V21

6

0.02

0.01

0.43

V22

2

0.80

0.23

0.06

V23

1

0.98

0.97

0.02

V24

3

0.81

1.02

0.23

V25

4

0.67

0.25

0.12

V26

2

0.81

0.94

0.22

V27

3

0.68

0.54

0.26

V28

5

0.66

0.72

0.37

V29

1

0.83

0.33

0.07

V30

6

0.46

0.20

0.24

V31

متغیرها

نمودار  - 1موانع موثر بر تمرکززدایی محلی در کشور ایران.

185

مولفه ها

اجتماعی -اداری

تکنولوژیک
و زیست محیطی

قانونی

186
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در ادامه مهمترین چالشهای پیش روی تمرکز زدایی و شکلگیری حکمرانی محلی بر اساس
یافتههای جدول ( )2و نمودار ( ،)1مورد تحلیل محتوایی -اسنادی قرار میگیرند.

 -1چالشهای سیاسی (نهادی)
نبود مدیریت یکپارچه شهری
یکی از اصلیترین موانع فراروی مدیریت شهری ،چند پارگی مدیریت شهری در عرصه
سیاستگذاری ،تصمیم سازی ،برنامهریزی ،هدایت و نظارت است .شهر سیستمی باز است که
ساختارهای این سیستم هر کدام دارای کارکردهای خاص خود هستند .این عملکردها و کارکردها
در پیوستگی زمانی ،مکانی و فضایی؛ در حال تغییر و تحول و همچنین در حال تولید مجدد
هستند .ولی باید توجه شود کل سیستم شهر چیزی فراتر از تمام اجزاء ،ساختارها ،کارکرد و
عملکردهای آن است .مسالهای که امروزه بیشتر در حوزه مدیریت شهری کشورهای در حال
توسعه ،از جمله ایران به چشم میخورد ،تعدد مراجع و نهادهای مختلف مسئول با تاثیر پذیری
از قوانین موجود است .این قوانین ،با ساختار و چارچوب کاری که بدون توجه به سایر نهادها
برای خود تعریف میکنند ،ضمن ایجاد ناهماهنگی در سیستم مدیریت شهری ،مشکالت مختلفی
را ایجاد میکنند که با تشدید مسائل موجود در شهر در نهایت باعث نارضایتی عمومی (لطیفی،
 )1387و عدم رفع نیازهای عمومی میشوند .در مجموع میتوانگفت که مفاهیمی چون
شهرداری ،حکومت محلی و مدیریت یکپارچه و واحد شهری در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند
(رضویان .)1381 ،بدین صورت شهرداری به عنوان نهاد برخاسته از اراده عمومی ،در قالب
حکومت محلی ،مرجع اصلی مدیریت یکپارچه شهری است و باید تمام واحدها و سازمانهای
مداخله گر در امور شهری در چارچوب مدیریتی آن قرار گیرند ،تا بستر الزم برای شکلگیری
حکمرانی محلی رقم بخورد.
تک ساختی بودن نظام سیاسی
نظام سیاسی ایران تک ساختی است و دولت در آن با هژمونی قوی که بر ساختاری سیاسی
و قانونی دارد ،نظام حکمرانی را دولتی نموده است .مرور قوانین جمهوری اسالمی ایران در
زمینه شکلگیری حکومت محلی و شرح وظایف شوراها به عنوان نمایندگان تمرکز زدایی در
ساختار حکمرانی کشور بیانگر آن است که شوراها از اختیارات تام و تفویض اختیار الزم بر
خوردار نمیباشند .در حالت موجود نقش بخش دولتی در حکمرانی محلی در مقایسه با سایر
بخشها ،بسیار پر رنگتر است .این بخش وظایف اختصاصی و ارتباطی خود را انجام میدهد.
در واقع بخش دولتی صرفاً در امر مقرراتگذاری و هماهنگی در قالب شوراهای محلی دخالت
دارد .در این ساختار ،بخش مردمی در عمل تنها با انتخابات شوراهای اسالمی شهر در فرایند
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تمرکززدایی مشارکت دارد .بررسی وظایف و اختیارات و عملکردهای انجمن بلدیه و انجمن
شهر به عنوان نماد دولت محلی در ایران قبل از انقالب اسالمی و شوراهای اسالمی در بعد از
انقالب اسالمی نشان میدهد که متاثر از شرایط و مقتضیات زمانی و قدرت هیات حاکمه نوعی
کشمکش بین تمرکزگرایی(از جانب دولت مرکزی) و تمرکز زدایی (از جانب انجمنها و
شوراها) ،وجود داشته است ،اما پس از دورههای کوتاهی از تمرکز زدایی ،به دالیل عدم فرهنگ
دموکراتیک و هژمونی قوی دولت و الگوی تک ساخت نظام سیاسی ایران ،تمرکز گرایی بر
تمرکز زدایی غلبه داشته است.
قائل نبودن رکن تصمیم گیری برای شوراها و تسلط رویکرد نظارتی به شوراها
در حوزه تمرکز زادیی در امور تقنینی ،قانون اساسی صالحیتهای ذاتی شوراها را احصا
نکرده است و از طرف دیگر صالحیتهای عام تقنینی در تمام امور ملی و محلی را به مجلس
واگذار نموده است .به این ترتیب شوراها از صالحیتهای ذاتی خود در امور تقنینی برخوردار
نیستند ( عبداهلل نژاد .)147 :1397 ،در تمام فصل هفتم قانون اساسی که مرتبط با شوراها میباشد
در هیچ موردی حتی در امور محلی به موضوع صالحیت وضع مقررات که صالحیت ذاتی
شوراها میباشد ،اشارهای نشده است .در اصل صد و یکم نیز که هدف از تشکیل شوراها را
عنوان نموده ،قانونگذار به واژه «نظارت» اکتفا کرده است و از آنجا که شوراها ذاتاً تصمیم گیر
هستند و صرفاً در کنار تصمیمگیری به امور نظارتی نیز میپردازند ،استفاده از این واژه در عمل،
حیطه اختیارات شوراها را به نظارت کاهش داده است .همین امر منجر به استناد شورای نگهبان
به این اصل شده است طوری که شورای نگهبان صالحیت شوراها را در مواردی از جمله انتخاب
شهردار و تمام اختیارات تصویبی شوراها ،زائد بر وظایف نظارتی اصل صد ویکم قانون اساسی
تلقی مینماید (اهللوردیزاده و دیگران .)1394:32 ،بنابراین قانون اساسی ،قانونگذاری را به عهده
مجلس سپرده است و صرفاً نظارت بر اداره امور محلی را به شوراها واگذار نموده است.
جایگاهی را که قانون اساسی برای شوراها در حوزه قانونگذاری تعیین نموده است بیشتر جنبه
مشورتی دارد .در قانون اساسی (اصل هفتم)؛ به صالحیت وضع مقررات اشارهای نشده است.
در واقع به رسمیت شناختن امور محلی و تفکیک آن از امور ملی گام نخست در تحقق
تمرکززدایی است و این در چارچوب قدرت بخشی به نهادهای محلی امکان پذیر است .در این
خصوص شوراهای شهری نه تنها صالحیت وضع مقررات ندارند ،بلکه صالحیت وضع مقررات
عوارض را نیز ندارند .شورای شهر از مصادیق نهاد شورا است که جایگاه و تاثیر بسیاری در
اداره امور شهری ایفاء مینماید .بدین منظور ،استقرار حق وضع عوارض برای این نهاد برای
تحقق مدیریت مطلوب این شورا الزم و ضروری است .بر این اساس در قانون شوراها ،مقنن در
بیان صالحیتهای شورای شهر در بند  16ماده  ،71تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر
و تغییر نوع و میزان آن را از اختیارات این شورا مقرر می نماید .در ماده  77اصالحی ،1386/8/27
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نیز قانونگذار وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از
هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران توسط شورای
شهر(ماده  77قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران
اصالحی  )1386/8/27را از دیگر اختیارات شورای شهر دانسته است .نکتهای که در این باره
باید بیان داشت که بنا بر مفاد مزبور ،این موضوع به صورت الیحه تقدیم شورای شهر میگردد
و به نظر میرسد شورا در این رابطه صرفاً صالحیت تصویب و یا رد الیحه پیشنهادی شهرداری
را بر عهده خواهد داشت .همچنین با عنایت به صراحت قانون در ارائه این امر به صورت الیحه،
اعضای شورای شهر حق ابتکار قانونگذاری در این رابطه را نداشته و نمیتوانند وضع عوارض
را به صورت طرح در صحن شورا مطرح نمایند .همچنین برخی ممنوعیتها در این خصوص
برای شوراها لحاظ گردیده است که عبارت است از عدم وضع عوارض در محدوده کشوری و
عدم وضع عوارض برای خدمات تعیین تکلیف شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
سال .1387

 -2چالشهای اقتصادی
اقتصاد نفتی
طبق ماده  73قانون شهرداریها؛ شهرداری ،مؤسسهای عمومی و غیر دولتی است و با توجه
به ماهیت عمومی آن ،عملکرد غیر انتفاعی دارد و کلیه درآمدهای شهرداری منحصراً باید به
همان شهر برسد .آنچه تمامی شهرداریها در حوزه درآمدی در پی آن هستند ایجاد ساختاری
نظام یافته و منسجم است که منجر به درآمد پایدار برای شهرداری شود .ایران و کشورهایی که
درآمد آنها وابسته به منابع نفتی است با بیماری به نام بیماری هلندی مواجه هستند که از نشانه
های این بیماری رانت و تورم رو به افزایش در ساختار اقتصادی است .این کشورها برای حل
مسئله تورم ،اقدام به واردات کاال و مصنوعات به داخل کشور میکنند اما بخش خدمات غیر
مولد و مسکن در طول دورههای متوالی دارای تورم بوده و به عنوان محلی برای جذب سرمایه-
های سرگردان و ایجاد درآمد ناپدار درآمده است .در حال حاضر در ایران ،وابستگی بیش از حد
شهرداریهای کشور به درآمد ناشی از بخش مسکن ،عالوه بر تاثیر آن در افزایش قیمت مسکن،
شهرداریها را در مقاطع زمانی مختلف با مشکالت و بحرانهای مالی مقطعی ،مواجه ساخته
است.
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سیستم رانتی ساختار اقتصادی
اتکا به درآمدهای باد آورده حاصل از رانت موجب میشود تا دولتهای صاحب این منابع،
خود را نسبت به مردم و جامعه بی نیاز احساس کرده و درآمدهای حاصل از رانت را در راستای
تثبیت موقعیت خود به کار گیرند .در واقع ،استقالل مالی ناشی از درآمد نفت ،جدایی بین نهاد
دولت و جامعه را تشدید نموده و ارتباط متقابل بین نهاد دولت و نهادهای اجتماعی را تضعیف
میکند .رانت نفتی به دولتها اجازه میدهد از میزان تاثیرگذاری طبقات و اقشار اجتماعی بر
سیاستهای دولت بکاهند و برنامههای مورد نظر خود را پیش ببرند .بر همین اساس است که
در کشورهایی با اقتصاد رانتیر ،بخش دولتی همواره نقش محوری در اجرای برنامهها و
سیاستگذاریهای کالن ایفا میکند و ابزار اصلی دولت برای ایجاد اشتغال ،توزیع یارانه ،اعطای
امتیازات اقتصادی به حامیان خود میگردد ،زیرا رانت نفت ،بودجه الزم برای کارکرد این مکانیسم
را تأمین میکند (اشتریان و کریمی فرد .)124-125 :1395 ،همچنین اتکای به درآمدهای نفتی
طی سال های گذشته موجب شده است تا دولت در تأمین درآمدهای خود کمترین اتکا را به
مالیاتها داشته باشد .این مسئله سبب شده است تا قاعده پرداخت مالیات و عوارض در ایران
چندان رعایت نگردد .از این رو در چنین ساختاری ،شوراها که باید بر مبنای مالیاتهای محلی
و توزیع قدرت شکل بگیرند ،فضای زیادی برای فعالیت پیدا نکردند.

 -3چالشهای اجتماعی -اداری
فقدان استقالل عمل و اختیارت شوراها
مهمترین وظیفه شوراها نصب و عزل شهردار است که مشروط بوده و باید به تأیید وزیر
کشور (در مورد کالن شهرها) یا استاندار (سایر شهرها) برسد .این در حالی است که مرجع
نهایی باید شورای عالی استانها که باالترین مرجع شوراها است ،باشد .در قانون شوراها برای
انتخاب شهردار از جانب شورای شهر ،عبارت «نصب شهردار بنا به پیشنهاد شورای شهر و تأیید
و حکم وزیر کشور» ،قید شده که تصمیم گیری ناقص و مشروط را نشان میدهد .تصویب
بودجه ،تصحیح و تفریغ بودجه ساالنه شهرداری ،یکی دیگر از وظایف و اختیارات مهم شوراهای
شهر است که هر ساله سازمان شهرداریها به عنوان نهاد دولتی ،شیوهنامه تصویب ،اولویتهای
درآمدها و هزینهها و به ویژه طرحهای عمرانی را تعیین و به شوراها و شهرداریها ابالغ میکند.
بنابراین شوراهای اسالمی شهری نمیتوانند آن طوری که خواسته و اراده شان است ،بودجه را
تقسیم بندی و تصویب کنند .تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با
تأیید و موافقت وزارت کشور ،از دیگر موارد تصمیم گیری مشروط شوراهای شهر است .برخی
دیگر از تصمیمگیریها شوراهای اسالمی شهر یا کالن شهر باید مطابق با آیین نامهها و ابالغیه-
های دولت (وزارت کشور) باشد .از این دیدگاه شوراها باید در حوزه سالئق و دیدگاههای
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دولت مرکزی (نه شورای عالی استانها و یا مجلس) حرکت کنند .این رویکرد کامالً با روح
استقالل دولت محلی و عدم تحمیل دیدگاههای دولت مرکزی متضاد است .بنابراین علیرغم
شکلگیری نهادهای محلی مردمی و دموکراتیک در کالن شهرهای ایران ما با نوعی برنامه ریزی
از باال به پایین ،دولت محور و رابطه عمودی از باال مواجه هستیم که منافی اصول تمرکززدایی
است.
عدم مشارکت مردم در تصمیمگیریهای شوراها
یکی از اهداف توجه قانون اساسی به شوراهای اسالمی واگذاری امور مردم به خودشان
ا ست .نخست باید اظهار داشت که این امر بدون آموزش الزم مردم و آماده ساختن آنان در
مدیریت شهری امکانپذیر نیست .به عبارت دیگر ،تا سازوکارهای واگذاری امور به مردم فراهم
نشود ،وارد کردن آنان در صحنههای مدیریت شهری نقض غرض و مخالف با هدف شوراها و
روح قانون اساسی است .نکته دوم اینکه ،با وجود مدیران متخصص در حوزه مدیریت شهری
که امری تخصصی است ،نیازی به مشارکت مستقیم مردم در امر مدیریت نیست .مهمترین کاری
که مردم می توانند انجام دهند؛ حمایت و نیز راهنمایی مدیران شهری و همکاری با آنان در
خدمات و مدیریت شهری است .نکته سوم اینکه حضور مردم در صحنه و نیز مشارکت در
مدیریت و خدمات شهری الزاماً با تشکیل شوراهای اسالمی با روش تصویبی و یا نظارتی تحقق
نمییابد .میتوان شوراهای اسالمی را در مسیر مشورتی قرار داد تا تصویبی و حتی نظارتی .زیرا
سازوکارهای نظارتی را قانون از طریق تشکیل سازمانها و نهادهای مربوطه از جمله ،سازمان
بازرسی کل کشور ،و نیز نهادهای مستقر در سازمانهای شهری از جمله شهرداریها پیشبینی
و انجام میدهد (ناطق پور.)167 :1387 ،
محدود بودن حدود اختیارات شوراها به شهرداریها
قانون ،اختیارات شوراها و وظایف نظارتی آنها را منحصر به امور شهرداریها کرده است که
می توانیم از آن به شورای شهرداری یاد کنیم نه شورای شهر یا کالنشهر .از مجموعه وظایف
دارای سنخ محلی تنها وظایف محدودی با تصمیم گیری شورا و اجرای شهرداریها به شهروندان
ارائه میشود .ارائه خدمات شهری محدودی نظیر نظافت شهری ،فضای سبز و ارائه خدمات
فرهنگی و تفریحی و نظارت بر ساخت و ساز و تأمین بخشی از زیرساختهای شهری توسط
شهرداریها عرضه میگردد .این در حالی است که شورای شهر و شهرداری تنها یکی از دهها
سازمانی هستند که در سطح کالن شهرها فعالیت میکنند .شعبههای محلی و استانی دولت
مرکزی ،اغلب وظایف دارای سنخ محلی را در کالن شهرها عهده دار هستند .به عبارت دیگر در
سطح شهرها ،قدرت و منابع در اختیار سازمانهای مختلفی است که دولتی میباشند و شوراهای
اسالمی به عنوان نهاد مردمی و دولت محلی دارای قدرت مانور اندکی هستند .در قانون شوراها
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به ندرت مواردی در خصوص تصمیمگیری و یا نظارت بر مسائل امنیت ،بهداشت ،آموزش،
بیمه ،انرژی (آب ،برق ،گاز) ،شبکههای ارتباطی و حمل و نقل ،فاضالب ،محیط زیست و
سیاست شهری یا کالن شهری مشاهده میشود .از طرفی با بررسی قانون تشکیل شوراها ،این
شناخت به دست میآید که موارد متعددی از وظایف در حوزههای اجتماعی و فرهنگی شهر در
قانون شوراها بیان شده است که عمدتاً دارای ماهیت ارشادی ،مشاورهای ،راهنمایی ،شناسایی،
تشویقی ،محافظتی و پیشنهادی است و در مواردی نظیر نام گذاری معابر و اماکن شهری و آیین
نامهها ،تابلوها و بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر میتوانند تصمیم گیری معنادار کنند .بدیهی است
که از این واژهها ،قدرت تصمیم گیری و اختیارات برای کنترل و اداره امور عمومی محلی کالن
شهری برداشت نمیشود(ویسی.)69 :1394 ،حوزه فعالیت شوراها از مجموعه امور اجتماعی و
خدمات اجتماعی از جمله ،تعلیم و تربیت ،بهداشت ودرمان ،مسکن ،راه و ترابری ،حمل و نقل،
تغذیه ،امور فرهنگی ،نیاز جوانان از حوزه شهرداریها و خدمات شهری فراتر نرفته است.
بنابراین بیراهه نگفتهایم ،اگر بگوییم که شوراهای اسالمی عمالً شوراهای شهرداریها هستند.
نهادینه نشدن فرهنگ سیاسی مشارکتی
در فرهنگ سیاسی مشارکتی ،مردم به طور نسبی در نظام سیاسی ،نهاده ها(درخواست ها و
تقاضاها) و داده ها( استراتژی ها و قوانین) نقش دارند و در برابر رفتار مقامات و نخبگان سیاسی
حساس هستند .در چنین فرهنگی مردم معتقدند می توانند به نظام سیاسی کمک کنند و بر
تصمیمات موثر باشند .فرهنگ سیاسی مشارکتی برخالف فرهنگ سیاسی محدود و تبعی بر اراده
شهروندان و اعمال کامل حقوق و تکالیفشان در تصمیمات سیاسی مبتنی می باشد ( رفیع و
همکاران ،1397 ،صص .)31-32یکی از مهمترین موانع تمرکززدایی در این خصوص  ،نبود
رویه مشارکت بین شهروندان است و نیاز است فرهنگ مشارکت پذیری بین مردم نهادینه گردد.
در جامعه ما فرهنگ مشارکت در کلیه امور سیاسی به طور پایه ای شکل نگرفته است .برای رفع
چنین خألیی ،بستر سازی الزم و آموزش مناسب در این حوزه برای فرهنگ سازی مردم ،ضروری
به نظر می رسد.

 -4چالشهای تکنولوژیک ،زیرساختی و زیست محیطی
بهرهگیری ناکافی از فناوریها و رسانه جهت اطالع رسانی مصوبات شوراها و ارائه
گزارش عملکرد
از مشخصههای جامعه دموکراتیک و مطابق با اصول تمرکززدایی ،حقوق مردم در خصوص
اطالع رسانی عملکرد و گزارشهای عملکردی سیستم حکمرانی شهری است .در این خصوص
استفاده ناکافی شوراها از شبکههای اطالع رسانی تکنولوژیکی برای ارائه گزارشهای عملکردی
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و بهرهگیری ناکافی از فناوریها جهت اطالع رسانی مصوبات شوراها از مسائل دیگر پیش روی
تحقق حکمرانی محلی است .اگر چه در دوره اخیر شورای شهر در تهران این مسئله تا حدی
پوشش داده شده است اما نیاز به تحقق سیستم اطالع رسانی در تمام شهرها و سیستم یکپارچه
درکل کشور وجود دارد.
چالشهای زیست محیطی
امروزه شهرها با رشد سرسام آوری در حال رشد و گسترشاند .با رشد روز افزون شهرنشینی،
بحرانهای اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی تشدید میگردد .مشکالت زیست محیطی از
اساسیترین مسائل شهر امروزی و حاصل رشد نیازهای رو به فزون جامعه شهری است .آلودگی
منابع آب ،خاک و هوا در کالنشهرها ،مدیریت شهری را با مسائل و چالشهای مدیریتی بسیاری
مواجه ساخته است .تشکیل جزیزه گرمایی و افزایش درجه حرارت ،آلودگی هوا ،خاک و صدا
به دلیل ترافیک و تراکم کاربریهای تجاری و اداری و در نتیجه انبوهی جمعیت ،فرسودگی
زیرساختها و سیستمهای فاضالب و دفع آبهای سطحی ،فرسودگی بافت و ساختمانها و ...
از اهم چالشهای زیست محیطی شهرها محسوب میشوند .با عنایت به اینکه بخش زیادی از
مناطق پر خطر از جنبه آلودگی ،پهنه زیست گروههای انسانی است و اغلب بر بخش مرکزی
شهرها و نواحی پیرامونی و حاشیهای شهرها منطبق است؛ در نتیجه این موضوع حل مشکل این
نواحی را توسط نهاد شوراها به عنوان نمایندگان مردم در حوزه مدیریت شهری ،با چالش مواجه
خواهدکرد و موجبات نارضایتی ،کم اعتمادی و عدم مشارکت مردم را فراهم خواهدکرد .از این
رو بررسی چالشهای زیست محیطی جامعه شهری یکی از ضروریات شناخت و حل مسائل
شهری در وضع کنونی محسوب میشود تا با ادارکی عمیق از مسائل محیط زیست شهری،
قدمهای اساسی برای رفع چالشهای زیست محیطی برای رسیدن به شهر با کیفیت زیست
مطلوب برداشته شود.
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شکل  - 1چالشهای زیست محیطی شهرها (اقتباس از حقیقت نایینی و ربیعی فر.)1393،

 -5چالشهای قانونی
عدم وجود شفافیت قانونی در تفویض اختیارات به شوراها
از مهمترین موانع پیش روی تمرکززدایی عدم شفافیت در تفویض اختیار به شوراها می باشد
و از آنجایی که در چارچوب قانون ،این موضوع شفاف مشخص نشده است و شوراها در حوزه
اجرایی نتوانسته اند ورود پیدا کنند ،نهاد شوراها در خصوص تفویض اختیارچندان مؤثر نیست.
آسیب شناسی قوانین مربوط به شوراها به خصوص کالبدشکافی قانون مصوب  1375و
اصالحات بعدی مجلس شورای اسالمی نشانگر معضالت ،تنگناها از جمله عدم شفافیت در
قانون شوراها می باشد .بررسی قوانین مربوط به شوراها بخصوص مطالعه تطبیقی قانون اساسی
و قانون مصوب سال  1375مجلس شورای اسالمی ،نشان میدهد که نه تنها قانون مصوب
مجلس در راستای قانون اساسی و در جهت تکمیل پوشش و فراهم آوردن زمینهها و بسترهای
عینی تحقق آن نیست ،بلکه بیانگر مبناهای متعارض و عدم انسجام و از هم گسیختگی در قوانین
شوراها است .سکوت قانون در بسیاری از این موارد ،شوراهای اسالمی را دچار بالتکلیفی،
ناکارآمدی و گاه تشتت و بی سامانی میکند .همچنین برخی از قوانین شوراهای اسالمی با سایر
قوانین جاری کشور مانند قوانین و مصوبات شورای اقتصاد ،برنامههای پنج ساله ،سند چشم
انداز و  ...تعارض دارد .عامل و مبناء تعارض قوانین شوراهای اسالمی با سایر مصوبات و قوانین
کشور به نگرشهای چندگانه حاکم بر شوراهای اسالمی بر میگردد .تا زمانی که تعارض مبنایی

194

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 7شماره  ، 1بهار 1400

شوراها بر طرف نشود ،شوراها از حیث قانون رنج خواهند برد .حتی تعارض قوانین موجب
شده است برخی افراد ،شوراها را زیر مجموعه قوه مقننه فرضکنند و برخی آنها را در دایره
قوه مجریه ببینند و از این رو چانه زنی و تضاد بر سر این مسئله موجب شود تا عدهای جایگاه
نظارتی و عدهای جایگاه اجرایی برای نهاد شورا قائل شوند .تعارض در قوانین شوراها چه
تعارض درونی و چه تعارض بینابینی ،نهادهای مشوق حکمرانی محلی و عامل تمرکززدایی را
با چالش مواجه خواهد کرد (مهاجری.)72-75 :1387 ،
عدم تعریف قانونی ضمانت اجرایی مصوبات شوراها
استیضاح و عزل شهردار از جانب شورا به عنوان مهمترین فاکتور در ضمانت اجرایی
مصوبات شوراهای اسالمی شهر است .در مصوبات اخیر قانون شوراها ،قانونگذاران سعی کرده-
اند تا حدودی نقیصه عدم ضمانت اجرایی مصوبات را که در دوره اول شوراها با آن روبرو
بودهاند ،برطرف کنند .بر همین اساسی در قانون مهر ماه  ،1382برای ضمانت اجرای مصوبات
شوراها ،استانداران ،فرمانداران ،بخشداران و  ...در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت
تصمیمات آنها هستند ،اما از سویی دیگر؛ هیئتهای حل اختالف مرکزی و استان که وظایف
بررسی شکایات از شوراهای اسالمی شهر و کالن شهرها و مصوبات آنها را بر عهده دارند،
دارای ترکیب اعضای نمایندگان دولت و کارگزاران حکومت مرکزی (یکی از معاونین رئیس
جمهور ،معاون ذی ربط وزارت کشور ،رییس یا یکی از معاونین دادستان کل کشور) هستند که
میتوانند در برابر رأی نمایندگان شوراها (سه نفر از اعضای شورای عالی استانها) و دو نفر از
نمایندگان مجلس (که عمدتاٌ دیدگاههای ملی گرا دارند) ،منافع محلی و کالن شهری شوراهای
اسالمی را لغو و یا وتو کنند و از این طریق ضمانت اجرایی مصوبات را کاهش دهند .در حالی
که این هیئت به ظاهر برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات میباشد .این هیئت در قانون سال
 1375شوراهای اسالمی ،کامالً حکومتی بوده و نماینده شوراها در آن حضور نداشته است که
وضعیت به مراتب بدتری را نشان میدهد .این قانون برای شوراهای اول و دوم اجرا شده است.
در هیئتهای حل اختالف استان نیز مانند هیئت حل اختالف مرکزی ،غلبه با نیروهای حکومتی
ال
و دولت مرکزی است .در اصالحیه سال  1382اگر چه قانونگذار سعی کرده است ترکیب کام ً
حکومتی هیئتهای حل اختالف در قانون  1375را اصالح کنند ،اما همچنان تسلط حکومت
مرکزی بر آن سایه افکنده است .این مسئله ارتباط نزدیکی با ساختار و ایدئولوژی نظام سیاسی
متمرکز ایران دارد که اجازه توزیع فضایی قدرت و قدرتمندشدن نهادهای خارج از حکومت را
نمیدهد (ویسی.)67 :1392 ،
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عدم تعریف قانونی حدود و اختیارات نظارت شوراها
بسیاری از وظایف شوراها در حیطه نظارتی تعریف شده است .با این وجود ،حدود و
اختیارات نظارت به درستی تبیین نشده و شورا صرفاً به عنوان ابزار نظارتی دولت در خصوص
برخی موارد درآمده است و نقشی در تمرکززدایی ندارد .در خصوص این وظایف ،نظارت
شوراها در بسیاری از موارد بنابه درخواست نهادها و سازمانها صورت میگیرد و یا محدوده
وظایف نظارتی شورا باید به گونهای باشد که مخل جریان عادی امور نگردد .این محدودیتها
نیز وظایف نظارتی شورا را به حداقل اثرگذاری در تمرکززدایی تقلیل میدهد.

توصیه های سیاستی
در کشور ایران ،تشکیل اولین نهاد مردمی و دولت محلی به دوره مشروطیت و قانون اساسی
برآمده از آن بر میگردد .در آن دوره ،انجمنهای ایالتی -والیتی و انجمن اداره بلدیه نمادی از
دولت محلی به شمار میرفتند .در حال حاضر بعد از انقالب اسالمی ،مشخصترین دولتهای
محلی در ایران را میتوان در قالب شوراهای شهر ،روستا ،بخش ،شهرستان ،استان و شورای
عالی استان نام برد .شوراها ،نهادی مردمی هستند که طبق اصل هفتم قانون اساسی ،وظیفه
تصمیمگیری و اداره امور محلی را بر عهده دارند (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:1387 ،
 .)32در سالهای نخست پس از پیروزی انقالب اسالمی ،شوراهای اسالمی با هدف اجرای
سیاست عدم تمرکز ،سپردن کارهای عمرانی ،اقتصادی و رفاهی به خود مردم ،سرعت بخشیدن
به جریان امور ،رفع تبعیض ،نظارت اجتماعی ،تکمیل کار دستگاههای دولتی ،هدایت و رهبری
برنامههای محلی ،آگاه سازی مردم و باال بردن توان دولت شکل یافته بود (علوی تبار:1378 ،
 .) 76در این راستا ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر در باب شناسایی و تحلیل موانع و چالش
های تمرکززدایی نشان میدهد که روند تمرکززدایی در ایران با چالشهای متعددی مواجه است.
اصلیترین چالشها در پنح حیطه سیاسی( نهادی) اقتصادی ،اجتماعی – اداری ،تکنولوژیک،
زیر ساختی و زیست محیطی و در نهایت مولفههای قانونی ،شناسایی و استخراج گردید.
راهکارهای سیاستی برای برون رفت از وضع موجود در جهت تمرکززدایی در سه مجموعه
راهکارهای کالن ،میانی و راهکارهای سطح خرد قابل تفکیک است .اصالح قانونی اساسی و
شفاف سازی قانون شوراها و گسترش حیطه وظایف شوراها به وظایف اجرایی و تصدی گری؛
گسترس سنت دموکراسی و مشارکت پذیری در جامعه؛ بستر سازی حقوقی و قانونی برای تحقق
مشارکت مردمی؛ تغییر نقش حاکمیتی دولت و سازمانهای دولتی به نقش تسهیلگری و نظارتی
در فرایند برنامهریزی و مدیریت شهری؛ اجرایی نمودن مدیریت یکپارچه شهری؛ ایجاد سازمان
شوراها به عنوان نهاد مستقل از جمله مهمترین پیشنهادات می باشد.
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در چارچوب راهکارهای سطح میانی ،تالش در راستای بسط و توسعه نهادهای جامعه مدنی
(به عنوان نهادهای حایل مردم و حکومت)؛ ایجاد و توسعه شورا و انجمنهای محلی در بدنه
ساختار مدیریت شهری و حرکت خودجوش؛ تقویت عرصههای عمومی شهر به عنوان فضاهای
شکل دهنده جامعه مدنی در جهت ایجاد کنشهای متقابل ،تعامالت اجتماعی ،تقویت سرمایه
اجتماعی و مناسبات شهروندی (خلق فضاهای مشارکتی)؛ برگزاری دورههای آموزشی برای
مردم و شوراها در راستای تقویت فرهنگ سیاسی مشارکتی از مهمترین راهکارهای سطح کالن
می باشند .در همین راستا ،تقویت روابط بین مدیریت شهری و شهروندان به ویژه از طریق
فضاهای دوستانه ،اطالع رسانی و بازگویی مشکالت ،اولویتها و نیازهای شهروندان و همچنین
استفاده از معتمد بومی در ایجاد بسترهای الزم مشارکت و همیاری در محالت شهری نیز از
مهمترین راهکارهای تمرکززدایی در سطح خرد می باشد.
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