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چكيده

روند شتابان شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه و تبديل شهر به كانون اصلي زندگي ،تشديد روند جهاني شدن و كم رنگ

تها ،بروز ضعف و نابساماني در سيستمهاي مديريتي سنتي ،متمركز و غير رقابتي كشورهاي جهان سوم ،ضرروت
شدن نقش دول 

تحول در سيستم مديريت شهري و حركت به سمت الگويي نوين در مديريت و برنامهريزي شهري در اين كشورها را بيش از پيش

آشكار ساخته است .این تحول در متون مرتبط با تجديد سازمان سياسي شهرها ،به عنوان حركت از حكومت شهري

يشود.اصل اساسي در
( )Urban Governmentبه حكمروايي خوب شهري ( )Urban Good Governanceتعبير م 

تها بين ذينفعان متعدد جامعه شهري است ،كه در شرايط كشورهاي در
حكمروايي خوب شهري توزيع قدرت ،صالحيت و مسئولي 
تهاي محلي و تغ یی ر در ساختار اداري -سياسي به
حال توسعه و از جمله كشور ما دستیابی به اين هدف در گرو تقويت حكوم 

منظور مشاركت هرچه بيشتر مردم و بخش خصوصي در هدايت و مديريت شهري است.در این تحقیق سعی گردید با روش
توصیفی  -تحلیلی ابتدا منابع ومدارک مورد نیاز جمعآوری شده و با توجه به مؤلفههای حکمروا یی خوب شهری ،دادهها و

يدهدكه تحقق الگوي حكمروايي خوب شهري در ايران ،با
اطالعات مورد تحلیل قرار گیردند.يافتههاي اين پژوهش نشان م 

شهاي حقوقي ،سياسي و فرهنگي بسياري در سطوح كالن ،مياني و خرد روبروست .از مهمترين آنها ميتوان به تمركزگرايي
چال 

دولتی ،ضعف جامعه مدني و فقدان شهروندي در نظام برنامهريزي و مديريت شهري كشور ،اشاره نمود كه برنامهريزي و مديريت
شهاي جدي مواجه ساخته است.
شهري كشور را در شرايط كنوني با چال 
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مقدمه
يگردد اما
قدمت و منشأ تاريخي مفاهيم حكمروا يي و حكمروا يي خوب به عصر روشنگري و ليبراليسم غربي بر م 
ريشههاي جديدتر آن ،در مباحث تئوريكي و عملي توسعه در اواخر قرن بيستم مطرح شد .حكمروا يي خوب در
برگيرنده مشاركت برابر تمام شهروندان در تصميم سازي است.حكمروا يي خوب ،شفاف ،پاسخگو و مساوات طلب
است و حاكميت قانون را ترويج ميكند.حكمروا يي براي افراد کم درآمد و كساني كه بيشتر از برنامهریزی تاثیر
یپذیرند ،فرصت اظهار بيان در تصميمسازي و توزيع منافع را بوجود م 
م
يآورد.)(Roberts & et.al, 2007: 969-970
لگيري تفكر پست مدرنيسم و جايگزيني خرد جمعي به جاي عقل و اثباتگرا يي مدرن ،تصميمگيري درباره
با شك 
توسعه و عمران شهر بر عهده همه كساني قرار گرفت كه در آن مؤثر ذينفع بودند .بنابراین شهروندان در فرآيند تهيه
حها بر اساس مباني نظري عدالت محوري و اصول مردمگرا يي مشارکت نمودند.از اين رو نهادهاي مدني مانند
طر 

اجتماعات محلي و نهادهاي غيرحكومتي و تشكلهاي حرفه اي نيز از تصميمسازان و تصميمگيران شدند ( Urban
.)Task Force,1999
به طوري كه از اواسط دهه  1990نارضايتي نسبت به رويكرد دولت حداقل شكل گرفت و از پايان آن دهه،
رويكرد حكمروایي خوب مورد استقبال گسترده قرار گرفت .بانك جهاني ،صندوق بين المللي پول و سازمان ملل

هر يك از دريچههاي مختلف به اين نظريه پرداختند.برنامه عمران سازمان ملل و تا حدودي صندوق بين المللي پول
سياست «حكمروا يي خوب» را به عنوان كليد معماي توسعه مطرح نمودند(.)Johnson.1997,p9تغ يي ر در اداره
امور كه هم به لحاظ هنجاري و هم از نظر عملي در دهههاي  07و  80ميالدي ايجاد شد ،امكان پاگرفتن مفاهيمي
چون مشاركت شهروندان و توانمندسازي را بوجود آورد .شرايط بحراني اقتصاد در دهه  07كه با تحوالت گسترده
اجتماعي همراه بود ،سنگ بنا و پيش زمينه حكمروا يي خوب گردید(رستگار و محملي،1883،ص .)1در اين نوشتار
خها يي منطقي براي سؤاالت زير هستيم:
در پي يافتن پاس 
يها يي است؟ پيش شرطها و زمينههاي الزم و
الگوي حكمروا يي خوب شهري چيست؟ اين الگو داراي چه ويژگ 
كافي براي تحقق اين الگو كدام اند؟ تحقق حكمروا يي خوب شهري در كشور ما با چه چالشها يي روبروست و
راهكارهاي تحقق اين الگو در كشور ما چيست؟
طرح مسئله
به زودي بسياري از مردم جهان در شهرها وشهركها زندگي خواهند كرد و شهرنشيني به صورت اجتناب
ناپذيري در حال گسترش خواهد بود.اكنون شهرها به عنوان موتورهاي بالقوه توسعه اجتماعي -اقتصادي شناخته
گهاي شهري نوآور ،ايده پردازي ميكنند.با شدت يافتن جهاني شدن
يشوند كه با اشتغالزا يي در جهت خلق فرهن 
م
يها ،رشد بخش غير رسمي ،شهرنشيني شتابان همراه با افزايش
درآغاز قرن بيست و يكم که موجب تشدید نابرابر 
فقر و حاشيه اي شدن در کشورهای در حال توسعه گردید ،ضرورت نياز به حكمروا يي خوب شهري افزايش یافته
تهاي ملي باید ايجاد ظرفيت برای حكومتهاي محلي در راستاي تحقق حكمروا يي
است.بنابراين هدف مهم حكوم 
خوب شهري به منظور رفاه اجتماعي شهر باشد(. ( Sellate,2006,p16
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كشور ما نيز از قاعده فوق مستثني نيست به طوري كه در سال  1385حدود  07درصد مردم در شهرها زندگي
يكرده اند و روند شهرنشيني همچنان ادامه خواهد داشت(جدول .)1ميانگين نرخ رشد شهرنشيني در ایران باالتر از
م
ميانگين جهاني و ميانگين كشورهاي در حال توسعه بوده و از این نظر بعد از كشورهاي توسعه يافته در جايگاه دوم
قرار دارد(نمودار شماره.)1این افزايش جمعيت شهری در نتیجه سه عامل رخ داده است :خالص مهاجرت به شهرها،
افزايش طبيعي جمعيت شهرها و افزايش جمعيت شهري در اثر تحوالت ناشي از تغ يي ر محدوده شهرها و تغ يي ر در
تعريف جمعيت شهري و تبديل روستاها به شهر(مركزآمار ايران).
جدول شماره :1تحوالت شهرنشيني معاصر در ايران
سال

تعداد جمعيت

درصد جمعيت

تعداد

نرخ رشد

شهرنشين(به هزارنفر)

شهرنشين

شهرها

تعداد شهرها

1335

2006

31 /4

199

-

1345

9795

37 /9

272

36 /7

1355

45851

47

373

37 /1

1365

44 8 26

54 /3

496

23

1375

718 36

16/3

216

23 /4

1385

48245

68 /5

016 1

66

منبع :مركز آمار ايران

نمودار شماره  :1روند تغ يي رات شهرنشيني در ايران و ديگر نقاط جهان
منبع :فرهودي و ديگران16 : 1388 ،

روند شتابان شهرنشيني و بروز مشكالت متعددي مانند آلودگي ،اسكان غير رسمي ،فقر ،بزهكاري و دهها مسئله
ديگر را به وجود آورده است که ضرورت تغ يي ر در رويكردهاي گذشته و حركت به سمت الگو يي نوين و منطبق با
تغ يي رات و تحوالت اجتماعي -اقتصادي عصر كنوني را بيش از پيش میطلبد.نيم نگاهي به وضعيت مديريت شهري
حهاي شهري،
يدهد که اقتصاد رانتي و مبتني بر نفت ،تمركز گرا يي و برون زا بودن برنامهها و طر 
در ايران نشان م 
مديريت شهري از نوع دولتی را به وجود آورده است که از مديريت يكپارچه و سيستمي فاصله گرفته و در گرداب
مديريت بخشي و سلولي گرفتار آمده است(رک ،بوچاني، 386 1،ص  .) 12تکیه برساختارها و نهادهاي متمركز و
يتوجهي به نهادهاي عمومي و مدني؛ كسب درآمد ناپايدار و رانتي براي تأمين خدمات شهري؛
غيردموكراتيك و ب 
كوتاهي عمر دوران مديريت مديران شهري؛بي مسئوليتي و بي برنامگي و تأ يك د بر نگرش بخشي به جاي نگرش
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یباشد که خود موجب پروژه محوري به جاي توسعه محوري،تأ يك د بر جنبههاي
سيستمي از نتایج این نوع نگرش م 
رشد شهري به جاي توسعه شهري و تكيه بر فرد محوري به جاي برنامه محوري؛چندپاره گي در مديريت و تصميم
گيري چه در ارتباط با ديگر نهادهاي ذيربط و چه در درون شهرداري و عدم شفافيت و پاسخگو يي شده است.
اثربخشی مدیریت شهری و کارآیی بیشینه با بهینه سازی استفاده از منابع تنها در گرو حکمروایی خوب و مطلوب
شهری است که بتواند با نظام مند کردن عوامل و بازیگران شهری موجب همیاری و هم افزایی سه بخش دولتی،
خصوصی و جامعه مدنی شود(رک ،صرافی و عبدالهی، 1387 ،صص .)131- 133
یدهد که در دهههای اخیر
مرور تجارب مدیریت شهری در جهان و مخصوصًاًا کشورهای توسعه یافته نشان م 
سیستم مدیریتی از شکل مدرنیستی و پروژه محورانه و به عبارتی حکومت شهری و اقتدارگرا به سمت درگیرساختن
مردم ،بخش خصوصی و جامعه مدنی در برنامه ریزی و مدیریت شهری یعنی همان حکمروایی شهری تغییر شکل
داده است که در شکل شماره ،1این مراحل تحول نشان داده شده است:
گذار از مديريت شهري به حكمروايي

شهري ،تأكيد بر توسعه نهادي با نظر
صهايي چون
به بهبود شاخ 

پاسخگويي،شفافيت ،قانونمداري و...

حكمروايي

فرآيندهاي بلند مدت و شهر نگر

،تأكيدات بر ظرفيت سازي محلي و
تقويت مديريت شهري،ظرفيت

سازي و تقويت نهادي-سازماني براي
مديريت توسعه شهري،گذار از يك
نوع مديريت بسيار متمركز به

مديريت محلي شهري

مداخله پروژه گرا در قالب

پروژههاي كوچك آزمايشي

قابل اجرا در هر مكان ،مداخله

اجتماعات محلي

خوديار،حمايت از

سكونتگاههاي غير رسمي تا

ساخت و ساز امالك مسكوني
استاندارد و بزرگ مقياس

رويكرد عرضه

محور،برنامههاي بلندمدت
و بزرگ در تأمين خدمات

در مقياس وسيع وبه شكل

حكومت

استاندارد مبتني بر اصول

برنامه ريزي بلوپرينتي

پست مدرنيستي و
حهاي جامع
طر 

2000
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شهای پژوهش
شكل شماره :1سير تحول رويكردهاي اداره و مديريت شهري پرس 
منبع :برك پور و اسدي، 1388 ،ص 68

شهای اصلی در این پژوهش به شرح زیر هستند:
پرس 
حکمروایی خوب شهری چیست و شاخصهای آن کدام اند؟مهمترین بسترهای تحقق حکمروایی خوب شهری کدام اند؟چه چالشهایی فراروی تحقق حکمروایی خوب شهری در کشور وجود دارد؟یتوان ارائه نمود؟
چه راهکارهایی جهت تحقق حکمروایی خوب شهری در کشور م انگارههای پژوهش
شهای پژوهش ،انگارههای زیر شکل گرفت:
به دنبال یافتن پاسخ به پرس 
برای تحقق حکمروایی خوب شهری در کشور ،سه بستر کالن ،میانی و خرد باید به ترتیب بازتعریف ،تجهیز وتقویت شوند.
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شهایی اساسی فراروی تحقق حکمروایی خوب شهری
در کشور ما در هر سه سطح کالن ،میانی و خرد چال وجود دارد.
تحقق حکمروایی خوب شهری در کشور مستلزم تمرکززدایی ملی ،شکل گیری و تقویت جامعه مدنی وشهروند سازی به صورت توأمان و سیستماتیک است.
اهداف پژوهش
در این پژوهش در پی رسیدن به اهداف زیر هستیم:
صها و ویژگیهای آن؛
تعریف مفهوم حکمروایی خوب شهری ،ابعاد ،شاخ معرفی حکمروایی خوب شهری در سه سطح کالن ،میانی و خرد(مدل مفهومیپژوهش)؛شهای فراروی تحقق حکمروایی خوب شهری در ایران در سه سطح کالن ،میانی و خرد؛
معرفی چال ارائه راهکارهایی جهت تحقق حکمروایی خوب شهری در کشور.روش پژوهش
روش پژوهش در اين مقاله توصيفي -تحليلي و به شکل مطالعه وتحلیل متنی واسنادی است .بنابر این درابتدا
سعي شده است مفاهيم اصلي پژوهش تعريف گردیده و سپس به تحليل آنها پرداخته شود.
پيشينه تحقيق
در مورد حكمروا يي خوب شهري تحقيقات زيادي هم در داخل كشور و هم در خارج انجام گرفته است كه در
يگردد:
اينجا به اختصار به يافتههاي برخي از آنها در جدول زير اشاره م 
جدول شماره  :2مروري بر برخي تحقيقات انجام گرفته پيرامون «حكمروايي خوب شهري»
عنوان تحقيق

نام محقق و محل انتشار نتايج تحقيق

نتايج تحقيق و خالصه يافتهها

«جايگاه حكمروا يي خوب در

حسن اسماعيل زاده و مظفر صرافي

محققان در اين تحقيق به اين نتيجه رسيده اند كه در طرح متروي تهران اصول

طرح متروي تهران»

فصلنامه مدرس علوم انساني،ويژه

حكمروا يي خوب رعايت نشده و در نتيجه مشكالت زيادي را به وجود آورده

نامه جغرافيا،پا يي ز ( ) 1385

حها باعث عدم مسئوليت پذيري ،عدم اجرا ي
است.عدم مشاركت مردم در طر 
عدالت،قانونمداري ،شفاف بودن ،فراگيري و ...شده است در نتيجه مسئولين خود
يدانند و تمامي اين عوامل ،دو اصل عمده پايداري و
رادر قبال مردم پاسخگو نم 
امنيت طرح را زير سؤال برده اند.

«درآمدي بر حكمروا يي خوب

علي اكبر تقوا يي و رسول تاجدار

در اين تحقيق محققان ابتدا با بررسي و تحليل مفاهيم و اصول مرتبط با حكمروا يي

شهري در رويكردي تحليلي»

فصلنامه مديريت شهري ،شماره

خوب شهري و بررسي نمونه اي از تجارب داخلي مرتبط با اين رويكرد به اين

، 23بهار ( ) 1388

نتيجه رسيده اند كه اگرچه با توجه به نهادينه و ساختاري شدن بسياري از
مشكالت مديريت شهري در ايران در ابتداي امر تحقق اصول حكمروا يي خوب
ينمايد اما تب يي ن صحيح،نهادينه سازي و نگاه راهبردي به موضوع
شهري دشوار م 
يكند تا مديريت پايدار شهري به سرعت و با
حكمروا يي خوب شهري كمك م 
اميدواري بيشتري در شهرهاي ايران شكل گيرد.

«حكمروا يي شهري و نظام

ناصر برك پور،كنفرانس برنامهريزي

ادراه شهرها در ايران»

و مديريت شهري)1 38 1(،

«حكمروا يي شهري و مديريت

منيژه الله پور

در اين تحقيق ميزان تحقق حكمروا يي

شهري در نظام اداره شهرهاي ايران بر

يدهد
صهاي كمي و يك في بررسي شده است و نتايج نشان م 
اساس سنجش شاخ 
كه نظام اداره شهرها در ايران مبتني بر الگوي حكومت شهري است نه حكمروا يي
شهري.
در اين تحقيق محقق به اين نتيجه رسيده است كه الزمه رفع ناپايداري توسعه
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شهري در كشورهاي در حال

نشريه جستارهاي شهرسازي ،شماره

يها از بدنه نهادهاي مديريتي و
شهري در كشورهاي در حال توسعه رفع ناپايدار 

توسعه»

 19و ) 1384 ( ، 20

برنامهريزي شهري و كارآمدسازي،اثر بخشي و مسئوليت پذيريبيشتر در اداره امور

«توسعه از طريق حكمروا يي

محمدجاسم اودين و ليال اشرفون

سها يي براي
خوب :در 

جويا مجله مسائل آسيا يي ،شماره

كشورهاي در حال توسعه»

)7002(،3

«حكمروا يي خوب شهري در

ياپ يك و شنگ مجله محيط و

تهاي محلي و ساير
شهري و تفويض وظايف ،صالحيتها و قدرت به حكوم 
ذينفعان محلي است كه كه تمام اينها به شيوه جديدي از اداره شهرها به نام
حكمروا يي شهري داللت دارد.
محققان به اين نتيجه رسيده اند كه بدون بهبود شاخ 
صهاي كايدي حكمروا يي
خوب مانند قانونمداري ،صدا و پاسخگو يي

دموكراتيك،افزايش درآمد سرانه و

صهاي اجتماعي امكان پذير نيست.
ارتقاء شاخ 
محقق در اين مقاله به اين نتيجه رسيده است كه تمركززدا يي و خصوصي سازي

آسياي جنوب شرقي»

شهرنشيني آسيا) 2010 (،

«توسعه ظرفيت براي

كمپ رونالد هوپ مجله بين المللي

محقق معتقد است كه كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به حكمروا يي خوب

حكمروا يي خوب در

مديريت عمومي ،شماره )9002(، 32

شهري بايد در قبال مردم خود پاسخگو بوده ،در ارائه خدمات ظرفيت نظام مند

كشورهاي در حال توسعه:

يگردد.
باعث بهبود حكمروا يي شهري وكارآ يي ارائه خدمات عمومي م 

داشته و حافظ نظم و قانون بوده و مديريت كارآ يي بر منابع خود اعمال نمايند.

چندين تجربه عملي»

چارچوب نظری پژوهش
مفهوم حكمروايي خوب شهري
يگردد .اين اصطالح از لغت
مفهوم حكمروایی مفهوم جديدي نيست.قدمت ان به قدمت تاريخ تمدن بشري بر م 

يوناني Kebernanو  Kebernetesگرفته شده است و معني آن هدايت كردن و راهنما يي كردن و يا چيزها را در
كنار هم نگه داشتن است.در حالي كه مفهوم دولت داللت بر واحد سياسي براي انجام وظيفه سياستگذاري كه
تهاست ،لغت و مفهوم حکمروایی اشاره به پاسخگو بودن هم در سياست گذاري و هم
برجسته تر از اجراي سياس 
در اجرا دارد.مكارني و همكاران حکمروایی را چنين تعريف كرده اند«رابطه بين جامعه مدني و دولت،بين حكمرانان
و حکمروایی شوندگان،حكومت و حكومت شوندگان»(.(Mc Karney and et al ,1995,p5مفهوم حكمروا يي
يرود بر همياري دولت و جامعه مدني
كه در مقياسهاي گوناگون محلي،شهري،ملي و حتي بين المللي به كار م 
مبتني است .اين مفهوم بر اين اصل بنيادي استوار است كه دولتها به جاي آن كه به تنها يي مسئوليت كامل اداره

جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده بگيرند و به تعبير ديگر حكومت كنند،بايد در كنار شهروندان،بخش خصوصي
و مردمي،به عنوان يكي از نهادها يا عوامل مسئول اداره جامعه محسوب شوند.با اين تعبير دولت نقش تسهيل كننده
و زمينهساز توسعه را در سطوح ملي،محلي و شهري ايفا ميكند(برك پور، 1384 ،ص  .) 492سه نگرش در ارتباط با
حكمروایی خوب ارائه شده است:
يشود يا به عبارت ديگر الگوي نئوليبرالي،
-1حكمروایی خوبي كه توسط بانك جهاني ترويج م 
-2حكمروایی خوب در پرتو ديدگاه توسعه انساني و
 -3حكمروایی خوب از نگاه حقوق بشر.از نگاه بانك جهاني،اعمال قدرت سياسي در اداره امور يك كشور است.
يها يي چون پاسخگو يي ،مسئوليت پذيري ،شفافيت و اطالع رساني و اثربخشي
تعريف بانك جهاني داراي ويژگ 
يشود .از آنجا كه در تعريف
يدر اداره امور كشور تأ يك د م 
است و بر نقش سازمانها و نهادهاي غير دولتي و عموم 
يشود ميتوان گفت نگاه بانك جهاني
بانك جهاني بر اصالحات در جهت ثبات سياسي و توسعه اقتصادي تأ يك د م 
نگاهي ليبرال دموكراتيك يا همان نئوليبراليستي است.
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حكمروایي خوب در پرتو ديدگاه توسعه انساني توسط برنامهتوسعه سازمان ملل ترويج ميشود و به معني اعمال
قدرت سياسي ،اقتصادي و مديريتي در اداره امور يك كشور است .بر اساس ديدگاه مذكور نقش دولت در ايجاد
محيط اقتصادي مساعد براي توسعه انساني پايدار حياتي است و بر كاهش شكاف ميان فقير و غني و حفاظت از
يكند.
محيط تأ يك د م 
يشود مگر اين
حكمروایي خوب از نگاه حقوق بشر:در اين ديدگاه اعتقاد بر اين است كه توسعه پايدار محقق نم 
كه همه افراد دسترسي كامل به حقوق انساني خويش و بهره مندي از آنها را داشته باشنداز اين ديدگاه فقر و حاشيه
اي شدن،نتيجه ناديده گرفتن حقوق بشر است (.) Wiratman,2006,pp12-14
يهاي
يكي از تعاريف حكمروایي تعريفي است كه بانك جهاني،كميته همكاريهاي توسعه،سازمان همكار 
اقتصادي و توسعه ،برنامهتوسعه ملل متحد و مؤسسات و سازمانهاي بين المللي توسعه بر آن اتفاق نظر دارند:
حکمروایی يعني سيستم پيچيده اي از تعامالت بين ساختارها ،سنتها ،كاركردها(مسئوليتها) و فرآيندها
يشود(دباغ و نفري،
(عملكردها) كه به وسيله سه ارزش كليدي يعني پاسخگو يي  ،شفافيت و مشاركت مشخص م 
 ، 1388ص)4
يشود.مسائل مبرمي
حكمروا يي بد ،بيش از پيش به عنوان يكي از علل ريشه اي تمام بديهاي جوامع ما شناخته م 

كه ميلياردها نفر با آن مواجهند ،بيش از پيش در ارتباط با حكمروا يي خوب يا بد است ( Roberts and et
.)al:2007,p967
همبستگي مثبت بين جامعه مدني و حكمروا يي خوب توسط تعداد زيادي از نظريه پردازان و اهل فن به طور
جدي بيان شده است( .)Roy:2007,p678تعريف ساده حكمروا يي

شهروندان است(.)Sheng,2010,p134

شهري يك فيت روابط ميان حكومت و

حكمروا يي اصطالح مبهمي است كه معاني مختلفي به خود گرفته است.اما اهميت آن در مطالعات توسعه به

يكند،توسعه انساني
صورت يكسان ارزيابي شده است.همانطور كه برنامه توسعه سازمان ملل متحد( )UNDPبيان م 

يتواند پايدار باشد.در زمينه توسعه تعريف متداول حكمروا يي ،تعريفي است كه توسط
بدون حكمروا يي خوب نم 
بانك جهاني پيشنهاد شده و بسياري از سازمانها ونهادها نيز اين تعريف را انتخاب كرده اند،يعني حالتي كه قدرت
يرود.از آنجا كه تعريف بانك جهاني ،نقش
در مديريت منابع اقتصادي -اجتماعي براي توسعه يك كشور ،به كار م 
يدهد ،منشأ آن به طور آشكار نئوليبرالي است.بانك جهاني و ديگر
كمي به دولت در حوزه سياست گذاري م 
سازمانهاي توسعه به طور نمونه چهار ويژگي وابسته به هم براي حکمروایی خوب تع يي ن كرده اند :ظرفيت
سازي،مشاركت،پيش بيني پذيري و شفافيت(.(Chiu and Hung,2004

حكمروا يي خوب با مردم ساالري و توسعه اجتماعي-اقتصادي ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد و امروزه بحث
يآيد.به سخن ديگر حكمروا يي خوب را امري جوهری در فرآيند توسعه پايدار
اصلي در گفتمان توسعه به حساب م 
به شمار آورده اند(سعيدي و ديگران، 1388 ،ص .) 333
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اجزاي حكمروايي خوب شهری
سه بخش اصلي در حكمروایی مشاركت دارند دولت،جامعه و بخش خصوصي .هر چند هر يك از اين سه بخش
تها يي دارند،ولی هدف اصلي حكمروایی خوب،افزايش باالترين ميزان كنش متقابل ميان بخشها در
فها و قو 
ضع 
جهت به حداقل رساندن نقاط ضعف و به حداكثر رساندن نقاط قوت است.هرچه گفتگو و ارتباط اين سه بخش
بيشتر باشد،مسير حركت جامعه در جهت رسيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي هموارتر خواهد شد .وهرقدر
وابستگي،همبستگي و تعادل بين اين سه بخش بيشتر شود،براي جامعه بهتر خواهد بود.كنشگراني كه در حكمروایی
در سطح محلي(شهري)فعاليت دارند در شکل شماره  3نشان داده شده است:
نخبگان شهر:

 به صورت رسمي و غير رسمي

به شهر شكل مي دهند

 به خوبي سازمان دهي شده اند

تصميم گيران دولتي سطوح ملي و استاني

مقامات محلي

مافياها

كارآفرينان
كوچك مقياس

انتخابي و وسايل
ارتباط جمعي

و اتحاديههاي

مزدبگيران روزانه

كاركنان دولتي سطح پايين
كارگران بخش غير رسمي

تجاري
نهاي غير
سازما 
دولتي و محلي

كارمندان دولتي سطوح
پايين

كاركنان بخش خصوصي
طبقه متوسط شهري :
 بي اطالع اند

 دلبستگي و تعلق ندارند

فقراي شهري:

 سازماندهي نشده اند

 اغلب گرفتارند

 استعداد زيادي براي تغيير

 استثمار مي شوند

دارند

 تالش براي سامالندهي شهر

دارند

شكل شماره :3كنشگران شهری بايد تقويت و فعال شده و فضاي الزم براي توانمندسازيشان مهيا شود
منبع :سازمان ملل و اسكاپ9 :199 2،

ويژگيهاي مورد انتظار حكمروايي خوب شهري در ایران
صها و ارکان حکمروایی شهری از سوی افراد و
اگرچه تعاریف متعدد و دیدگاههای مختلفی در زمینه شاخ 
نهادهای گوناگون ارائه شده است ،اما سند انتشار یافته توسط سازمان ملل را میتوان جامعترین بیانیه در این زمینه
دانست .در مورد شرایط ایران معیار تمرکززدایی را نیز باید به معیارهای مزبور افزود زیرا در نظامهای متمرکز یکی از
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طهای تحقق حکمروایی شهری تمرکززدایی از نظام تصمیم گیری است.بدین ترتیب معیارهای مطلوب
پیش شر 
یتوان معرفی کرد:
حکمروایی شهری در شهرهای ایران را به شرح زیر م 

یها و سهیم شدن شهروندان در
مشاركت شهروندان :1منظور از مشارکت قدرت تأثیر گذاردن بر تصمیمگیر 

تهای آنان محدود نمیشود بلکه فرآیندی
قدرت است.مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران و تأیید سیاس 
است که در آن شهروندان و مسئوالن در تصمیمگیری شهری سهیم میشوند.

اثربخشی وکارآیی 2:این معیار بر استفاده مناسب از منابع موجود برای تأمین نیازهای شهروندان ،ارائه خدمات

شهری و رضایت مردم استوار است.

پذیرا بودن و پاسخ ده بودن 3:این معیار دو نکته مکمل هم را در بردارد.مسئوالن شهری باید هم نیازها و

خواستههای شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم نسبت به آن واکنش و پاسخ مناسب از خود نشان دهند.بنابراین
همسویی خواستههای شهروندان و اقدام مسئوالن ضروری است.

مسئولیتپذیری و پاسخگویی 4:معیاری که بر مسئول بودن و به عبارت گویاتر ،حساب پس دادن مسئوالن و

تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار است.بنابراین وجود سازوکارهایی برای پاسخگویی مسئوالن ضروری است.

شفافیت 5:شفافیت نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم گیری است.پنهان کاری ،امکان بروز فساد در تصمیم گیری

یدهد ،حال آنکه مانع از گسترش آن میشود.این معیار بر گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به
را افزایش م 
آن ،وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از روندهای موجود استوار است.

بهای
قانونمندی6 :منظور از قانونمندی در تصمیم گیری شهری ،وجود قوانین کارآمد ،رعایت عادالنه چارچو 

یهاست.پای بندی به قوانین ،مستلزم
قانونی در تصمیم گیری و دور بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیر 
آگاهی شهروندان از قانون و همچنین احترام مسئوالن به قانون است.

جه 
تگیری توافقی 7:شهر عرصه گروهها و منافع مختلف و گاه در حال ستیز با یکدیگر است.منظور از جهت

گیری توافقی تعدیل و ایجاد توافق میان منافع مختلف است.این کار مستلزم وجود ارتباط و تالش مشترک میان
سازمانهای دولتی ،شهروندان و سازمانهای غیر دولتی(نماینده گروههای مختلف است).

تهای مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت
عدالت و فراگیر بودن 8:منظور از عدالت ایجاد فرص 

رفاهی خود ،تالش در جهت تخصیص عادالنه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعالم نظر و تصمیم گیری است.

بینش راهبردی 9:فراتر رفتن از مسائل روزمره شهر و پرهیز از غرق شدن در آنها مستلزم وجود بینشی گسترده و

درازمدت نسبت به آینده یا داشتن بینش راهبردی در زمینه توسعه شهری است.
1. Citizen Participation
2. Effectiveness and efficiency
3. Accountability
4. Responsibility
5. Transparency
6. Rule of Law
7. Consensus oriented
8. Equity and inclusiveness
9. Visioning
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تمرکززدایی1 :این معیار بر واگذاری اختیار به سازمانها و مراکز مختلف و صالحیت نهادهای محلی بر انجام
یکند.تمرکززدایی بر اصل «تفویض مسئولیت به سطح پایینتر» استوار است(برک پور، 1385 ،صص
وظایف تأکید م 
.) 679 -086
جایگاه حکمروایی خوب شهری در ایران
حها
حکمروایی خوب شهری را میتوان با توجه به قوانین ،برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و طر 
و برنامههای شهری مورد سنجش قرار داد.
الف) قوانین پایه
قانون اساسیبنیان تشکیالت سیاسی دولت و قوای حاکم و حدود وظایف و اختیارات هر یک با یکدیگر و در برابر ملت که به
تعبیری ،قرارداد کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران است در سندی به نام قانون اساسی گرد آمده که با
بیان اصول حاکم بر قدرت ،انتقال و اجرای آن ،از یکسو قلمرو آزادی فرد را درهمجواری عملکرد نهادهای فرمانروا
یرا در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم مینماید(وکیل و عسکری،
و از سوی دیگر ،حدو مرز اعمال قوای عموم 
، 1387ص .) 25
یدهد که به طور صریح در هیچ جا به عنوان و شاخصهای
تحلیل محتوای قانون اساسی کشور نشان م 
حکمروایی خوب اشاره ای نشده اما مفاد برخی از اصول آن در تعامل با شهروندمداری است و برخی اصول آن
(اصول سوم ،ششم ،هفتم ،بیست و ششم ،بیست و هفتم ،چهلم و  )...از لحاظ پیش بینی برخی از زمینههای قانونی
یباشد.به عنوان
شهای غیر دولتی و قانون مداری از ظرفیت مطلوبی برخوردار م 
مشارکت شهروندی،مشارکت بخ 
یبه عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور شناخته
مثال در اصل هفتم قانون مزبور شوراهای اسالم 
شده اند.
 برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی کشوریدهد در این برنامهها به صورت کلی ،گذرا و محدود به
تحلیل محتوای برنامههای اول تا پنجم توسعه نشان م 
یهای حکمروایی خوب اشاره شده اما به صورتی کام ًالًال مبهم و بدون در نظر گرفتن سازوکارها و
برخی از ویژگ 
یهای برنامه دوم و سوم از جمله حمایت از ایجاد
مکانیسمهای اجرایی مشخص.به عنوان مثال برخی از خط مش 
یو نیز تقویت قانون گذاری و گسترش قانون و جلوگیری از قانون
لهای تخصصی و ایجاد شوراهای اسالم 
تش ک 
شکنی ،اشاره ای هرچند محدود به رویکرد حکمروایی خوب دارد.در برنامه چهارم توسعه نیز به تدوین منشور
یشود.همچنین در
حقوق شهروندی توسط دولت اشاره شده که نقطه عطفی در برنامههای توسعه کشور محسوب م 
این برنامه به اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی در پروژههای کوچک عمرانی اشاره شده است.این برنامه
در جای دیگر به مشارکت نهادهای غیر دولتی،جامعه مدنی و جلب مشارکت مردم و تحقق اصل  44قانون اساسی
یپردازد
در جهت توسعه مشارکت مردم در امور کشور به منظور افزایش کارایی و بهره وری دستگاههای اجرایی م 
1.Decentralization
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(ماده  .) 36 1در برنامه پنجم رویکرد حکمروایی خوب شهری قوت و اعتبار بیشتری یافته به طوری که در بخش
تهای کلی ،بند امور سیاسی ،دفاعی و امنیتی شماره  ، 36به تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصههای
سیاس 
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی میپردازد .فصل چهارم (نظام اداری و مدیریت) ،ماده  ، 173به واگذاری
یها و تهیه برنامه جامع و
یهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی ،تعاونی و شهردار 
وظایف و تصد 
یکپارچه مدیریت شهری اشاره دارد .فصل دوم (قوانین ارجاعی) ،ماده  15که دولت را موظف به فراهم نمودن زمینه
تأسیس انجمنهای صنفی حرفه ای و سازمانهای مردم نهاد نموده است .فصل چهاردهم (شورای عالی اداری،
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) ،ماده  ،411که به تشکیل شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات
مشخص به منظور نیل به نظام ادار ی و مدیریتی کارآ ،بهره ور ،ارزش افزا ،پاسخگو ،شفاف ،عاری از فساد و
تبعیض ،اثر بخش ،نتیجه گرا و مردم ساالر اشاره دارد.
ب) قوانین و مقررات مالک عمل مدیریت شهری
به طور کلی از زمان تدوین قانون بلدیه( 286 1هق 1907 /میالدی) تا کنون مجموعًاًا  043عنوان قانون در زمینههای
مختلف شهر و شهرداری از تصویب قانونی گذشته است.اهم قوانین مصوب عبارتند از .1:قانون بلدیه( ،) 286 1/3/ 12
یها(.4،)1 33 1/8/11متمم الیحه قانون
.2قانون تشکیل انجمن شهرها و قصبات(.3،) 1320 /5/4الیحه قانون شهردار 
نهای شهرستان و
یها (.5)1 33 1/11/2قانون نوسازی و عمران شهری(.6،) 1349 /9/7قانون تشکیل انجم 
شهردار 
استان (  .7،) 1349 /3/ 30قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی( .8،)1 35 1/ 12 / 22قانون تقسیمات کشوری
(  ) 1362 /4/ 15و .9قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری(.)1 36 1/9/1در زیر به برخی از مهمترین این قوانین
خواهیم پرداخت:
.1قانون بلدیه(مصوب 286 1ه.ق)
تحلیل محتوای این قانون که اولین قانون در دوران مدرن و اولین قانون مدنی مصوب در مجلس شورای ملی
یدهد که اگرچه روح عبارات حقوقی آن ناظر بر روابط دوسویه شهرداری و مردم است اما هیچگاه
است نشان م 
اصطالحاتی نظیر حقوق شهروندی ،شهروند یا مشارکت شهروندی در متن این قانون به کار نرفته است.
.2قانون شهرداریها(مصوب )1 33 1
یها (نظارت فنی بر ساخت و سازها ،جلوگیری از فعالیت
در این قانون نیز تنها به وظایف سنتی شهردار 
کارخانههای مزاحم و)...اشاره شده است و هیچ اشاره ای به مفاهیم شهروندی و مشارکت شهروندی و  ...نگردیده
است.
.3قانون شهرداری (مصوب  1334با اصالحات و الحاقات کنونی)
با توجه به این که قانون شهرداری یکی از مهمترین قوانین و بسترهای قانونی در ارتباط با مدیریت شهری است،
یرود تا جایگاه شاخصهای
در رابطه شهروندان با مدیریت شهری و نظام تشکیالتی و وظایف شهرداری انتظار م 
یدهد در این قانون صرفًاًا به وظایف
یها نشان م 
حکمروایی خوب شهری مشخص شده باشد ،در حالی که بررس 
صهای حکمروایی
یها پرداخته شده و هیچ اشاره ای به رابطه دو سویه شهرداری و شهروندان و دیگر شاخ 
شهردار 
خوب شهری نشده است.
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.4قانون تقسیمات کشوری(مصوب ) 1362
در این قانون نیز هیچگاه از مفاهیم شهروندی ،مشارکت شهروندی ،شفافیت و دیگر مفاهیم حکمروایی خوب
سخنی به میان نیامده است.
یکشوری(مصوب)1 36 1
.5قانون شوراهای اسالم 
استقرار شوراهای اسالمیکشوری و بویژه شوراهای اسالمیشهر که یکی از ارکان اصلی شکل گیری جامعه مدنی
است و میتواند به تحقق شهروندی محلی و مدیریت شهری مشارکتی ،شفاف ،اثربخش و پاسخگو کمک نماید،
یرود در قانون مزبور شهروندی و مشارکت شهروندان جایگاه ویژه و روشنی
حائز اهمیت فراوانی است.لذا انتظار م 
داشته باشد که در واقعیت اینچنین نیست.به طوری که در این قانون مشارکت شهروندان تنها به انتخابات محدود
شده و اشاره ای به دخالت ساکنان شهر در تصویب و طراحی برنامههای توسعه شهری نشده است و برای
شاخصهای حکمروایی خوب شهری در قاون مذکور هیچ جایگاه و ساز و کار مطلوبی در نظر گرفته نشده است.
یدهد که اساسًاًا رویکرد حکمروایی خوب
به طور کلی نتایج بررسی مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی نشان م 
شهری در این قوانین به هیچ وجه وجود نداشته به طوری که حتی کاربرد اصطالحاتی نظیر شهروندی ،مشارکت
شهروندی و  ...در متون ضوابط و مقررات مزبور حتی برای یک مورد نیز مشاهده نمیشود.به طوری که در فرآیند
تهیه ،تصویب و اجرای طرحهای توسعه شهری ،هیچ سازوکاری در جهت اطالع رسانی ،مشارکت شهروندان،
نظرخواهی از آنان و دیگر مؤلفههای حکمروایی خوب شهری در نظر گرفته نشده است.
تهای محلی و مدیریت شهری(شهرداری -شورای شهر) در فرآیند شهروندسازی
با توجه به نقش حیاتی حکوم 
و تشکیل جامعه مدنی و ایجاد زمینههای مشارکت فعال شهروندان در فرآیند برنامهریزی و مدیریت شهری ،بدون
تهای
شک نظام حقوق شهری ایران باید برای رسیدن به این اهداف و تحقق حکمروایی خوب شهری ،ظرفی 
حقوقی و قانونی الزم را آماده نماید.
طهاي تحقق حكمروايي خوب شهري در ايران
پيش شر 
تحقق حكمروا يي خوب شهري مستلزم وجود شرايط مساعد و مطلوب در سه سطح كالن ،مياني و خرد است.
بدين ترتيب كه در سطح كالن احتياج به تمركززدا يي و تفويض مسئوليت و اختيارات به حكومتهاي محلي است و
در سطح مياني احتياج به شكل گيري نهادهاي مدني و سازمانهاي غيردولتي ،نهادهای محلي و خصوصي است تا به
عنوان يك حلقه واسط و ميانجي باعث تعديل و كنترل قدرت مركزي و تقويت و تجهيز سطح خرد شود.و در
نهايت سطح خرد كه شامل سطح فردي و شهروندي است و بايد ضمن ايجاد بسترهاي آموزشي و فرهنگي و
پشتوانههاي حقوقي الزم به سمت فرآيند شهروند سازي حركت نما يي م.به طور خالصه در راستاي تحقق حكمروا يي
خوب شهري در كشور بايد به طور همزمان حركتي از باال به پا يي ن و از پا يي ن به باال صورت گيرد ،نقش نهادهای
یبه منظور تاثیرگذاری بر سیاستگزاریهای عمومی،
مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردم 
یها و رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش
نقش بخش خصوصی به عنوان عامل تولید در تقویت سرمایهگذار 
تهای
درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی ،و در نهایت نقش دولت به عنوان تسهیل کننده فعالی 
یدر فراهمسازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ایجاد ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ،از
عموم 
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شهای مهم و اساسی هر یک از بخشها در تسهیل حكمروایي خوب خواهند بود )  .(UNDP, 1997اما نكته اي
نق 
كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه وجود سطح مياني و جامعه مدني در اين فرآيند حايز اهميت فراواني است،
زيرا وجود عرصه عمومي و جامعه مدني بستر شكل گيري شهروندي و آگاهي عمومي از يك سو و تعديل قدرت و
تهاي اداري ،نهادي،
اقتدار دولتي است.تحقق حكمروا يي خوب شهري از يك سو مستلزم فراهم شدن زيرساخ 
حقوقي و مديريتي الزم در جهت تمركززدا يي و مشاركت جامعه مدني و بخش غير دولتي در فرآيند برنامهريزي و
نهاي محلي ،سازمانهاي غير دولتي و به طور كل اجتماعات محلي
مديريت شهري است تا در اين راستا انجم 
تقويت و تجهيز شوند .شهرداري نیز به عنوان نهاد غير دولتي و حكومت محلي نیازمند قدرت و اختيار الزم در
يها نيز به عنوان
مديريت شهري است تا در مديريت يكپارچه شهري به ایفای نقش بپردازد .نقش شوراها و شورايار 
نمايندگان مردم در مديريت شهري در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري بیش از پیش احساس میشود.از سوي
ديگر تحقق حكمروا يي خوب شهري مستلزم فرهنگ سازی به منظور ایجاد آمادگي الزم برای دستیابی به آگاهي،
اعتماد ،مشاركت جو يي ومسئوليت پذيري است.در تحقيقي كه دکتر سريع القلم در مورد فرهنگ سياسي ايرانيان
يهاي اصلي فرهنگ سياسي ايرانيان كه طي چند قرن تاريخ كشور
انجام داده است به اين نتيجه رسيده است كه ويژگ 
يتوان در قالب سه سطح شامل سطح فرد ،سطح ماهيت روابط ميان شهروندان و سطح
همواره تداوم داشته است را م 
يها يي از قبيل :بي اعتمادي،
ساختارها بررسي كرد.در اين ميان سطح ماهيت روابط ميان شهروندان داراي ويژگ 
ضعف در پي گيري اهداف جمعي ،اولويت خواستههاي فردي بر خواستههاي جمعي ،آشنا نبودن با قواعد رقابت و
يباشد(سريع القلم، 386 1،ص .) 167به طور كلي نيروهاي داخلي پشتيبان گفتمان مردم ساالري در طي قرن بيستم
 ...م 
در ايران به داليل مختلف از جمله ضرورت دخالت دولت در امر توسعه اقتصادي ،ضعف تاريخي طبقات اجتماعي
و جامعه مدني ،غلبه گروههاي قدرت سنتي و استمرار عناصر نيرومندي از پاتريمونيالسيم(نظام ارباب  -رعيتي) در
موضع ضعف قرار گرفتند اما در پرتو فرآيندهاي جهاني شدن در عرصههاي مختلف اقتصادي ،فرهنگي و ارتباطي
يشوند(بشيريه، 1387 ،
يروند و فشارها و نيروهاي مساعد گفتمان دموكراسي تقويت م 
موانع مذكور رو به ضعف م 
ص  .) 73بررسي سازوكارهاي برنامهريزي و مديريت شهري در كشور ما الزامات ملي ناشي از اين نظام را آشكار
يسازد .نظام برنامهريزي و مديريت شهري متمركز است و نظارت و توسعه شهرها از طريق سازمانهاي دولتي و
م
یتوان اینچنین خالصه
يپذيرد .خصيصههاي مديريت شهري در ایران را م 
عمومي در سطح ملي و محلي انجام م 
يها و برنامهريزيهاي اجتماعي –اقتصادي كه ضعف شديد
نمود  :مداخله قاطع دولت مركز ي در سياستگذار 

تهاي محلي و نهادهاي جامعه مدني را در شهرها به دنبال داشته است.به عنوان مثال هرچند در نخستين قانون
مديري 
شهرداري ايران به فرابخشي بودن عملكرد شهرداري توجه شده بود ولی امروزه بخشی بودن خصيصه عمده نظام
مديريت شهري كشور است كه در آن يك وزارتخانه و واحدهاي تابعه آن مسئول تحقق عملكردي خاص است
نهاي اصلي مديريت شهري در وضعيت كنوني
يها ،يعني رك 
(كاظميان و رضواني.) 1380 ،شوراهاي شهر و شهردار 
براي تحقق وظايفي كه قانون بر عهده آنها گذاشته است ،اختيارات الزم و كافي را ندارند(مزيني، 137 9 ،ص .) 49گذار
از الگوي حكومت به حكمروا يي شهري در ايران مستلزم اجراي راهبردها و سياستها يي است كه همه آنها را
يتوان در قالب راهبرد كالن تقويت عرصه عمومي در مديريت شهري ايران جمع بندي كرد(برك پور،1 38 1 ،
م
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ص.)615در شرايط كنوني جامعه ،مقدم بر ايجاد حكومت شهري و تسريع در تفويض قدرت به نهادهاي محلي ،نياز
ي(به غير از دولتي و خصوصي) و
به بسترسازي مشاركت و آموزش شهروندي در سطح محلي و ايجاد عرصه عموم 
در واقع تشكيل جامعه مدني براي مديريت شهري است .در اين ارتباط راهبرد اساسي ،ايجاد نهادهاي فراگير محلي
(مانند شوراي محالت) است تا مديريت مشاركتي ،شفاف و پاسخگو همراه با اختيار و مسئوليت در محدوده خود را
به وجود آورد و به تدريج موجب ظرفيت سازي اجتماعي شود؛ ظرفيتي كه در تعالي خود ،قابليت و صالحيت
واگذاري حاكميت قلمرو خود را خواهد داشت(صرافي و ديگران، 137 1،ص .) 81در كشور ما شكل گيري شوراهاي
شهر و روستا ميتواند گام اول حركت از يك نظام متمركز به نظام خودگردان برنامهريزي و مديريت شهري باشد و
يتواند به عنوان حلقه واسط و مكمل شوراهاي شهر به منظور تحقق كامل و حركت
توجه به شوراهاي محله اي م 
يها را از
يتوان شهردار 
در جهت تمركززدا يي نظام كالن برنامهريزي و مديريت مورد توجه قرار گيرد.در گام بعدي م 
يك سازمان محلي به يك حكومت محلي تبدیل نمود و در حوزه وظائف و اختيارات آنهاتجدید نظر اساسی
کرد(حاجي پور 1385 ،ص.)44

شكل شماره  :2بسترهای تحقق حکمروایی خو ب شهری
منبع :نگارندگان

موانع و چالشهاي فراروي تحقق حكمروايي خوب شهري در ايران
تها يي كه قانون اساسي براي دولت برشمرده و ساختار كنوني اداره امور ،كشور ايران در گروه
با توجه به مسئولي 
يگيرد.اگرچه سابقه تمركززدا يي و شكل گيري حكومتهاي محلي به
كشورهاي داراي نظام اداری متمركز قرار م 
يگردد ،اما هيچگاه ،نهادهاي
اولين دوره مجلس شوراي ملي و تصويب قانون اياالت و واليات و قانون بلديه باز م 
يكشور در
مذكور از توان و استقالل كافي براي ايفاي نقش خود بر خوردار نبوده اند.شكل گيري شوراهاي اسالم 
سال  1378نخستين گام جدي دولت براي تمركز زدا يي و ايجاد نظامهاي محلي اداره امور در مقطع پس از پيروزي

يرود(آخوندي و ديگران، 1387 ،ص .) 36 1نظر به اينكه ساختار سياسي – اداري
انقالب در سال  1357به شمار م 
كشور ما طي ساليان دراز ساختاري متمركز ،اقتدار گرا و انحصار طلب بوده است هرگز در طول تاريخ شهرنشيني
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كشور بخش عمومي و خصوصي فرصت ابراز و جود و مشاركت فعال در عرصه عمومي را نيافته اند و در نتيجه
جامعه مدني و سازمانهاي غير دولتي و محلي شكل نگرفته اند.از سوي ديگر چنين ساختار متمركزي امكان ظهور
شهروند و حقوق و تكاليف شهروندي را سلب نموده و مفهومي به نام شهروند هنوز مصداق پيدا نكرده است و
ساكنين شهر از حقوق و تكاليف خود آگاهي ندارند ،بنابراین فرآيند جامعه پذيري و فرهنگ سازي در اين حوزه
یباشد اگرچه صراحتًاًا
مغفول مانده است .در نظام قانونی کالن کشور که شامل قانون اساسی و برنامههای توسعه م 
صهای آن اشاره نشده اما به طور ضمنی در برخی از اصول و مواد قانونی پیش
به عنوان حمکروایی و شاخ 
یهایی در این راستا شکل گرفته و به طور کلی از این لحاظ دارای ظرفیت مناسب و مطلوبی میباشند اما در
بین 
سطح مدیریت شهری و قوانین و مقررات شهری جایگاه و سازوکار مطلوبی در راستای تحقق حکمروایی خوب
شهری تعریف و پیش بینی نشده است .تحقق حكمروا يي شهري در كشور ما با چالشهاي متعددي روبروست كه
به اختصار در جدول زير به آنها اشاره ميشود.
شهاي فراروي« حكمروايي خوب شهري» در ايران
جدول شماره  : 5چال 
شها
چال 

سطوح

تمركز گرا يي و انحصارطلبي ملي
وابستگي به درآمدهاي نفتي و عدم پاسخگو يي در قبال مردم
استمرار نظام سنتي ارباب – رعيتي
كالن

ضعف در حقوق و قوانين شهرسازي از بعد محتوا يي و اجرا يي
غيبت شهروند و حقوق شهروندي در ساختار حقوقي و قانوني كشور
ضعف روحیه رقابت و خالقیت در سیستم مدیریتی
فقدان شایسته پروری و ضابطه مندی در سیستم اداری
انزواگزینی و عدم استفاده از فرصتهای جهانی شدن
فقدان حكومت محلي(شهرداري) مقتدر و يكپارچه
فقدان سازمانهاي غير دولتي و حکومتهای محلی مقتدر

مياني

نهای محلي
فقدان سازمانها و انجم 
عدم شكل گيري جامعه مدني به عنوان حلقه واسط نظام مدیریتی
ضعف حوزه عمومی در نتیجه نارسایی و کمبود فضاهای عمومی
ضعف سرمايه اجتماعي و فرهنگ مشاركت پذيري
عدم مسئوليت پذيري اجتماعي

خرد

0فقدان آگاهي عمومي نسبت به حقوق و تكاليف شهروندي
بي اعتمادي و بدبيني نسبت به دولت
افزایش فقر عمومی و بی عدالتی و تبعیض
منبع  :یافتههای پژوهش

آزمون انگارهها ،نتيجهگيري و پيشنهادها
بررسي وضع موجود نظام برنامهريزي و مديريت شهري كشور بيانگر اين واقعيت است كه تحقق حكمروا يي
خوب شهري با چالشهاي متعددي در سطوح كالن ،مياني و خرد مواجه است ،به طوري كه در سطح كالن
تمركززدا يي و تفويض اختيارات قانوني و قدرت به سطوح پا يي ن تر شكل نگرفته و با تمرکز گزایی ملی و تصدی
یرسد اولین گام در جهت تحقق حکمروایی خوب شهری رسیدن به این
گری دولتی مواجهیم در حالیکه به نظر م 
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نتیجه است که دولت باید نقش خود را از یک تصدی گر به نظارت کننده و هماهنگ کننده امور تغییر دهد و دولت
حداقل و کارآمد شکل بگیرد .از سوی دیگر در سطح مياني که حلقه واسط سطح ملی و سطح شهروندی است و
نقش بسیار سرنوشت سازی در کنترل قدرت دولت و تعدیل آن از یک سو و تقویت قدرت و آگاهی شهروندان از
سوی دیگر دارد ،هنوز نهادسازي محلي و غير دولتي (جامعه مدني) پا نگرفته است و غیبت آن در نظام برنامهریزی
کشور ارتباط و تعامل دیالکتیک میان سطح باال و پایین را مختل نموده است و در نتیجه سطح ملی روز به روز
تنومندتر و سطح فردی و شهروندی بیش از پیش نحیف تر و بی قدرت تر شده است .و در نهایت در سطح خرد که
یباشد نيز به تبع اختالل و ناکارآمدی در سطوح فوق ،آگاهي ،اعتماد ،مشاركت پذیری ،مسئولیت
شامل شهروندان م 
پذیری و احساس تأثیرگذاری و نقش آفرینی در فرآیند برنامهریزی و مدیریت شهری کشور وجود ندارد.بدین
یگیرد:
ترتیب هر سه انگاره پژوهش به شرح ذیل مورد تأیید قرار م 
یگری دولتی.
سطح کالن :تمرکز گزایی ملی و تصد 
سطح میانی :خالی بودن نهادهای محلی و غیر دولتی ( جامعه مدنی) در نظام سیاستگذاری و برنامهریزی کشور.
سطح خرد :ناکارآمدی این سطح در فرآیند برنامهریزی و مدیریت شهری.
به عبارت دیگر تحقق حکمروایی خوب شهری مستلزم چاره اندیشی و تدارک زمینههای کالن ،میانی و خرد در
یگردد ،همچنین با تحلیل نظام قانونی ،تشکیالتی و اجرایی
کشور است که در نتیجه انگاره نخست پژوهش تأیید م 
شهایی بر سر راه تحقق حکمروایی خوب
کشور نیز این نتیجه حاصل آمد که در سه سطح کالن ،میانی و خرد چال 
شهری در کشور وجود دارد که انگاره دوم تحقیق تایید میگردد و در نهایت اینکه تمرکز زدایی ملی ،تشکیل و
تقویت جامعه مدنی و شهروندسازی به صورت همزمان و سیستماتیک از راهکارهای کالن و اساسی تحقق
یباشند که در راستای تأیید انگاره سوم پژوهش میباشد .بنابراين براي دستيابي
حکمروایی خوب شهری در کشور م 
يگردد:
به الگوي حكمروا يي خوب شهري در كشور راهكارهاي زير پيشنهاد م 
)1در سطح كالن
 تمركززدا يي تصميم سازي و تصميم گيري و واگذاري اختيارات توأم با پاسخگو يي محلي بستر سازي حقوقي وقانوني براي تحقق مفهوم شهروند ،حقوق شهروندي و مشاركت مردمي تغ يي ر نقش حاكميتي دولت و سازمانهاي دولتي به نقش تسهيلگري و نظارتي در فرآيند برنامهريزي و مديريتشهري
)2در سطح مياني
 تالش در راستاي بسط و توسعه نهادهاي جامعه مدني (به عنوان نهادهاي حايل ميان مردم و حكومت) ايجاد و توسعه شورا و انجمنهاي محلي دربدنه ساختار مديريت شهري وحركت خودجوش ،داوطلبانه ومردمي از پا يي ن به باال(نهادسازي محلي)
شهاي متقابل،
 تقويت عرصههاي عمومي شهربه عنوان فضاهاي شكل دهنده جامعه مدني در جهت ايجاد كن تعامالت اجتماعي ،تقويت سرمايه اجتماعي و مناسبات شهروندي(خلق فضاهاي مشاركتي)
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)3در سطح خرد
 آموزش عمومي حين مشاركتي فراگير در فرآيند برنامهريزي به صورت گام به گام(تمرين مشاركت) اطالع رساني ،فرهنگ سازي و آموزش شهروندي(مخصوصٌاٌا از سنين پا يي ن و ابتدا يي توسط سه نهاد پر نفوذ:خانواده ،مدرسه و رسانههاي جمعي) در جهت افزايش ْآْآگاهي و شناخت شهروندان از حقوق و وظايف خويش
(شهروندسازي)
تقويت روابط بين مديريت شهري و شهروندان به ويژه از طريق ايجاد فضاهاي دوستانه و نزديك براي نظرتها و نيازهاي شهروندان و همچنين استفاده از افراد شاخص و
خواهي ،اطالعرساني و بازگو يي مشكالت ،اولوي 
معتمد بومي در ايجاد بسترهاي الزم مشاركت و همياري درمحالت شهري(اعتماد سازي) .
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