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 چکیده:

در  یشهر تیریتوسعه و مد اتیدر ادب یا ندهیبه طور فزا یخوب شهر ییو حکمروا ییاصطالحات حکمروا رایخا

 یهمه مشکالت و مصائب در درون جامعه شهر لیاز دال یکیبه عنوان  زیبد ن ییبوده و حکمروا ریفراگ یسطح جهان

 یو بخش خصوص ینهادها، بخش عموم افراد،که در آن  ییبه عنوان مجموعه روش ها یشهر ییگردد. حکمروا یم یتلق

ناسازگار  ایآن منافع متضاد  قیمداوم است که از طر ندیفرا کیکنند،  یم یزیو برنامه ر تیریامور مشترک شهر را  مد

به رفاه شهروندان  یا دهیبطور در هم تن یشهر یی. حکمرواونددیپ یبه وقوع م یتوانند همساز شده و کنش جمع یم

مفهوم آن  نیتر یو کانون نیشده و مهمتر یگذار هیپا یوندبر اساس اصل شهر ،یخوب شهر یی. حکمروادارتباط دار

کننده  نییشهر چنان مهم و تع تیریباشد. مشارکت شهروندان در مد یشدن شهروندان در اداره امور شهر م میسه

را بر آن نهاد.  یخوب شهر ییواتوان عنوان حکمر ینم گرید ،یژگیو نیشدن ا فیشود که در صورت نح یمحسوب م

 یفرارو یا نهیزم یموانع و چالش های، شده از مطالعات کتابخانه ا یجمع آور یبر اساس داده هاتحقیق  نیدر ا

فقدان شهر و »مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مولفه هایی از قبیل  رانیشهرها در ا ییحکمروا

 نیعدم تکو» ،«رگذاریقدرتمند و تاث یجامعه مدن یریعدم شکل گ» ،«رانیشهر در ا فیتعر یبرا هیپا یا هیوجود نظر

و  نیدر قوان یشهر تیریمد گاهیجا»، «رانیدولت در ا» ،«یمفهوم شهروند گاهیفقدان جا»، «رانیدر ا یزیمفهوم برنامه ر

از  «آن یها و مشکالت تبع یشهردار داریناپا یمال نیتام»و« یشهر تیریدر مد یکپارچگیعدم وجود » ،«فرادست اداسن

 مهمترین موانع در این زمینه به شمار می روند.

 

 شهر، مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری، دولت، ایرانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مساله: -1

گیری یکی از وظایف و ابزارهای مهم مدیریت درست است که براساس آن روشهای  ریزی و تصمیم برنامه

 Chery-Moore andد)اجتماعی، فرهنگی و... شناسایی میشودستیابی به هدفها اعم از اقتصادی، 

Tomaney, 2018: 2-3) های مناسب هستیم که در  برای نیل به هر هدف و انجام هر فعالیتی نیازمند برنامه

مدت و درازمدت تدوین میشوند. با ناتوانی دولتها در پاسخگویی به نیازهای  مدت، میان های زمانی کوتاه دوره

های ارائه شده و ضرورت  های شهروندان با طرحها و برنامه ری و منطبق نبودن نیازها و خواستهگوناگون شه

پذیری بیشتر در اداره امور شهری، امروزه الگویی از اداره شهرها بر پایه نگرش نوینی از حکمروایی  مسئولیت

ی در اداره امور شهری مطرح شده است که همسو با دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به مشارکت جد

ریزی اداره امور عمومی  بنابراین، برای برنامه (Brunetta, et al, 2019-17-19)شهرها فراخوانده میشوند

شهری دو پارادایم وجود دارد. در پارادایم اول که حکومت نام دارد، شهرداری مسئولیت تمام امور را برعهده 

رف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند. در پارادایم دارد. این نهاد موظف است تمام خدمات را برای مص

دوم که حکمرانی نام دارد مسئولیت اداره عمومی میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم 

شمار میروند. این نهادها ضمن آنکه در تعامل با یکدیگر  شده است که هر سه مورد از شروط توسعه انسانی به

م و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش، امکان بهتر زیستن را در یک الزجاد ارتباط و تعادل قرار دارند؛ ای

در نظام  یزیر و برنامه یاستگذاریس( 9: 1381ایمانی جاجرمی و دیگران، )جامعه مطلوب فراهم خواهند کرد 

امور  یو سازمانده یمحل یدر سازمانها ییو اجرا یریگ مینهاد تصم نیوجوه ارتباط ب انگریب یشهر تیریمد

 یگام جد نینخست ،1378شهر و روستا در سال  یماسال یشوراها یریگ نهادهاست. هرچند شکل نیدر ا

اتخاذ  ی(؛ اما برا136: 1387 گران،یو د یآخوند)امور بود  ارهدر اد ینظام محل جادیو ا ییتمرکززدا یدولت برا

 زین رانیشهرها در ا ییحکمروا یفرارو یا نهیزم یمطالعه موانع و چالش ها ازمندین حیصح یاستگذاریس کی

 نی. فقدان اشودیم یشهر یو موانع بخش حکمران تهایباعث شناخت محدود موانع و چالش ها رای. زمیهست

 تبع آن منابع که به و به شودیمنسجم م یریگ مینظام تصم یریگ سبب عدم شکل یشهر یبخش در حکمران

 یاستگذاریس نهیزم یشهر یحکمران تی. وجود مرجعروندیم یبزار توسعه هستند رو به زوال و نابودعنوان ا

)قاسمی و کندیم نییبه آنها را تع یابیدست یو سازوکارها اهماهداف مشخص را فر نییو تع یمنسجم شهر

ی بررس، رانیشهرها در ا ییحکمروا یفرارو یا نهیزم یچالش ها تیا توجه به اهمب (197: 1398همکاران، 

ی و حکمراویی شهری را تسهیل نموده و استگذاریمسائل و موانع موجود در س ریسااین مسئله می تواند 

جانبه وجود  نگاه همه نیموفق خواهد بود که ا یدر صورت یشهر یاستگذاریس راهگشای بسیاری از آنها باشد.
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عبارت است  قیتحق یسؤال اصل نرویازا آن به رفع آنها بپردازد.و ابتدا چالش ها را شناخته و بعد از  داشته باشد

 وجود دارد؟ رانیشهرها در ا ییحکمروا یفرارو یا نهیزم یموانع و چالش هاچه 

 مبانی نظری: -2

 مفهوم شهر: -2-1

گرچه بسیاری از محققان و پژوهشگران شهری از خیر تعریف شهر گذشته و یافتن تعریفی واحد برای شهر به 

نحوی که نیازهای پژوهشی تجربی متنوع و متعدد را برآورد و برای همه انواع شهر در زمانها و جوامع گوناگون 

در این قسمت میتوان به پاره ای از تعاریفی (، اما  1383مناسب تلقی گردد غیر ممکن دانسته اند )ایزدی خرامه، 

 دارند، اشاره نمود. این تعاریف عبارتند از : « اهمیت شهر » که همگی حکایت از 

 فراسوی در شهر هویتی –علمی. مقوله ای است فلسفی چون ابعاد ذهنی  -( شهر مقوله ای است فلسفی1 

–فرهنگی پویای ارزشهای محدوده در و گرفته قرار( نوگرا یا گرا عملکرد چه گرا فرهنگ چه)مرسوم معیارهای

شهر صورت گیرد . شهر مقوله ای است  با فلسفی برخوردی که است الزم رو این از. گیرد می مقام هنری

 ضوابط با... و فضائی – کالبدی اقتصادی، –علمی چون ابعاد عینی و کالبدی آن در همة زمینه های اجتماعی 

 خاص ای نقطه در که زمانی – مکانی است ای پدیده شهر دیگر سوی از. است سنجش قابل علمی معیارهای و

 (211:  1383 افته و با گذشت زمان رشد یافته است)حبیبی،ی تکامل فضا در شده ایجاد

( ویکتور هوگو در باره شهرها،عقیده دارد که شهرها کتابهای سنگی هستند که مفاهیم تاریخی و فرهنگی 2 

نندگان که همگان افراد ساکن در آنها هستند، انتقال می دهند و به صورتی نمادین، بیانگر تاریخ خود را به خوا

و عادات اجتماعی ساکنان خود هستند. مجسمه ها و ساختمانهای موجود در شهر و نقاشی ها و بیماریهای 

فرهنگی  -با مضامین تاریخی متعلق به بناها، ورقهای این کتاب و کالبد و سیمای شهر به صورتی استعاری، کتابی

 (17: 1383)شادمان ، . درباره انسان است

( شهر در رویکرد جغرافیایی، حاصل رابطه ای است که انسان با طبیعت به وجود می آورد به گونه ای که 3

شهر را می توان محیطی انسان ساخت تعریف کرد. انسان برای ارضای نیازهای خود در بستر ی از دگرگونی 

عنائی )نمادین(اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی فضا را نیز دگرگون م یکند. این دگرگونی از خالل یک های م

ساختن انجام می گیرد؛ بدین معنی که برای ساختن فضاهای جدید همواره نیاز اولیه ای به -فرایند تخریب

ا را به وجود می آورد که تخریب فضاهای پیشین وجود دارد.این امر چرخه ای بی پایان از تخریبها و ساختنه

شاید بتواند گفت هرگز متوقف نمی شود چه بسیار در طول تاریخ مشاهده شده اس تکه حتی با نابودی کامل 
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آتی، بار دیگر شهر در مرزهای قدیمی و یا نزدیک به آنها و  یک شهر، تاریخ آن شهر بازنایستاده و در دوره ای

 (32: 1383است)فکوهی، با تجدید گذشته تاریخی آن بازسازی شده 

( در رویکرد جامعه شناختی شهر به مثابه یک واقعیت اجتماعی تعریف می شود. در اینجا شهر در نهایت 4

حاصلی است از مجموعه روابط میان بازیگران اجتماعی و بنابراین، این باور وجود دارد که شکل گیری فضاها 

 (34مان: و روابط .) شهری از این روابط تبعیت می کنند )ه

( از نظر اجتماعی، شهرها مکانهای مناسبی برای شکل گیری نهادهای جمعی، اعتالی ارزشهای فرهنگی، 5

گسترش : و تحکیم روابط و مناسبات اجتماعی و پاسداری از روشهای انسانی و هویتهای ملی و محلی هستند 

  (533:  1383)فرجامی ، 

است جایی که در آن روابط انسانی و اجتماعی شکل گرفته، ( شهر فضای کالبدی حیات اجتماعی جوامع 6

 (1384بارور و شکوفا میشود )رضازاده، 

( شهرها تبلوری از نابرابری در روابط قدرتمند که با ظهور حکومت یعنی روابط فرماندهی / فرمانبری 7

 (137: 1384دارند )صرافی،  همخوانی

 حکمرانی و حکمرانی شهری -2-2

 ای تیو هدا یرهبر یکه به معنا شودیم یناش Keybernentesو  Kybernan یونانیز لغت ا یواژه حکمران

 یتیریو مد یاسیس ،یرا اعمال اقتدار اقتصاد یو اداره امور است. برنامه توسعه سازمان ملل؛ حکمران یسکاندار

است  ییندهایشامل فرا یاقتصاد عدبُ (Abdellatif, 2003: 4)داندیکنترل امور کشور در تمام سطوح م یبرا

 میتنظ یبرا یریگ میتصم یندهایاشاره به فرا زین یاسیبُعد س دهد؛یقرار م ریکشور را تحت تأث کی یتهایکه فعال

( 24: 1382 پور،یو قل فزادهیشر)لت دارد دال های مش خط یاجرا ستمیآن هم به س یتیریو جنبه مد استهاستیس

 کی یو اقتصاد یاسیدر اداره س یو جامعه مدن یبر اثر تعامل هر سه بخش حکومت، بخش خصوص یحکمران

 ،یشهر ی. حکمرانکندیم جادیشهروندان ا یرا برا ستنیچگونه ز یارهایو در مجموع مع دیآی شهر به وجود م

 یرسم یهادهاو ن امجموعه سازمانه ،یاست، حکومت شهر یاز حکومت شهر رتریتر و فرا گ گسترده یمفهوم

و شهروندان است.  یحکومت شهر انیو ارتباط م ندیفرا ینوع یشهر یاداره شهر است. حال آنکه حکمران

مستلزم کنش  یشهر ی. تحقق حکمرانردیگیبرم را در یو هم جامعه مدن یهم حکومت شهر یشهر یحکمران

 دیتأ ک یعرصه عموم تیو تقو تیحقاناست و بر  یجامعه مدن یو نهادها یو دولت یرسم ینهادها نیمتقابل ب

منافع و  یبه سازگار تواندیو اداره شهر، م تیریدر مد یگونا گون جامعه مدن یشرکت نهادها لیدل و به کندیم

 ( 43-45: 1381برکپور، )رفع تعارضها منجر شود 
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ازمان س یشرب یتفاهم مرکز سکونتگاهها ادداشتیدستور کار و  ،یتجربه عمل یبرمبنا یخوب شهر یحکمران

 نیه اب یخوب شهر یرا از از حکمران یفیسازمان ملل متحد تعر یبشر یملل متحد است. مرکز سکونتگاهها

 یکمرانحبا رفاه شهروندان در ارتباط است.  یریناپذ کیبه طرز تفک یشهر یحکمران«: کندیشر ح ارائه م

. از ابندیدست  یشهر یحقوق شهروند عو مناف ایزنان و مردان را قادر کند تا به مزا یستیبایم یخوب شهر

اد و هوششان از استعد توانندیکه به واسطه آن م کنندیآماده م یشهروندان برنامها ،یخوب شهر یحکمران قیطر

 ,HABITAT-UN «)بهره را ببرند تینها یو اجتماع یاقتصاد طیو شرا ها تیاصالح و بهبود موقع یبرا

2004)  

 اصول حکمرانی خوب شهری  -2-3

، 1: برابرینشانگر اصلی برای سنجش حکمرانی خوب شهری، برنامه سکونتگاه بشری سازمان ملل متحد از پنج

 د. های متعددی دارن از آنها سنجه هره میگیرد که هر یکب 5و امنیت 4، مشارکت3، پاسخگویی2کارآمدی

 Source: UN-HABITAT, 2004. های حکمرانی خوب شهری سنجه: 1جدول 

های با اهمیت باال سنجه نشانگرها و  های با اهمیت باال سنجه 

 متوسط

 کارآمدی

 درآمد سرانه حکومت محلی 

 درآمد انتقالی حکومت محلی 

 نسبت مالیات اخذ شده به مالیات تکلیفی 

 استانداردهای عملکردی منتشر شده

 درآمد سرانه حکومت محلی 

نسبت بودجه جاری و سرمایهای 

 واقعی 

 درآمد انتقالی حکومت محلی 

نسبت مالیات اخذ شده به مالیات 

 تکلیفی 

پذیری درآمدهای  بینی پیش

انتقالی استانداردهای عملکردی 

 منتشر شده بررسی رضایت ارباب

 رجوع 

                                                           
1 Equity 
2 Effectiveness 
3 Accountability 
4 Participation 
5 Security 
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 انداز بیانیه چشم

 برابری

 بیانیه شهروندی 

 نسبت نمایندگان زن در شورا 

 نسبت زنان در مناصب کلیدی 

 دسترسی به اتصال آب برای سا کنان 

 آب ارزانتر برای مناطق فقیرنشین 

 سیاستهای حمایت از فقرا

بیانیه شهروندی برای خدمات 

 اصلی

 نسبت نمایندگان زن در شورا 

 نسبت زنان در مناصب کلیدی 

دسترسی به اتصال آب برای 

 ساکنان

 سیاستهای حمایت از فقرا 

 آب ارزانتر برای مناطق فقیرنشین 

 بازار غیررسمی

 مشارکت

 شورای انتخابی 

 انتخاب شهردار 

 دهندگان  نسبت رأی

 خانه مردم 

 هزار نفر 10000به ازای هر  های شهری انجمن

 شورای انتخابی 

 انتخاب شهردار 

 دهندگان  نسبت رأی

 خانه مردم 

 انجمنهای شهری

 پاسخگویی

ها، بودجه و  قراردادها، مناقصهنتشار رسمی ا

 محاسبات

 تر حکومت الاکنترل به وسیله سطوح ب

 کمیسیون ضدفساد 

 افشای درآمد و دارایی فردی 

 بازرسی مستقل مرتب

 انتشار رسمی قراردادها، مناقصه

 ها، بودجه و محاسبات 

تر کنترل به وسیله سطوح باال

 حکومت

 قوانین مدیریتی 

 سهولت در دریافت شکایات 

 کمیسیون ضدفساد 

 افشای درآمد و دارایی فردی 

 بازرسی مستقل مرتب

 سیاستهای جلوگیری از جرم  سیاستهای جلوگیری از جرم  امنیت
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 نفر  100000خدمات پلیس به ازای هر 

 ف حل اختال

 خشونت برعلیه سیاستهای زنان 

 سیاستهای ایدز

خدمات پلیس به ازای هر 

 نفر  100000

 ف حل اختال

 خشونت برعلیه سیاستهای زنان 

 سیاستهای ایدز

 

 مدیریت شهری -2-4

روشن است که مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد  

و هر جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری 

ه به صورت رسمی یا غیررسمی دارد. مدیریت شهری به تمامی نهاد ها، سازمان ها و افرادی گفته می شود ک

در فرآیند مدیریت شهر اثرگذار هستند. پس مدیریت شهری فقط شهرداری و شورای شهر نمی باشد و هر 

 (105: 1388)لطفی و دیگران، عنصری که به شکلی در فرایند مدیریتی شهر اثری دارد در این حیطه قرار دارد

سیاسی و بررسی رتبه های شاخص  -سیستم اداری ت عدیده در کشور، ناکارآمدی بخشی ازالکوجود مش

سیاسی و -توسعه انسانی طی دهه اخیر، ضرورت توجه بیشتر به مؤلفه های پویایی سیستم و ساختار اداری

 (285: 1399)محمدی و همکاران، کیفیت زندگی شهروندان را اجتناب ناپذیر می سازد

 اهداف مدیریت شهری -2-5

  همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروه های کم درآمدارتقای شرایط کار و زندگی 

  تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار 

  حفاظت از محیط کالبدی شهر 

 وظایف مدیریت شهری  -2-6

  آماده سازی زیرساخت های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها 

 و بهبود استاندارد های زندگی بهبود بهره وری ، آماده سازی خدمات الزم برای توسعه منابع انسانی

 شهری

  تنظیم فعالیت های تاثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت ,سالمتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری 
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  آماده ساختن خدمات و تسهیالت الزم برای پشتیبانی فعالیت های مولد و عملیات کارآمد موسسه

 (107)همان: های خصوصی در نواحی شهری

 روش تحقیق: -3

آن  انجام روش و گیردمی قرار کاربردی و ای توسعه تحقیقات زمرة در هدف، جنبة از ضر،حا تحقیق

روش  مبنای بر اطالعات مطالعه، گردآوری مورد نوع موضوع و ماهیت به توجه با تحلیلی است. -توصیفی

قابل استفاده در های روشتواند ارائه دهنده ای و اسنادی بوده است. کاربردی بودن این پژوهش میکتابخانه

بهبود شرایط  باعث انجام شدههای تحقیق و بررسیاین  تایجدر مدیریت شهرها باشد و استفاده از نگیری تصمیم

 حل های مفید در اینگونه موضوعات گردد.و ارائه راه موجود

 یافته های تحقیق: -4

 ای فراروی مدیریت شهرها در ایران معرفی و تبیین شده است:  موارد زیر به عنوان موانع و چالش های زمینه

 فقدان شهر و وجود نظریه ای پایه برای تعریف شهر در ایران؛ -4-1

یک پدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آینه تمام نمای  شهر به عنوان بزرگترین مصنوع بشری و

این رو معنا و مفهوم شهر در هر سرزمینی مختص به ارزشها و مبانی فکری موجود در یک سرزمین است. از 

همان سرزمین بوده و یکتاست. اما با این حال در ایران از ابتدای ورود مدرنیته و آغاز پروژه مدرنیزاسیون، که 

تقریبا همزمان با ورود مفهوم اولیه شهرسازی غربی )تهیه نقشه دارالخالفه تهران در دوران ناصری( به کشور 

بی چون و چرای  -آن هم به صورت ناقص و نادرست  -شهرسازی به عرصه ای برای پیاده سازی  می باشد،

قوانین، برنامه ها و دستاوردهای بوم آورد تمدن غرب برای شهرهای ایرانی تبدیل گردید و این روند در دوران 

ی کشور بر مبنای تعریف معاصر و حتی پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز تداوم یافت و هیچگاه نظام شهرساز

یک نظریه پایه برای شهر ایرانی مورد پاالیش و بازتولید قرار نگرفت. از سوی دیگر بنا بر عقیده برخی از 

متفکرین و صاحب نظران، مفهوم شهر در ایران مطابق با تعریف کالسیک شهر در قالب معیارهای پنجگانه 

غرب متفاوت می  مفهوم شهر در ایران با مفهوم شهر درماکس وبر به صورت تاریخی وجود نداشته و اساسا 

باشد. از این رو می بایست متناسب با مفهوم شهر در ایران نسبت به بازتعریف شهرسازی و برنامه ریزی شهری 

 در ایران اقدام نمود. 
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 عدم شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند و تاثیرگذار -4-2

یکی از مهمترین بسترهای الزم برای تحقق رویکرد حکمروایی شهری، وجود یک جامعه مدنی قدرتمند، ریشه 

دار و شاداب است. جامعه مدنی مفهومی پیچیده و شیوه ای از زیستن و همکاری در مناسبات جمعی با تاکید 

ماع و توافق جمعی در سایه گرایی، اج -بر ارزش های فردی و حقوقی انسان که ویژگی های اصلی آن، عقل 

گفتمان، مشارکت، برابری، تساهل، کثرت و تنوع آراء و اندیشه و احترام به حقوق و آزادی های فردی است. 

اما با این حال نهال جامعه مدنی در ایران به ویژه در دوران پس از مشروطیت هیچگاه نتوانسته در برابر تندباد 

ند و همواره دستخوش فرازها و فرودهای زیادی بوده است. فرهنگ حوادث روزگار پابرجا و مستحکم بما

سیاسی ایرانیان و تضاد دولت و ملت در ایران، فرهنگ سیاسی به عنوان مجموعه تاثیر و تأثرات فرهنگ و 

سیاست بر یکدیگر از آن رو مهم تلقی می گردد که مدیریت شهری از یک سو به علت قرارگیری در تیول 

نگاتنگی با مقوله سیاست دارد و از سوی دیگر به علت سروکار داشتن مدیریت شهری با حاکمیت رابطه ت

مدیریت جامعه و فرد با مقوله فرهنگ و مختصات فرهنگی یک جامعه پیوند عمیق و ناگسستی خواهد داشت. 

حاکی از آن ، بررسیهای تاریخی رابطه دولت و ملت در ایران "تضاد دولت و ملت در ایران"مطابق با نظریه 

است که ریشه دشمنی مستمر میان دولت و جامعه ایران، تغییر پیاپی حکام، رژیمها و مذاهب در پاسخگو نبودن 

دولت و حکومت ناپذیری جامعه بوده است و تا ابتدای دوران جمهوری اسالمی هدف همه قیامها و انقالبها 

 .به جای وی بوده است« دادگر»حاکم خودکامه و نشاندن یک « بیدادگر»مخالفت با یک فرمانروای خودکامه 

 عدم تکوین مفهوم برنامه ریزی در ایران با تاکید بر برنامه ریزی شهری -4-3

کشورهای در حال توسعه و فاقد جامعه مدنی از محصوالت نظام مسلط سرمایه داری  برنامه ریزی فضایی در 

ایی آن در جوامع توسعه یافته یعنی حومه ای شدن، جهانی است که موازی با دوره اقتصاد کینزی و تبلور فض

(. در ایران نیز هر چند مفهوم برنامه ریزی 8: 1387در کشورهای مزبور در دستور کار قرار گرفت )هاروی، 

مدرن نسبتا پیشینه قابل اتکایی داشته و عرصه شهرسازی یکی از اولین عرصه هایی است که مفهوم برنامه ریزی 

می گردد، ولی با این حال به علت عدم تکوین و تکامل این مفهوم، که ناشی از علل مختلفی  مدرن در آن مطرح

چون تولید آن در پیوند ناگسستنی با دولت، ضعف پایه های دموکراتیک قدرت و ... می باشد، مفهوم برنامه 

 اید. واقعی ظهور نم ریزی به طور کلی و برنامه ریزی شهری به طور ویژه نتوانست به معنای
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 فقدان جایگاه مفهوم شهروندی؛  -4-4

عمر آن به عهد یونان باستان  شهروند از واژگان پرسابقه و پرتکرار در تاریخ مدنیت بشر به شمار می رود و

برمی گردد. اما با این حال مفهوم شهروند در ایران دارای پیشینه و قدمت چندانی نیست و تا روی کار آمدن 

ه.ش بسیار کم به آن پرداخته شده است. نکته بسیار جالب در رابطه با مطرح  1376ال دوران اصالحات در س

در لغت نامه دهخدا می باشد که « شهروند»نبودن موضوع شهروندی در تاریخ ایران، فقدان وجود مدخل 

در میان دو  معتبرترین منبع واژگان فارسی به شمار می رود. در واقع باید گفت ایرانیان همواره در طول تاریخ

در پی محقق سازی رویای اول بوده و گویا هنوز نیز « شهروند صاحب حقوق»یا « سلطان عادل»رویای تحقق 

 به سر می برند. در همین رویا

 دولت در ایران و ویژگی های آن -4-5

شک یکی از مهمرین بسترها و زمینه های تحقق شهرسازی مشارکتی و از آن ره تبلور حکمروایی شهری، بی 

به وجود ساختار دموکراتیک در حاکمیت بستگی دارد. این موضوع على الخصوص در کشورهای در حال 

توسعه ای چون ایران، که هنوز مدیریت شهری در چنبره بخش دولتی قرار دارد، دارای اهمیت زاید الوصفی 

ضای آن صورت بگیرد و است. آرمان دموکراسی این است که تصمیمات موثر بر جامعه باید با نظر تمامی اع

همه شهروندان بتواند در اداره امور مربوط به خود از جمله مدیریت شهرها نقشی تعیین کننده داشته باشند. اما 

ویژگی های تاریخی آن در ایران شامل قانون گریزی، عدم اتکاء درآمدی به شهروندان و  با این حال دولت و

به عنوان تنگناها و چالش های سیستم مدیریت شهری موجود برای ... چنین مشخصاتی ندارد. موارد زیر نیز 

 تحقق حکمروایی شهری معرفی شده است: 

 جایگاه مدیریت شهری در قوانین و اسناد فرادست -4-6

های یک جامعه مانند ساختار حکومت، خصائص  مدیریت شهری تابعی است از همه مولفه ها و ویژگی

اشت تجربه تاریخی، میزان پیشرفت علوم و تکنولوژی، روندهای جهانی و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، انب

مطالبات متکثر شهروندان از این رو مسأله مدیریت شهری موضوعی غامض و چند بعدی به شمار می رود. در 

ایران تاکنون اداره شهرها به استناد قانونی صورت می گیرد که بیش از چهار دهه از تصویب آن می گذرد. به 

لیل پویایی های جمعیتی در چند دهه اخیر، این قوانین مستلزم بازنگری هستند. در حال حاضر مدیریت شهری د

در جهان در حال گذار از حکومت شهری به سمت حکمروایی شهری قرار دارد در حالیکه ما هنوز در کشورمان 

 ج می بریم.از فقدان حتی یک حکومت شهری واحد که به تمشیت امور شهرها بپردازد، رن
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 عدم وجود یکپارچگی در مدیریت شهری -4-7

سیاسی و اقتصادی بسیار پیچیده ای هستند  شهرها و مناطق شهری، سیستم های کالبدی، اجتماعی، فرهنگی،

که کنترل و هدایت برنامه ریزی شده آنها با دشواری های بسیاری روبه رو است. رویکرد مدیریت یکپارچه 

وجه قرار گرفته است که بتواند بر مشکالت بی پایان شهرها تا حدودی فائق آید. اما با شهری از آن رو مورد ت

این حال در ایران به علت تعدد دستگاه ها و نهادهای تاثیرگذار بر امر مدیریت شهرها، مفهوم مدیریت یکپارچه 

 م سازی شرایطشهری، که لزوما با مفهوم مدیریت واحد شهری تطابق ندارد، تحقق نیافته و تا فراه

 برای پیاده سازی آن راه درازی در پیش است. 

 تامین مالی ناپایدار شهرداری ها و مشکالت تبعی آن -4-8

اساسی در مدیریت شهری در تمامی کشورها، على الخصوص  تامین منابع شهرداری ها امروزه یکی از بحثهای

رنشینی به ویژه به سمت شهرهای بزرگ و در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. روند فزاینده شه

سازی امکانات و زیرساخت ها متناسب با پیشرفت  کالنشهرها، پیچیدگی روزافزون مسائل شهری، نیاز به فراهم

ها و خواست های جامعه، نیاز به تولید اشتغال، بهبود شرایط کار و توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی و مهمتر 

صدی گری های دولت در بخش اداره شهرها و واگذاری آن به مدیریت شهری در از همه گرایش به کاهش ت

ایران شهرداری ها موجب شده است تا مسأله تامین مالی شهرداریها یکی از مهمترین و در عین حال چالش 

ری درصدی مالیه شهردا 70برانگیزترین موضوعات مدیریتی در این کشورها باشد. اما با این حال اتکای بیش از 

به درآمدهای ناپایدار شهری )مانند تراکم فروشی، عوارض نوسازی و ...( موجب شده است تا شهرداری به 

عنوان متولی اصلی مدیریت شهری برای بقای خود منافع عمومی جامعه را چندان وقعی ننهاده و به فروش 

 شهر و درآمدزایی بپردازد.

 نتیجه گیری: -5

 یتیبا اهم گاهیاز جا یبشر یهاامروزه به عنوان کانون تمدن ا،یدن یاجتماع مدن نیشهرها به عنوان بزرگتر

 یکالبد ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یتیبا انبوه مشکالت جمع ییارویدر کنار رو گاهیجا نیبرخوردار هستند. ا

و  یعلممراکز  رو نیو دشوار کرده است، از ا دهیچیپ یگریاز هر زمان د شیشهرها را ب تیریمد ،ییو فضا

و در  یشهر تیریمسائل حوزه مد دیبا تشد ر،یچند دهه اخ یتوسعه در ط یالمللنیب یهاو سازمان یقاتیتحق

 ییحکمروا» کردیدر زمان حاضر رو تیپرداخته و در نها ییجوبه چاره یشهر تیریدر مد یداریتحقق پا یپ

شده است.  رفتهیپذ تیریاعمال مد وهیش نیدارتریو پا نیتر نهیهزکم ن،یتربه عنوان اثربخش «یخوب شهر



  آشناور و همکاران                     

 

29 

 

 ،یکه اهداف مردم ساالر ابدییتحقق م یشهرها در صورت داریشده است که توسعه پا رفتهیپذ ایامروزه در دن

اصول علوم  تیو با رعا یواحد شهر تیریمد یریگبا شکل ستیز طیو حفظ مح یدر خدمات رسان یبرابر

شهرها  نکهیتوأمان دنبال شود. باتوجه به ا یمنابع و درآمد شهر نهعادال میو تقس یشهر کیتراف ،یروز شهرساز

جهان  یهمه کشورها یاجتماع یهاتیو موقع تیو کانون کار و فعال یمحرک رشد اقتصاد یرویبه عنوان ن

همچون  ییهامؤلفه یدارا دیبا یشهر تیریمد ،یچندسطح ینیموجود شهرنش تیدر وضع شود،یمحسوب م

 ندهیفزا طیباشد تا از تمام شرا ییگراو اجماع یکارآمد ،یمدارقانون ،یطلبمشارکت ،ییپاسخگو ت،یشفاف

 ةتوسع یاستراتژ یهااز شاخه یکیعنوان به «یشهر ییحکمروا» ر،یاخ ةچند ده یط .ردیبهره گ ینیشهرنش

)دستور از باال و  یشهر تیریمتداول به مد کردیرو یکمبودها کرد،یرو نیدر جهان مطرح شده که در ا یشهر

. شودیم فتهدرنظر گر ییبهتر شدن حکمروا یبرا ییارهایمحافظت از ساختار قدرت موجود( نشانه گرفته و مع

 شیآرا ،یمعنو اتیاستمرار ح یبرا یفرهنگ کردیرو تیحاکم ،یتیریتوسعه متوازن، انسجام در سطوح مد

استقرار و استمرار  ،یانحرافات اجتماع لیتعد ها،بیکاهش آس ،یشهر یو فضا هاهیآرا باشناسانهیهنرمندانه و ز

 دکنندهیو بازتول دیتول ژهیبا کارکرد و محوربخش، مشارکت تیساختارمند، هو یشهر ژهیوو به شینظام پا

 یفرهنگ نیاریکه شهر صاحب الگوها و نظام مع شودیحاصل م یخوب، زمان ییچتر حکمروا ریدر ز یفرهنگ

 ن،یتربه عنوان اثر بخش یشهر ییحکمروا کردیباشد. در حال حاضر رو «اریشهروند مع»و به طور خاص 

 تیریامروزه مد یو چند سطح دهیچیدر تالش است تا نظام پ تیریاعمال مد وهیش نیدارتریو پا نیترنهیهزکم

به  یو خصوص یدولت ،یعموم یاها و نهادهسازمان تیشهر و تقو یشهرها را بهبود ببخشد و با اداره مردم

 ستمیکه همچنان در س یکردیشود، رو کیگرا نزدانسان یو شهرها داریتوسعه پا یهایو تئور هادگاهید

نشان  رانیدر ا یشهر تیریمد تیمغفول مانده و مورد توجه قرار نگرفته است. وضع رانیدر ا یشهر تیریدم

جامعه  یریعدم شکل گ» ،«رانیشهر در ا فیتعر یبرا هیپا یا هیفقدان شهر و وجود نظر» یلیبه دال دهدیم

 ،«یمفهوم شهروند گاهیفقدان جا»، «رانیدر ا یزیمفهوم برنامه ر نیعدم تکو» ،«رگذاریقدرتمند و تاث یمدن

 تیریدر مد یکپارچگیعدم وجود » ،«فرادست ادو اسن نیدر قوان یشهر تیریمد گاهیجا»، «رانیدولت در ا»

 یستمیو س کپارچهی تیریاز مد یشهر تیریمد« آن یها و مشکالت تبع یشهردار داریناپا یمال نیتام»و« یشهر

 نیو مسائل حاصل از ا ینیگرفتار شده، از روند شهرنش یو سلول یبخش تیریفاصله گرفته، در گرداب مد

که بر ساختارها  یشده است؛ به طور ریاس نییاز باال به پا یهاو نگرش هادگاهیعقب مانده و در د ینیشهرنش

 یهاو تشکل شودیتوجه نم یو مدن یعموم یو به نهادها شودیم هیتک کیردموکراتیمتمرکز و غ یو نهادها

کم  ن،یترکه به عنوان اثربخش یکردیدر حال حاضر رو نیرادارند. بناب یدر اداره شهر نقش محدود یردولتیغ
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 است. «یخوب شهر ییحکمروا» شودیم یعرفم یشهر تیریاعمال مد وهیش نیدارتریو پا نیترنهیهز

سه بخش  با مشارکت و تعامل سازنده یامور شهر اداره ندیو فرا وهیش توانیرا م یخوب شهر ییحکمروا

 داریباال و توسعه پا یزندگ تیو قابل تیفیبه شهر سالم، با ک لیبه منظور ن یو جامعه مدن یخصوص ،یدولت

اجماع  ،یکارآمد ،یمدارونقان ،یطلبمشارکت ،ییپاسخگو ت،یهمچون شفاف ییهاکرد. مؤلفه فیتعر یشهر

مطلوب  میو ترس یبه عنوان برون رفت از مشکالت فعل تواندیم ییو تمرکز زدا یراهبرد نشیعدالت، ب ،ییگرا

و  نهیوجود با توجه به نهاد نیکند. با ا فایا یشهر تیریمد یهادر برنامه ینقش محور ندهیانداز آچشم

اصول دشوار  نیا یریامر تحقق پذ یدر ابتدا ران،یدر ا یشهر تیریاز مشکالت مد یاریبس شدنیساختار

تا  کندیکمک م ،«یخوب شهر ییحکمروا»به موضوع  یو نگاه راهبرد یسازنهینهاد ح،یصح نییاست، اما با تب

 . ردیشکل گ رانیا یدر شهرها یشتریب یدواریبه سرعت و با ام یشهر داریپا تیریمد
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