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 237-254صص ،1، شماره5، دوره1401 تابستانجغرافیا و روابط انسانی، 

 هری در راستای تحقق توسعه پایدارحکمرانی خوب ش یبررسی اصول و دیدگاه ها

 شهری

 3ایمانی ، عبدالمجید2*ساالرزهی اهلل ، حبیب1صالحی مطهره

 دانشگاه عمومی گذاری مشی خط و گیری تصمیم گرایش دولتی مدیریت ارشد کارشناسی آموخته دانش-1 

 .ایران-زاهدان-بلوچستان و سیستان

 ایران-زاهدان-بلوچستان و سیستان دانشگاه دولتی مدیریت گروه دانشیار-2

 ایران-زاهدان-بلوچستان و سیستان دانشگاه دولتی مدیریت گروه استادیار-3

 18/02/1401تاریخ پذیرش:                                                         13/02/1401تاریخ دریافت:

 چکیده : 

ستای  تالش همه جانبه در  ناپذیر در  توسعه شهرها به ویژه درکشورهای در حال توسعه ضرورتی اجتناب       را

  ی ا بود. امر با حکمروایی خوب شتتهری امکان پذیر خواهدادامه حیات آنها تلقی گردیده استتت. تحقا ای  

شورها  یژهومفهوم به ستقرار و نهاد    یدر ک سعه و در ا   و کلیدی یژهو یگاهجا یجامعة مدن سازی ینهدر حال تو

شتتهرها بهبود و با  یریتمد ینةدرزم یامروز یچیدةپ امنظ شتتودیتالش م شتتهری خوب ییدر حکمروا .دارد 

و  یدارتوستتعة پا هاییهو نظر یدگاه هاد ی،و خصتتوصتت یدولت ی،عموم ینهادها یتشتتهر و تقو یادارة مردم

تحقیا حاضر، از جنبة هدف، در زمرة تحقیقات توسعه ای و کاربردی قرار     سازد. حقا را م گراانسان  یشهرها 

صیفی  میگیرد و روش انجام آن ضوع مورد مطال    -تو ست. با توجه به ماهیت و نوع مو عه، گردآوری تحلیلی ا

ی  پیاده  ب یمدهد ارتباط مستق  ینشان م  یاتحق یج.نتاکتابخانه ای و اسنادی بوده است   اطالعات بر مبنای روش

 ی وجود دارد.توسعه شهر سازی حکمرانی خوب شهری و تحقا

 یشهر یدارتوسعه پا ی، جامعه مدنی ،خوب شهر یحکمران ها: یدواژهکل
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 مقدمه :

تی   ۀ واژ ت تات   از حکمروای ت تی   لغ ت تی   وشده گرفته( Kybernetes و Kybernan) یونان ت تت هد آن، معن   ای

  داللتت  حکومتت،  مفهتوم که درحالی استت؛ داشت  نگه هتم  کنتار  در را چیزهتا  و کتردن  راهنمایتی  کتردن، 

تر  تد  ب تی  واح ترای  سیاس ترای  ازتر برجسته و داردگذاری سیاست یوظیفهانجام ب تس    ؛هاستسیاست اج ت   پ

 وگذاری استسیحتتوزه    در هتتم   بتتودن   پاستتخگو   بتته   اشتتاره   حکمرانتتی،   ۀ واژ کتته   گفتتت  توان می

تم   ت ترا      در ه توزه اجت تریفیان  ) دارد حت تی،   شت ت تی  .( 1380 ثان ت تی   حکمران ته  طت تالدی،   1990ده ت ته   می ت  ب

 و تی سیاست  علتتوم   سیاستتی،   نظریته  حتتوزه   درویژه به اجتماعتتی؛   علتتوم   محتتوری  های واژه از یکتتی  

تتای   تتی   بنابرایتت    استتت؛  شده تبدیل انستتانی   جغرافی تتا   تتیوه  ش کنتتش،  توان می را حکمران   سیستتتم   ی

تت    اداره ت ته    دانس ت تای    آن، در ک ت ت     مرزه ت تش    وها سازمان بی ت تی    بخ ت تی    و عموم ت   ه یسای در خصوص

 و حکومتتت روند و بیتت  متعامتتل روابتتط وجتتود بتته حکمرانتتیجوهتتره شوند. می محتتو یکدیگتتر 

 .(   1387 استتدی، و برکپتتور) دارد اشتتارهغیر حکومتی  نیروهتتای

تی  توب  حکمروای تهری  خ تی  ،1ش تار  از یک تخصه ی  چه تدار توس مش تای  از و عه ی پای حساب  به آن ابزاره

ته آید می ته  1980 دهه از ک تد  ب تات  در بع تعه،  ادبی تت شده مطرح توس تر . اس تاس  ب ت   اس تخصه،  ای   مش

  امتور، در اجتماعتی مشتارکت  و جامعه مدنتی سازی نهادینه و استتقرار  راستتای  درتوسعه درحال کشتورهای 

  انستانی توسعه ختوب، حکمروایتی هتدف لتذا ؛کنندمی تدویت  و تعریتف  را پیشترو های فعالیت وها برنامه

  فقتر،  کاهتش  بته  توجته  بتر  تأکیتد  ضمت   آن، در کته  استت  پایتدار  شتهری  ایجتاد  آن، کنتار  در و پایتدار 

تان، توس و رشتد  وزیست محیط حیتات  تجدیتد  و حفاظتت  پایتدار،  رفتاه  و اشتتغال  ایجتاد   رویکترد  عه زن

تم  تاخت   فراه تتر  س تت  مناستب  بس تارکت  جه تت  و مش تارکتی  یزیربرنامه اهمی ترای  مش تعه ت ب اداره   و وس

  حکمروایتتی،   ایتت    در. دارد بستتیار   اهمیتتت  ها برنامه در شتتفافیت   و شتتهروندی   حتس  ایجتاد  شتهر، 

  انجتتام   در خصوصتتی   بختتش   و جامعه مدنتتی   دولتتت،   اصلتتی   رکتت    ستته   میتتان   تعامتتل   و شتتراکت  

تروری   ها فعالیت وها برنامه ت تکوهی باشد )می الزم و ض تی،  و ش تان .( 1392 مؤمن تک  برای ت   م ت   اللی  اولی

تت پردازی نظریه ته  اس تال  در ک توم  1973 س تی  مفه توب  حکمروای ترح  را خ ترد  مط تان، ) ک .(  1386 کاظمی

  مستائل  با اقداماتش باشتد،  پاستخگوتر  شتهر  در تغییر روندهای به نستبت  باید «شتهری  حکومتت » او،ازنظر 

  مهمتی بختشعنوان به و پاستخگوتر  و مستئول  اجتمتاع،  بته  نستبت  باشتد، تر ها متناسبآن تحول و شتهری 

  از استتقبال  و کشتف  ،بینیپیش در مهمتی  نقتش  سترانجام  و کنتد  عمتل  بهتتر  اجتماعتی،  یادگیتری  نظتام  از
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تده  تا  آین تد  ایف ت  . کن تا  ای ته  فراینده تود  ب تل  درارتباطات که شب وج تمی های سازمان داخ تت  رس  و حکوم

ت   آن؛ریزی های برنامهنظام تات شب همچنی تان  که ارتباط تاع  وها سازمان آن می تهری های نظام و اجتم  آن ش

تور، برك) استت  متکتی  بستیار  تی  ،( درمجموع1388پ تد  و شتیوه توان می را شتهری  ختوب  حکمروای   فراین

  نیتل منظور به مدنتی؛  و خصوصتی  دولتتی،  بختش  ستازنده سته   تعامتل  و مشتارکت  بتا  شتهری  امتور  اداره

ته  تت  وباکیفیت  ستالم،  شتهر  ب تدار   و باال زندگتی  قابلی تف  شتهری  توستعه پای ترد؛  تعری تی  از ک تد  طرف   بای

 ابعتاد از بلکته نیستت؛ کارآمتد مدیریتت شتهری ختوب دغدغه ی حکمروایتی و موضتوع کته شتد متذکتر 

تی  تط  سیاس تا  مرتب تی،  ب توق  دموکراس تر  حق تارکت  و بش تی صرفاً  مش تای  در مدن تز گیری تصمیم فراینده   نی

توردار  تت  برخ تات، ) اس تد  از.( 2001 هابیت ترات  برآین تف،  نظ تی  مختل توب  حکمروای تت بایست می خ   هف

تی  تته  ویژگ تد  داش تفافیت؛ . 2 پاستخگویی؛ . 1: باش تی؛  و انصتاف . 4 مشتارکت؛ . 3 ش . اجماع  5 دربرگیرندگ

 قانتون از پیتروی. 7 و کارآمتدی و کارایتی. 6 ؛گرایی

تدای  تار پذیرتری  آسیب ص تاع  اقش تنیده  هاسازییمتصم در اجتم تود؛  ش ت ، همچ ش تی  نی توب  حکمروای   خ

ته  شتهری  تده جامعته   و حتال  نیازهتای  ب تی دهد )می پاستخ  آین ت  رواقع د ؛(1388 تاجتدار،  و تقوای  و بهتری

  مفهتوم  زیترا  ؛خوردیم چشتم  بته  ملتل  ستازمان های بررسی و مطالعتات  در زمینته،  ی در ا ستند تری  جامع

تون  در اخیتر های سال در شتهری  حکمروایتی    مشتخص، طور . بهاستت قرارگرفته  ستازمان  ایت   توجته  کان

تازمان  تل  س ت   در مل تس  دومی توط  کنفران ته  مرب تانی، های سکونتگاه ب تال  در انس تتانبول، ا در 1996 س  در س

تتور  تات  کار دس تر  هابیت ت   ب ته  ای تد  نکت ترده  تأکی ته  استت  ک تت  در ک تتقرار  جه ته  حکمروایی اس  در ریش

  شتهری  روایتی حکم بترای  جهانتی های فعالیت را ختود  شتعار  ستازمان،  ایت  . بتردارد  قتدم  جهان شتهرهای 

 ( Unchs،2000 ) استت داده قترار ختوب،

  مناسبی محیط و زمینه جامعه، در کهای گونهبه است شهری توسعه  فرآیند تقویت 1شهری  حکمروایی از هدف

می   . شتتود فراهم آنان اقتصتتادی و اجتماعیهای تناستتب ویژگیبه شتتهروندان، کارآمد و راحت زندگی برای

 :نمود بیان شهری حکمروایی برای را زیر کالن اهداف

  محلیجامعه  و نهادها ،هاسازمان بیشتر هماهنگی و تقویت برای مدنی جامعهباز ساخت 

 شا  افزایش - شهرها  در فرهنگی و قومی اجتماعی،های گزینه جدایی و فقر کاهش   مداخله و رکتم

 شهر درون سیاسیفرایندهای  در منافع صاحبان و افراد

 :ازاند عبارت است آن دنبال به شهری حکمروایی که تبعی اهداف همچنی 
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 دموکراسی حفظ - فساد کاهش شهروندان برای زندگی امکان افزایش و کیفیت بهبود 

 زندگی در آمالشان وها خواسته دادن نشانمنظور به مردم برای امکان و فرصت ایجاد 

 (1386 کاظمیان،) پایداری و برابری امنیت ایجاد 

 

 بیان نظری تحقیا :

  را( خوب حکمروایی) نام به ستتیاستتتی اقتصتتادی،گذاری المللی ستتیاستتتبی  نهادهای 1990 دهه اواخر در

  نهادهای قبلیهای ستتیاستتت وها برنامه شتتکستتت از بعد. درواقع نمودند مطرح توستتعه معمای کلیدعنوان به

  بهستتازی توستتعه جدیدهای رهیافت در پایدار، توستتعه به دستتتیابی درها برنامه ای  بودن ناموفا والمللی بی 

 در پایداری. گردید مطرحتوسعه  درحال کشورهای  در توسعه  پایداری شرط ها توانمندسازی آن  وها حکومت

صل  سیدن  ا صادی  ثبات محیطی، حفاظت اهداف به همزمان ر ست  اجتماعی عدالت و اقت ستور . ا   اجرای کار د

  ستتاختار وها گذاریستتیاستتت ستتنتیهای شتتیوه در تحول به وکند می گوشتتزد را پایداری مفهومجانبه همه

سی    اداریهای نظام سعه  برایشرطی  پیش شهری،  حکمروایی.( 1386 پور، اللهکند )تأکید می سیا   پایدار تو

ست  شارکت  محدود، منابع مدیریت تمرکز، عدم. چراکه ا  و مدنی جامعه دولت، شهر،  بی  شراکت  همگانی، م

  هستند؛  توسعه  پایداری و اجتماعی نیازهای به پاسخگویی  برای شهرها  نبرد اصلی  ابزارهای خصوصی،   بخش

 در اخیر، دهه چند در( 1383 کاظمیان،) استتتت شتتتهری حکمروایی مدل استتتتقرار مستتتتلزم همگیها ای  و

  اقتصتتادی، جدید نیازهای به پاستتخگویی در آن نارستتایی و دولت عملکردداری ستترمایه نظام با کشتتورهای

  نظریه ،هانظریه ای  از یکی. استتتتقرارگرفته  ستتتیاستتتی و اجتماعی متفکرانموردانتقاد  فرهنگی و اجتماعی

  عهده به را بیشتری چه هر وظایفتدریج ها بهدولت چون دیدگاه ای  طبا بر. است «دولت بودنپرمسئولیت »

 و رفاهی  خدمات   همچنی  وونقل  حمل  و المنفعه  عامل   کارهای   صتتتنایع،  عمومی مالکیت  ازجمله   ،اند گرفته 

  بستتیاری در وهاستتت واداری آن مالی توانایی از فراتر کهاند کرده کستتب راهایی مستتئولیت غیره، و اجتماعی

جام  عهده  ازها  دولت  موارد مده   آن دادن ان یا ند ها برن کامی  درنتیجه   ،ا ماد  کاهش  وها  دولت  نا  حمایت   و اعت

 (1389 کشاورز، و رهنمایی) است شده سبب راها آن به نسبت عمومی

  را شتتهری مدیریت دیگر امروزه»دارد: می بیان معاصتتر شتتهریهای چالش نهادی بازنگری در هیلی پستتتی

  دیگر شهریهای حکومت. «کرد قلمداد کنترلی و دستوری  پایی ، به باال حکمروایی از مدلی شکل  بهتوان نمی

ای ازجمله  عمده تغییرات. دهند ادامه را رویدادها کنترل یا پیشتتی  تفکر شتتیوه همانتوانند نمی گذشتتته مثل

صادی، شدن  جهانی صادی های بخش ظهور وشهری  های بی رقابت اقت ستر  جهان اقت های  سازمان  و نهادها وگ
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  ظهور برای را راه و واداشتتتته شتتتهری مدیریت با مقابله به را شتتتهرها که استتتتداده روی غیره والمللی بی 

ساخته   شهری  حکمروایی ست هموار سدی،  و پور برك) ا   متنوع و پویا پیچیده، شهری  محیط یک.( 1388 ا

  را آن کردن فراهم قابلیت شتتهری حکمرواییرستتد می نظر به که استتتتوجهی قابل مدیریت ظرفیت نیازمند

  تنها کارشناسی محافل والمللی بی  مجامع در حاضر زمان در خوب حکمروایی الگوی.( 1386 پور، الله) دارد

  ندارد، آن اجرای از گریزی شهری  مدیریت وشود  می تلقی شهرها نیافتگی توسعه  و فقربست  ب  از خروج راه

  باید که دیگری نکته.( 1383 ترابی،) است مدیریت اعمال شیوه پایدارتری  وتری  هزینهکم ،تری اثربخش زیرا

شت  توجه آن به سعه  و شهری  مدیریت متقابل اثر دا ست  پایدار تو شت  توجه باید. ا تری   مهم و اولی  که دا

سعه  جریان تا پذیرد صورت  باید که تغییریدرواقع  و مرحله سیر  در پایدار تو  در تغییر گیرد، قرار خودش م

 در که است  مردم خدمت در منابع و امکانات گرفت  قرار چرخه ای  بعدی مرحله. است  شهری  مدیریت نگاه

 (.1386 پور، اللهشود )می پایدار توسعه افتادن جریان به باعث ادامه

مدیریت شهری به صورت مشارکتی است که سه نهاد جامعه مدنی، یک نظام  حکمرانی خوب شهری درواقع

دولت در تمامی تصمیم گیریهای مربوطه شرکت میکنند تا بدی  وسیله باعث توسعه  بخش خصوصی و

 خوب می پردازیم: حکمرانی کنشگران و ( در زیر به عناصر1392)زیاری و همکاران ، شوند شهری

 دولت

  هابخش سایر استقالل و اهمیت که قوی است نهادیک دولت .است مشارکت  تسهیل  برای اصلی  عامل 1دولت

 شود.های خود سهیم می کندو موجب توانمندی جامعه میفعالیت در را هاآن شناسد ومی رسمیت به را

 و هاشتترکت آن در که کندمی فراهم را ستتیاستتی نظم و قانونی چارچوب امکانات کنندهفراهمعنوان به دولت

شویا  را شهروندان  دولت. کنند عمل و ریزیبرنامه توانندمی هاسازمان  ش خط که کندمی ت   موردنقدها را یم

 به تواندگونه میی ابه گری ایفا کنند؛ دولت های دخالت کنند و نقش مطالگذارییاستتتتستتت و درقرار دهند  

ست    که دهد اطمینان هاسازمان  و هاشرکت  شهروندان ،  ستند  عادالنه هاسیا صی      نافعم معرض در و ه شخ

 .گیردنمی قرار سیاسی مقامات

                                                           
1-Government 
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 چنی . کند می تستتتهیل  جوامع و بازارها   به  کمک  برای منابع  کردن فراهم با  منبعدهنده  ارائه  عنوانبه  دولت 

صص , اطالعات شامل  منابعی سعه  و تحقیا هایبرنامه, فنی تخ ساخت , تو   هایکمک همچنی  و فیزیکی زیر

 .است تشویقی طرح یا بالعوض

 دولت محلی

 های پروژه و ها برنامه   اجرای در ملی دولت  به  کمک  در حیاتی  نقش دولت  از بخشتتتیعنوان به  1محلی دولت 

  جامعه هایگروه محلی.در دولت استتت توستتعه گیریشتتکل در حقیقی بازیگر محلی دولت. کندمی ایفا خود

  محلی دولت. باشتتند داشتتته گیریتصتتمیم فرآیند در معناداری مشتتارکت توانندمی جامعه ستتط  در مدنی

 هاگروه و مختلف هایسازمان  مشارکت  اساس عنوان به امر ای  کند،می تعریف را نظارتی و قانونی چارچوب

 .کندمی عمل جامعه حاکمیت در

  راها زیرستتاخت و فنی تخصتتص مانند الزم منابع و کندمی حفظ را ستتیاستتی نظم یک همچنی  محلی دولت

  نیز محلی دولت .کند می فراهم هستتتتند،  محروم جایگاه   در که  کستتتانی برایویژه به  مختلف، های گروه برای

  توسط که کندمی فراهم خود دانشهرون کامل هایپتانسیل توسعه برای را فضایی امکانات، کنندهفراهمعنوان به

سی   حقوق تحقا و حفاظت احترام، فراگیر اهداف" سا شر  ا ساز  و همه برای ب  ادند شکل  برای همه یتوانمند

 .J .شتتودمی هدایت "استتت شتتدهی تضتتم استتاستتی  حقوق تحقا که نظام یک تحت خود ستترنوشتتت  به

Natividad, 2005) ) 

نشتتان   زیر در جدول که را حکمرانی در کلیدی عطف نقطه و دولت نقش همچنی  2آستتیایی  توستتعه  بانک

 .کرد تشری  ،شده استداده

                                 

 

 

 

                                                           
1-Local government 

2- Asian Development Bank 
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 دولت در حکومت مهم مراحل و کشورها وظایف -1جدول 

 مدیریت دولتیهای نقش کلیدی مراحل

 اقتصادی رقابت افزایش موجب که قوانینی اجرای 

 عمومی کسری کاهش و تورم تثبیت 

 خصوصی خدمات و کاالها قیمت تعیی  برای آزاد بازار 

  اقتصتتادی محیط یک ایجاد. 1

 مساعد

  منطقی بیکاری مزایای حفظ یا ایجاد بازنشستگی و هایسیستم بقای تضمی 

 اجتماعی بیمه و خصوصی سالمت سیستم یک حفظ 

 محرومی  و معلولی  برای اجتماعی کمک هایبرنامه حفظ. 

از اقشتتتتار  متتحتتافتتظتتت. 2

 پذیرآسیب

 کنید جذب عمومی خدمت به رابینانه واقع و صادق شایسته، شرایط، واجد افراد 

 شایستگی،   بر مبتنی تبلیغات و استخدام  بر متکی که شهری  خدمات سیستم   یک ایجاد  

 اند.شدهوضوح تعریفبه که است شغلی مسیرهای و انگیزه بر مبتنی پاداش

 و اقتصادی  هایسیاست   اجرای و تدوی  مسئول  که متخصصانی   گروه حفظ و جذب  

  پاداش ستتاختارهای و استتتقالل مناستتب درجه, خوب آموزش با هاآن از پشتتتیبانی

 .هستند ایحرفه

 خود هایمسئولیت انجام در ایحرفه دولت کارمندان از حفاظت 

 بی  ارتباط تا باشتتد پذیرانعطاف کافیاندازه به که شتتهری خدمات ستتیستتتم یک ایجاد  

 .کند تسهیل را خصوصی و دولتی هایبخش

 پاستتخگویی و کارایی بهبود. 3

 دولت

 هایسیستم   درست،  کارکرد های باپارلمان از متشکل  مساعد  سازمانی  محیط یک ایجاد  

 انتخاباتی ایرونده و قضایی

  و مردم  . توانمنتتدستتتتازی    4

 سیاسی نظام کردن دموکراتیزه

 می دهد پاسخ محلی شرایط و نیازها به 

 دولت مختلف سطوح میان در عمومی خدمات مالی امور و مسئولیت معنوی، مرجعیت 

 هااز دولت ملی زیر واحدهای تقویت 

 مدیریت و مناقشات  حل سنتی  هایمکانیسم  نیز و قدرت سنتی  ساختارهای  به احترام  

 جامعه در عمومی اموال

 اجرایی سیستم از استفاده. 5

 ثروتمند بی  شکاف  کاهش. 6 اجتماعی نابرابری کاهش  

 فقیر و

 اجتماعی همبستگی ترویج حی  در فرهنگی هایریشه و هویت حفظ 

 و دارند قرار همگان دستتترس در ستتیاستتی  هایستتیستتتم  که کنید حاصتتل اطمینان  

 .برخوردارند برابر هایفرصت عهده از قانونی هایسیستم

  و فرهنگی     تنوع   تشتتتویا . 7

 اجتماعی ادغام

 محیطیزیست و اقتصادی حسابداری ادغام 

 ایمنطقه درون حقوق ارتقا 

 زیستمحیط از محافظت. 8

(ADB ,2005) 



 1شماره 5دوره ،1401تابستان جغرافیا و روابط انسانی،                             

244 

 

 مدنی جامعه

شکل  1مدنی جامعه ست  دولت از خارج هایگروه و شهروندان  مجموعه از مت صه  در که ا   فعالیت عمومی عر

 شودمی اشاره سوم بخش به اوقات گاهی و شودمی نامیده مدنی جامعه هایسازمانعنوان به اغلب که کنند،می

 و شوند می درگیر هابرنامه درچراکه  کنندمی ایفا را مهمی نقش مردمی هایسازمان  حکومت، وسیع  دیدگاه در

ارائه   نیست، مندعالقه آن به خصوصی بخش که جایی یا و ندارد وجود دولت آن در که مناطقی در را خدمات

 در مشتتارکت برای افراد توانمندستتازی و کردن بستتیج با را اجتماعی و ستتیاستتی  یکپارچگی هاآن. کنندمی

  اعمال بهطورکلی به حکمرانی بخش سوم،  خود در. کنندمی تسهیل  سیاسی   و اجتماعی اقتصادی،  هایفعالیت

  برای درونی ارتباط یک درونی و اندازچشتتتم یک حالت، ای  در. دارد اشتتتاره مستتتئول افراد بر حاکم توابع

 .است سوم بخش هایسازمان

  وبخ حاکمیت چالش به پاستتخ برای ستتوم بخش هایستتازمان, داخلی دیدگاه در چه و داخلی بخش در چه

  مفهوم با رتبطم نقش انتظارات  و مستتتائل, معانی  باید مدنی بخش, کار ای  انجام  برای. شتتتوندمی فراخوانده

کند ای  استتتت که    . در حاکمیت محلی، نقشتتتی حیاتی که جامعه مدنی ایفا می         کند  مشتتتخص را حاکمیت  

شکایات،، نگرانی انجم  شکالت بی  مردم فراهم می   های، هایی را برای پخش  سائل و م طور خاص،  کند. بهم

عنوان ابزاری برای  کند. همچنی  نقش سیاسی در جامعه با خدمت بهای  صدا، صدای مطالبه گری را فراهم می

عنوان یک   دهد. جامعه مدنی به     چک و توازن در قدرت دولت یا دولت محلی و رفتار بخش تجاری انجام می        

عنوان مکانیزم تحول جایگزی  برای  تواند بهتر از همه، میشتتود. و مهمبشتتر دیده می ادعای مالکیت اصتتلی

 خدمات خط مقدم عمل کند.

 هاآن طرفداری و کنندمی شرکت  موجود سیاست   از انتقاد در اول درجه در مدنی جامعه هایسازمان  از برخی

ست   از شور  برای که هایسیا ست آور  منفعت ک ستبد های دولت درکنند. می حمایت ا سی   هایراه که م ستر   د

ست   تدوی  به را شهروندان  ست  ممک  هاگروه برخی بندند،می سیا   برای و بروندی  زیرزم که شوند  مجبور ا

شورهای  اغلب در حتی اما. کنند کار دولت سرنگونی   دولت یرتغی برای که منتقدان وجود عدم دموکراتیک، ک

  از فراتر است   ممک همغیردولتی  هایسازمان . داشت  نخواهد وجود آورندمی فشار  اساسی   سیاست   تغییر و

ستم    با رقابت حال در و بروند مخالفان شند،  دولت خود تحول سی شان  که با   جایگزی  هایمکانیزم دهندمی ن

 .شود اجرا کشور در توانندمی هستند آن مدافع هاآن که

                                                           
 1 NON Organization Govermental 
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  اثبات برای مردم کردن بستتیج با را دولت تحولهای ستتیستتتم استتت ممک  مدنی جامعههای ستتازمان ستتایر

  عمومی بوروکراستتی توستتط که مناطقی در خود خدمات ارائه یا دولت اجتماعی خدمات دریافت صتتالحیت

 در راتر کوچک نسبتاًهای برنامه ارجاع و ارجاع سیستم بتوانند اینکه برای. دهند گسترش  نیستند دسترسی   قابل

 .کنند اجرا مناطا ای 

  خوب حکمرانی در مدنی جامعه فعال مشتتارکت جهت نیز دیگری استتتراتژیکهای گیری, جهتای  بر عالوه

  مدنی  جامعه   و دولت  بی  مشتتتارکت  ارتقای  برای ها تالش از حمایت   معنای  به  ای طورکلی, . به دارد وجود

 .است

شند  هاپروژه و هابرنامه ارزیابی و نظارت, سازی پیاده, طراحی در شاید ها ای   به تواندمی همچنی  امر ای . با

  یا خدمات ارائه برای دولت هایتالش مکمل یا مکمل تواندمی مدنی جامعه که باشد  مناطقی شناسایی   معنای

 .  باشد جایگزی  سازوکارهایعنوان به حتی

  خصوصی بخش

صی    بخشدرواقع  سعه  در مهم باوریک . ای کندمی عمل جامعه موتورعنوان به بازرگانی/  خصو صادی  تو   اقت

  مالی تخصص  مانند منابعی دلیل به. شود می جامعه مردم برای درآمد و شغل  ایجاد باعث امر ای . است  جامعه

  کمک برنامه ای  اجرای به کمک و جامعه برای اقتصتادی  برنامه یک ایجاد در محلی دولت به تواندمی فنی، و

  که  را ایگستتتترده و بزرگ های پروژه بتواند  تا  کند  فراهم دولت  برایموردنیاز   منابع  تواند می همچنی . کند 

  محصتتتوالت یا  و های خروجی اقتصتتتاد و وریبهره. کند  دنبال  هستتتتند،  محلی دولت  مالی  توانایی  از فراتر

  توجه و هستند، رقابت به قادر که کندمی فراهم کسانی برای فعالیت را یزمینه دولت. هستند شرکتی حاکمیت

 .کندمی جلب نیستند، کار ای  انجام به قادر که کسانی برای امنیت هایشبکه مقررات به را خود

  رشد  به که کند کمکفنّاوری  توسعه  در محلی دولت به تواندمی خصوصی   بخش, اطالعات آوریف درزمینه 

  تا کند کمک محلی دولت به تواندمی خصتتوصتتی بخشارتباط, . درای کندمی کمک جامعه اقتصتتاد توستتعه و

  محلی حاکمیت برای گیریتصمیم  پشتیبانی  و فضایی  ریزیبرنامه هایسیستم   از استفاده  مانند آوریف  انتقال

  ای  و کندمی اضتتافه دولت به را جدیدی نقش حاکمیت در مدنی جامعه و بازار مشتتارکت .دهد ارتقا رامؤثر 

  از را اجتماعی تصویر  دولت، با هاآن تعامل ای ، بر عالوه. است  بخش دو ای  با ارتباط و شراکت  ایجاد نقش

  .(ADB, 2005) دهدمی تغییر فعال شهروندی به نخبه کنترل
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 ابعاد حکمرانی خوب شهری -1شکل                                            

UNDP(1997)                                                      

 شهری خوب حکمرانیهای ویژگی و اصول     

مه  برنا در که استتتای گانههای هشتتتشتتاخص خوب حکمرانیهای ویژگی تعیی  برای استتاستتی مبنای یک

. 1: ازاند عبارت ترتیب بهها شتتاخص ای . استتتشتتده مطرح جهانی بانک و( UNDP) ملل عه ستتازمانتوستت

. 7 انصتتاف، و عدالت. 6 ستتازی، اجماع. 5 ،پذیری. مستتئولیت4 شتتفافیت،. 3 قانون، حاکمیت. 2 مشتتارکت،

 (.Jeff huther&, Anwar shah,2006) پاسخگویی. 8 اثربخشی، و کارایی

 

 

 

 

 

 شهری های حکمرانی خوبویژگی -2شکل                                      

                            

شارکت  شارکت . م صم  در مردم همه حضور  م ست  مختلف هایگیرییمت ستقیم صورت  به هم که ا   از هم و م

  اظهارنظر همه حا و بیان آزادی وجود بر مبتنی تحقا مشروع  و قانونیای واسطه  نهادهای و نمایندگان طریا

  امنیتی و ستتیاستتی  مختلفهای حوزه در که نیستتت آن معنی بهغالباً  مشتتارکت مباحثیابد. می جامعه افراد

  بلکهشتتود می توجه جامعه افرادتک های تکنگرانی وها خواستتته تمایالت، بهلزوماً  امر ای  البته. بود خواهد

 بخش دولتی

خصوصیبخش   جامعه مدنی 

یریذاجماع پ  

 پاسخگویی

جومشارکت

 یی

 شفافیت
قانون 

 محوری

پذیریتمسئول

ییجوعدالت ی  

کارایی و 

یاثربخش  
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  بنابرای کند. می پیدا تحقا خود خاص ستتتازوکارهای طریا از که استتتت حداکثری مشتتتارکت آن از منظور

صلی  ویژگی شارکت  ا ست  خودهای دیدگاه و نظرات ابراز در مردم همه آزادی همانا م   مرحله در امر ای  و ا

 .است مستقل مدنی نهادهای و آزادهای رسانه ازجمله خاصی ابزارهای نیازمند اجرا

  ای  در. دارد نیاز طرف بی و عادالنه   قانونی های  چارچوب  به  خوب حکمرانی نظام  برقراری. قانون  حاکمیت  

صاً   افراد کلیه حقوق از باید چارچوب ضای  یک در قوانی گونه ای  اجرای. شود  محافظت محرومان مخصو   ف

 .است فساد از عاری وطرف بی پلیس نیروی و مستقل قضایی دستگاه نیازمند انعطاف بر مبتنی وطرف بی

سی    و اطالعات آزاد جریان یعنی شفافیت . شفافیت  ستر سان  و سهل  د اندازه   به باید اطالعات بهنفعان ذی آ

 و قوانی  ازها آن اجرای و تصتتمیماتدیگر اتخاذ  طرف از و باشتتد دستتترس درفهم صتتورت قابلبه و کافی

 .کند پیروی مشخصی مقررات

 همه به منطقی زمانی چارچوب یک درگیری تصمیم فرایندهای و نهادها خوب حکمرانی در. پذیریمسئولیت

 تصتتمیم نهادهای که استتتپذیر امکان زمانی تنها هدف ای  به نیلدهند. می ارائه را الزم خدمات آننفعان ذی

 .باشند داشته مسئولیت احساس افراد تمایالت وها خواسته تأمی  به نسبت گیر

  خواهند وجود آن در هم گوناگونی بازیگران جامعه یک در موجودهای دیدگاه تنوع به بستتته. سااازی اجماع

  بهتری  که کند هدایت گسترده  اجماعی سمت  به را مختلف سالیا  و منافع باید خوب حکمرانی پس، داشت؛ 

شتری   و ستلزم  امر ای . دارد درپی اجتماع تمام برای را منفعت بی ست  ای  م سبت  که ا سعه    ضروریات  به ن تو

سانی  ستیابی  چگونگی و پایدار ان سعه  چنی  اهداف به د شم تو سیع  و بلندمدتاندازی ای چ شته  وجود و   دا

 .استدستیابی قابل جامعه اجتماعی و فرهنگی تاریخی، مفاهیم درك و فهم طریا از تنها نیز مهم ای . باشد

 به جامعه یک رفاه. باشند  برخوردار برابرهای فرصت  از باید افراد همه خوب حکمرانی در. انصاف  و عدالت

  امر ای  تحقا برای. هستندنفع ذی جامعه آن در کنند احساس آن اعضای همه که است وابسته امر ای  تضمی 

 .باشند برخوردار الزمهای حمایت از باید خودهای توانمندی افزایش برایپذیر های آسیبهمه گروه

شه گیرنده های تصمیم سازمان  و نهادها که معناست  ای  به خوب حکمرانی .اثربخشی  و کارایی   نیازهای همی

 با ارتباط در کارایی مفهوم. کنند استتتتفاده کاراصتتتورت به موجود منابع از و باشتتتند داشتتتتهدر نظر  را مردم

  موضوع  لذا بود، خواهد نیززیست  محیط از حفاظت و طبیعی منابع از پایدار استفاده  معنی به خوب حکمرانی

 .دارد مستقیم ارتباط حکمرانی با منابع از استفاده بهتری 
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  بخش بلکه  دولتی نهادهای  تنها  . نه استتتت خوب حکمرانی برای حیاتی  امر یک  پاستتتخگویی . پاسااخگویی 

طورکلی  . بهباشند پاسخگونفع ذی افراد همه و مردم عموم به نسبت باید مدنی جامعههای سازمان و خصوصی

 .(Ibid) بود خواهد پاسخگو دارند، مستقیم ارتباط آن تصمیمات با که کسانی به نسبت سازمان یا نهاد هر

 شهری در راستای تحقق توسعه شهری  خوب حکمرواییهای نظریه وها دیدگاه2

 حداقل دولت نظریه

صی    بخش و بازار به دادن قدرت مفهوم به را حکمروایی صو ضای  بر بنا حکمرواییداند. می خ  و شرایط  اقت

 و بازار سمت  به یا برود حکومت اقتدار شدن تر پیچیده سمت  بهتواند می ،گیرندمی کار به را آن که نیروهایی

 و مشتتارکت بتواند باید که استتت ای  حکمروایی هنجاری و درستتت شتتیوه. کند حرکت خصتتوصتتی بخش

 و عمومی بخش خصتتتوصتتتی، بخش دولت،  یعنی جامعه   مدیریت   درمؤثر  نیروهای  همه  میان  را همکاری 

 .(1386 همکاران، و اطهاری) کند برقرار مردمیهای تشکل

 شهری مدیریت درساالری مردم و مشترکی دیدگاه

 به را مشارکت ها انقالب تئوری ای . شد  مطرح شهرسازی   در گرایانه انسان های تئوری ،میالدی 1960 دهه در

  1960 دهه دوم نیمه از مشارکتی  شهرسازی   و مشارکتی  ریزیبرنامهدرزمینه  متعددیهای نظریه و آورد وجود

 و تعریف شتتیوه براستتاس اغلبستتاالری . مردماستتت گردیده مطرحستتو ای  به 1960 دهه دوم نیمه ای  به

  قدیمی الگوهای مشارکت،  دربارهشده  مطرح براساس نظرات شود.  می ارزیابی شهروندان  مشارکت  از برداشت 

  نظریات از تلفیقی که تکثرگراهای نظریه و مشارکتیهای نظریه ،گراهای نخبهنظریه بهتواند می راساالری مردم

شارکتی  وگرایی نخبه ست،  م سیم  ا   شهروندان  از اندکی تعداد تنها ،گرایینخبه نظریات با مطابا. نمودبندی تق

  انتخابات طریا ازستتاالری . مردمنمایند استتتفاده یشتتهردار درگیری تصتتمیم قدرت ازخواهند می وتوانند می

  شتتهروندان همه عمومی منافع نماینده شتتهرداری، هر در انتخابی نامزدهای وشتتود می آشتتکار گیری یورا

شند  می صمیم  قدرت که زمانی وبا صمیم  گرفت  به قادرگیرند می کار به را خودگیری ت سب های ت ستند  منا   ه

تواند  انتخابات می به شتتهروندان واکنش. نیستتتموردنیاز  حکومت مورد در شتتهروندان خود فعال ،مشتتارکت

  یکمداران سیاست   برای انتخابات دلیل، ای  به. گردد تلقی گیران تصمیم  موفقیت میزان سنجش  ابزارعنوان به

 .(1390 همکاران، و هاشمیباشد )می قدرتآمده دستبه موفقیت دادن دست از احتمال و تهدید
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 قدرت توزیع و مدنی جامعه رشد و سیاسیتکثرگرایی  دیدگاه

 درتوان می را آنهای ریشتته و دارد آمریکا ستتیاستتی اندیشتته در پربار وطوالنی  تاریخی تکثرگرایی، اندیشتته

شته  وها نظریه سوی   به پارادایم یک از را تکثرگرایی دال. کردمالحظه  آمریکا شنای  جامعه دال رابرتهای نو

صه  در پخته نظریه یک ست    عر کمابیش   و گذاردیم آزمون به را خود نظریه دال کرد هدایت شهری های سیا

  ای کنند. تأیید می را دال نظریهطورکلی به 1960 دهه در مطالعات از بستتیاری تعدادی. گردیدتائید  وی نظریه

  تکثرگرایی که کرد رهنمون ای  به را ملل سازمان  و جهانی بانکخصوصی    کشورها  سایر  و آمریکا در تجربه

سعه  هایشرط یشپ از یکی ست  تو ستقیم  قدرت اعمال وتمرکزگرایی  از زیرا ا ای  عده طرف ازجانبه یک و م

 .(1386اکبری،کند )می جلوگیری اقلیت

 عملکردی تفرق با مقابله رویکرد: یکپارچه شهری مدیریت

  بازیگران  طیف درباره  1970 دهه  در ویلیامز قول نقل  از را یکپارچه   شتتتهری مدیریت   درباره  بحث  گیل  مک 

  حکومت  یا  محلی حکومت  که رستتتد می نتیجه  به  انتها  در و ؛کند می آغاز  شتتتهری مدیریت   فرآیند  در مطرح

صلی شده  رانده پیش نیروی باید حکومت سط  تری  عنوان اجراییبه شهری  شد  شهری  مدیریت در ا  به و با

ستی   ویلیامز وی، گفته سی  نخ ست  ک ضوع  که ا  دهه اواخر در را شهری  مدیریت در یکپارچگی مفهوم و مو

  معرفیکاری العملحا از شکلی عنوان به را شهری  مدیریت محققان، از ت  دو زمان آن در. کرد مطرح 1970

ست  عبارت شهری  مدیریت آنان عقیده به. کردند ست  طریا از منابع توزیع از ا ست  قدرتکاری د   ای  در. ا

اختیار   در را منابع اداری دستگاه . است  جامعه و( اداری دستگاه ) بوروکراسی  بی  واسطه  شهری،  مدیریت معنا

عنوان  به را کلیدی بعد ستته گیل مک. استتت خدمات وها زیرستتاخت قالب در منابع ای  نیازمند جامعه ودارد 

  مدیریت از ما درك به منجر که بعد سه  ای داند می شهری  مدیریت رویکرد و مفهوم تعریف سازنده  اجزای

 سه  هر در باید کهشود  می تعریف تغییر و مداخله حوزه سه  قالب درگردد نگر میکل رویکردعنوان به شهری 

بد   تحقانگر کل  شتتتهری مدیریت   تا  پرداخت ستتتازی نوعی یکپارچه  به  بارت  حوزه ستتته ای  یا ند  ع : ازا

ساخت   یکپارچه شهری، ریزی سازی برنامه یکپارچه   سازمانی  و نهادیسازی  یکپارچه وها سازی تأمی  زیر

(1998 ,Mcgill.) 

 منابع تکثر و تفرق با مقابله رویکرد

ها  حکومت که بود ای  غالب فرض استتت جامعه ستتازمان از ارگانیک کل دیدگاه غلبه عصتتر که 1980 دهه تا

ستند  حکومت و اداره برای کافی ظرفیت و اقتدار واجد ست    اجرای وبندی صورت  توان و ه   تحقا وها سیا

سعه  اهداف سعه  درمدار دولت رویکرد شهری، درزمینه  تعریف ای  ترجمانرادارند.  تو ست  تو  بهتلویحاً  که ا
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 و شتتتهری مدیریت   وریزی برنامه   انواعتوانند  تنهایی می به  عمومی بخشهای  ستتتازمان  که  استتتت معنی ای 

 و جامعه و ندارد وجود منافع وها ارزش ستتتر بر تنها جامعه از تلقیدر چنی  . برستتتانند انجام به راای منطقه

سان    شنا سئله،  از واحدی درك بهریزی برنامه کارگزاران و کار سیده  عمومی منافع و اهداف م های  اند. ارزشر

سلط  صان    دیدگاه، ای  در م ص ستند کاران محافظه و متخ سی    ماهیت هرگونه که ه   راریزی برنامه فعالیت سیا

 دولت آن مطابا که دارد قرار اجتماعی ساختار  و سازمان  از تکثرگرا نظریه نظریه، ای  مقابل درکنند. می انکار

  عوامل دیدگاه ای  درشوند.  می محسوب گذاری سیاست   وگیری تصمیم  ساختار  از بخشی  تنها متخصصان   و

صی،    بخش عمومی، بخش صو شکل  خ   متمایزی دید و نفع صاحب  هریک خانوارها و افراد ،های غیردولتیت

  از تلقی طرز چنی . کنند پیداها گیریتصمیم  وها سازی تصمیم  در مشخصی   جایگاه باید کهشوند  می پنداشته 

سمی های حکومت آن در کهانجامد می متفاوتی حکمروایی حکومت شیوه  به جامعه سازمان  شی  تنها ر   از بخ

صمیم  فرآیند سوب گیری ت ستند  حکومتاداره و  ظرفیت فاقدتنهایی تنها بهنه وشوند  می مح   یک در بلکه ه

  قلمداد جمعی امریگیری تصمیم  جدید، نظریه در. ندارند نیز را آن مشروعیت  وصالحیت   دموکراتیک جامعه

ضور  با باید کهشود  می شاعه . گیرد صورت  درگیرهای گروه کلیه ح   خوب حکمروایی و حکمروایی مفهوم ا

ستای  در بعد به 1980 دهه طول در ست   و اجتماعی سازمان  و ساختار  از گرایانه تکثر نظریه و تلقی ای  را   کا

 (.1390 اسدی، پور، برك) است تبیی  قابل جامعه مختلفهای بخش وها گروه بی  در موجود تفرق از

 پیشینه تحقیا :

شان میدهد که از دهه   سعه   میالدی به بعد 1980تجربیات جهانی ن سعه و تو شهری، توجه     در برنامه های تو

 زیربنای موفقیت میداند )فرزبد،  فزایندهای به رویکرد مدیریت شهری صورت گرفته است تا جایی که آن را   

(1395 

ای  نتایج رسیدند که تغییر نظام مدیریت شهری تمرکزگرا     ( در پژوهش خود به1390پرهیزدار و فیروزبخت) 

 .متمرکز، ناگزیر باید بر اساس رویکرد توسعه پایدار شهری باشد رشهریبه سوی نظام مدیریت غی

  ر بخش عمومی تأثیر معنیادر مطالعه خود نشان دادند که اعتماد شهروندان با رفت   ( 2016)نیوساف و همکارا 

در حکمرانی خوب باعث اعتماد شتتهروندان و بهبود مدیریت شتتهری   ی  اخالق و فرهنگداری دارد و همچن

 میشود
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مدیریت شتتهری مطلوب و  ژگی هایوی  خود نشتتان دادند که بی پژوهش( در 1394حستتینی و همکاران ) 

شهری و ب  شهری رابطه معنیداری        ژگی هایوی ی حکمرانی خوب  سعه پایدار  شهری مطلوب و تو مدیریت 

 .وجود دارد

یک نظام  شهری درواقع حکمرانی خوب با توجه به پیشینه  و ادبیات تحقیا چنی  می توان استنباط کرد که

دولت در تمامی تصمیم  مدیریت شهری به صورت مشارکتی است که سه نهاد جامعه مدنی، بخش خصوصی و

 .شوند گیریهای مربوطه شرکت میکنند تا بدی  وسیله باعث توسعه شهری

 روش تحقیا :

کاربردی قرار میگیرد و         عه ای و  قات توستتت هدف، در زمرة تحقی بة  حاضتتتر، از جن جام آن  تحقیا   روش ان

صیفی  ضوع مورد مطالعه، گردآوری اطالعات بر مبنای روش    -تو ست. با توجه به ماهیت و نوع مو  تحلیلی ا

 کتابخانه ای و استتنادی بوده استتت. کاربردی بودن ای  پژوهش میتواند ارائه دهنده روشتتهای قابل استتتفاده در

موجود و  و بررسیهای انجام شده باعث بهبود شرایطتوسعه پایدار شهرها  باشد و استفاده از نتایج ای  تحقیا   

 .ارائه راه حل های مفید در اینگونه موضوعات گردد

 نتیجه گیری :

خواهند    در عصتتتر جدید  و پیچیده تری  تری دیریت شتتتهری و به تبع آن مدیران ای  حوزه، وظایف جدید      م 

شت و  شی     جمعیت شرایطی  چنی  در دا شت ؛  هادولت از جدیدی توقعات شهرن   اداره رو ای  از خواهند دا

 در ستتترعت, اداری بوروکراستتتی و پذیر نخواهد بودهای ستتتنتی امکانها با ابزار و شتتتیوهتن شتتتهری جامعه

رای رفع چنی  مشتتتکالت و بالگوی حکمرانی خوب شتتتهری  .ندارد  را آن ستتتریع ابالغ و گیریتصتتتمیم

معضتتالت مدیریت مناطا شتتهری، نیاز به درك   هایی، الگوهای متعدد ارائه کرده استتت،برای گذر از چالش

بر نحوه تعامل   خوب شهری  حکمرانی .های در ارتباط با آن هستیم معنای حکمرانی خوب و توسعه مکانیسم  

سازمان   دولت سایر  صمیمات  اتخاذ نحوه و شهروندان  با ارتباط نحوه یکدیگر، با اجتماعی هایها و    تمرکز ت

کنند؛ ساختار مدیریتی   ها تصمیمات خود را اتخاذ می آن، جوامع و سازمان  یاطر از که است  فرآیندی و داشته 

دهنده وضتعیت حاکمیت کشتور در مقیاستی کوچکتر استت و در افزایش یا کاهش سترمایه       یک شتهر نشتان  

ر واقع الگوی حکمرانی خوب شتتتهری با مفهوم توستتتعه پایدار رابطه  د .اجتماعی جامعه تاثیر مستتتتقیم دارد

پذیری و اثربخشتتی استتت؛ در  ولیتئهای مشتتترکی مانند شتتهروندمداری، مستت و دارای ویژگینزدیکی دارد 
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ستازی جامعه مدنتی    کشتورهای در حتال توستعه در راستتای استتقرار و نهادینه      درحکمرانی خوب شهری، 

حکمروایی خوب  در کننتد  هتای پیشترو را تعریتف و تدویت  می    هتا و فعالیت و مشتارکت اجتماعتی، برنامه  

هم تأکیتد بتر توجته بته کاهتش فقتر، ایجتاد اشتتغال و رفتاه پایتدار،  شهری چند نکته قابل توجه است و آن

حفاظتت و تجدیتد حیتات محیتط زیستت و رشتد و توستعه زنتان، فراهتم ستاخت  بستتر مناستب جهتت           

هتتا نیز اهمیتتت      تتفافیت در برنامه  ش نیز و شتتهروندی   حتس  ایجتاد  شتهر،  مشتارکت در توستعه و اداره  

 .بستتیار دارد
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