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An analysis on urban well governing (an anal-
ysis approach)

Abstract:
With the expectancy of 66 percent of world popula-

tion living in cities until 2020, world is becoming an 
urban world. So urban management will be a kind of 
problem in future, a challenge which itself is affected 
by technological, population, economical, Political 
and international changes.

Scientific and research centers and development 
international organizations in recent decades  consid-
ering more about urban management are looking for 
a solution for a more constant urban management and 
after approaches like constant development theory 
or people oriented city theory and etc. finally “urban 
well governing” was accepted as the most effective, 
most constant and the cheapest method . The purpose 
of this article explaining definitions and concepts of 
urban governing is to determine urban well govern-
ing scales in Iran’s condition.

A correct explanation, making characteristics and a 
guide line look toward urban well governing help us 
to have urban constant management with more hope 
and faster in Iran’s cities.
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چکيده:
با پيش بينی اس��تقرار بيش از 66 درصد جمعيت جهان در ش��هرها تا س��ال 
2020 ميالدي، جهان در حال تبديل به جهانی شهری است. از اين رو مديريت 
ش��هری در آينده به طور اعم و در قرن بيست و يکم به طور اخص، درگير نوعی 
چالش خواهد بود؛ چالش��ی كه خود تابعی از تغيير و تحوالت فناورانه، جمعيتی، 
اقتصادی و سياس��ی و بين المللی محس��وب می گردد. ش��دت يافتن روزافزون 
مقياس و گس��تردگي و نيز پيچيدگي مس��ائل ش��هرها و همچنين آشکار شدن 
بي كفايتي سيس��تم هاي سنتي بوروكراتيک و تصميم گيري باال به پايين، سبب 
شده است گرايشي به سوي سيستم هايی به وجود آيد كه در آن تصميمات بزرگ 
و كوچک با اش��تراك بين صاحبان منافع ش��هري اتخاذ ش��وند. مراكز علمی و 
تحقيقاتی و س��ازمان های بين المللی توس��عه در طی چند دهه اخير با تش��ديد 
مس��ائل حوزه مديريت ش��هری و در پ��ی تحقق پايداری در مديريت ش��هری 
به چاره جويی پرداخته و به دنبال مطرح ش��دن ديدگاه و تئوري توس��عه پايدار، 
ش��هر انسان گرا هس��تند و در زمان حاضر رويکرد »حکمروايی خوب شهری« 
را به عن��وان اثربخش ترين، كم هزينه ترين و پايدارترين ش��يوه اعمال مديريت 
معرف��ي نموده اند. هدف از نوش��تار حاضر؛ بررس��ی و تحلي��ل مفاهيم و اصول 
مرتبط با حکمروايی خوب ش��هری و بررسی نمونه ای از تجارب داخلی مرتبط 
با اين رويکرد و تأكيد بر اين نکته اس��ت كه با وجود س��اختاری ش��دن پاره اي 
از مش��کالت مديريت ش��هری در ايران؛ تبيين صحيح، نهادينه س��ازی و نگاه 
راهبردی به موضوع »حکمروايی خوب ش��هری«، كم��ک می كند تا مديريت 

پايدار شهری به سرعت و اميدواری بيشتری در شهرهای ايران شکل گيرد. 

کلمات کليدی: 
حکمروايی شهری، حکمروايی خوب شهری، مديريت پايدار شهری.
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مقدمه 
شواهد نشان می دهد در حالي كه در سال 1950 تقريبًا 
28 درص��د و در ح��ال حاضر بي��ش از 50 درصد جمعيت 
جهان در ش��هرها زندگي مي كنند، جهان همچنان با روند 
روبه رش��د شهرنشيني روبه روس��ت؛ به گونه ای كه تا سال 
2020 بيش از 66 درصد جمعيت جهان در شهرها زندگي 
خواهن��د ك��رد(Morgan, T. 2003: 7). اين رش��د 
س��ريع و بي رويه شهرها و انبوه جمعيت شهرنشين جهان، 
بيش از هر زمان ديگري نه تنها معنای هويت ش��هری و 
 (James, M,B.1991: 11)كاركردهای مورد انتظار از آن
را به ويژه در ش��هرهاي بزرگ و مناطق پيرامون آنها تغيير 
داده است بلکه مديريت شهری را به يکی از پيچيده ترين و 
اصلی ترين عرصه های روابط حکومت و مردم تبديل كرده 

است. 
مديريت شهری در آينده به طور اعم و در قرن بيست و 
يکم به طور اخص دچار نوعی چالش خواهد بود؛ چالشی كه 
خود تابعی از تغيير و تحوالت فناورانه، جمعيتی، اقتصادی و 
سياسی و بين المللی محسوب می گردد)صالحی،1381: 51(. 
رشد فراگير همراه با چالش هاي جدي اجتماعي- كالبدي، 
اقتصادي و فرهنگي و زيست محيطي شهرها سال هاست 
كه اجماع فکري كارشناس��انه اي براي چاره انديش��ي حل 
مس��ائل زندگي شهرنش��يني و كارآمدي مديريت شهري 
به كار گرفته شده است. به  عبارتي رهيافت ها و روش هاي 
برون رفت از ناپايداري شهرنش��يني، بر ظرفيت س��ازي و 

توانمند بودن مديريت شهري تأكيد كرده است.
 مديريت ش��هري يک مفهوم فراگير است كه هدف آن 
تقويت س��ازمان هاي دولتي و غيردولت��ي)NGO( براي 
شناسايي برنامه ها و سياست هاي گوناگون و پياده سازي آنها 
با نتايج بهينه است. انديشه اوليه كارآمدي مديريت شهري 
در مؤلفه هايي چون در خدمت گرفتن سرمايه بيشتر، صنعتي 
ش��دن، نيروي كار بيشتر و به طور كلي در رشد كمي ديده 
مي شد. ولي تجربه هاي جهاني به خصوص مطالعات بانک 
جهاني نش��ان داده است كه اين رويکردها نتوانسته بهبود 
فضاي زيست، به خصوص در كالن شهرها را در پي داشته 
باشد و هر روز موانع زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي و 

به طور كلي فضايي اين رويکردها نمايان تر مي شود. نهايت 
اين روند تحول، به ديدگاه و تئوري هاي توسعه پايدار، شهر 
انسان گرا و حکمروايي خوب شهري)اداره مردمي شهرها( 
ختم شده اس��ت كه اميد می رود رهيافت ها و رويکردهای 
نوي��ن مذكور، به وي��ژه حکمرانی خوب ش��هری به عنوان 
اثربخش تري��ن، كم هزينه ترين و پايدارترين ش��يوه اعمال 
مديري��ت )ترابی، 1383: 5( نظام پيچيده و چندس��طحی 

امروزه مديريت شهرها را بهبود بخشد.

طرح مسأله
امروزه در دنيا پذيرفته شده است كه توسعه پايدار شهرها 
در صورتي تحقق مي يابد كه اهداف مردم ساالري، برابري 
در خدمات رس��اني و حفظ محيط زيس��ت با ش��کل گيري 
مديري��ت واح��د ش��هري و با رعاي��ت اصول عل��وم روز 
شهرس��ازي، ترافيک ش��هري و تقس��يم عادالنه منابع و 
درآمد ش��هري توأمان دنبال شود. باتوجه به اينکه شهرها 
به عنوان نيروي محرك رش��د اقتص��ادي و نيز كانون كار 
و فعالي��ت و موقعيت ه��اي اجتماع��ي عموم كش��ورهاي 
جهان محس��وب می شوند، در وضعيت موجود شهرنشيني 
چندسطحي، مديريت شهري بايستي داراي مؤلفه هايي چون 
شفافيت، پاسخگويي، مشاركت طلبي، قانون مداري، كارآمدي 
و اجماع گرايي باش��د تا از تمام شرايط افزاينده شهرنشيني 
به��ره گيرد. از طرف ديگر، ش��دت يافتن روزافزون مقياس 
و گس��تردگي و نيز پيچيدگي مسائل ش��هرها و همچنين 
آشکار شدن بي كفايتي سيس��تم هاي سنتي بوروكراتيک و 
تصميم گيري باال به پايين، سبب شده است گرايشي به سوي 
سيس��تم هايی به وجود آي��د كه در آن تصميم��ات بزرگ و 
كوچک با اشتراك بين صاحبان منافع شهري اتخاذ مي شوند 
)عسگری)الف(، 1378: 134(. جامعه جهانی، امروزه به اين 
نتيجه رسيده است كه مشکل عمده مديريت شهری كمبود 
منابع مالی يا تکنولوژی مدرن و يا نيروی انسانی ماهر نيست 
بلکه پيش و بيش از همه، مشکل اصلی در شيوه اداره اين 

عوامل است )ترابی، 1383: 6(. 
نيم نگاهي به وضعيت مديريت ش��هري در ايران نشان 
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می دهد به داليلي چون تمركزگرايي، برون زا بودن برنامه ها 
و طرح هاي شهري، اقتصاد رانتي و مبتني بر نفت، مديريت 
ش��هري در سيطره دولت است و مدام از مديريت يکپارچه 
و سيس��تمي فاصله گرفته و در گرداب مديريت بخشي و 
سلولي گرفتار آمده و از روند شهرنشيني و مسائل حاصل از 
اين شهرنشيني، عقب مانده و در ديدگاه ها و نگرش هاي از 
باال به پايين گرفتار گرديده است. نتايج يک سده مديريت 
ش��هري نوين در ايران به خصوص در كالن شهرها نشان 
می دهد ويژگي هاي اصلي زير در مديريت ش��هري ايران 

عموماً حاكم است)بوجانی، 1386: 12(:

از اي��ن رو اصالح و بازنگری در نظام مديريت ش��هري 
كش��ور با تحوالت ساختاری و محتوايی ديدگاه هاي نوين 
مطرح در زمينه مديريت ش��هری به طور جدی مورد تأكيد 
ب��وده و ضمن مطابقت رويکردهای نوين، بايد با ش��رايط 
و ويژگی ه��ای اجتماعی، فرهنگی و اقتص��ادی حاكم بر 

شهرهای ايران از رهيافت های مؤثر آن در اصالح و ارتقاي 
نظام مديريت ش��هرها استفاده شود. طی دهه اخير، مقوله 
جديدي در نظام مديريت شهرها، تحت عنوان حکمروايي 
خوب شهری مطرح شده است كه بر چگونگي دست يافتن 
به مديريتی كارا و بهينه با زمينه توس��عه اي مردم ساالر و 
عادالنه تأكيد دارد. نوش��تار حاضر سعی دارد تا حد امکان 
به بررس��ی و تحليل مفاهيم و اصول مرتبط با حکمروايی 
خوب شهری و بررسی نمونه ای از تجارب داخلی بپردازد. 

1-پيشينه بحث حکمروایی خوب شهری 
از آنجاي��ی كه حکمرواي��ی در بيانی س��اده، فرآيندی از 
تصميم س��ازی و روندی اس��ت كه تصميم ها درآن به اجرا 
در می آيند، می توان آن را به قدمت تمدن بش��ری دانس��ت 
)فرزين پ��اك، 1383: 68(. اگرچه كاربرد مفهوم حکمروايی 
شهری از اواخر دهه 1980 و از آفريقا آغاز گرديد، اما »برايان 
مک اللين« اولين نظريه پردازی است كه در سال 1973 به 
اين مفهوم پرداخته اس��ت )زيبايی، 1387: 2(. او عقيده دارد 
تقاضای روزافزون مردم شهرها اين است كه حکومت شهری 
بايد نسبت به روندهای تغيير در شهر »پاسخ گوتر«، اقداماتش 
با مسائل شهری و تحول آنها »متناسب تر«، نسبت به اجتماع 
»مس��ئول تر«، به عنوان بخشی از نظام يادگيری بهتر عمل 
كند و س��رانجام نقش مهم در پيش بينی، كشف و استقبال 
از آينده ايفا كند. جهت تحقق اين تقاضا ها او ارتباط با نظام 
اجتماع را ضروری می دان��د و با اين مقدمات حکمروايی را 
نوعی فرآيند می داند كه متضمن نظام به هم پيوسته ای است 
ك��ه هم »حکومت« و هم »اجتماع« را در بر می گيرد. پس 
از او اف��راد ديگری چون »مک  كينلی« )Mc Kinlay( و 
»اتکينسن« )Atkinson( نيز اين بحث را مطرح كرده اند 

)برك پور، 1385: 491(.
در اواخر دهه 1980، پس از يک دهه سياست های تعديل 
اقتصادی ساختاری در بسياری از كشورهای آفريقايی، بانک 
جهانی به اين نتيجه رسيد كه حکمرانی، موضوعی اساسی در 
راهبرد توسعه كشورهايی است كه عملکردشان ضعيف است. 
به عبارتی بانک جهانی در مطالعات سال 1989 دريافت كه 
حکمرانی– شيوه مديريت و اداره كشور يا رابطه شهروندان با 

 تکی�ه بر س�اختارها و نهاده�اي متمرکز 
و غیردموکراتی�ک و بي توجه�ي ب�ه نهادهاي 

عمومي و مدني؛
 کسب درآمد ناپایدار و رانتي براي تأمین 

خدمات شهري؛
 مدیریت و برنامه ری�زي از باال به پایین 
به ج�اي مدیریت و برنامه ری�زي از پایین به 

باال؛
 کوتاه�ي عم�ر دوران مدیری�ت مدی�ران 

شهري؛
 بي مس�ئولیتي و بي برنامگي و تأکید بر 

نگرش بخشي به جاي نگرش سیستمي؛
ج�اي  ب�ه  پروژه مح�وري  ب�ر  تکی�ه   
توس�عه محوري، »تأکی�د بر جنبه هاي رش�د 
ش�هري ب�ه جاي توس�عه ش�هري« و تکیه بر 

فردمحوري به جاي برنامه محوري؛
 چندپارچگي در مدیریت و تصمیم گیري، 
چه در ارتباط با دیگر نهادهاي ذي ربط و چه 

در درون شهرداري؛
ع�دم  پاس�خگویي:  و  ش�فافیت  ع�دم   

حسابرسي و اطالع رساني؛
 بي توجه�ي ب�ه آم�وزش ش�هروندان و 
مدی�ران و کارکن�ان نهاده�اي خدمات رس�ان 

شهري.
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حکومت كنندگان– موضوع محوری توسعه است. پس از آن 
س��ازمان ملل در دومين كنفرانس مربوط به سکونتگاه های 
انس��انی، در س��ال 1996 استانبول، ش��عار خود را »فعاليت 
جهانی برای حکمروايی شهری خوب« قرار داد و تأكيد كرد 
كه شهرهای جهان می بايست در جهت استقرار حکمروايی 
شهری قدم بردارند)برك پور،1385: 500(. در گزارش ساالنه 
1997 نيز اين بحث با موضوع تازه ای يعنی سياس��ت های 
توانمندس��ازی دولت با بهره من��دی از حکمرانی، به عنوان 
موضوع اصلی سياستگذاری های توسعه قرار گرفت و به طور 
كلی پس از آن مفهوم جديد حکمرانی خوب در سيمنارها و 
همايش های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. از سال 
2000 به طور مداوم بانک جهانی هرس��اله گزارشی در مورد 
فعاليت ها و همکاری های اين بانک با كشورهای مختلف با 
عنوان »اصالح نهاد های عمومی و تقويت حکمرانی« منتشر 

كرده است )عربشاهی، 1383: 11و12(. 

2- معنای واژه
در ادبيات منتشرش��ده »حکمروايی خوب« را برگردان 
كرده ان��د.  عن��وان   »Good Governance« واژه 
با وجود اي��ن، اكثر صاحبنظران داخل��ی معتقدند، به جاي 
تركيب عربي- فارسي »حکمروايي«، واژه »حاكميت« را 
معادل )Governance( می ت��وان به كار برد و به جاي 
واژه »خوب«، واژه »شايسته« را معادل )Good( قرار داد 
)اطه��اری، برك پور، كاظميان و مهديزاده، 1386: 9(. واژه 
»حاكميت شايسته« به چند دليل بر واژه اي چون حکمراني 
يا حکمروايي خوب ترجي��ح دارد. حکمراني يا حکمروايي 
مترادف با حکومت )government( است كه در عين 
حال به قدرت حاكم )رياست قوه مجريهgovernor( نيز 
اطالق مي ش��ود؛ در صورتی كه حاكميت، چيزي بيش از 
صرف اعمال اقتدار توسط حکومت است. حاكميت مستلزم 
كار فراسوي مرزهاي بخش عمومي و نيز بين بخش هاي 
عمومي، خصوصي و اجتماعات محلي اس��ت. ش��راكت و 
شبکه س��ازي براي موفقيت در اين عرصه امري اساس��ي 
به ش��مار مي رود. به اين ترتيب به نظر مي رسد حاكميت با 
حکومت يکسان نيست. حاكميت يک فرآيند است تا يک 

محصول، فرآيندي كه در س��طوح مختلفي عمل مي كند 
و واژه حاكميت گوياي معناي »governance« است 
)عسگری)الف(، 1378: 135(. از طرفی ديگر موضوع مورد 
بحث دربارة خوبي يا بدي حاكميت نيست؛ بلکه كارآمدي، 
زندگي و مش��اركت مورد نظر است. از اين رو واژه شايسته 
گوياي معناي »good« خواهد بود )اطهاری، 1386: 32(. 
اس��تفاده ما از واژه حکمروايي خوب يا حاكميت شايس��ته، 
گذشته از واژه شناسی، به همان مفهومي است كه به وسيله 
سازمان هاي جهاني مسئول توسعه به كار گرفته شده است. 
به طور كلی، در ادبيات منتشرشده در سال های اخير، واژه های 
»حکمرانی خوب ش��هری«، »حکمروايی خوب شهری« و 
»حاكميت شايسته شهری« بيش از ساير اصطالحات، مورد 
نظر كارشناسان بوده است. اما با وجود اين آنچه مورد اهميت 

می باشد مفهوم و اصول رويکرد مورد نظر است. 

3-تعاریف و مفهوم حکمروایی شهری
در ط��ی دهه اخي��ر گزارش ها و مطالب نس��بتاً زيادی 
پيرام��ون حکمروايی ش��هری به ويژه ب��ا محوريت بانک 
جهان��ي كه ابداع كنن��ده واژه حکمروايي و توس��عه دهنده 
اين مفهوم می باش��د، منتش��ر شده اس��ت. بانک جهاني، 
حاكميت را به عنوان »روش��ي كه بر اساس آن بر مديريت 
اقتصادي يک كش��ور و منابع اجتماعي آن براي رس��يدن 
به توس��عه اعمال قدرت مِي شود« تعريف نموده است. در 
يک تعريف جامع تر ارائه ش��ده در سال 1995 چنين آمده 
است »حکمراني مجموعه اي از روش هاي فردي و نهادي، 
عمومي و خصوصي اس��ت كه امور مشترك مردم را اداره 
مي كند و فرآيندي پيوس��ته اس��ت كه از طريق آن منافع 
متضاد يا متنوع را همس��از نموده و اقدام همکاري جويانه 
اتخ��اذ مي گ��ردد. حکمراني ش��امل نهادهاي رس��مي و 
نظام  هايي اس��ت كه براي تضمين رعاي��ت قانون، قدرت 
پيدا كرده اند كه به نفع آنها اس��ت«. بر اساس تعاريف باال 
مي توان گفت كه »حاكميت شايسته« روشي براي تنظيم 
روابط اجتماعي در بين حوزه هاي خصوصي و سياسي است 
كه دس��تيابي به توسعه پايدار را ممکن مي سازد.»هايدن« 
س��ه شرط نفوذ و نظارت ش��هروندان، رهبريت پاسخگو و 
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مسئول و معامله به مثل اجتماعي را براي تسهيل حاكميت 
خوب تعريف مي كند كه هر كدام داراي سه عنصر به شرح 

دياگرام فوق است )عسگری)الف(، 1378: 139(.
در واقع حاكميت شايس��ته در پي فراهم آوردن محيطي 
اس��ت كه در آن شهروندان، امکان توافق و برقراري انواع 
روابط اجتماعي )اقتصادي، سياس��ي و فرهنگي( را به طور 
آزادانه داش��ته باش��ند، بدون آنکه حقوق ديگران را نقض 
كنند. به زب��ان اقتصادي، در چنين ش��رايطي هزينه  هاي 
 )Transaction costs( معام��الت  ي��ا  ارتباط��ات 
اجتماعي به حداقل مي رس��د، كه معادل به حداقل رسيدن 
اصط��کاك در محيط فيزيکي اس��ت؛ در نتيجه توس��عه 
اجتماعي و رش��د اقتصادي به باالترين س��رعت و شتاب 
مي رسد. بنابر نظر صاحبنظران داخلی؛ حکمروايی شهری 
يعنی اثرگذاری همه اركان اثرگذار شهری بر مديريت شهر، 
با تمام سازوكارهايی كه به سوی تعالی شهر و شهروندان 
حرك��ت كنند، نه اينکه عرصه ه��ای عمومی و خصوصی 
كنار گذاشته شوند و فقط »عرصه حکومتی« اختياردار آن 
دو باش��د. منشأ قدرت و مشروعيت در حکمروايی شهری، 
تمام »شهروندان« و حضور آنها در همه صحنه ها و اركان 
»جامعه مدنی« است)شهيدی، 1386: 42(. مدنی پور معتقد 
اس��ت: حکمرانی خوب به اين معناست كه تمام طرف ها، 
گروه ه��ا و س��ازمان های درگير و مردم مح��ل با يکديگر 
هم��راه گردند و همه به نح��وی در برنامه ريزی و مديريت 

دخيل شوند)اسدی، 1382: 27(.
حکمرواي��ي از ديدگاه جامعه شناس��ي، نوع��ي پارادايم 
ي��ا چارچ��وب تاريخ��ي و معرفت��ي جديدي اس��ت براي 
پاس��خگويي ب��ه ش��يوه اداره جوامع كنوني ك��ه مي تواند 
ايدئولوژي ه��اي مختلفي را درون خود داش��ته باش��د. در 
يک برداش��ت، حکمروايي به مثابه سلس��له  مراتبي شدن 

قدرت دولت اس��ت؛ واگذاري آن نيست بلکه تقسيم آن در 
س��طوح ملي، منطقه اي و محلي است و قدرت، همچنان 
در اختيار حکومت است. ديدگاهي ديگر، بر مبنای نگرش 
راي��ج بر نظريه »دولت حداق��ل«، حکمروايي را به مفهوم 
قدرت دادن به بازار و بخش خصوصي مي داند. حکمروايي 
بنابر اقتضاي شرايط و نيروهايي كه آن را به كار مي گيرند، 
مي تواند به س��مت پيچيده تر شدن اقتدار حکومت برود يا 
به سمت بازار و بخش خصوصي حركت كند. شيوه درست 
و هنجاري حکمروايي اين است كه بايد بتواند مشاركت و 
همکاري را ميان همه نيروه��اي مؤثر در مديريت جامعه 
يعني دولت، بخش خصوصي، بخش عمومي و تشکل هاي 
مردم��ي برقرار كن��د )اطهاری، ب��رك پ��ور، كاظميان و 
مهدي��زاده، 1386: 11(. در مجم��وع از تحليل و مقايس��ه 
تعاريف گوناگون حکمروايی، مبانی مشترك زير را می توان 

استنتاج كرد: 

 مأخذ: )برک پور، 1384: 498(

 حکمروای�ی ش�هری، مفهومی گس�ترده تر و 
فراگیرتر از حکومت شهری است؛

 حکوم�ت ش�هری، مجموعه ای از س�ازمان ها 
و نهاده�ای رس�می اداره ش�هر اس�ت، ح�ال آنکه 
حکمروای�ی ش�هری نوعی فرآین�د و ارتباط میان 

حکومت شهری و شهروندان است؛
 حکمروایی ش�هری، هم حکومت شهری و هم 

جامعه مدنی را در بر می گیرد؛
 تحق�ق حکمروای�ی ش�هری مس�تلزم کن�ش 
متقاب�ل بین نهادهای رس�می و دولتی و نهادهای 

جامعه مدنی است؛
 حکمروای�ی ش�هری ب�ر حقانی�ت و تقوی�ت 

عرصه عمومی تأکید می کند؛
 حکمروایی ش�هری به دلیل ش�رکت نهادهای 
گوناگ�ون جامعه مدنی در مدیریت و اداره ش�هر، 
می توان�د ب�ه س�ازگاری منافع و رف�ع تعارض ها 

منجر شود.
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4-تف�اوت حکوم�ت ش�هری و حکمروای�ی 
شهری

حکومت و حکمروايی دو الگوی متفاوت در ش��يوه اداره 
شهرها هس��تند. تفاوت اين دو ايده در ميزان قدرت، نفوذ 
و صالحيت س��ه عنصر دول��ت، بخش خصوصی و بخش 
مردمی )جامعه( در جامعه ش��هری است. بنابر نظر »مک 
اللين« حکومت، مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی 
ب��ا قدرت قانونی اس��ت و مبين رويکرد س��نتی ب��ه اداره 
شهرها و مديريت ش��هری و كالن شهری است و بيشتر 
به مناسبات حکومت مركزی با شهرداری ها و سازمان های 
رس��می و حکومتی مي پردازد و بر روابط عمومی بين آنها 
تأكيد دارد؛ درحالی كه حکمروايی نوعی فرآيند اس��ت كه 
متضمن نظام به هم پيوسته ای است كه هم حکومت و هم 
اجتماع را در ب��ر می گيرد )الله پور، 1386: 62(. در تعريف 
نظ��ري، حکمروايي، ي��ک گام جلوتر از حکومت اس��ت. 
حکومت، يک نهاد اس��ت در صورتی كه حکمروايي، يک 
فرآيند تعاملي است كه ميان نهاد رسمي حکومتي و عناصر 
ديگر، ش��کل مي گيرد و سياست ها و تصميم ها از دل اين 
تعامل برمي خيزد. در ادامه راه، اين فرآيند مي تواند به يک 
نهاد تثبيت شده تبديل شود كه توانايي اداره جامعه را داشته 
باش��د )اطهاری، برك پور، كاظمي��ان، و مهديزاده،1386: 

.)12
بدين ترتيب از ديدگاه های مختلف، يکی از تفاوت های 
عمده مي��ان حکومت ش��هری و حکمروايی ش��هری در 
فراگيرتر و گس��ترده تر بودن مفهوم حکمروايی نس��بت به 
حکومت خالصه می شود. در واقع حکمروايی، حکومت را 
شامل می شود و عالوه بر آن عناصر، گروه ها و سازمان هايی 
را هم كه به طور غيررس��می در رش��د و توسعه شهر مؤثر 
هستند در بر می گيرد. نکته ديگر اينکه مفهوم حکمروايی 
ش��هری در مقياس ه��ای مختل��ف تعريف ش��ده اس��ت. 
پژوهشگران حکمروايی را از مقياس محلی تا مقياس ملی 
و بين المللی به كار برده اند. برای مثال »سرينيواس« اشاره 
می كند كه حکمروايی هم دولت و هم جامعه مدنی )يعنی 
بازيگران اجتماعی و اقتصادی، نهادهای مبتنی بر اجتماع و 

گروه های سازمان نيافته، رسانه های همگانی و نظاير آن( را 
در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی شامل می شود 
يا در يکی از اسناد سازمان ملل، حکمروايی به عنوان فرآيند 
اعمال اقتدار اقتصادی، سياسی و اجرايی برای اداره كشور 

در همه سطوح تلقی شده است )برك پور، 1385: 494(.

5-ویژگی های حکمروایی خوب شهری
حکمرواي��ی در واقع فرآيندی اس��ت ك��ه دولت، آن را 
هدايت می كند ولی با همکاری بخش خصوصی و جامعه 
مدنی به پيش می رود )برآبادی، 1383: 55(. در حکمروايی 
دولت يکی از كنش��گران اس��ت و س��اير عوامل دخيل در 
حکمروايی بس��ته به سطح مورد بحث، گوناگون اند. همان  
طور كه در نمودار )شماره1( روابط درونی ميان كنشگران 
شهری نشان داده شده است، اين تعامل می تواند در سطح 

اقشار مختلف و يا سازمان های گوناگون تعريف گردد.
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نمودار )شماره1(: روابط کنشگران شهری

مأخذ: )برآبادی، 1383: 59(
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در مقايسه با مفهوم حکمروايی به طور عام، حکمروايی 
خ��وب ش��هری می بايس��ت دارای ويژگی های باش��د كه 
مطلوبيت آن را تبيين كند. حکمروايی خوب يک پيش نياز 
اساس��ی برای توسعه پايدار است. در كشورهای مختلف با 
منابع طبيعی و س��اختار اجتماعی مشابه و برابر، با تفاوت 
در ش��يوه های مديريت و اجرا نش��ان داده ش��ده است كه 
بهبود س��طح زندگی و رفاه جامع��ه نيز به صورت متفاوتی 
 .)5 :2000 .Downer(ارتق��ا يا كاه��ش يافت��ه اس��ت
سازمان های بين المللی و صاحبنظران، معيارهای مختلفی 
را برای تبيين حکمروايی خوب بيان كرده اند. برنامه توسعه 
س��ازمان ملل متحد مجموعه ويژگي ه��اي موردنظر خود 

را از حاكميت ش��هري خوب را به ش��رح جدول زير آورده 
است)عسگری)الف(، 1378: 14(:

همچني��ن در دومي��ن كنفران��س ملل متح��د در مورد 
سکونتگاه های انس��انی، معيارهايی چون: پاسخگو بودن، 
فراگير بودن، مشاركت جو بودن، قانون مدار بودن و شفافيت 
داش��تن به عنوان ويژگی های حکمروايی خوب مطرح شد. 
به طور كلی همان  طور كه در نمودار )ش��ماره2( نشان داده 
شده است، از برآيند نظرات مختلف، حکمروايی خوب می 
بايست 7 ويژگی عمده داشته باشد. بر اين اساس اين نوع 
حکمروايی مش��اركتی، اجماع گرا، پاسخگو، شفاف، كارا و 

كارآمد، دربرگيرنده و پيرو قانون است.

ویژگی های حاکميت شهری خوب
	مشاركتي

	پايدار
	مشروع و مقبول

	شفاف
	اعتالدهنده عدالت و برابري

	خدمت گرا
	توانا در توسعه منابع و روش هاي حاكميت

	اعتالدهنده تعادل و برابري جنسي

	اهل تساهل و مداراگر و پذيرشگر رويکردهاي متنوع
	توانا در بسيج منابع براي اهداف اجتماعي

	عمل به حکم قانون
	تقويت مکانيزم هاي بومي و محلي

	كارايي و كارآمدي در استفاده از منابع
	تسهيل گرا و توانمندساز

	تنظيم كننده و كنترل كننده
	توانا در برخورد با موضوعات موردي )زمان دار(

نمودار )شماره2(: ویژگی های حکمروایی خوب شهری
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  اي��ن حکمروايی تضمين می كند كه فس��اد به حداقل 
برس��د، ديدگاه ه��ای اقليت ها مورد توجه ق��رار می گيرد و 
صدای آسيب پذيرترين اقش��ار اجتماع در تصميم سازی ها 
ش��نيده ش��ود. همچني��ن حکمرواي��ی خوب ش��هری به 
نيازهای ح��ال و آينده جامعه پاس��خ می دهد. در مجموع 
تبيين ويژگی های حکمروايی خوب شهری به صورت ذيل 

است)فرزين پاك، 1383: 70(:
- مش�ارکت: مش��اركت زنان و م��ردان نقطه اصلی 
حکمروايی خوب اس��ت. مشاركت می تواند مستقيم و يا از 
طريق مؤسسات قانونی ميانی يا نمايندگان صورت پذيرد. 
مشاركت، نيازمند تش��کل يافتن و سازماندهی است. اين 
موضوع به مفهوم آزادی تش��کيل مؤسسه و آزادی بيان از 

يک سو و جامعه مدنی سازمان يافته از سوی ديگر است.
- پي�روی از قان�ون: حکمرواي��ی خ��وب نيازمن��د 
چارچوب های عادالنه قانونی اس��ت كه بی طرفانه به اجرا 
درآيند و در عين حال نيازمند حمايت كامل از حقوق بش��ر 
به ويژه در خصوص اقليت هاس��ت. اجرای منصفانه قوانين 
نيازمند نظام قضايی غيروابسته و نيروی پليس غيرمغرض 

و فسادناپذير است.
- شفافيت: ش��فافيت به مفهوم پيروی تصميم های 
گرفته ش��ده از مقررات و قوانين است و بدين مفهوم است 
كه اطالعات آزادانه در دسترس و مستقيماً در اختيار كسانی 
قرار گيرد كه از اين تصميمات و اجرای آن تأثير می پذيرند. 
همچنين شفافيت يعنی اطالعات كافی كه به شکلی قابل 

فهم فراهم شده باشد.
- اجتماع گرایی: در يک اجتماع مفروض، كنشگران 
گوناگونی به چش��م می خورن��د و در نتيج��ه ديدگاه های 
متفاوت��ی ني��ز وج��ود دارن��د. حکمروايی خ��وب نيازمند 
ميانجی گری ميان عالئق مختلف در جامعه برای رسيدن 
به اتفاق نظر در اجتماع است؛ به طوری كه ديدگاه های كل 
جامعه و چگونگی رس��يدن به آنها، به بهترين شکل جلب 
ش��ود. همچنين الزم است چشم انداز وسيع و بلندمدتی از 
آنچه كه برای توس��عه پايدار بشری نياز است و چگونگی 
دسترس��ی به اه��داف چنين توس��عه ای طرح ش��ود. اين 
چشم انداز تنها در نتيجه درك زمينه های تاريخی، فرهنگی 

و اجتماعی جامعه ترسيم شدنی است.
- اه�داف و دربرگيری: رفاه جامعه به تضمين اين 
امر وابس��ته اس��ت كه همه اعضای جامعه حس حمايت 
ش��دن را در خود داش��ته باش��ند و نه جدا ماندن از جريان 
اجتماع. بدين ترتيب نياز اس��ت كه همه گروه ها و به ويژه 
آسيب پذيرترين آنها فرصت بهبود و يا حفظ شرايط رفاهی 

خود را داشته باشند.
- اثربخشی و کارآمدی: حکمروايی خوب به مفهوم 
آن است كه فرآيندها و مؤسسات، نتايجی را ارائه كنند كه 
نيازهای جامعه را برآورده س��ازند و در كنار آن به بهترين 
شکل از منابع بهره برداری كنند. مفهوم كارآمدی در حيطه 
حکمروايی خوب استفاده پايدار از منابع طبيعی و حمايت از 

محيط زيست را نيز در بردارد.
- پاس�خگویی: پاسخگويی از مقتضيات حکمروايی 
خوب است. نه تنها مؤسسات دولتی بلکه بخش خصوصی 
و سازمان های جامعه مدنی نيز بايستی پاسخگوی عموم و 
همچنين مؤسس��ات ذی نفع باشند. اينکه چه كسی به چه 
كسی پاسخگوس��ت بسته به آنکه تصميم ها يا عملکردها 
در داخل س��ازمان يا مؤسس��ه باشد و يا خارج از آن، متغير 
اس��ت. در حالت كلی، س��ازمان ها يا مؤسسات پاسخگوی 
افرادی ان��د ك��ه از تصميم ها ي��ا عملکرده��ای آنها تأثير 
می پذيرند. پاس��خگويی نمی تواند بدون شفافيت و رعايت 

قوانين اعمال گردد.

6- معياره�ای حکمروای�ی خوب ش�هری در 
ایران

بر اساس مطالعاتی كه در زمينه حکمروايی خوب شهری 
و مطابقت آن در شرايط شهرهای ايران صورت گرفته است 
معيارهايی چون مشاركت شهروندان، اثربخشی و كارآيی، 
پذيرا بودن و پاس��خ ده بودن، مس��ئوليت و پاس��خ گويی، 
ش��فافيت، قانونمندی، جهت گيری توافقی، عدالت، بينش 
راهب��ردی و تمركززدايی به عن��وان معيارهای حکمروايی 
خوب ش��هری در ايران نام برده ش��ده اس��ت. هر يک از 
معياره��ای نام ب��رده دارای مفهومی اس��ت كه در نظامی 
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يکپارچه در تعامل با يکديگر نظام مديريت شهری مبتنی 
بر حکمروايی خوب را تش��کيل می دهد. در ادامه هر يک 
از معيارهای فوق به عنوان معيارهای مطلوب حکمروايی 
ش��هری در ش��هرهای ايران معرف��ی می گردند)برك پور، 

:)501 :1385
- مشارکت شهروندان: منظور از مشاركت، قدرت 
تأثيرگذاران بر تصميم گيری ها و سهيم شدن شهروندان در 
قدرت است. مشاركت فقط به حمايت مردم از تصميم گيران 
و تأييد سياست های آنان محدود نمی شود، بلکه فرآيندی 
اس��ت كه در آن ش��هروندان و مسئوالن در تصميم گيری 

شهری سهيم می شوند.
- اثربخش�ی و کارآی�ی: اين معيار بر اس��تفاده از 
منابع موجود برای تأمين نيازهای شهروندان، ارائه خدمات 

شهری و رضايت مردم استوار است.
- پذیرا بودن و پاسخ ده بودن: اين معيار، دو نکته 
مکمل را هم در بر دارد. مسئوالن شهری بايد هم نيازها و 
خواسته های شهروندان را دريابند و بپذيرند و هم نسبت به 
آن واكنش و پاس��خ مناسب را از خود نشان دهند. بنابراين 
هم س��ويی خواس��ته های ش��هروندان و اقدام مسئوالن، 

ضروری است.
- مس�ئوليت و پاس�خ گویی: اين معيار بر مسئول 
بودن و به عبارت گوياتر، حس��اب پس دادن مس��ئوالن و 
تصميم گيران در قبال ش��هروندان اس��توار است. بنابراين 
وجود سازوكارهايی برای پاس��خ گويی مسئوالن ضروری 

است. 
- ش�فافيت: ش��فافيت، نقطه مقابل پنهان كاری در 
تصميم گيری اس��ت. پنه��ان كاری، امکان بروز فس��اد در 
تصميم گيری را افزايش می دهد، حال آنکه شفافيت مانع از 
گسترش آن می شود. اين معيار بر گردش آزاد اطالعات و 
س��هولت دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آگاهی مستمر 

شهروندان از روندهای موجود استوار است.
- قانونمن�دی: منظور از قانونمندی در تصميم گيری 
شهری، وجود قوانين كارآمد، رعايت عادالنه چارچوب های 
قانونی در تصميم گيری و دور بودن دست افراد غيرمسئول 
از تصميم گيری هاست. پای بندی به قوانين، مستلزم آگاهی 

شهروندان از قانون و همچنين احترام مسئوالن به قانون 
است. 

-جهت گيری توافقی: شهر، عرصه گروه ها و منافع 
مختل��ف و گاه در حال س��تيز با يکديگر اس��ت. منظور از 
جهت گيری توافقی، تعديل و ايجاد توافق ميان منافع مختلف 
است. اين كار مستلزم وجود ارتباط و تالش مشترك ميان 
سازمان های دولتی، ش��هروندان و سازمان های غيردولتی 

)نماينده گروه های مختلف( است.
-عدالت: منظور از عدالت، ايجاد فرصت های مناسب 
برای همه شهروندان در زمينه ارتقای وضعيت رفاهی خود، 
تالش در جهت تخصيص عادالنه منابع و مشاركت اقشار 

محروم در اعالم نظر و تصميم گيری است. 
-بينش راهبردی: فرارفتن از مسائل روزمره شهر و 
پرهيز از غرق شدن در آنها، مستلزم وجود بينشی گسترده 
و درازمدت نس��بت به آينده يا داش��تن بينش راهبردی در 

زمينه توسعه شهری است.
-تمرکززدای�ی: طی مطالعات بان��ک جهانی، بيش 
از 60 درص��د كش��ورهای در حال توس��عه در حال اجرای 
برنام��ه تمركززداي��ی هستند)ش��فيعی، 1381: 47(. اين 
مفهوم بر واگذاری اختيار به س��ازمان ها و مراكز مختلف و 
صالحيت نهادهای محلی بر انجام وظايف تأكيد می كند. 
تمركززدايی بر اصل »تفويض مسئوليت به سطح پايين تر« 

)Subsidiarity( استوار است.
 

7- بررسی نمونه ای از تجارب داخلی
رويک��رد حکمروايی خوب ش��هری، به عنوان چارچوبی 
مفهومی جه��ت اصالح و هدايت فرآينده��ای تعاملی در 
نظام های مديريتی در س��طوح مختلف مرتبط با ش��هرها 
مطرح اس��ت. در واقع در سطح محلی )شهرها( و در سطح 
فراتر از شهرها )مجموعه های شهری( به عنوان اصلی ترين 
س��طوح مرتبط با مديريت شهرها مطرح اند. در هر يک از 
اين س��طوح بنابر ضروريات مقياس آنها فرآيندهای نظام 
مديري��ت می تواند برگرفته از مح��ور مفهومی حکمروايی 
خ��وب باش��د. در اي��ران ط��رح »نظ��ام جام��ع مديريت 
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 مأخذ: )عسگری )ب(، 1378: 45(

اهداف کالن نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری

مجموعه های ش��هری كش��ور« به عنوان نمونه مطالعاتی 
است كه در زمينه چارچوب نظام مديريتی شهرها، در دهه 

اخير صورت گرفته است.)1(
 الگوی مديريت مجموعه هاي ش��هري در دو س��طح؛ 
يکي س��طح منطقه اي )مجموعه ش��هري( است كه كل 
مجموعه ش��هري را در بر مي گيرد و ديگري سطح محلي 
است كه شهرداري هاي هر كدام از شهرها و شهرك هاي 
موجود در مجموعه ش��هري را ش��امل مي ش��وند. در اين 
مطالع��ات، اهداف كالنی كه در گزينش الگوی مناس��ب 
ب��رای نظام جامع مديريت مجموعه های ش��هری در نظر 
گرفته شده اس��ت، با محوريت مفهومی حکمروايی خوب 
مبتنی بر دياگرام زير اس��ت. تطابق اهداف كالن ذكرشده 
جهت تدوين نظام جام��ع مذكور، با معيارهای حکمروايی 
خوب شهری در ايران مش��تمل بر: مشاركت شهروندان، 
اثربخشی و كارآيی، پذيرا بودن و پاسخ ده بودن، مسئوليت 
و پاسخ گويی، ش��فافيت، قانونمندی، جهت گيری توافقی، 
عدالت، بينش راهبردی و تمركززدايی نش��ان می دهد كه 

در يک راستای مفهومی تعريف شده اند.

چارچ��وب تدوين ش��ده و روابط متقابل نظ��ام مديريت 
مجموعه هاي ش��هري همان گونه كه در نمودار )شماره3( 
نش��ان داده ش��ده است بر پايه دو س��طح سياستگذاری و 
برنامه ريزی و سطح مديريت اجرايی و عملياتی قرار گرفته 
اس��ت. در اين چارچوب »الگوی مديريت كالن ش��هری 
دوسطحی« مدنظر است كه سطح اول آن را، مديريت های 

شهری محلی )شهردای ها، دهياری ها و شوراهای مروبطه( 
شکل می دهند و س��طح دوم به تشکيالت ويژه مديريت 
مجمعه ش��هری می پردازد. عملکردهای اصلی سطح دوم 
عمدتاً به سياستگذاری، برنامه ريزی، هماهنگی و نظارت 
مربوط می ش��ود و به جز موارد خاص و خارج از اختيارات و 
امکانات س��طوح محلی، وارد امور جزئي نمی شود. عناصر 
مديريتی س��طح محلی نيز استقالل مديريتی و قلمرويی 
خ��ود را در درون محدوده رس��می خود)محدوده ش��هر و 
روستا( حفظ كرده و به انجام وظايف و ارائه خدمات محلی 

می پردازند)عسگری)ب(، 1378: 53(.
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نظام تدوين شده فوق معيارهای حکمروايی خوب شهری 
را نش��ان می دهد. با توجه به اينکه نظام فوق در دو سطح؛ 
كل مجموعه شهری و سطح شهرداری ها عمل می كند، از 
نظر معيارهای كارآيی، عدالت، جهت گيری توافقی در اين 
نظام، اين امکان فراهم می ش��ود كه توزيع مجدد درآمدها 
در سطحی باال و از طريق تركيب سياست هاي درآمدي به 
صورت سياستی يکسان در سطح كل منطقه اعمال گردد. از 
اين رو ميزان سهم هر كدام از شهرداري ها در سطح باالتر 
از نظر درآمدي بستگي به تعداد پرداخت كنندگان ماليات و 
منابع مالياتي موجود در آن خواهد داش��ت و از نظر مخارج 
و هزينه ها شهرداري سطح منطقه اي، مخارجي را عهده دار 
مي شود كه منافع آن نصيب كليه ساكنان مجموعه شهري 
مي شود. از طرفی، ديگر لزوماً ميزان مخارج صورت گرفته 
متناس��ب با ميزان درآمدهاي كسب ش��ده نبوده و بنابراين 
اث��رات باز توزيعي به همراه خواهد داش��ت و امکان توزيع 
مجدد درآم��د از محدوده هاي متمول ت��ر به محدوده هاي 
فقيرتر فراهم مي ش��ود. البته با وجود مزيت های ذكرشده 
ام��کان اتالف هزينه های موازی كاری در دو س��طح نظام 
فوق وجود دارد. از نظر معيار مش��اركت شهروندان، نحوه 

مش��اركت ش��هروندان به صورت غيرمس��تقيم و از طريق 
ش��وراهای ش��هر و مؤسسات و ش��ركت های خصوصی و 

غيردولتی صورت می گيرد. 
از نظر پاس��خ گوي��ی، در نظ��ام مذكور برای ش��ورای 
سياستگذاری و برنامه ريزی مجموعه شهری تکليف شده 
اس��ت )ماده 64 و 65 اليحه نظام مديريت مجموعه های 
ش��هری(، در صورت��ی ك��ه افراد و س��اكنان، نس��بت به 
تصميمات اين ش��ورا و اقدامات سازمان اجرايی مجموعه 
ش��هری اعتراضی داش��ته باشند، اين ش��ورا می بايست از 
طريق هيأتی جهت بررسی و رسيدگی به اعتراضات، ظرف 
مدت سه ماه پاسخ الزم را بدهد )عسگری)ج( 1378: 19(. 
با وجود اينکه در نظام فوق برای پاس��خ گويی به ش��ورای 
سياستگذاری تکليف شده اس��ت، اما عدم تعيين سازوكار 
ارتب��اط مؤثر )آگاهی داش��تن از سياس��ت ها و اظهار نظر 
كردن( ش��هروندان و ساكنان با نظام تدوين شده، می تواند 
به عدم مطلوبي��ت نظام مديريت مذكور در پاس��خ گويی 
و ش��فافيت در سياس��تگذاری ها و جريان اطالعات باشد. 
مضافاً اينکه اين سيس��تم از نظر ش��هروندان از اين جهت 
كه نمي دانند چه كس��ي در مقابل چه اموري مسئول است 

مأخذ: )عسگری)ب(، 1378: 58( 

نمودار )شماره3(: نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه هاي شهري در نظام مدیریت 
شهري کشور
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می تواند كمي پيچيده و مبهم باش��د. از نظر تمركززدايی، 
با توجه به دوس��طحی بودن نظام مديريت مجموعه های 
شهری و جايگاه تعريف ش��ده سطوح محلی در اين نظام، 
می تواند كارايی مطلوبی داش��ته باش��د. در معيار دارا بودن 
بينش راهب��ردی نيز با توجه به اينک��ه در نظام مديريتی 
مذكور، در سطح مديريتی مجموعه شهری هدف گذاری و 
تدوين سياست های مشترك در قالب مجموعه ای همکار از 
شهرها و روستاها با تعامالت و برون داده های كل مجموعه 
ديده می شود، امکان نگرش راهبردی به مسائل مروبط به 

مجموعه را فراهم می كند.
در مجم��وع بررس��ی تجربه فوق نش��ان می دهد، نظام 
مديريت��ی مذك��ور در بس��ياری از معياره��ای حکمروايی 
خوب نظير، كارآي��ی، عدالت، جهت گيری توافقی، نگرش 
راهبردی و تمركززدايی دارای جهت گيری های تعريف شده 
مناس��بی اس��ت كه امکان تحقق اين معيارها را می تواند 
فراهم كند. در س��اير معيارها نظير: مش��اركت شهروندان، 
شفافيت و پاس��خ گويی، نظام مديريتی مذكور هر چند كه 
جهت گيری های غيرمستقيم و كلی داشته است اما نيازمند 
تبيين شفاف تر س��ازوكار تعامل نظام مديريت تعريف شده 

اين معيارهاست.

جمع بندی
ش��هرها به عنوان بزرگ ترين اجتماع مدنی دنيا، امروزه 
به عنوان كانون تمدن های بش��ری از جاي��گاه پراهميتی 
برخوردارند. اين جايگاه در كنار روبه رويی با انبوه مشکالت 
جمعيتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، كالبدی و فضايی، 
مديري��ت ش��هرها را بيش از هر زمان ديگ��ری پيچيده و 
دش��وار كرده اس��ت. از اين رو مراكز علم��ی و تحقيقاتی 
و س��ازمان های بين المللی توس��عه در طی چند دهه اخير، 
با تش��ديد مسائل حوزه مديريت ش��هری و در پی تحقق 
پايداری در مديريت ش��هری ب��ه چاره جويی پرداخته و در 
نهايت در زمان حاضر رويکرد »حکمروايی خوب شهری« 
به عنوان اثربخش ترين، كم هزينه ترين و پايدارترين شيوه 

اعمال مديريت پذيرفته شده است.

با توجه ب��ه اينکه روزب��ه روز بر انبوه��ی و پيچيده گی 
مشکالت مديريت شهری در كشورهای در حال توسعه و 
از جمله ايران، افزوده می شود به كارگيری اصول حکمروايی 
خوب ش��هری ض��رورت انکارناپذي��ر حال و چش��م انداز 
آينده مديريت شهرهاس��ت. مؤلفه هايي چون ش��فافيت، 
پاس��خگويي، مش��اركت طلبي، قانون م��داري، كارآمدي، 
اجماع گراي��ي، عدالت، بين��ش راهب��ردی و تمركززدايی 
می تواند به عنوان برون رفت از مش��کالت فعلی و ترس��يم 
مطلوب چش��م انداز آين��ده نقش مح��وری در برنامه های 
مديريت ش��هری ايران ايفا كند. با اي��ن وجود با توجه به 
نهادينه و ساختاری شدن بس��ياری از مشکالت مديريت 
ش��هری در ايران در ابت��دای امر تحقق پذيری اصول فوق 
دشوار می نمايد. ليکن تبيين صحيح، نهادينه سازی و نگاه 
راهبردی به موضوع »حکمروايی خوب ش��هری«، كمک 
می كند تا مديريت پايدار ش��هری به سرعت و با اميدواری 

بيشتری در شهرهای ايران شکل گيرد. 
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پی نوشت:
1- طرح »طراحی نظام جام��ع مديريت مجموعه های 
شهری كشور« به كارفرمايی پژوهشکده شهری و روستايی 
سازمان ش��هرداری ها و توسط پژوهشکده اقتصاد دانشگاه 
تربيت م��درس، گروه برنامه ريزی ش��هری و منطقه ای با 
مديريت آقای دكتر علی عسگری در تابستان 1378 انجام 

شده است.
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