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 چکیده
بجز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نیافته اند و شهرها در پی گسترش روز افزون ، برای مدیریت و اداره خود راهی 

در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته اند، که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید بشری در ایجاد نظام 

شهری  خوب حکمرانی.  نامیده می شود که منشأ شهری داردحکمرانی ن شکل جدید به نام ای اجتماعی نوین دانسته اند.

تمرکز اخیر بر حکمرانی خوب در  ، به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاستهای عموم مردم در جهت منافع عامه است .

مطرح شد مبنی بر اینکه آیا پرسش هایی شهرها منجر به نگرانی هایی درباره ی نقش برنامه ریزی شهری شده است . 

. هدف این مقاله بررسی حکمرانی خوب شهری ، اهمیت ، ویژگی یا نهحکمرانی خوب ، جانشینی برای برنامه ریزی است 

، که حکمرانی شهری در صورت اتصال به رهیافت برنامه ریزی راهبردی است وضوع ها و ابعاد آن و بحث درباره ی این م

قابل دستیابی خواهد بود . در این راستا ، ابتدا انگاشت های مرتبط با حکمرانی بررسی شده ، اهمیت و ویژگی های 

پس از آن برنامه ریزی شهری و رهیافت حکمرانی خوب شهری مورد توجه قرار گرفته و به ابعاد آن نیز اشاره شده است . 

اینکه مشارکت عمومی به دلیل در نهایت های مختلف آن در طی دهه های اخیر به طور خالصه مورداشاره قرار گرفته و 

های تعریف ویژگی  –ی اصول مرکزی حکمرانی خوب شهری همه  –در تصمیم سازی ، پاسخگویی ، برابری و کارایی 

ی برای دستیابی به حکمرانی به عنوان ابزار یافت راهبردی در برنامه ریزیرهکننده ی برنامه ریزی راهبردی نیز هستند ، 

 خوب شهری در نظر گرفته شده است .

 

 دیراهبر، برنامه ریزی  خوبحکومت ، حکمرانی ، حکمرانی  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه  -1
با رشد روزافزون مواجه شدند. با بزرگ شدن ، شهرها در جهان بعد از انقالب صنعتی و تقسیم کار بین شهر و روستا 

و به دلیل حضور اقشار و نمایندگان گروههای مختلف یک  شهرها ، مدیریت و اداره آن نیز با چالشهای گوناگونی مواجه شد

جامعه در داخل شهر ، هر یک از نهادها و گروههای سیاسی به دنبال دست یابی به سازمان شهرداری شدند تا بدان وسیله 

ین خواسته های چالشهای متعددی روبرو شد زیرا تأم  بتوانند بر نفوذ خود بیافزایند. با گسترش شهرها ، مدیریت آن نیز با

شهری نیاز به تعامل با نهادهای مختلف داشت . شهرهای کالن در جهت اداره صحیح و فعاالن گروههای مختلف شهروندان و 

 . شهری برآمدند خوب حکمرانیمناسب، به دنبال 

رورت تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی ، ملی و منطقه ای و ض

ا می توان مهمترین استدالل همگرایی و همسویی آنها در یک چارچوب مبتنی بر دموکراسی منطقه ای و عدالت فضایی ر

 ت.زینی آن به جای حکومت شهری دانسشهری و جایگ حکمرانیاستقرار الگوی  ضرورت
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است و هدایت و مدیریت توسعه ظام برنامه ریزی و مدریت توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه به صورت متمرکز ن

شهرها از طریق سازمانهای دولتی و عمومی در سطح ملی و محلی انجام می پذیرد. این نظام دارای تنگناها و نارسایی های 

عمده قانونی ، ساختاری ، عملکردی و ارتباطات بین سازمانی است . امروزه مدیران شهری بامشکالت عدیده ای چون فقر، 

، آلودگی محیط زیست، بد مسکنی و کمبود زیرساخت ها و ... در شهرها رو به رو هستند. به طور ی که نیاز به  بیکاری ، تورم

به منظور برون رفت از  چاره جویی ریشه ای این مسائل و حرکت به سوی چشم اندازی مطلوب را اجتناب ناپذیر کرده است

متمرکز، امروزه ایجاد تحول در نظام مدیریت توسعه شهری با توجه به تنگناهای پیش آمده و گذر از نظام متمرکز به نظام غیر

نهادهای محلی ، سازمانهای دولتی وغیردولتی   شهری ، به مفهوم مشارکت توأمان مردم ، حکمرانی مدیریت به صورت

داللت دارد که  به جای حکومت بر این مسأله حکمرانی اصلی توسعه شهرها( یک ضرورت است . استفاده از واژه کنشگران)

مدیریت شهری تنها وظیفه سازمانهای بخش عمومی نیست ، بلکه ارتباطات بین عامالن حکومتی و غیرحکومتی را نیز در بر 

ایجاد حکومت محلی طراحی و بهبود تماس و مشارکت میان حکومت محلی ،   می گیرد که با الگوی حکومت متفاوت است .

و ذی نفعان متعدد شهری است . بنابراین شرط کنشگران تالش برای دربرگیری  بخش خصوصی و جامعه مدنی )شهری( و

 شهری است و این ورای نظام مدیریتی از باال است.  زمام داریتحقق اهداف برنامه ریزی و مدیریت شهری ، حاکمیت شهری و 

نظریه  . استتمایز آن با حکومت پرداخته و  خوب حکمرانی و حکمرانیتعاریف و انگاشتهای بررسی به ابتدا ،  ارنوشتاین 

 حکمرانیپس از پرداختن به تعاریف و انگاشتهای ، در برنامه ریزی می توان یافت  حکمرانیهای بسیاری در رابطه با رهیافت 

مورد  حکمرانیدر گام بعدی ابعاد  شده وبررسی شهری  حکمرانیاهمیت . سپس  شده استشاره از این نظریه ها ا تعدادی به

  اشاره شده است.شهری  حکمرانیرابطه ی برنامه ریزی و به پس س و بررسی قرارگرفته

 

 حکمرانیانگاشتها و تعاریف  -2

 1حکمرانی -2-1

و حکومت ، بارها به جای همدیگر  حکمرانی.  ، معانی متنوعی توسط کاربران مختلف بدست می دهد حکمرانیاصطالح 

را به عنوان فرآیند  حکمرانیمورداستفاده قرار گرفته اند ، برخی گروهها این دو اصطالح را مترادف در نظر گرفته اند . انگاشت 

د . تمایز مهم بین ندر جامعه ی شهری ، شرح می ده کنشگرمختلف یا گروه های  3کنشگرانبین بخش عمومی و  2میانکنش

به عنوان زندگی عمومی افراد و موسسات خارج از کنترل دولت مفهوم جامعه ی شهری است که می تواند  حکمرانیو  4حکومت

 که قوانین را ایجاد و اجرا می کنند ، تشکیل شده است . ن نهادهاتعریف شود . از سوی دیگر گفته شده که حکومت از ای

به طور زمانی بحث انگیز می شود که  حکمرانی.  ستندنیقابل تعویض با همدیگر ،  حکمرانیاصطالح حکومت و  بنابراین

 حکمرانی شود . می رحبه عنوان فرآیندی که باید ارائه ی کاالها و خدمات را بهبود بخشد ، مط کمک توسعه ایدر مشروط 

 ته باشد . که یک فضای عمل بین حکومت و جامعه ی شهری وجود دارد یا باید وجود داش فرض می کند

، اعمال کنترل یا مرجعی ورای اعمال اتباع ،  حکمرانیعمل یا رفتار  "به معنای  حکمرانیطبق فرهنگ لغات آکسفورد ، 

( مسئله ی 1191می باشد . این تعریف ، بعد سیاسی انگاشت را مشخص می سازد . بانک جهانی ) "یک سیستم مقررات 

اعمال قدرت سیاسی برای مدیریت  "، و مقدمتا به عنوان  هرا در زمینه ی منطقه ای در آفریقا موردبررسی قرار داد حکمرانی

روشی که در آن  "تغییر داده است :  حکمرانیسال گذشته ، بانک جهانی تعریف خود از  پنجدر معرفی کرد .  "امور ملی 

  ".ور برای دستیابی به توسعه ، اعمال می شود قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی یک کش

فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی  –به عنوان یک سیستم میانکنش اجتماعی  حکمرانی( همانگونه که به 1113) 5پاپروسکی

بین کنشگران مختلف نهادهای خصوصی و عمومی جامعه ی شهری اشاره می کند ، براین مورد نیز تاکید می کند . ویژگی 

                                                           
1 -Governance 
2 - interaction 
3 -Actors 
4 - Government 
5 - Paprosky 
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ز طریق فرآیندهای شامل اعمال قدرت و مرجع با هدف اصلی تقویت مشروعیت ساختارهای مرجع و قدرت موجود ، سیستم ا

بخصوص از طریق تحویل و توزیع انتخابی کاالها و خدمات به گروههای جمعی و فردی در جامعه ی شهری ، تغییر و نوسان 

ومت و جامعه ی شهری ، این حقیقت است که اکثر افراد و بین حک "فضای عمل  "دشواریهای اصلی در استقرار  می کند .

شرکت در توسعه را دریافت می کنند . حقیقتی تاریخی که آژانسهای  معه ی شهری ، اکنون ، فقط تصدیقجاگروهها در 

، اکثرا با تاکیدهای حکومت بر نبود فضای کافی مانور برای گروه ها و  کمک توسعه ایاهداکننده و اکثر سازمانهای درگیر در 

، ایجاد فضای عمل بیشتر بین حکومت و جامعه ی شهری  حکمرانیافراد درگیر در جامعه ی شهری سروکار دارند . مفهوم 

 [1] .یردموردتوجه قرار می گاست که مسائل فرایندهای شفاف ، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی به طور جدی 

 

  6خوب حکمرانی -2-2

در واقع فرآیندی است که دولت ، آن را هدایت می کند ولی با همکاری بخش خصوصی و جامعه ی مدنی به  حکمرانی

بسته به سطح مورد بحث ،  حکمرانی، دولت یکی از کنشگران است و سایر عوامل دخیل در  حکمرانیدر  پیش می رود .

 [2] سازمانهای گوناگون تعریف گردد . این نعامل می تواند در سطح اقشار مختلف و یا .گوناگون اند
 

 
 [2]: روابط بین کنشگران شهری 1شکل 

 

شهری می بایست دارای ویژگی هایی باشد که مطلوبیت آن را تبیین  خوب حکمرانیبه طور عام ،  حکمرانیدرمقایسه با 

یک پیش نیاز اساسی برای توسعه ی پایدار است . در کشورهای مختلف با منابع طبیعی و ساختار  خوب حکمرانیکند . 

                                                           
6 -Good governance 
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اجتماعی مشابه و برابر ، با تفاوت در شیوه های مدیریت و اجرا نشان داده شده است که بهبود سطح زندگی و رفاه جامعه نیز به 

 حکمرانیلمللی و صاحبنظران ، معیارهای مختلفی را برای تبیین صورت متفاوتی ارتقا یا کاهش یافته است . سازمانهای بین ا

 [3]بیان کرده اند .  خوب

 

 : ویژگی های حکمرانی شهری خوب از دید مراجع مختلف 1 جدول

ویژگی های 

 خوبحکمرانی 

 شهری

برنامه ی توسعه ی 

 سازمان ملل متحد

متنوع ، پایدار ، توانا در بسیج منابع مشارکتی  ، اهل تساهل و مداراگر و پذیرشگر رویکردهای 

برای اهداف اجتماعی ، مشروع ومقبول،  عمل به حکم قانون ، شفاف، تقویت مکانیزمهای 

بومی ومحلی، اعتالدهنده ی عدالت و برابری ،کارایی و کارآمدی در استفاده از منابع ، خدمت 

ای حکمرانی، تنظیم کننده و گرا، تسهیل گرا وتوانمندساز ، توانا در توسعه منابع و روشه

 کنترل کننده ، اعتال دهنده ی تعادل و برابری جنسی ، توانا در برخورد با موضوعات موردی
ومین کنفرانس د

سازمان ملل متحد 

مورد سکونتگاههای در

 انسانی

 پاسخگو بودن ، فراگیربودن ، مشارکت جو بودن ، قانون مدار بودن و شفافیت داشتن

 مشارکتی ، اجماع گرا ، پاسخگو ، شفاف ، کارا ، کارآمد ، دربرگیرنده و پیرو قانون نظرات مختلفبرآیند 

 

 شهری  حکمرانیگذار از حکومت شهری به  -2-3

تحوالت اخیر در ساختار اجتماعی ، اقتصادی و فضایی نواحی شهری ، با تغییری در شیوه ی اداره ی شهرها همراه شده 

تعریف  حکمرانیاست که در متون مرتبط با بازساخت سیاسی شهرها ، این نوع تحوالت اغلب به عنوان حرکت از حکومت به 

را  حکمرانیمفهوم وجود دارد نمی توان به منظور توجیه حرکت ، واژه ی  می شود . اما با توجه به تفاوتی که میان این دو

 [4]جایگزین مفهوم حکومت کرد . 

به جای مفهوم حکومت براین مسئله داللت دارد که مدیریت شهری تنها وظیفه ی سازمانهای  حکمرانیاستفاده از واژه ی 

 .رد که با الگوی حکومت متفاوت استومتی را نیز در برمی گیبخش عمومی نیست ، بلکه ارتباط بین عامالن حکومتی و غیرحک

تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال  حکمرانیدر حقیقت حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه می بیند در حالی که 

آیند است . نوعی فر حکمرانیقدرت عمومی است . حکومت مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است ، اما 

این فرآیند متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم حکومت و هم اجتماع را دربر می گیرد . کل نگری و فراگیری همه ی 

ابعاد کنشگران و فرآیندهای موثر بر حیات و توسعه ی شهری را می توان ویژگی در تالشها و تحوالت نظری مدیریت شهری 

 حکمرانیترین شکل می توان به صورت حرکت از الگوی قدیمی حکومت شهری به الگوی  دانست . این تحوالت را در خالصه

شهری را می توان دو سر یک طیف تصور کرد که  حکمرانیشهری تبیین و تعریف کرد . بنابراین دومفهوم حکومت شهری و 

ی از مدیریت شهری را پدید می مبین نگرشها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایزی هستند که هریک شکل و فرآیند متفاوت

دو الگوی متفاوت در شیوه ی اداره ی شهرها هستند که تفاوت این دو ایده را می توان به  حکمرانیپس حکومت و  (7)آورند .

 میزان قدرت ، نفوذ و صالحیت سه عنصر دولت ، بخش خصوصی و بخش مردمی )جامعه( در جامعه ی شهری نسبت داد .

، گروهی از عوامل بیرون از سازمان های رسمی دولتی است که تاکید عمده ای روی  حکمرانیکانون توجه ایده ی 

سیاسی از باال به پایین  –فرآیندهای شبکه ای و مشارکتی دارد . در این الگو ، ساختارهای شبکه ای جایگزین نظامهای اداری 

یاسی ، عامالن دیگری از بخشهای خصوصی و س –حکومت شهری می شوند و در درون شبکه ها نیز به جز نظام اداری 

  داوطلبانه و سازمانهای همکاری وارد نظام می شوند .

شهری با بهره گیری از سیاست از پایین به باال و طراحی شبکه های خود سازماندهی ، رویکردهای قدیمی  حکمرانی

سلسله مراتبی از باال به پایین و دیوانساالری را کمرنگ و ناکارآمد کرده ، زمینه ی نفوذ پذیری مرزهای بین سازمانی موجود در 
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 1، جدول شماره  حکمرانیمفاهیم و تعاریف ذکرشده در دو حوزه حکومت و  ساختار دولتی را فراهم آورده است . با توجه به

 [5] تفاوت اصلی میان این دو مفهوم را به خوبی نمایان می سازد .

 
 [5]حکمرانی: مقایسه ی ویژگی های اصلی حکومت و  2جدول 

 حکمرانی حکومت عوامل مقایسه

 تعداد بسیار محدود شرکت کنندگان  کنشگران

  اجرایی اساسا دولتیعوامل 

 تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگان 

 کنشگران بخش خصوصی و عمومی 

 مشاوره ای صورت نمی گیرد  کارکردها

  هیچگونه همکاری در شکل گیری سیاستها و

 اجرای آنها صورت نمی گیرد

 انجام مشاوره 

  همکاریها تا حد امکان در شکل گیری سیاستها و اجرای

 آنها

 بستهمرزهای   ساختار

 عضویت غیرارادی 

 مرزهای بسیار زیاد 

 عضویت داوطلبانه 

قراردادهای 

 تعامل

 اقتدار سلسله مراتبی ، رهبری متصل از باال 

 تعامل خصمانه / روابط متضاد 

 برخوردهای غیررسمی 

 پنهان کاری 

 مشاوره ی افقی / تحرک درونی 

 توافق بر سر هنجارهای تکنوکراتیک / روابط تعاونی 

  بسیار غیررسمیبرخوردهای 

 ) باز بودن ) شفافیت 

آزادی عمل باالی دولت از جامعه / تسلط   توزیع قدرت

 دولت

  گروههای ذینفع جامعه هیچ نفوذی در دولت

 ندارند

  هیچ تعادلی با همزیستی بین بازیگران وجود

 ندارد

 آزادی عمل اندک دولت از جامعه / تسلط پراکنده دولت 

  نفوذی پراکنده در دولت گروههای ذینفع ، جامعه هیچ

 دارند

 تعادل یا همزیستی بین کنشگران وجود دارد 

 

 در برنامه ریزی  حکمرانینظریه های مرتبط با رهیافت  -3
نوشته ها به روشهای بسیاری اشاره می در برنامه ریزی می توان یافت . حکمرانینظریه های بسیاری در رابطه با رهیافت 

که به دلیل تغییر در  حکمرانیرا درفرآیند برنامه ریزی تحلیل می کنند و به تغییر از حکومت و کنند ، کنشگران  ونقش آنها 

 [6] شرایط ایجاد شده است ، اشاره دارد .

 نظریه ی قدرت   -3-1

به تغییر در ابعاد قدرت می انجامد . زمانهایی که از باال به برنامه ریزان دستور داده می شد ،  حکمرانیتغییر از حکومت به 

کم و بیش به پایان رسیده است ، بعالوه نقش برنامه ریز به مدیر یک فرآیند تغییر یافته است . امروزه کنشگران بیشتر  ، 

 یک منظومه ی قدرت متفاوت از مذاکرات منتج می شود . موردهای دشوار بیشتر و نقشی قویتر از سرمایه ی خصوصی در

شرحی مناسب از  7توانایی برای وجود داشتن ، برای برنامه ریز الزم است که پیش زمینه ی نظری در ذهن داشته باشد . لوکز

 قدرت در سه بعد می دهد :

  بعد اول: 

، در غیراین صورت انجام  "ب"را به انجام چیزی که  "ب"دارد ، به اندازه ای که می تواند   "ب "قدرتی باالتر از "الف " 

نخواهد داد ، وادار کند . این تشریح بعد اول ، سطح بارز قدرت را بسیار خوب شرح می دهد . برای مثال یک شهرداری قانون را 

                                                           
7 - Lukes 
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ت الزاما شش طبقه از باال به پایین ، روی یک متقاضی که می خواهد هشت طبقه بسازد اما مجبور است برای رعایت مقررا

 بسازد ، اجرا کند .

  بعد دوم: 

قدرت در بعد دوم نتیجه ی نفوذهای ماهرانه به جای قدرت مستقیم که در بعد اول تشریح شد ، می باشد . تصمیمات به 

م ، عوامل بسیاری بستگی دارد و تاثیر این عوامل بخشی از بعد دوم است . برای مثال ، یک عامل قاطع درباره ی یک تصمی

انتخاب کنشگرانی است که روی یک دستور کار عمل می کنند . پس قدرت داشتن برای تصمیم گیری درباره ی کنشگران ، 

می  1117تا  1111مسئول مذاکره کننده در مذاکرات زیرساخت استکهلم در  مثالقدرت برای نفوذ بر تصمیمات است . 

توانست در مورد کسانی که می خواست در بحثها همراهی داشته باشند ، تصمیم بگیرد . مثال دیگر محدودیت مسائل است 

 د . توسط انتخاب موضوعات ، یک کنشگر می تواند یک تصمیم را کنترل و حتی در آن دخالت داشته باش

  بعد سوم: 

تاثیر ،  ... بعالوه ، قدرت را بر سایرین  اعمال می کند ) بردیگری ( ... توسط"بعد سوم نوعی مستقیم از نفوذ نیست . یکی 

شکل گیری یا محدود کردن بسیاری از خواستهای خود . واقعا آیا اعمال عالی قدرت برای وادارکردن دیگری یا سایرین برای 

برای حفاظت از مطلوبیت خودشان توسط کنترل افکار و  –که شما می خواهید از آنها داشته باشند  داشتن خواسته هایی

پشت سر همه ی زبانها و اعمال ، نظرات کار می کنند ، بنابراین همه ی انواع میانکنش اجتماعی قدرت  . "آرزوهایشان است ؟ 

ی ارزشها ، هنجارها و ایدئولوژی چون عقاید سیاسی و را شامل می شود .برای کنشگران شکل دادن ترجیحات به واسطه 

مذهبی ، امکانپذیر است . نظریه ی قدرت و تعادل آن در یک سیستم سیاسی با آثار آن روی جامعه و بعالوه روی محیط 

مدلهای  .ساخته شده بسیار نزدیک به جنبه ی اطالعات و ارتباطات است و ما را به رشته ی نظریه برنامه ریزی سوق می دهد 

برنامه ریزی همیارانه ، فقط یک مسئله ی قدرت و جبران قدرت نیست . بدون همیاری ، هیچ توانایی عملی در برنامه ریزی 

، روی ساختاری اجتماعی 9 وجود نخواهد داشت . براساس تعیین سل روی همه ی سطوح برنامه ریزی است . نظریه ی فاکالت

ی کند .در راه کشف اینکه چگونه قدرت ، شناخت پیدا می کند و چگونه در یک مباحثه به جای مباحثه های هنجاری تمرکز م

اجرا می شود ؟ ، فاکالت ابراز می کند که قدرت سراسری است ، نه به دلیل اینکه همه چیزرا شامل می شود ، بلکه به این 

عات ) توسط آماده سازی ، شناخت ، دلیل که از هر جا مشتق می شود . قدرت می تواند در مذاجرات به وسیله ی اطال

هوشمندی ، پول ، اتحاد ، ایجاد حق انتخاب و جزآن ( حاصل شود . خواسته ی مشترک همه ی حزبها برای همیارانه عمل 

کردن الزم است . نقش مراجع عمومی و مسئولیت آنها باید صریحا تعریف شده باشد .کنشگران مستثنی باید حق دسترسی 

ات و کسب بینش به برنامه ریزی داشته باشند . خود ارتباطات نمی تواند ساخت نامتعادل قدرت را خنثی کند داشتن به اطالع

اما ،آنها در پیشروی برای اجرای ساختارها هستند تا اجازه ی مکالمه ای بین حزبهای نابرابر را بدهند . استانداردها برای 

ید بی انتها باشند . نفوذ همه ی حزب ها و ذینفعان باید قابل باور باشد . همیاری نیازمند اطالعات و شفافیت است و آنها با

فرآیندها باید تحت شرایط بی طرفانه حفظ شوند ، به ویژه در کنشگران کاربست برنامه ریزی که باید در یک چشم انداز 

 طوالنی مدت مشارکت کنند . 
 

 مشارکت  -3-2

اداره کل برنامه ریزی ، ایجاد مقبولیت در بین عموم و درگیرکردن ذینفعان مشارکت فنی از قدرت برای افزایش کارایی 

 مختلف است . در یک هشدار اولیه کارکرد برنامه ریزی می تواند تعارضات در توسعه ها و منافع مختلف حزب های تحت تاثیر

ت اجباری ( قدرت همسنگ توانا می را نشان دهد . مشارکت به عنوان یک سلسله ی قدرت برای جذب و کانالیزه کردن ) هدای

باشد . برای ایجاد مقبولیت و قانونی کردن تصمیمات ، مشارکت می تواند به عنوان یک پاداش نمادین عمل کند .عامل شفافیت 

 برای توسعه های طوالنی مدت تعیین شده است .

                                                           
8 - Foucault 
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که  11و جونز 1طبق اظهارات آلمندینگرابزارهای مشارکت ، استماع دادرسی ، نظرسنجی عمومی و اجتماعات مردمی است . 

مشارکت  مشارکت در گفتمان به دانش "( بحث کردند که1112)  11ی عقالنی برای برنامه ریزی هیلی که رهیافت رابطه

. در اینجا فرآیند مشارکت از رهیافت پایین به  "کنندگان دیگر بعالوه ی آموزش روابط ، ارزشها و ادراکهای جدید رسیده است 

حمایت می کند و اندیشه ی دمکراسی مستقیم در فرآیندهای برنامه ریزی را بیان می کند . مشارکت می تواند باال 

 تشدیدکننده ی زمان باشد اما اغلب زمان با جلوگیری از مشکل و تعارض صرفه جویی می شود .

 

 مذاکره   -3-3

مه ریزی یا به عبارت بهتر در یک فرآیند تصمیم مذاکره می تواند جایی رخ دهد که دو یاچند حزب در یک فرآیند برنا

سازی درگیر هستند . موقعیتهای تعارض در خطر گرفتار شدن در شرایط غیر شفافتر و پیچیده تر هستند . این سازوکار می 

نظری ، تواند به عنوان یک چرخش به بن بست رسیده کار کند که یک حزب درگیر می تواند مذاکرات را قطع کند  . از دیدگاه 

درک هر چه زودتر چنین توسعه هایی برای استفاده از مذاکره ی خوب سازماندهی شده ، مفید است . تهدیدها ، چانه زنی ها و 

امتیازات انحصاری بخشی از فرآیند مذاکره هستند جایی که هر حزب باید آگاه باشند . در یک مذاکره ، حزبها  باید از شروع با 

به طور نامتناسب امتیازات انحصاری را ایجاد کنید ، آگاه باشند . آماده سازیها از اهمیت قاطع در  شدت ارزشی که شما باید

مذاکره برخوردار هستند . قدرت در مذاکرات از آگاهی هر چه بیشتر از اهداف کالن و گزینه های خویش و همچنین آگاهی از 

ی می شود .از این دیدگاه تعادل قدرت توسط دانش تحت تاثیر قرار اهداف کالن ، موقعیتها ، منافع و گزینه های مخالفان ناش

می گیرد . آماده سازیها در مزیت برای کشف احتماالت ، حداقل سازی خطرات ، خودداری راهبردی اشتباه و ایجاد انعطاف 

 پذیری در مذاکرات هستند . برای سود بردن از یک مذاکره برخی محدودیتها باید برقرار باشد:

 یط استقالل )تصمیم سازان باید از همدیگر مستقل باشند ، برای رسیدن به راه حلهای حداکثر (شرا 

 ). شرایط ارتباط ) اعضای گروه باید با دانش خود ، عادالنه بحث کنند 

 ). شرایط مقبولیت ) راه حلها باید پذیرش شوند ، توافق ضروری است 

  تقسیم شده ، پس راه حلهای مختلف همدیگر را تکمیل می کنند .(اثر ائتالف ) مشکل اصلی به مشکالت جزئی تر 

معامله ی دو حزب می تواند به دو  "باخت شود . طبق اظهارات رایفا  –برد یا برد  –مذاکره می تواند گرفتار وضعیت برد 

که اساسا یک وضعیت برد  .  در نمونه ی توزیعی تنها مسئله ی مورد رقابت است" توزیعی و یکپارچه شده " ع تقسیم شود :نو

 بسیار تشریح می کند .  مورد یکپارچگی ، شرایطی با مسائل باخت ایجاد می کند . برعکس ، –

 

 میانجیگری  -3-4

برای ایجاد توافق در یک گفتمان برنامه ریزی ، یک میانجی می تواند در یک مذاکره وجود داشته باشد . طبق رایفا یک 

میانجی ، یک خارجی بیطرف است که برای کمک به مذاکره کنندگان در بهترین خواسته ی  خود برای ایجاد یک توافقنامه 

، وظیفه ی میانجی توجه دقیق به تمایالت و نظرات حزب ها و ایجاد یک تالش می کند . به جای تحمیل یک راه حل نهایی 

گفتگو ، جایی که حزب های مختلف به همدیگر گوش کرده و با هم بحث می کنند . او می تواند با توصیه ها شروع کند ، از 

ی تفکر درباره ی دیدگاههای فرآیند تبادل اطالعات حمایت کند و برای ایجاد یک فضای عادالنه تالش کند ، به حزبها برا

 خودشان و درباره ی مباحثه های مخالف کمک کند . 
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 مشاوره  -3-5

برای حل مشکالت و برای مهیا کردن تصمیمات پیشاپیش  حکمرانیمشاوره می تواند به عنوان یک رهیافت در حرکت 

بدین صورت تشریح شده است : یادگیری  12ستربرای مذاکرات در نظر گرفته شود . راه انجام آن ، کاربست مشورتی ، توسط فار

درباره ی دیگران همچنین درباره ی مسائل ، یادگیری درباره ی اینکه ما چه کاری را باید به همان خوبی انجام دهیم درباره ی 

د . چیزی که می توانیم انجام دهیم . با توجه کردن به دیگران و میانکنش در یک فرآیند مشورتی ، مزایا درک می شون

تاکیدهای فارستر که مباحث مشورتی سودمنتر از راهبردهای خصمانه هستند . دستاوردها می توانند درکی متقابل به علت 

اعتمادی مشترک از اطالعات و دانش ، رشد اعتماد در مشاوره ها بین کنشگران که برای همیاری بعدی مهم است ، ایجاد 

باشند . مشاوره جستجو برای راه حلها در راه جدید است  ، توسط تشخیص دیدگاههای جدید و اجرای راه حلهای مناسب 

دیپلماتیک همانگونه که توسط هیرسبرگ  تشریح شده است که می تواند به عنوان یک گزینه ی آموزش عمومی و تصمیم 

وسط قدرت است ، سازی به جای فقط مطرح کردن و سرو کار داشتن ، همانگونه که اغلب نمونه در مذاکرات تعیین شده ت

 دیده شود .

 

  شهری  حکمرانیاهمیت  -4
. پدید آمده است  1114یت قاهره در در جلسات بین المللی کلیدی چندسال اخیر ، شامل کنفرانس جمع حکمرانیمسائل 

( و بانک  IMF)صندوق بین المللی پول  رسمی شد . 1144در سال "13 برتون وود "کمک توسعه ای با شکل گیری موسسه ی

جهانی برای کمک به بازیابی تجارت بین المللی و دوباره سازی اقتصادهای از هم پاشیده شده توسط جنگ ، بخصوص در اروپا 

تعریف محدود عملکردهای این موسسات کلیدی ، جنگ جدیدی در شکل گیری فقر و ویرانی اکثر کشورهای تاسیس شدند . 

( ادعا کرد که رشد اقتصادی 1114) 14اندازه ای نتواست پیش بینی کند .گریس گرابر  در حال توسعه را پیش بینی نکرد یا تا

تحت تاثیر موسسه ی برتون وود ، به آنها اجازه ی بررسی اصالح اجتماعی را نداد و بحث کرد که کل تعریف اقتصادها بعد از 

 سال باید بازبینی شود .  51

بین کسانی که در زمان تاسیس موسسات برتون وود ، از یک دیدگاه  ای را بازکرد، دوباره مباحثه خوب حکمرانیانگاشت 

امتیاز رایج  و برنده شدند.اختی تر توسعه بحث می کردند و کسانی که از دیدگاهی اقتصادیتر بحث می کردند جامعه شن

وجه را در روشی که موسسات برتون در نوشته ها ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، شروع تغییری قابل ت حکمرانی

( اظهار می کند که : 1114گریس گرابر) وود برای رهیافتن به کمک توسعه ای ، نشان می دهد . در تعریف اصطالح اقتصادی ،

سیاسی یا اجتماعی و بنابراین آنسوی سود موسسات  باید تا حدی گسترش یابد که مسائلی که حتی اخیرا نیز به عنوان مسائل

  نه درنظرگرفته شده است را شامل شود .اچندگ

شهری افزوده شده است ، زیرا شهرنشینی یک نیروی قدرتمند در کشورهای درحال توسعه شده است  حکمرانیبراهمیت 

( اظهار می کند 1112و توسعه ای است که سریع و تقریبا این اواخر ، در آسیا ، آفریقا ، آمریکای التین رخ داده است . استرن )

 ارزیابی واقع شده است . ، اهمیت نواحی شهری ، باردیگر مورد 1191که بعد از دهه ی 

به عنوان عناصر قابل توجه به آنها اشاره کرده است : تغییر جهانی  15در طی دهه ی اخیر سه عنصر پدید آمده ، که استرن

در جمعیت از مناطق روستایی به مناطق شهری ، ارزیابی دوباره ی اهمیت اقتصادی شهرها و تصدیق دوباره ی ساخت موسسه 

برای کشورهای در حال توسعه از نیاز برای همه ی موارد درگیر در کمک توسعه ای  حکمرانیتمایل به  ه .ی محلی برای توسع

در عملکرد خدمات  حکمرانی، نشات می گیرد . دراین بازبینی ، مسائل وسیعتر کمک توسعه ای به عنوان پرده ای که فرآیند 

 [1] ر گیرد ، ارائه می شود .شهری در کشورهای در حال توسعه می تواند موردآزمایش قرا

                                                           
12 - Forester     
13 - Bretton Wood 
14-  Griesgraber 
15 -Stren 
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  حکمرانیابعاد  -5
( ارائه شده است : فنی ، سیاسی و سازمانی . بعد 1111قرار دارد که توسط بونینگر ) حکمرانیاین بحث مبتنی بر سه بعد 

یک فرآیند تکراری با زمینه ی مشخص است ، موردبررسی قرار می  حکمرانیبرای تاکید براین حقیقت که  ، حکمرانیفرهنگی 

 [1] گیرد .

 

 بعد فنی  -5-1

خدمات شهر از یک دیدگاه مدیریتی ، به طور سنتی با جنبه های فنی مرتبط است . هرچند ارزیابی نظرات فرآیند عمل 

درباره ی چگونگی برتری جستن عمل خدمات شهری از ارتباط با حکومت محلی ) تحویل بخش عمومی ( به مدیریت شهری ) 

نقش بخش اجتماعی را تصدیق می کند ، حرکت شهری که  حکمرانیترکیب کردن قدرتهای بخش خصوصی ( ، به مرحله ی 

( به عنوان قیود تحمیل شده توسط منابع طبیعی ، سطوح آموزش 1111)16توسط بونینگر حکمرانیکرده است . این بعد 

متمایل به  حکمرانیمهارتهای نیروی انسانی و ظرفیت صنعتی متصل به هر جامعه ی مفروض معرفی شده است . بعد فنی 

( تذکرداده است که کشورهای تازه 1197) 17 ای اقتصادی احاطه شده است . هریسو با بحثه حکمرانیادله ی سمت کارایی مع

صنعتی شده ، به گونه ای فنی برای سازماندهی اقتصادهای خود برای دستیابی به این نرخهای رشد ، توانا می شوند ، شروع به 

 آشکارکردن سایر عناصر کرده است . 

مالحظه به دولت معموال با رژیمهای سرکوب کننده ، موفق به اجرای برنامه های اقتصادی ، که به طورقابل در اکثر موارد ، 

 .ازخودگذشتگی بخشهای عظیمی از جمعیت خود نیاز دارد ، شده است 

( این اصل را ایجاد کردند که مسئله در مورد کمیت رشد اقتصادی نیست ، بلکه 1112برنامه ی توسعه ی سازمان ملل )

در مورد نوع رشد اقتصادی است . این ، مسئله ی پایداری محیطی را به ذهن متبادر می کند . اکثر کشورهای درحال توسعه و 

دن بعضی الگوهای رشد که مرتبط با الگوهای رشد سابق نواحی شهری در به ویژه نواحی شهری نمی توانند به پایداربو

کشورهای توسعه یافته ، امیدوار باشند . منابع انرژی نیاز به پایدار شدن رشدها و محدودشدن خدمات دارند . به طورجاری ، 

پایدار که هم به توسعه ی  مقداری تقارب ) همگرایی ( ، به طور فنی درک درباره ی چگونگی کارکردن در جهت توسعه ی

این بحث ، این است که چگونه کشورهای توسعه  حکمرانیعنصر اجازه می دهد ، وجود دارد . توسعه ی انسانی هم اقتصادی و 

یافته و نواحی شهری ) مصرف کنندگان بیشتر( الگوهای مصرف خود را تنظیم کرده و دوباره به آن می اندیشد . اختالف در 

مهای اطالعاتی بین ملل و مناطق برای به نمایش گذاشتن نارسایی مناطق شهری برای سروکارداشتن با فناوری و سیست

( بحث می کند که محیط گرایی و رشد اقتصادی ، دشمنان طبیعی 1111) 19 مشکالت و برای مثال دفع زباله ، کالرک

 همدیگر نیستند .

نتقاد قراردادند که بازسازی اقتصاد یک کشور ، به طور فنی ) حقیقت را مورد ااین ( 1197)21 ( و کورنیا1199) 11گرین 

وادارکردن چیزها به موثرتر کارکردن ( ، به این پرسش که کدام گروهها ازخودگذشتن برای دستیابی به رشد مربوط به برنامه 

، تصمیم  حکمرانید فنی های تعدیل ساختاری را تقبل می کنند ، پاسخی نمی دهد. این مورد نشاندهنده ی آن است که در بع

سازان ) خارجی و داخلی( مسئولیت نشان دادن توسعه ی انسانی و اطمینان یافتن از وجود تخصیصی عادالنه از منابع را دارند . 

پذیر نخواهد بود ، اما ( فرض می کند که این مسائل اگر به گونه ای محض با بعد فنی درنظر گرفته شود ، امکان1199گرین )

و  انسانید سطوح آموزش و مهارتهای نیروی توانایی جامعه برای تحت کنتل درآوردن منابع طبیعی خود ، بهبو بامستقیما 

، تعادلی واضح باید به توسعه ی فعلی در روش کلی که  حکمرانیرابطه دارند . در بررسی بعد فنی  ظرفیت صنعتی متصل ، 

، عدم تعادل بین توسعه  حکمرانینیازهای همه ی گروهها در هرجامعه ی معلوم را شامل می شود ، ضربه وارد کند . این بعد از 

                                                           
16 -Boeninger 
17 - Harris 
18 - Clark  
19 - Green 
20  - Cornia 
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و در عملکرد  ی اقتصادی و توسعه ی انسانی را آشکار می کند . این مورد در اکثر کشورهای در حال توسعه تقویت شده

 خدمات منعکس شده است . 

( بحث می کند که شهرها ، فضای ماشینی رشد اقتصادی هستند ، اما توسعه ی یک موقعیت روی 1111و 1112هریس )

توسعه ی انسانی در زمینه ی شهری را پیگیری نمی کند . توسعه ی انسانی ضعیف از دیدگاه کالبدی و اختالل روانی ، اثری 

 اقتصادی ساکنین هر کشور دارد . روی بهره وری

 

 بعد سیاسی  -5-2

در این مورد که نمی توان سیاست اقتصادی و اجتماعی هر دقیقا به بعد فنی آن مربوط است ،  حکمرانیبعد سیاسی 

) 22و توماس  21که تصمیم سازی را هدایت کند ، در انزوا موردتوجه قرارداد . پوتر یاز فرآیندهای ارزیابیجامعه بدون توسعه ی 

( این فرآیندها را در اصل به عنوان روابط قدرت در و بین کنشگران سیاسی و نهادها ، شامل شکلهای نبرد قدرت ، شرح 1112

، به وسیله ی اظهار اینکه :  حکمرانی( برای ایجاد تمایزی مشخص بین ابعادسیاسی و فنی 1114می دهند . بانک جهانی )

ادی و اجتماعی پایدار است ، تالش می کند . فصول توافق بانک ، به طور وضوح ، نهاد را از تعهد آن ترفیع توسعه ی اقتص

محسوب کردن مالحظات اقتصادی کرده است ملزم به  فقط مزاحمت در امور سیاسی داخلی یک کشور منع کرده است و آن را

ر مشارکت عام همه ی بخشهای توسعه هر . هرچند این رهیافت با رهیافت توسعه ی صرف پیشنهاد شده توسط کالرک که ب

د سیاسی ( نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی را به بع1113جامعه تاکید می کند ، مقابله کرده است . پاپروسکی )

محلی که  این بحث که ، این عرصه های درگیر در فعالیتهای بین المللی ، ملی و سوق می دهد ، به وسیله ی حکمرانی

مسائل عمومی تحویل ، پاسخگویی و تقویت ، اغلب برپایه  اسی مختلفی را در همه ی سطوح پشتیبانی می کنند .رژیمهای سی

(در مناظره های خود 1113) 23ی طبقه ، کاست ، نژاد یا جنس قرار دارد و باید با این عوامل در ذهن تحلیل شوند . هیرست

اضافه بار کردن حکومت بزرگ ، متمرکز می شود . او مطرح می به توجه روی مشکالت روی نیاز  "دمکراسی انجمنی"روی 

کند که در کشورهای توسعه یافته که دمکراتیزه کردن و تقویت جامعه ی شهری برای قراردادن مسئولیت سیاسی و وظایف 

 حکمرانیبحث اودر مورد  .حکومتی بیشتر در اختیار شهروندان تالش کرده است ، یک دمکراسی رشد یافته موردنیاز است 

شهری این است که به ابعاد سیاسی و فنی مربوط می باشد . از لحاظ سیاسی ، اکثرجمعیتهای شهری در کشورهای درحال 

( ثابت می کند که تمرکز نیروی انسانی دستمزدی در مراکز شهری ، به گونه ای 1177) 24توسعه ، فعال شده اند . کاستلز

های سازماندهی شده فراهم کرده است که جمیعا ، برای حقوق و سپس برای کاالها و خدمات چانه  تاریخی ، منبعی از گروه

( ، همچنین ، مسئله ی آگاهی سیاسی ساکنان شهری در رابطه با 1191) 27و ون نارسن  26( و شورمن1196) 25زنی کنند . لو

شهری باید در یک محیط  حکمرانیبعد سیاسی  نیروی کار در مباحث خود از جنبشهای اجتماعی شهری را مطرح می کنند .

بحثها و تغییر نظرات دولت و گروهها در جامعه ی شهری، به ارتباط اجتماعی بررسی شود تا زمینه ای را فراهم کند که در آن 

بازوی باید برای ایجاد این مورد پیرامون سراسر  خوب حکمرانیمی دهد . شدناز شکنجه یا تبعیض اجازه ی مطرح بدون ترس 

برای  خوب( شفافیت را به عنوان اساسی 1115)29سه بخشی دمکراسی ، توسعه ی سیاسی و اجتماعی تالش کند . پینهریو

بسیار دست کم گرفته شد : اعتماد در بخش  حکمرانیایجاد اعتماد فرض می کند .اعتماد به عنوان عنصری سازنده برای 

از روندکارهای  ی شهری ارزیابیت دارد ، و در بخش گروه ها در جامعه حکومت برای کسب اطمینان از اینکه دولت مشروعی

 بهتر در قلمرو اطالعات و سیاستها . دو روند کالن افزایش اقتصادهای بازار و پیشرفت 

                                                           
21 - Potter                                      
22 - Thomas 
23 - Hirst 
24 -Castells     
25 - Lowe 
26 - Shuurman 
27 - van Naerssen                           
28 - Pinherio 
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چندگانه باوری سیاسی به این معنی است که دولتهای ملی اکنون به یک اجتماع جهانی وسیعتر تعلق دارند که شروع به 

می کند که روندهای کالن مذکور راه حلهای موردتوجه باشند . ارزیابی سیستم های سیاسی در کشورهای در حال تقاضا 

از اینکه چگونه اکثر  ارزیابیمقداری  هستیم ، حکمرانیاگر ما به دنبال ارتباط دادن این به  توسعه موضوع این بخش نیست ، اما

( شرح می دهند 1111) 31و سراگلدین  21زمیل – للند. کرده اند ، الزم است کشورهای درحال توسعه به گونه ای سیاسی نمو

را شکل می دهد ، از طریق  حکمرانیکه چگونه اثرات خارجی ) ملتهای اهداکننده ، آژانسهای چندجانبه ( نسبتا بعد سیاسی 

 در فرآیند سیاسی شدن . فشار آوردن به کشورهای در حال توسعه برای اتخاذ راه حل های ویژه یا سبب مشارکت بهتر

 

 بعد سازمانی  -5-3

این پرسش که آیا شهروندان از آزادی برای سازماندهی طبق تمایالت مشخص لذت می برند ، بسیار وابسته به بعد سیاسی 

 شود است . چندگانه باوری سازمانی می تواند به عنوان سازوکاری مهم برای رقیق کردن قدرت سیاسی مرکزی انحصاری دیده 

به عنوان یک بخش متمایز ، قالب کهن بخش خصوصی در برابر بخش عمومی به عنوان دو اردوگاه سازمانی . بازشناسی اجتماع 

بخش اجتماعی امکانات جدید برای گروه ها در جامعه ی ( شرح می دهد که پیشرفت 1111) 31شکسته شده است . کورتن

د زیرا آنها با سیستم تاسیس شده ی موسسات جور نبودند ، عرضه کرده ر گذشته به حاشیه رانده شده انشهری ، کسانی که د

در کشورهای توسعه یافته است  حکمرانیدر کشورهای درحال توسعه پیوندیافته با  حکمرانینوشته ها روی بعد سازمانی  است .

( بحث می کند ، جایی است که یک سازوکارمی تواند برای ایجاد مقررات عمومی 1113، زیرا این بعد ، همانگونه که هیرست ) 

بعید ، توسعه ی رشد روابط مبنی برتعاون و اعتماد و بنابراین ، اطمینان یافتن از یک جریان اطالعات و تعهد روی بخش همه 

( مقدمتا در بعد 1114زیگران الزم برای پیگیری کیفیت در اقتصادهای بازاری ایجاد شود . اکثر تجارب بانک جهانی )ی با

 است و بعد به بخشهای زیرتفکیک شده است :  حکمرانیسازمانی 

  مدیریت بخش عمومی 

  چارچوب قانونی 

  رهیافتهای مشارکتی 

  هزینه های نظامی 

  نهادها 

 حقوق بشر 

میالدی برای کشورهای درحال توسعه  1191های تعدیل ساختاری پیشنهادشده توسط بانک جهانی سراسر دهه ی برنامه 

. این تالشها در اطالح سازمانی ارائه داده شده به حکومتها که این بسته  به طور غیرمستقیم فرآیندهای اصالح سازمانی بودند

اجرا می کردند . بعد سازمانی  اعی برای مزیتهای بخش خصوصیهای مشروعیت را برای اصالح موسسات اقتصادی و اجتم

، شکستن سازوکارهای موجودبرای فراهم سازی منصفانه ی خدمات برای همه ی گروهها را نشان می دهد . کالرک  حکمرانی

( هر دو بحث می کنند که بخش اجتماعی در یک بخش خبره و ماهر و برای برخی کاربستهای 1196)32 گلید( و می1111)

ترکیب یافته ی وسیع معموال مربوط به بخشهای عمومی وخصوصی در راههای تخیلی استنتاج کرده است . موسسات تاسیس 

که برای نگهداشت وضع موجود دست علی شده ی بخش های عمومی و خصوصی بتدریج تغییر می کنند ، اما هنوز نیروهای ف

مادامی که در قلمرو روابط  نخورده از میان سلسله مراتب ، ایستایی ، انهدام ، تباهی و فساد در قلمرو سازمانی تالش می کنند .

اکثر  تغییر ، از طریق بعد اجتماعی ، اجبار ، تعارض و تقابل مقاومت می کنند . اجتماعی ، موسسات تاسیس شده در برابر

نوشته ها روی اصالح نهادها بیشتر از ایجاد نهاد جدید تمرکز می کنند . مدیریت بخش عمومی ، مقدمتا اصالح خدمات شهری 

( به واسطه ی 1114از زمانی که توسط بانک جهانی ) خوب حکمرانی، مدیریت مالی عمومی و اصالح کسب و کار است . 
                                                           

29 - Landell-Mills                                                        
30 - Serageldin 
31 - Korten 
32 - Midgley            
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پاسخگو دلی از یک بخش عمومی کوچکتر هدایت شد ، با یک دیوان ساالری اصالح مدیریت بخش عمومی درک شد ، توسط م

و حرفه ای که محیطی توانا برای بخش خصوصی فراهم می کند ، مجهز شد . اهداف این اصالح ، مدیریت اقتصادی موثر و 

وان مدیریت کاهش فقر پایدارشده هستند . اصالح خدمات شهری توسط مستحکم سازی و محدودکردن هزینه ی تحت عن

 منابع انسانی مشخص شده است . 

به چارچوبی قانونی نیاز دارد که به اندازه ی  حکمرانی( ثابت کرده است که طبیعت پویای فرآیند 1113) 33 مک اوسالن

کافی برای تطبیق با تغییر ، در عین حال مرتبط با زمینه ای که این دخالت برنامه ریزی شده رخ می دهد ، منعطف باشد 

کند . .چارچوب قانونی باید عدم تعادل فعلی را که از نخبگان در اکثر فرآیندهای توسعه ی شهری طرفداری می کند ، درست 

( به سمت فراهم سازی 1114میان چیزهای دیگر به واسطه ی اصالح قانون ایجاد خواهد شد . بانک جهانی )  حکمرانیاصالح 

در بسته ی وسیعتر خود از اصالح اقتصادی حرکت کرده است . بانک تصدیق می کند که برای  تعلیم قانونی و زیرساخت قضایی

، چارچوبی قانونی که نیازها و توانایی ها ی جامعه ی طراحی و اجرای پروژه های خود حفظ بیشتر رهیافتهای مشارکتی برای 

 ، تقویت شود . خوب حکمرانیشهری وسیعتر را منعکس می کند ، باید برای حفظ 

 

 بعد فرهنگی  -5-4

( اظهار می کند که پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تنها هدف توسعه نیست .  آزادی از ترس و توقیف 1191)  34سن

غیرقانونی و خودسرانه ، آزادی سخن ، تجمع آزاد و حق کاندیدشدن و نگهداشت منصب سیاسی می تواند همه به عنوان عناصر 

اشت زندگی پرمعنی ، مسئله ی وسیعتر فرهنگ به عنوان بعدی مهم در یک زندگی پرمعنی تر و کاملتر نگریسته شوند .با انگ

نمی تواند بر مبنای دقیقا شالوده های مشابه در همه ی جوامع باشد .  خوب حکمرانیمطرح می شود .  حکمرانیمشخص از 

حصولی از یک باید براساس فرهنگ محلی محلی متمایز و تاریخ منحصربفرد دولت نوین و نهادهای آن باشد . دولت نوین ، م

 . شروع شدارزیابی ممتد است که در اروپا در اواخر قرون وسطی 

بحث می کند که دولت به طور بین المللی تنها به ابزار سازماندهی شده برای حکمرانی برجامعه ی شهری شده  35مارتین

که مستبدانه دولت ایجاد شده برای گام برداشتن از بلوغ به جهان نوین بر فراز در اکثر کشورهای در حال توسعه ، است . 

استقالل منتظر بوده است ، وظیفه ی توسعه دادن محصول ، تخصیص و توزیع منابع و ایجاد زیرساخت اقتصادی و اجتماعی به 

( ابراز می 1111ونه که مارتین )طور پیش فرض برای دولت احساس می شود . دولت در فضایی خال عمل نمی کند . همانگ

کند ، در محیطی که در آن مردم در اعتقادات مشخص و ارزشها سهیم هستند ، برای بعضی اهداف رقابت کرده و برای برخی 

دیگر ائتالف می کنند . و در نظرات در مورد قدرت و اینکه چگونه باید اجرا شود ، متفاوت هستند ، عمل می کند . قوانینی که 

مرکزی حاکم درآن جامعه یکدست هستند ،اما بعالوه از توافقات فرهنگی هر جامعه پذیرفته می شود ، توسط ارگان  توسط

جدا باشد و صریح یا ضمنی درباره ی اینکه چه چیزی قابل قبول و مطلوب است ، قراردادی است . دولت نمی تواند از فرهنگ 

 فرهنگی خویش در نظرگرفته شود .نیز نمی تواند بدون ارجاع به زمینه ی  حکمرانی

( فرض می کند که فرهنگ باید به انضمام کل یک مجموع کم وبیش 1161) 36تعریف فرهنگ ارائه شده توسط لیریس

رفتار مردم متعلق به یک گروه معلوم هدایت می  –صریحا یا ضمنی  –منسجم از نظرات ، سازوکارها ، سازمانها و مصنوعات 

کند که دن توافق کرده است ، باید ارزیابی بو خوب حکمرانیگیری اینکه چگونه یک جامعه برای کند ، درک شود . در پی

مقداری توافق مربوط به اینکه چه چیزی خوب در نظر گرفته می شود ، وجود داشته باشد . چیزی را جامعه برای انجام آن 

آماده است تا به این هدف برسد ، تحت تمرکز دقیق درمی آورد .  مقدمتا ممکن است سطحی به نظر برسد ، اما مفهوم مجموع 

ایجاد می کند که جهتگیری اخالقی یک جامعه ی مشخص را با نهادها و ساختار مرجع   نظرات شامل در فرهنگها لزوما کدی

                                                           
33 - McAuslan 

 
34-  Sen 
35 - Martin           
36 - Leiris 



13 

 

 ( شرح می دهد که فرهنگ ،بهترین درک به عنوان1111) 37این مجموع ایستا یا بسته نیست . امسل خویش مرتبط می کند .

است . فرهنگها پویا هستند و برای  یک چارچوب بی قاعده و استنتاجی است که مبنتی برعمل گروه ها و میانکنش در جامعه

ها در هر جامعه ی معلوم تغییر می کنند . به عبارت دیگر ، کیفیت  هپاسخگویی به اثرات خارجی روی آنها و میانکنش بین گرو

 از یک فرهنگ در جامعه به دیگری و از یک دوره به دیگری مشتق می شود . حکمرانی

از بخشهای نخستین ، مسلم بود که دو روند کالن پدیدار شده است و یکی که مربوط به این بخش از مطالعه می باشد ، 

نویسندگان ، شامل تام اقتصاد سرمایه داری است .بعد فرهنگی نوگرایی سرمایه دار تعبیر را در شهر یافته است . بسیاری از 

شینی دلیل نوگرایی سرمایه داری است که فرآیندی وسیع از همگرایی در ( پیشنهاد می کنند که شهرن1111) 39لینسون

( بحث می کند که در مرکز این توسعه سرمایه داری ، فرهنگ یا کاربست 1111فرهنگهای جهان ایجاد می کند . تام لینسون )

 41و برکن بریج 31آپادیوریفرهنگی ، همانگونه که او شرح می دهد ، مصرف یا مصرف گرایی بوده است . بعالوه این توسط 

توسعه داده شد که آژانس واقعی در فرآیند ، تولید کننده و نیروهای مرتبط بین المللی تولید که ( در یک بحث مرتبط 1111)

از کلید اغوا کننده ی تبلیغ بعالوه ی ابزارهای دیگر مانند جنگ افزار، پوشاک و فناوری جدید برای به دام انداختن مصرف 

(این سنخیت را به عنوان یک ویژگی از چیزی که او فرهنگ توده ی جهانی 1111)  41فاده می کنند ، است . هالکننده است

، به واسطه ی بعد ارائه ی  خوب حکمرانیمی نامد . فرهنگی که بر تمرکز سرمایه درفناوری غربی و فنون غربی متمرکز است . 

ین اقتصاد وضعیت چیزی که جوامع مختلف می خواهند و می توانند معادله ، باید به گزینه ی فعلی مسیع مطمئن برای ا

 داشته باشند ، محدود شود . 

یک ویژگی نوگرایی ، فرآیندی است که توسط قلمروهای مختلف زندگی به گونه ای پیشرونده جدا می شود . گذشته از 

مولد از نقش تولیدی ) خانه از کار ( ،کلیسا از  این تقسیم نیروی انسانی در کار ، مثالها شامل جدایی کار خانگی یا نقشهای

در پی بازگرداندن احتمال وفق دادن این جدایی ها از  خوب حکمرانیدولت ، قانون از اخالقیات ، دولت از جامعه می باشد . 

 د .، دولت باید از طریق ارائه ی بهتر به جامعه نزدیکتر شو  حکمرانیطریق سیاستهای اجتماعی است . در ضوابط 

وجود داشته باشد ،  خوب حکمرانیاگر یک پیش نیاز ضروری و غیرقابل تقلیل برای  "( اظهار می کند که 1111مارتین )

یک مجموع مشترک از ارزشهای  –نه لزوما برای موافقت با آن  –نیاز به همه ی کنشگران سیاسی و اجتماعی برای اشاره به 

 ."اخالقی خواهد بود 
 

 شهری  خوب حکمرانی راهبردی کلید دستیابی بهبرنامه ریزی  -6

 برنامه ریزی شهری  -6-1

تمرکز اخیر روی حکمرانی ارتقایافته در شهرها نگرانی هایی درباره ی آینده ی برنامه ریزی شهری ایجاد کرده است . طی 

مطرح شد مبنی بر اینکه آیا حکمرانی خوب ، بر گزار شد ، پرسش هایی  2114جلسه ای که فوروم جهانی شهر در سال 

. [9]محور دارد یا نه  –جانشینی برای برنامه ریزی است و آیا برنامه ریزی هیچ نقش مهمی در کل توسعه ی اقتصادی بازار 

اتیک و برنامه ریزی و حکمرانی با هماهنگی و نه با اهدافی متقابل ) برنامه ریزی به طور سنتی تکنوکرکسب اطمینان از اینکه 

محور ( ، مسائل کلیدی هستند که مقامات  –از باال به پایین و حکمرانی در جدیدترین تاکیدهای خود ، مشارکتی و ذینفع 

محلی و بدنه های حرفه ای در حال دست و پنجه نرم کردن هستند. برای مرتبط ماندن در چنین زمینه ای ، و برای داشتن 

شینی ، حرفه ی برنامه ریزی و بنابراین کاربست برنامه ریزی نیازمند تعریف مجدد توانایی تامین چالش های معاصر شهرن

 خویش است .

                                                           
37 - Amselle    
38 - Tom linson 
39 - Appadurai   
40 - Breckenbridge 
41 - Hal 
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حرفه ی برنامه ریزی در حقیقت با فراز و نشیب های بسیاری در طی چهار یا پنج دهه ی اخیر مواجه شده است . به طور 

مسکن ،  –توسعه  ط آن حکومت می تواندکه توس می شدسنتی برنامه ریزی شهری به عنوان ابزارهایی در نظر گرفته 

در این حالت ، به دنبال تدارک چشم اندازی بلندمدت برای زیرساخت های اجتماعی و کالبدی را به ساکنان شهری ارائه کند . 

زمین و مسکن و  یک توسعه ی شهری براساس تحلیل جامع موقعیت مشخص و پیش بینی های دقیق تقاضا و عرضه ی

رنامه ریزی توسط چشم اندازها ، اهداف و راهبردهای تعمدی برای توسعه و تفسیر آنها به صورت کاربری زمین خدمات بود .  ب

، زیرساخت ها و سایر برنامه ها اداره می شد. در بهترین حالت خود ، برنامه ریزی ، یک محیط زندگی خوب ، ارئه ی خدمات 

در شهرها را تضمین می کرد . در بدترین حالت ، غیر واقع بینانه ، با چشم کارا ، توسعه ی اقتصادی کارآمد و انسجام اجتماعی 

اندازهای پرآب و تاب و اغراق آمیز جدا از واقعیت ، تکنوکراتیک و طاقت فرسا بود. این نوع برنامه ریزی به عنوان فرآیند تصمیم 

و به ی تعیین و کنترل استفاده از زمین و منابع سازی از باال به پایین ، مجموعه ای از چارچوب های تنظیمی سفت و سخت برا

عنوان فرایندی پرهزینه و زمان بر که به ندرت اجرایی می شد، به نظر می رسید . شکست های برنامه ریزی جامع ، رهیافت 

 برنامه ریزی مسلط ، طبق معمول برای اثبات نکاتی ذکرگردید .

، رهیافتهای اقتصاد آزاد مطرح گردید . شهرها بدون نظم  1111و  1191با سقوط برنامه ریزی از اوج ، در طی دهه های 

مشخص با غلبه ی روزافزون منافع خصوصی بر منافع عمومی رشد کردند . دو دهه توسعه ی بازار محور و  اقتصاد آزاد ، شهرها 

و برابری به شرایط بدی دچار کرد .واضح بود که اجازه دادن به بخش خصوصی برای را از لحاظ پایداری ، قابل سکونت بودن 

مسکن ، زیرساخت و حمل و نقل بدون هدایت کافی ، محرومیت و نابرابری را تشدید کرده است .  ،مانند زمین  یکنترل منابع

 هان تبدیل شد.محرومیت به ویژگی مسلط بسیاری از شهرهای جغیر رسمی بودن ، غیر قانونی بودن و 

زمان برای بازگشت برنامه ریزی شهری و یک شهرنشینی جدید فرا رسید ، هر چند در پوششی جدید ، با تمرکز روی 

رهیافت های راهبردی و مشارکتی . برنامه ریزی راهبردی به عنوان مخالف رهیافت های برنامه ریزی سنتی ، انتخابی تر از 

نه تنها بر اساس ارزیابی جنبه های کالبدی شهر بلکه براسا نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و محور بوده و  –برنامه جامع ، عمل 

 [1] تهدیدات اجتماعی ، اقتصادی و محیطی قرار داشت .

 

 برنامه ریزی راهبردی و حکمرانی خوب شهری -6-2

نشاندهنده ی این است که برنامه ریزی  (UN-HABITAT برنامه ی سکونتگاه های انسانی سازمان ملل) تجربیات اخیر

نه برنامه ریزی محافظه کار ، از باال به پایین و تکنوکراتیک جامع ، بلکه  ابزاری کلیدی برای تضمین حکمرانی خوب است .

محور و مشارکتی است . برنامه ریزی راهبردی به شهر برای پاسخ به رخدادهای با –برنامه ریزی راهبردی که انتخابی ، عمل 

رنامه ریزی قابلیت های اجرا و منابع تغییرات سریع ، مدیریت تغییر و ارتقای کیفیت زندگی یاری می رساند . این نوع ب

موردنیاز را مد نظر قرار داده و با گستره وسیعی از ذینفعان در تعامل قرار می گیرد . برنامه ریزی راهبردی بر اساس شراکت با 

 قرار دارد و نه مجازات قانونی یا قدرت تحمیل شده .جامعه ی مدنی و بخش خصوصی 

ه ریزی راهبردی و حکمرانی خوب بر اساس یک چارچوب مشابه هنجاری قرار داشته و این اعتقاد وجود دارد که برنام

 :[1] تعدادی ویژگی مشترک دارند 

 : مشارکت عمومی سنگ بنای رهیافت های جدید برنامه ریزی و یکی از  مشارکت عمومی و درگیری مدنی

باید توانمند و قدرتمند شوند تا به مشخصه های حکمرانی جامع است . همه ی شهروندان ، به ویژه زنان و فقرا ، 

گونه ای موثر در فرآیندهای تصمیم سازی مشارکت کنند. درگیری جامعه ی مدنی حاکی از این است که زندگی با 

همدیگر یک عمل منفعل نیست : در شهرها مردم باید فعاالنه در منافع مشترک همکاری نمایند .این مورد به ایجاد 

ترک و حقوق اجتماعی و مسئولیت هایی که در حقیقت نیازمند تولید محیط مناسب حسی از ارزشهای مدنی مش

 برای مشارکت عمومی پاسخگو هستند ، یاری می رساند. 

 : حکمرانی عادالنه در شهرها حاکی از دربرگیرندگی با دسترسی بی غرض ) برای بیکاران ، زنان ، بچه ها یا  برابری

ی زندگی شهری است . برنامه ریزی اساسخالقی یا معلولین فیزیکی ( به ملزومات بزرگساالن ، اقلیت های مذهبی و ا



15 

 

توسعه حامی فقرا مستلزم تاکیدی مجدد بر برابری با اولویت های سازمانی برای تمرکز روی سیاست ها و 

 سازوکارهای  حامی فقرا برای پاسخ به نیازهای پایه ای بیشترین گروهای آسیب پذیر در جامعه است .

 : پاسخگویی در حکمرانی شهری ، مسائل مرتبط با سازوکارهای شفافیت در عملکرد های عملیاتی  پاسخگویی

جمعیت محلی و نارضایتی های مدنی ، استانداردهایی پاسخگویی در جهت سطوح باالی حکومت ، ، حکومت محلی 

د . این موارد ، مالحظات بحرانی در برای انسجام حرفه ای و شخصی و حکومت قانون را مورد شناسایی قرار می ده

 رهیافت برنامه ریزی راهبردی است .

 

 نتیجه گیری -7
شهرنشینی سریع در دوران اوج خود منجر به فقر ، غیر رسمی بودن و محرومیت در بسیاری از نقاط جهان ، به ویژه در 

ل توسعه و کشورهای در حال گذار شده است . تمرکز بیشتر بر حکمرانی خوب شهری و تاثیرات آن بر توسعه کشورهای در حا

د . سعی بر این بود که بر برنامه ریزی برای دستیابی به شهرهای با حاکمیت خوب تاکید شی پایدار شهری است . در این مقاله 

 اند از طریق یک رهیافت برنامه ریزی راهبردی حاصل شود .د که چگونه حکمرانی بهبودیافته می توتشریح گرد

برنامه های جامع سنتی همه شمول با مشکل تامین بودجه روبرو بوده و اغلب از نیاز برای ارائه ی راه حل ها برای حل 

منابع به شدت  از لحاظمشکالت شهری دور هستند . همانگونه که شهرداری ها برای کارآمدی و کارایی بیشتر در اعمال خود 

محور و مشارکتی خود می تواند به تعریف اولویت ها  –هستند ، برنامه ریزی راهبردی با رهیافت انتخابی ، عمل محدودیت در 

شارکت عمومی در تصمیم سازی توسعه ، شفافیت و پاسخگویی به این اولویت ها یاری رساند . م و بسیج منابع برای پاسخگویی

به همراه تخصیص و استفاده ی عادالنه و کارآمد منابع ، همه ی اصول مرکزی حکمرانی خوب  ،خود تصمیم سازان به ذینفعان 

 نیز هستند .   
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