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  چكیده
به باال  ينیاز پا یزیبرنامه ر كردیو رو یمشارکت ی، استفاده از راهبردها یشهر یتوسعه  تیریو مد یزیبرنامه ر ندیدر فرآ

 یزیبرنامه ر دیجد یها یوجود در تئور نیقرار گرفته است. با ا یشهر رانیو مد زانیمورد اجماع نظر برنامه ر جیبه تدر

برنامه  نیبر لزوم مشارکت در مداخله در شهرها تاکيد شده است. هدف در ا نينبر نقش مردم در امور شهر و همچ یشهر

و  یآت یلهانس یمنابع برا یداریتالش، بر پا داریپا یشهر تیریاست. در مد یشهر  داریپا یبه توسعه  دنيرس یزیر

نسلها  یتمام یبرا یشهر هو رفا یخدمات عموم یبه سطح قابل قبول یابيمنابع در کنار دست بیاز اتالف و تخر یريجلوگ

به  یتحليل یبا روش توصيف یالكترونيك یها گاهیو پا یاز منابع کتابخانه ا یشده با بهره گير یمقاله سع نیباشد. در ا یم

برنامه  یبرا یگام یمفاهيم مطرح در منابع جهان یساز - یخوب پرداخته شود تا ضمن بوم یشهر تیریتبيين اصول مد

اصول به صورت گام به گام به سطح  نیا یبرداشته شود. اميد است با به کارگير یو منطقه ا یشهر داریتوسعه پا یزیر

 برسيم. داریشهر پا یمطلوب از شيوه اداره شهر برا

 یتساو ،یکارامد مشارکت، دار،یتوسعه پا ،یشهر تیریمد کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 بطوریكه–(UNCHS,1222درصد جمعيت دنيا در شهرها زندگی می کنند ) 02،  1272پيش بينی می شود در سال  این

 به بزرگ روستایی مراکز تبدیل) شهرها تعداد افزایش شهر، به روستایيان مهاجرت:  هستند امردخيل دراین اساسی عامل سه

 طبيعی رشد ، شهر1213 ← 1732 ،سال شهر111 ←1771عریف شهر و ایجاد شهرهای جدید( سال ت در تغيير شهر،

 میجرا شیشدن، افزا یو دو قطب یتساو عدم فقر، جانبه همه رشد: نظير شهری مشكالت باعث فزاینده رشد این. جمعيت

و اداره شهر را بيش از پيش روشن می شده است. این مشكالت لزوم توجه به مدیریت  رهيو غ یآمدن سطح زندگ نیيپا ،یشهر

 سازد.

به عنوان یك منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سكونتگاه های شهری  شهر

نقش بسيارمهم و تعيين کننده دارد . از دیدگاه دیگر ، می توان مدیریت شهری را درمسير یك توسعة قانونمند و پایدار مورد 

این جهت اهميت دارد که نحوة مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری ،  ( این مورد ، بيشتر از1731عه،يتوجه قرار داد.)ش

می تواند در بهبودسكونتگاه های انسانی وپایداری توسعة شهری ، مهمترین نقش را ایفا کند . زیرا عامل اجازه دهنده و تنظيم 

منطقی انرژی ، کاهش مصرف  ليدکنندة برنامه های شهری از کارآیی مدیریت شهری نشأت می گيرد . در این زمينه ،تو

، به نقل از 1731عه،يغيرضروری و بازیافت منابع طبيعی از جمله زمينه های تلقی شهر به عنوان یك منبع توسعه است )ش

 ( 3-1: 1737گزارش دبير اجرایی کمسيون سكونتگاه های انسانی سازمان ملل، 

ی متخصص و تأمين بودجه های مورد نياز نيز نيازمند بهبود بودن برنامه ، سازماندهی تشكيالتی،استفاده از نيروها دارا

و  رانیدر ا ريچند دهه اخ یمدیریت شهری است تا بتواند شهرهای امروزی ما را بخوبی اداره کند .لذا با توجه به تجربه ها
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 یازنگری یشهر یحهاطر یریتحقق پذ زانيبودن م نیيپا نيامور شهرها و همچن ی رهدر ادا اريبس یوجود مشكالت و تنگناها

 رسد. یبه نظر م یبه کار برده شده در اداره شهر ضرور یدر معان

 فیتعار-2
 :یشهر تیریمد -2-1

روش دستيابی به اهدافی است که برای یك سازمان در نظر گرفته می شود و وظایفی است که بر عهدة مدیر  مدیریت،

گذارده می شود . مدیریت به معنای برنامه ریزی ، سازماندهی، نظارت و ایجاد انگيزش است.چنانچه شهر به مثابة یك سازمان 

ه امور شهر از فنی استفاده گردد که مدیریت شهری نام دارد . مدیریت ادار ورقلمداد گردد، الزم است که در رأس آن و به منظ

شهری باید برای شهر ، برنامه ریزی هایی را به انجام برساند ، فعاليت های شهری را سازمان دهد و بر فعاليت های انجام شده 

جام چنين مواردی به آگاهی از اصول ( ان1731نظارت کند و حتی برای انجام بهينة امور ، انگيزش ایجاد نماید )سعيدنيا، 

 (1731عه،يمدیریت ، برنامه ریزی ، ارتباطات، انگيزش، سازماندهی، هدایت و رهبری ونظارت و کنترل باز می گردد.)ش

 

 :داریتوسعه پا-2-2

 یاهنسل حاضر بدون مصالحه با نسل یازهايشد: رفع ن فیتعر نيچن داریتوسعه پا «نيکنفرانس زم»در  1111سال  در

 ندیفرا داریتوسعه پا»کرد:  فیگونه تعر نیرا ا داریتوسعه پا ست،یز طيمح یجهان ونيسيها. کمآن یازهايدر باره ن ندهیآ

 یازهاياست که با ن ینهاد یرييو تغ یتوسعه تكنولوژ یريسمت گ ها،یگذارهیسرما تیاست در استفاده از منابع، هدا یرييتغ

که الزمه  ندیفرا كیبه عنوان  داریتوسعه پا: »دیگویم داریدرباره توسعه پا« برانت لند» ونيسيکم« سازگار باشد. ندهیحال و آ

و  استشرفتهيجوامع پ یفرهنگ ،یاجتماع یها یبرنده کاست انيو از م تيکه اساس بهبود وضع یندیاست. فرا شرفتيبهبود و پ

در حال  یکشورها ژهیجوامع و بو یتمام یو فرهنگ یجتماعا ،یمتعادل، متناسب و هماهنگ اقتصاد شرفتيموتور محرکه پ دیبا

 (1730)عباسپور، « توسعه باشد

 حقوق شهری: -2-3

قوانين، قواعد و مقرراتی است که روابط شهروندان با ادارات شهر و نهادهای ذی مدخل در امر محلی و شهری را  مجموعه

 (11-1733:11تنظيم نموده و حقوق تكاليف ناظر بر شوراها، شهرداریها و سایر ادارات شهری را تبيين می کند)کاميار، 

 نمود: حقوق شهروندی را به صورت زیر ميتوان تعریف

 به معنای دقيق کلمه چيزی است که فرد با داشتن تكليف در قبال دیگری مستحق آن است. .1

 شخص به خاطر مصونيت از قانون مستحق آن است. .1

 امتياز .7

 (1733قدرت با هدف ایجاد رابطه حقوقی )سایت حقوقدانان، خرداد  .2

 

  1نظام مدیریت شهری -3

شده است این تغيير یك جهت گيری است از مفهوم و  یراتييدچار تغ دیبه شكل جد یاز شكل سنت یشهر تیریدنظام م

کند یعنی برنامه ریزی و  یرا ارائه م نیيمفهوم از باال به پا كی ی. که اولGovernanceبه سوی مفهوم  Managementاصول  

 انيم زیتما انيبه باال . آنچه که در ب نیيمی کند بر یك سيستم از پا تاکيد Governanceمدیریت از باال. در صورتی که مفهوم 

کاربرد دارد  یتجار یشرکت ها یدارد و اغلب برا یساختار رسم  Management است که نیتوان گفت ا یدو مفهوم م نیا

 پر رنگ است. اريدارد نقش مردم در آن بس یرسم ريغ یساختار Governance  یول

                                                 
1 conventional system 
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 یندهایشود که با فرا فیتعر یاستگذاريس «یمردم» یندهایتواند به عنوان فرا یم governance تر قيسطح عم كی در

 مرتبط است. رد،يگ یمردم انجام م یو برا  لهيکه بوس یريگ ميتصم

  
 یسنت یشهر تیری: مد1 نمودار

 

 
  

 دیجد یشهر تیری: مد1 نمودار
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 یم یريگ ميتصم  یچه کس نكهیشود به ا یمتمرکز م governance ،یريگ ميتصم یو چگونگ ندهایبر فرا ديبر تاک عالوه

 نفعانیو ذ گرانیشامل باز governance تيماه نی. بنابرارديگ یقرار م ماتيتصم نیو معرض ا ريتحت تاث یکند و چه کس

مفهوم  كی(، حكومت را به عنوان 1221عمران سازمان ملل متحد ) امهاست. برن گریاز طرف د ندهایطرف و فرا كیاز  یشهر

 یبر مسائل مال ژهیبه و ،یمدن یاز جمله قدرت شهر ،یدولت یشناسد که در داخل و خارج از مقامات و نهادها یم تيبه رسم

 قدرت دارد. یرسم

 قیاز طر ییشود. اگرچه تمرکززدا یمفهوم ساز ییبه سمت تمرکززدا رييتواند به عنوان تغ یم governance نیبنابرا

به سطح  دنيرس یاست . برا یو مال یو سازمان ی، ادار یاسيبه باال شامل تغييرات س نياز پائ راتييای از تغمجموعه

governance است. البته  ازيمورد ن نيباال به پائ كردیرو قیها از طر یريگ ميصمو ت فیاز انتقال قدرت ، وظا یمجموعه ا

و تحت  تیتواند حما یم governanceسازد ، اما  نيرا تضم governance یريتواند شكل گ ینم ییبه تنها ییتمرکز زدا

 .رديقرار گ ییتمرکز زدا ريتاث

تعامل و  یکس رد،چهيگ یم ميتصم یگذارد،چه کس یم ريتاث یچه کس گریوابسته به قدرت است.به عبارت د 1ییحكمروا

 رندگانيگ ميشود و چگونه تصم یم دهيشن نفعانیذ گریشهروندان و د یاست.چگونه صدا ییر به پاسخ گواثر متقابل دارد و قاد

 هستند. ریپذ تيمسئول

وجود  دارد  گریاز طرف د governanceطرف و  كیاز  government/ Managementبين مفهوم  یاساس یها تفاوت

 یم Management ای governmentتر از  عيتر و وس یمفهوم کل كی یدارا 1اداره شهر وهيش ای ییمفهوم حكمروا كهیبطور

 باشد.

 رينظ یو ادار یرسم ميآن با ساختار ها و مفاه یساز هيشب ای یساز كسانی،  governance یو گستردگ یدگيچيپ

government/Management سازد. یرا دشوار م 

، نقش   7نفعانیو ذ گرانیبازهمه  لهيشهر بوس تیریشود به اداره و مد یمربوط م ancegovern كهيدر حال -

government مفهوم  نیاست . بنابرا یرسم یدر قالب ها یريگ ميو نظارت بر تصم ی، رهبر 2تیعبارتست از هدا تیریو مد

governance تر از  دهيچيپ اريبسgovernment/ Management  . است 

 

 :ی(محلgovernance)ییمشخصات حكمروا-3-1

خاص و  یها ییتوانا ییشناسا ی، برا یمحل یخط مش یدراجرا تیفاصله و وقفه و محدود ییشناسا ی: براصيتشخ

 یمحل ییدر حكمروا یزیبرنامه ر یها هیاثبات پا ی، برا ازيمورد ن یاستعداد ها

است  یمحل ییگزارش هدفمنداز حكمروا كیبه  دنيبه منظور رس ییو عملكرد حكمروا تي: نظارت بر ظرفیابیو ارز نظارت

 پاسخگو بودن را دارد. ییساختار توانا نیو بنابرا

و به منظور  یمحل ییو شهروندان در حكمروا یکردن جوامع شهر ريدرگ یبرا یخط مش كی جادیا یو گفتگو: برا مدافعه

 است. یشهر ییدر ساختار حكمروا راتيياعمال تغ یبرا نفعانیذ به دنيقدرت بخش

 

 ییتمرکز زدا ندیفرا-3-2

حياتی د ر ارتباط با موفقيت و یا عدم موفقيت تمرکز زدایی به ميزان و عمق فرایند تمرك ز زدایی وابسته است.  مسئله

عدم Deconcentrationست.  به عنوان مثال بطوریكه واژه تمرك ز زدایی ا ز لحاظ وسعت و درجه دارای سطوح متفاوتی ا

                                                 
1 governance 
2urban governance 
3 Stakeholders 
4 guidance 
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که  كهير حالپردازد ، د یم یگير ميبه سطوح پائين تر تصم فيو تكال فیاز وظا یبه جابجا کردن تعداد مشخص 1یفشردگ

مدل ا ز انتقال منجر به شكل  نیا یماند بطورکل یم یباق یهمچنان تحت کنترل دولت مرکز یاصل یها تيو مسئول فیوظا

 شود. یم یدولت د رسطح محل یگير

 یبه دولت محل یها ا ز دولت مرکز تيشده به  عنوان انتقال قدرت و مسئول فیتعر devolutionتر  قيسطح عم كیر د

 ود.ش یدولت محل یتواند منجربه شكل گير یکه م یگير ميوابسته تصم یسازمان ها ایمستقل و 

 
 :تفاوت دولت محلی و دولت در سطح محلی1شكل

   

  یسطح محلدولت در  ای” Deconcentration“شكل سمت چپ 

 یدولت محل ای"Devolution "سمت راست  شكل

 

 : ییبعد تمرکز زدا سه

  یاسيس ییتمرکز زدا (1

 یمل یها رشاخهیز تيو نفوذ و صالح یوقدرت قانون گذار یاسيسطح س انتقال

 یادار ییتمرکز زدا (1

 یساز ادهي، پ یزیمثل برنامه ر یو کارکرد یاصل یها تيگرفته شده در مسئول یها ميتصم تيسطح نفوذ و صالح انتقال

 یمل یشاخه ها ریز ،ییو کارآ یاز خدمات عموم یدادن تعداد انتخاب شده ا لی)اجرا( در رابطه با تحو

 : یمال ییتمرکز زدا (7

 دولت یها رشاخهیز یبرا ديها و منابع به اندازه قدرت و نفوذ درآمد و بازده تول هیسطح سرما انتقال

 

 Good Governance فیو تعر نییتب -3-3

و ارائه موثر خدمات  یمحل تیهدا یها ییها ، توانا یستگیارزش ها و شاGood Governance  ییك سطح محل در

ها و  یريگ ميو لحاظ کردن آنها به طور شفاف در تصم یريگ ميتصم اتي، عمل  یاجتماعات محل  یها تي، ظرف یمحل

 شود. یا مو حقوق اجر فیها ، و روش هایی که وظا تيمسئول

 Goodشود،   یمربوط م یاصل گرانیباز نيبه فعل و انفعال و روابط متقابل ماب governanceتصور شود   اگر

Governance و  یريخوب به شكل گ یساختن حكمران نیدولت ، شهروندان است بنابرا نيبه ارتباط و کنش متقابل موثر ما ب

 7 نيمتعادل ب شیآرا كیقادر بوده اند  افتهیتوسعه  یورهاكه اغلب کششود بطوری یجامعه مربوط م نفعانیذ شینحوه آرا

در خلق درآمد  یکند، بخش خصوص یرا اجرا م یو قانون یاسيس یبرنامه ها یدولت مرکز كهيکنند. در حال جادیا یاصل نفعیذ

 موتور متحرك جامعه است یمدن یهاو اشتغال، و انجمن

                                                 
1 Deconcentration 
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نباید یك فرایند اداری از باال به پایين باشد، بلكه مشارکت و بكارگيری عموم جزء الینفك  Good Governance بنابراین

 به عنوان یكی از بازیگران و ذینفعان شمرده می شود. Governmentاز عناصر حكمرانی خوب شهری است که 

قابل بين ذینفعان شهری انجام می گيرد. در حكمرانی خوب شهری تصميمات و سياست گذاری ها از طریق ارتباط مت در

حكمرانی خوب شهری صدای شهروندان شنيده می شود و تصميم گيران متعهد می شوند تا صدای شهروندان را بشنوند. 

 کيفيت انجام وظایف توسط ذینفعان وابسته است. وبطور حياتی به چگونگی  Good Governanceبطوریكه در حقيقت 

 (.UNDP)ندیآ به حساب یقدرتمند شوند و در هر حوزه اجتماع دیخوب شهروندان با ییامل حكمرواک یساز ادهيپ یبرا

 ادهيمالحظات حكومت خوب پ نیمتعادل است. با توجه به ا یشفاف و از نظر اجتماع ،یر،مشارکتيجكومت فراگ یها تيفعال

 شهروندان است. یازهاين یاست که پاسخگو ییها سميها و مكان استيموثر س یساز

 

 :یخوب شهر ییحكمروا یها یژگیو-3-9

در  ی،کارامدییت،پاسخگويعبارت اند از:مشارکت،شفاف Good Governance یها یژگی( و1221)UNDPاساس نظر  بر

 یو بخش خصوص ی، جوامع شهر یبا دولت مرکز یبر اساس قانون ، همكار ییاستفاده از منابع ،حكمروا

 

 کردن آنها ریمشارکت شهروندان و درگ-3-9-1

وابسته به مسئله مشارکت است. شهروندان ترجيح می  یقيبطور عم good governance / good management توسعه

فضاهای جدیدی نظير بودجه   good   governanceدهند تصميمات را خودشان بگيرند تا تصميمات به آنها تحميل شود 

روش های سنتی تصميم گيری صرف مبتنی بر نخبگان  بهی، برنامه ریزی و توسعه توسط شهروندان را گذاری، سياست گذار

 ترجيح می دهد.  

 اینگونه تعریف می شود: UN-Habitatشهری )محلی( توسط  مشارکت

انتخابات  قیمردم از طر ندگانیبر نما یمبتن یها یدموکراس بيدارد که بر ترغ ییها زميداللت بر مكان یمشارکت شهر"

 كهيدر حال یريگ ميو تصم یاستگذاريس یندهایشامل مشارکت در فرا نيشود. همچن یآزادانه و عادالنه انجام م -ريفراگ یمحل

 - UN-Hobitat) "اجماع وجود داشته باشد.  یشناخته شده و مبنا تيف به رسميمنافع اقشار ضع ژهیبه و ،یاجتماع هیسرما

1227) 

 دو نوع مشارکت وجود دارد: یطور کل به

1- Representativeمردم ندگانیبر نما ی: مبتن 

1- Participatoryبر خود مردم ی: مبتن 

مبتنی بر سيستم ها و فعاليت های انتخاباتی، مشارکت گروه های سياسی و  1حاليكه دیدگاه های سنتی مشارکت در

، شهروندان به صورت فعال و موثر در مشاوره و گفتگوهای محلی،  1جدید مشارکت پروسه انتخابات است، در استراتژی های

، انتخابات یك انتقال قدرت را در یك زمان representative governanceفعال دارند.در دیدگاه  ضورانجمن های شهروندی ح

د، بطوری که شهروندان نقش دارای مسئوليت هستن خاص ارائه می دهد. نمایندگان منتخب به عنوان نمایندگان شهروندان

، شهروندان بطور participatory governanceدیدگاه  دربازی می کنند. governanceدر شكل گيری و ساختار  7منفعل

 موثر نقش فعال در فرایند تصميم گيری را دارند و این تصميمات تاثير مستقيمی در زندگی عادی شهروندان دارد.

                                                 
1 representative 
2 participatory 
3 Passive 
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 مشارکتانواع  :7نمودار

 
ارزش و کيفيت مشارکت شهری )محلی( در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. در حاليكه  سطح، 

مشارکت در کشورهای شمال فراتر از انتخابات شهرداری و شورا است، مشارکت در کشورهای جنوب، بيشتر بر روی محورهای 

 ها کيفيت شيوه اداره شهرها را مشخص می کند. فاوتت سنتی و انتخابات در سطح ملی و شهری است. در حقيقت این

 : participation مراحل مختلف -3-9-1-1

 کمك به آنها تا فرصت ها و راه حل ها را درك کنند. یارا ئه اطالعات به عموم برا ی: به معنا یآگاه ساز -1

 -ساده یارند. مثال با استفاده از اطالعات آمارآگاه به امور نگه د شهيشوند تا مردم را هم یمتعهد م نيمرحله مسئول نیا در

 عموم. یاز سازمان ها برا دیها و امكان بازد تیوبسا

 شود. یمرحله از مردم بازخورد گرفته م نیاست. در ا یتر از آگاه ساز قيعم یمشورت گرفتن از مردم : مرحله ا -1

مثال  ی. برامیگذار یاحترام م دتانیو به عقا میشنو یشما را م یصدا ،یدهند که عالوه بر اطالع رسان یتعهد م نيمسئول

 در موضوعات خاص یمشورت یگروه ها ليبا تشك

 دهد. یها انعكاس م یساز ميها و تصم یريگ ميکردن مردم: آنچه را مردم گفته اند در تصم ريدرگ -7

مثال در  یمنعكس شده. برا تشانمايو تصم ندهایمردم در فرآ یکنند که خواسته ها نيتضم دیمرحله با نیدر ا نيمسئول

 با حضور افراد متخصص و مردم در مرد موضوعات بحث شود. ییتوان در گروه ها یمرحله م نیا

 ییو شناسا یريگ ميشوند.در همه ابعاد تصم یم یدولت محل كیمرحله مردم دوست و شر نیکردن: در ا یهمكار -2

 کنند( یم یبند تیدارند ) مردم هستند که اولو تيراه حل ها مردم ارجح

شهروندان  یمشورت یها تهيمردم هستند.مثال کم شنهاداتيمرحله منتظر راه حل ها ، ابتكارات ، و پ نیدر ا نيمسئول

 .گذارند یم انيارتباط دارند و هر دو طرف مسائل و مشكالت خود را در م یشهر نيبا مسئول مايشود و مردم مستق یم ليتشك
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حداقل  یساز مينقش خود را در تصم نيمرحله مسئول نی. در ارنديگ یرا مردم م یینها ميبه مردم : تصم یقدرت ده -1

و  ماتيدر تصم یاجرا خواهد شد. مثال استفاده از صندوق را رنديشهروندان بگ یميشوند که هر تصم یکنند و متعهد م یم

 .یشهر یپروژه ها

شهر پرداخت و  یبرا یساز ميو تصم یريگ ميتوان به بهبود روند تصم یمراحل م نیله ابه کار بردن مرحله به مرح با

از منابع و  حيبا مسئول کردن خود مردم آنها را در استفاده صح لهيوس نیاهداف طرح را باال برد تا به ا یریتحقق پذ زانيم

 .افتیدست  داریبه اهداف توسعه پا رامونيپ طياز مح گرانیاستفاده د ینظارت بر چگونگ

 مشارکت شهروندان حول محور شش هدف است. یها تيفعال ،یه طور کلب

 . استيو آموزش مردم در مورد مسائل مهم س یاطالع رسان .1

 به باال( نیي)از پا رندگانيگ مياطالعات بهتر از شهروندان به تصم نيتأم قیدولت از طر ماتيبهبود تصم .1

 موارد  یدر برخ یعموم استيس نييو تع یشكل ده یشهروندانبرا یفرصت برا جادیا .7

شده  دهيدولت هستند شن یها استيس ريکه تحت تأث یکسان یکه صدا نیا نيمشروع دولت با تضم یريگ ميتصم .2

 آنها پاسخ داده شده. یازهاياست ، در نظر گرفته و به ن

 جینتا یابیمشارکت شهروندان در نظارت و ارز .1

 بازگرداندن اعتماد و تعامل شهروندان لهيبه وس یعموم یزندگ تيفيبهبود ک .0

 یتوسعه ا یانتخابها یسر كیهستند که تعامل را به عنوان  ییآن ها یمشارکت مردم یتالش برا نیموفق تر امروزه

تكرار  گریافتد و د یاتفاق م كباریکه  ی)رخداد  one-off یرخداد ها یبرا كيتكن كیاستفاده از  یکه به جا ننديب یمرتبط م

 کند.  یرا برآورده م یتوسعه الزامات قانون یها استيس یاز مشارکت در اجر یپردازد که چه سطح یم نیبه ا شتريشود( ب ینم

خواهند به مردم اطالعات دهند، با  یم ایکنند دارند: آ یخواهند عموم باز یکه م یبه فكر کردن در باره نقش ازين رانیمد

به  یاطالع رسان ميدر ارتباط با اتخاذ تصم یمشكل چيبدهند؟ ه یريگ ميبه آنها قدرت تصم ایکنند و  ینها مشورت و همكارآ

 مناسب است. یميتصم نيگرفتن چن ایکه به صورت مداوم و سخت فكر کنند که آ نندک قیرا تشو رانیمردم وجود ندارد. مد

 (.Boddy and Parkinson, 1221تر توزیع شود )پایينه قدرت در سطوح مشارکت زمانی پایدار و ممتد است ک فرایند

وندان از دست رفتن اعتماد نقش بسيارمهمی در کاهش مشارکت دارد بطوریكه عدم اعتماد باعث فاصله گرفتن شهر از

 .شودفرایند مشارکت می

 عمومی از دوطریق تحت تاثير قرار می گيرد: اعتماد

 کيفيت خدمات و نحوه ارائه آنها توسط دولت محلی. -1

 شفافيت در تصميم گيری و ساختار سازمان های شهری. -1

 مدیران شهری وابسته است. "پاسخگویی"بطور وسيعی به مسئله  "مشارکت"حقيقت موفقيت فرایند  در

 نمود: تیتوان تقو یم ریز یرهنمود ها ی لهيبه وسمشارکت شهروندان را -7-2-1-7

 آزاد و عادالنه یانتخابات شهردار قیاز طر یمحل یقو یدموکراس جیترو -

توسعه و  یمانند شوراها ییها سميمكان قیمشارکت موثر از طر یبرا یجامعه مدن یبرا یقدرت قانون یبا برقرار -

 محله یمشورت یها تهيکم

 ها یو نظرسنج یمانند جلسات عموم ییها سمياستفاده از مكان -

بان)ناظر(  دهید ایو  یشهر یمانند گروه ها ییها سميمكان قیشهروندان از طر انيدر م یمدن تياخالق مسئول جیترو -

 محله

  یمهم توسعه شهر یها نهیگز یاز شهر بر رو یهمه پرس  -
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 :ییپاسخ گو-3-9-2

است  رگذاريمردم تاث یکه  رو ییاست  که مردم قادر خواهند بود که حكومت را در برابر کارها یمعن نیبه ا ییپاسخگو

بعنوان  تيو شفاف ییاست. پاسخگو یدر حكومت محل كيو مشارکت قلب عامل دموکرات ییپاسخگو بيکند. ترک ریپذ تيمسئول

 یو عموم با هم کار کنند برا یخش خصوصکه حكومت، ب كنديم جابیحكومت خوب است که ا كی یو اساس هیپا یجنبه ها

 دستاوردها. نييو تب یکارامد و بررس یروش ها یبه سو شرفتيارتباط اهداف و پ ج،یبرجسته نشان دادن نتا

-A   نسبت بهB که  یمسئول است وقتA  به  ماتشيکارها و تصم یمجبور است دربارهB قضاوت  یگزارش دهد. برا

پاسخگو  شانیدر مورد کارها تواننديم یشهر رانیمد یخالف. تا چه درجه ا یکردن آنها و تحمل مجازات در حالت احتمال

 یشهر تیریشبكه مد یها تيدر مورد فعال یوجود دارد؟ چه کس گاهآنها داد یشهروندان و بازخوردها اتیشكا یبرا ایباشند؟ آ

 مسئول است؟

 

 :ییوانواع پاسخگ -3-9-2-1

 است:  یمهم و ضرور یشهر تیریوجود دارد که در مد ییاز پاسخگو تيخصوص 7

 یادار ییو پاسخگو یقانون ییپاسخگو ،یاسيس ییپاسخگو

 یکه بسترها یپاسخگوست زمان یاسيسازمان بصورت س كی. دهديخود را نشان م یدر انتخابات محل یاسيس ییپاسخگو-

 یناکاف تيقابل كیبر اساس انتخابات  یاسيس ییمعتبر و قابل اعتماد باشد. پاسخگو یريگ یرا یپروسه  كیبراساس  یاسيس

که  ییها در برابر فسادها زميمكان تینقش آن در حما نيو متناوب آن و همچن نينابيب تيبه علت ماه ق،یتصد یاست برا

 نسبتا محدود شده اند.

 از قانون دارند. یعموم یمات رسممقا دياک یاطاعت و فرمانبردار ازمندين یقانون ییپاسخگو-

کنند و  یآزاد حكومت را ملزم م نیکه تمر ییکه توسط سازمان ها ییاجرا یاستفاده از ساختارها یادار ییپاسخگو-

ها و  رندهيگ ميها راجع به ارتباط تصم ی، فشار عموم و مجر یارتباط جمع یاطالعات توسط رسانه ها ستهیشا انیجر

 .رديگيشهروندان را در بر م

 

 اقدامات عملی اهداف قوانين

ی
وی

خگ
اس

و پ
ت 
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ل 
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شفاف و پاسخگو بودن 

 پروسه های تصميم سازی

.مشاوره منظم، سازمان یافته و باز شهروندان در امور مالی شهر و 1

مسائل دیگری چون بودجه های مشترك،تهيه ی روش های هم چنين 

شفافيت و مناقصه و استفاده از پيمان صداقت و نظارت بر مكانيزم ها 

 در طول پروسه های کاری

.یه سری مكانيزم برای آگاهی از بازخوردهای عمومی به وجود بياریم 1

 مثل بازرس، خطوط تمام ویژه، دفاتر شكایت

 .ترویج حق عمومی برای دسترسی به اطالعات شهری1 دسترسی به اطالعات

 .ایجاد یك زمينه ی رده بندی شده برای سرمایه گذاران بالقوه1

استاندارهای باالی اخالق و 

 رفتار حرفه ای

.برنامه های اجرایی مستقل و منظم برای آزمودن کمال و درستی 1

 مقام دولتی

برای فساد از جمله:ساده .از بين بردن انگيزه های اداری و تشریفاتی 1

سازی اقدامات عملی، سيستم ماليات های محلی و کاهش اختيارات  

 اداری در پروسه ی جواز دهی
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.ترویج اخالق در زمينه ی خدمات به عموم مردم در حالی که 7

 دستمرد مناسبی هم برای کارکنان خدمات عمومی قرار داده می شود.

ظم دارایی های مقامات دولتی و .ایجاد کدهای رفتاری برای افشای من2

 نمایندگان منتخب

.توسعه دادن استانداردهای عملی و قابل اجرا برای پاسخگویی و 1

که از لحاظ دارندگان دفاتر عمومی فراتر  isoارائه خدمات مانند 

 سازمان اینترنشنال استانداردها( isoاست.)

 

 یکارامد-3-9-3

 .  دیآ یمنابع موجود است که در دستورالعمل ها و موسسات به دست م یعمل رو نیبهتر ییکارا

در  یوانساالرید یهمچون قدرت ها یکنند ، بر مسائل یبحت م یدر دولت شهر ییکارا یاز دانشمندان که رو یتعداد

( وجود دارد.  ی)مردم یعموم یساالر وانینسبت به عملكرد د نانهيبدب شیگرا كیگسترده تمرکز دارند.  یسلسله مراتب ها

(Goodsell, 1112; Stillman,1110  ) 

 شده است . ییشناسا ییبه عنوان علل نقصان در کارا یو نواور یپاسخده عدم

، مقدار خدمات  ی. مفهوم سودمند مي( جدا کن ی)بازده یالزم است که آن را از مفهوم سودمند ییمفهوم کارا حيتوض در

فراهم کردن آن مصرف شده است  یکه برا یشده ( را نسبت به مقدار منابع یع آورجم یشده )به عنوان مثال ، زباله ها ديتول

هستند به دست  یشده منطق ديخدمات  تول نهیچقدر هز نكهیاز ا یشاخص یمندسود نیکند. بنابرا یم سهی( مقای)ساعت کار

 دهد. یم

  رديگ یو خواسته ها را اندازه م ازهاين خدمات به یپاسخده زانيم ییکارا دهديم حي( توض1113)Epsteinهمانطور که  اما

 خدمات است . تيفيو ک یچگونگ یی، التزام مهم کارا

خدمات ، مهارت بدنه  افتی، در یشكل گرفته است از جمله استقالل مال یمختلف یاز فاکتورها یمحل یدولت ها ییکارا

 .یشهروندان و موسسات محل انيتعامل م قیاز طر نيو همچن یمحل یها

 نيب یقو اريدر مطالعات خود رابطه بس ندبلوم،ياست. ل ازيمورد ن 1رکل نگ كردیرو كی، 1و تحليل هیتجز یبرا جهينت در

به مسئله  یعيسموثر به طور و ییو حكمراو ریتیاو مد دهيکرده است. به عق ییرا شناسا 2و موثر و کارا بودن 7مشارکت

 دارد . یمشارکت بستگ

 

 یمحل یخالصه شده ، به درآمد دولت ها ریکه در جدول ز یشهر ییحكمروا ییکارا یابیارز یسازمان ملل متحد برا روش

 كیو وجود  یمشتر تیرضا یابیارز ،یانتشار عملكرد دولت محل ات،يمال یجمع آور ،یگذار هیسرما یو انتقال، بودجه بند

 دارد. یچشم انداز بستگ هيانيب

 تيفيدر توسعه سطح و ک ینقش مهم یو استقالل مال یمال یچارچوب سازمان ملل متحد واضح است که که کمك ها از

 دارد. ییکارا یدر شكلده یدينقش کل تيکند. به صورت همزمان، شفاف یم یباز ییکارا

و  رسانديجامعه را به حداکثر م یکه مشارکت همه بخش ها یعموم یها سیاتخاذ اهداف روشن جهت تدارك سرو 

 ییاراده گرا قی؛ تشو شوديم یشهر یباعث توسعه اقتصاد نیا

 یو جامعه مدن یخصوص یمشارکت با بخش ها قیاز طر یعموم یها سیسرو ميو تنظ لیتحو 

                                                 
1 Effectiveness 
2 inclusive 
3 participation 
4 effectiveness 
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 ساخت ها ریو ز یخدمات شهر یاصول کاربر پرداخت عادالنه برا جیترو 

 یتیریمد یقراردادها قیاز طر ینوآورانه از ارائه کاالها و خدمات عموم یا لهيکردن وس دايبه پ قیرا تشو یشهردار 

 یبخش نيب تیریو مد یزیبرنامه ر كپارچه،ی جیترو 

 یمحل یدرآمد ها یاز جمع آور یو بهره ور ییبهبود کارآ 

 یمحل یدرآمد ها یجمع آور ییو کارا یبردن اثر بخش نياز ب 

 یگذار هیتجارت و سرما قیکه باعث تشو ینيب شيعادالنه و قابل پ یو نظارت یقانون یچارچوب ها یتوسعه و اجرا 

 یرسم ريبه بخش غ دنيبخش تيمعامله، و مشروع یها نهیبه حداقل رساندن هز شود،يم

 : یتساو-3-9-9

 نيب ،یگوناگون است. در شناخت مسئله عدالت محل یهادرك آن مستلزم نگاه از منظر ده،يچيپ یمفهوم یدارا  1یتساو

ابزار در کنار  كیبه عنوان  «یتساو»که ارزش واژه  یتعادل دو طرفه وجود دارد به نحو كی  1بازده کارآمدی زانيو م یتساو

بكار  ستيکامل ن جهينت كیقادر به ارائه  ییبه تنها  Effectivenessکه  یسنجش مسئله عدالت، در زمان یبرا یخدمات عموم

 می رود.

زنان در گرفتن  تيزن ، ظرف ارانیدر صد شوارا  ،یبه خدمات اصل یحق دسترس ،یسازمان ملل بر اصول شهروند چارچوب

 یها ندیبه فرا یدر دسترس یبر اساس درآمد ، تساو یخدمات شهر یگذار متيق استي، س یشهر تیریحساس مد یپست ها

 .(  UGL, 1222)یمحل یريگ ميتصم

 یریگ جهینت -9
شهر به عنوان محل ظهور اجتماع، محل ظهور مدنيت و محل ظهور شهروندی و ... واقعيت مبارکی است که جامعه ایرانی 

برای  "حقوق شهری"قلمداد نمود. در این بين "شهروند"با آن رودرو گردیده است. شهر امروزی را ميتوان مكانی جهت توليد 

قرن است که پا به  روابط و تعامالت کنشگران و نهادهای شهری بيش از نيم تسهيل در این امر و تعریف، تقویت و حمایت از

قلمداد شده است. به بيانی دیگر اگر حقوق شهری را  "حقوق شهروندی"و "شهروند"عرضه وجود نهاده و مبنایی برای ظهور

و هدفها و وظایف و روش انجام آنها مبنایی برای تعریف روابط مردم با شهرداری، حقوق و تكاليف آنها در برابر یكدیگر و اصول 

 (1733و همچنين نحوه اداره امور شهر و کيفيت نظارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ شهر)کاميار، 

نوشتار آمد، از آن جهت بود که شهرها از نظر مدیریت شهری چگونه باید اداره شوند وتاچه اندازه  نیمطالبی که در  ا

ت شهرداری ها می تواند گره گشای مسایل عدید ة شهری، اعم از اجتماعی و اقتصادی و کالبدی تصميم ها، سياست ها ومدیری

در ایران با مبانی نظری، اجرای برنامه های مدیریتی شهر در مغایرت است.  یباشد . درعرصة سنجش قابليت های مدیریت شهر

های کالبدی و عمران شهری توجه کرده و به صورت  دراین مورد، اغلب شهرداری ها با مسایل شهری به طور عمده به عرص ه

مراتبی درعرصه های  سلسلهمُسكن وار از کنار آن گذشته اند. همان طور که درعرص ه های کاربری اراضی شهری باید 

ساختاری شهر وجود داشته باشد، به همان طریق نيز باید به سلسله مراتب مدیریت شهری درعرصه های شهر، منطقة شهری، 

حية شهری ومحله و زیرمحلة شهری اهميت داده شود . درهمين مسير باید در لوای سلسله مراتب مدیریت شهری، شهرداری نا

ها برای تمام موا رد م هم موجود و آیند ة شهر، دارای برنامه باشند . ارتباط ميان بخشی بين برنامه های مالی، اداری، فرهنگی 

 ونقل، خدمات عمومی و زیربنایی و طراحی شهری بسيار ضروری خواهد بود. وهنری، عمرانی، شهرسازی، مسكن، حمل

به آنها ، بتوان تعهد شهروندان را در انجام  ییکرد که با باال بردن نقش شهروندان و پاسخگو یدواريابراز ام دیبا تینها در

کرد تا به  ریپذ تيمسئول یفرهنگ راثيم یو حت یاز منابع و عناصر شهر كیامور توسعه شهر باال برد و آنها را در قبال هر

  .ميابیدست  یشهر داریاهداف توسعه پا

 

                                                 
1 equity 
2 Efficiency 
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