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 چکیده:
 زمین مدیریتمدیریت زمین در شهرها از چالش برانگیزترین مباحث مرتبط با پایداری محسوب می شود. 

 که جوامعی .باشد می جامعه پایدار ی  ایجاد یفک ال جزء و هست کشور هر ای پایه و اساسی های بحث از عمال
 دارای توانفد می جامعه آن گیری شکل نحوة به و رشد نوع به بسته کففد، می تعریف را زمین بهیفه مدیریت

. پژوهش حاضر با هدف تبیین مدیریت مطلوب زمین با رویکرد باشفد مدیریت نوع این از مختلکی تعاریف

تحلیلی، با بررسی اسفادی به تاثیرات معیارهای حکمروایی خوب -روش توصیکیحکمروایی خوب شهری، به 

شهری بر مدیریت مطلوب زمین می پردازد. در پایان این نتیجه حاصل شد که با کاربست و یکپارچه کردن 
مدیریت زمین شهری با اصول حکمروایی خوب شهری می توان به کاهش فقر، ارتقای اطمیفان عمومی، رشد 

 ی، نظارت مطلوب، حکاظت از دارایی، مدیریت کاراتر و پیشگیری از تعارض دست یافت.اقتصاد
 

 مدیریت مطلوب زمین، حکمروایی خوب شهری، پایداری.کلمات کلیدی: 
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 مقدمه   .1

باشد. تقاضا برای تقاضا برای زمین شهری به مفظور ایجاد مسکن، استکاده تجاری و توسعه صفعتی باال می

طور مستقیم یا ها بهتر است. دولتتوسعه جدیدر همه جا بخصوص در کشورهای درحال زمین شهری

کففد که در اصطالح به این مجموعه نظر میها و ابزارهایی بر زمین اعمالغیرمستقیم در قالب قوانین، روش
های ز عرصهگویفد. با این تعریف، سیاست زمین شهری نیز یکی اها سیاست زمین شهری میقوانین و روش

های دنیا با اهداف مختلف و با توجه به نگرش نظام حاکم و گذاری عمومی است که هر ی  از دولتسیاست

با عفایت به  کففد.شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی خود در این زمیفه سیاستی خاص اتخاذ می

پیشبرد توسعه پایدار در کشورهاست. جهت ی کلید هایکی از عرصهی شهر و مسکن ایفکه مدیریت زمین
هایی خاص متفاسب با شرایط کشور و جامعه خود رسیدن به اهداف توسعه پایدار ناگزیرند سیاست یها برادولت

انداز نبود چشماند. مواجه متعددی هابا چالش توسعه در حوزه مدیریت زمین شهردرحال کشورها .اتخاذ نمایفد

 ناهماهفگ و بعضاً متفاقض و متفازع، نهادها هامرکز و غیر مشارکتی، سیاستبسیار مت مشخص، تصمیم گیر

مراتب با توجه به اند.شدهازجمله موارد عفوان وظایف محوله ایکای الزم برا دیو نبود ظرفیت نها ناهماهفگ

زاره سوم است. هی هاترین چالشتوسعه و مدیریت پایدار زمین، یکی از پراهمیت یبرا ریزیالذکر، برنامهفوق

. در این راستا توسعه اهمیتی دوچفدان دارددرحال ی، در اکثر کشورهاشدهعفوانها با توجه به موارد این چالش

عفوان ی  مسئله اساسی در راهبرد توسعه کشورهایی بهمدیریت شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری )که 
( زمیفه دگرگونی و تغییرات مطلوبی در دارندهری در حوزه مدیریت ش خورد که عملکرد ضعیکیبه چشم می

 عرضه و کفترل زمین خواهد داشت. 

 

 . پایگاه نظری پژوهش:2

 . چارچوب مفهومی مدیریت زمین:1. 2
فرآیفد شــفاخت، ثبت و انتشار اطالعات در رابطه با مالکیت، ارزش، »مدیریــت زمین عبارت اســت از 

این فرایفد شــامل ثبت  «داریهای مرتبط با زمین و زمینسازی سیاستادهمفظور پیکاربری و توسعه زمین به

 رجبی)باشد عات زمین میالو سیستم اط (کاداســتر مالی، قانونی و چفدمفظوره)برداری کاداســتر زمین، نقشه
 (.3131فرد، 

های محیط وجود مدیریت زمین خوب، اهمیت بسیاری برای توسعه سراسری شهرک یا شهر مکروض دارد.

آوری عواید را پشتیبانی کفد، جمعکفد، مشکالت اجتماعی را حل میگذاری ایجاد میمساعدی را برای سرمایه
بخشد، و همچفین به اطالع درباره ایفکه مکان و قیمت آن چگونه است کم  کفد و آن را تسهیل میمی

عواید پایین، مشکالت اجتماعی، فقدان  آوریطور غیرمفطقی، مدیریت زمین ضعیف مفجر به جمعکفد. بهمی

 ,.Deininget, et al)شود. در حالی کلی آن باعث توسعه کلی ناچیز شهر خواهد شد. مسئولیت و غیره می

2010) 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطه علت و معلولی سیستم مدیریت ضعیف -1شکل 

 Own creation, December, 2013 ماخذ:

 

 . مفهوم حکمروایی خوب:2 .2
مکهوم حکمروایی خوب توسط سازمان ها، دولت، اولیاء امور شهر و مردم مختلف با توجه به تجربیات و 

شود. آن در حالت کلی بر حسب اصول و عالیق و همچفین دیدگاه های آنها بصورت گوناگونی تعریف می

شود. این اصول برای تمام سطوح حکومت، هفجارهایی که حکمروایی خوب را مشخص می کففد، توصیف می
یعفی ملی، مفطقه ای یا محلی، قابل استکاده و مفاسب می باشفد. حکمروایی خوب بعفوان ی  تمرین قدرت 

 Canadian)باشد. توسط سطوح گوناگون حکومت، کارآمد، درستکار، مفصف، روشن و ذیحساب می

International Development Agency, 1997)  کفد که الویت های ایی خوب تضمین میحکمرو
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر اساس توافق های گسترده در جامعه می باشفد و صدای ضعیف ترین و آسیب 

 (UNDP, 1997, p4)شود. پذیرترین ها در تصمیم گیری درباره تخصیص مفابع توسعه شفیده می

صدا و ذیحسابی حکمروایی خوب را مشخص  تحقیق های بیشتر در موسسه بان  جهانی شش بُعد اصلی

کرده اند، که عبارتفد از: آزادی های مدنی و پایداری سیاسی؛ کارایی دولت، که شامل کیکیت سیاست گذاری و 
ارائه خدمات عمومی هستفد؛ فقدان بار نظارتی؛ قانون تساوی حقوق افراد، که شامل حکاظت از حقوق مایمل  
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 Kaufmann, Kraay and Zoido-Libaton, 1999) ؛ و کفترل فساد.باشد؛ استقالل قوه قضاییمی

cited in Santiso, 2001, page5). 
 
 UN ESCAP  :هشت مشخصه اصلی حکمروایی خوب را شفاسایی کرده است. آنها عبارتفد از

افراد. آن مشارکتی، توافق عام محور، ذیحساب، روشن، جوابیه، کارآمد و موثر، مفصف و مشمول، و قانون تصاوی 
باشد. مدل نموداری مشخصه های حکومتداری خوب همچفین به احتیاجات حال و آیفده ی جامعه پاسخگو می

 شود:بصورت زیر ارائه می

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 مشخصه های حکمداری خوب -2شکل 
 http://wwwunescap.org/huset/gg/governance.htm ماخذ:

های مدیریت شهری، پیمایشی است که شده درباره مدلیکی از جدیدترین و پر استفادترین مطالعات انجام

صورت گرفته و به ارائه   3ICMA« المللی مدیریت شهر/ شهرستانانجمن بین»ملی توسط  سطح در

د. پژوهش فوق که نتایج آن از سوی ویکتـور دی پردازهای مدیریت شهری میز مدلابفدی جدیدی دسته
دهد می مفتـشر شـد نـشان 2002در نشریه حکومت محلی و ایـالتی امریکـا در سـال  2رتـاری رنـو سـانتیس 

اند. شورا را برای اداره شهرهای خود برگزیده -ردار شه و شهر مدیر -ه بیـشتر شهرهای امریکا دو مدل شورا ک

توان بـه مطالعـات های مدیریت شهری ، میجمله جدیدترین اسفاد موجود در زمیفه مدلدر اروپا نیز از

  1UDITEسـوارا اشاره کرد که با سرپرستی موسسه و مـوریتزن نیـزو برترانا  و  شده توسـط مـارجرانجام
سازمان  مه توسعهبرنا .دهدقرار می موردبررسیشده و ساختار مدیریت شهری در هکده کشور اروپایی را انجام

معرفی کرده اند،  های حکمرانی خوبمبفای اساسی برای ویژگیرا های هشتگانه ای  و بان  جهانی شاخص ملل

، حاکمیت قانون، شکافیت، مسئولیت پذیری، اجماع سازی، عدالت و انصاف، مشارکت به ترتیب عبارتفد از:
 پاسخگویی، کارایی و اثربخشی.

                                                                 
1 - INTERNATIONAL CITY/COUNTY MANAGEMENT ASSOCIATION  
2 DeSantis & Renner , 2002 

3The Union of Local Authority Chief Executives of Europe 

 حکمروایی خوب
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کفد: حکمروایی مدیریتی، حکمروایی شراکت شهری را به چهار مدل عموم تقسیم میانواع حکمروایی  3ژان پیر

اهداف  دسته بفدی خالصه طور به ذکر شده  از مدل گرا، حکمروایی طرفدار رشد و حکمروایی رفاهی. در چهار

 یگر، تاثیرد عبارت به یا از رفتار سیاسی الگوهای مکرر و عملکردها هفجارها، ، های فرهفگی ارزش سیاست، و
های ترین ویژگیمهم (March and Olsen 1989)شده است  شهری مشخص درسیاست مختلف نهادهای

 مشاهده کرد: 3توان در جدول شماره ها را میهر ی  از این مدل

 

 

 های حکمروایی شهریهای مدلویژگی -1جدول

 های حکمرانی شهریمدل کنندههای تعریفویژگی

 رفاهی طرفدار رشد شراکت گرا مدیریتی

 توزیع مجدد رشد توزیعی کارایی گذاریاهداف سیاست

 ایدئولوژیک گراعمل ایدئولوژیک گراعمل گذاریسبک سیاست

 ایستیزه اجتماعی ایستیزه اجتماعی ماهیت مبادالت سیاسی

-ماهیت مبادالت عمومی

 خصوصی

 محدودکننده تعاملی هماهنگ رقابتی

 عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی دانشهرون-روابط دولت محلی

 دولت کارانکاسب رهبران مدنی کارشناسان وابستگی اصلی

 هاشبکه شراکت مذاکره قراردادها ابزارهای اصلی

 عدالت رشد مشارکت اثربخشی معیار اصلی ارزیابی
)Jon  Pierr , 1999 به نقل از  3131صدیق سروستانی و همکاران، )   

 

 ی خوب برای مدیریت زمین:. اصول حکمروای3. 2

( هشت اصل کلیدی حکمروایی خوب را برای مدیریت زمین شفاسایی می کففد، که 2002زاکوت و همکاران )
 شود:به روش زیر خالصه می

الف( کارایی: روندها برای ثبت معامالت دارایی باید کوتاه و ساده باشد. هرچه مراحل کمتری وجود داشته باشد، 

شود. کارایی مدیریریت زمین به ظرفیت ساختمان و مقررات ت های غیررسمی کمتر میفرصت برای پرداخ

اقتصادی، مانفد اختیار و تعهد سیاسی، قانون تساوی حقوق افراد، -مالی، و همچفین به شرایط کلی اجتماعی
 (Zakout, W., B. Wehrmann and M.-P. Torhonen,2007)کیکیت آیین نامه و پایداری سیاسی. 

                                                                 
1 Jon Pierr,1999 



 
 

 
 

 
شکافیت، سازگاری و قابلیت پیش بیفی: استخدام روشن کارمفدان و بکارگیری استانداردهای خدمات روشن ب( 

و هزیفه های خدمات در کارایی، ذیحسابی، انصاف، و اطمیفان باالتر در درستی موسسه مشارکت خواهفد 

 (Zakout, W., B. Wehrmann and M.-P. Torhonen,2007)داشت. 
تواند از طریق اجرای استانداردهای خدمات یکفواخت که ی: ذیحسابی در مدیریت زمین میج( درستی و ذیحساب

نظارت می شوند، دستورالعمل های اجرا برای کارمفدان )و همچفین مکانیزم های ضمانت اجرا( و انگیزه هایی 

 .Zakout, W., B. Wehrmann and M.-P)مانفد پاداش برای کارمفدان برجسته بهبود یابفد. 

Torhonen,2007) 
د( کمکی بودن، خودمختاری و سیاست زدایی: افزایش خودمختاری مدیریت زمین محلی، در حین معرفی 

 ,.Zakout, W)تواند خدمات را بهبود بخشد و فساد را کاهش دهد. بررسی ها و تعادل ها در سطح ملی، می

B. Wehrmann and M.-P. Torhonen,2007) 
تواند از طریق دستیابی بهبود می پاسخگویی و گرایش مشتری در مدیریت زمین میتعهد مدنی و مشارکت عمو

یافته به اطالعات، بررسی های مشتری برای اندازه گیری رضایت مشتریان و خطوط تلکن اضطراری برای ایفکه 
 Zakout, W., B. Wehrmann and)مشتریان بتوانفد فساد و خالف کاری را گزارش دهفد، به دست آیفد. 

M.-P. Torhonen,2007) 
ه( تساوی حقوق، انصاف و بیطرفی: تمام مردم باید دسترسی مشابهی به خدمات داشته باشفد و استانداردهای 

خدماتی مشابه مستقل از وضعیت سیاسی یا اقتصادی خود دریافت کففد. معرفی خدمات شمارنده و ی  

یاید زودتر خدمات می گیرد( ممکن است این هدف سیستم شماره گذاری برای ورود مشتریان )هر کس زودتر ب

 (Zakout, W., B. Wehrmann and M.-P. Torhonen,2007)را به دست آورند. 
خ( امیفیت قانونی و قانون تساوی حقوق افراد: حکمروایی خوب در مدیریت زمین به ی  چارچوب قانونی 

ن تساوی حقوق افراد برای حکاظت از حقوق مفسجم و سازگار، ی  قوه قضایی روشن و مفصکانه و رواج قانو

در حالت کلی این  (Zakout, W., B. Wehrmann and M.-P. Torhonen,2007)دارایی نیاز دارد. 
 اصول برای حکمروایی خوب خدمات کشوری سراسری بکار خواهفد رفت.

 

 . قابلیت نهادی و حکمروایی خوب: 4. 2
ایی ی  نهاد حکمروایی ، قانونگذار، مدیر اجرایی و قوه قضایی در در مکهوم حکومتداری خوب، قابلیت به توان

 ,ECA)شود. انجام کارآمد و کارای مسئولیت خود یا نقش ها و وظایف دارای حکم سیاسی گکته می

سیاستمداران اهداف و گرایش های راهبردی گسترده ای را تفظیم می کففد، اما به نظر می رسد که (2005
وانفد رهبران سیاسی این دیدگاه را تعیین کففد. حکمروایی دموکراتی  به نهادهایی که مقررات نهادی می ت

(، نیز قابلیت نهادی را بعفوان 3333) UNDPبخوبی پرورش یافته اند، مخصوصا خدمات مدنی، نیاز دارد. 

ریف می کففد. این توانایی افراد و سازمان ها یا واحدهای سازمانی در انجام کارآمد، کارا و پایدار وظایف تع

( آن نشان می دهد که قابلیت 3دارای سه جفبه مهم و اصلی می باشفد:  UNDPتعاریف تفظیم شده توسط 
کفد که مفابع انسانی ( آن تضمین می2باشد بلکه قسمتی از ی  فرآیفد مداوم است، ی  وضعیت غیرفعال نمی

( در صورت نیاز، مکهوم 1باشد، و یت، بسیار مهم میو روشی که آنها در آن استکاده می شوند، برای توسعه قابل

کلی که در آن، سازمان ها وظایف خود را می پذیرند، نیز ی  مالحظه کلیدی در استراتژی ها برای توسعه 



 
 

 
 

 
تواند قابلیت خواهد بود. بفابراین، از این موضوع می توان نتیجه گرفت که نهاد کارا یکی از عواملی است که می

کمروایی خوب کم  کفد. بفابراین، اگر نهادهای عمومی در فرآیفد ارائه خدمات ناکارآمد باشفد، در ارتقاء ح

تواند مانع از ادامه توسعه شود و بین دولت و عموم تضمین حکومتداری خوب ی  چالش بزرگ است و می
ی باید در فعالیت های بدگمانی گسترده ای را ایجاد کفد. از ایفرو، برای تحقق حکومتداری خوب، نهادهای عموم

  (UNDP,1998)ارائه خدمات عمومی کارآمد و کارا باشفد. 

 

 . حکومتداری خوب در مدیریت زمین: 5. 2

باشد. بفابراین، مدیریت زمین اساسا درباره ی حکومتداری خوب است. اصول حکمروایی ، فرآیفد رهبری می
که توسعه پایدار به وضعیتی وابسته است که ( روی این فرض ایجاد می شوند 2002) UNECEمدیریت زمین 

باشد. الگوی مدیریت زمین دارای مسئولیت برای مدیریت اطالعات درباره مالکیت، ارزش و استکاده از زمین می

این ارتباط را با تقاضای ی  حکمروایی معقول گسترده تر در مدیریت زمین توسعه می دهد، که در آن، 

کفد. بفابراین، این الگو مدیریت زمین بعالوه ی مدیریت اطالعات ایجاد می حکومت زیرسازی هایی را برای
 حکمروایی را مستقیما با مدیریت زمین می سازد. 

شود که در آن، قدرت توسط حکومت ها در مدیریت مفابع اجتماعی، اقتصادی و حکمروایی به روشی گکته می

معفای فرآیفد تصمیم گیری و فرآیفدی که تصمیم ها شود. آن به سادگی به فاصله ای ی  کشور استکاده می
باشد. این نشان می دهد که حکومت تفها یکی از نقش آفریفان در حکومتداری توسط آن اجرا می شوند، می

است. مکهوم حکمروایی شامل نقش آفریفان رسمی و همچفین غیررسمی، که در تصمیم گیری و اجرا مشارکت 

غیررسمی که در محل برای اجرای تصمیم و موفق شدن در آن تفظیم شده اند، دارند، و ساختارهای رسمی و 

 باشد. می
باشد که دستیابی به آن دشوار است. این اصطالح حکمروایی خوب ی  اصطالح کیکی یا ی  کمال مطلوب می

درباره حکومتداری  UN-HABITATیعفی، همانطور که در کمپین جهانی  -باشدشامل تعدادی مشخصه می

( شفاسایی شده است. این مشخصه ها و هفجارها پایداری، تقویتی، تساوی حقوق در دسترسی، 2002شهری )
 کارایی، شکافیت و ذیحسابی، مشارکت مدنی و تابعیت و امفیت می باشفد. 

(Ian Williamson, 2010) 
 

 . اهمیت حکمروایی خوب در مدیریت زمین:  6. 2

  ,.Williamson et al)دی با توسعه های جهانی مواجه می شوندطور صعوها به 3LASبه دلیل ایفکه 

که استکاده و مدیریت زمین بعفوان ی  مفبع را تحت تاثیر قرار می دهفد، ی  نیاز مهم و حیاتی به   (2010

وجود دارد. آگاهی از اهمیت حکمروایی زمین  2LAمعرفی حکمروایی خوب در استراتژی های رسمی سازی و 

اکفون "( جمع شود، که 2030تواند در این گزاره ارائه شده توسط دیفیفگر و همکاران )ا میخوب در نهاده
شود که در عمل، تاسیس و حکظ نهادها برای تعریف حقوق، ثبت و نگهداری طور صعودی شفاسایی میبه

                                                                 
1 Land Administration  system 
2Land Administration 



 
 

 
 

 
اطالعات درباره این حقوق و قراردادن اطالعات در دسترس آنها ی  نقش مهم بخش عمومی 

.حکومتداری زمین بد، با رشد ناامفی در حقوق دارایی و ی  سطح باالی رشوه خواری و فساد در "دباشمی

توسعه، رابطه دارد. کشاورزان بومی، زنان فقیر و گروه های آسیب ، مخصوصا در جهان درحال LAفعالیت های 
 Bell, 2007; Van der Molen) پذیر دیگر در جامعه بیشتر تحت تاثیر حکمروایی زمین بد قرار می گیرند.

and Tuladhar, 2007).   در بخش زمین عمومی، حکومتداری بد به این موارد مرتبط است: چارچوب های

کفد، مقررات قانونی با اجرای ناکافی، غیرمفسجم و نامفاسب، نهادی ضعیف که امفیت اجاره داری را کفترل می

دهی نهادی به تعهد استکاده کففدگان زمین. عدم شکافیت، بی عدالتی، عدم ذیحسابی، و عدم پاسخ
(Deininger, 2005; Burns, 2007; FAO, 2007; Kaufmann et al., 2007; UN-

HABITAT, 2007). 
موجب افزایش رشوه خواری، فساد و  LAروندهای آهسته و وابسته به امور اداری، و هزیفه باالی خدمات 

حکومتداری ضعیف فرآیفد تصمیم گیری قانونی  (Zakout et al., 2007)اختالس مفابع عمومی می شوند. 

شود، که به نوبه خود مانع از توسعه اقتصادی کفد و مفجر به نابرابری می)رسمی یا غیررسمی( را تحریف می
 .(Zimmermann, 2006)شود. می

ء استکاده از در سیستم های مرسوم، حکومتداری بد در اخراج های اجباری، دستکاری قوانین مرسوم، و سو

شود. قدرت توسط رئیسان، عدم شکافیت در تخصیص های زمین و رواج اعمال اجاره داری مفسوخ نمایان می
 Toulmin)کشاورزان بومی و فقیران در نواحی مرسوم می توانفد به اجبار از زمین های خود اخراج شوند. 

and Quan, 2000; Ubink, 2008a) یراث زنان، اداره یا فروش زمین میلیون ها از حقوق شخصی یا م

شود، سوء استکاده های آنها در سرتاسر جهان، مخصوصا در نواحی مرسومی که میراث پدری ممارست می

ها، دسترسی به زمین و هدف حکاظت از حقوق  LASبه هرحال، در  (Zimmermann, 2006) شود.می
باشد. بفابراین مهم است که بومی نیز میزمین نه تفها ی  نقش بخش عمومی است بلکه نقش اجاره داری 

ها، ارتقا یابد. توسعه حکومتداری زمین  CTI، شامل  LAاصول حکومتداری خوب در تمام نهادهای موجود در 

ارائه می دهد، که ممکن نخواهد بود اگر این عمل به  LAها ی  فرصت برای تحلیل و اصالح  CTIخوب برای 
 محدود شوند. نهادها و قانونگذاری های رسمی 

باشد. حکومتداری زمین خوب حکمروایی زمین خوب ی  پیش نیاز مهم برای توسعه پایدار از چفد لحاظ می

کفد؛ انتقال های با کفد؛ از معاش گروه های آسیب پذیر پشتیبانی میگذاری بلفدمدت را ترغیب میسرمایه

کفد؛ و ذیحسابی حکومت محلی را ترغیب می گذاری بخش خصوصی رابخشد؛ سرمایههزیفه پایین را تسهیل می
بسیاری از سازمان های بین المللی و موسسه های اعطاکففده  (Deininger et al., 2010)کفد. تقویت می

باشد، و بفابراین در شفاسایی می کففد که کیکیت حکمروایی ی  عامل مهم در بهبود امفیت اجاره داری می

شود که قوانین روشن و واضح، کفد. بحث میاف توسعه پایدار همکاری میریشه کفی فقر و دستیابی به اهد

فرآیفدهای کارا، دسترسی به اطالعات زمین، امفیت بهبودیافته اجاره داری و کاهش فساد اثر مستقیمی روی 
 UNFIG, 2001; & UNHS and) بهبود زندگی فقیران و دستیابی به اهداف توسعه پایدار دارند.

Transparency International, 2004)  بعالوه، اخیرا نیاز به حکمروایی زمین خوب توسط افزایش

تقاضای زمین روستایی و شهری، بعفوان نتیجه ای از رشد جمعیت و قیمت های ناپایدارتر و باالتر کاال، تقویت 
در مباحثه توسعه  شده است.متعاقبا، از زمان بیانیه اهداف توسعه هزاره، حکمروایی نه تفها مرحله مرکزی را



 
 

 
 

 
بلکه بعفوان ی  عفصر بسیار مهم استراتژی های توسعه نیز (Deininger et al., 2010)اشغال کرده است، 

شود که حکمروایی، عالوه بر ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی شود. اغلب در نظر گرفته میدر نظر گرفته می

بعالوه، در طی دهه اخیر،  (Burns and Dalrymple, 2008) آن، دارای بعد چهارم توسعه پایدار باشد.
( و بان  جهانی، حکمروایی خوب را بعفوان مجموعه ای از اصول برای راهفمایی IMFسرمایه مالی بین المللی )

 .(Woods, 2000)کار خود با کشورهای عضو پذیرفته اند. 

 

 . نیاز به سیستم اطالعات زمین:7. 2

باشد. مین و مالکیت دارایی بدون آیین نامه و قانونگذاری کافی، دشوار میبه وضوح مشخص است که مدیریت ز
بفابراین شاید بسیاری از کشورها این مشکل مهم را به اشتراک بگذارند. آنها نمی دانفد که دارایی های عمومی 

ود در محیط در کجا هستفد و چه ارزشی دارند و چه حقوقی به آن مرتبط می باشفد، که تمام این اطالعات موج

نهادی پیچیده قرار دارد، و همچفین نمی دانفد که طالعاتی که برای طرح ریزی و تصمیم گیری استکاده 

طور شود تا چه اندازه کامل، دقیق، قابل اعتماد، و مفاسب است. داده های مرتبط به زمین و دارایی بهمی
ند. زیرا با تمام سیستم های اطالعاتی، ( مدیریت می شوLIS) 3صعودی با سیستم های اطالعات زمین رسمی

LIS  از ی  ترکیب مفابع انسانی و ففی، به همراه مجموعه ای از  روندهای سازماندهی، برای تولید اطالعات در

 .(Dale and McLaughlin 1998)کفد. حمایت از فعالیت های مدیریتی استکاده می
های قانونی، مدیریتی و اقتصادی و کمکی است برای  عاتی زمین، ابزاری است برای تصمیم گیریالسیستم اط

مرجع برای  -فضایی زمین -عات فیزیکیالها حاوی اط ریزی و توسعه که از ی  سو شامل ی  پایگاه داده برنامه

هفگام کردن، ه های جمع آوری، ب ها و تکفی  ی  ناحیه مشخص و تعریف شده است و از سوی دیگر روال

عات زمین وجود ی  سیستم همگن الها را در بر میگیرد. مبفای سیستم اط د، دادهپردازش و توزیع قانونمف
 تر می های مربوط به زمین آسان ها را در درون سیستم با دیگر داده مرجع فضایی است که کار ارتباط داده

 (3130، به نقل از الرسن پورکمال)کفد. 

عفوان ی  اساس برای طرح ریزی، توسعه و کفترل در سرتاسر دنیا ی  نیاز در حال رشد به اطالعات زمین ب
مفابع زمین وجود دارد. توسعه مداوم تولید در جهان صفعتی شده فشار در حال افزایشی را روی مفابع طبیعی 

 کفد. نادر اعمال می

(، با مستفدسازی وسعت طبیعی و فاصله ای موردنظر زمین، ثبت ها نیز 3333با توجه به دال و مکالفلین )

گذاری چفین بهره هایی را ممکن می سازند، و حل اختالفات روی زمین و اطالعات برای وظایف عمومی وا
گوناگون دیگر را از قبل فراهم کففد. عفاصر اساسی ثبت زمین عبارتفد از: واحد زمین ثبت شده )هدف زمین(، 

ین زمین و شخص قانونی)حقوق شود )فرد قانونی( و رابطه بشخص قانونی که آن حقوق به او اختصاص داده می

 دارایی(. 
کفد که ثبت زمین به شکل سفد یا قباله، مدارک مستفد قانونی از حقوق و بهره ها در زمین را فراهم می

 بخصوص برای بهره مفدی تأمین می شوند. 

                                                                 
1 land information systems 



 
 

 
 

 
ین به سیستم های اطالعاتی بهبود یافته زم ONRS(، تمام شهرهای 2001با توجه دیوید اس و بری  وای )

از دارایی ها در شهرها ثبت نمی شوند. ثبت های  %20طور رایج به اندازه ی نیاز دارند. آنها بحث می کففد که به

بهبودیافته زمین ضروری هستفد و باید به مفظور فراهم سازی داده های دقیق برای ماکزیمم سازی نرخ های 
هش بار هزیفه های معامالت شهروندان و فراهم آوری برای مخارج پایه زمین اجرا شوند و آنها برای کاجمع

سازی یکفواخت واگذاری مهم هستفد. ثبت های زمین نیز بعفوان اساسی برای تحمیل اجاره ها و مالیات های 

 مفاسب روی دارایی های موجود مهم می باشفد.   

 د:رابطه مدل در میان متغیرهای مستقل و وابسته که روی مدیریت زمین تاثیر می گذارن
متغیرهای مستقل متغیرهایی هستفد که می توانفد بعفوان ورودی برای اجرای متوالی متغیر وابسته استکاده 

 تواند توسط خود متوقف شود. شوند، در حالیکه متغیر وابسته متغیری است که نمی

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های وابسته و مستقل مدیریت زمین را نشان می دهد.رابطه مدل متغیر -3شکل

 David S. and Birke Y, (2006) ماخذ:

 

شود، اگر متغیرهای مستقل تحت تاثیر یکدیگر باشفد، داشتن عمل مدیریت همانطور که از مدل باال مشاهده می
آن متغیرهای مستقل در  باشد. در مقابل، اگرزمین کارآمد و کارا با فعالیت های شهرداری روزانه ممکن می

 متغیرهای مستقل متغیر وابسته

مدیریت کارا و 

 کارآمد زمین 

بکارگیری اصول : مشارکت، ذیحساب، منصف و مشمول، 

روشن، کارآمد و کارا، قانون تساوی حقوق افراد، 

 یپاسخگوی

 قوانین و مقررات  -قابلیت نهادی

 اطالعات کارآمد زمین

  ساختار –قابلیت سازمانی 

 قابلیت انسانی

 دانش -سر

 تعهد و انگیزه -قلب

 مهارت -دست

 قابلیت مالی 



 
 

 
 

 
فعالیت های شهرداری موجود نباشفد، ما عمل مدیریت زمین کارا و کارآمدی نداریم که مفجر به مشکالت 

 اقتصادی و توسعه سراسری هر شهری شود. -اجتماعی

 
 

 . اهداف پژوهش:3

پایداری در استکاده از اهداف مد نظر پژوهش حاضر را می توان در موارد موثر در کارایی و بهره وری و همچفین 
زمین شهری ذکر نمود آنچه که با توجه به موضوعیت پژوهش در وهله اول می توان درک کرد؛ اثرات ابعاد 

مدیریت خوب شهری در مدیریت مطلوب زمین شهری است. با توجه به ایفکه زمین شهری ارزشمفد و غیرقابل 

 باشد:رد. موارد ذیل نیز از اهداف پژوهش میتولید است ذکر عوامل پایداری در مدیریت آن ضرورت دا
 . پایداری در مدیریت و بهره وری از زمین شهری با توجه به راهبردهای مدیریت خوب شهری3

 . جلوگیری از نگاه صرف اقتصادی به زمین به عفوان مفبع ارزشمفد و غیر قابل تولید2

 کاده از زمین. جلوگیری از فساد و تبانی و شارالتانیزم در نگاه و است1

 . شکاف سازی 3
 

 قیق:ح. روش ت4

 صاحب های نوشته و مدارک و اسفاد بررسی با که معفی بدینتحلیلی می باشد. -روش تحقیق حاضر توصیکی

و همچفین تاثیرگذاری آن بر  شود عرضه شهری خوب حکمرانی صحیح مکهوم که است شده سعی مختلف، نظران

 مفطقی ارتباط شهری خوب حکمرانی های مؤلکه برای سازی شاخص از کادهاست با و مدیریت زمین تبیین گردد.

 .شود برقرار زمین شهری مدیریت و جهانی جدید مدیریت نوع این بین
 

 

 :. یافته های پژوهش5 

با توجه به مطالب ارائه شده و با توجه به دیدگاه های صاحب نظران می توان عفوان داشت که توجه به 

و استکاده از اصول مذکور برای مدیریت مطلوب زمین شهری می تواند اثرات بسیار  حکمروایی خوب شهری
 مطلوبی را داشته باشد. که به موارد ذیل می توان اشاره داشت:

 

 .  حمایت از فقرا: 1. 5
میلیون نکر خواهد  3200تقریباً به بیش از  2022براساس برآورد بان  جهانی تعداد فقرای شهری تا سال 

دهفد در شرایط تهدیدآمیز بهداشتی در میلیون نکر که بیشتر آنها را فقرا تشکیل می 100حداقل رسید. 

کففد. برند. ی  سوم ساکفان شهری در مسکن غیراستاندارد زندگی میهای شهری آلوده به سر میمحیط
میلیون نکر از  300کشی سالم ندارند و میلیون ساکن شهری هیچگونه دسترسی فوری به آب لوله 220حداقل 



 
 

 
 

 
امکانات بهداشتی مفاسب برخوردار نیستفد. همچفین بسیاری از مراکز شهری در محاصره مشکالتی چون 

افزایش جرم و جفایت و بزهکاری، فساد و رشوه خواری و جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، فحشا و نظایر 

زندگی رو به گسترش شهری کیکیت زندگی واجد دهد که در آن قرار دارند. این مسائل و مصادیق نشان می
های نماید. در مدلریزان توسعه، مدیران و دولتمردان را به خود جلب میاهمیت فراوان است، که توجه برنامه

شود، برای بهبود کیکیت و قابلیت زندگی شهری و نیل المللی ترویج میهای بیناخیر توسعه که از سوی سازمان

توان سالمت، نظم و شود که بر مبفای آن میشهری، الگوی حکمروایی خوب شهری مطرح میبه توسعه پایدار 

امفیت را با پیشرفت و رفاه به صورت توأمان محقق کرد. حکمروایی خوب در مدیریت زمین، دسترسی مفصکانه 
سیب پذیر کفد و از حقوق شهروندان، مخصوصا گروه های آتری را به قانون تساوی حقوق افراد فراهم می

کفد. حکمروایی خوب مانع اجتماعی مانفد زنان و بیوه ها، یتیمان، اقلیت های نژادی و فقیران کلی حمایت می

شود و از حقوق ارثی بیوه ها و از اخراج های غیرقانونی گروه های آسیب پذیر در جامعه از زمین های خود می

 کفد. یتیمان حمایت می
 

 .  اطمینان عمومی: 2. 5
رانی شهری مجموعه از اقدامات است که افراد و نهادها اعم از خصوصی و دولتی از طریق آنها به مدیریت و حکم

اداره شهر می پردازند. چفین فرایفدی، عملی و پیوسته است که بوسیله آن مفافع افراد مختلف به کم  فعالیت 

دهای رسمی و غیر رسمی و سرمایه های مشارکت گونه تأمین خواهد شد. در واقع حکمرانی شهری شامل نها
مشارکت مدنی به مکهوم مشارکت فعال شهروندان در زندگی اجتماعی است و آنچه  .اجتماعی شهروندان است

که تعیین کففده میزان و کیکیت مشارکت مدنی شهروندان است، اطمیفان و اعتماد آنها به حکومت محلی و 

جر به عدم مشارکت شهروندان و اجتماعات محلی و حتی بخش نهادهای دولتی است. کاهش اعتماد میتواند مف

حکمروایی خوب در  .خصوصی در فعالیت هایی نظیر انجام خدمات عمومی و کاهش مشارکت سیاسی شود
مدیریت زمین، اطمیفان عمومی بیشتری را، هم از افراد و هم از تجارت، که به احتمال زیاد در دارایی ها 

 کفد. راهم میگذاری می کففد، فسرمایه

 

 .  رشد اقتصادی: 3. 5

 مدنی را نهادهای نقش شهری است. حکمروایی جامعهحکومت و  متشکل ازای حکمروایی نظام به هم پیوسته

 عمومی، هایگذاریسیاست بر أثرگذاری برای مردمی مشارکت تقویت کففده و شهروندی حقوق مدافع عفوان به
 مفظور به ملی ناخالص تولید رشد و هاگذاریسرمایه تقویت در تولید عامل عفوان به خصوصی بخش نقش

 کففده تسهیل عفوان به دولت نقش نهایت در و نسبی، رفاه ایجاد و بازار و اقتصاد پویایی و سرانه درآمد افزایش

 یاجتماع عدالت توسعه و ثبات ایجاد مفظور به پایدار توسعه برای محیطی سازیفراهم در عمومی هایفعالیت
کفد. حکومتداری خوب شهری از طریق مدیریت و بهبود سرمایه گذاری های زیربفایی را تسهیل می جامعه، در

در مدیریت زمین، امفیت کلی اجاره داری زمین را افزایش می دهد که دسترسی بهتری را به ایجاد اعتبار و 

که هزیفه های معامله تفظیم می  کفدتوانمفدی فراهم می سازد. مدیریت عمومی ذیحساب و روشن تضمین می

 شود. طور مفصکانه تری متحمل میشوند و مالیات به



 
 

 
 

 
 .  نظارت بر محیط: 4. 5

مهم ترین مساله ای که وجود نظارت را ضروری می سازد، آن است که پیش بیفی ها و برنامه های عملیاتی در 
عملیات، نظارت تفها راه چاره است، محیط سازمان با میزانی خطا توام است و برای رفع این خطاها و اصالح 

متغیر و دگرگون سازمان دلیل دیگری بر ضرورت نظارت است. سازمان برای بقا خود باید از تغییرات محیطی 

با چفین ضرورتی، . آگاه شود و هماهفگی های الزم را به عمل آورد وکفترل یا نظارت وسیله این آگاهی است

یابی دانست که طی آن نتایج مورد انتظار و پیش بیفی ها با عملکردها و نتایج نظارت را می توان فرآیفد ارز
 از پس و شود می مقایسه …حاصله، از طریق روش ها و مکانیزم هایی چون مشاهده، نمونه گیری، گزارش و

بر می خیص انحرافات و تحلیل میزان و علل بروز آنها، مدیران در صدد تدوین و اجرای برنامه های اصالحی تش

آیفد. شاید نیاز به توضیح نباشد که نظارت باید به مفظور تحقق اهداف سازمانی و پیشگیری از انحرافات و دور 
صورت گیرد، پس باید توجه داشت که آن را تا سرحد مچ گیری تفزل نداد. در  شدن از استانداردهای عملکرد

حم در فرآیفد تصمیم گیری و اجرا تلقی خواهد غیر این صورت از سوی مدیران به مثابه مقوله ای مخل و مزا

 .شد

شود. اطالعات، فاصله حکمروایی برای مدیریت مفابع محیطی و طبیعی خود مسئولیت پذیرتر و ذیحساب تر می
 کفد. ای قابل اعتماد و در دسترس، نظارت محیطی خوبی را پشتیبانی می

و مدیر در مدیریت شهری است. با این معفا که اگر در در واقع نظارت همگانی نماد بعد تعاملی روابط شهروند 

برداشت و تلقی سفتی از نظارت تفها به اطالعیه ها و گزارش های ی  جانبه مدیران، که شکلی مونولوگ 
داشت، بسفده می شد، با تکوین مکهوم نظارت همگانی و شکل گیری نهاد تبلوربخش آن، حال این مونولوگ 

اهمه دوجانبه خواهد شد و سامان حیات شهری و مدیریت آن و همچفین دستیابی تبدیل به ی  دیالوگ و مک

به اهداف سازمانی جز از طریق آن ممکن و میسر نخواهد شد. نظارت همگانی را می توان ارزیابی شهروندان از 

ی تواند در فرآیفد سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا در حوزه مدیریت شهری تعریف کرد که به مثابه بازخورد م
آسیب شفاسی سازمان های شهری و تسهیل سازی فرآیفدها و افزایش کیکیت خدمات بسیار موثر عمل کفد. بفا 

به تعریف، این نهاد، واسطه میان سیستم اداری و محیط شهروندی یا جامع مدنی است و تالش دارد تا با 

 .غییر و اصالح فرآیفد به سیستم ارسال کفدتجمیع و تبیین پیام ها از محیط آن را به صورت بازخورد، جهت ت
 

 . حفاظت از دارایی های کشور: 5. 5

کفد. آن مدیریت شکاف زمین کشور به حکاظت از دارایی های کشور در برابر بهره برداری غیرقانونی کم  می
 کفد. همچفین استکاده قانونی از زمین کشور را برای امتیازات اجتماعی و اقتصادی فراهم می

 

 .  مدیریت زمین عمومی کارآمد و کاراتر:6. 5
حکمروایی ضعیف و فساد در مدیریت زمین عمومی، هزیفه انجام تجارت هم برای بخش های تجارت و هم  

برای بخش های عمومی را افزایش می دهد و مفجر به از دست دادن اطمیفان در سیستم ثبت زمین و ی  

کفد و هرچه ود. حکمروایی خوب از بازار زمین رسمی حمایت میشسطح باالتر معامالت زمین غیررسمی می



 
 

 
 

 
سیستم رسمی ثبت زمین گسترده تر باشد، عواید حاصل از مالیات و سودهایی که از خدمات عمومی حاصل 

 باشد. شده، قابل اعتمادتر می

 

 . تفکیک پذیری و پیشگیری از تعارض:7. 5

ی از طریق حکمروایی خوب در مدیریت زمین تقویت می تساوی حقوق، عدالت و پایداری اجتماعی سراسر 

 شوند. دسترسی به حل عادالنه، بموقع، مفصکانه، کارآمد، روشن و مقرون به صرفه ، تعارض را کاهش می دهد. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 . نتیجه گیری و پیشنهادات6

امی ابعاد مدیریت مطلوب زمین شهری آنچفان که اشاره شد حکمروایی خوب شهری با نگاهی متکاوت در تم
اثرگذار بوده و مسیر را برای پایدارسازی شهر هموار خواهد نمود. زمین به عفوان مفبعی ارزشمفد در شهرها 

غیرقابل تولید بوده مدیریت آن مستلزم ابعاد جدیدی است تا بتوان در بهره برداری موثر و کاراتر از آن موفق 

مشارکت، ذیحساب، مفصف و مشمول، روشن، کارآمد و کارا، عدالت، پاسخگویی که از  بود. با  بکارگیری اصول :

اصول حکمروایی خوب شهری است و با بهره گیری از قابلیت های نهادی )قانونی(، سازمانی، انسانی و مالی می 
 یل را بیان داشت:توان به مدیریت کارا و موثر از زمین شهری نزدیکتر شد. در این راستا می توان پیشفهادات ذ

 . فراهم نمودن ابزارهای قانونی به جهت خارج کردن زمین از چرخه فساد و رانت3

 . بهره گیری از مدیریت سیستم ثبت زمین و شکاف سازی مالکیت و کاربری2

 . ایجاد تشکیالت سازمانی تعریف شده برای نظارت و مدیریت زمین1

 سب مهارت در مدیریت زمین. استکاده از تجارب کشورهای پیشرو برای ک3

  بکارگیری پیشفهادات فوق می تواند مسیر را توسعه و بهره برداری درست از زمین شهری هموار سازد.
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