
 ها شهرداری کارکرد تغییر برای ابزاری شهری خوب حکمرانی

حکمرانی خوب شهری از جمله مفاهیمی است که با مشارکت شهروندان و تغییر نقش و کارکردهای دول محلی 

همراه است. از منظر سیستماتیک، حکمرانی فراتر از حکومت بوده و مبین وجود ساختارهای داخلی و خارجی 

سیاسی و اقتصادی است که از طریق این ساختارها مشکالت مربوط به کمبود منابع، تولید و مبتنی بر قدرت 

تأمین  توزیع سامان می یابد. از مهمترین مباحث مربوطه در این دیدگاه، تغییر نقش دولت از یک

شهری، گردد تا با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب  است. در این مقاله تالش می توانمند ساز به کننده

های تبدیل شهرداری به یک نهاد توانمندساز اجتماعی در عوض تأمین کننده کاالها و خدمات مورد  زمینه پیش

نیاز شهروندان از طریق مشارکت خود ایشان واکاوی گردد. تغییرات بنیادی در شرح وظایف و تکالیف شهرداریها، 

هنجاری در ذهنیت شهروندان )در رابطه با وظایف و تغییرات ساختاری در بدنه شهرداریها و در نهایت تغییرات 

تکالیف شهرداری( از جمله مباحثی است که در راستای تبدیل کارکردهای شهرداری از یک تأمین کننده کاال و 

خدمات به یک نهاد توانمندساز در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت و همچنین اثر مشارکت بر پیشبرد 

 .واهد شداین اهداف بررسی خ

 

 مبانی نظری

مبتنی بر غالب شدن پارادایمهای نوین در عرصه سیاست و مدیریت بود. تغییر در [ ۱گیری حکمرانی خوب]  شکل

میالدی ایجاد شد، امکان پا  ۰۷و  ۰۷که هم به لحاظ هنجاری و هم از نظر عملی در دهه های [ ۲اداره امور]

 ۰۷را به وجود آورد. شرایط بحرانی اقتصاد در دهه [ ۳گرفتن مفاهیمی چون مشارکت شهروندان و توانمندسازی]

 .زمینه حکمرانی خوب است که با تحوالت گسترده اجتماعی همراه بود، سنگ بنا و پیش

  

 [4] دولت رفاه 



ای مناقشه برانگیز بوده است. اینکه دولت چه کاری انجام دهد یا  همواره تعیین نقش و کارکردهای دولت مسئله

ای دور مورد پرسش واقع شده و هربار به مقتضای زمان و مکان، پاسخی متفاوت دریافت داشته   ندهد، از گذشته

عقیده داشتند که دولت همواره باید در خدمت توسعه صادرات و حمایت از [ ۵است. مثالً سوداگران]

دگان داخلی باشد و در بازار دخالت کند. به عکس، با گذشت زمان حامیان بازار آزاد و دست نامرئی تولیدکنن

دولت رفاهی ظاهر شد. اساساً ظهور  ۳۷اندیشه خود را گسترش دادند و پس از آن با بروز بحران بزرگ دهه 

تی لیبرال، حکومت تنها به دولت رفاهی واکنشی به اندیشه لیبرالیسم سنتی قرن نوزدهم است. در اندیشه سن

و مسئولیتی در ( ۲۷ص ۱۳۰۰کند )بشیریه،  شکلی انفعالی از امنیت و جان و مال افراد از تعدی دیگران دفاع می

داری و بازار آزاد ندارد. از دید طرفداران اقتصاد بازار، حیات اقتصادی مهمتر از حیات  قبال آثار منفی سرمایه

 ۱۳۰۰، [۶در صورت لزوم و به عنوان آخرین راه حل پا در میدان گذارد )هیوز]سیاسی است و دولت باید تنها 

با این حال وجود نارسایی در بازار )مانند وجود انحصار طبیعی برای برخی تولیدکنندگان و (. ۱۱۱ص

نابرابر دهندگان و یا عدم دسترسی عادالنه به اطالعات برای همه( که منجر به رقابت ناسالم و در شرایط  خدمات

گردید، موجب شد تا در اواخر قرن نوزدهم دولت رفاهی در  شد و سبب عدم توزیع عادالنه ثروت در جامعه می می

تواند رفاه اجتماعیِ کل را به  برخی از کشورهای اروپایی پدید آید. طرفداران اقتصاد رفاه معتقدند که بازار نمی

 ۱۳۰۷، [۰کمل یا جایگزین آنها عمل کنند. )هاولت و رامش]حداکثر رساند و نهادهای سیاسی باید به عنوان م

 (.4۶ص

ای برای  میالدی که بحران بزرگ به وجود آمد، تئوریهای اقتصادی کینز مطرح شدند که نقش عمده ۳۷از دهه 

دهه دوران  ۳در طی (. ۱۲۷ص ۱۳۰۰دولت در تثبیت اقتصاد و مداوای بیماریهای اجتماعی قائل بودند )هیوز، 

هزینه به خانوارها  رشد اقتصاد غرب، دولتها اقدام به گسترش خدمات آموزشی، بهداشتی و پرداخت کمک طالیی

نمودند که به معنای حجیم شدن دولت و توسعه دامنه فعالیتهای آنها بود. در این دوران حکومتهای محلی نقشی 

های رفاهی  ت اجرای سیاستها و برنامهآمدند و مسئولی ثانویه داشته و بازوی اجرایی حکومت مرکزی به شمار می

 (.۶4۲-۶4۱صص ۱۱۱۶، [۱و پینتر][ ۰دولت مرکزی بر دوش آنها بود )گودوین]



 تئوری انتخاب عمومی 

با اشباع شدن بازارهای مصرف، حکومتها دیگر قادر به اصالح عدم توازنها نبودند و نتوانستند به تعهدات خود در 

حجیم شدن دولت برای اجرای (. ۰۶ص  ۱۳۰۱، [۱۷ه عمل نمایند )واترز]های رفاهی از پیش اعالم شد برنامه

دهندگان خواهان تجدیدنظر در فعالیتها و دخالت دولت  های رفاهی اثرات معکوسی به بار آورد و مالیات برنامه

به عنوان یک هدف مطرح گردید که بر اساس دو  ۰۷شدند. کاهش بوروکراسی و کوچک شدن دولت در دهه 

توان از آن تحت عنوان  ورد حمایت واقع شد. اول، حمایت از آزادی فردی در مقابل بوروکراسی بود که میدلیل م

شود. دوم، حمایت  انتخاب نام برد که به نوبه خود منجر به کاهش بوروکراسی و کم شدن دامنه قلمرو دولت می

تخاب عمومی از حق افراد در انتخاب حمایت اقتصاددانان از الگوهای بازاری در پرداختها و مشوقها است. نظریه ان

 (.۶۰ص ۱۳۰۰کند )هیوز،  می

نظریه انتخاب عمومی متکی بر ارائه خدمات و کاالهایی است که در زمره کاالها و خدمات عمومی قرار گرفته و 

توان آنها را خرید. به بیان دقیقتر، حکومتهای محلی ممکن است به ارائه خدماتی بپردازند که  در عین حال می

مردم خواستار کیفیت و کمیت بیشتری از آنها  امکان عرضه آنها در بازار رقابتی وجود داشته باشد و بخشی از

دهنده برتری این نظریه در تجزیه و تحلیل فرایندهای شهری بود در سال  باشند. یکی از اولین مطالعاتی که نشان

مطرح گردید. جوهر فرضیه وی آن است که خرید خدمات آموزشی و دیگر [ ۱۱توسط چارلز تیبوت] ۱۱۵۶

 ۱۳۰۵، [۱۲ه قانونی، بسیار شبیه خرید کاالهای دیگر است )میلز و همیلتون]خدمات ارائه شده در یک حوز

 (.4۳۷ص

 ۱۳۰۷در نظریه انتخاب عمومی، تأکید بر مبنای رفتار انسانی و بیشینه شدن منافع فردی است )هاولت و رامش، 

ترین شکل ممکن دهند که به به در نظریه انتخاب عمومی، رأی دهندگان به احزاب و گروههایی رأی می(. ۳۲ص

توان  منافع آنها را برآورده سازند. نظریه انتخاب عمومی انتقادهایی را به دولت رفاه وارد آورد که از آن جمله می

به مخدوش بودن مفهوم رفاه اجتماعی و عدم وجود توافق برای به حداکثر رساندن آن اشاره کرد. از آن مهمتر 



ور حکومتی را الزاماً دارای انگیزه کافی برای بیشینه کردن رفاه اجتماعی توان افراد فعال در اداره ام اینکه نمی

ای بوروکراسی را  جانبه  نظریه انتخاب عمومی با هجمه وسیع و همه(. ۱۲ص ۱۳۰4دانست )جمسی و دیگران، 

رن دائم مورد حمله قرار داد و از مدل دولت کوچک دفاع نمود. از دیدگاه طرفداران انتخاب عمومی، دیوانساالرا

آنکه در قبال این بودجه خود را مسئول کارایی بیشتر بدانند )جمسی و  در پی افزایش بودجه خود هستند بی

 (.۲۳۱ص ۱۳۰4دیگران، 

که توسط منافع عمومی برانگیخته شوند،  در نظریه انتخاب عمومی فرض بر آن است که بوروکراتها در عوض آن

گیری از  شوند. به طور کلی نظریه انتخاب عمومی با بهره انگیخته میهای فردی خود  به وسیله عالئق و سلیقه

آید که حداکثر نقشها بر  کند که زمانی بهترین بهره به دست می مدلهای اقتصاد نئوکالسیک، اینگونه ادعا می

منطق گیرد. در  جا نضج می عهده نیروهای بازار و حداقل نقش بر عهده دولت باشد. مفهوم دولت حداقل از همین

باشند، در مقابل بوروکراسی که به کسی پاسخگو  می[ ۱۳انتخاب عمومی، چون بازارها دارای یک نظم خودجوش]

نیست ابزارهای بهتری هستند. با این حال استفاده از نظریه انتخاب عمومی الزاماً به موفقیت منجر نشد و 

د و حتی کارکردها و وظایف دولتها را نیز که ساختار دولتها و بوروکراسی را دستخوش تحول نمو علیرغم این

 .های اجتماعی نتوانست آنچنان که باید و شاید مؤثر باشد تغییر داد، اما در حوزه

  

 مدیریت دولتی نوین و تغییر نقش حکومتهای محلی

 است. پاسخگویی یکی از مهمترین مفاهیم در [۱4] مفهوم حکمرانی خوب کامالً متأثر از مدیریت دولتی نوین

محوری  مدیریت دولتی نوین است، تئوری که با تأکید بر قراردادها، خودمختاری و اهمیت بازارمحوری و مشتری

رسد چالش فراروی مدیران شهری به کار بستن این  در صدد ایجاد انقالب در مدیریت دولتی است. به نظر می

مداری و بازار  ری، پاسخگویی، مشتریعبارتند از: خودمختا  NPMباشد. اصطالحات مهم و اساسی در تئوری می

 .پردازیم ها می محوری. اکنون به توضیح آن

 [۱۵] خودمختاری



تر دولتی اشاره دارد. میان خودمختاری درونی و  خودمختاری، بر توانایی اتخاذ تصمیمات مهم در سطوح پایین

یع مرتبط با خدمات همگانی بیرونی تفاوتهایی وجود دارد. خودمختاری داخلی، درون حکومت محلی و یا صنا

شود. خودمختاری بیرونی به این مفهوم است که  است که باعث انعطاف، اثربخشی و نوآوری بیشتر در سازمان می

های سیاسی فرصت طلبانه محفوظ است تا مدیران اجازه  تأمین کننده خدمات )دولت محلی( از دخالت

 .گویی به نیازهای مشتریان خود را بیابند پاسخ

های  گردد که فقط توسط برخی از محدودیت وسیله اختیار قانونی دولت محلی مشخص می زان خودمختاری، بهمی

های مختلفی که شکل دهنده آن نوعی از پاسخگویی هستند که دولت  بیرونی محدود شده است. در مکانیزم

 : محلی با آن مواجه است، موارد زیر وجود دارند

 های شهرداری و یا مشابه آن میان سازمان[ ۱۶] دی )مبتنی بر عملکرد(استفاده از قراردادهای عملکر 

 گزارشگری عمومی عملکرد 

 ها روبروست مند که دولت محلی با آن های ضابطه کاربرد چارچوب 

 های  ای توسط نهادهای مالی که به دولت محلی و خدمات همگانی کمک تأمین نیازهای پولی و سرمایه

 .دهند ض میکنند یا پول قر بالعوض می

 یا مشابه آن برای خدماتی که دولت محلی و یا [ ۱۰] استفاده از اجاره دادن و فروش امتیاز خدمات مشتری

 .ارائه کننده خدمات همگانی به آن متعهد شده است

شود. اگر ارائه دهندگان خدمات عمومی، سرمایه مورد  محور، سبب برانگیخته شدن نوآوری می خدمات مشتری

که به نوآوری بپردازند بسیار بیشتر  های دولتی کسب کنند، احتمال این را از مشتریان و نه از آژانسنیاز خود 

جایی که انجام خدمات مشتری محور هماهنگی  گردد. از آن است که این خود سبب رضایت مشتریان می

 .استآورد، از کارآیی احتماالً باالتری برخوردار  بیشتری میان عرضه و تقاضا بوجود می

  



 پاسخگویی

پاسخگویی، به معنای حساب پس دادن در نحوه خرج کردن پول مردم است، به چه دلیل این پول خرج شده و 

آیا نتایج مورد انتظار را در پی داشته است یا نه؟ اگر چه این موضوع در کل برای دولت محلی و ارائه کنندگان 

آید. شهرداری در قبال شهروندان و  ا نیز مهم به شمار میه خدمات عمومی الزم و ضروری است اما در داخلِ آن

ها و افراد مختلفی پاسخگویند که شامل صاحبان  های خدمات عمومی به گروه شورای شهر پاسخگو است. شرکت

های دارای  های غیر دولتی هستند و در برخی موارد گروه گذاران، مؤسسات مالی و سازمان ها، قانون این شرکت

 .گیرد را نیز در بر میمنافع خاص 

های دولتی باید مد نظر قرار گیرد. اولین نوع آن، در ارتباط با رابطه میان  دو نوع پاسخگویی در مورد شرکت

تأمین کننده حقیقی خدمات و نوع دوم آن مربوط به پاسخگویی پرسنل درون سازمان است و از آن به عنوان 

رابطه با این است که چه کسی مدیریتِ مسئولیتِ عملکرد ناشی  شود. پاسخگویی در یاد می مدیریتی پاسخگویی

گیرد. پاسخگویی درونی و بیرونی پیرو یک منطقند که در آن پاسخگویی درونی بر  از تصمیمات را بر عهده می

 .ها و اهداف عملکردی بنا نهاده شده است پایه ارتباط میان اختیار قانونی با مسئولیت

رود نحوه عقد قراردادها و مقاطعه کاری است.  زیاد به کار می NPM پاسخگویی که در یکی از مکانیزمهای اصلی

قراردادها ممکن است اَشکال گوناگون داشته باشند و به صورت قراردادهای عملکردی، اجاره خدمات مشتریان و 

ست. فرهنگ مواردی از این قبیل باشند. در اینجا توجه بیشتر معطوف به سازوکارهای رسمی پاسخگویی ا

های محلی هم به نوبه خود از اهمیت بسزائی  سازمانی مؤسسات تأمین کننده خدمات عمومی و حکومت

که در سازمان کامالً رویکرد باال به  ها در سازمان امری عادی است یا این برخوردار است. باید دید آیا ارائه حساب

 .سهیم ساختن دیگران در آن وجود نداردپایین حاکم بوده و تمایلی برای افشای نتایج عملکردی و 

 مداری مشتری

محوری، ماهیتاً توجهی است که به مشتریان خدمات دولت محلی یا تأمین کنندگان خدمات عمومی  مشتری

های مختلف ظاهر  شود. مشتری محوری با توجه کردن به اعتراضات مشتری، نمایندگان مشتریان که در لباس می



چه که مشتریان )شهروندان( راجع به خدمات ارائه شده  ب و نتیجه برآورد برای یافتن آنشوند و توجه به تناو می

 .شود کنند، اندازه گیری می توسط دولت محلی تصور می

 (.۱۳۰4،[۱۰مزایای تأکید بر مشتری محوری شامل موارد زیر است : )آزبورن و گیبلر]

 دولت محلی و تأمین کنندگان خدمات شهری به محور باعث افزایش پاسخگویی  فراهم سازی خدمات مشتری

 .شود مشتریان می

 گردد محور سبب سیاست زدایی از انجام خدمات شهری می فراهم سازی خدمات مشتری. 

  

 بازار محوری

هدف از بازار محوری، کسب مزایا و منافع ناشی از رقابت است. بهترین روش شناخته شده، مشارکت بخش 

های رسیدن به این مقصود در  یف به بخش خصوصی و برگزاری مناقصات یکی از راهخصوصی است. واگذاری وظا

محوری در دولت  های محلی است. الگوبرداری و سنجش شرایط بازارها نیز شاخصی دیگر برای بازار حکومت

 .آید محلی به حساب می

 میان تأمین کنندگان خارج ازقابت پذیرد که از مزایای ر استفاده از رویکرد بازارمحور با این هدف صورت می

های محلی یا  های داخلی حکومت های خدماتی، میان تأمین کنندگان خارجی و بخش حکومت محلی یا شرکت

برداری  های محلی بیشترین بهره های خدماتی و حکومت های داخلی شرکت های خدماتی و یا میان بخش شرکت

سری از قراردادها، رقابت  های بخش دولتی از طریق عقد یک سازمانممکن صورت گیرد. افزایش بازارمحوری در 

شود. بزرگترین  سپاری محقق می گری و برون های دریافتی از واسطه های دولتی، افزایش هزینه میان کارگزاری

ز رود از بازارمحوری به دست آید، افزایش کارآیی در فراهم آوردن خدمات است. همچنین، ا مزیتی که انتظار می

نتایج مورد نظر در افزایش بازار محوری برانگیختن نوآوری است. برای سنجش و ارزیابی میزانِ بازار محور بودن 

 :توان از موارد زیر سود جست یک مؤسسه خدمات عمومی یا یک حکومت محلی می



 آوری خدمات سپاری یا مقاطعه کاری در فراهم استفاده از برون 

 شده در مؤسسه خدماتی استفاده از تجارب الگوبرداری 

 گیری از رقابت استفاده از دیگر ساز و کارها به منظور بهره 

ها باشند به دست  های دولتی که منابع مالی خود را از مردم که بایستی در خدمت آن چه بسیار سازمان

های خدمات  شرکتاند. عالوه براین، غالب مشتریان  های دولتی وابسته ها و بنگاه آورند و در عوض به واسطه نمی

ها بتوانند به منطقه دیگری بروند تا از مؤسسه  که آن دهند. صرف نظر از این تشکیل می اسیر عمومی را مشتریانِ

های اندکی هستند و ناچار به استفاده از خدمات همان مؤسسه  دیگری خدمات طلب کنند، دارای جایگزین

های دولتی و  های خدمات عمومی به سازمان گی شرکتزمانی که وابست(. ۱۳۰4باشند )آزبورن و گیبلر،  می

ها هستند با یکدیگر ترکیب شوند، نتیجه آن خواهد شد که  داشتن مشتریانی که ناچار به استفاده از خدمات آن

ها و مؤسسات توجه کمتری را به مشتریان خود داشته و در عوض بیش از پیش به تأمین کنندگان  این شرکت

کنند، این توانایی را  نمایند. از آنجایی که مشتریان برای دریافت خدمات پولی پرداخت نمی منابع مالی توجه می

 (.۲۷۷۶، [۱۱دِیک] نخواهند داشت که تأمین کننده خدمات را پاسخگو نگاه دارند )ون

اند  های محلی یا مؤسسات خدمات عمومی که عملکرد مطلوب داشته ست که حکومتآن NPM فرضیه اصلی در

اند.  اند، بهره گرفته احتماالً از سازوکارهای پاسخگویی قابل توجهی که دربردارنده اهداف عملکردیِ شفاف بوده

ای به سازوکارهای رسمی پاسخگویی در  توجه ویژه (NPM) چارچوب تحلیلی نظریه مدیریت دولتی نوین

است که مدیران شهری باید  های خدمات عمومی دارد. این موضوع به آن مفهوم های محلی و شرکت حکومت

ها باید  های مختلف اداری و پرسنل را در رسیدن به اهداف عملکردیِ واضح بسنجند. آن میزان پاسخگویی بخش

های سازمانی را بررسی کنند و از الزامات گزارشگری مطلع باشند.  شرایط پایش عملکرد پرسنل و قسمت

سیدن به اهداف مورد مداقه قرا گیرد و عواقب احتمالی همچنین بایستی چگونگی سنجش میزان موفقیت در ر

 .موفقیت یا عدم موفقیت در رسیدن به اهدافِ از پیش تعیین شده مدنظر قرار گیرد



  

 حکمرانی خوب و مشارکت

میالدی، رویکرد  ۱۷تا  ۰۷از دهه « دولت کوچک»و  ۰۷تا دهه « دولت بزرگ»پس از دو دوره تسلط رویکرد 

گردید. در حکمرانی خوب دولت و بازار هر دو نهادی اجتماعی هستند که از نقایصی رنج  حکمرانی خوب غالب

برند و توسعه در گرو رفع نقایص و عیوب آنها است. در حکمرانی خوب گرچه برتری با بازار است اما تحقق  می

توسط دولت ایجاد ای از نهادها است که خودجوش نبوده و بایستی  اقتصاد بازار تنها به شرط وجود مجموعه

سازی در شرایط انحصاری، بر مالکیت دولتی ترجیح ندارد. در واقع تبیین  شوند. در حکمرانی خوب خصوصی

مفهوم حکمرانی خوب اولین بار توسط بانک جهانی و در هنگام بررسی علل عدم موفقیت کشورهای افریقایی در 

 (.۲۶۲ص ۱۳۰۳توسعه صورت گرفت )میدری و خیرخواهان، 

های  حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه[ ۲۷نظر برنامه توسعه سازمان ملل متحد]از 

سیاسی، اقتصادی و مدیریتی )اجرایی( برای اداره امور کشور در همه سطوح آن. حکمرانی در بر گیرنده ساز و 

نمایند، حقوق قانونی خود  ود را مطالبه میکارها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خ

در حکمرانی، بسیج  مسئله اصلی(UNDP,۱۱۱۰,pp۲-۳) نمایند طلبند و اختالفات خود را حل و فصل می را می

باشد. برای  همه منابعی است که الزاماً در اختیار حکومت نیستند و در بردارنده همه منابع سیاسی، فنی و .. می

توان در نظر گرفت: سیستماتیک، مدیریتی و سیاسی. از منظر  تعریف سه سطح را میتجزیه و تحلیل این 

سیستماتیک حکمرانی فراتر از حکومت بوده و مبین وجود ساختارهای داخلی و خارجی مبتنی بر قدرت سیاسی 

یابد. از  و اقتصادی است که از طریق این ساختارها مشکالت مربوط به کمبود منابع، تولید و توزیع سامان می

 .است توانمند ساز به تأمین کنندهمهمترین مباحث مربوطه در این دیدگاه تغییر نقش دولت از یک

بدین ترتیب مخالفان دخالت دولت به حامیان حضور آن به عنوان یک توانمند ساز در حکمرانی خوب بدل شدند 

ی و اجرایی نیز چنین رویکردی به و بدین سان مسئولیتها و نقشهای دولت نیز تغییر کرد. از دید مدیریت

حکمرانی نمایانگر چارچوبی هنجاری و ارزش گونه برای ارائه خدمات دولتی و عمومی به نحوی کارا، شفاف و 



باشد. عالوه بر  گذاری و اجرا همراه می پاسخگو است که با سیستم دیوانساالری توانمند در اداره منابع و قانون

دولت از یک تأمین کننده به توانمندساز نیازمند ساختارهای عملکردی و اجرایی آنچه ذکر شد، تغییر در نقش 

شوند شامل تمرکززدایی در  مختلفی است. سیاستهایی که در راستای پیشبرد حکمرانی خوب اتخاذ می

پذیری در مشارکت و همکاری، خصوصی سازی ارائه خدمات و  ساختارهای اجرایی، سیاسی و مالی، انعطاف

باشند. حکمرانی از بعد سیاسی نیز مشخص  ی قدرتمند نظارت و پایش برای جلوگیری از فساد میسیستمها

کننده دولت مشروع و دارای اختیارات قانونی است. چنین تعریفی از حکمرانی، که به مراتب وسیعتر هم هست، 

نیز همبستگی میان  شود و تأکید آن بر سیاستهای مردمساالر و شناخته می حکمرانی دموکراتیک به عنوان

 .سیاستهای آزادیخواهانه و رشد اقتصادی است

ای از راههایی است که افراد و نهادها اعم از خصوصی و دولتی از طریق آنها به مدیریت  حکمرانی شهری مجموعه

های پردازند. چنین فرایندی عملی پیوسته است که بوسیله آن منافع افراد مختلف به کمک فعالیت و اداره شهر می

گونه تأمین خواهد گردید و شامل نهادهای رسمی و غیر رسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است.  مشارکت

باید شهروندان را قادر  حکمرانی شهری پیوندی ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد. حکمرانی خوب شهری می

ا که برای زندگی شهروندان الزم و مند شوند. حکمرانی خوب شهری هر آنچه ر سازد تا از منافع شهروندی بهره

های خود در  توانند از استعدادها و توانایی گذارد و از طریق آن است که شهروندان می ضروری است در اختیار می

حکمرانی شهری  (UN-HABITAT, ۲۷۷۷, p: ۰) جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خویش بهره گیرند

پردازد. عالوه بر آن، حکمرانی شهری  فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ زیربناها و خدمات شهری می

و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری، ( ۱ص ۱۳۰۷کامالً جنبه سیاسی در خود نهفته دارد )شریفیان ثانی، 

، ۱۳۰۶ر جهت منافع عامه را دارد )پاداش و همکاران، وظیفه به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاستهای عمومی د

شود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت، بخش  به عنوان فرایند مشارکتی توسعه، تعریف می( 4ص

آورند که نتیجه آن رفع ناپایداری  خصوصی و جامعه مدنی تمیهداتی را برای حل مشکالت شهری فراهم می

سازی و مسئولیت پذیری  ریزی شهری، کارآمد ها از بدنه نهادهای مدیریتی، برنامه توسعه شهری، رفع ناپایداری



ها و سایر ذینفعان محلی خواهد  ها به حکومت بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت، وظایف و صالحیت

ه کمیسیون در حکمرانی خوب، مشارکت از جایگاه باالیی برخوردار است. از دیدگا .)۶۰ص ۱۳۰۶بود )الله پور،

مؤلفه اصلی است که  ۰حکمرانی خوب دارای [ ۲۱اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه]

آید. مشارکت همه آحاد جامعه به عنوان اساس حکمرانی خوب  به حساب می [۲۲]مشارکتی بودن اولین آن

نهادهای واسط مشروع و یا نمایندگان آنها تواند هم به صورت مستقیم و هم توسط  شود. مشارکت می قلمداد می

صورت پذیرد. البته باید دقت کرد که ایجاد دموکراسی الزاماً به معنای دخیل ساختن توقعات و انتظارات اقشار 

آسیب پذیر در اتخاذ سیاستها به صورت مستقیم برای راضی نگه داشتن آنها نیست بلکه مشارکت باید 

گردد. از دیگر اصول حکمرانی خوب شفافیت  ق ابزارهای تعریف شده محقق میسازماندهی شده باشد و از طری

است. شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها مطابق قوانین و مقررات است. همچنین به معنای 

عات تواند بر زندگی آنها تأثیر گذار باشد. در این راستا باید اطال دسترسی آزاد مردم به اطالعاتی است که می

مشارکت مدنی به مفهوم مشارکت فعال  .کافی تهیه گردد و به صورت قابل فهم در اختیار عموم قرار داده شود

شهروندان در زندگی اجتماعی است و آنچه که تعیین کننده میزان و کیفیت مشارکت مدنی شهروندان است، 

تواند منجر به عدم مشارکت  عتماد میاطمینان و اعتماد آنها به حکومت محلی و نهادهای دولتی است. کاهش ا

شهروندان و اجتماعات محلی و حتی بخش خصوصی در فعالیتهایی نظیر انجام خدمات عمومی و کاهش 

تری بر مشارکت مدنی  مشارکت سیاسی شود. اعتماد ارتباط مستقیمی با شفافیت دارد. شفافیت به روش مستقیم

ر جلب موفقیت آمیز مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در پذیری عامل کلیدی د تأثیرگذار است. مسئولیت

های اولیه  آید. آن دسته از دولتهای محلی که ارزیابی های توسعه شهری و تجدید حیات شهر به حساب می پروژه

جویند، در اجرای  شوند و از نظرات آنها به صورت مستمر بهره می های خود را با شهروندان شریک می و برنامه

تواند در تأیید نقش  کنند. بنابراین شفافیت می تر عمل می ی توسعه با مشارکت ذینفعان محلی اثربخشها برنامه

کننده و کنترل کننده کاالها و خدمات شهری، به یک توانمند ساز و تسهیل  تغییر یافته دولت از یک تأمین

ور عمومی و دولتی کمک کننده دسترسی، از طریق تشویق مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه مدنی در ام



میان مشارکت و توانمندسازی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. توانمندسازی به معنای ایجاد قدرت قانونی  .نماید

برای تواناسازی و تفویض اختیار به مردم است. اشاره توانمندسازی به حذف و از میان برداشتن عوامل بی قدرتی 

المعارف ة گیری و سیاسی و یا در حوزه انتخاب و آگاهی رخ دهد )دائر متواند در عرصه تصمی قدرتی می است. بی

توان مشارکت را عاملی برای توانمندسازی شهروندان به حساب  به همین نسبت می(. ۲۰۱جامع شهرداریها، ص

 گیری شهروندان برای شهر خود باشد و یا در حد مطلع ساختن آنها از روال تواند در تصمیم آورد. مشارکت می

 .اداره امور شهر باقی بماند. طبعاً عمق و گستره مشارکت مردم تأثیر مستقیم در توانمندسازی ایشان دارد

  

 ملزومات تغییر نقش حکومتهای محلی

های جدید که در پرتو حکمرانی خوب به وجود آمده است، نیازمند تغییرات وسیع و  مواجهه شهرداریها با کارویژه

قانون  ۵۵گسترده در سه حوزه است: قوانین و مقررات، ساختار شهرداریها و در نهایت ذهنیت شهروندان. ماده 

بند تدوین  ۲۰کند. این قانون در  مشخص میشهرداری ها شاکله و بدنه اصلی وظایف و اختیارات شهرداری را 

گردیده و مشتمل بر وظایفی است که بسیاری از آنها امروزه برعهده شهرداری نیست. در حالیکه در بند )ب( 

 ۲۳برنامه چهارم توسعه به واگذاری امور توسعه شهر به شهرداریها اشاره گردیده و دولت تصمیم دارد  ۱۳۰ماده 

رسد در کوتاه مدت به غیر از وظایف هزینه بَر، مسئولیت دیگری  ا واگذار کند، به نظر نمیوظیفه را به شهرداریه

دهد اغلب وظایف و اختیاراتی که از شهرداریها گرفته  ها نیز نشان می بر عهده شهرداریها گذارده شود. بررسی

ی که اجرایی و خدماتی بوده ریزی داشته است و آن دسته از وظایف شده غالباً جنبه کنترلی، نظارتی و برنامه

است همچنان بر دوش شهرداری قرار دارد. پُر واضح است که مدیران شهری به دنبال اختیارات بیشتر هستند و 

بینی شده  نه وظایف و در همین حال طالب تصدی آن دسته از وظایفی هستند که منابع درآمدی آنها کامالً پیش

توان در ماهیت تعارض گونه این ماده جستجو کرد. در حالیکه  امر را میعلت این . بوده و متکی به دولت نباشد

ای دیگر  برخی از بندهای این ماده جنبه نظارتی و کنترلی دارند، برخی دیگر جنبه سیاستگذاری داشته و پاره

کننده این ماده شهرداری را تأمین  ۲ناظر بر فعالیتهای اجرایی و ارائه خدمات هستند. به عنوان مثال بند 



برای شهرداری کارکردهای کنترلی و  ۲۷و  ۱4داند و همزمان در بندهای  خدمات مربوط به آب شرب و برق می

های وظایف محول شده به شهرداریها هم نیازمند  نظارتی قائل است. واضح است که این پراکندگی در گونه

داری در بعضی امور کم اهمیتْ گردد تا شهر نیروی متخصص فراوان در بدنه شهرداری است و هم سبب می

ذیصالحترین مرجع بوده و در بعضی دیگر که ممکن است از اهمیت بیشتری در سطح مدیریت محلی برخوردار 

شاید بهترین راه حل برای این مشکل باز تعریف مجدد از شهرداری و شکل . باشند هیچ نقشی نداشته باشد

مدیریت شهری و شهرداری به عنوان مهمترین جزء آن،  کاملتر آن، مدیریت شهری است. وظیفه اصلی نهاد

است. شهرداری نباید تأمین کننده آب و برق و سایر  تأمین کننده در عوض تسهیل کننده تبدیل شدن به یک

بایست خود رأساً اقدام به تأسیس اماکن مختلف کند بلکه باید با تکیه بر قدرت  خدمات باشد. شهرداری نمی

ان سازمانی کنترل کننده و نظم بخش به فعالیتهای بخش خصوصی و غیر دولتی، شرایط را به قانونی خود به عنو

های مرتبط با  ای فراهم نماید تا امور اجرایی و خدماتی توسط آنها انجام شود و شهرداری تنها به حوزه گونه

 .های محلی و نظارت بر فعالیتهای دیگر کنشگران شهری بپردازد مشی تدوین خط

صه ساختاری نیز شهرداریها نیازمند تحوالت اساسی هستند. در حال حاضر مبنای ساختار و تشکیالت در عر

ای است که سرعت عمل را از  شهرداری بر اساس وظایف خدماتی آن بنیان نهاده شده است. این وضعیت به گونه

گردد.  صرف امور داخلی میشهرداری و سازمانهای تابعه آن سلب نموده و بخش اعظم توان تشکیالتی شهرداری 

توانند راهگشای شهرداری باشند. استفاده از نیروی  مواردی که درباره پاسخگویی و شهروندمداری ذکر گردید، می

های سراسر کشور( و عدم استفاده صحیح ار  دیپلم و کمتر در شهرداری ۰۷۷انسانی با کمترین تخصص )حدود 

از بودجه ساالنه آنها تنها صرف  ۳۷۷منابع و امکاناتی که در دسترس شهرداریها است موجب گردیده تا حدود 

ای ضرورت بازنگری در ساختار  چنین مسئله(. ۰ص ۱4۰۲های پرسنلی شود )روزنامه اعتماد، شماره هزینه

قانون شهرداریها، هم از سوی  ۵۵علت عدم اهتمام به ماده . سازد نمایان می خدماتی شهرداریها را بیش از پیش

سازمانها و نهادهای دولتی و هم از سوی شهرداری، شکل گیری ناقص نهادهای ذهنی جامعه درباره ماهیت و 

آنچه  ذات مدیریت شهری و شهرداری به عنوان جزئی از نهاد حاکمیت و نه سازمانی صرفاً خدماتی است. امروزه



شود، مترادف با نظافت معابر و خیابانها، مجوز ساخت و ساز و حمل و نقل  که از شهرداری در اذهان متبادر می

شهری است. کمتر شهروندی بر وظایف و تکالیف و اختیارات حاکمیتی شهرداری و شورای شهر در  عمومی درون

رسد گام اول برای تحقق حکمرانی خوب  های اجتماعی، فرهنگی و غیر فنی توجه دارد. به نظر می حوزه

های فکری الزم در آنها برای پذیرش شهرداری به عنوان یک  زمینه گیری از مشارکت شهروندان، ایجاد پیش وبهره

باشد. ترسیم چهره شهرداری به  ای است می های اجتماعی و فرهنگی گسترده نهاد حاکمیتی که دارای کارویژه

در قالب یک توانمندساز عمل نموده و لزوماً دارای ارتباطات تنگاتنگ با  عنوان یک سازمان اجتماعی که

شهروندان است، و همچنین بسنده نکردن به فعالیتهای خدماتی در گرو آموزشهای الزم در سطح کارکنان، 

مدیران و حتی اعضای منتخب شورای شهر و نیز آموزشهای عمومی شهروندی خواهد بود. استفاده از ابزارهای 

سزا در  توانند نقشی به های نوشتاری، شنیداری و دیداری در کنار دیگر روشها نیز می بلیغی همچون رسانهت

 .پذیرش شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی داشته باشند

  

 گیری نتیجه

اه ، رویکرد حکمرانی خوب به عنوان ر۱۷و پیامد آن به شکل دولت حداقلی در دهه  ۰۷با تحوالت وسیع در دهه 

یافته مطرح شد. حکمرانی خوب  حل مشکالت توسعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه

گیری از سازوکارهای جدید برای حکومتهای محلی، در پی تعریف نوینی از  شهری با تأکید بر مشارکت و بهره

سایه دولتهای ملی بیرون آمده و با  که آنها از زیر شهرداریها و سازمانهای مرتبط با حکومت محلی است، به طوری

کننده خدمات به توانمندساز ارتقا دادند. پذیرفتن این نقش و  استفاده از تمرکززدایی، نقش خود را از تأمین 

پیشبرد توانمندسازی شهروندان، که در عین حال بایستی با ویژگیهای حاکمیتی شهرداریها همسو بوده و در 

جاد تحوالت گسترده در ذهنیت شهروندان و تلقی آنها از شهرداری به عنوان سازمانی امتداد آن باشد، نیازمند ای

ها،  گیری از ارتباط مستمر با شهروندان از طریق رسانه صرفاً خدماتی است. استفاده از آموزشهای عمومی، بهره

دم به وظایف و اختیارات های تغییر نگرش مر تواند از مهمترین شیوه ای می روابط عمومی و دیگر ابزراهای رسانه



و تکالیف شهرداریها تلقی گردد. فشار به دولت مرکزی از سوی شهرداریها و یا نمایندگان آنها )مثالً شورای عالی 

استانها( برای گنجاندن مفاهیم آموزشی مرتبط در سطح نظام متمرکز آموزشی، راهی دیگر برای نیل به این 

تشکیالتی و منابع انسانی شهرداریها و سازمانهای مرتبط نیز بایستی هدف است. همپای این تحوالت، ساختار 

هایی که بر عهده شهرداری خواهند  وری و کارایی فنی، سایر کارویژه دستخوش تغییر گردد تا ضمن افزایش بهره

به بود به بهترین نحو ممکن انجام گیرند. روشن است که با ساختارفعلی شهرداری که مبتنی بر ارائه خدمات 

شکل غیر رقابتی شکل گرفته، انتظار ایفای نقش جدید در قالب توانمندساز اجتماعی بیهوده است. عالوه بر 

پذیر نیازمند الزامات  موارد ذکر شده، تحکیم قانونی نقش شهرداریها به عنوان نهادهای اجتماعی و مشارکت

گردد. این مهم  اختیارات جدید محقق میقانونی است که در پرتو اصالح قانون شهرداریها و تفویض وظایف و 

پذیر خواهد  گیر دولتهای محلی در سراسر کشور و حمایت صاحبنظران مستقل امکان تنها با تالش مجدانه و پی

   .بود
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