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 سخن نخستین

وضوع م رغ ازبا مسائل برخاسته از فشارهای ناشی از متغیرهای محیطی، فا هدرک محیط و ضرورت مواجه
رار أثیر قگیری و عملکرد مدیران را تحت تکسب مزیت رقابتی، الزامی است که به شدت، نوع تصمیم

یت به وضع توجه دهد. این الزام برای مدیران شهری از اهمیتی قابل توجه برخوردار است. چرا که عدممی
یط ودگی مح، آلکاری، تورمهر متغیر تأثیرگذار، منجر به بروز مسائل و مشکالتی فراگیر مانند فقر، بی

 شود. ها، تعارض و ناهنجاری و غیره در شهر میزیست، نابودی زیرساخت
رده بهره ب متمرکز گیریو رفع این آثار منفی از رویکرد تصمیم هبرای مواجهمدیران بر این اساس، معموال 

 ا فراهمریدتر جد یمسائلخود، زمینه بروز  اما و سعی بر کنترل شرایط خواهند داشت. این تمرکز گرایی
 این نتیجهد. شواد میزمانی، میان متغیرهای تأثیرگذار، تعاملی پویا ایج آورد. زیرا با گذشت هر مقطع می

به  ه شهرهاند توسعی فرایاکه خود موانعی عظیم بر بروز رفتارهایی نوظهور خواهد بود ی پویاهاتعاملنوع 
 آیند.حساب می

ولی هری تحشجویی برای رفع مسائل مورد اشاره، در نظام مدیریت توسعه هبدین ترتیب، با هدف چار 
فهوم متدا از د، ابتوجه به رویکرد عدم تمرکز در سازماندهی است. در این رویکر ،ایجاد شده که مبنای آن

یر ی و غهای دولتحکمرانی شهری به معنی مشارکت همزمان و همراه مردم، نهادهای محلی و سازمان
 شود. ه عنوان بازیگران توسعه شهری استفاده میدولتی ب

اهداف  ن بهدیبه منظور رس یو فرابخش ی، افقیمحل یجاد سازمانهایدر نگرش جدید به مدیریت شهری، ا
ردن ار کدتیو صالح یو محل یمرکز ین حکومتهایف بئم وظایز تقسیو ن یدار و جامعه مدنیتوسعه پا

 . دارد رتیمغا یو بخش ی، عمومیمرکز یوندکه با نظام ادارشیمحسوب م یشهروندان از اصول اساس
ری به رانی شهگیری از مفهوم حکمبه دلیل پیچیده شدن وضعیت محیطی و رفتار عناصر، بهرهبنابراین، 

ی با گشای حل مسائل نبوده و در گامی دیگر حکمرانی خوب شهردیگر به تنهایی راه ،صورت محض
ر شود. دطرح  میپذیری، کارآمدی و غیره ممداری، انعطافشارکت، قانونتمرکز بر معیارهایی از جمله م

فهوم توانند زمینه تحقق ماین میان مدیران شهری با طراحی سیستم شاخص حکمرانی مناسب، می
نی م حکمرامفهوبدین منظور با تمرکز بر فراهم آورده و آن را جاری سازند. حکمرانی خوب شهری را 

ان ن و ذینفعتعامل میان بازیگراهای فضای مجازی با هدف تسهیل آوردن زیرساختو فراهم الکترونیک 
 توان شاهد تجلی حکمرانی خوب شهری بود. مدیریت شهری، می
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 دهیچک
رک و ارتقاء خورد. بنابراین درقم می همزمان با سرعت گرفتن روند شهرنشینی، وضعیت آینده هر شهر

یز طی ن یران ا تفاوت بود. در این میانتوان نسبت به آن بیقابلیت زیستی شهرها موضوعی است که نمی
 و ی مثبتهای گذشته مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مقوله شهرنشینی و پیامدهادهه

دم اما ع؛ پذیرفتههایی متفاوت صورت ده است. هرچند شهرنشینی در ایران با سرعتشمنفی آن مواجه 
ر منج ،شدو به راین پدیده ر مندی از آثار مثبتها برای بهرهتوجه به ظرفیت شهرها و تجهیز نکردن آن

جتماعی ابع ابه بروز مسائل و مشکالتی در هر سه حوزه حکمرانی شهری یعنی اداره سیاسی، مدیریت من
 نبال راهد به دیبا یت شهریری، مدیسطح ملکه در  ؛شودهای اجرایی میو اقتصادی و تدوین سیاست

 ه امورن ادارینو یر روشهاین مسیدر ابوده و  یحل مشکالت و معضالت شهر یبرا یاساس یهاچاره
و  یاسی، سیفرهنگ ،ی، اجتماعییایط جغرافیبا توجه به شرا زین ص ویتشخ یبه درست یستیبا یشهر

  شوند. یسازادهیق و پیتطب یاقتصاد
ت یریددر م یمیاراداپو به عنوان  گیردمید قرار یآنچه امروزه در اداره امور شهر مورد توجه و تأک       

 روندان وبوده که در آن دولت، شه یخوب شهر انیحکمر یاز الگو یریگبهره شود؛معرفی میرها شه
وان تیه مکن بستر است یپردازند. در ایبه مشارکت م یو فرابخش یان افقیک جریدر  یخصوص ینهادها

 د.بوشهرها  یو کارکرد یدوار به حل مشکالت و معضالت ساختاریام
داری ه شهرایگافاوت مفهومی میان حکومت و حکمرانی شهری، جبا توجه به ت شده است یعاز این رو؛ س

، وزهاین حهای مطرح در ولیت آن در چگونگی حکمرانی شهری مشخص شود و با اشاره به مدلئو مس
وب خهای حکمرانی س با معرفی شاخصپتعیین و سبا تهران، ابتدا الگوی مدیریت شهری منطبق 

ن با الوه بر آعشود. ف یتوص این نوع حکمرانیو وابسته به  یاصل یهامدل م ویتا حد امکان مفاهشهری، 
شهروندان و  ها )دولت،همه گروه یبرا یل حکمرانین و تسهیک در تأمیالکترون ینقش حکمراناشاره به 

 های اصلیشود تا حوزه، سعی مییخوب شهر یارتباط آن با حکمران ( ویردولتیغ یبنگاهها
هر گیران اصلی شگیری و استقرار حکمرانی خوب شهری برای تصمیمورود به شکلگیری و تصمیم

  شود. مشخص و تعریف
 
 

 واژگان اصلی
 ، مدیریت شهری، حکمرانی خوب شهریشهری حکومت، حکمرانی
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 مقدمه

دیریت یژه محکمرانی و حکمرانی خوب مفاهیمی هستند که امروزه در علوم سیاسی،  امور دولتی و  بو
معه سی، جاشوند. این مفاهیم در کنار مفاهیمی دیگر مانند دموکراوسعه مطرح و به کارگرفته میت

ه توجه ب این بایابند. بنابرحقوق بشر و توسعه اجتماعی و پایدار معنی می مشارکت شهروندان، ،متمدن
 ها بانآتباط ار ها به دلیل تغییرات مستمر جوامع وموضوعیت یافتن این مفاهیم و ضرورت توجه به آن

لیل دهمین  کارگیری و متولیان جاری سازی آن اهمیتی قابل توجه دارد. بهیکدیگر، تعیین سطوح به
طح سر دو د، حکمرانی، حکمرانی خوب و مدیریت عریف دقیق هر یک از مفاهیم حکومتایجاد تمایز و ت

ان لیت مدیرور اخص نقش و مسوو به ط نقش هر یک از عامالن اصلیبه طور اعم تواند کشور و شهر می
برای  های الزمزیرساختو ایجاد را مشخص کند و بر اساس آن، امکان تعیین الگوی مناسب شهری 

  م آید.گیری از مزایای حکمرانی خوب شهری در سایه سازماندهی مناسب فراهمدیریت شهر و بهره
 
 

 1یحکمران مفهوم
اًل معمو، بوده که بعضاَ فارغ از مفهوم یض و تخصصم محیمفاه دارایو حکومت،  یحکمران اصطالحات

از  نیاژه حکمراوگردد. یمبر یخ تمدن بشریبه تار یقدمت حکمرانروند. اما یگر به کار میکدین یگزیجا
ا یردن و ک ییت کردن و راهنمایآن هدا ی( گرفته شده و معنKybernetes( و )Kybernan) یونانیلغت 

جام ان یابر یاسیداللت بر واحد س حکومت که مفهوم یدر حال .شتن استادکنار هم نگه زها را دریچ
اشاره  یکمرانحوان گفت واژه تپس می .ها استاستیس یاز اجرا تربرجسته و داشته یاستگذاریفه سیوظ

 .(149، ص 1380، یان ثانیفیشر) اجرا دارد حوزه و هم در یاستگذاریسحوزه به پاسخگو بودن هم در 
ه یوزه نظرژه در حی، به ویعلوم اجتماع یمحور یاز واژه ها یکی، به یالدیم 1990هه د یط یحکمران

ا یوه یکنش، ش انتویرا  م یحکمرانن یبنابرااست. ل شدهیتبد یانسان ییایو جغراف یاسی، علوم سیاسیس
 حویگر مدر سایه یکد یو خصوص یها و بخش عمومن سازمانیب یکه در آن مرزها دانستستم اداره یس

 اشاره یرحکومتیغ یروهاین و درون حکومت و نیوجود روابط متعامل ب به یحکمرانجوهره شوند. می
  .شودها اشاره میکه در ذیل به چندی از آن (188، ص 1388: یاسد ؛)برک پوردارد

وم آن مفه از یصخا یهاف به جنبهیارائه شده که در هر تعر یف متنوعی، تعاریبا توجه به مفهوم حکمران
 گانهم نظر بنابراین هرچند در بکارگیری این مفهوم، مقصود و منظور واحدی مد. میشودشتر توجه یب

دهد که یهای مختلف، سطح و گستردگی حوزه این مفهوم را نشان مها و جنبهاست؛ توجه به تفاوت
 گذاری و نیز اقدام بهینه باشد. تواند مبانی برای سیاستخود می

                                                           
1. Governance 
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 در همه  یت امور کشوریریدر مد ییو اجرا ی، اقتصادیاسیس یتدار در حوزه هااعمال اق یحکمران
 ,Puplic private interface in urban environmental in management) استسطوح 

2009) . 

 کومت شوندگان، حکومت و ح ی، حکمرانان و حکمرانین دولت و جامعه مدنیبه روابط ب یحکمران

 .(McCarne et. al., 1995, P 5)شودمیشوندگان مربوط 
 وده و ب سطوح ت امور کشور در تمامیریمد یدر راستا یاسی، سی، اقتصادیاعمال اقتدار ادار یحکمران

عه منافع جام یه هاشهروندان و گرو هاق آنیکه از طر گیرددر برمیرا  یندها و مؤسساتیفرآ وکارها،ساز

-یمفصل  ا حل ورعهدات خود را ادا و اختالفات خود ، تیریگیپ، حقوق خود را وند زدهیخود را به هم پ
 (.UNDP, 2000, P1) ندینما

گر، یکدیا ب یاجتماع یهار سازمانیها و سانحوه تعامل دولت که براست  یموضوع یحکمران ،پس    
ز ست که اا یندیفرا تمرکز داشته وده یچیپ یمات در جهانینحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصم

در  یسانکچه  کنند کهیم مشخصبواسطه آن، مات خود را اتخاذ و یها تصمسازمان وق جوامع یطر آن
 .(37، ص1380، یان ثانیفی)شرفه خود را به انجام برسانندیر و چگونه وظیند درگین فرایا

قش نمات یتصم یو اجرا یریگمیتصم ندیفراکه در  پردازدمی ییهابه افراد و سازمان انیحکمردر واقع 
رج از وجود قدرت در داخل و خا یحکمرانالزم به توجه است که  ( وHamedinger, 2004, P 3)دارند

ش ، بخیولتدگران یبازاز  یاصل یهاشناسد و گروهیت میبه رسم را یررسمیو غ یرسم یاقتدار نهادها
ر ت که داس یماتیص تصمیو تشخ ییند شناسایرنده فرایز در برگیو ن را شامل یو جامعه مدن یخصوص

 (.Un- Habitat, 2009)اندشده یزیرهیآن مجموعه پا
در حال انتقال  اما ،افتهیتوسعه  یجهان یدارهیعمدتاً در چارچوب سرما یحکمران یتئورهر چند      
ک مسأله ی به عنوان یحکمرانو امروزه  (Ibid)ن استیاز جمله چ یستیالیسوس یبه کشورها یجیتدر

از  یمانند چند. دارند یفیکه عملکرد ضع به چشم میخورد ییسعه کشورهادر راهبرد تو یاساس
 یکه مسئله حکمران دیجه رسین نتیبه ا 1989در سال  یبانک جهان ن رابطهیدر ا .ییقایآفر یکشورها

 .توسعه است یدیموضوع کل ،ا رابطه شهروندان با حکومت کنندگانیت و اداره کشور یریوه مدیش یعنی
 ن موضوع دریا نکهیتا ا هقرار گرفت تر قیعم یمورد مطالعه و بررس یج در بانک جهانیدرن مسئله به تیا

  2ه استافتیانعکاس  یبه روشن «از برنامه تا مازاد»با عنوان  1996در سال  یگزارش ساالنه توسعه جهان

                                                           
2 . Sub- Saharan Africa- from crisis to sustainable growth – a long term perspective study (world bank 
November 1989) in united nation institute for training and research (UNITAR) ، 2003, footnote 43, 
unitary . or18m   



6
 

(45 P ,2003UNITAR, ).  م یاک پارادی به عنوان یاز حکمران 3س ونکووریش نویپ هیاعالمدرعالوه بر آن
 .(2006he draft Vancouver declaration, T ) 4نداهبرد ت بشر نامیریمد ید برایجد
 

 یشهر یحکمران
و  یزیرنامهبر یهاعبارت است از مجموع روش 5بوم سازمان مللست یف زی، طبق تعریشهر یحکمران

است که  یند مستمریفرا زیو ن یخصوص ینهادها و یعموم یافراد، نهادها یشهر از سو یت عمومیریمد
-یفراهم م متقابلکنش و  ینه همکاریزمهمراه شده و گر یکدیا متعارض با یق، منافع متضاد یاز آن طر

 یه اجتماعیو سرما یررسمیو هم اقدامات غ یرسم ینهادها ، همیشهر یف حکمرانین تعریا طبق آید.
 .(,UN-HABITAT 2006رد)یگیشهروندان را در برم

از آن به عنوان که  یو شهر یت امور محلیریوه مدیتحقق سبک و ش د از نظر دور داشتینبا بعالوه      
ل قانون یاز قب ییو ساختارها یک مجموعه روابط رسمی یریشود منوط به شکل گ یاد می یحکمران

ن سطوح یی، تعیاسیس یهامین حدود رژییف و تعیمدون و مشخص، تعر یحقوق یها، چارچوبیمدار
 6هاستیمشراجع به خط یریم گیدر امور تصم یهمگان یهانه مشارکتیزم کردنو فراهم  ییتمرکززدا

 .(136، ص1383، ی)اکبر
ربناها و یاست که به اتخاذ و حفظ ز یتیریمد یندی، فرایت شهریریبر خالف مد یشهر یحمکران     

، ینان ثایفی)شر ه میشوددر نظر گرفت یاسیکاماًل س یندیفرا یشهر یحکمران .پردازدیم یخدمات شهر
 مات ویبه اجرا در آوردن تصموظیفه ، یت شهریا حاکمی یحکمرانو از آنجا که  (9، ص1380

ند یرافبه عنوان  (4ص  ،1386 و همکاران، پاداش) را دارددر جهت منافع عامه ی عموم یهااستیس
معه و جا یخش خصوصشامل حکومت، بنفعان یذبه موجب آن همه  و شودیف میتعر ،توسعه یمشارکت

، یوسعه شهرت یداریرفع ناپا جه آنیآورند که نتیفراهم م یشهرحل مشکالت  یرا برا یداتیتمه یمدن
ر شتیب یریت پذیو مسئول یکارآمد ساز ،یشهر یزیربرنامه ،یتیریمد یها از بدنه نهادهایداریرفع ناپا

خواهد  یحلمنفعان یر ذیو سا هاکومتبه ح هاتیصالح ف ویوظاقدرت، ض یو تفو یدر اداره امور شهر
ساس کنش ادانست که بر  یندیتوان فرایرا م یشهر ین حکمرانیبنابرا .(68ص ،1386پور،له)البود

 یهاتشکل و یردولتیغ یهاک طرف و سازمانیاداره شهر از  یرسم یها و نهادهاان سازمانیمتقابل م
 رد.یگیگر شکل میاز طرف د یجامعه مدن

 

                                                           
 اي براي مقابله با چالشهاي شهرنشيني شتابان،ريزي حرفهاعالميه پيش نويس ونکوور، براي همکاري برنامه ريزان در سرتاسر جهان به منظور برنامه.  3

 رديده است.گريزي هکنگره جهاني برنامفقر و خطرات ناشي از تغييرات آب و هوايي و بالياي طبيعي تشکيل يافته است و منجر به يک 
4 . Reinventing planning: governance a new paradigm for managing Human settlements, a position 

paper developing themes from the draft Vancouver declaration for debate leading into the world 
planning 17-20 June 2006.  
5 .UN-HABITAT 

 136مقاله سرمايه اجتماعي و حکمراني شهري در فصلنامه تحقيقات جغرافيايي. ص  - 6
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 مثلث حکمرانی شهری  :1شکل
 دولت        

   

 

 

 

 

 یامعه مدنج                                                                            یبخش خصوص      

 
 

 و انواع آن یحکومت شهر
وذ ، نفم کردنیت کردن، کنترل کردن، تنظی، هداکردن ییکردن، راهنما یفرمانده یبه معان حکومت

 استشور مور کاز اداره یق اعمال اقتدار و نیازطر یفرمانده یبه طور خاص به معن و ن کردنییتع کردن،
(Rakodi,2003, P 523). 

ه بشتر یاست و ب یو کالن شهر یت شهریریبه اداره شهرها و مد یکرد سنتیرو یحکومت شهر   
 یط عموماخته و بر روابپرد یو حکومت یرسم یهاو سازمان هایشهرداربا  یمناسبات حکومت مرکز

ست نادره امور شهر از نحوه ادا یامشخصهرا توان آنیو م (62ص ، 1386پور، له)ال د داردین آنها تأکیب
، ص 1382، )برک پور است یرسم یبر نهادها یرد و متکیگیمسئول را در بر م یهاکه مجموعه سازمان

هم که  انه استاقتدار مآب یریگمیگاه تصمیو جا یرسم یساختار سازمان حکومت به مانند نیبنابرا .(73
 گیردمیبررد؛ کنندیکه آنها را کنترل م یکسان همکشور و  یگذارو قانون ییاجرا یهاشاخه

(Rakodi,2003, P 524). 
 :ز ه عبارتند اکدر جهان وجود دارد  یحکومت شهر یستم اصلیکا سه نوع سیتانیطبق فرهنگ بر

، یانسوا فری یستم ناپلئونیس -

 ،ییایتانیستم بریس -
.یستم فدرالیس -

شته ندا یت خارجینیع تاکنونکه  شده یمعرف یشرق یز با عنوان اروپاین یستم فرعیک سیالبته     
و  شهر یف شورائارات و وظایها در نحوه اداره امور شهر، حدود اختستمین سین ایو تفاوت ب است

ده د آورنیپد یارکان اصل .از حکومت با سطوح باالتر است ن سطحیان ایو نحوه و نوع ارتباط م یشهردار
 و یهرشت یریان دو مفهوم مدیم د توجه داشتیبا نیبنابرا .هستند ی، شورا و شهرداریحکومت شهر
 پور، ص)اللهدگر به کار بریکدین یگزین دو واژه را جایتوان ای، تفاوت وجود داشته و نمیحکومت شهر

72). 
 

 حکمرانی شهری
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 یشهر یحکمران به  یشهر حکومتگذار از 
هرها شاره وه ادیدر ش یریی، با تغیشهر ینواح ییو فضا ی، اقتصادیر در ساختار اجتماعیتحوالت اخ

حرکت  نواناغلب به ع تتحوال نوع نیشهرها، ا یاسیهمراه شده است که در متون مرتبط با بازساخت س
ان توینم جود داردن دو مفهوم ویان ایمکه  یبا توجه به تفاوت اما. شودیف میتعر یاز حکومت به حکمران

 .(62)الله پور، ص دکرحکومت مفهوم ن یگزیجارا  یحکمرانه حرکت، واژه یبه منظور توج
 تنها یت شهریرین مسئله داللت دارد که مدیحکومت بر امفهوم  یبه جا یحکمراناستفاده از واژه     
ر بر دز ین را یرحکومتیو غ یعامالن حکومت نیست، بلکه ارتباطات بین یبخش عموم یهافه سازمانیوظ

 .(Rakodi, 2003)حکومت متفاوت است یرد که با الگویگ یم
ک و روند تدار یکه حکمران یند در حالیبیم تهیهرا  یسازمان یرسم یحکومت مبانقت، یدر حق     

از  یاهمجموع حکومت .(46، ص 1386، زتریپ)پلرر و  است یآزمون مشارکت در اعمال قدرت عموم
ضمن ند متین فرایند است. ایفرا ینوع« یحکمران»است. اما  یبا قدرت قانون یو حقوق یرسم ینهادها

همه  یریاگو فر یکل نگر رد.یگ یاست که هم حکومت و هم اجتماع را در بر م یاوستهینظام به هم پ
 وش ها لب در تالتوان خصلت غایرا م یات و توسعه شهریمؤثر بر ح یندهایابعاد کنشگران و فرا

ورت صتوان به ین شکل ممکن میترن تحوالت را در خالصهیدانست. ا یت شهریریمد یتحوالت نظر
 ،نایاظم)کف کردین و تعرییتب یشهر یحکمران یبه الگو یحکومت شهر یمیه و قدیپا یحرکت از الگو

صور تف یک طیسر توان دو یرا م یشهر یو حکمران یدو مفهوم حکومت شهرن یبنابرا .(5، ص1386
 از یاوتد متفنیک شکل و فرایهستند که هر  یزیار متفاوت و متمایبس ین نگرش ها و الگوهایکرد که مب

 (5، ص 1386ان، ی)کاظم آورند.ید میرا پد یت شهریریمد
را ده یو ان دیتفاوت اکه وه اداره شهرها هستند یمتفاوت در ش یدو الگو یحکمرانحکومت و پس     

ه( در )جامع یو بخش مردم یت سه عنصر دولت، بخش خصوصیزان قدرت ، نفوذ و صالحیم هبتوان یم
 .(Rakodi,2001)داد تبسن یجامعه شهر

ه د عمدیه تاکاست ک یدولت یرسم یهارون از سازمانیب عواملاز گروهی ،یحکمرانده یکانون توجه ا    
 یاهن نظامیگزیجا یاشبکه یساختارها ،ن الگویدر ا .دارد یو مشارکت یاشبکه یندهایفرا یرو یا

 ـیدارام جز نظاه ز بیها ند و در درون شبکهنشویم ین حکومت شهرییاز باال به پا یاسیسـ ریادا
 شوندیموارد نظام  یهمکار یهاو داوطلبانه و سازمان یخصوص یهااز بخش یگریعامالن د ،یاسیس
(Astleithner and Hamedinger, 2003.)  

، دهازمانخود س یشبکه هاطراحی ن به باال و ییاست از پایس گیری ازبهرهبا  یشهر یمرانحک     
ه نفوذ زمین ه،کرد درا کمرنگ و ناکارآم یوانساالرین و دییاز باال به پا یسلسله مراتب یمیقد یکردهایرو

ف یعارتم و یفاهم . با توجه بهاست فراهم آوردهرا  یموجود در ساختار دولت ین سازمانیب یمرزها پذیری
را به  ن دو مفهومیان ایم ی( تفاوت اصل1، جدول شماره )یحکمران ذکر شده در دو حوزه حکومت و

 سازد.یان مینما یخوب
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 ییحکومت و حکمروا یاصل یهایژگیسه ویمقا :1جدول شماره

 
 ییحکمروا حکومت سهیعوامل مقا

 گرانیباز
 ار محدود شرکت کنندگانيعداد بست

 يدولت اساسا   ييوامل اجراع

 اد شرکت کنندگانيار زيتعداد بس

 يو عموم يگران بخش خصوصيباز

 کارکردها

 رديگ يصورت نم يامشاوره

است ها يس يدر صورت بند يهمکار گونهچيه

 رديگ يآنها صورت نم يو اجرا

 انجام مشاوره

است ها و يس يصورت بندتا حد امکان در  يهمکار

 آنها ياجرا

 ساختار
 بسته يمرزها

  ير اراديت غيعضو

 اديار زيبس يمرزها

 ت داوطلبانهيعضو

 یقراردها

 تعامل

 متصل از باال ي، رهبرياقتدار سلسله مراتب

 تعامل خصمانه/ روابط متضاد

 يررسميغ يبرخوردها

 يپنهان کار

 ي/ تحرک درون يمشاوره افق

 يک/ روابط تعاونيتکنوکرات يتوافق بر سر هنجارها

 يررسميار غيبس يبرخوردها

 ت(يباز بودن )شفاف

 ع قدرتیتوز

 دولت از جامعه/ تسلط دولت يعمل باال يآزاد

در دولت  يچ نفوذينفع جامعه ه يذ يگروهها

 ندارند

گران وجود ين بازيب يستيا همزيچ تعادل يه

 ندارد

 عمل اندک دولت از جامعه/ تسلط پراکنده دولت يآزاد

ولت پراکنده در د يچ نفوذينفع، جامعه ه يذ يگروهها

 دارند

 گران وجود داردين بازيب يستيا همزيتعادل 

 189ص ،1388: ياسد پور؛برکمنبع : 
 
 

ت یرین مدم حکومت از آن جهت متفاوت است که عامالیبا اشکال قد یشهر ینکه حکمرانیجه اینت    
ن یا ند.شوت وارد مییریز در امر مدیو داوطلب ن یخصوص یهاستند، بلکه بخشین یتنها بخش عموم
)پاداش کنندیم تیفعال ؛که عمومًا مستقل از دولت هستند ییهات و مشارکتیریمد یهاعامالن در شبکه

 یدگیچیپتوان گسترده شدن یرا م یشهر یا حکمرانی یعلت ورود واژه حکمران .(1386و همکاران، 
حث رکز بدرم ین ارتباط متقابل دولت و جامعه مدنیدانست و بنابرا یحکومت محل ینه کاریزم
  .(49، ص 1380، یان ثانیفی)شر ردیگیقرار م« یشهر یحکمران»

هم در داخل است که  یمهم یامدهایاز پ« یحکمران»به سمت « حکومت»از  یجیر تدرییتغن یبنابرا     
 یآنکه دولت بتواند وارد اشکال متفاوت حکمران یبرا ودهد رخ میرامون یدولت و هم در رابطه با جامعه پ
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 نینو یخود را به الگوها ید جایبا ینظارت بخش عموم و یفرمانده یسنت یاز الگوها یاریبسشود، 
گذشته  یهادهه یکه در ط ییگسترده تمرکززدا یهابرنامه آن، عالوه بررمتمرکز بدهند. یو غ یتیریمد

در سطح  یانل حکمریتسهنقشی قابل توجه در اند، به اجرا درآمده یغرب یهایاز دمکراس یادیدر شمار ز
 .(Pierre- petters, 2000, P 11)اندایفا کرده یمحل
 ر مقولهدا نبوده و دن روند و حرکت دور و جیاز ا، رانیا شهرن کالنیبه عنوان بزرگتر زینشهر تهران      

ط اع روابانو یارتوافق و برقرمشارکت، امکان  ،باشد که در آن یطیفراهم آوردن مح ید در پیبا یحکمران
 ن مهم،یجه به اتو .شودشهروندان فراهم  یتمام یبراطور آزادانه ب یو فرهنگ یاسی، سیاقتصاد ،یاعاجتم
 یهااهبردرن یکرد و تدویق اتخاذ رویداشته که از طر تهران یشهردارگاه ین کننده در جایتأم ینقش

 و یهبردرادر ادامه اهداف  ،یریم گیابد. به منظور روشن شدن بحث در سطوح تصمییمناسب تحقق م
 شوند.یان میل بیشده به تفص یمعرف یهابا توجه به مدل یشهر یحکمران یاتیعمل
 
 

 یشهر یاهداف حکمران
 طیو مح نهیزم ،در جامعه که ایبه گونه است یشهر ند توسعهیفرا تیتقو یشهر یهدف از حکمران

 فراهم انآن یو اقتصاد یاجتماع یهایگژیو تناسبو کارآمد شهروندان، به راحت یزندگ یبرا یمناسب
ند ه به روکه با توج پرداخته شد یشهر یحکمران یریگم و روند شکلیدر مباحث گذشته به مفاه شود.

 ان کرد:یب یشهر یحکمران یل را برایتوان اهداف کالن ذیم، میه مفاهیذکر شده بر پا
 ؛یها ، نهادها و جوامع محلازمانشتر سیب یت و اعتالیتقو یبرا یبازساخت جامعه مدن  -

 ؛در شهرها یو فرهنگ ی، قوم یاجتماع یهاینیگز ییکاهش فقر و جدا -
 ؛درون شهرها یاسیس یندهایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایافزا -

 کند: یر را دنبال میز یاتیز اهداف عملیتر نبه طور خاص یشهر ییحکمروا    
 ؛کاهش فساد -
 ؛همه شهروندان یبرا یش امکان زندگیت و افزایفیبهبود ک -
 ؛یحفظ دموکراس -

 ؛یها و آمالشان در زندگمردم به منظور نشان دادن خواسته یجاد فرصت و امکان برایا -
 .(UNDP, 2008)  یداریو پا ی، برابرتیامن یاعتال -
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 یشهر یحکمران یهامدل
را  یشهر یحکمران .ابدییتحقق م یمدل حکمران یریستقرار و بکارگا الذکر دراز آنجا که اهداف فوق

و « 9طرفدار رشد»، « 8گراشرکت»، « 7یتیریمد» یهادر قالب مدل یمدل عمومچهار  درتوان یم
ب یترک یاصل یرهایاز متغ یشهر یحکمران هایمدلک از یهر . در نظر گرفت« 10یرفاه یحکمران»

امدها ین پیتریو عموم مقاصدبه  یابیدست یبرا یاصل یهم، ابزارهاکنندگان عمده، اهداف ممشارکت
ان یبز ینها را ها، هنجارها، اعتقادات و روشمختلف ارزش یهان نظامیها همچن. مدلشودیمل یتشک

نمونه،  ی. براآورندرا پدید میمختلف  یشهر یاسیس یامدهایپ بروز زمینه یارزش یهان نظامیکنند. ایم
با  شود،یتوجه م یخصوص یعالئق تجاربه  در آن که یایشهر یحکمرانبرگرفته از  یشهر یهااستیس
 یهاگروه یاسیتوجه به مشارکت س مانند -یگریط دیکه در آن شرا یشهر یحکمران یهااستیس

 انگریب هان مدلید توجه داشت که ایتفاوت دارد. البته با ؛شودیدر نظر گرفته م – یمختلف اجتماع
ک از چهار مدل یهر  یهایژگین ویل، مهمتریجدول ذ ند.هست یشهر یمدل حکمران یآرمان یهاگونه

 .(Pierre, 1999) کندیان میرا ب یشهر یحکمران
 

 یشهر یحکمران یهامدل یهایژگیو -2شمارهجدول 

                                                           
7 . Managerial 
8 . corporatist 
9 . progrowth 
10 . welfare Governance 

 های تعریف کنندهویژگی
 های حکمرانی شهریمدل

 رفاهی طرفدار رشد شراکت گرا مدیریتی

 توزيع مجدد رشد توزيعي کارايي اهداف سیاست گذاری

 ايدئولوژيک عمل گرا ايدئولوژيک عمل گرا بک سیاست گذاریس

 ستيزه اي اجتماعي ستيزه اي اجتماعي ماهیت مبادالت سیاسی

 محدود کننده تعاملي هماهنگ ابتيقر صوصیخ -ماهیت مبادالت عمومی

 عمومي اختصاصي عمومي اختصاصي هروندانش -روابط دولت محلی

 دولت کاسب کاران دنيرهبران م کارشناسان وابستگی اصلی

 هاشبکه شراکت مذاکره قراردادها ابزارهای اصلی

 عدالت رشد مشارکت اثربخشي اصلی ارزیابی یمعیارها
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 1386، و همکاران يسروستانقيصدمنبع : 

 یت شهریریمد
 یفن تر وجهشیب یت شهریریمدوان بیان کرد که تدر رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می

تر شیر بشه یتیریمد یآن کمتر است و نهادها یتیجو حاکم، یدارد و نسبت به حکومت شهر ییاو اجر
و  یآخوند)مطرح شوند یا محلی یدر سطح مل معموالًهستند که  یحکومت یمات نهادهایتصم یمجر

 .(73 ، ص1387 همکاران،
 و یدر سطح مل ییتمرکزگرا یبر مبنا یت شهریریو متداول در مد یافت سنتیرههر چند      

دت، ان میم یبخش یزی، برنامه ریکپارچه در سطح کالن ملی یزی، برنامه ریدر سطح محل ییتمرکززدا
 یهالحز راهفاده ام کننده وضع موجود با استیو تنظ ی، اقدامات واکنشیطلبانه دولت نظام بسته و انحصار

و  یطح ملسدر  یین اداره شهرها بر تمرکززدایافت نویدر مقابل، ره ه امااستوار بودساالرانه فن
کننده  لیسهو ت ی، اقدامات ابتکاریدر جامعه مدن ی، نظام باز و کثرت طلبیدر سطح محل ییتمرکزگرا

ب نظام مطلو یطراح یقاتیقیطرح تح)ر استوار استیو مشارکت فراگ یوضع مطلوب، عمل اجتماع
 .(1384 تهران، یشهر یهاجموعهت میریمد

 مدل  چون یمختلف موضوعات از یعیوس فیط شهرها اداره یهاراه«  نیبهتر» درباره یدیکل یهابحث   

 انتخاب (، راشو از خارج ای آن یاعضا انیم از شورا )توسط شهردار انتخاب نحوه شهردار، قدرت حکومت، 

 مختلف یاحنو یمجزا یرا با شهروندان، کپارچهی یرا با م،یمستق مختلف یهاروش )در شهردار شورا و

 ریمد یریپذ تیمسؤول شهردار، و شورا رابطه تعادل ،یحزب ریغ یمخف یرا مرکب(، به صورت ای و شهر
 .(Hall, 2005, P 211 )ردیگ یبرم در را یاسیس یطرف یب و شهر
 ,Ibid) شودمی محسوب یشهر ینمهم حکمرا اریبس ابعاد از یکی یشهر تیریمد ساختار انیم نیا در    

212) . 

 

 یت شهریریمد یهامدل
گر تفاوت دارد و هر یبه کشور د یاز کشور شهراداره کننده  یقانون یمشخصات و ساختار نهادهاهر چند 

 یت شهریریاز مد یخاص یا تلقیف یخود تعر یاسیو س یاجتماع، یاقتصادبا توجه به ساختار  یاجامعه
 یاسیو س یاجتماع یهانظر از تنوع و اختالف در نظام)صرف یت شهریریمد یف کنونیوظا ؛دارد

، انجام یمحل فرهنگت یری، مدی، خدمات رسانیزیرل برنامهیاز قب یگوناگون( تنها محدود به موارد
 یم چشم انداز شهر در راستایو ترس یشهر یهاتیفعال یجهت ده وشود ینمغیره  و یعمران یهاپروژه
، ص 1383ا ، یدنیسع) رودیبه شمار م یران شهریف مدین وظایدار از جمله مهمتریتوسعه پابه  یابیدست
20). 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
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 توان بهیشده است م هئارا یت شهریریکه در رابطه با مدل مد یمختلف یهایان دسته بندیدر م   
:  زارتند اعب لیذها به شرح یم مسئولیاشاره کرد که با توجه به تقس یو مدل اصل یچهارگونه ساختار ادار

(Nallathiga, 2008, P 4) 
 11فیشهردارضع _ساختار شورا  -1

12یشهردار  قو  _ساختار شورا  -2

13یونیسیستم کمیس -3

14شورا_  ریستم مدیس -4



 
 فیشهردارضع _ساختار شورا 

 .(Nallathiga, 2008, P 4)شونديم انتصاب ين ساختار شهردار و شورا همانند مقامات محليدر ا
 

 شهردارضعیف _ورا ساختار ش :2شکل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 . the weak mayor-council structure 
12 . the Strong Mayor Council Structure 
13 . The Commission System  
14 . The Council – Manager System 

 رأی دهندگان

 شورا

ارشهرد  دیگر مدیران سازمانی 
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یشهردار  قو _ساختار شورا 
 یگریزار، بان مدل، شهردیدرا  .شوندیمًا توسط مردم انتخاب مین ساختار شهردار و شورا مستقیدر ا

 یگاهیر جاانگیقت بین الگو در حقیا.  (Nallathiga, 2008, P 5)داردز ین ییف اجرایاست که وظا یاسیس
 .(Margre and Bertrana, 2004, P5) استک شهر یشهردار در سطح  یبرا یجمهوراست یمشابه ر

 شهردار  قوی  _ساختار شورا   :3شکل 
 

 
 
 
 

                                                            شورا                 
 شورا

 یران سازمانیدگر مید                                 
 
 
 
 یونیسیتم کمسیس

شورا . ردیپذیمشوند انجام یجاد میکه توسط شورا ا یمیدا یهاتهیتوسط کم ییامور اجرا ستمیس نیدر ا
ده را آما ات شورامیها تصمتهین کمی. اکند ین مییها را تعتهین کمیات ااریو قلمرو اخت ن دورنمایهمچن

ه مصوب وب بودجارات خود را در چارچیاخت ت امور مرتبط با قلمرویریمد ،هاآن یبر اجرا و ضمن نظارت 
کوچک  یهرهاش ینند و برایگزیاداره امور برم یرا برا ییسرهاین ساختار کمیا در .کنند یم یریگیپ

.(Nallathiga, 2008, P 6) مناسب است
 سيستم کميسيوني : 4شکل

 
 
 
 
 
 
 

 ونرهایسیکم 
 
 

 رأي دهندگان

 سازمان

 رأي دهندگان

 شهردار
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 شورا_  ریستم مدیس
ر دتواند یوجود نم نی. با ااست یعموم یهااستیدر ارتباط با س یارات کلیاخت یشهر دارا یشورا 

 خالتد کندایفای نقش می یقیحق ییر شهر به عنوان رهبر اجرایکه در دست مد ییو اجرا یف اداریوظا
 یرر شهیداداره شهر م ین شورا برایشوند و ایستم شوراها توسط مردم انتخاب مین سیدر ا د.ینما

 .(Ibid, P 7) دینمایانتخاب م
 
 
 

 شورا -سیستم مدیر : 5شکل                               
 

 
 


  

 شورا                             
 

 مدیر شهر                          
 

     
 ران سازمانیدگر مید

 
 
 
 
 
 

 به اندر شهر تهر یشهر یحکمران یرسد که ساختار اداریبه نظر مشده  یمعرف یبا توجه به الگو
ه مدل یپا مختلف را بر ییکشور اروپا 17توان ین اساس میبر همتر باشد.کیشورا نزد ـریستم مدیس

 کرد. یبند ل طبقهیبه شرح ذ یت شهریریمد
  

 

 رأی دهندگان
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 یمحل حکومت مدل حسب بر ییاروپا یکشورها یبند طبقه :3جدول شماره 
 

 کشورها ) در سطح شهر(يمدل حکومت محل فيرد
 انرستا، قبرس، مجايتاليا، فرانسه،  پرتغال، اياسپان يوق شهردار مدل 1
 چک يجمهور  لوکزامبورگ،  هلند،  ک،يبلژ يجمع يرهبر مدل 2
 يلتون سوئد،  دانمارک، ونيسيکم توسط يرهبر مدل 3
 رلنديفنالند، ا شهر ريمد – شورا مدل 4
 مالت  انگلستان، ها مدل ريسا 5
 135-156صص ،1378و همکاران، آخونديمنبع :

 
 یشهر یندر حکمرا یادار یو انواع ساختارها یشهرت یریمد یهاانواع نظام یبررس جهیدر مقام نت

ر و ب شهردانحوه انتخا بوده وک از کشورها یدر هر  یشهر یت و حکمرانیریمد یهااز تنوع مدل یحاک
 هر، نوع نظام، منشور شیت شهریریمد یها، مدلیگران شهریگر بازیگاه دیجاشهر و  یشورا

نده ن کنییعت یثرا یدر ارتباط با توسعه شهر یاومنطقه ین ملیر قوانیفدرال، متمرکز و...( و سا)یحکومت
ر چند دت شهر تهران یریالبته مد دارد. یت شهریریمد یو قدرت نهادها یشهر یت حکمرانیدر وضع
دهنده دینو ن حرکاتیاست که ا آغاز کرده یشهر یهاتیکردن فعال یمشارکت یرا برا یر، حرکتیسال اخ

ر یسم یرین جهت گیدن به ایرس یباشد. هر چند که برایم یخوب شهر یحکمران یبه سو یریگجهت
 خود ،هرش یحلر و مشارکت دادن شهروندان در اداره امور میزش چند سال اخیاما خ ؛وجود دارد یدشوار
ر دن ینابراب .است یخوب شهر یحکمران یاساصول استوجه به از احترام به حقوق شهروندان و  یانشانه

ف، یعار؛ به تک الزامیتوجه به آن به عنوان و ضرورت  یخوب شهر یت بحث حکمرانیادامه با نظر به اهم
  م.یپردازین مفهوم میق ایها و مصادشاخص

 
 

 15خوب یحکمران

 با بار معنایی یمبحث میکن یواژه اضافه من یاکه صفت خوب را به  یزمان، یبا توجه به مفهوم حکمران
به  یارزش صفترد. اضافه کردن یگینامطلوب قرار م یمطلوب در مقابل حکمران یحکمران .شودیآغاز م

ها و یدئولوژیها، ادولت ،هاز باشد. چنانکه افراد گوناگون، سازمانیتواند مناقشه برانگ یم یواژه حکمران
با در نظر  .کنندیف میخود تعر یات شخصیو تجربخوب را مطابق منافع  یک حکمرانیهر  ،ت شهریریمد

                                                           
15 Good Governance 
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ا در ی سعادت و و ییر در شکوفایانکارناپذ یخ نقشیها همواره در طول تارن نکته که دولتیگرفتن ا
 یبرا ییهابرنامه اسکان بشر و برنامه مانند ییطرح ها یدر خالل اجرا ؛اندها داشتهملت یانحطاط و نابود

ضرورت  ودار یبه توسعه پا یابیه زنان و کودکان و دستیض علیردن اشکال تبعن بیفقر و از ب یشه کنیر
شده معطوف  یها در حل مسائل انسانتوجه صاحب نظران به نقش دولت ،هان برنامهیا یین اجرایتضم
قرار  یمختلف مورد بررس یهان و سازمانیمحقق یاز سو خوب یحکمران یارهاین اساس معی. بر ااست
 .(UN-HABITAT: 2002)ه استمطرح شد« خوب یحکمران» یهاارها و شاخصهیعنوان مع و تحت هگرفت

ت جهان در یدر صد جمع 54حدود  2015تا سال  رفتهیصورت پذ یهانیج تخمینتابا توجه به       
ن شهرها یرقم خواهد خورد و آنگاه ا یشهر یفضاهادر  نده بشریپس آ شهرها ساکن خواهند بود.

ن ی. بنابراشدت مطلوب خواهند یریمختلف در خصوص مد یهاها و طرحگاه برنامههجلو خواهند بود که
ده آل یا ییکارها و ت مطلوب و سازیریاز مد یاست در جهت ارائه مدل یتالش« یخوب شهر یحکمران»

 لقب داد. یانسان 16« رآرمان شه»توان آن را  یکه م یگاهیدن به جایرس ها به منظوردولت یبرا
 یهادر شاخصه یکاو و و کند«  یخوب شهر یحکمران» روشن ساختن مفهوم  یدر پ ین بررسی اتاًینها

 یارها در شهرهاین معیشتر و کاربست ایمطالعه ب یبرا یسرآغاز ین بررسیکه ا د استیامآن است. 
ابسته و یکه از طرف سازمان هارا  یژگیهشت و ن مفهومیدن به ایت بخشینیع ین رو برایازاران باشد. یا

مبنا قرار عنوان شده است  "خوب یحکمران" یبرا 17UNESCO UNDPبه سازمان ملل متحد همچون
 :م که عبارتند ازیدهیم

18مشارکت -

19یقانون مدار -

20یشفاف ساز -

21یریانعطاف پذ -

22یوفاق محور -

23عدالت -

24یکارآمد -

                                                           
16 utopia 
17 United Nation Educational, Scientific, Cultural Organization. 

18 Participation 

19 Role of law 

20. Transparency 

21. Responsiveness 

22. Consensus Oriented 

23. Equity-Inclusiveness 
24. Effectiveness 
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25     ييپاسخگو -

 
ار دشوار به یه تحقق آن بسه آل است کدیک نقطه ایخوب  ی، حکمرانفوق یاهافتیبا توجه به ره      
ه سمت بال حرکت ن حیاند. با اهشدک یآن نزد یارهایامع به معاز جو یو تاکنون تعداد اندک رسدینظر م

قرار  ورد توجهد میک الزام بایبه عنوان  یتوسعه انسان یدارین پایبا هدف تضمخوب  یحکمران یارهایمع
 .ردیگ


 وبخ یحکمران یاخت الگو: س6 شکل


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 128، ص1388، ل زادهياسماعمنبع :
 

 26یخوب شهر یحکمران

ه شود که عرصیم یتداع ذهنن مطلب در یا "خوب یحکمران"و  "یحکمران"با روشن شدن مفهوم 
 رکمح و بسترکه شهرها به عنوان  ن سؤال استیخوب کجاست؟ در پاسخ به ا یحکمران یارهایتحقق مع

 ینیهرنشبه ش یشگرا. امروزه شوندیمطرح م یت و نوآوریریگاه تحوالت، مدیجاو به مثابه  یتوسعه انسان
ثابه ال به مبا یاهلیاز پتانس یر است. شهرها با برخورداریک امر انکارناپذیا یان جوامع مختلف دنیدر م

گر ا اد. شهرهکننیم یها نقش بازدهیطرح اجاد مشاغل و یق ایاز طر یو اجتماع یموتور توسعه اقتصاد
 عدما که چرد. زننیز دامن میرا ن یاجتماع یت هایاما محروم ؛هستند ییت ها و جاذبه هایمز یچه دارا

و  یذهبو م یقوم یهاتیان جوانان، اقلیو فقر در م یت اجتماعینه منابع و ثروت به محرومیع بهیتوز
HABITAT ,2000,P 6.))انجامدیجامعه م یاهیحاش یر گروه هایسا

                                                           
25 Accountability 
26 Good Urban Governance 

شهروندان،  حکومت محلي
 بازار

يقانونمدار  

ازها و تقاضاهاين  

 منابع

ر يخدمات و ز
 ساختها

ييپاسخگو  

يرهبر  
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، یداریاصول به هم وابسته  پا یخوب شهر یحکمران 27سازمان ملل متحد HABITAT رمنشوبنابر 
-2009کند)یف میرا توص یو شهروند یمدن یهاتیت، فعالی، امنییت و پاسخگوی، شفافی، کارآمدیبرابر

UN-HABITAT)  ها و ان دستور کار خود با چالش نحوه اجرا و دستگاهیبرنامه اسکان در جرکه یزمانو
: ن چالش مطرح کرد که عبارتند ازیمواجه با ا یوه برایدو شربط در سطح شهرها روبرو شد  یذ یانهاده

در  یت مطلوب شهریریحرکت به سمت مد-2همه  یجاد سرپناه برایبه هدف ا یابیدست  یاقدام برا -1
 ,Taylor) کرد ین میکردن هدف اول را تضم یاتیکه در واقع عمل یدار شهریل به توسعه پایجهت ن

2000, P10). 

سازمان  ید مجمع عمومییستم به تایقرن ب یانیپا یهامطرح شده برنامه در سال یراهبردهابین ترتیبد
فقر مطلق در سطح جهان به نصف تعداد  یالدی،م 2015ن هدف که تا سال ید و با ایز رسیملل متحد ن

ه نشست یانیب ن راستا دریهم د. دریش فرض مطرح گردیبه عنوان پ« خوب یحکمران»موجود برسد، 
 د.ید گردیتاک یت مطلوب در سطح محلیریت مدیاهم بر میالدی 1999در سال  یجنوب یقایدوربان آفر

دارد که یخود اعالم م راهبردیس سند یش نویدر پ28«ایتانیبر ین المللیدپارتمان توسعه ب»ن یهمچن
 (.Taylor,2000,P11)دن نقش را در کاهش فقر داریمهمتر یت مطلوب  در سطح محلیریمد
 گرید یژگی. سه وشودمی عنوان 29«دار یشهر پا»  رمشخصهاز چها یکیخوب  ین اساس حکمرانیبر ا    

 عبارتند از: داریشهر پا
تمام  یبرابر برا یهااز فرصت یسته و بهره مندیشا یت زندگیفین کیتضم یعنی؛ 30«ست مطلوب یت زیقابل» -1 

 . جامعه ن افرادیرتریمردم از جمله فق
 یبرا یت اجتماعیامن یهاجاد شبکهی، ا یبه عدالت شهر یابیدست  ی؛ که در جستجو 31« یریرقابت پذ» -2

 .در تمام اشکال است  ید در مؤسسات بازرگانیت حس رقابت و تولیتقو

 دیها تاکنآ یهانهیزهو  یح از منابع درآمدیصح یریسالم در بهره گ یکه بر نظام اقتصاد ؛« ت انباشت یقابل»  -3
 د. ینما یم

ت یسئولم ،یو اجتماع یان منافع اقتصادیجاد تعادل میا یدر پ یت شهریریت، مدیرین شکل از مدیدر ا
   .(Ramakrishna, 2008, P8)دارد یمهم
مطابق با تجربه « یخوب شهر یحکمران»از  ین المللیب یها و نهادهادرک و استنباط سازمان    

د دارد که در اداره امور شهرها ین نکته تاکین تجربه بر ای. ااستر یدر دو دهه اخ برنامه اسکان یعملکرد
ک یزه یوجه مم« ت مطلوبیریمد»ستند. بلکه ین یتخصص، کاف یو نه حت یه نه تکنولوژینه سرما

شهر »ا یت نامطلوب یریک شهر با مدیت مطلوب در مقابل یریبا مد یا شهری 32«شهربرون گرا»

                                                           
27 UN-HABITAT 

28 The UK"S Department for International Development 

29 Sustainable City 

30 Livability 

31 Competitiveness 

32 Inclusive city 
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شهر  »دن به ی، رسیخوب شهر یحرکت در جهت حکمران ین اساس موضوع اصلیا . براست 33«یمنزو
 . خواهد بود« برون گرا

سته مشارکت سازنده و یشا ،ت، مذهب، نژاد و سنیهر فرد بدون توجه به ثروت، جنس برونگرا شهردر      
 یبرا یت عملایاز تجرب یینمونه ها در سالهای اخیر شاهد .موجود در شهر است یهامثبت در فرصت

-بودهان و چاتانوگا ی، منچستر، شنیدارالسالم، دب مانند ییدر شهرها یت مطلوب شهریریدن به مدیرس

بانک ،  UNDPهمچون  ین المللیب یهااز سازمان ین شهرها اجماعیدر ا (.Taylor ,2000, P 11)ایم
دن به یرس یبرا یمل یهاو دولت 36پول ین المللی، صندوق ب 35، جامعه مشترک المنافع 34یجهان

ک یات در قالب دستور کار اسکان بشر به عنوان ین تجربیجاد شده است. ایا یت مطلوب شهریریمد
ه یخود را بر پا راهبردهایافت یو ره نداشدهمطرح  یمحل یدولت ها یکرد در جهت توانمند سازیرو

، مشارکت فعال جامعه یت و منابع به مقامات محلیمسئولض و تفوی ییهمچون تمرکز زدا یموضوعات
، ی، مشارکت بخش خصوصیمحل یهاتیاولو ، اجرا و نظارت بریزیاز جمله زنان در امر برنامه ر یمدن

قرار داده  یدار شهریت از توسعه پایحما یدر راستا یو اطالعات یمدرن ارتباط هایفناوریاز  یریبهره گ
 .(Taylor, 2000, P11) است
 یو بخش خصوص آن افراد، نهادها یاست که ط یمتفاوت یهاوهیبه مثابه ش یشهر یحکمرانن یبنابرا     

ن یدر ا .(Vansant,2001,P5) پردازند یامور متداول شهر م برای یزیرت و برنامهیریبه اعمال مد یو عموم
به  یرشه یند. حکمرانمنجر شو ییبه همگرا ندتوانیم ییواگرا یت منافع متعارض به جایریشکل از مد

 یاستعدادها و اهتیقابل یینه شکوفایزم یدم با رفاه شهروندان در ارتباط است و در واقع بایستقطور م
 ان سازد. یزنان و مردان جامعه را در قالب شهر نما

چ زن ، مرد یکند که هید مین نکته تاکیبر ا 37« یشهروند مدار»ه اصل یبر پا یخوب شهر یحکمران    
، ّآب سالم، یت شغلیاز جمله سرپناه مناسب، امن یشهر یالزامات زندگبه  ید از دسترسینبا یا کودکی

از آنجا  محروم گردد. یت اجتماعیه و امنیست مناسب، آموزش ، تغذیط زیاز مح یبهداشت و بهره مند
تنها در  برخوردار است؛ یعیو طب یژه به لحاظ فرهنگیو نمادهاییبا  یخاص ایاز گستره ،هر شهر که

شدن  یاتیتوان عمل یخوب شهر یحکمران یارهایبه مع یابیدست  یبرا یجماع جهانکه ا ،یسطح محل
د ی، باشودیجاد تعادل و توازن در مناطق مختلف اعمال میا یکه برا ییهاوهیرا داراست. در واقع ابزار و ش

 همه سونگر باشد.  یدید یمنحصرا دارا
 یشهر را بر عهده دارند که قدرت آنها متک ییاجرا یس اصلینقش رئ شهرداران یشهر ییدر حکمروا    

. مشارکت مردم در مردم است انتخابشهر و  یق شوراهایم مردم از طریرمستقیا غیم یمستق یبه آرا
ن مردم ی. همچنبه شمار میآید یسته شهریت شایاساس حاکم ،ییاجرا یشهر و اقدام ها یاداره، سامانده

                                                           
33 Exclusive City 
34 World Bank 
35 commonwealth society 
36 IMF. International Monitory Fund 
37 Urban Citizenship 
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ن یابند و به اییم میرمستقیحضور غ یت شهریدر حاکم یو محل یشهر یندگان شوراهایبا انتخاب نما
ساختن  ید بر ضرورت جاریدر ادامه به منظور تأک رد.یگیشکل م یسته شهریت شایب حاکمیترت

-نیب یهان کنفرانسیها در مهمتردولتو اقدامات  ین المللیب ی، به اسناد حقوقیخوب شهر یحکمران
 شود.میبه اختصار اشاره  یالملل
 

  ین المللیب ید حقوقاسنا
 یه جهانیاعالم»  یخوب شهر یحکمران یدر ارتباط با هنجارها ین المللیب ین اسناد حقوقیمهمتر

 ین المللیثاق بیم» م( ،1966) 39«یاسیو س یحقوق مدن ین المللیثاق بیم»م( ، 1948) 38«حقوق بشر
 41«ه زنانیض علیاشکال تبعون محو همه یکنوانس»م( ، 1966) 40«یو فرهنگ ی، اجتماع یحقوق اقتصاد

که با توجه به  است 43« ون حقوق کودکیکنوانس» م( و1986) 42«ه حق توسعهیاعالم» م(،1979)
موارد  توان بهیمو با حقوق بشر  یخوب شهر یبا حکمران آنها ارتباط ون اسناد یمسائل مطروحه در ا

 ل اشاره کرد.یذ
44حکومت ییت و پاسخگویمشروع -

45رکت فعالتشکل ها و مشا یآزاد -

46فقر یشه کنیر راهبرددر  یدیکل یزنان به مثابه عنصر یتوانمندساز -

47سالم در شهرها یستیط زیجاد محیا یبرا یچارچوب حقوق -

48و اعتبار  اطالعات یدسترس -

49یبخش عموم یت کارایریمد -

50.(,P 2004Jaffe and Perry ,6)یریم گیند تصمیجاد مشارکت فعال کودکان در فرآیا -


                                                           
38 The Universal Declaration on Human Rights 

39 The Covenant on Civil and Political Rights 

40 The Covenant on Economic ,Social and Cultural Rights 

41 The Covenant on the Eliminate of Discrimination against Women’s 

42 The Declaration on the Right to Development 

43 The Convention on the Rights of the Child 

44 Legitimacy and Accountability of Government 

45 Freedom of Association and Participation 

46 Empowering Women as a key Poverty Eradication Strategy 

47 Fair and Legal Frameworks for a Predictable and Secure-Living Environment for 

Citizenship 

48 Availability and Validity of Information 

49 Efficient Public Sector Management 

50 Enabling the Participation of Children in Decision-Making Processes 
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  یالمللنیب یهان کنفرانسیترها در مهمدولتاقدامات 

ن یر مهمترها د، اقدامات دولتیخوب شهر یحکمراننفوذ بالقوه های حوزهاستخراج  یگر برایمنبع د
ت مطلوب یریمد ییشناسا یها بران اقدامات دولتیمهمتر در رابطه با. است ملل متحد یهاکنفرانس

 :ل اشاره کردیتوان به موارد ذیم یشهر
؛یابانیژه کودکان خیکودکان به و یازهایتوجه به ن -
؛ریژه افراد فقیشهروندان به و یط زندگیبه بهبود شرا یت شهریریتعهد مد -
؛یریم گیند تصمیمشارکت برابر زنان و مردان در فرآ -
؛یتیو قوم ی، اجتماعیاسیک ضرورت سیفقر به عنوان  یشه کنیر -
 .  (Taylor ,2000, P 9)ریت پذیسئولشفاف، کارامد، عدالت محور و م یزمامدار -

ن یا یها؛ در ادامه به شاخصیخوب شهر یدر تحقق حکمران ین با توجه به نقش شهرداریبنابرا    
 یجه براقابل تو یین شده مبناییتع یهاشود. چرا که نوع شاخصیاشاره م یلیمفهوم به صورت تفص

  ست.ن مقوله ایژه در ایو هب یاستگذاریکرد سیاتخاذ رو

 یخوب شهر یحکمران یهاشاخص
ر شه»و « داریشهر پا»به  یابیاست که دست  ییهایژگیط و ویشرا یدارا یخوب شهر یکرد حکمرانیرو

 ها عبارتند از: یژگین ویست. اآنها یبه اجرا وابسته« ریفراگ
51 یداریپا -

 52عدم تمرکز -
53عدالت -

54ییکارا -

55تیشفاف -

56ییپاسخگو -

57یمشارکت مدن -

58یشهروندمدار -

                                                           
51 Sustainability 
52 Decentralization 
53 Equity 
54 Efficiency 
55 Trancparancy 
56 Accountability 
57 Civil Engagement 
58 Citizenship 
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 .59(P 2001ansant,V ,6-8)تيامن -

با  یشهر یحکمران یم شده است چهار شاخص اصلیر ترسیکه در ز یشهر یدر نمودار شاخص حکمران
به چه  دیدن به هر مشخصه بایرس یبرا بیانگر آن است کهکه  شودمشاهده میآنها  یهار شاخصیز
 نیدر ا است که الزم به ذکر قرار داد. یریا اندازه گی یابیتوجه کرد و آن را مورد ارز ییهارشاخصیز

 وها شاخص ن مرحله، شناختیاند. در اک مدار قرار گرفتهیآن در  یر شاخصهایشاخص و ز هرنمودار 
 ینحکمرا ستم شاخصیس یو به منظور طراح یریگمیمؤثر بر تصم یآنها به عنوان گروها یهارشاخصیز

 .ستتمرکز نشده ا شیهارشاخصیهر شاخص و ز انینوع رابطه م رل بین دلیبه هم .ت داردیاهم

 

 

 (UGI)یشهر ینمودار شاخص حکمران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(UN_HABITAT, 2009)  

                                                           
59 Security 

 نرخ مشارکت در انتخابات

ون ضد فساديسيکم  

شکايات افتيدر يبرا يالتيتسه  

ييدرآمد و دارا يافشا  

تيهدا يکدها  

حکومت يکنترل توسط سطوح باال  

مستقل يحسابرس  

حسابها ها وها، بودجه، ارتباطات، مناقصهيانتشارات رسم  

شاخص حکمراني 
 شهري

يمنشور شهروند  

 مشاوران زن

ست مالي حمايت از فقيرانسيا  

 خرده فروشي

 يو حسابرس ييپاسخگو

برآورد رضايت 
 مشتري

 انتشار عملکرد استاندارد

 پيش بيني منقوالت

 درآمد سرانه حکومت محلي

 مشارکت

 يبرابر

  ييکارا

منتخب يشورا  

يشهردار منتخب محل  

 محل اجتماع
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 شهری یستم شاخص حکمرانیسهای طراحی گام
واند به تیر میمراحل ز یخوب شهر یحکمران یهار شاخصیک از زیو هر  یاصل یهابا توجه به شاخص

ا از شهره یا گروهی وک شهر ی یبرا یمحل یستم شاخص حکمرانیس یراحط یبرا یعنوان رهنمود
 کار رود.هب

 تیشرفت در بهبود وضعیت سنجش پیدر مورد اهم یحساس کردن رهبران محل :اول مرحله -
 ،یشهر یحکمران

وجه ت، یانتخاب یارهای؛ مشخصات، معیمناسب به صورت محل یها: توسعه شاخصدوم مرحله -
 ،آنها یوستگیها و پان شاخصیبه رابطه م

 ف اهداف،یتعر :سوم مرحله -
نهاد شیها و پرشاخصیها و زشاخص یدهو وزن یازبندیامت یچگونگ نیی: تعچهارم مرحله -

 ،یحکمران یهاشاخص یمحل یسازگار یبرا ییهافرمول
 در شهرها، یدانیم ی: بررسمرحله پنجم -
 ک دوره متناوب،یاطالعات بر اساس  یآور: جمعششم مرحله -
 .یاست شهریها در توسعه سافتهی یبند: جمعهفتم مرحله -

، ییکارا که عبارتند از شودیم زین یشاخص فرع 5شامل  یشهر یحکمران یستم شاخص هایس    
 یهرخوب ش یحکمران یدیکلاصل  5بر  یمبتن هاشاخص نیت. ایو امن یحسابرس، مشارکت، یبرابر

کنند مورد یکار م یزه حکمرانکه در حو ییهاسازمان ریو سا  UN-HABITAT هستند که به تبع منشور
ه ئارا را ستشده ا آزمون شهر  24 شاخص، که در 26از  یکل ییشمار یز فهرست رش قرار گرفته اند.یپذ
به  تواندیمن فهرست یا اما گیرد؛ها را در بر نام موارد و جنبهتم ن فهرستیا رودیاگرچه انتظار م .کندیم

 یهاوزارتخانه ،یمحلحکومت  یانجمن ها، یجامعه مدن یشهرها، نهادها یبرا یعنوان نقطه عطف
 یرانحکم یهاستم شاخصیس یطراح ه منظورب ،یدیکل یهاگرین بازیاز ا یا ائتالفی یحکومت محل

بر اصول  یخص مبتنشا 5ک از یف هر یل به توصی. در ذ(,UN-HABITAT (2003به حساب آید یشهر
 م.یپردازیم یخوب شهر یناستم شاخص حکمریس یل طراحیهدف تسه با یشهر یحکمران یدیکل
 

 60ییکاراالف:
 :ر استیز یهامؤلفه دربردارنده اخصن شیا: درآمد یمنابع اصل. 1

ه طور سال ب 3) ی( و واقعشده یزی)برنامه ر افتهیص یتخص هیسرماو  یبرگشت نسبت بودجه .1,1
متوسط(.

دجه هم بوه و یسرماهم شامل ، شده یع آور)با درآمد ساالنه جم یمحل حکومتکل درآمد  .1,2
سط(. سال به طور متو 3کا( سرانه )یدالر آمر بر اساس یه کالنشهریناح یبرا یبرگشت

سال به طور متوسط(.  3) یشده واقع یجمع آور ددرآم نسبت کل  .1,3

                                                           
60 .Effectiveness 
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.اتیمال یدر جمع آور  ییکارا  .1,4
 

ل و نقدر  یریرپذیینسبت تغ» ز : عبارتست ا یبودن انتقال در بودجه محل ینیش بیقابل پ. 2
 5 یط سبه شدهنقل و انتقاالت محاآن، که بر اساس  ییریرپذییتغ ش از پنج سال گذشته بهیانتقاالت ب

 . دهندارائه  یمعتبرتراطالعات  توانندیم سال گذشته
 ر رابطهد یمحل حکومت توسط یانتشار رسم کیحضور  ا عدمی : حضورانتشار عملکرد استانداردها. 3
 .یمحل نهادارائه شده توسط  یدیخدمات کل یبرا ییاجرا یاستانداردهابا 
 یدهانهاخدمات  ازت مصرف کنندگان یرضامطالعه و بررسی مستمر  :ت مصرف کنندهیرضا یبررس. 4

 .یمحل
 یبرا یدازچشم ان نگاشت و تعیین در ،یمحل ینهادهاار سنجش تعهد یمع: ه چشم اندازیانیوجود ب. 5
-یم میترس نده شهر رایآ اندازچشم ،یند مشارکتیک فرایق یاز طر یمحل یهاا مقامیآ. شرفت شهریپ

 کنند؟
 

 61یبرابرب: 
 د وییتأ ه )منشور(یانیبک ی فقدانا ی وجود ؛هیبه خدمات اول ی: حق دسترسیمنشور شهروند. 6 

 است. هیاول شهروندان به خدمات یحق دسترسمیزان  گرانیبکه  یمحل یجانب نهادهااز  شدهمنتشر
 یمحل ینهادهار زن د مشاوراندرصد . 7

 (.ریبات اخ)در انتخا یمحل نهاد کی در مشاوران از تعداد کل یزن به عنوان درصدمشاوران . 7,1
 دا.یکاندزنان  کلاز تعداد  یبه عنوان درصد زنمشاوران . 2,7

در  آب یبرایی هااستیس وجود و یا عدم وجودفقرا:  یآب برا یمت گذاریق یاست هایس. 8
 .ددر نظر گیرر را یفق یخانوارها یازهایکه ن هایحسابرس

 یررسمیتجارت غ یها برامحرک. 9
    یابانیخ یگارها. در شهر وجود یک یفروشخردهبرای  یاصل یژه در نواحیو یحضور نواح. 9,1

 شود(.یخاص اعمال م ییهاتیا با محدودیست )ی( مجاز نیررسمی)غ کوچک
 .یعموم یررسمیغ یمانند بازارها یررسمیتجارت غ یبرا ییهار محرکحضو. 9,2

 
 
 
 
 

 

                                                           
61 . equity 
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 62مشارکتج: 

 63مشروع یساالرمردم

انه ساالرند مردمیک فرآیق یاز طر یمحل یحکمران یا شوراین که آین شاخص ای: ا منتخب یشورا. 10
 .دهدیا نه را مورد سنجش قرار میده یانتخاب گرد

-یار ما نه را مورد سنجش قریمنتخب محل است  ،ن که شهرداریاخص ان شی: ا شهردار منتخب. 11
 دهد.
 :دهنده بر حسب جنس یحوزه و مشارکت رأ. 12
 هنده )اعم از مرد و زن( به درصد؛د یرأ یکل یحوزه . 12,1    
 .یسطح نهاد محلمطرح در  دهندگان مرد و زن در انتخاباتیدرصد کل رأ. 12,2    

 64یمشارکت یساالرمردم

، یاهمحل یهمشاور یهاتهیافراد، مشاوران شهر، کم یتواند شورایم ی: اجالس عمومیاجالس عموم. 13
 .را شامل شودره یو غ یشهردار یهاجلسه

ت شده( )ثبیمدن یهاعنوان تعداد انجمنبه : تینفر جمع 10000هر  یدر ازا یمدن یهاانجمن. 14
شده است. یریگاندازه یر محلاقتدا ینفر در داخل حوزه 10000هر  یبرا

 
 65یحسابرسد: 

 66تیشفاف
 یررسمیغ ک انتشاراتیوجود  (:هاها و حسابها؛ بودجهقراردادها و مناقصه) یانتشارات رسم. 15

ها.و حساب هاها، بودجهمتشکل از قراردادها، مناقصه و یت حکومت محلی)که دردسترس باشد( با حما

 67ییپاسخگو
ک یزدن یرا( را بیاستان/یالتی، ایحکومت )مل ی: کنترل سطوح باالحکومت یباالکنترل با سطوح  .16

 کند.یم یریگان برداشتن مشاوران از اداره اندازهیو از م یشدن به حکومت محل
 68انسجام

 و ت باشدیهدا یاستانداردها ید منتشر شده که حاوییمورد تأ یهیانیک بی: وجود تیهدا یکدها. 17
 شوند.میگنجانده  یحکومت محل یاز ادارات منتخب و خدمه یدر آن شهروندان

                                                           
62 .Participation 
63 .Representative democracy 
64 .Participative democracy 
65 . Accountability 
66 .Transparency 
67 .Responsiveness 
68 .Integrity 
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 ییگوپاسخ یبرا یدر داخل نهاد محل یالتیک دفتر تسهی: وجود ات شهروندانیل در شکایتسه. 18
اد.ا فسیات و اطالعات مربوط به رشوه یافت شکایدر یگر برایک دفتر دیتأسیس ات و یبه شکا

 69یتیبازدارنده و حما یفساد: ابزارها
 هبمربوط  گزارش از موارد یو ارائه یبازرس یبرا یمحل یندگیک نمای: وجود ون ضدفسادیسی. کم19

 فساد.
ل ها( قبنک آیزد)و بستگان ن یمقامات محل یهایید درآمدها و دارایا بای: آییدرآمد/ دارا  یافشا. 20

 ؟.شغل، در مأل عام فاش شود یاز تصد
ج آن یاصورت گرفته و نت یشهردار یهاقل و منظم از حسابمست یزیک ممیا ی: آمستقل یزیمم. 21

 ؟به طور گسترده منتشر شده است
 

 70تیامنه: 
 یتیامن یهااستیوجود س

مانه و ک خطر مجریو برآورد  یی، شناساینیبشیت به عنوان پی: امناز جُرم یریاست جلوگیس. 22
 یلهیوس تواند بهیت میاست. امن ف شدهیا کاهش دادن آن تعریان برداشتن یاز م  یآغاز عمل برا

 ده شود.یاز وقوع جُرم سنج یریشگیاست پیس
هزار  100 یبه ازا یسی:توسط کارکنان خدمات پلهزار نفر 100 یبه ازا یسیکارکنان خدمات پل. 23

 شده است. یریگت در سطح شهر اندازهینفر جمع
 دهد.یش قرار مزان شرکت جوامع در حل منازعه را مورد سنجی: محل منازعه. 24
 یرا برا یرسم یاست حکومت محلین شاخص وجود سیازنان:  یهااستیه سیخشونت عل. 25

 دهد.یت از زنان در برابر خشونت مورد سنجش قرار میحما
مرتبط با  یرسماست یک سین شاخص وجود، سازش و اعمال یا دز:یا /ی.ویاست اج.آیس. 26
  .(UN-HABITAT , (2003 دهدیورد سنجش قرار مرا م یدز در سطح حکومت محلیا /ی.وی.آاچ
 

 

 یشهر یحکمران یا و اهداف شاخص هایمزا
 که در ارزشمند بوده یآثار یت داراایدر سطح عمل یشهر یحکمران یهاستم شاخصیمناسب س یطراح

و  یریه گسنجش انداز یشهر یحکمران یشود. البته هدف از شاخص هایاز آنها اشاره م یل به چندیذ
وب خ یت حکمرانینشان دادن اهم ین شاخص برایا یاست. در سطح جهان یت اداره امور شهریفیک

 هستند.دن به اهداف گسترده توسعه یدر رس یشهر

                                                           
69 .corruption: disincentives & protection 

70 .Security 
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ج يتابا ن يمثبت يهمبستگ ،خوب يست که حکمرانبيانگر آن ،يدر سطح مل شدهانجام  يهاپژوهش 
س بر اسا ينو جها يامنطقه يهاسهيد به مقاتوانيها هر شهر من شاخصيبه ا توسعه دارد. با توجه

دن يسه( در سرعت بخشيند سنجش )مقاين فرايقيو به طور زند  خودش دست يشهر يت حکمرانيفيک
دام ع اقيرز شاخص تسين يدر سطح محل .ايفا نمايدقابل توجه  ينقش ،يمحل يت حکمرانيفيبه بهبود ک

  گيرد.را در بر مي يرشه يت حکمرانيفيبهبود ک يمورد انتظار برا يمحل
و  يدنمجامعه هاي مشخصات و ويژگيکه  يگاهيجاد پايتواند به اينظام شاخص ها م يطراح -

کمک کند. در بر گيرد؛ يمحل يدر حکمرانرا  يبخش خصوص

راهم ف يحکمران يه راهبردهايتغذ يها در صورت لزوم مجموعه اطالعات الزم را براشاخص -
 د.نکنيم

و  يتيجنس يهااستي، سييتمرکززدا يهااستيس مانندها )استيس يبخشاثر يابيارز يبرا -
روند.يبکار م (غيره

 ار کمکج مورد انتظينتا يها و بازدهتالش يت سازيتوانند به نظارت بر ظرفيشاخص ها م -
کنند.

ا ر يرهبران منتخب محل يدستاوردها ينيتواند محاسبه ع يها مق شاخصيارت از طرنظ  -
 .(UN-HABITAT,2009)آوردفراهم 

انی پشتیب یبرا تکمیلی یهاو شاخص یآموزش یق ابزار، راهنمایاز طر یشهر ین شاخص حکمرانیبنابرا
در جدول  (.UN-HABITAT, 2009) شودیجاد میتوسعه شهرها ا بهبودبه منظور  و یستم نظارتیساز 

شاره قرار اا مورد ی و یریگمختلف مورد اندازه  یهاکه در پژوهش یشهر یحکمران یهاشاخص 4شماره 
 .اند آورده شده استگرفته
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 مختلف یحوزه ها یخوب در پژوهشها ی: عناصر حکمران4جدول شماره
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 یحوزه پژوهش

 

 

 عناصر

 

یرد
ف

 

1 يريمحاسبه پذ *  *  * * * * *

2 تيشفاف * * *   *  * *

3 يمشارکت و همکار * * *  *  *  *

4 يو اثرگذار ييکارا * * *  * * * * *

5 يطرفيو ب يعدالت، برابر *  *  * * * * *

6 تيامن *    * * * * 

     *  * * 

و بودجه  ييتمرکززدا

 يشهردار

7

     * *  * 

ه يت قانون؛ قوه قضائيحاکم

 مستقل

8

     *  *  

؛ انتخاب آزاد و يمردمساالر

 يطرفانه، آزاديب

9

      * * * 

ش يت پيو قابل يزيبرنامه ر

 ندهيبه آ ي، نگاهينيب

10

      *  * 
11 پذيري مسئوليت

12 التزام مدني و شهروندي      *  * 

13 جامعه مدني *   *     

14 اداره عمومي    *     

15 مالکيت          *

16 ظرفيت سازي نهادي         

17 فقدان فساد         

         

سرمايه گذاري در خدمات 

 اوليه اجتماعي

18
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       *  

  يادگيري متقابل

 ه بندي() شبک

19

20 حکومت محلي  *        

21 تنفيذ *        

22 بخش خصوصي  *        

23 برنامه ريزي و مديريت *        

24 جهت گيري رضايتمندانه   *      

25 حقوق بشر    *     

26 بودجه ريزي      *   

27 پايداري        * 

28 صداقت         

         

ت کارآمد و خدمات مديري

 مؤثر

29

30 ابتکار مديريتي         

         

تعامل شهروندان حکومت 

 محلي

31

32 مديريت منابع انساني         

پژوهشهای حوزه های مختلف(: عناصر حکمرانی خوب در 4جدول شماره )ادامه   
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 مختلف یحوزه ها یخوب در پژوهشها ی: عناصر حکمران4ادامه جدول شماره 
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ور
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ژو

 
 يحوزه پژوهش       

 

 

 عناصر

 

يرد
ف

 

1 يريمحاسبه پذ * *  * * * *

2 تيشفاف * *   * * *

3 يو همکارمشارکت  * *  *   *

4 يو اثرگذار ييکارا *      

5 يطرفيو ب يعدالت، برابر *      *

6 تيامن       

 *  *    
و بودجه  ييتمرکززدا

 يشهردار
7

 *   *   
ه يت قانون؛ قوه قضائيحاکم

 مستقل
8

    *   
؛ انتخاب آزاد و يمردمساالر

 يطرفانه، آزاديب
9

     *  
ش يپت يو قابل يزيبرنامه ر

 ندهيبه آ ي، نگاهينيب
10

11 يريت پذيمسئول    *   

12 يو شهروند يالتزام مدن     *  

13 يجامعه مدن       

14 ياداره عموم      * 

15 ت يمالک       *

16 ينهاد يت سازيظرف     *  

17 فقدان فساد   *   * 

  *  *   
در خدمات  يه گذاريسرما

 يه اجتماعياول
18

19 (يمتقابل) شبکه بند يريادگي    *   

20  يحکومت محل       
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21 ذيتنف       

22  يبخش خصوص       

23 تيريو مد يزيبرنامه ر       

24 تمندانهيرضا يريجهت گ       

25 حقوق بشر       

26 يزيبودجه ر       

27 يداريپا       

28 صداقت *      

  *    * 
ت کارآمد و خدمات يريمد

 مؤثر
29

30 يتيريابتکار مد     *  

  *     
تعامل شهروندان حکومت 

 يمحل
31

32 يت منابع انسانيريمد     *  

82، ص1388پور، مالکيمنبع :            

 
 

 71یت زندگیفیو ک یشهر یحکمران

د محدو یهاتیو ظرفران بخصوص در کالنشهر تهران همراه با منابع یشتابان در ا ینیشهرنش
ت تر از همه مشکالو مهم ید فقر شهری، تشدیست شهریط زیب محیمنجر به تخر یمحل یهاحکومت

 در اداره امور شهر شده است. یده ایعد
ار از آث یکیشک یب .شودیمتهران  یکل منطقه شهر یبرا یگریتبعات د خود منجر به بروزن معضالت یا

 یرسبر یدگت زنیفیمربوط به ک یهاشاخص یریگر مفهوم قابل اندازهتوان دیرا م یخوب شهر یحکمران
 سته زین یت زندگیفیک یهارنده شاخصیدر برگ یخوب شهر یحکمران ک طرفیکرد. چرا که از 

 یزندگ تیفیو ک یشهر یدو موضوع حکمران گریو از طرف د ، ...(یاسی، مشارکت سی)عدالت و برابر
 مور شهراداره ا یبراط متناسب یکه بهبود شرایبطور د.راستا قرار دارن کیو در  بودهگر یدیکمکمل  یشهر

 ه عمراناست که برنام یت زندگیفیک یهشت موضوع مهم برا به توجه ازمندی( نیخوب شهر ی)حکمران
ه است. دکر یمعرف شهرداران یبه عنوان موضوعات مورد پژوهش برا 1997ملل متحد آنها را در سال 

  تند از:آن هشت موضوع عبار
 ،ییاشتغال زا -

                                                           
71 .quality-of-life 
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 ،و دفع مواد زائد یجمع آور -
 ،یفقر شهر -
 ،مسکن و سرپناه -
 ،بهداشت و آب سالم -
 ،کیو تراف یحمل و نقل عموم -
 ،یخدمات بهداشت -
  ،مشارکت -
 (.UNDP, 2001)یجامعه مدن -
 

 یتوجه به شاخص هاران که با یدر ا یت زندگیفیت و رتبه مقوله کیاست بر وضع یمرور 4جدول شماره 
 شده است. هئاران و ییآن تع

 
 201072تا  2005ران از سال یدر ا یت زندگیفیک :5جدول شماره 

 کشور                                  111 از * 
 

دن یران و رسیدر ا یت زندگیفیهد بهبود رتبه کج شایبه تدر 2010تا  2007ن جدول از سال یبر اساس ا
صورت  ین تالشهایّک طرف مبین امر از یم که ایهست یکشور تحت بررس 111ان یاز م 151به رتبه 

ز است و ا یخوب شهر یمفهوم حکمران یحرکت به سو یبرا یانه به عنوان مقدمهین زمیرفته در ایپذ
ر یان ساین در مرایا یات رتبهیمقوله به منظور بهبود وضعن یشتر به ایانگر ضرورت توجه بیگر بیطرف د

ت یه وضعبدن یرس یبرا یخود مانع ین رتبه به صورت نسبین بودن اییچرا که پا خواهد بود.کشورها 
 خواهد بود.  یخوب شهر یحکمران یهاشاخص ییمطلوب اجرا

                                                           
life index , THE -of-quality’ The Economist Intelligence Unitو  www.internationalliving.com: منبع  . 72

WORLD IN 2OO5 

 رتبه سال

 هنیهز

 یها

 یزندگ

فرهنگ و 

اوقات 

 فراغت

 اقتصاد
ط یمح

 ستیز
 یآزاد

بهداشت 

 ودرمان
 رساختیز

سک یر

 یمنیو ا

آب و 

 هوا

از یامت

 یینها

2010 151 65 54 50 71 17 69 40 0 64 49 
2009 153 72 54 33 67 17 62 41 0 65 46 
2007 190 80 57 32 48 17 45 30 0 55 42 
2006 147 60 40 45 60 17 62 31 82 48 50 
2005 88* - - - - - - - - - - 

Commented [d1]:  

http://www.internationalliving.com/
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، بهداشت، یست، آزادیط زیمح یهاشاخصمربوط به ازات یبا توجه به امت مناسب یت زندگیفیک       
دن یسرو  شودتعیین میشهروندان  یو مؤثر در زندگ یشهر یها، بهبود تمام مؤلفهیمنیها و ارساختیز

، دیجد یهادگاهیبر اساس د. است یخوب شهر یحکمران یهاشاخص تمرکز بربر  یها مبتنن مؤلفهیبه ا
جامعه  نجایمشکالت و معضالت جامعه )در ابواسطه آن که  در نظر گرفته میشود یندیفرآ یحکمران

و  شود یآن حل م یریو به کارگ یو با اتکا به قدرت عموم یجمع یتالش و تکاپو با ،و شهر( یشهر
 ، مفهومد کندیف آن تاکیت و نحوه انجام وظایفیبر ک یاز حکمران ین مفهومیهر گاه چن. ابدییسامان م
 یکارها ازمند ساز ویمناسب در شهر ن یت زندگیفیبه کدن یرس؛ چرا که شود یرح ممط خوب یحکمران

است .  یشهر یاز حکمران یتازه ا

 یبه ابزار یهرش یل امور حکمرانیتسه آسانتر کردن و یبران ینو یهاهین و بر اساس نظریبنابرا      
ف ن هدیه اب یابیدست یک برایالکترون یحکمراناز  یریگبهرهامروزه  است و ازین قدرتمند و هوشمند

ن یمچنهو ک یالکترون یحکمران یها و مدلهاشاخص ،میفاهدر ادامه و به اختصار به م .شده است یمعرف
ن یحقق اتدر  ید است با توجه به نقش شهرداریشود. امیاشاره م یخوب شهر یارتباط آن با حکمران

رکز بر با تم خص شود تاش مشیش از پیز بیتهران ن یشهردار یبرا یگذارهیتفکر و سرما یهاحوزه ،مهم
.   دیهم آمتناسب با زمان فرا یخوب شهر یمرانکبه ح یابیالزم، امکان دست یهارساختیاستقرار ز

ت یت ظرفیقوتکه عبارتند از  یشهر یو حکمران یتوان به اهداف برنامه نوآوریمب، ین ترتیبد       
ناسب مداره ( و ارتقاء و ایخوب شهر ی)حکمران یاداره مناسب امور شهر یبرا یدر مقامات محل یساز

 . (78ص  31ها، سال سوم، شماره ی)مرکز مطالعات شهردارافتیان دست یجر یبه عنوان نوع یامور شهر


  73کیالکترون یحکمران

ظور حل به من یت شهریریو مد یت دولتیرین در مدینو یم هایاراداپجاد یو ا ینیافزون شهرنش روند روز
 ،درکشور یاسیو س ین اجتماعیادین تحوالت بنیو همچن یدر سطح جهان یمسائل و معضالت شهر

 سازد ویان میرا نما ینیشهرنش از یناش یامدهایمسائل و پحل  یبراد یجد یکردیضرورت اتخاذ رو
گ بزر یات شهرهیریدر حوزه مدکند. ین مییکرد را تعین رویجنس ا ،یاورع فنّیار سریرات بسییتغ

 یهامنظا یزدر هوشمند سا یجاد تحوالت اساسیاطالعات و ارتباطات باعث ا یهایجهان، توسعه فناور
.شده است یاداره و کنترل امور شهر

جاد تحوالت یر باعث ایاخ یاطالعات و ارتباطات در سالها یظهور و گسترش فناورعالوه بر آن       
 یهایو فناور یمجاز یضاقت، فیشده است. در حق یت شهریریها از جمله مدنهیدر تمام زم یاریبس

توان به  یکه از آن جمله م دهندمیانسان امروز قرار  یش رویرا در پ یدیجد یهاعرصه یکیالکترون
. اشاره کردره یغو  یکی، شهروند الکترونیکیالکترون ی، شهرداریکیک، شهر الکترونیظهور دولت الکترون

                                                           
73. E-Governance 
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کاهش  یبرا یداره کنندگان امور شهردهد که ا ی، نشان میت شهریریمد یروند کنونمثال  یبرا
 هستند. ((ICTارتباطات و اطالعات یفناوراز ر به استفاده یها و ارتباط موثر با شهروندان، ناگزنهیهز

 یاسیو س یعاجتما یدر ساختارها یت شهریریمد ین نهادهایاز مهمتر یکیز به عنوان ین یشهردار     
ست. به رفته ار انقالب اطالعات و ارتباطات قرار گیت تاثتح، یخوب شهر یحکمران یاده سازیو عامل پ

 یبحث فضا یاز محورها یکی، به عنوان یکیالکترون یحکمرانتحقق  یل، حرکت به سوین دلیهم
 .(1386خانزاده، یعل )قابل توجه دارد یتیاهمCyber Space))یمجاز

 
 کیالکترون یحکمرانف یتعر

ندان، دولت و مشاغل و ن دولت و شهرویتعامل ب -1 ک دریرونکاربرد الکت یک به معنیالکترون یحکمران
از  یینمودهانوان به ع ک، دولت و مشاغلیل و بهبود روند دموکراتیتسه یدولت برا یات داخلیعمل -2

.است یحکمران
 یاگر برید یانیبه بو نترنت است یدر ا یت دولتیک وب سای یریشتر از بکارگیک بیالکترون یحکمران    

ت ک و دولیکترونال یساالرمک، مردیم تجارت الکترونیمفاهد به یک بایالکترون یتر مفهوم حکمراندرک به
 شود. یاشاره م به هر یک ل به اختصاریداشت که در ذ توجه خاصّ ک یالکترون
 تعامل اشاره دارد که تمام اشکال ییندهایاختارها و فرابه س :کیالکترون یساالرممرد -

 شود. یشهروندان را شامل م ن دولت ویک بیالکترون
 یهاندیرااست و به ساختارها و ف یک در حکمرانیاز تجارت الکترون ی: شکلکیدولت الکترون -

 مردم، شهروندان و مشاغل اشاره دارد. یک برایوابسته به ارائه خدمات الکترون
ون بد یکیو اداره معامالت الکترون یتجار یبا شرکا یک مساعی: تشرکیتجارت الکترون -

 است. یادار یهااختمانس
تر شدن به کینزد، به منظور مجدد یها جهت خود ابتکاراست که دولت یک فرصتیالکترون یحکمران    

طح قاء سو ارت یابیدست نهیک با جوامع مختلف در زمینزد یهایشبرد اتحاد و همکاریشهروندان، پ
ر دستور کا در داخل چارچوب یدرون یهایوابستگش یافزا، عملکرد، تخصص، اعتقادات راسخ و آوریسود

 .((Backus, 2001 دهندیارائه م ،یتوسعه مل
ا ندهیبال تحقق فراک به دنیالکترون ی، حکمرانیتجلدر حال  اقدامک مفهوم و یبه عنوان ن یبنابرا        

ح در سطو (ICT)ارتباطات و  اطالعات یهایل فن آوریتحت کنترل در آوردن پتانس یبرا ییو ساختارها
 است یشهرخوب  ی، با هدف بهبود حکمرانیخصوصو  یعموم یهادولت، بخش، یفراملمختلف 

(Orkot- Uma, 2000,P 5). 

 
 یخوب شهر یک و حکمرانیالکترون یحکمران

 یخوب شهر یبه حکمران یع و دسترسیقدرتمند جهت تسر یک بعنوان ابزاریالکترون یامروزه حکمران
همه  یبرا یل حکمرانیت و تسهیک، حمایالکترون یحکمران یراهبرد. موضوع میگیردمورد توجه قرار 
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 یهاتواند باعث ارتباط همه بخشیم ICT . استفاده ازاست دولت، شهروندان و مشاغل یعنیها بخش
 یگر حکمرانیبه عبارت د .شود یتیحما یندهایت و فرایو فعال )دولت، شهروندان و مشاغل( گانهسه

 خوب است. یج حکمرانییو ته تیحما یک به معنیالکترون
العاتی و اط یاز فناورها یاستفاده بخش عموم را کیالکترون یحکمراندر تعریف خود، ونسکو ی     

شتر در یق شهروندان به مشارکت بیمنحصر شدن بر عرضه خدمات، تشو یدر راستا یارتباط
 .داندمیدر دولت  یت و اثربخشی، شفافییپاسخگو یهاش مؤلفهیو افزا یریگمیتصم
خوب  ینخوب هستند. حکمرا یک مشابه موضوعات حکمرانیالکترون یحکمران یهانرو موضوعیاز ا    

ه ر در همور کشوت بهتر امیریمد یبرا یو اقتصاد یاسیس ،ییاقتدار اجرا به کارگیریتواند به عنوان یم
ه صورت ک بیالکترونک و دولت یالکترون یساالرمردم یکه موضوعات برایر شود. هنگامسطوح تصوّ 
 .(Backus, 2001) شوندمیمشخص  بهترک یالکترون یحکمران یموضوعات کاربرد؛ شوندیف میجداگانه توص



 کیالکترون یحکمران در یاصل هایها و تعاملگروه
ک یلکترونا یدر حکمران یردولتیغ یهاسه گروه عمده دولت، شهروندان و بنگاه( 2001ان بکاس)یبه ب

ه ک شوندیم یعرفو م یین عوامل شناسایان ایسه دسته رابطه من اساس یبر ا .ندیانمینقش م یفایا
 :عبارتند از
 دولت -دولت (G2G) 

 شهروند -دولت (G2C) 

 یردولتیغ یبنگاهها -دولت (G2B) 

ند ز مانین یگرید یهاک، تعاملیالکترون یمتعامل در حکمران ین سه گروه اصلیعالوه بر ا
در برابر  یلتر دویغ یاه( و بنگاهB2B) یر دولتیغ یاهدر برابر بنگاه یر دولتیغ یهابنگاه

ل در متعام یبه سه گروه هدف اصل ،6شماره  در جدول( کاربرد دارند که B2Cشهروندان )
 ک اشاره شده است. یالکترون یحکمران

 کیالکترون یمتعامل در حکمران یاصل یهاهگرو :6جدول
 

 کیالکترون یحکمران کیالکترون یدمکراس 
   یخارج

(G2C) دولت در برابر شهروند * * 
(G2B)  يبنگاههادولت در برابر 

 يردولتيغ
 * 

   یداخل
(G2G) دولت در برابر دولت  * 

Backus, 2001, p4 Source:  
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 یخارج تعامالت دستهدر  ،با دولت یر دولتیغ یهاشهروندان و بنگاهان یتعامل مبا توجه به جدول فوق، 
م به الزرند. یگیقرار م یتعامل داخلدسته در  یدولت یو نهادها یمحل یهادولت با دولتان یامل متعو 

 یانحکمر ک و هم بهیالکترون یان دولت در برابر شهروند، هم به دموکراسیمذکر است که در تعامل 
ر یغ یهااها بنگب ان دولتیاست که به زعم بکاس، در تعامل م ین امر در حالیشود و ایک توجه میالکترون

ن یبذکور متعامالت ،  6در شکل شماره . استک مطرح یالکترون یز با دولت، فقط حکمرانیو ن یدولت
  .داده شده استک نشان یالکترون یحکمران یاصل یهاگروه

 
 

 تعامالت بین گروههای اصلی حکمرانی الکترونیک :6شکل
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Backus, 2001, p5 Source:  

 
 

ان داده شده نش (7کرده که در شکل ) یک را شکل بندیالکترون یچهار فاز مدل حکمران  (2000)گارتنر 
شامل  راانتقاالت  -4و  داد و ستد -3 ،تعامالت -2 ،اطالعات -1 یفازها ،چهار فازن یااست. 

.(Gartner, 2000)دنوشیم
 
 
 
 

 
انندشهرو  

 
 

 کسب وکار

(NGOs) 
سازمانهاي غير 

 دولتي

يجامعه مدن  

 

  G2C      G2B  

 

 

 دولت مرکزي     

G2G 

G2G 

    محلي دولت         
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کیالکترون یمدل تکامل حکمران :7شکل














 
 
 
 
 
 

 (, 2000) 

 
 

(Gartner, 2000) 

 
فاه رنه یزم و داد را ارتقاء یخوب شهر یحکمران یهافهتوان مؤلّیک میالکترون یق حکمرانیاز طرن یبنابرا

ات میتصم رد رییغو تران یر مدییکه با تغ د از نظر دور داشتیهرچند نباشتر شهروندان را فراهم کرد. یب
 زم والد ابزار یبلکه با ؛دیرس یخوب شهر یحکمران ه رفاه وتوان بینم ،یسطوح حکومت متخذه در

  .ردیار شهروندان قرار گیقدرتمند در اخت
 7ول شماره در جد 2009تا   2005ران از سال یا یکیالکترون یمطلب، رتبه آمادگ نیابهتر  درک یبرا

 ،رانیار کشور ا دیآه کاست ن موضوع یتمرکز بر ا یبرا یمقدمات یارین رتبه معینشان داده شده است. ا
ت یتثب ا امکانیآبه تبع آن ز یرا دارند و نک یالکترون یدن به حکمرانیرس یالزم برا یشهرها ابزارها

ود وجشدن  یدر عصر جهان یخوب و مقتض یحکمراندن به یو رس ینمتناسب حکمرا گاه روشن ویجا
 ؟ ردانیاز د گرید یاقدامات به ن مهمیا تحقق ای ؟ ودارد

ر به طو که شوندتعیین می یعوامل گوناگونو مبنای ازات بر اساس یامت یکیالکترون یآمادگ در سنجش
و  هابنگاهن رفتیپذ -3ط کسب و کار، یمح -2، یفناور ارتباطات و یرساخت هایز -1عمده عبارتند از 

 -6و  یو فرهنگ یط اجتماعیمح -5، یاسیو س یط قانونیمح -4، گانمصرف کنندرفتار ه توجه ب
 یبرا یازیچ امتیه ین رتبه بندیکه در ا نباید از نظر دور داشت. یکیخدمات الکترون یبانیپشت

 . ( .The Economist Intelligence Unit Limited, 2009افته استیص نیتخصت یجمع یسوادآموز

1فاز   

 اطالعات

2فاز  

 تعامالت

3فاز   

 داد و ستد

4فاز   

 انتقال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افزايش اعتبار بر حسب 

 شهروندان/کسب و کار

  پيچيدگي فزايند
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 رانیدر ا یکیالکترون یآمادگ یبندرتبه :7جدول شماره
 

 
(The Economist Intelligence Unit Limited, 2009, P 5) Source: 

(Lata and Chandra, 2007, P 45) 

(The Economist Intelligence Unit Limited, 2007, P 5)



اده از استف ییا توانای یکیالکترون یران در آمادگیجه گرفت که سهم این نتیتوان چنین جدول میاز ا
 یآمادگ بهرتدر  یر محسوسییتغ 2009تا  2005از سال  و استن ییار پایبس یکیالکترون یهارساختیز

سنجش  یهان کشوریرتبه آخر را در ب 2008و  2007در ایران؛ که یبطور شود.یمشاهده نم یکیالکترون
 یدگآما از نظر دن به نقطه مطلوبیرس یبراران یا یشهرهان یبنابرا شده به دست آورده است.

 یشهر خوب یحکمران یدن به مشخصه هاین اساس رسیبر هم .ندارند یت قابل توجهیوضع یکیالکترون
از  ریناگزرف طک یاز در حال توسعه،  یران به عنوان کشوریا ؛ امارسدیه نظر مبهرچند به ظاهر مشکل 
د و از بخشخوب را بهبود  یحکمران یمشخصه هابتواند تا  بوده کیالکترون یحرکت به سمت حکمران

منظور  ناسب بهکرد میو اتخاذ رو یاصل یهاورود به حوزه یک فرصت، برایتواند به عنوان یگر میطرف د
خوب  یکمرانبه ح یابیدست یها برارساختیجاد زیت امکان این وضعیشود. در ا یتلق یت رقابتیمز کسب
ن تحقق یقیبه طور شود. یع میل و تسریتسه یکیالکترون یشهر یحکمران یاده سازیه پیدر سا یشهر
و  ینییف تبد نظر آنان در اهدایها و تجدیت شهرداریازمند فعالین یو مل یدر سطح محل ین امریچن

است.  ینیتدو یراهبردها

 
 

 گیرینتیجه
های حاکمیتی و رویکردهای نوین و حکمرانی خوب شهری عاملی پیوند دهنده میان اصول و ارزش

افسازی، مداری، شفّمشارکت، قانونگیری از مفاهیم آید و با بهرهانطباقی سازماندهی به حساب می
آورد. با این و پاسخگویی، زمینه توسعه پایدار را فراهم می انعطاف پذیری، وفاق محوری، عدالت، کارآمدی

 حاتیتوض
 یکیالکترون یرتبه آمادگ

 
 یکیالکترون یاز آمادگیامت

 (10)از 

 سال

 

 2009 3.43 68 کشور( 70)از

 2008 3.18 70 کشور( 70)از

 2007 3.8 69 کشور( 69)از

 2006 3.15 65 کشور( 68)از

 2005 3.8 59 کشور( 68)از
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داشتن یک شهر هدف اصلی مقوله پایداری در این مفهوم، مورد تمرکز نبوده و زنده نگه ،تفاوت که تنها
 خواهد بود. 

 نهادها و فراد،اهای میان بدین منظور حکمرانی خوب شهری با تأکید بر شهروند مداری، به راهبری تعامل
با  ،ایی شهرپردازد و در این میان شهرداران، به عنوان رئیس اصلی اجرهای خصوصی و عمومی میبخش

 .نمایندایفای نقش میشبکه،  یتوجه به مشارکت اعضا
 ق اهدافه تحقبنابراین شهرداران با ورود به سه حوزه هماهنگی، هدایت کنندگی و انسجام بخشی، زمین

 مدنی ار، جامعهتوسعه پایددستیابی به یکی از لوازم که این مهم  میسازندا مهیّحکمرانی خوب شهری را 
با  . به همین جهت در این گزارش سعی بر آن شده است تاکیفیت زندگی شهری محسوب می شود و

نوان ی به عهای میان مفاهیم و کارکردهای هر مفهوم، به پیاده سازی حکمرانی خوب شهربیان تفاوت
د بای ر،اداره امواین الزام در کسب مزیت در حوزه  شود. با پیش فرض دانستنیک ضرورت پرداخته 

ی خوب کمرانححکمرانی و شیوه های اجرای آن بازسازی شوند و برای رسیدن به بازسازی و پیاده سازی 
ع از ی این نوهابواسطه قابلیتآن  ۀاطالعاتی و ارتباطی و ابزارهای مورد استفاد هایفناوریشهری، 

 تواند بسیار مفید و اثربخش باشند. در این راه میها، ریفناو
لف های مختا گروهبتر و مشارکت حکمرانی الکترونیک با ایجاد ارتباط نزدیک با شهروندان و اتحاد نزدیک

ای ، راههدمیکن ایجادصنفی، حرفه ای و مذهبی و ارتباط متقابل با نهادها، فرصتهایی را برای بازسازی 
مالت، های جدید دسترسی به خدمات و انجام معاهای راهبردی، راهو تصمیم گیریجدید گفتمان 

ه هی مبادلدهای جدید سازمانای و روشهای مختلف حرفهروشهای جدید ارتباط با شهروندان و گروه
 شود.اطالعات را شامل می

و  کمرانیحاز جدید ساخت و تکمیل چشم انددر رابطه با بر این اساس حکمرانی الکترونیک می تواند 
 فاده ازان و استای که با محوریت شهروندحکمرانی. یعنی های آن برای شهروندان مؤثر واقع شوددیدگاه

وری بر فنا مبتنیسیستم های خدماتی  عالوه بر آن،. استمشارکت آنان، خدمات محور، کارآمد و شفاف 
-د مطمئننتوانمیهستند و ی خدماتی ها، دمکراتیک ترین و کم خطاترین سیستماطالعت و ارتباطات

 د.نترین و آسان ترین راه پیاده سازی حکمرانی خوب شهری باش
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