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پیشگفتــار

ادارة جوامع در سطوح ملی ،منطقهای ،شهری و محلی با مسائلی روبهرو شده است که یکی از
آنها ،ناکارآمدی حکمرانی و ادارة متمرکز و باال به پایین جوامع است .به منظور حل این مسائل،
تاکنون راهحلهای گوناگونی نیز ارائه شده است که یکی از این راهحلها ،نهادسازی در راستای
استقرار حکمروایی است؛ بدینمفهوم که حکمروایی فراتر از حکومت است و بیشتر بر فرایندها و
نهادها تأکید دارد و در شرایطی که منابع محدود است ،رقابت سالم و اولویتبندی منابع از طریق
اشتراک مساعی و همکاری همة ذینفعان در فرایند تصمیمگیری به کارآمدی بیشتر کمک میکند.
حکمروایی تمرین و تجربهای است از مسائل گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و اداری با هدف مدیریت
توسعة کشورها در تمامی سطوح ،شامل مکانیزمها ،فرایندها و نهادها .از طریق حکمروایی ،شهروندان
و گروههای مختلف قادرند نیازهایشان را بیان کنند ،تعهداتشان را به انجام برسانند و میان تضادهای
گوناگون راهی مناسب بیابند .حکمروایی اعمال اقتدار اقتصادی ـ سیاسی در راستای مدیریت امور
کشور در همة سطوح ،اداره ،اجرایی و نظاممند است و ساز و کارها ،فرایندها و مؤسساتی را در
بر میگیرد که از طریق آنها ،شهروندان و گروههای مختلف جامعه ،منافعشان را به هم پیوند
زده ،حقوقشان را پیگیری ،به تعهداتشان عمل و اختالفاتشان را حل و فصل میکنند .حکمروایی
اقتصادی مربوط به تصمیمگیریهایی است که به صورت غیرمستقیم فعالیت اقتصادی را تحتتأثیر
قرار میدهد .حکمروایی سیاسی مربوط به تصمیمات و سیاستگذاریهایی است که نهادهای قانونی
و مشروع و صاحب اختیار صورت میدهند .همچنین حکمروایی اداری ـ اجرایی مربوط به اجرای
سیاستها از طریق بخش عمومی پاسخگو ،مستقل و کارآمد است .در نهایت ،حکمروایی نظاممند به
ساختارها و فرایندهای اجتماعی مربوط است که روابط سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی را جهتدهی
و هدایت میکند ،از ارزش های مذهبی و فرهنگی حفاظت میکند و محیط زیستی خلق میکند که
در آن ،بهداشت ،آزادی ،امنیت و کیفیت زیست تأمین و تضمین شدنی است .در واقع ،حکمروایی
پیامد «انتقال پارادایم» از حکمروایی به معنی ادارة جامعه از باال به پایین بهدست دولت و نهادهای
اداری ،به حکمروایی به معنی ادارة جامعه بهدست مردم ،نهادها ،فرایندها و از پایین به باال و فراتر از
مدیریت دولت است.
سازمانها و نهادهای مختلف ،ابعاد و معیارهای گوناگونی را برای حکمروایی ارائه کردهاند؛ از جمله
برنامة توسعة سازمان ملل متحد ابعاد و ویژگیهای گوناگونی را برای حکمروایی خوب تعیین کرده
است که شامل موارد نهگانة مشارکتمندی ،وفاقمحوری ،پاسخگویی ،شفافیت ،حاکمیت قانون،
کارآیی و اثربخشی ،مسئولیتپذیری ،عدالت و دیدگاه راهبردی است .از سوی دیگر ،سازمانهای
پیشگفتـار
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گوناگونی ،از جمله بانک جهانی ،برنامة توسعة سازمان ملل متحد ،برنامة اسکان بشر و یونسکو
حکمروایی خوب را تعریف کردهاند .برخی صاحبنظران از گرایشهای مختلف سیاسی و اقتصادی
نیز آن را با دیدگاههای خود تفسیر و اشاعه دادهاند .برای مثال ،کمیسیون اروپا حکمروایی را در حکم
نسخههای اساسی پایداری و عملکرد مناسب جوامع تعریف کرده ،بیان میکند زمانی که مفاهیم
حقوق بشر ،فضای باز سیاسی ،دموکراسی ،حاکمیت قانون ،جامعة مدنی و تقسیم قدرت تمرکززدایی
شده در جامعهای رواج یابد و توسعة اجتماعی و سیاسی پیچیدگی بیشتری یابد و از ارتباطات
بیشتری برخوردار شود ،حکمروایی به حکمروایی خوب تبدیل میشود.
نکتة دیگر آن است که همواره میان رشد و توسعة اقتصادی و حکمروایی خوب رابطة معنیداری
وجود دارد .برای مثال یکی از ابعاد حکمروایی ،شفافیت است که با فساد در دستگاههای اقتصادی،
اداری و قضایی مغایر است؛ این در حالی است که وجود فساد یکی از موانع توسعه در کشورها
تلقی میشود .بانک جهانی فساد را اینگونه تشریح میکند که هرچه فساد در کشوری باالتر باشد،
آن کشور فقیرتر میشود و در دامی گرفتار میشود که در آن فساد ،فساد بیشتری میزاید و مانع
سرمایهگذاریهای مشروع و قانونی ،که منشأ رشد اقتصادی است ،میشود .حکمروایی خوب کارآیی
توسعه در سطح محلی را نیز افزایش میدهد .برای مثال ،در این کتاب به تجربة برزیل در برنامة
سالمت در «سیرا» اشاره شده است؛ در سیرا اوالً دولت محلی نیازهای اجتماعات محلی و نیروی
کار محلی را ،که موجب افزایش سطح کارآیی و کارآمدی است ،بهکار گرفت .دوم آنکه بهرهگیری
از سازمانهای مردمنهاد موجب افزایش سطح شفافیت مردم محلی و بهرهگیری از میزان اثربخشی
رسانههای عمومی شد؛ به نحوی که پاسخگویی بیشتر مسئوالن در برابر خواستههای مردم را در
پی داشت .سوم آنکه دولت مرکزی با همکاری دولت محلی در برابر رشوهگیری و تخلف از قانون
برنامهای تعریف کرد و به اجرا درآورد و عم ً
ال به شفافیت به منزلة یکی از شاخصهای حکمروایی
خوب تحقق بخشید.
نکتة مهم دیگر آن استکه حکمروایی خوب به توسعة منطقهای میپردازد و رشد ملی و
کارآیی منطقهای را از نظر رشد و توسعة منطقهای و کمک به اقتصاد توسعة ملی شامل میشود.
عدالت اجتماعی برقراری تعادلهای بین و درونمنطقهای و حفاظت از محیط زیست با معیارهای
بومشناسانه در چارچوب برنامهریزی منطقهای به توسعة پایدار منطقهای یاری میرساند .بدینترتیب،
حکمروایی در حکم پارادایمی نو در برابر حکومت ،نوعی بازی چانهزنی چندسطحی و چندنقش
معرفی میشود که کام ً
ال با الگوی مدیریت سنتی متفاوت است .در پارادایم جدید میان حکومت و
مردم ،نقش مدیران ،کارکنان سازمانهای عمومی مانند شهرداریها و نیز ماهیت عملکردی و ساختار
سازمانی خود سازمانهای عمومی دچار دگرگونی بنیادین میشود .با درک این تغییرات و اعمال
آنهاست که حکمروایی خوب بهدست میآید .تغییر پارادیم از حکمرانی به حکمروایی و حکمروایی
خوب در مدیریت توسعه دیگر امری غیرضروری و لوکس تلقی نمیشود ،بلکه در دستیابی به توسعة
پایدار نیاز حیاتی است .بنابراین ،امروزه محققان ،سیاستگذاران و تصمیمسازان پیشرو رویکرد
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«حکمروایی خوب» را در حکم اثربخشترین ،کمهزینهترین و پایدارترین شیوة اعمال مدیریت
توسعهپذیرفتهاند.
حکمرانی در سطح شهرها نیز مشمول انتقال مفهوم از حکمرانی به حکمروایی و حکمروایی
خوب شهری شده است؛ بدینمعنی حکمروایی شهری فرایندی است که منابع بخش عمومی و
خصوصی را به سمت عالیق مشترک جمعی هدایت میکند و از محدودة حکومت گستردهتر و
همهشمولتر است .ادارة شهرها صرفاً به دولت محلی محدود نیست؛ بلکه شامل طیف وسیعی از همة
ذینفعان شهری ،شامل دولت مرکزی ،بخش خصوصی ،نهادها و سازمانهای غیردولتی مردمنهاد،
رسانهها ،تشکلهای حرفهای و تخصصی و سایر اعضای جامعة مدنی است .تجربه ثابت کرده که
آن دسته از مدیران محلی و شهری که ارزیابیها و برنامههایشان را با شهروندان مطرح میکنند
و نظراتشان را به طور منظم در اجرای برنامههای توسعه بهکار میگیرند ،در مقایسه با روشهای
غیرمشارکتی موفقیت بیشتری دارند .بنابراین ،شفافیت به تحریک مشارکت فعال بخش خصوصی و
جامعة مدنی در امور عمومی کمک میکند و در نتیجه ،نقش دولتهای محلی را از ارائهکنندة صرف
خدمات شهری به تسهیلگر و هدایتکننده ارتقا میدهد.
در واقع ،حکمروایی خوب شهری به مدیریت شهری کمک میکند تا خود را از حکمرانی به
حکمروایی خوب و کارآمد ارتقا دهد .مدیریت شهری تالشی است برای هماهنگ و یکپارچه کردن
اقدامات دولتی و همچنین هدف بخش خصوصی چیره شدن بر مسائلی است که ساکنان شهرها با
آن مواجهاند و هدف نهاییاش ایجاد شهرهای رقابتیتر ،عادالنهتر و پایدارتر است؛ از اینروست که
مدیریت شهری مدرن را فرایند ایجاد ،اجرا ،هماهنگی و ارزیابی استراتژیهای یکپارچهای دانستهاند
که به کمک مقامات شهری تدوین میشود؛ با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع
شهروندان ،در چارچوب سیاستی که در سطوح باالتر حکومت برای تحقق پتانسیل توسعة اقتصادی
و اجتماعی پایدار وجود دارد .بنابراین ،حکمروایی خوب شهری مجموعهای است از فعالیتهایی که
در کنار هم توسعة اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی نواحی شهری را شکل میدهند و هدایت میکنند.
بر اساس این ،حکومت شهری مبین رویکرد سنتی به مدیریت شهری و کالنشهری است و بیشتر به
مناسبات حکومت مرکزی با شهرداریها و نهادهای رسمی پرداخته و بر روابط عمودی میان نهادهای
رسمی تأکید دارد ،اما حکمروایی فرم متفاوتی از حکومت است که به روابط میان جامعة مدنی با
دولت ،قانونگذاران با مخاطبان قانون و باالخره ،حکومت با حکومتشوندگان معطوف است .در این
رویکرد ،فرض بر این است که استراتژی اصلی برای غلبه بر تفرق ،ناپایداری و ناکارآیی در ساختار
قدرت و مدیریت و نیز ساختار فضایی ـ کالبدی ،گردهمایی و انسجامبخشی این عناصر پراکنده و
متفرق در چارچوب نهادی و فراگیر منبعث از الگوی حکمروایی شهری است.
شایان ذکر است که بخش مربوط به تجربة ایران در شهر تهران در این کتاب ،بر اساس نتایج
پژوهشی است که برای مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران از طریق دانشگاه شهید بهشتی
به مدیریت نویسندة اول این کتاب انجام شده است .همانطور که گفته شد ،رویکرد «حکمروایی
پیشگفتـار
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خوب» نتیجة علمی و تجربی سازمانهای بینالمللی ،مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی برای بهبود
مدیریت توسعه با مشارکت مردم و بر اساس تغییر مفهومی از حکمرانی به حکمروایی و حکمروایی
خوب است و در سالهای اخیر ،کارآمدیاش را در مدیریت توسعه نشان داده است .همانطور که
هرگونه نظریه و رویکرد توسعه باید با شرایط محلی تطبیق داده شود تا تحققپذیریاش تضمین
شود ،در این کتاب سعی شده است رویکردهای مختلف حکمروایی خوب شهری را ،که بانک جهانی،
برنامة توسعة سازمان ملل متحد ،برنامة اسکان بشر ،یونسکو و سایر مؤسسات بینالمللی در قالب
ابعاد و شاخصهایی معرفی کردهاند ،با خصوصیاتی که توسعة شهر تهران و مدیریت شهرداری تهران
دارد به آزمون گذاشته و نتایجش در حکم سازگارترین رویکرد و شاخصهای حکمروایی خوب
شهری معرفی شوند ،نتایجی که مجموعهای است از شاخصهای ترکیبی که هریک از سازمانهای
مذکور معرفی کردهاند .سپس این شاخصها با شاخصهای مدیریت شهری ،که با شرایط ایران
و تهران سازگار شده است ،تلفیق شده و درنهایت ،ابعاد و شاخصهای تلفیقی حکمروایی خوب
شهری در مدیریت شهری تهران استخراج شده است .در تطبیق با شرایط مدیریت شهری تهران،
مدلهای ریاضی و نظرسنجی ن ُه بعد اصلی حکمروایی خوب شهری را الویتبندی و وزندهی
کردهاند .این ابعاد عبارتاند از اثربخشی و کارآیی ،شفافیت ،پاسخگویی ،مشارکت ،حاکمیت قانون،
برابری ،وفاقمحوری ،تفکر استراتژیک و انعطافپذیری که سه بعد اثربخشی و کارآیی ،شفافیت و
پاسخگویی در مدیریت شهر تهران به ترتیب دارای اولویت و اهمیت بیشتری معرفی شدهاند .سپس
این ابعاد بر اساس شاخصها و زیرشاخصهای حکمروایی خوب شهری و مدیریت شهری تهران
تلفیق و تولید و تدوین شدهاند .شایان ذکر است روش توصیفکنندة ماتریس «ایکلد» شاخصهای
تلفیقی را رتبهبندی و وزندهی کردهاند.
محصول نهایی این تحقیق ،ابعاد اصلی ،شاخصها ،زیرشاخصها و کاربرگهای محاسباتی
کیفی و کمی هریک از زیرشاخصهای تلفیقی حکمروایی خوب شهری و مدیریت شهری در
شهرداری تهران است .همچنین نظامنامهای تدوین شده است که بر اساس آن ،معاونت برنامهریزی
شهرداری تهران برای جمعآوری یکسالة اطالعات شاخصها و زیرشاخصها و تحلیل حکمروایی
خوب مدیریت شهر تهران شبکهای نهادی در شهرداری تهران ایجاد میکند و بر اساس آن ،سامانة
کامپیوتری شهرداری تهران اطالعات را جمعآوری و هر ساله نظرسنجی حکمروایی خوب مدیریت
شهری تهران انجام میشود و این امکان را فراهم میسازد تا شورای شهر تهران و شهرداری تهران
عملکرد مدیریت توسعة شهری خود را با شاخصهای حکمروایی خوب شهری ارزیابی و در راستای
ارتقای آن اصالح کند.
بهکارگیری رویکرد حکمروایی خوب در سطح ملی ،منطقهای ،محلی و شهری مستلزم وجود
دولت ،مدیریتهای محلی و شهری توسعهگراست که خواهان ارتقای مدیریت توسعه بر اساس
ب باشند و به این امر واقف باشند که اجرای این رویکرد
شاخصهای علمی و تجربی حکمروایی خو 
نهادی ،کارآمدی مدیریت توسعه را دگرگون و افزایش میدهد؛ در غیر این صورت ،استفادة ابزاری و
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تزئینی و تبلیغاتی از آن مفید نخواهد بود.
شایان ذکر است شکلگیری حکمروایی خوب مستلزم یکسری تغییرات در سطح کالن و خرد
است؛ در سطح کالن ،به بسترسازی نهادی که در آن سازمانها عمل میکنند ارجاع داده میشود
که شامل روابط رسمی و ساختارهاست؛ ساختارهایی از قبیل قانونمداری و قواعد و چارچوبهای
حقوقی ،رژیمهای سیاسی ،سطح تمرکززدایی و سطح مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری دربارة
خطمشیها .در سطح خرد نیز به سهم بالقوة سازمانهای افقی و شبکهها در توسعه مربوط میشوند.
در سطح خرد ،دو نوع سرمایة اجتماعی نیز وجود دارد :یکی شناختی و دیگری ساختاری .سرمایة
اجتماعی شناختی ،بخشی از سرمایة اجتماعی است و ارزشها نیز شامل اعتماد ،انسجام و روابط
متقابل است که در میان اعضای یک جامعه مشترکاند و شرایط الزم را برای اجتماعات در راستای
همکاری با یکدیگر برای حکمروایی خوب فراهم میکنند .سرمایة اجتماعی ساختاری نیز شامل
شناخت و عمل نهادهای رسمی و غیررسمی در سطح محلی است که ابزارهای الزم برای توسعة
اجتماع را فراهم میآورند .فرایند تصمیمگیری سرمایة اجتماعی ساختاری از طریق شبکهها و
سازمانهای افقی ،شفاف و جمعی در شهر تهران و همچنین رهبران پاسخگو و انجام کنش جمعی
و پاسخگو بودن ناشی میشود که همگی زمینة نهادی در راستای تحقق حکمروایی خوب در همه
سطوح است.

محمدحسیـن رشیفزادگان
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

پیشگفتـار

15

بخش اول

حکمرواییدرسطـحملــی

 1-1مباحث نظری حکمروایی در سطح ملی

 1-1-1تعاریف و مفاهیم

حکمروایی واژة سادهای است که مفاهیم پیچیدهای دارد .این واژه همچون چتر فراگیری
برای توصیف طیف گستردهای از پدیدهها ،نظیر شبکههای سیاست ،مدیریت امور عمومی،
هماهنگی بخشهای اقتصاد ،مشارکت عمومی ـ خصوصی و ادارة شرکت بهکار میرود.
تاکنون تعاریف گوناگونی برای حکمروایی ارائه شده است که در هریک ،بر جنبههای خاصی از آن
تأکید میشود .بنابراین ،توجه به تفاوتهای معنایی و جنبههای مختلف آن ،سطح و گستردگی حوزة
این مفهوم را نشان میدهد ،اما نکتة مهم آن است که فارغ از تمامی تعاریف و مفاهیمی که برای
حکمروایی 1وجود دارد ،باید توجه داشت که حکمروایی در کل ،مقولهای متفاوت با حکومت 2است؛
یعنی جدای از معانی و ویژگیهای حکمروایی ،نکتهای که نخست باید در مورد آن تفکر و تعمق شود،
تفاوت مفهومی میان حكومت و حکمروایی است .حکمروایی در سالهاي اخير به واژهاي پركاربرد
در ادبيات فلسفه و انديش ة سياسي تبديل شده است؛ یعنی اینکه در متون دانشگاهی 3گذشته واژة
حكومت بهكار ميرفته ،اما امروزه واژة حکمروایی جانشين آن شده است .گفتنی است مشكل دقيقاً
از همين نقطه آغاز ميشود؛ چراكه وقتي از واژهاي بسيار استفاده میشود ،تعيين معناي دقيق آن
هم دشوار ميشود؛ اتفاقي كه در ارتباط با واژههاي مشابه ديگر همچون جامعة مدني و جهاني شدن
نیز رخ داده است .به هر حال ،آنچه مسلم است آن است که از میان دو واژة حکومت و حکمروایی،
4
واژة حكومت از ديرباز کاربرد بيشتري داشته و حکمروایی بهندرت بهكار برده ميشده است.
در اینخصوص ،یعنی بررسی تفاوتهای میان حکومت و حکمروایی یکی از نخستین مطالعاتی

 .4در این ارتباط نگاه کنید به:

1 . From government to governance
2 . Government
3 . Academic texts

Center for Democracy and Governance (1998). Democracy and governance: A conceptual framework, Washington, DC: U.S. AID.
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که مستقیماً به این موضوع پرداخته است مطالعات برایان مک اللین 1در سال  1973بود .به باور
او ،به دلیل تقاضای روزافزون مردم ساکن در شهرها ،حکومت باید در برابر روندهای تغییر در شهر
و محیط پیرامون آن «پاسخگوتر» ،2اقداماتش با مسائل و تحول آنها «متناسبتر» ،3در برابر
اجتماع «مسئولتر» ،4و به منزلة بخشی از نظا م یادگیری بهتر عمل کند و سرانجام نقش مهمی

در پیشبینی ،کشف و استقبال از آینده ایفا کند .برای تحقق این تقاضاها ،ارتباط با نظا م اجتماع
را ضروری دانست و با این مقدمات ،حکمروایی را نوعی فرایند بیان کرد که متضمن نظا م بههم
پیوستهای است که هم «حکومت» و هم «اجتماع» را دربر میگیرد .پس از او ،افراد دیگری چون
مک کینلی 5و اتکینسن 6نیز این بحث را مطرح کردهاند (برکپور.)491 :1385 ،
7
پس از مطالعات مک اللین و دیگران ،سازمانهای بینالمللی همچون مؤسسة بانک جهانی
نیز فعالیتهای گوناگونی را در این زمینه انجام دادند و در دهة  ،1990واژة حکمروایی معنايي
نوين و جايگاه مهمی یافت .نشانة مهم در بازپيدايي اين واژه و اهميتش ،انتشار گزارش تأثيرگذار
بانك جهاني با عنوان «حکمروایی و پيشرفت» در سال  1992است .8اين گزارش ،9حکمروایی را
شيوهاي ميداند كه قدرت از طريق آن براي مديريت اقتصاد كشور و منابع اجتماعي اعمال ميشود.
همچنين ،اين گزارش میافزاید از نظر بانك جهاني ،حکمروایی خوب 10مترادف مديريت بدون عيب
و نقص توسعه است ) .(Word Bank, 1992: 2-3پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه
چرا در اين گزارش ،بهجاي واژة مرسوم «حكومت» از «حکمروایی» استفاده شده است؟ بهنظر
1 . Brian Mc Loughlin
2 . More Responsive
3 . More Relevant
4 . More Accountable
5 . McKinlay
6 . Atkinson
7 . World Bank Institute

8 . International Bank for Reconstruction and Development/ the Word Bank. Governance and Development, 1992.

 . 9فشردة این گزارش از طریق لینک زیر در دسترس است:

http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/09/17/000178830_98101
911081228/Rendered/PDF/multi_page.pdf

 . 10در ســالهای اخیــر ،واژههــای «حکمروایــی خــوب» « ،حکمرانــی خــوب» و «حکمروایــی شایســته» بیــش
از ســایر اصطالحــات ،در برگــردان واژة  Good Governanceمدنظــر کارشناســان بــوده اســت .اگرچــه واژة حکمروایی
شایســته صحیحتــر اســت ،امــا بــه دلیــل آنکــه در متــون علمــی عمدتـاً از حکمروایی خوب اســتفاده شــده اســت،
در ایــن کتــاب نیــز از آن اســتفاده شــده اســت.
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حکمروایی خوب نهادسازی برای توسعه؛ آموزههایی از سطح ملی تا شهری و تجربهای از ایران

