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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :جهانيسازي ،حکمراني و مديريت شهري ،مفاهيمي هستند كه در سرتاسر جهان معروف و
شناخته شدهاند و در نوشتههاي پژوهشي و علمي ،در مباحثات سياسي و مديريتي ،در رسانههاي گروهي و تمامي
سيستمهاي اجتماعي سراسر جهان به چشم ميخورند .اين كلمات ،واكنشهاي فكري ،عقيدتي ،سياسي ،اقتصادي و
اجتماعي گستردهاي را به همراه داشته است ،از جمله ميزان تأثيري است که مديريت دولتي ،مديريت شهري و
حکمراني تحت تأثير جهانيسازي قرار ميگيرند؟ به عبارتي ،بحث در اين مورد است که مديران شهري و دولتي تا چه
ميزان و به چه شکل به موضوع جهانيسازي واکنش نشان دهند ،مناسب است؟ اين مهم در اين مقاله به صورت
مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.
روش پژوهش :اين مقاله كيفي به روش تحليل محتوا ،تدوين شده ،زيرا نوعي فن پژوهشي است كهه از رريهم منهاب
معتبر و تكرار پذيري متون معتبر علمي ،در يك زمينه خاص ( حكمراني ،مديريت شهري و جهاني سازي) بهه اسهتنباط
نظريات ميپردازد.
يافتهها :استراتژي تعقيب يك حكمراني مناسب و اهداف رشد و توسعه به معناي يك نقش جديد و تغييريافته براي
اداره امور شهري است و بدون شك هيچ رشدي بدون اداره امور شهري مناسب امکانپذير نيست .به دور از كمك به
رشد و توسعهي حكومتهاي محلي ،اداره امور شهري به خودي خود مي تواند منشأ مقاومت در برابر تغيير باشد .حال
اگر اين رشد به صورت بوروکراتيک و تهاجمي باشد ممکن است به صورت يک مان بروز کند ،لذا جهت كاهش مقاومت
در برابر تغيير ،استمداد از الگوي حكمروايي شهري پيشنهاد گرديده است.
نتيجهگيري :مجموعهي حاضر ،گفتاري درباره حكمراني به عنوان الگوي جديد توسعه است كه در آن مديريت شهري
بايد با مشاركت بخش خصوصي و مدني به فعاليت در جهت دستيابي به توسعه پايدار بپردازد .بنابراين حكمراني با
ويژگيهايي كه دارد ،در تنظيم روابط مديريت شهري با ساير بخشها به گونهاي عمل ميكند كه هر يك از بخشها با
اثربخشي باال به اهداف تعيين شده دست يافته ،بازدهي فعاليت را حداكثر نموده و با همكاري تعاملي حداكثر استفاده
از توان و ظرفيتهاي موجود را بنمايند .بر اساس اين مفهوم محوري ،به نقش تسهيل گري دولت تأكيد نموده و در اين
راستا الگويي از مديرت شهري پيشنهاد ميشود كه ضمن كارايي و اثربخشي ،بر متغيرهايي مانند؛ دموكراسي ،مشاركت،
پاسخگويي و عدالت به منظور فراهمسازي و تسهيل فعاليت ساير بخشها در توسعه پايدار جامعه توجه گردد.
واژگان كليدي :جهانيسازي ،حكمراني ،حكمراني خوب ،اداره امور شهري
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مقدمه
جهانيسازي و حکمراني ،مفاهيمي هستند كه در
سرتاسر جهان معروف و شناخته شدهاند .اين مفاهيم در
نوشتههاي پژوهشي و علمي ،در مباحثات سياسي و
مديريت ،در رسانههاي گروهي مختلف و در تمامي
سيستمهاي اجتماعي در سراسر جهان به چشم
ميخورد .اين كلمات ،واكنشهاي فكري ،عقيدتي،
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي گستردهاي را به همراه
داشته است .به رور نمونه يكي از مسائل مهم مطرح
شده ،ميزان تأثيري است که مديريت دولتي ،مديريت
شهري ،حکمراني و به رور کلي سيستم حکومتي تحت
تأثير جهانيسازي قرار ميگيرند؟ به عبارتي ،بحث در
اين مورد است که مديران شهري و دولتي تا چه ميزان و
به چه شکل به موضوع جهانيسازي واکنش نشان دهند،
مناسب است؟ اين مهم در اين مقاله به صورت موجز
مورد بحث قرار گرفته است.
بيان مسئله
موضوع حكمروايي در مديريت دولتي موضوع نسبتاً
جديدي محسوب ميگردد كه به موجب جهانيسازي در
تمام دنيا مورد مداقه قرار گرفته و حتي ميتوان گفت
اين مقوله يکي از پارادايمهاي جديد در اداره امور است
که نزديك به دو دهه است در ايران هم لزوم توجه به آن
مطرح گرديده ،در واق حكمروايي در تمامي دستگاههاي
اجرايي و نظام اداري مورد استقبال قرار گرفته است.
مديريت شهري به عنوان يك حكومت محلي نيز از اين
قاعده مستثني نيست و آنچه به عنوان مسئله اساسي اين
مقاله مورد توجه قرار گرفته اين مهم ميباشد كه در
عصر جهانيسازي ،مجموعه مديريت شهري با چه
مكانيزمي ميتواند به تهديدات جهانيسازي پاسخگو
باشد؟ به عبارتي تا چه اندازه مديريت شهري ،توانايي
رويارويي با اين پديده را دارد؟ و اين كه آيا استمداد از
الگوهاي حكمروايي شهري خوب ميتواند زمينهساز
توسعه و رشد باشد؟ پاسخ به اين سؤاالت ،ساختار اصلي
مقاله را نيز شكل ميدهد.
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ظهور روشهاي بينالمللي
در عصر حاضر ،دو پديده در سطح بينالمللي به
چشم ميخورند ،يکي اقتصادهاي بازاري و دوم پيشروي
پلوراليسم سياسي (حكومت ائتالفي) .در نتيجه بيشتر
كشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته اقتصاد
کاپيتاليستي را كه رويكردي به سوي جهانيسازي،

آزادسازي و خصوصيسازي است ،برميگزينند .اين
چيزي است كه به بينالمللي سازي اقتصاد جهان معروف
است .عالوه بر آن ،ما شاهد روند دموکراسي سازي نيز
ميباشيم.
تسلط فرهنگ و ارزشهاي غربي دموكراسيهاي
رشد يافته (اکثر کشورهاي توسعهيافته) ،تأثير به سزايي
بر جوام ديگر گذاشته است ،جوامعي كه از فرهنگ و
سنتهاي اجتماعي متفاوتي برخوردار هستند .در نتيجه
آن تأثير ،تراكم تدريجي اين ارزشها توسط بخشهاي
بزرگ اين جوام ميباشد .که نهايتاً با اين فرآيند توسعه،
شاهد به وجود آمدن مراكز متعدد قدرت در جوامعي
هستيم كه در رول تاريخ سلسله مراتبي بودهاند.
كشورها در حال حاضر توجه خود را از اقدامات
توليدي و مؤثر به ارائه خدمات اجتماعي و زيرساختي،
متمركز ميكنند .برخي از متخصصان ،راههاي متفاوتي
براي تبيين تغييرات مربوط به جهانيسازي ،پيشنهاد
كردهاند .البته برخي ديدگاهها با رويکرد ايدئولوژيكي
همراه بوده است .براي نمونه« ،اِستيوِر» مدعي است پايان
دولت و اداره امور فرا رسيده است(Stever 1988,68).
همينرور فوكوياما پايان تاريخ (به علت سقوط نظام
شوري) را پيشبيني کرد و به تمامي دولتها پيشنهاد
کرد كه وجودشان را ترك گويند و انجام تمامي امور را به
سازمانهاي بازاري واگذار كنند .سقوط دولت نيز توسط
برخي ماركسيست لنينيستهاي اوليه در قرن بيستم
پيشبيني شد)Fukuyama 1992,7( .
اقدامات امروزي در زمينه جهانيسازي و ترتيب
جديد جهاني به اين مسئله اشاره دارد كه روزهاي پاياني
عمر يك كشور و يك دولت ملي متمركز به شمارش
افتاده است)Ohmae 1990, 17( .
همينرور ،ديگر متخصصان در زمينه حكومت و
اداره امور ،پيرايش ترتيب و آرايش جهاني جديدي را
فراتر از حكومتها و دول ملّي توسط سازمانهاي جهاني
و ظهور دولت جهاني به همراه مديريت جهاني را
پيشبيني كردهاند .اما گروه ديگري از كارشناسان هستند
كه به رابطه دولت ملي (متمركز) اشاره دارند و عقيده
پايان دولت را رد كردهاند .به عنوان مثال« ،اِسكولت»
دوام و ثبات دولتهاي ملي با تمامي مفاهيم و معانياش
را براي اداره امور (چه در سطح ملي چه در سطح
حكومتهاي محلي) تائيد كرد(Scholte 1997,427- .
)452

بر ربم ادعاي «زيسمن» جهانيسازي اغراقآميز
بوده و دولتها ،سازمانهاي عمومي و سازمانهاي محلي
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(دستگاههاي اجرايي شهري) به همراه عملكردهاي مهم و
حکمراني باقي ميمانند)Zysman 1996,157-184( .
بدين ترتيب ،فرآيند جهانيسازي بحث و مجادلهاي
در رابطه با سرنوشت كشورها ،دولتها و سازمانهاي
محلي در حكومت امروزي را به پا كرده است .يكي پايان
سيستم دولتي را پيشبيني ميكند و ديگري به دوام و
ثبات سيستم دولتي و روش حكومت ملي تاكيد دارد و
همچنان افراد ديگري نيز در اين ميان با ديدگاههاي
ديگر وجود دارند.
ديدگاه تغيير يافته :برخي تغييرات اساسي
بعضي تغييرات اساسي در دو دههي اخير قرن
بيستم و چندين سال اول قرن بيست و يكم ،به نظر
تمامي جهان را تكان داده و تغيير شكل و دگرگونيهاي
جديد جهاني را در سيستمهاي سياسي ،روش حكومتي،
روابط حكومت ه جامعه و اداره امور شهري به وجود
آورده است .در حال حاضر ،سه تغيير جهاني به وجود
آمده كه بر تفكر درباره دولتها ،حكمراني ،اداره امور
شهري و روابط دولت ه جامعه تأثير گذاشته است.
 )0اولين تغيير اساسي كه تحولي انقالبي را موجب
شده ،ابتكار و نوآوري تخصصي و تكنولوژيكي به
رور كلي و عمومي است ،البته اين تغييرات بيشتر
در زمينهي رايانه ،اينترنت و ارتبارات ماهوارهاي
است كه گامهاي عظيمي به سوي تلفيم جهان و از
بين بردن بسياري از محدوديتها و موان رايج در
آگاهي يافتن نسبت به ديگر ملل و افراد در سراسر
جهان ،برداشته است .امروزه ،دستيابي به ارالعات
لحظهاي و فوري ميباشد .با اين وجود ،اين بدان
معني نيست كه قلمرو و حاكميت ملي يا مرزهاي
ناسيوناليسم وجود ندارد.
 )7دومين تغيير كه از تحوالت بسيار اساسي به شمار
ميآيد ،جهانيسازي است .امروزه جهان ميزان
بااليي از جهانيسازي را تجربه ميكند كه اين
مسئله ناشي از عوامل متعددي همچون بيتفاوتي و
بيميلي دولتها ،ابتكارات و نوآوريها در فنآوري
ارالعات ،سياستهاي مختلف يك كشور،
سازمانهاي بينالمللي و ايدئولوژيکي ميباشد.
جهانيسازي نتايج مهمي براي دولت ،روش
حكومتياش و حتي اداره امور شهري آن به همراه
داشته است.
 )3سومين تغيير اساسي كه استراتژي رشد و پيشرفت
را عوض كرده فروپاشي اقتصادهاي سوسياليستي

است .سقوط اقتصادهاي سوسياليست نشان داد كه
تئوري رشد و پيشرفت توسط دولت ،ماندني و با
دوام نبود .همچنين ،فروپاشي اتحاد جماهير
شوروي ،دوره ترتيب دو قطبي جهان را به پايان
رساند كه در آن دوره دو ابرقدرت يعني ،اياالت
متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي ،براي تسلط،
حاكميت ،كنترل بر جهان و افزايش محدودههاي
نفوذ و قدرتشان ،با يكديگر رقابت ميكردند.
فروپاشي اتحاديه شوروي به ررفداران كاپيتاليسم
يك دلگرمي در مورد منب انرژي جديد و ادعاي
جديدي براي مشروعيت نظام كاپيتاليست اقتصادي،
بخشيد.
عالوه بر اين سه تغيير اساسي ،فرضيهي قانون
سلطه جهاني ،در محدودههاي نظام توسط ابرقدرتها به
ويژه اياالت متحده (كه در واق تنها ابرقدرت امروزي
است) به چشم ميخورد .با وجود آنكه نيروهاي
بازدارندهي جهان همچنان وجود دارند و ممكن است
چالش جدي براي حاكميت در دنيا به وجود آورند ،اما در
نبود اتحاديهي شوروي ،يك تعادل خنثي كننده و برابري
قدرت نيز وجود ندارد.
اتحاد شوروي سابم ،تعادل قدرت را در سراسر جهان
حفظ ميكرد و قلمروهاي جديد ديگري را به دور از
سلطه جهاني «نئوكولونياليسم(»1استعمارگرايي جديد)
يا امپرياليسم كاپيتاليسم متحد اوليه ،پيشنهاد ميداد.
امروزه ،خطر دخالت نظامي به وسيله نظارت دورادور ،در
راستاي سالحهاي اقتصادي و ديپلماتيك بهكار برده
ميشود كه اصل تسلط جهاني را پيش ميراند .اينها و
ديگر تغييرات کم و بيش مهم  31سال گذشته ،به نظر
ميرسد كه دگرگونيهاي عظيمي را در دولتها ،ررز
حكومت ،روابط دولت ه جامعه و اداره امور شهري،
موجب شده است.
جهانيسازي و حکمراني
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به نظر ميرسد كه هيچ تعريف قابلقبولي براي
كلماتي مانند جهانيسازي ،سياست جهاني و حکمراني
وجود نداشته باشد .اين لغات براي افراد با ديدگاهها،
ايدئولوژيها و مباني نظري متفاوت ،معاني مختلفي
دارند ،ليکن جهت ايجاد اجماع در مخاربينِ اين نوشتار،
برخي تعاريف در ادامه ذکر ميگردد.
مفهوم جهانگرايي :كلمهي  Globalismهيچ مرز
ارضي و منطقهاي نميشناسد و بر تمامي دنيا داللت
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دارد .اين واژه تلفيم و همگرايي قدرتهاي جهاني،
نظامهاي اقتصادي و شيوههاي اداري را نشان ميدهد.
مفهوم جهانيسازي
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جهانيسازي توسط كارشناسان متعددي تعريف شده
اما آنها از بسترهاي متفاوتي به آن مينگرند .از نظر
اقتصاددانان جهانيسازي يك گام پيشرفته به سوي يك
بازار جهاني كامالً در هم آميخته ميباشد .عالمان
سياسي ،جهانيسازي را به عنوان يك ترتيب جهاني
جديد با بسترهاي حاكم بينالمللي و جهاني در نظر
گرفتهاند)Falk 1997,124-125( .
كارشناسان بازرگاني و تجارت به آن به صورت
فرصتهاي نامحدود در يك جهان بيحد و مرز،
مينگرند؛ و برخي ديگر از متخصصان ،جهانيسازي را به
صورت يك پديده كه تنها توسط سازمانهاي بخش
خصوصي به وجود ميآيد ،ميبينندStrange ( .
)1996,156
جهانيسازي يك فرآيند است و يك ابزار براي
رسيدن به اهداف گلوباليسم ،جهانگرايي به معناي يك
پيكر براي قدرتهاي بينالمللي و ميان دولتي كه
شخصيت فرهنگي ،دموگرافيک (جمعيتشناسي ،آماري)،
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي كشورها و جوام  ،را تغيير
داده ،ميباشد .بنابراين جهانيسازي به استقالل روبه
افزايش جامعه جهاني در عصر جهاني اشاره دارد .در اين
ميان ،رسانههاي گروهي ،نقش مهمتري از تلفيم بازار در
ايجاد انواع جديد استقالل و عدم وابستگي ايفا ميكنند.
جهان به صورت الكترونيكي و از رريم راههايي كه
بنياديتر و وسي تر از گذشته بودهاند ،به هم پيوند
خورده است)Jun and Wright 1996,19-26) .
برخي جامعهشناسان بر مركزيت فرهنگ در بحث
دربارهي جهانيسازي تاكيد كردهاند .همانرور كه
«تاملينسون» ميگويد« :جهانيسازي در مركز فرهنگ
مدرن قرار دارد ،شيوهها و اقدامات فرهنگي در قلب
جهانيسازي جاي دارد) Tomlinson 1999,1( ».
در واق  ،درك جهانيسازي كه شامل چندين بُعد
ميشود ،مسائل فرهنگي را كه امروزه رايج است را نيز در
بر دارد .جهانيسازي اصوالً يك پديدهي اقتصادي است و
با يك بازار جهاني تلفيم ميشود .ضمناً تمامي مباحثات
جهانيسازي به مسئلهي مرزها ،تعيين محدوده اختيارات
دولت و مسائل مربوط به حكومت ،مديريت شهري،
اقتصاد و جامعه ميپردازد)Scholte 1997,430( .

ديدگاههاي نظري
بررسي كوتاه مطالب مربوط به جهانيسازي معاني و
مفاهيم متعدد و ديدگاههاي نظري متفاوتي را آشكار
ميسازد .هنوز جهانيسازي به رور كامل مورد قبول واق
نشده است و حتي مورد چالش نيز قرار گرفته است .به
رور كلي سه ديدگاه نظري موضوع جهانيسازي را
توضيح ميدهند( :الف) حاميان( ،ب) مخالفان و (ج)
افرادي كه در اين ميان هستند.
ررفداران جهانيسازي ،دنيا و يا جهان را به صورت
يك دهكدهي جهاني ميبيند .3اينترنت ،ايميل،
فنآوريهاي ارالعات و ديگر ابزارهاي ارتباري ،افراد را
در سرتاسر جهان قادر ميسازند تا با يكديگر ارتباط
برقرار كنند ،ارالعات به دست آورند و خدمات و
محصوالتي را از هر جايي در جهان خريداري کرده و در
هر کجاي ديگر به فروش رسانند .اين تئوري و رويکرد
بازاري به جهانيسازي ،برخاسته از مکتب
کاپيتاليستهاست و افراد جهان را به عنوان مصرف
كنندگان و مشتريان و كل جهان را به عنوان مراكز داد و
ستد ميبيند.
حاميان جهانيسازي به كل جهان به صورت سياسي
و ايدئولوژيكي مينگرند و به ارزشهاي غربي كاپيتاليسم
بازاري كه توسط سازمانها ،ارزشهاي سياسي
آزاديگرايانه که در آن ،آزادي فردي و اختيار انجام امور
توسط فرد تعيين ميشود ،ميپيوندند.
مبلغان جهانيسازي كاپيتاليست را به عنوان تنها
نظام مشروع اقتصاد و جامعه كه هيچ مرز ملي يا
محدوديتهاي اِعمالي از سمت دولت به وجود نميآورد،
در نظر ميگيرند ،همان روري که اينترنت و ديگر
فنآوريها جريان آزادانهي سرمايه ،ارتبارات فوري و
انتقاالت مالي در سراسر جهان ،را ممكن ميسازند.
ررفداراني همچون «فوكوياما»« ،اُهما» و «هانتينگتون»
به جهانيسازي به عنوان يك لگد بر گله در حال حركت
كه هر نيرو يا ملتي كه بر سر راهش ميباشد ،را از بين
ميبَرد ،نگاه ميكنند.
بدين ترتيب ،به تمامي دولتهاي ملي (متشکل از
يك ملت) و حكومتهاي محلي توصيه ميكنند كه
عقايد منحصر به فرد ،فرمها و نظامهاي خاص حكومتي و
اداره امور را كنار گذاشته و به اين گله جهاني (گروه
جهاني) كه تمامي اقتصادها و نظامهاي بازاري را اداره
ميکند ،بپيوندند.
از سويي ديگر مخالفان جهانيسازي ،به آن به عنوان
يك خطر براي حكومتها ،فرهنگ ،دموكراسي و اداره
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امور شهري و دولتهاي ملي و ديگر جوام  ،نگاه
ميكنند .آنها عليه همگرايي جهاني بهوسيلهي
سازمانهاي جهاني كه در حال ادغام شدن و تلفيم
دوباره براي انحصاري كردن قدرتهاي اقتصادي ،مالي و
سياسي ميباشند هشدار ميدهند و آن پديده را در
موقعيتي ميبينند كه اصول سياسي ،اجتماعي و ديگر
سياستها را به دولتها تحميل ميکند .آنها پيدايش
يك امپرياليسم جهاني جديد از رريم غربي سازي جهان
كه توسط امپراروري جهاني آمريكا به وجود آمده ،را
مشاهده ميكنند.
اين گروه ميگويند كه نتايج اين نوع جهانيسازي،
مخاررهآميز است و موجب بهرهكشي از كارگران با
دستمزد كم (كارگران ارزان قيمت) ،فقر گسترده ،اسارت
و سركوبي سياسي عليه تمامي انواع مقاومت در برابر اين
نظم و آرايش جهاني ميشود.
مخالفان جهانيسازي همانند «کِرني»« ،گيل» و
«الو» «كورتِن» و «فرازمند» نگراني خود را دربارهي
انحصاري سازي و قدرت در اثر نبود استقالل ملي،
حكومت و ديكتاتوري جهاني ،اعالم کردهاندGill and .
)(Korten 1995,20-27) ،)Law 1988,9
)(Cerny 1995, 595- (Farazmand 1999,509-522
)625

از نظر «اِستيور» جهانيسازي ممكن است ،به
وجود آورندهي پايان احتمالي اداره امور دولتي و رشد
ناامني جهاني و بروز ناسازگاريها و جنگها گردد.
«هاروي» مفهوم دهكدهي جهاني را به گونهاي ميبيند
كه نه تنها توسط اعضاي آن دهكده به صورت
دموكراتيك اداره ميشوند ،بلكه توسط اشخاص مهم،
قوي و قدرتمندتر به همراه قدرت اقتصادي و سالحهاي
نظامي قدرتمندتر و به صورت نابرابر اداره ميشود.
))Harvey,1995
در ميان اين دو جريان فكري ،ديدگاه سومي نيز
وجود دارد .ررفداران ديدگاه يعني «استرانج»،
«اسكولت» و «فرازمند» ،جهانيسازي را يك فرآيند چند
بُعدي ميدانند كه نتايج منفي و مثبتي را در بردارد .اين
ديدگاه ،جهانيسازي را به عنوان يك پديدهي زمينهساز
رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي غيرقابل اجتناب در
تاريخ جهان ،ميبينند .حقيقت اين است كه جهانيسازي
را نميتوان متوقف كرد ،اما پيامدهاي منفي و تأثيرات
آن را بايد از رريم آموزش تودهاي و اقدامات اشتراكي
افشاء كرد .به بيان ديگر ،استراتژيها و برنامههاي عملي
مناسب را بايستي ايجاد كرد تا با چالشهاي جديد به

وجود آمده توسط جهانيسازي هماهنگ و منطبم
گردند .آنچه به نظر ميرسد آن است كه انتخابهاي
استراتژيك را براي ايجاد تواناييهاي ملي ،منطقهاي براي
خودمختاري و عدم وابستگي دموكراتيك ،توسعه داد و
هويتهاي ملي و منطقهاي در فرهنگ ،ارزشها و
سيستمهاي اداره امور عمومي و شهري اقتصادي را حفظ
نمود .اين يك چالش بزرگ است كه دولتهاي ملي و
روش حكومتيشان و سيستمهاي اداره امور شهري آنها،
با آن روبهرو هستند(Farazmand 2004) .
مفهوم حكمراني
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از نيمهي دوم دهه  ،0111نوشتههاي مربوط به اداره
امور عمومي اصوالً به مفهوم حکمراني توجه ويژهاي نشان
دادهاند .در واق  ،كلمه حکمراني بارها به جاي اداره امور
دولتي در نوشتهها بهکار رفته است .هرچند يافتن يك
تعريف مشترك از حکمراني ،كاري دشوار است ،بانک
جهاني در بيانيهاي حکمراني را اينچنين تعريف نموده
است که« :حکمراني» ،اقدامي است كه در آن بر
فعاليتهاي افراد نظارت ميشود .همچنين در گزارش
خود آن را به عنوان اِعمال قدرت سياسي براي اداره امور
ملي ،تعريف كرد.
در مدركي ديگر با عنوان حكومت و توسعه ()0117
بانك جهاني حكمراني را به اين صورت نيز تعريف
ميكند:
«شرايطي كه در آن قدرت در مديريت مناب
اقتصادي و اجتماعي يك كشور به منظور رشد و توسعه،
اعمال ميشود» )World Bank 1992) .بانك جهاني
سه بُعد متمايز حكومت را شناسايي كرده است:
 نوعي رژيم سياسي.
 فرآيندي كه به وسيله آن اختيار براي اداره مناب
اقتصادي و اجتماعي به منظور رشد و توسعه ،اعمال
ميشود.
 توانايي دولت براي رراحي ،ايجاد و اجراي
سياستها و انجام وظايف.
اين تعريف از حكمراني بعدها توسط سازمانهاي
ديگر بسط داده شد تا ميزان دموکراسي سازي براي
اثبات مشروعيت دولت و مديريت شهري ،آزادي رسانه،
صراحت در اداره امور براي ارتقاء سطح پاسخدهي دولت،
حقوق افراد و گروهها ،مشاركت افراد در اداره امور براي
ايجاد قانون تساوي افراد در برابر قانون و احترام به حقوق
افراد و باالخره قابليت دولت براي ايجاد سياستها و ارائه
خدمات به مردم ،را در برگيرد)World Bank 1984( .
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شرايط الزم براي حكمراني مطلوب
درحاليکه ديدگاههاي متعدد بسياري درباره آنچه
حكمراني خوب را شامل ميشود وجود دارد ،ميتوانيم بر
حداقل خصوصيات اصلي آن توافم كنيم .اول اين که،
اربابان سياسي و مقامات دولتي و شهري براي كارهاي
خود از رريم فرآيندهاي واضح تعريف شده و مشخص
در مقابل مردم پاسخگو هستند .دوم اين که چيزي به نام
«قانون تساوي افراد در برابر قانون» 5وجود دارد .اين
بدان معناست كه شهروندان به رور قانوني در برابر
اقدامات دلخواهانه و هوسبازانه توسط قدرتهاي دولتي
و محلي محافظت ميشوند.
اين قانون بر اساس تشكيالت قضاوتي مستقل است
و دستور قانوني كه بر اين مبنا استوار است براي ايجاد
روابطي ميان افراد و گروهها درون يك جامعه و همين
رور ميان شهروندان ،دولت و مديريت شهري ميباشد.
سوم آن که ،سازمانهاي دولتي به نظر ميرسد كه
پاسخگوي نيازهاي عموم هستند .عالوه بر آن ،اين مهم
است كه رشد و توسعه براي مصلحت (منفعت) تمامي
شهروندان به صورت برابر ،تضمين شود.
چهارمين مورد اين است كه ،ارالعات ضروري نيز
موجود و در دسترس است كه موجب ميشود قابليت
پاسخگويي به وجود آيد ،بازارها عمل كنند و قوانين به
درستي بهكار برده شوند و باالخره اينكه اجراي
سياستها و قوانين اهميت بسياري براي دستيابي به
حكومت مطلوب دارد.
البته مفهوم حكمراني خوب به دليل جديد بودن آن
با تعبير و تفسير هاي متفاوتي رو بهرو بوده است .برخي
افراد يا نهادها آن را با ويژگيهايش تعريف ميكنند.
بانك جهاني حكمراني خوب را با توجه به شش
ويژگي ذيل تعريف ميكند:6
 حم اظهار نظر ،پاسخگويي و حساب پسدهي
 ثبات سياسي و مهار خشونت
 اثربخشي و كار آمدي
 پااليش مقررات اضافي
 قانون مداري
 مهار فساد
بدين ترتيب هرچه پاسخگويي ،حساب پسدهي،
شفافيت و ثبات سياسي افزايش يابد و حكومت
اثربخشتر و كارآمدتر باشد و مقررات اضافي را حذف
نموده ،قانون را مستقر گرداند و فساد و خشونت را مهار
سازد ،ميتوان گفت كه حکمراني خوب ،بهتر تحقم يافته
است( .ميدري )753-0333،1

مالحظه ميشود كه در نحلهي حکمراني خوب آنچه
بيشتر مد نظر قرار گرفته است ،دستيابي به جامعهاي
سالم است؛ در اين رويكرد ،كارايي و اثربخشي مهم است،
ولي محور نيست؛ محور بحث در حكمراني خوب
دستيابي به حكومتي است كه زمينه ساز توسعه
دموكراسي و برابري باشد( .پورعزت )0332،735
كاركردهاي حکمراني خوب
حکمراني خوب ،الگويي است براي بهكارگيري بهتر
اختيار به منظور استفاده از حداكثر توان موجود در
جامعه جهت دستيابي به اهداف توسعهاي .بر اين اساس
برخي كاركردهاي مهم حكمراني خوب به شرح زير است:
 .1توسعه پايدار انساني
توسعه پايدار انساني به معناي گسترش حيطه
انتخاب براي همه افراد جامعه است .به اين معنا كه همه
مردان و زنان جامعه به ويژه قشر ضعيف و كم درآمد،
محور فرآيند توسعه باشند .همچنين به معناي حفاظت
از مناب و فرصتهاي زندگي و مناب ربيعي براي
آيندگان است .توسعه پايدار انساني ابعاد و ويژگيهاي
مختلفي دارد كه در صورت تحقم ،كاركردها و نتايجي در
جامعه به وجود خواهند آورد .جدول شماره  0بيانگر اين
مهم ميباشد( .گزارش توسعه انساني )UNDP,1996
جدول  :0ابعاد و کارکردهاي توسعه پايدار انساني
ابعاد توسعه پايدار

کارکردهاي توسعه پايدار

انساني

انساني در جامعه







توانمند سازي
همكاري و
مشاركت
برابري و عدالت
تداوم و پايداري
امنيت






كاهش فقر
محافظت و تجديد حيات
محيط زيست
ايجاد شغل و رفاه پايدار
حمايت از حقوق زن و تشويم
پيشرفت زنان

 .2تقويت سرمايه
كاركرد ديگر حكمراني ،شناسايي ،ايجاد و تقويت
سرمايه است .سرمايه خود داراي ابعاد متعددي است كه
برخي ابعاد كليدي آن عبارتند از :سرمايه اجتماعي،
انساني ،سياسي ،فيزيكي و مادي .حكمراني با توجه به
ويژگيهايش ،موجبات بهبود سرمايههاي اجتماعي،
انساني ،سياسي و مادي را فراهم ميكند.
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 .9توسعهي مردم ساالري
مردمساالري يك ايدئولوژي است كه بيانگر
مجموعهاي از ايدههاي سياسي است و جزئيات سازمان
اجتماعي را تشكيل ميدهد)Abdellatif 1999, b( .
به بيان ديگر مردمساالري مدلي از حكومت است كه
بر مبناي مشاركت مردم پايهريزي شده است .اگر در
جامعهاي مردمساالري نهادينه شود و بستر مناسبي براي
اعمال حاكميت مردمساالر وجود داشته باشد ،تحت آن
شرايط حكمراني كه خود نيز به دنبال مشاركت فعال
مردم و نهادهاي غير دولتي در اداره جامعه است ،نهادينه
خواهد شد .از اين رو ضرورت جوام جديد ،استحكام
پايههاي مردمساالري و نهادمند بودن آن است .در واق
مردمساالري بستر مناسبي براي اعمال حكمراني است.
ضمن آن که حكمراني خوب شهري با سازوكاري كه در
اختيار دارد ،خود عامل توسعه مردمساالري است.
 .4كاهش فساد و افزايش سالمت اداري
فساد به عنوان هرگونه رفتار خالف هنجار و قانون،
يكي از معضالت جامعه بشري است كه در تمام سطوح
وجود داشته و تأثيرات مخربي بر بخش عمومي گذاشته
است .يكي از انواع فساد ،فساد اداري و بوروكراتيك است
كه از بزرگترين موان در راه توسعه كشورها به شمار
ميآيد .فساد اداري با تضعيف نظام اداري و مباني رشد
اقتصادي ،توسعه كشورها را با مشكل مواجه ميكند.
()Adit 2003,113
با مراجعه به انواع فسادها (فساد در درون دولت و
فساد در روابط دولت با شهروندان) ،اين باور مشترك
ايجاد خواهد شد که ،زماني فسادهاي بوروكراتيك كاهش
خواهد يافت كه نظام بوروكراتيك مجموعه اجزايي از
شفافيت ،پاسخگويي ،اجماع محوري ،مشاركت قانون
محوري ،كارايي و اثربخشي ،مسئوليتپذيري ،فرايند
محوري به جاي فرد محوري ،استقالل عمل نهادها و
نظام انتخاباتي صحيح را كه ،همه ويژگيهاي حكمراني
خوب ميباشد ،در اختيار داشته باشد .به عبارت ديگر
كاهش فساد نيازمند ساز و کارهاي نهادي است .يكي از
سازوكارهاي نهادي ،بهبود حكمراني و تحقم حكمراني
خوب است كه سبب تقويت جامعه مدني ،بهبود

سياستهاي اقتصادي ،افزايش نرخ رشد درآمد ،افزايش
سرمايه انساني ،سرمايه اجتماعي و غيره ميشود.
شاخصهاي حكمراني خوب
براي تجزيه و تحليل كشورهاي مختلف از نقطه نظهر
حكمراني ،الگوهاي گوناگوني مطرح هستند ،كهه در ايهن
ميان ،مدل بانك جهاني به ارائه مؤلفهها و شهاخصههاي
احصاء كننده مفهوم حكمراني پرداختهه اسهت .در مهدل
بانك جهاني ،شش مؤلفه معرفي شده اسهت .ههر يهك از
مؤلفههاي اين مدل داراي شاخصههايي بهه شهرح ذيهل
ميباشد:
 -0اثربخشي حكومت :اين مؤلفه از  5شاخص «كيفيهت
ارائههه خههدمات عمههومي»« ،کيفيههت بوروكراسههي»،
«كفايههت كاركنههان خههدمات كشههوري»« ،اسههتقالل
خدمات كشهوري از فشهارهاي سياسهي» و «اعتبهار
تعهد حکومتها در قبال سياستهاي خود» تشكيل
شده است.
 -7ثبات سياسي :اين مؤلفه ،بر «احتمهال بهيثبهاتي يها
سرنگوني نظام سياسي حاكم» ناظر ميباشد.
 -3كيفيههت قههانونگههذاري :ايههن مؤلفههه بههر «ماهيههت
سياستهاي حكومت» در قبال نظامههاي گونهاگون
همچون نظام اقتصادي و از جمله كنترلهاي قيمتي
يا نظارتهاي بانكي و نيز هزينههاي سربار ناشهي از
مقررات زائد در حوزههايي مثهل تجهارت خهارجي و
توسعه بازرگاني ناظر است.
 -4كنتههرل فسههاد :ايههن مؤلفههه ،مشههتمل بههر دو متغي هر
«نظههارت بههر نحههوه اسههتفاده از قههدرت عمههومي در
راستاي مناف شخصي» و نيز «نظارت بر بيتوجهي
علت و معلول فساد در برابر قوانين حاكم بهر امهور»
ميباشد.
 -5آزادي بيان و پاسهخگويي :ايهن مؤلفهه نيهز داراي 3
شاخص «رعايت آزاديهاي مدني»« ،رعايت حقهوق
اساسي» و «استقالل رسانهها» ميباشد.
 - 6حاكميت قانون 3 :شاخص «درجه تكرار وقوع جهرم
و جنايت در جامعه»« ،اثربخشي و قابليت پيشبيني
قههوه قضههائيه» و «ضههمانت اجرايههي قراردادههها و
معاهدات» بر اين مؤلفهه نهاظر هسهتندSantiso ( .
)2002,12
سال چهارم
شماره دهم
تابستان 1931
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آزادی بیان و پاسخگویی

کنترل فساد

اثربخشی حکومت

حاکمیت قانون

ثبات سیاسی
کیفیت قانونگذاری

شکل  :0مؤلفههاي حکمراني از ديد بانک جهاني

سال چهارم
شماره دهم
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البته بدون توانايي اجرايي موثر ،يك بُنبست يا
تأثيرات ناخواسته در پيشرو ديده ميشود و تالشها و
اقدامات در جهت رشد و توسعهي دولت را بياثر و خنثي
ميسازد و بدون يك اداره امور شهري موثر ،هيچ دولتي
حتي اگر مصلحت انديش باشد ،نميتواند سازنده و كارآ
باشد .به عبارتي اين مؤلفهها و شاخصها در سطح
مديريت شهري ملموستر است .مسئله اكنون اين است
كه آيا حكمراني بايد دولتمحور باشد يا جامعه محور؟ بر
اساس اين تفاوت و تمايز ،رويكرد دولتمحور مربوط به
ارزيابي توانايي سياسي و سازماني دولت ميشود تا
جامعه را به سوي اهداف خاص مربوط به مصلحت عموم
و نيز بررسي رابطه ميان نقش دولت و تمايالت عامالن
قدرتمند ،به حركت درآورد.
برعكس رويکرد دولت محور ،رويكرد جامعه (مردم)
محور اساساً در رابطه با نقش جامعهي شهري در فرآيند
حكمراني و رابطهاش با دولت از رريم يك سري
تشكيالت سازماني يا انواع حكومتي ميباشد .به رور
خالصه ،عملكرد يك حكومت به نقش تعيين شده دولت،
توانايي حاكمان سياسي و مقامات محلي ،محيط قدرتمند
كه اقدامات رشد به وسيله شهروندان را تسهيل كرده و
رفتار مناسب قدرتهاي دولتي (كه شامل اربابان سياسي
و كارمندان دولت است) تشويم ميشود .به بيان سياسي،
حكمراني خوب بدين صورت تعريف ميشود:
« اولويت دادن به اقدامات معتبر براي پاسخگويي
سياسي و اداري ،استقالل و رابطه يك قوه قضاييه
هدفمند و كارآمد ،آزادي ارالعات و آزادي بيان و
عملكرد مؤثر سازمانهاي دولتي و اجرايي شهري،
ساختار سازماني پلوراليست و يك فرآيند توسعه

مشاركتيتر .تمامي اينها ممكناست موجب پاسخگويي
سياسي بيشتر (مسئوليت سياسي بيشتر) شود».
در مركز پاسخگويي نياز به سيستمهاي دقيم اداره
امور مالي به همراه جريمههاي سخت و دقيم براي امور
خالف قانون وجود دارد.
تعهد سياسي براي ايجاد سيستمهاي قابل اعتماد و
پاسخگوي اداري موثر را ميتوان فقط از رريم يك نظام
موثر يك نظام قضايي مناسب و نظام سياسي
مسئوليتپذير بدست آورد .در يك دموكراسي ،كه از يك
«اتوكراسي» متمايز است ،حكمراني بايد جامعه محور و
مردم محور باشد .در اين ديدگاه حكومت خود را از بخش
خصوصي و جامعهي شهري متمايز ميکند ،هر چند
بخش عمدهاي از يک جامعه را شامل ميشود و با
پذيرفتن بخش خصوصي و جامعه شهري برتري مييابد.
هر سه براي حفظ افراد و رشد اقتصادي و اجتماعي
ضروري ميباشند .حكومت يك محيط مساعد سياسي،
قانوني و مناسب براي زندگي به وجود ميآورد .بخش
خصوصي سازمان و دولت را ارتقاء ميبخشد و ايجاد
شغل و درآمد ميكند.
جامعهي كشوري ،ارتباط متقابل را بهوسيلهي
گروههاي بسيج شده براي مشاركت در اقدامات اقتصادي،
سياسي و اجتماعي امكانپذير مينمايد .به دليل اينكه
هر يك نقاط ضعف و قوتي دارند ،حكومت دموكراتيك از
رريم تعامل سازنده ميان اين سه بخش ،به دست
ميآيد .بيشتر اين اصول در نظام دموكراتيك كاربرد
دارند اما هنگاميكه به حكومت ملي ميرسد تماميشان
با مشكل برخورد ميكنند .شايد در حكومت محلي اين
مشكالت به حداقل برسد.

حکمراني و نقش اداره امور شهری در عصر جهاني سازی.

اين مسئله به رور كلي ،به دليلِ سبكِ اتوكراتيك
(استبدادي) و دلبخواهانهي عملكرد سازمانها و
ابزارهاي حكومتي ه قواي مقننه ،مجريه و قضائيه-
ميباشد .نارضايتي حاصل موجب مشكالت شديد قانون
اجباري ميشود .اين موضوع به همراه جامعه ضعيف و
بيروح ،داشتن يک حكومت دموكراتيك را به يك
آرمانشهر واقعي تبديل مينمايد.
جهانيسازي :دليلي براي حكمراني و اداره امور
شهري
امروزه ،دنيا ميزان بااليي از جهانيسازي و تأثيرات
آن را تجربه ميكند .جهانيسازي سياست و جامعه را
دگرگون ساخته است .در واق  ،همانروري که قبالً گفته
شد ،جهانيسازي نتايج مثبت و منفي بسياري براي
جوام و نظامهاي حكومتيشان به همراه دارد .اين
تأثيرات به رور برابر در ميان تمامي ملل گسترش نيافته
است و البته ملتهاي پيشرفته اولين ذينفعان آن
هستند در حالي که ملتهاي در حال پيشرفت سود
برندگان حاشيهاي (فرعي) ميباشند .برخي از تأثيرات
جهانيسازي براي حكومت ،اداره امور دولتي و مديريت
شهري عبارتند:
همانرور که قبالً هم ذکر کرديم برخي مخالفان
معتقدند كه جهانيسازي ،حيات دولت و سيستم اداره
امور عمومي را به پايان ميرساند .اما اين مسئله تاکنون
پيش نيامده و اداره امور عمومي و شهري همچنان
پابرجاست و بوروكراسي بايد با تروريسم ناشي از رفتار
كاپيتاليسم و امپرياليسم جهاني ساز ،مبارزه كند .از
ررف ديگر ،تغيير رويكرد در اقدامات دولت و مديريت
شهري مورد انتظار است ،بهتر بگوييم تغيير رويكرد در
اقدامات دولت و مجموعه نهادهاي محلي در حال رخ
دادن است.
دگرگوني جهاني دولت و اداره امور شهري در حال
حركت به سوي دولت بازار گرا و متحد است كه توسط
سازمانهاي بينالمللي اداره ميشوند .اغلب گفته ميشود
كه دولت بازار گرا اجباري در خدمت مناف كاپيتاليسم
صنفي است.
از ررفي گفته ميشود كه جهانيسازي خطر جدي
براي نظام حكومتي كشورها ،دموكراسي و استقالل
بيشتر كشورهاي در حال رشد محسوب ميشود.
سازمانهاي فراملي مانند بانك جهاني ،7و سازمان تجارت
جهاني 8همچنين مجموعه ديگري از سازمانهاي
بينالمللي كه توسط ابرقدرتها اداره ميشوند ه اياالت

متحده ،اروپاييها و سازمانهاي جهاني ه اعضاي دولت را
وادار ميكنند تا تصميمات جهانيسازي كه ممكن است
برخالف مناف ملي کشورشان اتخاذ كنند .در عصر
جهاني ،هويت ،يك مسئله اساسي هم در سطح فردي و
هم اجتماعي است .خدمت كردن در راستاي مناف
ابرقدرتهاي در حال جهاني شدن ،مشكالت فقر و عقب
افتادگي را به همراه دارد.
همانرور كه قبالً گفته شد ،جهانيسازي به عنوان
يك خطر براي سيستم اكولوژيكي نيز محسوب ميشود.
بيشتر كشورهاي توسعهيافته و يا در حال رشد توجهي
به حفظ محيط ربيعي نميكنند .باال رفتن ميزان گرماي
جهاني در دهههاي اخير ،افزايش دماي اقيانوسها ،ذوب
شدن و كاهش كوههاي يخ و برفها نگرانيهايي را به
وجود آورده است.
حدود  %21افزايش ميزان گازهاي گلخانهاي مانند
 ،CO2متان و اكسيد نيتروژن در اتمُسفِر در  35سال
گذشته ،ديده شده است .افزايش جهانيسازي در ميزان
تمركز دياكسيد كربن به علت استفاده از سوختهاي
فسيلي و تغييرات محيطي (اقليمي) ميباشد درحاليکه
ميزان متان و نيتروژن اكسيد اصوالً به علت كشاورزي
9
افزايش يافته است.
همچنين زماني كه از مديريت شهري و تأثيرات
نامناسب فرهنگي جهانيسازي سخن به ميان ميآيد
شاهد از بين رفتن برخي ارزشهاي مورد توجه شهرها
در دنيا هستيم ،نماهاي پست مدرن و مدرنيسم
نشانههايي از تأثير جهاني سازي بر ظاهر شهر ميباشند.
مسئله ديگر اينكه« ،هانكوك» ملتهاي ابرقدرت و
سازمانهاي بينالمللي را به عنوان اربابان فقر معرفي
ميكند .جهانيسازي ،فقر و نابرابري را به رور
گستردهاي افزايش ميدهد .بيكاري بيشتر از رريم
نوآوريهاي تكنولوژيكي به وجود ميآورد و سيستمهاي
حكومتي را با مخارج مالياتي ،از بين ميبرد و هزينههاي
هنگفتي براي اقدامات امنيتي و نظامي به منظور نظارت
اجتماعي و نگهباني ميرلبد(Hankock 1989,154) .
نتيجه اين که بحرانهاي در حال افزايش ،در
حكومت ،اداره امور عمومي و اداره امور شهري و
انقالبهاي اجتماعي ناگهاني در كشور و يا سرتاسر جهان
را شاهديم ( LefFeber 1984,124-143).
«فرازمند» مدعي است كه جهانيسازي جنگ
بيشتري به وجود ميآورد زيرا نيروها ،قدرتها و
سازمانها از خشونت براي رسيدن به اهداف جهانيسازي
استفاده ميکنند.

سال چهارم
شماره دهم
تابستان 1931
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از سويي ديگر« ،گيدِنز» ميگويد كه در عصر جهاني،
صلح و امنيت به ميزان مشاركت ملتها و همينرور
شناخت اينكه ،هيچ ملتي هر چقدر قدرتمند ،به تنهايي
نميتواند به حل مشکالتي كه با آنها مواجه ميشود،
بپردازد ،بستگي دارد .گيدنز ميگويد :پيدايش ملتهاي
بينالمللي ه با يك هويت كلي اما مختلف ه تنها راه
اصلي است كه يك برنامه بينالمللي مؤثر را بتوان ساخت
و پيش برد) Giddens 2007,( .
نقش اداره امور شهري

سال چهارم
شماره دهم
تابستان 1931
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استراتژي تعقيب يك حكمراني مناسب ،و اهداف
رشد و توسعه به معناي يك نقش جديد و تغيير يافته
براي دولت و مديريت شهري است و بحث درباره نقش
مناسب دولت همچنان ادامه دارد .دولت در كشور در
حال توسعهاي مانند كشور ما سُنَت ديرينه دخالت در
مديريت امور ريز اقتصادي همانند تعيين حقوق و هزينه،
كنترل اعتبار مالي ،بازاريابي و محدوديت در
سرمايهگذاري خارجي و سودها را دارد .مشاركت ميان
دولت و بخش خصوصي بُعدي جديد از تعامالت
آنهاست.
اما هيچ رشدي بدون اداره امور شهري مناسب
امکانپذير نيست .به دور از كمك به رشد و توسعهي
حكومت ،اداره امور شهري به خودي خود ميتواند منشأ
مقاومت در برابر تغيير باشد .اين رشد اگر به صورت
بوروکراتيک و تهاجمي باشد ممکن است به صورت يک
مان بروز کند.
اداره امور شهري قدرت و اهميتش را از اين حقيقت
ميگيرد كه عضو ضروري دولت است و دولت در درجه
اول براي تعديل اقتصاد و خواست جامعه مسئول است.
«ايزراييل» مسئوليت دولت و مديريت شهري را براي
ايجاد يك محيط تواناساز توضيح ميدهد و ميگويد كه
اين مسئله مستلزم خصوصيسازي و نابودي اقدامات
بخش دولتي كه به رور نامساوي با بخش خصوصي
رقابت ميكنند ،حذف اقدامات نظارتي و مجوزي ،حذف
محدوديتهاي قابليتي و تفكيك سازمانهاي دولتي كه
آن اقدامات را انجام ميدهند ،ميباشد.
همين رور «استيگليتز» ميگويد:
در وَراي تمامي اينها يك مسئوليت ويژه براي دولت
به منظور ايجاد زيرساخت سازماني كه بازارها براي
عملكرد بهتر به آن نيازمند هستند ،ميباشد .اين
زيرساخت سازماني ،حداقل قوانين موثر و سازمانهاي
قانوني براي اجراي آنها را در بر دارد .اگر بازارها بايد به

رور كارآمد اقدام كنند ،بايد يك رقابت سازنده نيز وجود
داشته باشد كه به تنفيذ ضد تِراست (مخالف تشكيل)
نياز دارد ،بايد حقوق مادي تعريف شدهاي وجود داشته
باشد و بايد به بازارها ارمينان و اعتماد شکل بگيرد ،كه
اين بدان معناست كه قراردادها بايد اجباري شوند و
قوانين بايد مؤثر باشند و الگوهاي رفتاري قابل قبولي را
منعكس سازند)Stiglitz 1998,22( .
اداره امور شهري نيز عنصر اصلي در تداوم دولت و
اقداماتش است .اين رويارويي روزمرهي شهروندان با
قدرت است كه بر يك اساس و مبناي پيوسته و دائمي
استوار است و در عين حال ،مناف كلي جامعه را حمايت
ميكند .تغيير اصلي در اداره امور شهري ،اتصال رو به
افزايش دولت و جامعه در ارائه خدمات عمومي است.
دولت ديگر يك عامل مستبد ،در اجراي سياستهاي
خود نيست بلكه اغلب بر بخش خصوصي و بخش سومي
براي رسيدن به اهدافش وابسته است .مسئله تا آنجا
پيش ميرود كه اداره امور شهري را با عنوان
بوروكراسيهاي سطح خيابان 10ميشناسيم و مشروعيت
يا مقبوليت يك دولت به توانمندي و کارايي يك
بوروكراسي سطح خيابان مرتبط ميشود.
اين پيوستگي دولت و جامعه ممكن است اثربخشي و
مشروعيت حكومت را افزايش دهد اما همچنان حكومت
را با مشكالت نظارت و پاسخگويي مواجه سازد .برخالف
اعتقاد عموم ،سيستم اقتصاد بازاري ،نه تنها نياز به
تعديل را كاهش نميدهد بلكه افزايش نيز ميدهد.
تعديل و تنظيم مسئله بسيار مهمي است زيرا از انحرافات
رقابتي و سوء استفاده از جايگاههاي برجسته جلوگيري
كرده و از بخشهاي ضعيفتر جامعه محافظت ميكند.
بسياري از صنعتگران خود به دولت براي دريافت
كمك مالي نيازمندند .دولت نقش عمدهاي در چنين
سطوحي همچون آموزش مناب انساني ،ابتكار
تكنولوژيكي ،ايجاد صنايعي با مقياس بزرگ و كوچك و
ارتقاء صادرات ،دارد .اينها موضوعاتي هستند كه دولت
ميتواند به رشد و برابري كمك كند.
دولت نميتواند قدرتش را از تعقيب اهداف دولتي و
اقتصادي كه شامل تعهد به كاهش فقر ،ايجاد فرصتهاي
برابر و فراهم آوردن خدمات شهري ميباشد ،حذف كند.
سياست دولتي را نميتوان به رور كلي خصوصي ساخت.
كاهش اختالفات ،بُعد اساسي جنبه سياسي حكمراني
است و تالشهايي را براي رف تضادهاي سياسي و
اجتماعي موجب ميشود .تنها دولت ميتواند برابري
فرصت ،مبارزه عليه نابرابريهاي اجتماعي و حمايت از

حکمراني و نقش اداره امور شهری در عصر جهاني سازی.

ضعيفان در زمينه سالمت ،تحصيالت و مسكن و به رور
كلي خدمات شهري را تضمين نمايد.
در شرايط بحراني ،اين دولت و مديريت شهري است
كه ميتواند اقدامات الزم براي كاهش بيكاري به ميزان
زياد و از بين بردن موقعيت به وجود آمده به وسيله
خروج گروههاي خاصي از مردم و به وجود آمدن فقر
مفرط را عملي سازد و اين وظيفه دولت است كه
مهاجرت بينالمللي افراد ،تلفيم بيگانگان درون جامعه
ملي ،حفظ اقليتها و حفاظت از قانون اجباري در
جامعهاي پيچيده و چند فرهنگي را كنترل كند( .معمار
زاده و عرفانيان خانزاده )002-0331،005
به عالوه ،حفظ و نگهداري محيط ،محافظت در
ميراث فرهنگي و تاريخي شهرها و تحقيم و بررسي
علمي تبديل به مسئوليت مديران شهري شده است .در
زمينه خصوصيسازي مداخالت دولت بايد محدود باشد و
اين يكي از مشكالت اساسي دوران ماست .امروزه ،دو نوع
ديدگاه غالب وجود دارد يكي اينكه دولت نبايد در
اقدامات اقتصادي داخلي شهروندان دخالت كند .ديگر
اينكه ،دولت نقش برجستهاي براي ايفا کردن دارد.
اين روزها ،در هر كشوري نياز به بررسي و مرور
ماهانه اقدامات دولت براي تضمين اينكه نه بيش از حد
جاهرلبانه و نه بيش از حد فروتنانه باشند ،وجود دارد.
اقدام اصلي و مسئله مهم اداره امور شهري ،اجراي
قوانين و سياستهاي دولت است .اما فعاليتهاي مهم
ديگري نيز وجود دارند كه در اين سازمانها انجام
ميشوند .يكي از آنها اين است كه بوروكراسيها اغلب
كلي (عمومي) هستند و به تجزيه و تحليل و تفسير
توسط مديران نياز دارند .که اين خود ممکن است
سليقهاي عمل کردن مديران را باعث شود .قانون گذاري
ثانوي به وسيله بوروكراسيهاي قدرتمندي همچون
شهرداريها ،نه تنها معناي قوانين را واضحتر ميسازند
بلكه بهکارگيري مهارت مديران متخصص براي اصول
سياست را موجب ميشود.
عالوه بر ايجاد قوانين ثانويه ،مديران بر سياست به
وسيله پيشنهاد به سياستمداران مسئول براي
قانونگذاري و سياستگذاري تأثير ميگذارندKerwin ( .
)1999, 200
با اين وجود نقش اداره امور شهري ،مورد انتقاد و
اعتراض است زيرا سياستمداران نسبت به بوروكراتهاي
شهري بياعتمادتر ميشوند و از مشاوران مخصوص خود
كمك ميگيرند .بنابراين ،اين اشتباه است كه اهميت
اداره امور شهري را دست كم بگيريم .تكرار ميكنيم كه

نقش اداره امور شهري در ايجاد ،تقويت و تحكيم اعتماد
جامعه به نظام و مسئولين را موجب خواهد شد.
بايد بدانيم كه انسانها در مركز خدمات شهري و
دولتي هستند و بنابراين ،اداره مناب انساني بايد در رأس
اداره امور اين نهادها قرار گيرد .همانرور كه «كائول»
نتيجهگيري كرده است:
«در درجه اول ،خدمات دولتي و شهري همانند
محافظان و فراهمكنندگان خدمات ضروري و به عنوان
سمبل يك دولت پاسخگو در عمل ،بايد اهميت و ارزش
خود را حفظ كند .خدمات دولتي و خدمات شهري نبايد
بخشي از تغييرات ملي و بينالمللي در حال صورت
گيري باشند ،بايستي در رأس هدايت فرآيند ،ايجاد،
نوآوريسازي و اداره قرار گيرند(Kaul 1995,58( ».
« ِكلِر» اظهار ميكند« :اداره امور عمومي و شهري
بايد نقش سازمانياش را در سياست قانونمند بدون از
دست دادن مهارت خود در مديريت يا حمايت از ديگر
عوامل سازماني ،در نظر گيرد .اينكه يك دولت به خوبي
عمل كند مسئله مهمي است كه نه تنها در كشورهاي در
حال رشد بلكه در كشورهاي پيشرفته نيز مورد اهميت
است .البته بايد مديريت شهري نيز نقش خود را كامل
نمايد .دولت و اداره امور عمومياش ،نقش حياتي در
كمك به جوام كه شامل تغيير و عملكرد آرام اقتصادها
مي شود ،دارد .يك جامعه كشوري پويا و يك خدمات
شهري آموزشديده و مناسب (به دور از دخالت سياسي)
ستونهاي دوگانهي يك رابطهي سازنده ميان دولت،
مديران شهري و جامعه هستند)Keller 2007,32) .
در مرحله اخير (امروزي) جهانيسازي ،اداره امور
عمومي با اين هدف كه اَعمال حكومت اقتصادي و موثر،
نظارت صحيح بر حفظ مناب و محيط ملي ،و تضمين
اينكه استفاده از آنها به وسيله بخش خصوصي به ويژه
اجزاي بيگانه با اهداف ملي مطابقت دارد ،اهميت ويژهاي
مييابد .براي كشورهايي كه در مرحله ملتسازي
هستند ،هدف اصولي و اساسي حكومت بايد اين باشد كه
اتحاد ملي را به وسيله حفظ پايبندي برگزيدگان،
منتخبين مردم يا سازمانها با ميل به تلفيم ملي بيشتر
حفظ كنند.
روش تحقيق
پايه هر علمي ،روش شناخت آن است و اعتبار و
ارزش قوانين و نظريات هر علم به روش شناختي مبتني
است كه در آن بهكار ميرود ،روش تحقيم ،مجموعهاي
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•مشارکت مردم  /مردم ساالری  /کارآيي و اثربخشي  /پاسخگويي /
دوری از فساد  /قانونمندی  /عدالت محوری

حكمراني خوب

•نهادهای مردمي /خدمات شهری منصفانه
•شفافیت در ارائه خدمات و درآمدها و هزينه ها

•شناخت سرمايه های اجتماعي  /مديريت مشارکتي شهروندان

حكمروايي
شهری خوب

جهانی سازی

•خود مديريتي شهروندان  /شوراهای اجتماعي محالت
•مديريت شهری الكترونیك  /مديريت شهری قانونمند

مديريت
شهروندان

نمودار  :7تأثير جهاني سازي و نقش مديريت شهري
از قواعد ،ابزار و راههاي معتبر و نظاميافته براي بررسي
واقعيتها ،كشف مجهوالت و دستيابي به راه حل
مشكالت است( .خاكي )55 ،0332
اين مقاله از نوع مقاالت كيفي است كه به روش
تحليل محتوا ،تدوين شده ،زيرا نوعي فن پژوهشي است
كه از رريم مناب معتبر و تكرار پذيري متون معتبر
علمي ،در يك زمينه خاص (حكمراني ،مديريت شهري و
جهاني سازي) به استنباط نظريات ميپردازد.
يافتههاي پژوهش
استراتژي تعقيب يك حكمراني مناسب و اهداف
رشد و توسعه به معناي يك نقش جديد و تغييريافته
براي اداره امور شهري است و بدون شك هيچ رشدي
بدون اداره امور شهري مناسب امکانپذير نيست .به دور
از كمك به رشد و توسعهي حكومتهاي محلي ،اداره
امور شهري به خودي خود ميتواند منشأ مقاومت در
برابر تغيير باشد .حال اگر اين رشد به صورت بوروکراتيک
و تهاجمي باشد ممکن است به صورت يک مان بروز
کند ،لذا جهت كاهش مقاومت در برابر تغيير ،استمداد از
الگوي حكمروايي شهري پيشنهاد گرديده است .در اين
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الگو نقش شهروندان غير قابل انكار است .نمودار شماره 7
اين مهم را به تصوير ميكشد.
نتيجهگيري
مجموعهي حاضر ،گفتاري بود درباره حكمراني به
عنوان الگوي جديد توسعه كه در آن دولت و مديريت
شهري بتوانند به عنوان اركان مهم حكومت با مشاركت
بخش خصوصي و مدني به فعاليت در جهت دستيابي به
توسعه پايدار بپردازند .بنابراين حكمراني با ويژگيهايي
كه دارد ،در تنظيم روابط دولت ،اداره امور شهري بخش
خصوصي و نهادهاي مدني ،به گونهاي عمل ميكند كه
هر يك از بخشها با اثربخشي باال به اهداف تعيين شده
دست يافته ،بازدهي فعاليت را حداكثر نموده و با
همكاري تعاملي حداكثر استفاده از توان و ظرفيتهاي
موجود را بنمايند .بر اساس اين مفهوم محوري ،به نقش
تسهيل گري دولت تأكيد نموده و در اين راستا الگويي از
اداره امور شهري پيشنهاد ميشود كه ضمن كارايي و
اثربخشي ،بر متغيرهايي مانند؛ دموكراسي ،مشاركت،
پاسخگويي و عدالت به منظور فراهمسازي و تسهيل
فعاليت ساير بخشها در توسعه پايدار جامعه توجه گردد.

حکمراني و نقش اداره امور شهری در عصر جهاني سازی.

اداره امور

جهانی سازی

شهری
حکمرانی خوب

شهروندان

حکمروایی شهری خوب

کلیه سازمانهای

بخش خصوصی

بوروکراسی های
سطح خیابان

وابسته به شهرداری

نمودار :3تحقم حكمراني شهري خوب
اگرچه به نظر ميرسد كه جهاني شدن از اهميت
منارم و مکانها بكاهد ،ليكن نبايد از لزوم توجه به
حكمروايي شهري شايسته غافل شد؛ لذا در انتها
راهكارهاي زير جهت آمادگي رويارويي با جهانيسازي به
مجموعه مديريت شهري و ملي پيشنهاد ميشود.
)0
)7
)3
)4
)5

جهاني انديشيدن و محلي عمل نمودن است.
توجه به معيارهاي چندگانه حكمروايي شهري خوب
در كليه سازمانهاي وابسته به شهرداري
تدوين برنامههايي براي واگذاري امور روزمره از
مديريت شهري با هدف پرداختن به امور مهمتر
توجه به نقش بخش خصوصي در ايجاد حكمروايي
شهري خوب
تهييج و تحريك مردم براي حكمراني شراكتي و نه
فقط حكمراني مشاركتي.

منابع و مآخذ
)0
)7
)3
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