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چکیده
این پژوهش با طرح این سؤال که حقوق شهروندی چه تأثیری بر ارتقای حکمرانی مطلوو شوهری
دارد به این نتیجه رسیده است که حقوق شهروندی از مباحث مهو هور نموا و از نیازهوای اموروز هور
جامعهای است و الگوی حکمرانی مطلو میتواند نمریهای نووین در پاسووگویی بوه توأمین و ت ومین
حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مطالبات جمعی واقع شود .نمریه حکمرانی خو که بوا ویژیوی-
هایی مانند مشارکت ،شفافیت ،پاسوگویی ،اثربوشی ،کارآیی و حاکمیت قوانو ،،الگوویی بورای توسوعه
پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی میباشد .اهمیوت ایون مقالوه از آنجاسوت کوه اموروزه بوه دلیول
یسترش بیرویه شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرها ،کشورهای در حال توسعه بوا مشوکیتی از قبیول
آلودیی زیستمحیطی ،عرضه نامناسب مسکن ،کمبود اشتغال ،فقر شوهری و نوابرابریهوای اجتمواعی،
اقتصادی و  ...روبه رو هستند .مدیریت شهری در ایرا ،به دلیل تمرکزیرایی ،مدیریتبوشی و برنامههای
شهری برو،یرا ،از روشهای مدیریتی مشارکتی و حکمرانی خو شهری فاصله یرفتوه و جوای خوالی
شهروندا ،فعال در اداره شهرهای ایرا ،احساس میشود .مفهو حکمرانی خو شهری به تعامل بووش
دولتی و خصوصی و شهروندا ،در اداره امور شهری در یک جریا ،افقی تأکیود دارد و بوه نووعی ضوع
ساختارهای مدیریتی سنتی و دولتمدار را نشا ،میدهد .هدف از انجا این مقاله تحلیول ارتبواب بوین
حقوق شهروندی و تحقق شاخصهای حکمرانی خو شهری برای دستیابی به شهر پایدار میباشد.
کلید واژهها
حقوق شهروندی ،حکمرانی مطلو  ،مشارکت ،مدیریت شهری.

* رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی آموزشهای شهروندی شهرداری تهرا(.،نویسنده مسئول)
azarakhsh11@gmail.com
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مقدمه
موضوع حقوق شهروندی از مباحث بسیار مه حقوق معاصر است .مفهو و موضوع نوظهوری
است که به طور ویژه به برتری و عدالت توجه دارد و در نمریات اجتماعی و سیاسی و حقوقی
جایگاه خاصی پیدا کرده است .رعایت حقوق شهروندی ،مستلز حمرانی خو است که قرائتی
جدید از مفاهی دموکراسی ،حقوق بشر ،پاسوگویی و سیاست مشارکتی در مدیریت اجتماع
است و رویکردی «حقبنیا »،و «انسا،محور» است و سبب توسعه مدنی و ارتقای سطح مدنیت
خواهد بود .رعایت حقوق شهروندی از شاخصههای حکمرانی خو است .بدو ،رعایت این
حقوق نمی توا ،ارزیابی مثبتی از حکمرانی خو داشت .امروزه مفهو شهروند جای مفهو
توسعه را یرفته است؛ اما بطور کلی حقوق شهروندی هما ،حقوقی است که دولت باید در رابطه
با اتباع خود رعایت کند.رعایت حقوق شهروندی ،اجتماعی است که فرد به عنوا ،شهروند به آ،
تعلق دارد .با تحوالت وسیع در دهه  ۰۷و پیامد آ ،به شکل دولت حداقلی در دهه  ،۰۷رویکرد
حکمرانی خو به عنوا ،راه حل مشکیت توسعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه و
کمتر توسعه یافته مطرح شد .حکمرانی خو شهری با تأکید بر مشارکت و بهرهییری از
سازوکارهای جدید برای حکومتهای محلی ،در پی تعری نوینی از شهرداریها و سازما،های
مرتبط با حکومت محلی است ،به طوریکه آنها از زیر سایه دولتهای ملی بیرو ،آمده و با
استفاده از تمرکززدایی ،نقش خود را از تأمینکننده خدمات به توانمندساز ارتقا دادند .پذیرفتن
این نقش و پیشبرد توانمندسازی شهروندا ،،که در عین حال بایستی با ویژییهای حاکمیتی
شهرداریها همسو بوده و در امتداد آ ،باشد ،نیازمند ایجاد تحوالت یسترده در ذهنیت
شهروندا ،و تلقی آنها از شهرداری به عنوا ،سازمانی صرفاً خدماتی است .استفاده از آموزش-
های عمومی ،بهرهییری از ارتباب مستمر با شهروندا ،از طریق رسانهها ،روابط عمومی و دیگر
ابزراهای رسانهای میتواند از مهمترین شیوههای تغییر نگرش مرد به وظای و اختیارات و
تکالی شهرداری ها تلقی یردد .فشار به دولت مرکزی از سوی شهرداریها و یا نمایندیا ،آنها
(مثیً شورای عالی استانها) برای ینجاند ،مفاهی آموزشی مرتبط در سطح نما متمرکز
آموزشی ،راهی دیگر برای نیل به این هدف است .همپای این تحوالت ،ساختار تشکییتی و
منابع انسانی شهرداریها و سازما،های مرتبط نیز بایستی دستووش تغییر یردد تا ضمن افزایش
بهرهوری و کارآیی فنی ،سایر کارویژههایی که بر عهده شهرداری خواهند بود به بهترین نحو
ممکن انجا ییرند .روشن است که با ساختارفعلی شهرداری که مبتنی بر ارائه خدمات به شکل
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غیر رقابتی شکل یرفته ،انتمار ایفای نقش جدید در قالب توانمندساز اجتماعی بیهوده است.
عیوه بر موارد ذکر شده ،تحکی قانونی نقش شهرداریها بهعنوا ،نهادهای اجتماعی و مشارکتپذیر
نیازمند الزامات قانونی است که در پرتو اصیح قانو ،شهرداریها و تفویض وظای و اختیارات
جدید محقق مییردد.
بررسی مفاهیم
شهروندی
شهروندی وضع رابطه موجود میا ،شوص طبیعی و یک جامعه موسو به دولت است که بر
اثر آ ،اولی ملز به وفاداری و دومی موظ به حمایت است .در علو اجتماعی ،شهروند کسی
است که از ح قوق مدنی برخوردار است .در این مفهو برخورداری از حقوق و پذیرش تکالی در
ازای زندیی در شهر و ایفای نقش شهروندی نهفته است( .هاشمی و همکارا)281 :2831 ،،
حقوق شهروندی
حقوق شهروندی یا آزادی های عمومی یا شهروندی مجموعه ای از حقوق مدنی ،سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوا ،تبعه یک دولت -کشور از آ ،برخوردار است و محور
ت مین حقوق قانو ،است که در جامعه ای دولت موظ است به نمایندیی از اتباع خود آ ،را
به عنوا ،حقوق ملت یا آزادی های عمومی در چارچو اعیمیه حقوق تصویب کند .و به اجرا
بگذارد( .قاضی)211 :28۰1 ،
حکمرانی مطلوب
اصطیح مذکور حکمرانی دولت را در بر می ییرد .اما با درییر کرد ،بوش خصوصی و
جامعه مدنی از آ ،فراتر می رود .هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ،ضروری هستند .دولت،
محیط سیاسی و حقوقی مناسب به وجود می آورد ،بوش خصوصی اشتغال و درآمد ایجاد می
نماید و جامعه مدنی ه تعامل سیاسی و اجتماعی یروه های فعال برای مشارکت در فعالیت
های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را تسهیل می نماید( .میدری و خیرخواها)2۰1 :2838 ،،
شهروند جهانی
در چارچو نما بین المللی دولت -محور ،شهروند جهانی مفهومی است ابزاری در مقابل
اقتداریرایی که حقوق بنیادین بشری و به واقع تکالی بدیهی خود را بر نمی تابد .یعنی
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مفهومی دفاعی است؛ در این معنا شهروند در مقابل دولتی که صرفاً قدرت و اقتدار نیست ،بلکه
مکل و متعهد نیز تلقی می شود ،صاحب حق است .در این چارچو  ،دولت پاسوگوست و از
آنجا که اصل بر کرامت و آزادی انسا ،است ،افراد جامعه باید محتر شمرده شوند( .شریفی،
)28۰1
مؤلفههای حکمرانی مطلوب
مفهو حکمرانی خو کامیً متأثر از مدیریت نوین است .پاسوگویی یکی از مهمترین
مفاهی در مدیریت دولتی نوین است ،تئوری که با تأکید بر قراردادها ،خودموتاری و اهمیت
بازارمحوری و مشتری محوری در صدد ایجاد انقی در مدیریت دولتی است .به نمر میرسد
چالش فراروی مدیرا ،شهری به کار بستن این تئوری میباشد .مؤلفههای مه و اساسی در
حکمرانی مطلو عبارتند از :خودموتاری ،پاسوگویی ،مشتریمداری و بازار محوری.
خودمختاری
خودموتاری ،بر توانایی اتواذ تصمیمات مه در سطوح پایینتر دولتی اشاره دارد .میا،
خودموتاری درونی و بیرونی تفاوتهایی وجود دارد .خودموتاری داخلی ،درو ،حکومت محلی و
یا صنایع مرتبط با خدمات همگانی است که باعث انعطاف ،اثربوشی و نوآوری بیشتر در
سازما ،میشود .خودموتاری بیرونی به این مفهو است که تأمین کننده خدمات(دولت محلی)
از دخالتهای سیاسی فرصت طلبانه محفوظ است تا مدیرا ،اجازه پاسخیویی به نیازهای
مشتریا ،خود را بیابند .میزا ،خودموتاری ،بهوسیله اختیار قانونی دولت محلی مشوص مییردد
که فقط توسط برخی از محدودیتهای بیرونی محدود شده است .در مکانیز های موتلفی که
شکل دهنده آ ،نوعی از پاسوگویی هستند که دولت محلی با آ ،مواجه است.
پاسخگویی
پاسوگویی ،به معنای حسا پس داد ،در نحوه خرج کرد ،پول مرد است ،به چه دلیل
این پول خرج شده و آیا نتایج مورد انتمار را در پی داشته است یا نه؟ ایر چه این موضوع در
کل برای دولت محلی و ارائه کنندیا ،خدمات عمومی الز و ضروری است اما در داخلِ آ،ها
نیز مه به شمار می آید .شهرداری در قبال شهروندا ،و شورای شهر پاسوگو است .شرکتهای
خدمات عمومی به یروهها و افراد موتلفی پاسوگویند که شامل صاحبا ،این شرکتها،
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قانو،یذارا ،،مؤسسات مالی و سازما،های غیر دولتی هستند و در برخی موارد یروههای دارای
منافع خاص را نیز در بر میییرد( .و،دِیک)1۷۷۲ ،
دو نوع پاسوگویی در مورد شرکت های دولتی باید مد نمر قرار ییرد .اولین نوع آ ،،در
ارتباب با رابطه میا ،تأمین کننده حقیقی خدمات و نوع دو آ ،مربوب به پاسوگویی پرسنل
درو ،سازما ،است و از آ ،به عنوا ،پاسوگویی مدیریتی یاد میشود .پاسوگویی در رابطه با
این است که چه کسی مدیریتِ مسئولیتِ عملکرد ناشی از تصمیمات را بر عهده میییرد.
پاسوگویی درونی و بیرونی پیرو ی ک منطقند که در آ ،پاسوگویی درونی بر پایه ارتباب میا،
اختیار قانونی با مسئولیتها و اهداف عملکردی بنا نهاده شده است.
مشتریمداری
مشتری محوری ،ماهیتاً توجهی است که به مشتریا ،خدمات دولت محلی یا تأمین کنندیا،
خدمات عمومی میشود .مشتری محوری با توجه کرد ،به اعتراضات مشتری ،نمایندیا،
مشتریا ،که در لباسهای موتل ظاهر میشوند و توجه به تناو و نتیجه برآورد برای یافتن
آ ،چه که مشتریا( ،شهروندا )،راجع به خدمات ارائه شده توسط دولت محلی تصور میکنند،
اندازه ییری میشود( .آزبور ،و ییبلر)2831 ،
بازار محوری
هدف از بازار محوری ،کسب مزایا و منافع ناشی از رقابت است .بهترین روش شناخته شده،
مشارکت بوش خصوصی است .وایذاری وظای به بوش خصوصی و بریزاری مناقصات یکی از
راههای رسید ،به این مقصود در حکومتهای محلی است .الگوبرداری و سنجش شرایط بازارها
نیز شاخصی دیگر برای بازارمحوری در دولت محلی به حسا میآید .استفاده از رویکرد
بازارمحور با این هدف صورت میپذیرد که از مزایای رقابت میا ،تأمین کنندیا ،خارج از حکومت
محلی یا شرکتهای خدماتی ،میا ،تأمین کنندیا ،خارجی و بوشهای داخلی حکومتهای
محلی یا شرکتهای خدماتی و یا میا ،بوشهای داخلی شرکتهای خدماتی و حکومتهای
محلی بیشترین بهرهبرداری ممکن صورت ییرد .افزایش بازارمحوری در سازما،ها ی بوش
دولتی از طریق عقد یکسری از قراردادها ،رقابت میا ،کاریزاریهای دولتی ،افزایش هزینههای
دریافتی از واسطهیری و برو،سپاری محقق میشود .بزریترین مزیتی که انتمار میرود از
بازارمحوری به دست آید ،افزایش کارآیی در فراه آورد ،خدمات است .همچنین ،از نتایج
مورد نمر در افزایش بازار محوری برانگیوتن نوآوری است .چه بسیار سازما،های دولتی که
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منابع مالی خود را از مرد که بایستی در خدمت آ،ها باشند به دست نمیآورند و در عوض به
واسطهها و بنگاههای دولتی وابستهاند .عیوه براین ،غالب مشتریا ،شرکتهای خدمات عمومی
را مشتریا ِ،اسیر تشکیل میدهند .صرف نمر از اینکه آ،ها بتوانند به منطقه دیگری بروند تا از
مؤسسه دیگری خدمات طلب کنند ،دارای جایگزینهای اندکی هستند و ناچار به استفاده از
خدمات هما ،مؤسسه میباشند (آزبور ،و ییبلر.)2831 ،
حکمرانی خوب و مشارکت
پس از دو دوره تسلط رویکرد «دولت بزرگ» تا دهه  ۰۷و «دولت کوچک» از دهه  ۰۷تا
 ۰۷مییدی ،رویکرد حکمرانی خو غالب یردید .در حکمرانی خو دولت و بازار هر دو نهادی
اجتماعی هستند که از نقایصی رنج می برند و توسعه در یرو رفع نقایص و عیو آنها است .در
حکمرانی خو یرچه برتری با بازار است اما تحقق اقتصاد بازار تنها به شرب وجود مجموعهای
از نهادها است که خودجوش نبوده و بایستی توسط دولت ایجاد شوند .در حکمرانی خو
خصوصیسازی در شرایط انحصاری ،بر مالکیت دولتی ترجیح ندارد .در واقع تبیین مفهو
حکمرانی خو اولین بار توسط بانک جهانی و در هنگا بررسی علل عد موفقیت کشورهای
افریقایی در توسعه صورت یرفت (میدری و خیرخواها.)1۲1 :2838 ،،
از نمر برنامه توسعه سازما ،ملل متحد حکمرانی عبارتست از «استفاده از اختیارات قانونی
در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی) برای اداره امور کشور در همه سطوح آ.،
حکمرانی در بر ییرنده ساز و کارها ،فرایندها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندا ،منافع
خود را مطالبه مینمایند ،حقوق قانونی خود را میطلبند و اختیفات خود را حل و فصل
مینمایند» ) (UNDP, 1997: 2-3مسئله اصلی در حکمرانی ،بسیج همه منابعی است که
الزاماً در اختیار حکومت نیستند و در بردارنده همه منابع سیاسی ،فنی و  ..میباشد .برای تجزیه
و تحلیل این تعری سه سطح را میتوا ،در نمر یرفت :سیستماتیک ،مدیریتی و سیاسی .از
منمر سیستماتیک حکمرانی فراتر از حکومت بوده و مبین وجود ساختارهای داخلی و خارجی
مبتنی بر قدرت سیاسی و اقتصادی است که از طریق این ساختارها مشکیت مربوب به کمبود
منابع ،تولید و توزیع ساما ،مییابد .از مهمترین مباحث مربوطه در این دیدیاه تغییر نقش
دولت از یک تأمین کننده به توانمند ساز است .بدین ترتیب موالفا ،دخالت دولت به حامیا،
ح ور آ ،به عنوا ،یک توانمند ساز در حکمرانی خو بدل شدند و بدین سا ،مسئولیتها و
نقشهای دولت نیز تغییر کرد .از دید مدیریتی و اجرایی نیز چنین رویکردی به حکمرانی
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نمای انگر چارچوبی هنجاری و ارزش یونه برای ارائه خدمات دولتی و عمومی به نحوی کارا،
شفاف و پاسوگو است که با سیست دیوانساالری توانمند در اداره منابع و قانو،یذاری و اجرا
همراه می باشد .عیوه بر آنچه ذکر شد ،تغییر در نقش دولت از یک تأمین کننده به توانمندساز
نیازمن د ساختارهای عملکردی و اجرایی موتلفی است .سیاستهایی که در راستای پیشبرد
حکمرانی خو اتواذ میشوند شامل تمرکززدایی در ساختارهای اجرایی ،سیاسی و مالی،
انعطافپذیری در مشارکت و همکاری ،خصوصی سازی ارائه خدمات و سیستمهای قدرتمند
نمارت و پایش برای جلوییری از فساد میباشند .حکمرانی از بعد سیاسی نیز مشوص کننده
دولت مشروع و دارای اختیارات قانونی است .چنین تعریفی از حکمرانی ،که به مراتب وسیعتر
ه هست ،به عنوا ،حکمرانی دموکراتیک شناخته میشود و تأکید آ ،بر سیاستهای مردمساالر
و نیز همبستگی میا ،سیاستهای آزادیوواهانه و رشد اقتصادی است( Economic and
social commission for Western Asia, 2001: 11).
حکمرانی شهری مجموعهای از راه هایی است که افراد و نهادها اع از خصوصی و دولتی از
طریق آنها به مدیریت و اداره شهر میپردازند .چنین فرایندی عملی پیوسته است که بوسیله
آ ،منافع افراد موتل به کمک فعالیتهای مشارکتیونه تأمین خواهد یردید و شامل نهادهای
رسمی و غیر رسمی و سرمایه اجتماعی شهروندا ،است .حکمرانی شهری پیوندی نایسستنی با
رفاه شهروندا ،دارد .حکمرانی خو شهری میباید شهروندا ،را قادر سازد تا از منافع
شهروندی بهرهمند شوند .حکمرانی خو شهری هر آنچه را که برای زندیی شهروندا ،الز و
ضروری است در اختیار مییذارد و از طریق آ ،است که شهروندا ،میتوانند از استعدادها و
توانایی های خود در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خویش بهره ییرند .حکمرانی
شهری فرایندی مدیریتی است که به اتواذ و حفظ زیربناها و خدمات شهری میپردازد .عیوه
بر آ ،،حکمرانی شهری کامیً جنبه سیاسی در خود نهفته دارد (شریفیا ،ثانی )۰ :283۷ ،و از
آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری ،وظیفه به اجرا در آورد ،تصمیمات و سیاستهای عمومی
در جهت منافع عامه را دارد (پاداش و همکارا )1 :283۲ ،،به عنوا ،فرایند مشارکتی توسعه،
تعری می شود و به موجب آ ،همه ذینفعا ،شامل حکومت ،بوش خصوصی و جامعه مدنی
تمیهداتی را برای حل مشکیت شهری فراه میآورند که نتیجه آ ،رفع ناپایداری توسعه
شهری ،رفع ناپایداریها از بدنه نهادهای مدیریتی ،برنامهریزی شهری ،کارآمدسازی و مسئولیت
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و صیحیتها به حکومتها و سایر

پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت ،وظای
ذینفعا ،محلی خواهد بود (الله پور.)۲3 :283۲ ،
در حکمرانی خو  ،مشارکت از جایگاه باالیی برخوردار است .از دیدیاه کمیسیو ،اقتصادی
اجتماعی سازما ،ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه حکمرانی خو دارای  3مؤلفه اصلی است
که اولین آ ،مشارکتی بود ،به حسا میآید .مشارکت همه آحاد جامعه به عنوا ،اساس
حکمرانی خو قلمداد میشود .مشارکت می تواند ه به صورت مستقی و ه توسط نهادهای
واسط مشروع و یا نمایندیا ،آنها صورت پذیرد .البته باید دقت کرد که ایجاد دموکراسی الزاماً
به معنای دخیل ساختن توقعات و انتمارات اقشار آسیب پذیر در اتواذ سیاستها به صورت
مستقی برای راضی نگه داشتن آنها نیست بلکه مشارکت باید سازماندهی شده باشد و از طریق
ابزارهای تعری شده محقق مییردد .از دیگر اصول حکمرانی خو شفافیت است .شفافیت به
معنای اتواذ تصمیمات و اجرای آنها مطابق قوانین و مقررات است .همچنین به معنای
دسترسی آزاد مرد به اطیعاتی است که میتواند بر زندیی آنها تأثیر یذار باشد .در این راستا
باید اطیعات کافی تهیه یردد و به صورت قابل فه در اختیار عمو قرار داده شود.
میا ،مشارکت و توانمندسازی ارتباب تنگاتنگی وجود دارد .توانمندسازی به معنای ایجاد
قدرت قانونی برای تواناسازی و تفویض اختیار به مرد است .اشاره توانمندسازی به حذف و از
میا ،برداشتن عوامل بی قدرتی است .بیقدرتی میتواند در عرصه تصمی ییری و سیاسی و یا
در حوزه انتوا و آیاهی رخ دهد (دائرﺓ المعارف جامع شهرداریها .)1۰2 ،به همین نسبت
می توا ،مشارکت را عاملی برای توانمندسازی شهروندا ،به حسا آورد .مشارکت میتواند در
تصمی ییری شهروندا ،برای شهر خود باشد و یا در حد مطلع ساختن آنها از روال اداره امور
شهر باقی بماند .طبعاً عمق و یستره مشارکت مرد تأثیر مستقی در توانمندسازی ایشا ،دارد.
الگوی حکمرانی خوب
الف .حکمرانی خوب
حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنمی امور و رابطه میا ،شهروندا ،و حکومت کنندیا،
اطیق میشود .حکمرانی اشاره به پاسوگو بود ،ه در حوزه سیاستگذاری و ه اجرا را
دارد(شریفیا ،ثانی .)21۰ :283۷ ،بر این اساس حکمرانی مستلز تعامل میا ،ساختار ،فرآیند
و سنت است که بر اعمال و رابطه قدرت در مجموعههای نهادی و اجتماعی داللت دارد و
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مفاهی هدایت ،کنترل و تنمی فعالیت ها در جهت منافع مرد یا همه شهروندا ،،رای
دهندیا ،و کارکنا ،مستتر است (  (Plumpter, 1999: 3میتوا ،یفت جوهره حکمرانی به
روابط اجزای درو ،حکومت و بوشهای غیر حکومتی اشاره دارد )Kaufmann, 2010: 4).
از نمر دانشمندا ،علو سیاسی حکمرانی بر فریراد مدیریت سیاسی اشاره دارد که مبانی
هنجاری اقتدار سیاسی و سبک هدایت امور عمومی و بهکارییری منابع عمومی را در بر
می ییرد .مفهو حکمرانی وسیعتر از حکومت است ،حکومت به طور مشوص با نقش مقامات
سیاسی در حفظ نم اجتماعی در سرزمین معین و اعمال قدرت اجرایی در محدوده آ،
سروکار دارد .هما،طور که مشوص ا ست در تعری حکمرانی سه اصطیح پاسوگویی و حسا
پس دهی ،مشروعیت و شفافیت مورد توجه قرار میییرد (پورعزت .)2۰-23 :283۰ ،در واقع
موضوع اساسی در حکمرانی ،تصمی ییری ،تصمی ییری در این باره است که چه کسی ،چه
چیزی ،چگونه ،کجا وچه هنگا بدست آورد ()Sapru, 2006: 308
حکمرانی خو به عنوا ،پاردای جدید در اداره بوش عمومی نقطه تیقی و تعامل بین
رشتههای موتل علو انسانی مانند مدیریت ،اقتصاد ،علو سیاسی ،جامعه شناسی ،حقوق،
سیاستگذاری عمومی و روابط بین الملل را ایجاد کرده است .این الگو بهخصوص از دهه 2۰3۷
به بعد تو سط نهادهای بین المللی و در پاسخ به اوضاع نامطلو جوامع در حال توسعه و حرکت
آنها به سوی توسعه ارائه شد .از نمر دی فرانتی ( )1۷۷۰مدل حکمرانی خو نحوه حکمرانی،
کیفیت رابطه بین شهروندا ،و حکومت را نشا ،میدهد .در این نمریه دخالت منطقی دولت و
نقش تسهیل یری و هماهنگ کنندیی آ ،تاکید دارد .در حقیقت حکمرانی خو اصطیحی
که نشانه تغییر پاردای نقش حکومت است و اینکه اولویت های یونایو ،بر مبنای نیازها و
خواست سطوح و اجزاء یونایو ،یک جامعه تحقق پیدا میکند ()Abdellatif, 2003. 3-5
ب .شاخصهای الگوی حکمرانی خوب
در زمی نه الگوی حکمرانی خو  ،نهاد های موتلفی نمیر سازما ،ملل متحد ،کمیسیو،
اقتصادی اتحادیه اروپا و بانک جهانی به ارائه شاخص پرداختهاند .در این بین مطالعات بانک
جهانی از مقبولیت و جامعیت بیشتری برخوردار است (الوانی و علیزادهثانی .)283۲ ،بانک
جهانی به رهبری دکتر کافمن ،حکمرانی خو را به شش شاخص تعری میکند و براساس این
شاخص ها وضعیت حکمرانی خو را مطالعه میکند .شاخص های حکمرانی خو عبارتند
از -2:حق اظهار نمر و پاسوگویی :بدین مفهو که مرد بتوانند دولت را در برابر آنچه که بر
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مرد تاثیر می یذارد مورد سوال و بازخواست قرار دهند -1.ثبات سیاسی و عد خشونت :این
شاخص به میزا ،ثبات رژی حاک و رهبرا ،آ ،،درجه احتمال تدوا حیات موثر دولت و
سیاست های جاری در صورت مرگ ومیر یا تغییر رهبرا ،و دولت مردا ،فعلی میپردازد-8.
بارمالی مقررات :بر روی سیاست های ناسازیار با بازار تمرکز دارد .سیاست هایی از قبیل :
کنترل قیمت ها ،عد نمارت کافی بر سیست بانکی و همچنین هزینه وضع قوانین برای
محدودیت پیش از اندازه تجارت خارجی -1.حاکمیت قانو :،میزا ،احترا عملی که دولتمردا،
و شهروندا ،یک کشور برای نهادهایی قائل هستند که با هدف وضع و اجرای قانو ،و حل
اختیف ایجاد شده است -1.کنترل فساد :استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع
شوصی-۲ .کارایی و اثربوشی دولت:کارآمدی دولت در انجا وظای محوله که شامل مقوالت
ذهنی همچو ،کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نما اداری ،صیحیت و
شایستگی کاریزارا ،و استقیل خدمات همگانی از فشارهای سیاسی می باشد( .آرنت و عما،،
.)22 :1۷۷3
با توجه به این شاخص ها می توا ،یفت در حکمرانی خو اولویت داد ،به اقدامات معتبر
برای پاسوگویی سیاسی و اداری ،آزادی وابستگی در رابطه با یک قوه ق اییه هدفمند و
کارآمد ،آزادی اطیعات و عملکرد موثر سازما ،های دولتی ،ساختار سازمانی پلورالیست و
طراحی فرآیندی از توسعه با جنبه های مشارکتی و همکاریونه مطرح میشود.
تأثیر حقوق شهروندی بر الگوی مطلوب حکمرانی شهری
الف .مدیریتی
در یک منمر کلی نما اداری دو کار اساسی برای نما سیاسی انجا میدهد؛ -2مشورت
به رهبرا ،سیاسی در زمینه تدوین ،بررسی ،اجرای خط و مشی و توصیص منابع -1 .هریک از
کارکنا ،دولت از طریق ساختار و سلسله مراتب اداری ،به اصطیح در برابر هیات دولت و در
نهایت در برابر مرد پاسوگو است (شجاعی .)81 :2832 ،نما اداری در هر کشور وسیله
عمده ای برای استمرار و تداو بوشید ،به نما حکومتی ،تحقق اهداف حکومتی و آماده کرد،
جامعه برای پذیرش تغییرات و تحوالت ناشی از توسعه اقتصادی – اجتماعی است .نما اداری
همچنین ماشین اجرایی دولت به حسا می آید که مرتبط با هر سه قوه است و این ماشین
اجرایی ابزار چهاریانه ای (قوانین و مقررات ،ساختار تشکییتی ،سیست ها و روشها و منابع
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انسانی) جهت ایفای نقش خود را در اختیار دارد (میرسپاسی .)1 :28۰3 ،در مجموع سازمانهای
اداری یکی از نهادههایی هستند که در مرحله داده و نیز نهاده نما عمل کرده و میزا،
پاسوگویی آنها نسبت به نیازهای جامعه در کاهش تشنجات و افزایش مشروعیت نما سیاسی
موثر هستند.
بر این اساس حکمرانی خو نیز مستلز فرآیندها و نهادهایی است که حاصل آ ،تامین
نیازهای جامعه ،توا با بهترین استفاده از منابع در دسترس می باشد .در حقیقت اولین مرحله
در حکمرانی خو نما اداری و بورکراسی شایسته و توانمند است .نما اداری و تناسب
منطقی آ ،موجب میشود که دولت قدرت پاسوگویی واثربوشی خود را افزایش دهد .در دیوا،
ساالری های بزرگ و حجی به طور مداو بر شدت و رشد هزینه های دولتی و نیز فساد اداری
و مالی افزوده می شود .این روند در چرخه های تکراری به کسری بودجه دولت و سرانجا
افزایش شاخص تور نیز منجر میشود .در این یونه کشورها سه باالیی از تولید ناخالص
داخلی به عنوا ،هزینه دولتی اختصاص مییابد و از این جهت زمینه تحرک بوشهای
غیردولتی فوق العاده محدود میشود (کمالی .)1۷-1۲ :2833 ،میتوا ،یفت اصیحات و روند
نما اداری در قالب حکمرانی خو با تاکید بر دیریونی فرهنگی و فرهنگ سازمانی مترقی،
پاسوگویی و حفظ حقوق مرد  ،اجرای شایسته ساالری ،متناسب سازی منابع انسانی موجود و
توانمند سازی آ ،ها ،برقراری نما ارزیابی عملکرد و اصیح نما پرداخت در حوزه منابع
انسانی ،منطقی سازی و الکترونیک کرد ،فرآیندهای سازمانی ،تمرکززدایی اداری و مالی،
سیست ها و روشهای نوین ارائه خدمات ،بهکارییری روشها و فن آوری های مناسب در حوزه
ساختار دولت،کاهش فساد اداری و تاکید بر مدیریت های محلی تعری میشود (میدری و
خیرخواها.)81۷ :2838 ،،
ب .سیاسی
ایر هدف اصلی هر نما سیاسی در عرصه سیاست را توسعه سیاسی و دموکراسی دانست،
مکانیس های موجود در الگوی حکمرانی خو بهترین عامل برای دسترسی به این هدف
محسو میشوند .ساختار الگوی حکمرانی خو بر حقوق فردی و شهروندی از دو طریق تاکید
میکند -2:همترازی بوش خصوصی و جامعه مدنی با دولت  -1تشکل پیدا کرد ،خواستهها و
آزادی فردی در قالب شبکه های موتل در جامعه مدنی .حکمرانی خو در رابطه شبکه ای
تحقق می یابد و در این رابطه همه اجزا در شبکه با ه ارتباطی ه ارز و ه سطح دارند و یکی
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را بر دیگری برتری نیست.تنوع در دانایی هست اما اولویت در دانایی پذیرفته شده نیست.
زندیی در شبکه نفی سلطه است و بازیگرانی که در حلقه شبکه باه زندیی میکنند تعامل و
تعادل را پیشه میکنند .مفاهی با یکدیگر را می آموزند و یاد میییرند که چگونه با تفاوت ها و
تنوع های دیگرا ،کنار بیایند .آنها در اندیشه اینکه همه را همانند خود کنند نیستند و با
ناهمانندی ها و ناهمسانی خومیییرند (الوانی.)2 :2833 ،
در بستر احزا  ،اتحادیه ها و سازما ،های رسمی ،صنفی ،اقتصادی ،اجتماعی – مدنی که
متوصصا ،،اندیشمندا ،و در واقع توسعه سازا ،احساس امنیت کرده و میتوانند بروزخیقیت
کنند (رفیعی .)۲1 :283۷،در اینجا سه مولفه اصلی پیشرفت یعنی آزادی ،آیاهی و برابری
خصوصا بین ز ،و مرد مطرح میشود.
از خصوصیت های دیگر نما سیاسی در این الگو حاکمیت قانو ،و پاسوگویی که از عناصر
ذاتی و اصلی در یک نما سیاسی مترقی و کارآمد است .رفتار برابر و بدو ،تبعیض با همه آحاد
مرد در مقابل قانو ،و وجود نهادهای ق ایی موثر و کار آمد و عادالنه شرب ذاتی و جدایی
ناپذیر حمایت از حقوق شهروندا ،در مقابل سوء استفاده خودسرانه مقامات حکومتی از
اختیارات و صیحیت های خود و اعمال غیر قانونی سازما ،ها و افراد می باشد.
ت مین حقوق بشر مه ترین سنجه و معیار حکمرانی خو به شمار میرود .مطابق حقوق
بشر معاصر ،هر رژی سیاسی که به طور موثرتری از حقوق بشر و شهروندا ،خود در مقابل
تجاوز و تع دی دفاع نمایند و مکانیز های موثر حقوقی ،سیاسی و اجرایی در اختیار شهروند،
قرار دهد و خود را نسبت به آنا ،مسئول و پاسوگو بداند به هما ،میزا ،به حکمرانی خو ،
شایسته یا مطلو نزدیک خواهد بود (زارعی .)2۲۷ :2838 ،بنابراین در مجموع میتوا ،یفت
در نما سیاسی مبتنی بر الگوی حکمرانی خو ثبات و تعادل سیاسی ،مشارکت در عرصه
سیاسی و اجتماعی ،برابری ،تفکیک ساختاری ،حاکمیت قانو ،،پاسوگویی ه در سطح سازمانی
و حکومتی دیده میشود.
پ .اقتصادی
الگوی حکمرانی خو منازعه بوجود آمده در اولویت به بازار یا دولت در توسعه اقتصادی از
بین می برد و آ ،دو را مکمل ه می داند .بنابراین توانمندی ماهوی دولت در برنامه ریزی و
نمارت و نقش فعینه بازیگرا ،اجتماعی در راهبری امور اقتصادی موضوع مهمی محسو
میشود.
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آزادی های قانونی و انتشار آزاد اطیعات موجب تقویت آیاهی های عمومی و شفافیت
اقتصادی و اجتماعی میشوند .وجود نهادهای جامعه مدنی مثل انجمنهای صنفی ،اتحادیه ها،
احزا و انتوابات آزاد و سال به مرد یک جامعه قدرت می بوشد تا دولتها را انتوا  ،کنترل
و برکنار کنند .این نهادها و رسانههای آزاد هستند که با پیگیری مطالبات یروههای موتل
مرد و رصد فعالیتهای دولت میتوانند هیوالی دولت را را کنند .بدو ،سازوکارهای پاسوگویی
مناسب ،ارتباطات حمایتی دولت و بوش خصوصی که البته برای توسعه ضروری است ،حاصلی
جز رانت و فساد ندارد (خالقی.)2۰ :28۰1 ،
با توجه به وجود رسانه ها و شفافیت اطیعات در الگوی حکمرانی خو صاحبا ،کسب وکار
از توانایی الز برای نقد سیاست های اقتصادی نادرست دولت و مقابله باتغییرات نابجا در
قوانین برخوردارهستند .در این ف ا ریسک سرمایه یذاری کاهش پیدا کند و زمینه برای
سرمایه یذاری و به دنبال آ ،افزایش تولید پیدا میشود .با چنین ف ایی سرمایه انسانی ه
افزایش مییابد .ارتقاء سرمایه انسانی از یک سو با سطوح باالتر تولید در ارتباب است و توصیص
غیر بهینه منابع را کاهش میدهد)(Stiglitz, 1986
یکی از شاخص های دیگر که در قالب حکمرانی خو مطرح میشود موضوع فساد است.
در شرایطی که فساد در جامعه شایع شود افراد جامعه خصوصاً نیروهای انسانی بااستعداد به
جای استفاده از ابتکار و نوآوری خود سعی میکنند از رهگذر پرداخت رشوه و تبانی با مقامات
دولتی ،اقدا به کسب یک رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند .حال آنکه این افراد به طور بالقوه
میتوانند ظرفیت جا معه را از لحاظ پیشرفت های فنی ارتقا دهند .عیوه بر این وجود فساد،
جذابیت های اقتصادی را برای سرمایه یذارا ،داخلی و خارجی کاهش داده و بنگاه های دولتی
را به سمت فعالیت های غیر رسمی که عمدتاً با پرداخت کمتر مالیات به دولت همراه است،
سوق میدهد .وجود فساد درآمد های مالیاتی دولتها را کاهش داده و از این طریق دولتها را
در اجرای وظای خود که همانا ارائه خدمات زیربنایی و کاالهای عمومی مؤثردر فرایند تولید
ناتوا ،سازد( .برادرا ،شرکا و همکارا.)8۲۲ :28۰3 ،،
حوزه قانو ،و قانونگذاری به عنوا ،یکی از عناصر اصلی در الگوی حکمرانی خو تلقی
می شود که رویه قانو ،یذاری به سمت کیفیت قوانین و عد تدوین و تصویب مقررات و رویه
هایی که برای رونق و رشد اقتصادی دست وپاییرسوق میدهد .تدوین مقررات نامتناسب
موجب خروج سرمایه های داخلی و باعث کاهش فعالیت های تولیدی و افزایش بیکاری در
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جامعه می شود .تدوین و اجرای مناسب قانو ،حقوق افرادی که به دنبال منفعت شوصی حفظ
میشود و این خود موجب انگیزه و فعالیت میشود (شاهآبادی و همکارا .)212 :28۰1 ،،قوانین
و مقررات نامناسب موجب سردر یمی فعاال ،اقتصادی و محیط نامناسب ف ای کسب و کار
برای کارفرمایا ،و شاغی ،را فراه میکند.
ت .اجتماعی
با توجه به همسازی بین نیروهای اجتماعی و فراییری نهاد های سیاسی و اجتماعی در
الگوی حکمرانی خو در جه اول موجب برقراری عدالت در سطح روابط اجتماعی میشود .در
این مدل حکومتداری هیچ یونه تفاوت جنسیتی ،نژادی ،سنی و غیره دیده نمیشود .این خود
عاملی در بهبود شرایط متغییر های اجتماعی خواهد شد (اوغلو)223 :28۰8 ،
یکی از ویژییهای حکمرانی خو حاکمیت قانو ،است .حاکمیت قانو ،موجب میشود
اقدمات و سیاستگذاری ها به خصوص در زمینه زیست انسانی ،بهداشت و دیگر مع یت
اجتماعی در محدوده عییق جمعی و ملی جمع بندی میکند و از دست اندازی های فردی و
یروهی جلوییری می کند .یسترش دایره انتوا همه افراد جامعه و ایجاد فرصت های برابر
زندیی حفاظت از منابع طبیعی برای نسل های آینده را آسا ،تر میکند .حکمرانی خو
توانمند سازی ،همکاری و مشارکت و ارتقای احساس تعلق و افزایش رضایتمندی ،برابری و
عدالت و در نتیجه کاهش یا زوال احساس محرومیت و ت عی فرآیند قطبی شد ،جامعه را
تسهیل میکند( .کریمیمله.)۰1 :28۰2 ،
حکمرانی خو با تاکید بر تشکل ها ،اتحادیه ها ،سازما ،ها و جوامع غیردولتی در عرصه
های موتل زمینه آموزش و یادییری برای شهروندا ،فراه میکند .این نهادهای غیردولتی
حتی با یسترش فعالیت خود در ابعاد بین المللی میتوانند زمینه توسعه پایدار و حل مسائل
و آلودیی های زیست محیطی را فراه کند.
بر این اساس حکمرانی خو با مترتب ساختن نما اداری بر مبنای ساختارهای پویا و
ضابطه مند ،تبیین استراتژی دقیق در عرصه های موتل  ،فرهنگ سازمانی مترقی و بهره
ییری از نیروی های شایسته والیق در کاستن مع یت اجتماعی ،کاهش هزینه های بهداشتی
و آموزشی ،ایجاد اعتماد عمومی و در نهایت مشروعیت و ثبات برای نما سیاسی عمل کند.
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ث .فرهنگی
الگوی حکمرانی خو دارای ساختاری متوازو ،،همساز که تعامل و تعادل بین نیروهای
اجتماعی نمود بارز آ ،است .باتوجه به رفع تبعیض و بی عدالتی و همچنین ح ور همه ییر و
فراییر یکایک همه افراد در مناسبات اجتماعی و سیاسی تعلق به کشور و در نهایت انسجا ملی
شکل می ییرد .ح ور و اعتماد نفس فردی را باال می برد و آنها را برای رقابت در قالب های
مشوص آماده می کند .در این نما اجتماعی رفتار افراد ضابطه مند و در قالب قواعد و رویه
های خاصی تعری می شود و زمینه مفاهمه و اعتماد بین افراد ایجاد خواهد شد ( Bendix,
)1997: 120
ساختار الگوی حکمرانی خو ضمن تاثیر در تامین امنیت فیزیکی و مادی بر امنیت معنوی
ه تاکید دارد و هما ،طور که یفته شد با قراردا ،افراد در نقش های متفاوت و متنوع در
شوصیت سازی و رضایت درونی و به نوعی امینت معنوی و درونی او موثر خواهد بود.
شف افیت و پاسوگویی در الگوی حکمرانی خو اعتماد و رضایت شهروندا ،را فراه
میکند و در اتحاد و بسیج ملی میتواند راهگشا باشد .از طرفی دیگرآیاهی شهروندا ،یک
جامعه از طروق موتل مانند رسانه ها و ح ور در شبکهها و تشکل ها تقویت خواهد شد.
مشارکت سازماندهی شده و م نسج زمینه رفتاری و کارکردی با ثبات و قابل پیش بینی در آ،
جامعه شکل می دهد .بنابراین زمینه برای همکاری و ارتباب بین افراد با حفظ حقوق و تعیین
مسئولیت ها نسبت به یکدیگر فراه خواهد شد.
کارایی ،پاسوگویی و فرهنگ سازمانی مترقی که در قالب حکمرانی خو در نما اداری
ایجاد خواهد شد بر شوصیت ،مسئولیت پذیری و پاسوگویی ،حسن اعتماد بین افراد تاثیر یذار
خواهد بود.
می توا ،یک رابطه دوجانبه بین فرهنگ و حکمرانی خو ترسی کرد؛ بینش و جها ،بینی
و رشد شوصیتی در سطح فردی و یروهی زمینه را برای ایجاد چش اندازی چو ،حکمرانی
خو در تحوالت عصر جدید پیش میآورد و به مجادالت یونایو ،به شکل نهادی و ساختاری
پاسخ میدهد .اما ساختار متواز ،حکمرانی خو و ویژییهای دولت نقش اصلی در رشد و
شکوفایی شوصیت افراد خواهد داشت و انسا ،ها را در ارتباب با تحوالت یونایو ،اجتماعی
همساز میکند.
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نتیجهگیری
الگوی حکمرانی مطلو می تواند نمریه ای نوین در پاسوگویی به تأمین و ت مین حقوق
شهروندی باشد .حکمرانی مطلو مفهو و موضوع نوظهوری است که به طور ویژه به برتری و
عدالت توجه دارد و در نمریات اجتماعی و سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرده و
رویک ردی جهانی است که با شاخصه های خاصی تعیین و ارزیابی می شود و دولت ها تیش می
کنند که با تکیه بر آ ،جایگاهی مطمئن در بین شهروندا ،بیابند .یکی از شاخصه های
حکمرانی خو  ،رعایت حقوق شهروندی است .حقوق شهروندی وقتی تحقق پیدا می کند که
تما افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و شهروندا ،نیز به عنوا،
اع ای آ ،جامعه مسئولیت هایی را در راستای اداره بهتر و ایجاد نم عهده دار شوند .بدیهی
است شناخت این حقوق متقابل در ارتقای حقوق شهروندی و ایجاد جامعه سال مبتنی بر نم
و عدالت ،نقش موثری دارد .نمریه حکمرانی شایسته بر این باور است که دولت و جامعه مدنی
در کنار ه می توانند نواقص ه را بر طرف کنند ،خألها را پر کنند و نارسایی ها را پوشش
دهند .مه ترین ویژیی حکمرانی در مقایسه با حکومت کرد ،در این است که دولت در
حکمرانی با بوش خصوصی و جامعه مدنی شریک است.
پیشرفت ،ترقی و یا توسعه مقصود و سرمنزل بسیاری از برنامه ریزی ها و جهت ییریها در
سطح فردی ،یروهی و ملی است .اصوال توسعه در تما سطوح نیازمند به برنامه ریزی،
سیاستگذاری و مدیریت بهینه و موثر می باشد .یکی از منازعات اصلی که در این میا ،مطرح
میشود اینکه ت وسعه در سطح ملی از دولت یا از جامعه شروع خواهد شد .اما بنمر می رسد
دیگر این مجادالت به پایا ،رسیده است و دولت به تنهایی نمیتواند صدرات تما امور را
برعهده بگیرد.
امروزه در روند اجتماعی نیازمند به دولت با ویژییهای خاص و جامعه ای که بین اع ای
آ ،همرا هی و همکاری باشد .الگوی حکمرانی خو و شاخص های آ ،عرصه جدیدی در نوع
سیاستگذاری ،ماهیت دولت و همچنین کنش نیروهای اجتماعی خواهد یشود که در آ ،توسعه
بر پایه سازماندهی و مدیریت کیفی و کارآمد دولت و شراکت تما نیروهای اجتماعی استوار
است .بر این اساس امور اجتماع ی با جهت مشوص و برمبنای مصالح خصوصی و عمومی
نهادینه میشود.
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زوایای یونایو ،در زندیی اجتماعی ضمن تمرکز زدایی و پراکندیی دارای نقشه و جهت
خاص خود می باشند و برنامه ریزی منطق و سیر مشوص خود را پیدا میکند .ماهیت و
سازماندهی خاص شهردای را از سردریمی و انحراف جهتی ،کرداری و کارکردی به دور می
سازد .نیروهای اجتماعی ضمن پرداختن به منویات خاص با سازماندهی در تشکلها و قالب های
موتل از جهت و مسیر کلی دور نوواهند شد .این خاصیت های دویانه در الگوی حکمرانی
خو موجب اعتماد و اعتقاد دوطرفه بین تما بازیگرا ،در سطوح یونایو ،میشود .مبنای
اولیه شکلییری ساختار جهتی منطقی و عقینی داشته لذا شاخص ها در زمینههای موتل
اجتماعی حرکت صعودی دارند.
در کشور ما ظرفیتهای موتل مانند قانو ،اساسی ،چش انداز 1۷ساله و حتی برنامههای
توسعه برای هدایت نما سیاست یذاری به سمت برقراری الگوی حکمرانی خو وجود دارد که
با ابیغ سیاست کلی نما اداری و اخیرا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رویه ها و فرآیندهای
استرتژیک و راهبردی در جهت حرکت به مسیر الگوی حکمرانی خو شهری طراحی شده
است .البته هما،طور که یفته شد باید ابتدا دولت یا هما ،سه قوه با تما زیر مجموعههای
خود ضمن اتحاد و انسجا در بین خود وظای محوله را بهطور کامل و بر اساس منطق اولیه
ساختار حکمرانی خو انجا دهد و زمینه را برای ایفای نقش بوشهای دیگر فراه کند.

49

فصلنامه راهبرد سياسی؛ سال سوم ،شماره  ،9تابستان 9498

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست منابع
الف) منابع فارسی
آزبور ،،دیوید و ییبلر ،تد ( .)2831اثر روحیه کارآفرینی در متحول ساختن بخش دولتی ،مترج
ف لا… امینی ،نشر فرا.

الوانی ،سیدمهدی (« ،)2833حکمرانی خو شبکهای از کنشگرا ،جامعه مدنی» ،فصلنامه مدیریت
توسعه و تحول ،صص .2-1
الوانی ،سیدمهدی و محسن علیزاده ( « .)283۲تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خو

در ایرا،»،

فصلنامه مطالعات مدیریت ،بهار ،شماره  ،18صص .2-11
اوغلو ،دارو ،و جیمز ای .رابینسو .)28۰8( ،چرا کشورها شکست میخورند؛ ریشههای قدرت،
شکوفایی و فقر ،ترجمه علی حبیبی ،تهرا :،انتشارات نور عل .
برادرا،شرکا ،حمیدرضا و سعیدملک الساداتی (« .)283۰حکمرانی خو

کلید توسعه آسیای جنو

غربی» ،فصلنامه راهبرد ،شماره .13
پاداش ،حمید ،جهانشاهی ،بابک و علی صادقین (« .)283۲مؤلفهها و شاخصهای حکمرانی شهری»،
فصلنامه جستارهای شهرسازی ،شماره .1۷-2۰
پورعزت ،علیاصغر ( .)283۰مبانی دانش اداره دولت و حکومت ،تهرا :،انتشارات سمت.
خالقی ،امیرحسین (« .)28۰1تعامل دولت و ذینفعا ،توسعه» ،روزنامه دنیای اقتصاد 11 ،بهمن.
رفیعی ،محمدحسین ( .)283۷توسعه ایران :نقدی بر گذشته ،راهی به سوی آینده ،تهرا :،نشر
صمدیه.
زارعی ،محمدحسین ( .)2838حکمرانی خو  ،حاکمیت و حکومت در ایرا ،،مجله تحقیقات حقوقی،
شماره .1۷
شاهآبادی ،ابوالف ل و نیما نیلفروشا« .)28۰1( ،تاثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتوب
توسعه یافته و در حال توسعه» ،فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی ،سال  ،12بهار،
.21۰-2۲1
شجاعی ،منوچهر (« .)2832تاملی بر مبانی نمری نما های اداری ایرا ،»،مجله دانش مدیریت ،سال
پانزده  ،شماره .1۲
شری زاده ،فتاح و رحمتاهلل قلیپور (« .)2831حکمرانی خو

و نقش دولت» ،فصلنامه فرهنگ

مدیریت ،سال اول ،شماره چهار  ،پاییز و زمستا ،،صص .۰8-2۷۰

21

حقوق شهروندی و ارتقای حکمرانی مطلوب شهری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شریفیا،ثانی ،مری (« .)283۷مشارکت شهروندی ،حکمرانی شهری و مدیریت شهری» ،فصلنامه
مدیریت شهری ،شماره  ،3زمستا.،
قاضی ،ابوالف ل ( .)28۰1حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،تهرا :،دانشگاه تهرا.،
قلیپور ،رحمتاهلل ( .)283۰حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت ،تهرا :،مرکز تحقیقات
استراتژیک و دانشگاه آزاد اسیمی.
کاظمی ،حجت اهلل (« .)28۰8جهانی شد ،و دولتهای توسعه یرا؛ سویه های تغییر و تداو نقش
دولت در فرآیند توسعه» ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،11شماره  ،2بهار.
کریمیمله ،علی (« .)28۰2تاملی نمری در نسبت حکمرانی خو

و امنیت ملی»،فصلنامه مطالعات

راهبردی ،سال پانزده  ،شماره چهار  ،زمستا.،
کمالی ،یحیی (« .)2833حکمرانی خو چیست؟»،؛ ماهنامه تدبیر ،شماره  ،1۷۲تیر.
الله پور ،منیژه ( « -)283۲حکمرانی شهری و مدیریت شهری در کشورهای درحال توسعه» ،فصلنامه
جستارهای شهرسازی ،شماره.1۷-2۰
مور ،برینگتو .)28۰1( ،ریشههای اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی ،ترجمه حسین بشیریه،
تهرا ،،مرکز نشر دانشگاهی.
میرسپاسی ،ناصر (« .)28۰3نگرشی راهبردی برنما اداری و توسعه» ،فصلنامه مدیریت دولتی،
شماره  ،18بهار ،صص.2-2۷
میدری ،احمد و جعفر خیرخواها .)2838( ،حکمرانی خوب ،بنیا ،توسعه ،تهرا :،مرکز نشر پژوهش
های مجلس شورای اسیمی.
هاشمی ،ضیاء (« .)2831بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نما اداری ایرا ،»،فصلنامه دانش
ارزیابی ،سال سو  ،شماره .2۷
ب) منابع انگلیسی
Abdellatif, Mohamad (2003). Good Governance and its Relationship to
Democracy and Economic Development, Ministry of Justic Republic of Korea,
pp. 1-27.
Bendixd, Renhard (1997). Nation Building and Citizenship, Bekeley: University
of California Press.
Kaufmann, Danial (2010). "The World Wide Governance Indicators: Methodology
and Analytical Issues", The World Bank Development Ressarch Group
Macro economics and Growth Team September.

29

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9498  تابستان،9  شماره،فصلنامه راهبرد سياسی؛ سال سوم

Markus, Andrew and Liudmila Kirpitchenko (2007). Conceptualizing Social
Chosen, in: Andrew Markus and Etc., Social Choshien in Australia, Cambridge,
Cambridge University Press.
Plumptre, Tim and Jhon Graham (1999). "Governance and Good Governance:
International andAboriginal Perspectives", Institute on Governance, December
3.
Sapru, R.K. (2006). Administration Theories and Management Thought, Delhi,
Pubihshed by Prentice Hall of India.
Smith, A.D. (2007). "Nationalism in Decline?", In: M. Youngh Et Al. (eds),
Nationalism in a Global, London, Sage.
Stiglits, Josep (2003). Golobalization and Development, in: David Held, Mathias
Koeing – Archibugi, Taming Globalization: Frontiers on Governance,
Cambridge, Polity Press.
Stiglitz, J. (1986). Economics of the Public Sector, Edition 2,at:
http://www.norton&co.inc.
UNESCAP (2002). "What is Good Governance, on line", at: http:/www.
Unescap.org/huset/gg/gosermace.htm.

26

