
 

 

 ی نقش مشارکت مردم در تحول حکمران

  1*ابوالقاسم محمودی
 2علی حبیبی  
 3یداوود جمراس 

  
 :چکیده

تحق و  اهم  یقمطالعه  تأث  یحکمران  یتدرباره  مد  یر و  بهبود  در  مهمتر  یاسیس  یریتآن  از   ینفضا 
حوزه  یشمندان اند  یهادغدغه مبان  یهادر  و  منابع  از  مشارکت،  است.  و   یاصل  ی مختلف  قدرت 
مختلف است   ی گسترش مشارکت در عرصه ها  ی،از اهداف حکمران  یکیاست.    یاسینظام س  یتمشروع
به توسعه   یلن  یکه برا  یستن  یعرصه شود. شک  ینسبب تحول در ا  یدجد  یکردهایبا رو  دتوان  یکه م
افزا  یزانم  ید با  یدار پا مردم  مبتنیابد  یشمشارکت  در جوامع  ارزش  ی.  در   یهابر  افراد  مدرن، مشارکت 
که با خود نوع  یاسیو س  یارزش اجتماع  یک  یو اجتماع  یاسیس  یندهایفرا   یری پذ  یتاز مسئول  یاست 
نت  ییگرا  ارادهو   در  ا  یجهبه همراه دارد.  در مناسبات   ییباال  یگاهاز جا  یاسیجوامع، مشارکت س  یندر 
کم برخوردار است و    اسییس  ی برا   یجوامع محسوب شده و هر جامعه ا  یدار از عوامل توسعه پا  یکیحا

 یش سرنوشت خو  یینمشارکت مردم در تع  یندآن را مد نظر داشته باشد. فرآ  یدبا  یدار به توسعه پا  یابیدست
، به لحاظ نظر گرفتن زمام امور غ از ش  یندارد. با وجود ا  یار بس  ییجلوه ها  یو در دست   ی ها   یوهو فار

ا  ییمتعدد مشارکت جو  ی. مشارکت همگان یدرا سبب تحول نما  یتواند حکمران  یامر م  ینشهروندان، 
 یر در ز   یشیتحول و باز اند  یجادمند ایازو بالقوه، ن  یقانون  یشهروندان در جامعه، افزون بر وجود بسترها

 یخود حکمران   یگذار  یر تاث  یر تحول در س  یناست؛ ا  یاسیس  و   یاجتماع  ی،اقتصاد  ی،فرهنگ  یساخت ها

 
 دانشگاه تهران  یاسیس  یایجغراف یدانش آموخته مقطع دکترا  1
 دانشگاه تهران  یش ک   یسپرد یاسیس  یایجغراف یدانش آموخته مقطع دکترا  2
غ التحص 3  رشته حقوق دانشگاه فراهان  ی مقطع کارشناس یلفار



  32      ینقش مشارکت مردم در تحول حکمران
مشارکت بر تحول در   یراتو تاث  یمشارکت و حکمران  یه،پژوهش رابطه دوسو  ینکند. در ا   یمتحول م  یز را ن

 شده است.  سیبرر یلیتحل -یفی توص یکردبا رو یعرصه حکمران

گد کلی ،توسعه پا: ان واژ  یاسیس یریتمد ی،مردم، مشارکت، حکمران یدار

 مقدمه 
با   یستی از بشر به همزیدر جامعه امروز ن :  1386،  یا و موسویحکمت ن)گرددی احساس م  ییالدر سطح 

اداره و مدیریت سرزمین و سازماندهی جهت بهبود استفاده بهنیه از آن در قالب    یستین همزیو ا  (182
، میدگاه دیاز د.  ابدی  یتحقق م دار مورد یقانونمند و پا  هك توسعیر  ی را در مسسرزمین  ت  یریمد   توانیگر

داد قرار  بیا.  توجه  مورد،  این  از  اهمیشتر  نحوه مدین جهت  که  دارد  بر جریریت  زندگیت   یان مطلوب 
ن یمهمتر وضعیت آنان در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  تواند در بهبود    ی، مشهروندان
کندینقش را ا که یریمد  یالت با یا و متنوع، مستلزم ظرفیپو  ده،ی چیپ  گی امروز شهروندان. زندفا  ت است 

فراهم می تواند آن را بهبود بخشیده و زمینه های مستعد برای بارور شدن آن را    یحکمرانتحول در عرصه  
، حق و یریپذ   ا تداومی  یدار ی، پاییجو  مانند مشارکت  ییها  مطلوب با شاخصه  ییه حکمروای. نظرکند
و  یو التزام مدن  ی، شهروند مدارییت و پاسخگو ی، شفافیو اثر بخش  یی، عدالت، کارا یریگ  میار تصمیاخت
د واقع شود یمف  یراالمردم س  یمشارکت و ارتقاء ارزشهامفهوم    یساز  نهینه نهادیتواند در زمیت میامن
(12  :2009  ,Habitat-UN)  یحکومت، جامعه مدنان سه نهاد  یشهر م   یت اداره عمومین مدل مسئولیدر ا 

بخش خصوص انسانیتقس  یو  توسعه  لوازم  از  مورد  سه  هر  که  است  شده  م  یم  شمار   یمان یا)روند  یبه 
شود، یف میتوسعه تعر یند مشارکتیخوب به عنوان فرا ییحکمروا یالگو( 28: 1383گران، یو د یجاجرم

ذ آن همه  موجب  به  بخش خصوصیکه  شامل حکومت،  مدن  ینفعان  برا  یلیوسا  یو جامعه  حل   یرا 
م  مشکالت واقع حکمرانکند.  یفراهم  و سازمانها  یدر  افراد  فرایم   یبه  که در  گیند تصمیپردازد  و   یریم 

 یی ه حکمروایمهم نظر  یاز جنبه ها  ی کی  )  Habitat- Un,  (126 :2009 ,مات نقش دارند. (یتصم  یاجرا
 یعنی استوار است.    یحکومت مردم  ه مذکور بر یان نظریعد مشارکت است چرا که اصل و بن، همان بُ بخوب

اصل مشارکت )   m 2004: 43)  Kempen and Dekkerکه مردم اداره امور را بر عهده خواهند داشت  یحکومت
توسعه در   ینفعباشند. مردم نه تنها ذ  یکه مردم محور توسعه م  شودیموضوع حاصل م  ینا   یرشاز پذ
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گون س گونا . مشارکت باشندی م  یز و ... هستند بلکه ابزار و واسطه توسعه ن  یاقتصاد  ی،مدن  یاسی،ابعاد 

صدا   ینا  یعنی تصم  یکه  کز  مرا در  امروزم  شود.  یده شن  گیرییم شهروندان  دل  هتأسفانه  به  عدم   یل و 
 اقتصادی، سیاسی و..   یهادر حوزه  یمختلف   یهابا بحران   ی،مردم  ینهادها  یتاز ظرف  یحصح  یریگبهره 

 ی مختلف نقش اساس  هایگذارییاستدر س  یمردم  ی فراهم شود تا نهادها  یطیشرا  ید. بایممواجه هست
باشند گردد.    داشته  حل  مشکالت  آنان  مشارکت  با  دو  کنار  در  مشارکت  که  آنجا  مانند یاز  عوامل  گر 

کم  یافراد وجود احزاب و نهادها  یهایت حقوق و آزادیک قوا، نظارت، رعای ، تفکییت قانون، پاسخگو یحا
در نظر    الزمو  یضرور  یتوان آن را امری شود میک جامعه می  یو نوساز  یمنجر به رشد و تعال  ینمختلف مد

ا  (27:  1398)علیخانی،  گرفت راستای در  در  پژوهش  عرصه خوب    ییتحقق حکمروا  ین  مدیریت  برای 
فضا سیاسی  سازماندهی  و  همچن  سرزمین  دل  نیو  گستردگ یبه  حکمروا  یل  روییمفهوم  بر  از   یک ی  ی، 

 تاثیرات آنرا در تحول حکمرانی بررسی کنیم.  م تا یشویمتمرکز م مردم عد مشارکتبُ  یعنیآن   یها شاخصه
 

 مبانی نظری و پیشینه تجربی 
 مبانی نظری  -1-2

 :یحکمران  یمو مفاه یفتعار  -1-2-1
گان  یفراوان  یمعادلها  یدر زبان فارس  Governance  یسیواژه انگل  یبرا همچون؛   یمطرح شده است. واژ
، فرمانروا  یر تدب  ی،زمامدار  یی،حکمروا  ی،حکمران  یت،وال واژه    یر امارات، و سا  یاری،شهر  ی،راهبر  یی،امور
گو  یبهشت   یدشه  یمدرسه حکمران  .ها همه   یانواژه را از م  ین" ای" حکمران  یواژه فارس   دنبو  یابا توجه به 
از  یالزم به ذکر است در برخ. داندیم   Governance یسیکلمه انگل یبرا یالذکر معادل مناسبمات فوقکل

که ممکن است در واژه انگل  یگرید  یو معان  یمواژه، مفاه  ینا  یبرا  ،معادلها آن وجود   یسیمستتر است 
شده، برابر نهاد مناسب   یل که از دو بخش " حکم" و " راندن" تشک  یواژه حکمران  یلدل  یننداشته باشد به ا 

و امثال آن است و  ، قانون یم،فرمان، قاعده، مقررات، نظام، تنظ یباشد. در واقع "حکم" به معنا یم یتر
. الزم به ذکر باشدیو امثال آن م  یتاداره، هدا  ی،بردن، راهبر  یشاجرا، اعمال قدرت، پ ی"راندن" به معنا

رشته  ی موضوع  یکه حکمران  است فرا  م  ی ااست  علم  یها از شاخه  ی، ارشته  یانو  همچون    یمختلف 
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. بر اساس برد می   بهره  …و    وانشناسیر   یات،اله  یاسی،اقتصاد، علوم س  یریت،مد  ی،حقوق، جامعه شناس

 ی در مورد اصطالح حکمران   یسیو انگل  یو منابع موثق به زبان فارس  یآنچه در فرهنگ لغات، متون علم 
 ی، قواعد، بررس ی اجرا ی،قاعده گذار یند: فراینمود: حکمران یفتعر یر توان آنرا به صورت ز  یآمده است م

با اعمال قدر کاربست بازخوردها  همه   یبرا  یبه هدف مشترک  یابیمشروع و به منظور دست  تنظارت و 
کشور است. بر اساس   یک  یا سازمان    یک  یطدر چارچوپ ارزشها و هنجارها در مح  ینفعانکنشگران و ذ

فرآ  ینقوان  یمتنظ  یف،تعر  ینا س  هایییندو  سبک  بر  نقش  گذارییاستکه  نحوه  و   ینیآفرو  کنشگران 
است. بعالوه  یحکمران یفاز وظا یبخش گذاردیم یر و اعمال قدرت تاث  گذارییاستس ینددر فرآ ینفعانذ

گستر  یتمندی،به ارزشها، رضا  یابیجمله: دست  از   ییهامعموال  با مشخصه  یحکمران  یتموفق  ی، عدالت 
آن سنج  یکپارچگی،  ی،اثربخش  یری،پذ  یتمهار فساد، مشارکت، مسئول امثال   ی . چگونگشودیم  یدهو 

 یهرو  یاقابل قبول و    یهکشور به رو  یاسازمان    یاداره امور عموم  یبرا  یقدرت   چنینحکمرانان به    یابیدست
پ حکمران  یادهقابل  م  یشدن  بر    ینغعانذ  یهکل  یاو    یاصل  ینفعانذ  یاندر 

 ( /http://governanceschool.ir/fa/page/576)گرددیم

 ی حکمران  یانواع مدلها -1-2-2 
 ختلفیم  یشود که مدلها  یباعث م  یحکمران  یهرو  یکدر    ینفعانذ  یدادن به نظام ارزش  یدانم  یچگونگ
از جمله حکمران  یحکمران  یساز  یادهپ  هاییوهاز ش باشد  مطرح  معاصر   یخوب، حکمران   یدر جهان 
 . یحکمران هاییوهش یگر و د ی،متعال

که توسط سازمانها  یخوب" مفهوم  یخوب " حکمران  یالف. حکمران در اواخر دهه   یالملل   ینب  یاست 
ارتباط متقابل را حاصل تعامل و    یحکمران   ص،خا  یارهایتوسعه شده و بر اساس مع  یاتوارد ادب  ۱۹۸۰

کنشگران جامعه مدن نفوذ و رسانه ها(    یذ  یگروهها  ی،بخش خصوص  یردولتی،غ  ی)سازمانها  یدولت و 
کشور   یلجهت ن سازمانها عبارت است   ینخوب از نظر ا  یحکمران  یارهای. معداندیم  یبه توسعه در هر 

کم : مشارکت، حا گ  یت،قانون، شفاف یتاز کارا یاثر بخش ی،حقوق مساو  ی،وفاق عموم ویی،پاسخ  و  ییو 
 . یریپذ یتمسئول
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حکمران حکمران  یب.  از  انتقاد  در  حکمران  یسالم  ش  یخوب،  از  متنوع  و  آزاد  برداشت  به  و   یوه سالم 

کشورها  یحکمران  یارهایمع ک  یخوب در  تا که حکمران  یدمختلف  و معتقد است  با   یدبا  یدارد  مطابق 
 ی در حکمران  یاصل  یار شود. البته همچنان مع  یو سازمانده  یفعرهر کشور ت  یآداب، رسوم و فرهنگ محل

 باشد.  یخوب، رفاه مردم م یسالم، همانند حکمران
که مبتن   یگفته م  یاز حکمران  یا  یوهبه ش  یمتعال  یج. حکمران همچون   یاله  ینظام ارزش  یکبر    یشود 
تر مطرح گسترده  یحوزه ها  یاو    یاییجغراف  وزهح  یکمردم در    یو اخرو  یویبه سعادت دن  یلن  یاسالم برا

که م  ی،متعال  یحکمران   یهباشد. بر اساس نظر  یم بر انسان   تواندیحکومت از آن خداست و تنها اوست 
ا به  براند  زمان  یلدل  ینحکم  تا  تزک  باشندی م  یتمشروع  یدارا  یحکمرانان  از  مقبول  یهکه  و   یت نفس 

مجر تنها  و  بوده  ال  یبرخوردار  حکمران  هیاحکام  در  تبع  یمتنظ  ی،متعال  یباشند.  ش  یتروابط،   یوهو 
)همان: گیردی شکل م  ی،و اراده مردم  یاله  یتبر اساس هدا  ینفعان،کنشگران و ذ  یتهایظرف  یفعالساز

2) 
 

 : سیاسی مشارکت -1-2-3
 ی عاد  کیکه شهروندان، ازحقوق دموکرات  یزانیگفته است: م  یاسیمشارکت س  ف یدر تعر«  1»روبرت سن 
مبن فعال  یخود  از  دسته  آن  به  پرداختن  تع  ی اسیس  ی تهایبر  قانون  در  م   نییکه  استفاده   ی شده، 

، مشارکت س(  135:  1378)رحیمی،  کنند افراد   یبهره مند  زانیعبارت است از م  یاسیبه عبارت ساده تر
افراد مختلف،   یبرا  زانیم  نیکه ا  ،یاسیس  یها  یری گ  میدخالت در مسائل و تصم  یجامعه از حق خود برا

ان   یاسیس  یبا سطح نهادمند  یاسیس  مشارکتبه رابطه سطح    یاسیاست. ثبات هر جامعه س   اوتمتف
به مراتب   ،یاسی مشارکت س  و   نییسطح پا  ی در جوامع دارا  یاسیس  ینگینهاد  زانیدارد. م  یجامعه بستگ

ا آن جامعه  از  باالتر  یکمتر  از سطح مشارکت  که  م  یاست   یاسیثبات س  یباشد. در صورت  یبهره مند 
م  جامعه افزا  یحفظ  موازات  به  که  س  شیشود  وانسجام   یریپذ  قیتطب  ،یدگیچیپ  ،یاسیمشارکت 
ن  یاسیس  ینهادها  نهیو نهاد  یاسیسمشارکت   مولفه دو  به توجه . هانتینگتون باردیگ  یفزون   ز یجامعه 

 
1 Robert Sen . 
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 ی بهره از نهادها   یب  یعنی)  نیپراتور   و   یرا به دو گروه عمده مدن  یاسیس  ینظام ها   ،یاسیس  تیشدن فعال 

شدن به مشارکت، باالست و در گروه دوم نسبت   نهیکند که در گروه نخست نسبت نهاد  یم  می( تقسیمدن
 تر  ثبات جوامع بریتورین بی و  تر  ثبات با مدنی  جوامع  جهیاست . در نت  نییشدن به مشارکت پا  نهینهاد
 ( 119: 1387،  گتونتینهانباشند) می

بنا  زنان، سنگ  و  مردان  م  یحکمران  یمشارکت  است. مشارکت    ق یاز طر  ای  میتواند مستق  یخوب 
ک  یخوب وقت   یباشد. تحقق حکمران  یواسط قانون   ندگانینهادها و نما کما  و  که افراد مردم   در   فا  یاست 
 نعطف م  یباشند. مشارکت مردم در امور عموم  را دارا  شیخو  یحق مشارکت در امور عموم  ار،یشمار بس

که با   یمحسوب م یاسیس یدر هر جامعه  یو اجتماع ی اسیبه تحوالت س شود. تجربه نشان داده است 
ک  یفکر  ی  ندهیو با رشد فزا  ابد ی  یم  شیمشارکت همواره افزا  نیگذشت زمان ا مشارکت   ن یا  تیفیمردم 

که مردم عالوه بر انتخاب نما  ن یرود. بد  یباال م  ز ین  ی وارد م   ز ین  یاس یس  ر خود در متن امو  ندگان،یمعنا 
 ( 68: 1384)هاشمی، گردند

 1 فضا یاسیست یر یمد -4-2-1

ان دارد و در یجرت در آن یکه فعال ییدر زمان مناسب، با افراد مناسب در جا یری گمیتصم یعنیت یریمد
سازمان   یاعضا  یو مساع  هاکوشش  یباشد. علم و هنر هماهنگیگران میله دیواقع هنر انجام امور به وس

، منابع سازمان یت، مدیریمد یندی است. در نگرش فرآ یل به اهداف سازمانین یو استفاده از منابع برا  یر
کار میرس یرا برا  : دهدیرا انجام م یتیریفه مدیرد و چهار وظیگی دن به اهداف به 

 برنامه ریزی و تصمیم گیری  ✓
 ی سازمانده ✓
  یرهبر ✓
 (ی: جزوه درس 1393پور، یاحمد)کنترل ✓
فرمانروا  کسو یاز    ییایجغراف  یفضا س  ییعرصه  اراده  اعمال  تجل  یاسیو  و  آرمانیحکومت  و گاه  ها 
ق امور آن را به ینسم و تیت اداره، تنظیگر، حکومت مسئولید  ییباشد و از سویك میدئولوژ ی ا  یهاارزش

 
1 Political Management of Space 
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و   یاستگذاریمربوطه، س  ییسم فضای نامین دیط آن و همچنیات و شرایعهده دارد و متناسب با مقتض

تصم م  یریگمینظام  را شکل  فرآیخود  تحقق  س  یعنیمزبور    یندهایدهد.  اراده  و   یاسی اعمال  فضا  بر 
 سلسله  یسم فضا، با الگوهایامنیات و دیها از مقتضاستیس  یریرپذیت امور فضا، تأث یریمردمان آن، مد 

: 1390و همکاران،   ی؛ نظر2:  1392ا و همکاران،  یدارد)حافظ ن یکینزد ارتباط فضا یاسیس تیریمد یمراتب
کارکرد س  یریگمیقدرت تصم  ،اراتیسطح اخت(  2 کشور هم، تابع نوع یتقس  یواحدها  یاسیو  مات درون 

 یی فضا   یکپارچه، اقتدار واحدها یمتمرکز و    یهانظامباشد. در  یم  یدر سطح مل  یاسیستم سیدولت و س
مات یگر کارکرد تقسید  یاست. از طرف  یارات دولت مرکزیدرون کشور محدود بوده و تابع قبض و بسط اخت

: تأم  یاسیس  یهاد مورد توجه تمام نظامیکه شا  یکشور  ین خدمات و امکانات برا یاست، عبارت است از
کمیازمند و تسهیمناطق ن کارکرد در سطوح مختلف در ی. ایاسین سطح سیترنییت دولت تا پای ل حا ن 
-است)احمدی  بوده تیعنا مورد رانیا  یزیر در نظام برنامه  ییوسته به عنوان هدف غاین، پیپهنه سرزم

،  پ ر است. در یم مرتبط با آن قابل تفسیمفاهو   تیریمد قالب در  فضا یسازمانده معنا نیا ( در 2:  1384ور
سیریمد عناو  یاسیت  به  آن  از  مختلف  یکه  مین  نوع یاد  به  مدیا  یگردد،  خلق  و  نظم  اداره یریجاد  ت 

دسترسیسرزم و سهولت  ارائه خدمات  منظور  به  م  ین  مشهود  مدیمردم  سیریباشد.  از   ینوع  یاسیت 
غایریمد هدف  که  کشورهاست  در  تقس  ییت   جادیا منظور  به کشورها یداخل نی سرزم  یبندمیآن 

 ( 369: 1387است)حافظ نیا،  شده یدهسازمان اداره و  کنترل هدف با الزم دماتخ ارائه و  یهماهنگ
 
 پیشینه تجربی  -2-2

کرم) • ، ا با    یرانا  یاسالم  یجمهور  یدر قانون اساس  یستهشا  یحکمران(؛  1391حمیدپور
ک کارشناسی ارشد،  گوو پاسخ  یاسیبر مشارکت س  یدتا دانشگاه عالمه  یی، پایان نامه 

 یاسیدانشکده علوم س ی،طباطبائ
 یجمهور  ی در قانون اساس  ییو پاسخ گو  یاسی مشارکت س  ی شود که کارکردها  ی نامه تالش م  یانپا  یندر ا
بررس  یرانا  یاسالم گ  یمورد  که    . یردقرار  دارد  می  بیان  نامه  پایان  حکمراناین   «  یا  «یستهشا  یمفهوم 

که اصوال در منشور سازمان ملل متحد و حقوق ب  ی»حکمران ا  ینمطلوب«   یهشده و در سا   یجادالملل 
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ها و اسناد  یهبه مرور در اعالم یر اخ ی است، در چند دهه   یافتهسازمان ملل متحد پرورش  یها یتحما
پ  ی الملل  ینب توسعه  گون  است.ا  یدا گونا تشک  دارای مفهوم    ینکرده  ا  یلعناصر  چون   ی دهنده  هم 

کم  یت،فشفا گو  یتحا گذشته   یدر چند دهه    ی،باشد.از طرف  ی م  یاسیو مشارکت س  ییقانون، پاسخ 
گ یشانها  یاستس  ینموده اند تا در اجرا  یکشورها به آن توجه نموده و سع کار   یی از آن جا  .یرندآن را به 

گو  یاسیکه مشارکت س ردم ساالر نظام م   یک  یو از نشانه ها  یستهشا  مرانیاز عناصر مهم حک ییو پاسخ 
کارگ  یبه شمار م به  کارکرد قانون اساس  ینا  یریروند،  در  کشورها  تر  یعناصر توسط  که مهم  و    ینشان 

کشور  ینتر  یاساس کشور ا  یزانم  ینبنابرا  گردد.  یم  یاست، مهم تلق  یقانون هر  به مولفه   یز ن   یرانتوجه 
گو  یاسیاز جمله مشارکت س  یستهشا  یحکمران  یها  ی، و نظام حقوق داخل   یدر قانون اساس  ییو پاسخ 

  رسد. یبه نظر م یابیارز  قابل

ک  هایت صالح  یعمطلوب و توز   یحکمران(؛  1395راستین، عبدالرحیم) • بر مشارک   یدبا تا
کارشناسی ارشد،  در ا  یت شهروندان در نظام عدم تمرکز ادار دانشیران، پایان نامه 

 انسانی دانشکده علوم  واحد مرودشت،گاه آزاد اسالمی  
 یشهروندان در اداره امور و نظارت عموم  یشاخص مشارکت عمومنوییسنده این پژوهش معتقد است که  

کنار اتخاذ سبک ادار کارگزاران در  خوب مطرح  یاز حکمران ییعدم تمرکز به عنوان مولفه ها یبر عملکرد 
کارامد یاست که م . در قانون یافزایدب یاسالم یجمهور  ینظام حکومت یت و مشروع یتمقبول ی،تواند بر 

شد است و  ینیب یشمشارکت موثر شهروندان در ابعاد مختلف پ یبرا  یادیز  یها یتظرف یران،ا یاساس
گ کم  یبر مردم ساالر  یز نظام ن  یکل  یها  یاستس  یریجهت  مردم بر سرنوشت شان عنوان شده   یتوحا

کوچک ساز  یاز است، بعالوه ن گذار  ی دولت به   یسازمان ها   ی، به مردم شامل بخش خصوصامور    یو وا
مد و  نهاد  و شهردار  ی محل  یها  یتریمردم  قالب شوراها  ط  یدر  افتصاد   ینقوان  یها  توسعه   یبرنامه 

اخ  یفرهنگ  یاجتماع ده  دو  در  و  بوده  محسوس  ک  یر کشور  تا گ  یدبرآن  جهت  دولت  است.   یری شده 
و   ینقش شوراها، جامعه مدن  یشخود را بر جلب مشارکت عموم مردم، و افزا  یها و برنامه ها  یاستس

 ی، برنامه تحول نظام ادار   ی و اعالم نموده و با اجرا  یمتنظ  ییتمرکز زدا  یکردرو  اذو اتخ   یبخش خصوص
 یریتو قانون مد یقانون سالمت نظام ادار یلاز قب ینیقوان یبتصو ی،نظام ادار  یکل یها یاستابالغ س
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خوب نشان دهد، اما   ی حکمران  یخود را به شاخصه ها  یبندینموده است تا پا   یسع  ی،کشور  خدمات

کم زدا یرونی،و ب یدرون یها یتمحدود یبرخ یرشبا پذ عملدر  در بدنه وزارتخانه ها و سپردن  ییبه ترا
ون قوه در   یعدم تمرکز سازمان  یکرددر مناطق و استانها و اتخاذ رو  یشخو  یبه واحدها  ینسب  یاراتاخت
کم  یهمجر کرده است. دولت وحا را تنها نهاد صالح در زم  یت،بسنده   یان م  یتصالح  یعتوز   ینهکه خود 

کم زدا یکشور م  یو ادار یاسیس ینهادها کرده است.  یو عدم تمرکز سازمان ییداند به ترا  بسنده 

مدل ن  ینتدو(؛  1397یمی)نصراهلل ابراه  ید، سیهصبح   ین، محمدحس یراسمی،  کلبه دار •
ی،  چند سازمانه مشارکت مدن  یاسبزرگ مق  یموثر بر عملکرد پروژه ها  یحکمران  یظر

و دوم    یست(، سال بیراندر ا  یریتمد  ی )پژوهش ها  یفصلنامه مدرس علوم انسان
  ۴شماره 

چندسازمانه مشارکت   یاسبزرگ مق  یبر پروژه ها  یحکمران  یرگذاریاز تاث  یق پژوهش درک عم  ینهدف ا
که به منظور  یاسبزرگ مق یدر پروژه ها یحکمران یستمسدر این مقاله بیان شده است که است.  یمدن
تواند بر عملکرد    یکنند م  یم  یداتحت عنوان قرارداد مشارکت حضور پ  یمتنوع  یآن شرکت ها  یاجرا

و    ینهزم  ینا  موضوع در   یاتباشد. مطابق با مرور نقادانه ادب  یرگذار عملکرد پروژه تاث  یتمشارکت و در نها
 یدی از عوامل کل  یکیمناسب    یحکمران  یستمکه داشتن س  یدمشخص گرد  یتیقابه شکاف تحق  یابیدست
موفق  یرگذار تاث تحقنویسندگان  است.    یت بر  روش  از  استفاده  کتشاف  یفیک  یقبا  ا مشارکت   ی، و  شش 

روابط   یافتنداده ها و    یللبه منظور تح  یو از گراندد تئور  را مورد مطالعه قرار داده  یپارس جنوب  یباالدست
 ییبر آن شناسا  یرگذار موجود و عوامل تاث  یحکمران  یگام، مولفه ها   یندر اول  کرده اندآن ها استفاده    یانم
مطلوب با تکرار مصاحبه   یحکمران  ی؛ سپس مولفه ها ه استموجود مشخص شد  یحکمران  یامدهایو پ
گرد  یطشرا  ییو شناسا  یقجامعه تحق  یانم موثر بر عملکرد با   یو در انتها مدل حکمران  هیدبهبود ارائه 
 شده است. ینفعان طراح یمنافع ذ یتمطلوب و رعا یحکمران یارهایمع یامدهایپ

  یان موانع مشارکت در چالش م(؛  1395)ی طالب  ی، محمدعل  یوسفی  یمحمد حاج  یر ام •
پژوهشنامه ع  ،یراناارشد دولت ج.ا.    یرانمد  یدخوب از د  یو حکمران  یاسیفرهنگ س

 ۱سال دوازدهم شماره  یاسی،لوم س
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خوب   یحکمران  یاصل  یاست و هم از شاخص ها  یاسیمهم فرهنگ س  یاز مولفه ها  یکیمشارکت، هم  
م تحقق حکمران  یمحسوب  عنوان    یشود.  به  ها  یکیخوب  مدل  ممکن   یاز  مشارکت  بدون  توسعه، 

آن   یشاخص ها  یرو  یشموانع پ  یدخوب، با  یعدم تحقق حکمران  یچرائ  یبررس  یرو برا  یناز ا  یست،ن
گ  ی مورد بررس که بخش  یبا موانع متعدد  یران. مشارکت در ایردقرار  در فرهنگ   یداز آن را با  یروبروست 

 یو حکمران  یاسیفرهنگ س   یانموانع مشارکت در چالش م  یمقاله بررس  ینجستجو نمود. هدف ا   یاسیس
که از   ین مقاله ا  ین ا  یاست. سوال اصل  یرانا   یاسالم  یدر جمهور  یومتکارگزاران حک  یدخوب از د است 

ارتقاء مشارکت در   یروبروست و برا  یاسی در فرهنگ س  یمشارکت با چه موانع  یارشد دولت  یرانمد  یدد
که از د   ینمقاله ا  یهمورد توجه قرار داد؟ فرض  یدرا با  یخوب چه راهکارهائ  یچارچوب حکمران  یداست 

خوب عبارتند    کمرانیو ارتباط آن با ح   یرانا  یاسیموانع مشارکت در فرهنگ س  ینارشد، مهم تر  یرانمد
 یو تمرکزگرائ  یدولت شبه رانت  ی،مشکالت ساختار  ی،ضعف جامعه مدن  ی،استبداد زدگ  ی،منف  ییاز فردگرا

کردن دولت، تقو کوچک  کم  یبسط جامعه مدن  ی، مل  یمنافع و نمادها  یتکه   یم   یعموم  اراده  یتو حا
 خوب کمک کند.   یتواند به ارتقاء آن در چارچوب حکمران

بر همبست   یلیتحل(؛  1395)، عطاله زرافشان یجواد، چمران موسو،  زاده  یعل  یحاج •
یمطالعه مورد یمشارکت شهروند یزانو م یشهر یستهشا ییحکمروا یالگو ینب  یگ

 ۵۴ یاپیپ یایی،جغراف یفصلنامه فضا، یراز : شهر ش
ماین   با هدف سنجش  الگو  یراز شهر ش  یشهر  یریتمشارکت شهروندان در مد   یزانمقاله    یبر اساس 

 یشهر   یحکمران  یارهایمع  ینرابطه ب  یمعنادار  ی شده است و به بررس  ینتدو  یخوب شهر  یحکمران
گاه   ی،عدالت اجتماع  یی،و پاسخگو  یت)شفاف اثربخش  ییکارآ  ی،اعتماد اجتماع  ی،شهروند  یآ به یو   )
با متغ  یرهای متغ  وانعن مد  یر مستقل  نوع    یشهر  یریتوابسته مشارکت شهروندان در  پرداخته است. 
و   یمایشیاطالعات، پ  یباشد. روش جمع آور  یم  یهمبستگ-یفیو روش مطالعه توص  یکاربرد  یقتحق
 ز اده ابا استف   یق. حجم نمونه تحقه استصورت گرفت  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار    یلو تحل  یهتجز

کوکران گرد  ۴۰۰فرمول  محاسبه  استیدنفر  نتا ه  دهدنشان    یقتحق   یج.  ذهن  می  بعد  از   یل تما  ی که 
مد در  به مشارکت  بس  یشهر  یریتشهروندان  بستر  و  مورد   یبرا  یمناسب  یار باالست  در شهر  مشارکت 
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 یج اساس نتا   کند. بر   یم  یرویپ  یمشارکت شهروندان از سطح حداقل  ینیمطالعه وجود دارد. اما در بعد ع

متغ  یحکمران  یارهایمع  ینب  یرسون،پ  یهمبستگ  زمونآ مد  یر با  در   یریتوابسته، مشارکت شهروندان 
 وجود دارد.   یدار ی% درصد ارتباط معن۹۹ ینانبا اطم یشهر

• Stewart, k (2006) designing good urban governance inddicators: the import
ance of citizen pqrticipation and its evaluation in greater Vancouver. Canad
ianjournal of urban research 196-204 

 ینشان م،  ( انجام داده استیافتهتوسعه    یاستوارت در شهر ونکوور کانادا )کشور  یکه کند   یقاتیدر تحق
در ونکوور کانادا مورد   یرخوب شه  یحکمران   یمؤلفه ها   یر بر سا   یداست که با  یدهد مشارکت مؤلفه مهم

باشد.   یم  یشهر  وبخ  یحکمران  یچالش عمده برا   یک  یین. به نظر استوارت، مشارکت پایردتوجه قرار گ
 یحاتتا ترج  یدشروع شود که حداقل مشارکت از جامعه به وجود آ  یدها  ینبا ا  یدشهر با  یریتمد  یجهدر نت
دارد به سطح باال    یخوب شهر  یکه بر حکمران  ی اصل  یگذار   یر کمتر شود و مشارکت به خاطر تأث  یاسیس
 .یابدارتقاء  یتر

• Van Marissing, E, Bolt, G, and Van Kempen, R (2005).urban governance an
d social cohesion: effects of urban restructuring policies in two dutch cities.
urban and regional research center urecht, faculty of geosciences, Utrecht u
niversity,p.o. box 80.the etherlands 

که   انسجام   ینموده است. برا  ییر تغ  یمشارکت شهروندان از حکومت به حکمراناین مقاله بیان می دارد 
شهر  یحکمران افق  یازمندن  یخوب  محور  سه  بودن  ارتباط  عمود  یدنها  ی،در  افقیمباش  یم  یو  : ی. 

ب کن  ینانسجام  نهاد  ینشهروندان، سا ...؛  بیو  انسجام  تصمی:  انسجام بیها؛ عمود  یرندهگ  یمن   ین : 
 .یرندگانگ یمشهروندان و تصم
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 روش پژوهش

از جنبیتحق  ، زمر  هق حاضر در  ایتحق  ههدف،  توسعه  کاربرد  یقات  م  یو   آن  انجام  روش  و   ردیگ  یقرار 
روش   ی اطالعات بر مبنا  یگردآورو نوع موضوع مورد مطالعه،    ماهیت  به  توجه  با.  است  ی لیتحل  -یفیتوص

کاربرد  اسنادی  و   یا  کتابخانه ا  یبوده است.  م   ینبودن  رود  ارائه  تواند  یپژوهش  قابل   های  شهنده 
 ینا  یجباشد و استفاده از نتا یدر عرصه کشور یو حکمران یاسیس یریتدر مد گیری یماستفاده در تصم

شرا  هایبررسی  و    یقتحق بهبود  باعث  شده  راه  یطانجام  ارائه  و  ا  یدمف  های  حل  موجود   ینگونهدر 
گردد.   موضوعات 

 

 های پژوهش یافته 
که  مولفه مشارکت در امر حکمرانی   کمباعث می شود   مردم و مشارکت آنان نظارت    یققانون از طر  یتحا

بهبود عملکرد در عرصه سازماندهی منصفانه و    یساز  یمدر ارتقاء تصممشارکت    یتاهم. این  شوداعمال  
کم  یادینبن  یجا از روشها  یندر اسیاسی فضا تاثیرات فراوانی دارد.   تحول   یقانون برا   یتکه ارمغان حا

 (:Iutisone,2005: 77)شود یداده م یحتواند باشد به اختصار توض  یم با مشارکت مردم، یحکمران در 

کم  یقانون حث اول:مب ➢  یتبودن حا
از قانون   ا  یهمان قانون  یاقانون مستلزم اطاعت  که دو جنبه دارد: اول  با   ینکهبودن است   یداز قانون، 

ک  ییآنها  یاز سو   هیاقدام غال  ینکرد. ا  یرویپ که به دنبال قانون و نظم هستند تا   یردگ  یقرار م  یدمورد تأ
اجرا قانو  یبا  انگارانه  ا  نسهل  کنند.  کم  ینمقابله  حا از  است   یتجنبه  عموم  به  هم  قانون خطابش 
رود قانون  یکه انتظار م یکسانقانون ) یانو هم به مجر (کنند یترود از قانون حما یکه انتظار م یی)آنها
ا  یادهرا پ   یاست. قانون  یبودن معطوف به اقدامات مقامات عموم  یانونکه ق  ییتا جا  ینکهکنند(. دوم 

آنها در محدوده اخت  بودن مستلزم آن که  کنند. بنابرا  یاراتی است  آنها داده شده است. عمل   ین که به 
 یب ترت  ینبه موجب قانون اجازه داده شده باشد. بد  یدبا  یو اقدامات مقامات عموم  یماتتصم  یتمام
کارانهمات دلبخواهانه و ر یبودن مانع از تصم  یقانون خود   ههالبدا  یمانع از »عدالت ف  یگر و به عبارت د  یا

 ( Jowell, 2007: 19)شود یکامگان« م
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 یت مبحث دوم: قطع ➢

کم  که قانون مشخص و از قبل معلوم باشد.    یتحا گفته است   ییدر جا  یلندمانقانون مستلزم آن است 
کمتر تصم  یعام مشخص، حت  ینقوان» گر بد باشند  اتخاذ   یشپ  ینقاعده  مع  یک  یکه بر مبنا  یماتی ا

گفین  یکزنند« ها  یلطمه م  ینشده باشند به آزاد رفتار   انسیککه همه ما به صورت    یزمان  تا»  :ته استز 
است که قاعده    ین.« مساله مهم ایمکن  یرانندگ  یابانچپ خ  یاندارد که در سمت راست    یتیاهم  یمکن  یم

که بتوان  ین به ما ا مساله مستلزم آن   ینو ا   یمکن  ینیب  یشپ  یرا به درست  یگرانرفتار د  یمامکان را بدهد 
که قاعده مز گردد و حت  بور است  گاه  یبر همه موارد اعمال  گر  کن  یا مزبور   که قاعده  یماوقات احساس 
که استقرار قانون رابطه مستق  ینشان م  یبررس  .ناعادالنه است کاهش    یمیدهد  که مانع نهادفسبا   ی اد 
کم  یبرقرار  یطاست دارد. در شرا  یتوسعه اقتصاد  ی برا  ییاجرا  یقانون قدرت مسئوالن دستگاهها  یتحا

پس از  یه، که در مورد فساد در روس یقیتحق یگردد. بر مبنا یدادن اقدامات دلخواهانه محدود م نجاما
کم  یشورو  یفروپاش  یآن است که حت  ی قانون به معنا  یتانجام شد به صراحت آمده است که فقدان حا
 ( Ibid: 26)در ابهام قرار دارد یز ن یتمالک
 

 (  یوستگیانسجام و پ یکدستی،مبحث سوم: با ثبات بودن ) ➢
 یجهبخشد در نت  یها را ارتقا ماستاندارد  ،طرفانه  یاعمال ب  یقواعد حقوق  یقها از طر  یاستکردن س  یادهپ

تحقق   یاز عوامل مهم و مؤثر برا  یماتتصم  یکپارچگیتوان رفتار مشابه داشت. ثبات و    یبا موارد مشابه م
دولت و   یانصاف از سو  یتمتفاوت با موارد مشابه به مفهوم عدم رعا  ی . رفتارهاستمطلوب ا  یحکمران
عموممقام معن  یات  به  خود  که  اساس  یکینقض    یاست  اصول  است.  یحکمران  یاز  و مطلوب  )هاف 

  (256: 1384همکاران: 
کارآمد ➢    یمبحث چهارم: 

 ء بر قانون به سو  ینشده است اما اقدام مبتن  ینیب  یشقانون پ  یتدر ماه  یزیچ  ینبا آنکه به ظاهر چن
شوند   یکه از آن متأثر م  یرا به اشخاص  یعموم  یها  ی، خط مشهست. قواعد  یز ن  یو اثر بخش  یکارآمد
کند. به عنوان   یم  یلقواعد را تسه  ازی س   یادهپ  یعموم  یخط مش  یضاحاعالم و ا  یندکنند. فرآ  یاعالم م
استاندارد،   یر ز   ی،فهرست مختصات خانه ساز  یکبا    یدر حقوق شهرساز  ینظام منطقه بند  یکمثال،  
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دهد که خود را   یامکان را م ینبه مردم ا ینهادر دانشگاه همه ا یرشپذ ی الزم برا یت درجات علمسیبا ل

 یم شود از منظر تصم یثمر اجتناب م یب یعملکردها از  یبترت ینبد .ق دهند یبا استاندارد مطلوب تطب
درباره آنها صرف کرد امکان   یریگ  یمهر مورد و تصم  یبررس  یبرا  یدکه با  یبا وقت  یسهسازان ، قواعد در مقا

 یکشدن در    یرفتهپذ  یالزم برا  یآورند به عنوان مثال درجات علم  یتر را فراهم م   یعسر  یریگ  یمتصم
گ  یروشن مورد بررس  رتتواند بصو  یدانشگاه م کاهش م   یشانیقواعد پر  ینبنابرا  یردقرار   ی و اظطراب را 

، از   یفشوند به موجب توص  یبه مورد ممورد    یریگ  یمتصم یبرا  یدهند و مانع از مصرف انرژ  کس وبر ما
غ از دلبستگ  ینبدون حب و بغض و بنابرا  یدار   یوانکه د  ییآنجا  کنند   یبا عواطف، قواعد را اعمال م  ی فار
 یم کردن تصم  یزولهاست و ا  یبه چهار چوب حقوق  یعاطف  یر طرفانه و غ  ی ب  یکردیمتضمن رو  ینبنابر ا

 کند یم یر مکرر امکان پذ ینظر ها  یدرا از هرگونه فشار تجد یرندگانگ

 گیریبندی و نتیجه جمع
کم که توسط    یتحا و مدیریت می شود،  حکومتو حکمرانی  و در عرصه سرزمینی اجرا  از   سازماندهی 

نظر نما  یاسی قدرت س  یها  یهجمله  که  ا  ینگر است  و ساختار   یانم  یاسی و س  یادینبن  ی رابطه  مردم 
کارآمدی    . باشد  یم  یز قدرت دولت ن  ینهاد کشور می تواند  و مشارکت مردم در عرصه قدرت و مدیریت 

را   و..  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  ابعاد  همه  در  وضعیت  حکمرانی  بهبودی  راستای  شود. در    سبب 
تحک  یتظرف  ین اهمچنین   وفادار  یمبه  حکو  یانم  یعلقه  و  کمان  انجامد. شوندگان    متحا می 
کم  ی علقه، معمار  یناستحکام ا  ی روش برا  ینکارآمدتر که   یبراساس روش حکمران  یتحا مطلوب است 

کم  یادینیمحصول تحول بن هم بایستی مفهوم که    ینبد  ؛شاهد بوده است  یخدر طول تار   یتاست که حا
کامل و دقیق در مدیریت سیاسی فضا اجرایی شو ابعاد حکمرانی به طور  از مردم و همه  د و هم اینکه 

کارها استفاده شود. مشارکت آنان در   اجرای فعالیت ها و 
خوب   یحکمران  یاصل یاست و هم از شاخص ها  یاسیمهم فرهنگ س یاز مولفه ها  یکیمشارکت، هم     

م تحقق حکمران  یمحسوب  عنوان    یشود.  به  ها  یکیخوب  مدل  ممکن   یاز  مشارکت  بدون  توسعه، 
آن   یشاخص ها  یرو  یشموانع پ  یدخوب، با  یعدم تحقق حکمران  یچرائ  یبررس  یرو برا  یناز ا  یست،ن

بررس گ  یمورد  طر  یندیفرآ  یحکمرانتحول    ینبنابرا  .یرد قرار  آن  از  که  قدرت   یقاست  و  کمیت  حا هم 
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درباره حقوق و تعهدات خود اعمال   ، ندکن  یانخود را ب  یقعال سیاسی و مردم می توانند در عرصه اجتماع  

که شامل   یتهنر هدا  یحکمران  .بخشند  یلخود را تعد  یو تفاوت ها  یندنظر نما جوامع و سازمانهاست 
فرآ  ینتعامل ب اتخاذ تصم  ییها و سنت هایندساختارها،  اظهار نظر    و نحوه   یمکه نحوه اعمال قدرت، 

کنندگان   ینرابطه ب  یحکمرانتحول  کند. در    یرا مشخص م  ینفعانذ  یر شهروندان و سا  مردم و حکومت 
گروه، که  مطلوب    یحکمران  با مشارکت و روابط متقابل هر دو   یبه توسعه انسان  یابیدستبدست می آید 

  را باعث می شود. یدار پا
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