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  با تاکید بر نظارت همگانی ارزیابی نهادي حکمرانی شهري در تهران
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  چکیده  

زمینه تحقق و  اجتماعی، فصل مشترك و در واقع پیش -یک نهاد عرفیعنوان   به» نظارت همگانی«

شود. تجربه و  یمهاي آن در بعد شهري محسوب دستیابی به دیگر مالحظات حکمرانی و شاخص

سال اخیر گواه این فرضیه هست که  10مجموعه مدیریت شهري تهران در طی  1888عملکرد سامانه 

حلقه واسطی براي  و شهري حکمرانی زمینه پیش بومی، نهاد یک  جایگاه تواند در یم همگانی نظارت«

سازي و تحقق رویه نهادي نظارت همگانی با این سامانه با مأموریت تسهیل». باشد هاي آن شاخص تحقق

نمودن امکان و شرایط الزم براي مشارکت و نظارت همزمان شهروندان بر مجموعه مدیریت شهري فراهم 

پذیري و ایجاد اعتماد متقابل بین ذینفعان گویی، مسئولیتسازي پاسخ (عوامل و عملکردها)، در نهادینه

تواند و میشهر تهران و شهرداري در چارچوب الگوي حکمرانی شهري به شکل قابل توجهی موفق بوده 

  کار سیاستگذاري باشد.  در قالب یک الگوي ملی در دستور

  

  

گویی و حکمرانی، حکمرانی شهري، نهاد، نظارت، نظارت همگانی، پاسخ کلیدي: گانواژ

  مشارکت
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  مقدمه 

هاي نهادي در ایجاد انگیزه، توانمندسازي و مشارکت دادن افراد در  ها و قابلیتظرفیت

پذیري متقابل از سوي شهروندان و مدیران شهري مسئولیتشهري و واقعیات زندگی روزمره 

در راستاي  ،مردمی تانظر نقطهگویی از سوي مجموعه مدیریت شهري تهران به و پاسخ

شود که در قالب آن بستري نهادي محسوب می 2»همگانینظارت «است.  1»حکمرانی شهري«

ها، تعیین  گیري یمتصمدر  عمالً ،شهروندان تهرانی در کلیه امور شهرداري ضمن نظارت مستمر

مربوط به شهر محل سکونت خود  مسائلها و حل مشکالت و  یزير برنامهها،  یمش خط

و پرداختن به  مفهوم حکمرانی شهريمندي از در این راستا، با بهره .نمایندمشارکت می

هاي نظارت همگانی در ها و قابلیت، ظرفیتالگوي اجراییعنوان   به 1888سامانه تجربیات 

تبع آن افزایش شفافیت و گویی و بهسازي امر پاسخافزایش مشارکت فعاالنه مردمی، نهادینه

ي کاربردي و ها جنبهتوصیفی این پژوهش گیرد. سالمت اداري مورد مطالعه و ارزیابی قرار می

ي استفاده زیر برنامهي و ریگ میتصمهمزمان دنبال کرده تا از نتایج آن در  صورت بهمبنایی را نیز 

براي جهت ارتقاي فرآیندهاي موجود نیز شناسایی و مطالعه گردد.  ها تیواقعشود و حقایق و 

اي و اینترنتی بهره برده شده است و در خصوص  مبانی تئوریک تحقیق از منابع کتابخانه

ي ها اطالعات از طریق مجاري رسمی مانند اسناد و گزارشنیز  ي سازمانیها داده يآور جمع

   آمده است. دست سازمانی، مشاهدات و تجربیات مستقیم بهرسمی 

  طرح مسئله

بوده بررسی  پژوهان دانشحکمرانی همواره مورد توجه محققان و آنچه در ادبیات مرتبط با 

هاي رسمی و عینی آن بوده ي این مفهوم از بعد سازمانی و کارویژهها شاخصمبانی و ارزیابی 

مورد » نظارت همگانی«در این پژوهش حکمرانی با نهادي غیررسمی و بومی  آنکه حالاست. 

ي ها شاخصي آن موفقیت حاصل شود ساز نهینهادق و در تحق زانیهر مکه به  شده واقعتحلیل 

در حکمرانی نیز نمود و ظهور بیشتري دارد. در این خصوص از نگاه نویسندگان این  موردنظر

مکانیسم نظارت در کشور ایران یکپارچه نیست. فاقد ساختار و رویکرد مشارکتی است،  ،مقاله

بنابراین  می نیز بهره نبرده است.با بستر جامعه بیگانه است و از الگویی واحد و بو

بر محور شناسایی مشکل اصلی نبوده و بیشتر به معرفی  ها يزیر برنامهسیاستگذاري و 

که نتیجه این امر  شده پرداختهي جایگزین (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ...) ها ياستراتژ

                                                             
1- Urban Governance 
2- Public Supervision 
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در ) 273: 1376پور، و فاقد نگرش سیستمی و جامع (عاصمیافزایش مراکز نظارتی متعدد 

دلیل تعدد نهادهاي نظارتی، کارایی الزم و مورد همچنین بهبوده است.  روکراسی رسمیبدنه ب

و حتی تعارض و همپوشانی را در اعمال نظارت نیز انتظار از این نهادها نیز حاصل نشده است 

کردهاي کژکاریکی از دالیل رسد  یم به نظر ).5: 1390(موسوي و موسوي، شاهد هستیم 

ی، رشوه، موازي کاري، عدم کارایی و خواه ادهیزي، خوار رانتمتعدد سیستم اداري همچون (

که مشکلی  باشد یمتوجهی به بعد همگانی نظارت  ي و ...) غفلت و بیور بهرهضعف در 

همواره بعد چرا که ي است. سیاستگذارجامعه امروز ایران و نیازمند » مبتالبه«عمومی و 

عمل اصل  هاي سازمانی و سلسله مراتبی قرارگرفته و در الشعاع نگرش تحت همگانی نظارت

نظارت نیز اثربخش نبوده است. همچنین مطالعه بعد عمومی نظارت از این جهت که در پی 

ي ها سیاستکه  شود یمي محسوب سیاستگذاردر راستاي  ،دستیابی به اهدافی متناظر است

وارسازي اجراي راهبردها و حصول به اهداف توسعه در بعد شهري به دنبال همناشی از آن 

نظارت همگانی در پی در همین ارتباط، ). 31و  30: 1390شهر است (کاظمیان و میرعابدینی، 

عنوان   بهي است که ریپذ تیمسئولتقویت روحیه ایجاد دولت پاسخگو، مدیریت کارآمد و 

دیگر  رأسدو  کننده نیتأمو  شود یمي شهري شناخته سیاستگذار» مثلث بهینگی«سوم  رأس

تغییر «، تمرکز بر رأسباشد. در این  می» همبستگی اجتماعی«و » رقابت اقتصادي«مثلث یعنی 

بخشی به تصمیمات دهی و مشروعیتي شکلها وهیششهرها،  در خصوصاندیشه و تفکر 

شهري ي اقتصادي و اجتماعی ها انیبني شگرف بر ریتأثسیاسی و اصالحات نهادي که داراي 

  ).295-296: 1389محمدي، است (ملک» باشدمی

  مبانی نظري

، 1»انتخاب عمومی«توان به نظریه  شهري می ترین نظریات حاکم بر عرصه مدیریتاز مهم 

اشاره کرد: در نظریه انتخاب » حکمرانی شهري«و  3»رژیم شهري«، 2»ماشین رشد«هاي  نظریه

- ) تلقی می62و  61: 1391(نادران و رضائی،  زادروندر مبانی آن،  عمومی که عوامل اقتصادي

شهري و توسعه  هاي بین شهري تا حد زیادي به رقابت در مدیریتنیز مشارکت مردمی  ،دنشو

با نوشتن کتاب  5و موالچ 4لوگان. )Heningburg, 1999: 64-65( اقتصادي شهرها بستگی دارد

). در 141: 1385(اکبري  است» اشین رشدم«معتقد هستند که شهر شبیه به یک  6»اقبال شهري«

                                                             
1- Public Choice 
2- Growth Machine 
3- Urban Regime 
4- Logan, John 
5- Molotch, Harvey 
6- Urban Fortunes 



 1395 زمستان، 4   ، شماره2   ، دورهپژوهشی سیاستگذاري عمومی -  فصلنامه علمی                 74

یابد و مبادله آن براي باال بردن سرمایه در گردش  ارزش می 1»مکان«چارچوب این نظریه 

و فقط مالکان زمین، توسعه  )Rodgers, 2009: 5( یابد ها افزایش می سهامداران و رقابت بین آن

ها قادرند فرآیند  ی و نظایر آني ساختمانها شرکتوساز، بانکداران،  گران یا عامالن ساخت

(کاظمیان و  کاري کنند تا موجب رشد بیشتر شهر شود ریزي را به نحوي دست برنامه

گرایانه ماشین با الهام از نظریه نخبه 3و کالرنس استون 2استفن الکین ).30: 1390میرعابدینی، 

ها در  همه گروه پذیرند که نقش رشد، نظریه رژیم شهري را مطرح کردند. آنها هرچند می

ها بر تصمیمات  گیري برابر نیست و بعضی از اجتماعات تجاري بیش از سایر تشکل تصمیم

» مباحثه«و » گفتگو«اثرگذارند ولی معتقد هستند این اثرگذاري بر قدرت از طریق یک فرآیند 

هاي تجاري ممکن است ظاهراً مسلط شوند ولی  و گروه ها شرکتشود. بدین ترتیب  انجام می

-144: 1385(اکبري  برند پیش می کارها را به  هاي سیاسی، با سایر گروه» همکاري«از طریق 

). مفهوم رژیم شهري قدرت را در شهرها پراکنده و در قالب یک ترتیبات جمعی برآمده 142

 یی اعمال حکومت را با رویکرد تقسیمبیند که توانا هاي محلی و بخش خصوصی می از دولت

بدین ). Mossberger And Stoker, 2001: 811-812( آورددست میکار بین دولت و بازار به 

با الهام از نظریه  شهري طور مشخص حکمرانی و به 4حکمرانیبه بعد،  1990ترتیب و از دهه 

- از ضرورتچندوجهی بودن گرایی و و، تعامل، مذاکره، چندجانبهگفتگاینکه شهري و   رژیم

   .شود اهمیت یافتهاي توسعه شهري محسوب می

 1950هاي در دهه» دولت بزرگ«حکمرانی در تئوري حسب مشکالت و نواقص دو نظریه 

را  »دولت کارآمد«، بستري نظري استقرار 1990در اوایل دهه » دولت کوچک«و  1970تا 

اي نشئت گرفته از جامعه مدنی و کنشگران فراهم ساخته است. حکمرانی فرآیندها و ساختاره

 ,Scko Lange(گیري مشارکت دارند سازي و تصمیمغیررسمی است که در فرآیند تصمیم

ها منافع خود  ها از طریق آن نهادهایی است که شهروندان و گروه«نی همان حکمرا ).3 :2009

کنند و  کنند، به تعهدات خود عمل می شان را مطالبه می کنند، حقوق قانونی را تأمین می

بانک جهانی و محققان عرصه مدیریت،  ).69: 1387(قلی پور، » دارند هایشان را بیان می تفاوت

گویی (مشارکت مردم در امور عمومی و پاسخ 5گوییاسخپحق اظهارنظر و  مانند هایی شاخص

، کنترل 1، حاکمیت قانون8، کیفیت بروکراسی7، کارآمدي حکومت6، ثبات سیاسیمسئوالن)

                                                             
1- Place 
2- Elkin, Stephen  
3- Stone, Clarence  

باشد و در لغـت بـه معنـاي     می Governance) و معادل فارسی Huther & Shah, 2000: 2مفهومی چند وجهی(حکمرانی  - 4
  ). 698: 1380حکومت، فرمانروایی و راهبري نیز آورده شده است (حق شناس و دیگران، 

5- Voice and Accountability 
6- Political Stability 
7- Government Effectiveness 
8- Regulatory Quality 
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 اقتصادي مدیریت و اجتماعی توسعه شهروندان، مشارکت )،World Bank, 2003( 2فساد

)Huther & Shah, 2000: 2(هاي پارلمانی، پشتیبانی نهادي و دفاع از حقوق بشر ، حمایت

(Roberts & et al, 2007: 970) دستیابی در میزان هر بر که اند نموده معرفی حکمرانی براي را 

مطابق برنامه توسعه  .یابد بیشتري می تجلی حکمرانی شود حاصل موفقیت ها ویژگی این به

درآمد و کسانی که بیشتر از همه در  کم حکمرانی براي افراد 2005سازمان ملل در سال 

وجود  سازي و توزیع منافع را بهپذیرند، فرصت اظهار بیان در تصمیم ریزي تأثیر می برنامه

مطالعه  5و رودریگز 4، هلفانی3از نظر مک کارنی .(Roberts & et al, 2007: 970)آورد  می

تفاوت وجود دارد و اصل تفاوت بین این دو چرا که کردن ضرورت دارد حکمرانی و حکومت

 Scko(شوندگان است  کنندگان و حکومت هم در رابطه جامعه مدنی و دولت و بین حکومت

Lange, 2009: 16(. ی شده هاي تحمیل خودتنظیمی جایگزین چارچوب« ،در حکمرانی

در حکمرانی، منتخبان قدرت، نمایندگی و  ).14: 1392(منصوري و فاضلی، » شود می

به نحو احسن و و توانمندسازي شهروندان پذیري خود را در برابر همه اقشار جامعه  مسئولیت

(اهمیت  شود اخذ می ید همگانیهاي مهم با تأی کنند و تصمیم صورت مرتبط دنبال می به

  ).Schwab et al, 2001: 19-21(مشورت و اجماع) 

  حکمرانی در اسالم

معیارهاي اصلی دین اسالم همچون انصاف و حکمرانی در یک معناي بسیط با اصول و 

ها، دعوت  پذیري متقابل حاکمان در قبال مردم و مردم در برابر آنمحوري، مسئولیتعدالت

 6عمران،  سوره آل 159سوره نساء،  29همگان به مشورت و مشارکت در امور و ... (آیات 

ات اسالمی) تطابق دارد. سوره نجم و همچنین در سنت و دیگر روای 40تا  38سوره اعراف، 

و إِذا حکَمتُم «...رعایت عدالت و انصاف تأکید داشته است؛  همواره بر در مقابل تبعیضاسالم 

نساء: آیه (سوره » بینَ النَّاسِ أَنْ تَحکُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نعما یعظُکُم بِه إِنَّ اللَّه کانَ سمیعاً بصیراً

قرآن کریم مشورت و دعوت همگان به مشارکت در امور حتی با مخالفان براي  در). 58

و الَّذینَ استَجابوا لرَبهِم و أَقَاموا الصلَاه و «صراحت بیان شده است:  حاکمان اسالمی نیز به

نین در حکمرانی همچ ).38(سوره شوري: آیه » و مما رزقْنَاهم ینْفقُونَ شُوري بینَهم أَمرُهم

اند و افراد عادي و کارکنان  اسالمی، حاکمان امر نسبت به اقدامات و تصمیمات خود مسئول

فَلَنَسئَلَنَّ الَّذینَ أُرسلَ إِلَیهِم و لَنَسئَلَنَّ «باید نسبت به عملکرد و رفتار خود پاسخگو باشند: 

                                                                                                                                               
1- Rule of Law 
2- Control of corruption 
3- McCarney  
4- Halfani 
5- Rodriguez 
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ال عهد و پیمان در این آیه سفارش ). همچنین مسئولیت در قب6(سوره اعراف: آیه » الْمرْسلینَ

در اندیشه حکومتی  ).34(سوره اسراء: آیه » إِنَّ الْعهد کَانَ مسئُولًا	وأَوفُوا بِالْعهد«شده است: 

ضرورت و یک شاخص جاویدان و همیشگی براي مثابه   بهگویی پاسخ ،حضرت امیر (ع)

که مطلب و سخن حقی که به من  هرگز گمان مبرید«ایجاد و استمرار حکمرانی است. 

کسی که شنیدن و عرضه حق و عدالت  ...گویید برایم سنگین باشد و از آن ناراحت شوم  می

 ...). «317: 1385(نهج البالغه، .» .. بر او دشوار باشد، عمل به آن برایش دشوارتر خواهد بود

حاضر توانند شد... در براي دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن 

سو شوند تا سخنگویشان برابرشان فروتنی بفرما تا سپاهیان، یاران، نگهبانان و پاسبانان به یک

  ). 417و  415(همان:  ...س و بی لکنت زبان سخن خویش بگوید هرا بی

  حکمرانی شهري

 آنچه در این نوشتار مورد توجه است بعد شهري از حکمرانی و ضوابط شهر در بستر

شوند که در  به نظر ارسطو اعضاي جامعه در صورتی شهروند محسوب میباشد.  حکمرانی می

، به نقل از غفاري 1364(ارسطو شوراي مدیریت شهر عضویت و ارتباطی نزدیک داشته باشند 

فرآیندي مستمر است که از مطابق گزارش سازمان ملل شهري  حکمرانی ).451: 1387نسب، 

دل منافع متضاد و متفاوت ذینفعان در چارچوب نهادهاي رسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان 

هاي متعدد و حتی  شهري گروه حکمرانیواسطه  به  .)Scko Lange, 2009: 17(آید  به دست می

نامه توسعه شوند. بر صورت مشترك در اداره شهرها دخیل می مختلف در کارکرد و ماهیت به

، چندین شاخص یا اصول 2003سال » 1شهري ابتکار عمل حکمرانی«سازمان ملل در گزارش 

پذیري، رویکرد مبتنی بر اجماع، عدالت و  کلیدي؛ مشارکت، قانونمندي، شفافیت، مسئولیت

گویی، نگاه کالن و استراتژیک داشتن، تحقق درآمدهاي انصاف، کارآیی و اثربخشی، پاسخ

-UNDP-TUGI, 2003: 160(شهري برشمرده است  امنیت شهري را براي حکمرانیمالیاتی و 

پذیر  حکمرانی ساکنان شهرها را از یک شهروند انفعالی به یک شهروند فعال و مسئولیت .)162

جان نیستند بلکه عامالنی فعال هستند و  نماید. در این رویکرد، شهروندان اشیاء بی تبدیل می

ي دخالت دهد. حکمرانی شهري با سیاستگذارعاالنه در تمامی مراحل ها را ف دولت باید آن

) و فراهم کردن فضاي 681: 1391افراد در عرصه اجتماعی (معصومی راد،  2توانمندسازي

پذیر بوده و  رقابتی، از شهروندان انتظار دارد که در مدیریت و اداره امور خود مسئولیت

). 20: 1392زاده و اسدیان،  (ابراهیم دهندانجام را قدامات ضروري جهت بهبود این امور ا

                                                             
1- The Urban Governance Initiative 
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توان به  ها می ترین آن تحقق حکمرانی در بستر شهر مستلزم مقدماتی است که از مهم

ها در امور، تقویت سرمایه اجتماعی و  توانمندسازي شهروندان، تسهیل مشارکت فعاالنه آن

ترین  مهم ،هادسازي اجتماعیمطابق این پژوهش، نهاد و ن. کردنهادسازي اجتماعی اشاره 

در » Instituer«نهاد از ریشه . هستندحکمرانی شهري تحقق اصول و مقدمه براي  زمینه پیش

1). رودز180: 1367آید (بیرو،  برمی» ساختن«و » تثبیت کردن» «مستقر کردن«التین به معناي 
 

، همچنین نفوذ قواعد پردازد معتقد است این نظریه به بررسی علل و نتایج نهادهاي سیاسی می

ها بر رفتار سیاسی در کانون مطالعه نهادهاي سیاسی قرار دارد و این قواعد هستند که  و رویه

). نهاد تنها به معنی دولت، سازمان و 89-92: 1384کنند (مارش و استوکر،  رفتار را تجویز می

نیز در زمره نهادها  هاي قانونی ها، هنجارها، رویه نهادهاي وابسته به آن نیست؛ بلکه عرف

اجتماعی و  -شوند. نهاد در یک تعریف موسع، روش تنظیم روابط انسانی محسوب می

چگونگی انجام امور و رفتارهاي اجتماعی است. نهاد در معنی جدید فراتر از سازمان است و 

و  گردد. شبکه اي خود نهاد تلقی می گیرد و شبکه و ارتباطات شبکه اي به خود می مفهوم شبکه

تواند  اي و نهادي می تعامل خودتوانمند است، عامل قدرت و ثروت است و تعامل شبکه

نشان  نودي قبل از دهه ها سیاست). همچنین تجربه 26- 23: 1388آفرین باشد (اشتریان،  نقش

هاي خوب در محیطی با نهادهاي بد پایدار  گذاري و حتی سرمایه ها سیاستدهد که  می

سازي  ). در واقع حکمرانی همان فراهم434و  431: 1383خیرخواهان، (میدري و  مانند نمی

قدرت در  ها آنواسطه   آمیز نهادهاي پشتیبان براي کارکرد مناسب بازارها است که به موفقیت

 (Roberts & et al, 2007: 970)» پشتیبانی نهادي«). 454شود (همان:  یک کشور اعمال می

چارچوب حکمرانی را فراهم  گیري در ها و تصمیم شبکهگیري  براي شکلبسترهاي الزم 

2از نگاه آمارتیاسن نمایند. می
نهادها مسیر تحول جوامع بشري در تاریخ را  3و داگالس نورث 

اند و در مناسبات اجتماعی و تقسیم ثروت ملی و  کنند، قوانین بازي در جامعه مشخص می

هاي نهفته در مبادالت  ساختارمند شدن انگیزه کننده دارند، سبب تعیین حقوق افراد نقش تعیین

: 1382شوند (یوسفی،  اند و موجب باروري جامعه و کلید فهم تغییرات تاریخی می بشري

در واقع ». دهد کنند اقدامات مقامات دولتی را شکل می هایی که نهادها ایجاد می انگیزه). «145

تیبان براي کارکردهاي مناسب پش آمیز نهادهاي سازي موفقیت همان فراهم شهري حکمرانی

مطابق با نظریه نهادي،  ).454(همان: شود  اعمال میو اقتدار قدرت  ها آنواسطه  به است که 

عنوان یک عرف و رویه مدنی، نهادي پشتیبان و موجب ساختارمند شدن نظارت همگانی به

  شود و در جهت حکمرانی شهري است.اجتماعی میهاي   انگیزه

                                                             
1- Rhodes  
2- Amartya, Sen  
3- Douglas, North   



 1395 زمستان، 4   ، شماره2   ، دورهپژوهشی سیاستگذاري عمومی -  فصلنامه علمی                 78

  همگانی در جهت تحقق حکمرانی شهري نهاد نظارت

و ضرورت  1»نظارت اجتماعی«به نظریه همگانی شناختی نظارت  هاي فکري و جامعه ریشه

تداوم حیات اجتماعی درگرو وجود و بقاي آن «گردد که  همبستگی در اجتماع انسانی برمی

ی بودن فرضیه اصلی نظریه نظارت اجتماعی ارضا نشدن). 171: 1389(میرسندسی، » است

: 1391 و دیگران، (پارسامهر جامعه استماهیت انسان و قابلیت بهنجار یا ناهنجار بودن افراد 

، ازرا 3، هربرت اسپنسر2شناسانی همچون ایمیل دورکیم نظارت در این معنا در آراء جامعه). 94

 با اشاره به )1820-1903( هربرت اسپنسرو دیگران مورد توجه قرارگرفته است.  4پارك

تنظیم امور داخلی و در جامعه را  کننده تنظیم هاي ، وظیفه کانون»کننده تنظیمنظام «ضرورت یک 

بر روابط اجتماعی را دو نوع نظارت و  )140و  139 :1385 (کوزر،داند  مینظارت اجتماعی 

نظارت ایجابی و نظارت سلبی. در نظارت ایجابی افراد تشویق به کنش و انجام داند:  میحاکم 

(میرسندسی، گردد  افراد مینظارت سلبی مانع از اقدام و کنش  آنکه حال گردند مین عملی داد

فردي  هاي گرایشاجتماعی بر  هاي نظارت« )1858-1917( ایمیل دورکیمنظر از  ).172: 1389

 و بیش  کم هر فردي در محدوده خودش که چندان، نهد میرا  هایی محدودیت رشته یک

هدف و  سان بدینمیدان دهد ...  هایش بلندپروازيبه  تواند میتا چه حدي  دهد میتشخیص 

رابرت ازرا  در نگاه ).192و  191 :1385(کوزر،  »شود میسرانجامی بر سوداهاي فرد نهاده 

». نظارت اجتماعی واقعیت اساسی و مسئله کانونی جامعه است«نیز  )1864-1944( پارك

است و کارکرد آن، سازمان دادن، یکپارچه کردن و  کننده رتنظایک سازمان  جا همهجامعه در «

مان اجتماعی به نسبت پایدار، زیک سا». جامعه است کننده ترکیبافراد  هاي تواناییجهت دادن 

نظارت اجتماعی در فائق آمدن بر نیروهاي متنازع چندان  هاي مکانیسمهمان است که در آن، 

   ).477و  476 :1385(کوزر،  به دست آید ها آنتوفیق داشته باشند که توافقی میان 

شناسان مکتب شیکاگو که توان در افکار جامعه هاي فکري نظارت همگانی را می ریشه

به نقل از  Garland, 1999هاي کنترل و نظارت اجتماعی ( مسائل اجتماعی را به قوت و ضعف

همگانی و عمومی نظارت  يها شهیراند نیز مشاهده کرد.  ) نسبت داده173: 1389میرسندسی، 

ناشی از دگرگونی ساختاري در حوزه عمومی است که بیش از معاصر  یشناس در حوزه جامعه

نظارت همگانی . باشد یقابل تحلیل و تبیین م 5همه در چارچوب آراء و افکار یورگن هابرماس

مورد نظر » طیارتبا کنش«به دنبال ارتباط و تفاهم اجتماع در راستاي اصالح عمومی مطابق با 
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از یکسو و » خودتوانمندسازي«باشد. نظارت همگانی ظرفیت و شرایط را براي هابرماس می

) 415و  389، جلد اول: 1384کند (هابرماس،  مورد نظر هابرماس را فراهم می» خودرهابخشی«

. نماید و امکان الزم براي انتقاد و شکایت در راستاي رسیدن به یک فهم مشترك را متجلی می

شود و اجازه و  سازوکارهاي انتقاد و دفاع باز، نهادینه می«به تعبیري در قالب نظارت همگانی 

نظارت  ).34: 1389(بائرت، » شود امکان ترسیم تمایزهاي خاص براي افراد جامعه فراهم می

همچون » شکایت«و » انتقاد«تواند کنشی ارتباطی باشد که در چارچوب آن طرح  همگانی می

عنوان   بهرا توافق و تفاهم مطابق با نظر ریترز که در اولویت قرار دارد و » گفتگو«و » مباحثه«

داند  می )214 :1380 (ریترز، نتیجه مباحثه و گفتگویی آزادهابرماس، ارتباطی هدف اصلی کنش

گویی و تحقق شدن پاسخشهري از طریق سالمت اداري، نهادینهتوان حصول حکمرانی می

سازي نظارت همگانی و امکان طرح نظارت در ابعاد  ار مردمی را نتیجه نهادینهمشارکت معناد

   فراتر از نهادهاي رسمی دانست.

تر اینکه پذیر است و مهم گر و نظارت در همین ارتباط نظام حکمرانی اسالمی هم نظارت

خْرِجت للنَّاسِ کُنتُم خَیرُ أُمّۀٍ أُ«رویکرد این نظارت، هدایت محور، مردمی و همگانی است: 

-شما بهترین امتی هستید که در بین مردم برانگیخته می» «تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف وتَنْهونَ عنِ الْمنکَرِ

). همچنین در نگاه 110عمران: آیه  (سوره آل» معروف و نهی از منکر بپردازید شوید تا به امربه

فَلَوالَ کَانَ منَ الْقُرُونِ من «و مانع انحطاط است؛ قرآن کریم، نظارت همگانی اقدامی بازدارنده 

هاي پیش از شما  پس چرا از نسل« 1......»قَبلکُم أُولُواْ بقیۀٍ ینْهونَ عنِ الْفَساد فی األَرضِ إِالَّ 

م قانون ). اصل هشت116(سوره هود: آیه ........» خردمندانى نبودند که از فساد در زمین بازدارند 

ترین معروف و نهی از منکر مهماساسی جمهوري اسالمی ایران نیز با الهام از فریضه دینی امربه

  . 2مبانی قانونی نظارت همگانی در نظام دیوانساالري ایران است

نظارت همگانی وجهی از رابطه مردم و حکومت در ابعاد فرامکانی و فرازمانی است که 

هاي آن خواهد بود؛ این هاي این نوع از رابطه و اثربخشی مؤلفهتوصیف آن منوط به شناسایی 

توانمندسازي اجتماعی، افزایش مشارکت معنادار شهروندان، و بسترهاي شکل از نظارت زمینه 

رضایتمندي عمومی ذینفعان، ارتقاي سطح اعتماد و سرمایه اجتماعی و تواناسازي سیستم براي 

» سطح سالمت سازمانی و افزایش اثربخشی و کارآمديارتقاي «بهبود مستمر خود در جهت 

  کند. ) را فراهم می6: 1391(سازمان بازرسی شهرداري تهران، 

                                                             
سوره هود) را از  116نظارت در این آیه (» هاي دینینگاهی به نظارت همگانی در باورها و آموزه«میثم امرودي در کتاب  - 1

  شود.مصادیق نظارت مردمی عنوان کرده که نبود آن در جامعه از عوامل انحطاط و فساد شمرده می
اي است همگانی  و نهی از منکر وظیفه معروف امربهدر جمهوري اسالمی ایران دعوت به خیر، «هشتم قانون اساسی: اصل  -2

و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون 
  ».کند معین می
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هاي اجتماعی را افزایش داد و در جهت توان توانمندي یماز طریق نظارت همگانی 

هاي  ها و قابلیت بخشی همان افزایش داراییشهروندان حرکت کرد. اقتدار 1مقتدرسازي

(صادقی،  ها بر نهادهاي مختلف استزنی و تأثیرگذاري آن منظور مشارکت، چانه وندان بهشهر

ریزي و اجراي  ها از طریق برنامه). مقتدرسازي هم توسط نهادها و سازمان165: 1389

هاي جامعه مدنی. جامعه مدنی افراد را  شود و هم از طریق ظرفیت هاي حمایتی انجام می پروژه

هاي  هاي جامعه مدنی مشارکت مردمی را به فعالیت کند. سازمان مرتبط می با قلمرو عمومی

منظور تأثیرگذاري بر  هاي قدرتمند به ها را در گروه دهند و آن اقتصادي و اجتماعی سوق می

کنند (کمانرودي و  دهی می پذیر سازمان هاي عمومی براي منافع اقشار آسیب يسیاستگذار

ه شدن نظارت همگانی به معناي افزایش کنشگري شهروندان نهادین). «149: 1391جنگجو، 

» جامعه و انباشت بیشتر سرمایه اجتماعی و بالفعل شدن سرمایه انسانی جامعه خواهد بود

حکمرانی  ه واسطیک نهاد بومی و ملی، حلقعنوان   به» نظارت همگانی). «2: 1389(ترحمی، 

هاي  زهساختارمند شدن انگیو  شهروندان ، سبب افزایش داراییطور آشکاري شهري است که به

تواند کلید تغییرات تاریخی از حکومت کردن شهري به حکمرانی  و می ها استنهفته در آن

شود که مردم هم  اي فراهم می گونه شرایط به ،شهري باشد. در چارچوب نظارت همگانی

به ). 227: 1389، استعداد قانونی و هم رغبت برخورد با فساد را داشته باشند (خورشیدي

نظارت همگانی و در قالب یک شبکه اجتماعی گسترده از ناظرین غیررسمی ضمن واسطه  

ها براي مشارکت معنادار و فعاالنه فراهم  بخشی به آناینکه بستر مقتدرسازي شهروندان، انگیزه

یابد و  میشود، سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل بین همه ذینفعان و مدیران شهري افزایش  می

  گردد.  نیز محقق می» مشارکت فعاالنه«تبع آن  به

نظارت همگانی به عنوان یک نهاد مدنی و بر مبناي حکمرانی، الگویی مشارکتی و ارتباطی 

هاي ارتباطی آن از بیرون به درون، از پایین به باال و شامل  ها و جهت اي است که کانال ویژه

سرمایه اجتماعی، بیانگر مثابه   به«ظارت همگانی نظارت مردم بر حاکمیت است. مفهوم ن

). بعد همگانی و عمومی از 162: 1389زاده،  (کاظم» ترین سطح مشارکت اجتماعی است عالی

طور مستقیم با امر مشارکت همراه و داراي ابعاد اجتماعی است. نظارت همگانی  نظارت به

باشد.  حاکمیت) می -داخل (سازماننوعی نظارت در ردیف افقی، از بیرون (جامعه مدنی) به 

نظارت «، کنترل، ارزیابی و موارد مشابه نیز در همین است. 2تمایز این نوع نظارت با بازرسی

به نظرات شهروندان برداري بهینه از نقطه به دنبال بهرهو نهادي است  -اي عرفیقاعده» همگانی

انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر و  لهاز جمهاي متعدد  ها در قالب هاي مشارکت آن الیهواسطه  

                                                             
1- Empowerment 
2- Inspection   
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موقع، نسبت به انعکاس آن در  ها و پاسخ به تشکر است تا با انسجام دادن به هریک از قالب

درون سیستم با هدف اصالح و ارتقاء اقدام نماید. مطابق با حکمرانی شهري و با مدل افقی 

» محورنظارت مشارکت«ی هاي دولتی و عموم نظارت، این خود مردم هستند که بر سازمان

نوید » مشارکت منفعالنه« محور، حکمرانی را بجايخواهند داشت. نظارت همگانی و مردم

گیري و عملکرد بخش دولتی و (نظارت عمومی) بر تصمیم نظارت جامعه مدنی«. دهدمی

 سازي و ابزار مهم براي مبارزه با فساد و بهبود حکمرانیمشارکت در این امور یک موازنه

(قلی پور،  شودکه باعث شفافیت و افزایش اختیارات شهروندان براي یک نقش فعال می» است

گیري از  سازمانی، بهره تواند در سطح درون این بعد از نظارت ضمن اینکه می ).123: 1384

سازمانی نیز موجب پرورش روحیه  مشارکت معنادار مردمی را فراهم سازد در سطح برون

دم در قبال شهر و در واقع محیط زندگی خود شود و اعتمادسازي متقابل پذیري مر مسئولیت

  بین حاکمیت و مردم نیز افزایش دهد.

تالشی است مستمر، درازمدت «همچنین نظارت همگانی در راستاي اثربخشی و کارآمدي 

نگر در گستره سیستم که در بستري تعاملی با محیط به گردآوري، تشخیص و ارائه  و کل

 منظور توسعه قابلیت و شایستگی سازمان در زمینه پردازد. این تالش به می بازخورد

گشایی و افزایش توانایی آن براي سازواري با شرایط و اقتضائات محیط خود، توسعه  مشکل

نوسازي سازمان در راستاي تأمین هاي سازمانی جدید و خالقانه و توسعه ظرفیت خود حل راه

انعکاس ). 323: 1389زاده،  (ترك» پذیرد ازمانی آن صورت میو تضمین سالمت و اثربخشی س

بازخوردهاي محیطی از طریق نظارت همگانی امکان نظارت مستمر و اصالح همزمان را در 

 گردد که نقش و یک رویه قلمداد می واسط نهادي. نظارت همگانی کند یمسیستم فراهم 

 نوعی به یعنی کنند؛ می ایفا متقابل طور به را حاکمیت و بین مردم تعامالت و رابطه کننده تنظیم

 و یافته سازمان ارتباط نوع یک و سازد می منتقل حاکمیت به را انتظارات مردم و ها خواسته

 حرکات کنترل و انتظارات نوعی، به دیگر سوي از و آورد می پدید وجه دو را بین این متشکل

ین وسیله و ابزار اصلی تر مهمنظارت  2و برالك 1از نظر دیفل. کندمی مند قاعده را اي مردم توده

و نهادها براي بقاي خود باید از  ها سازمانجهت هماهنگی است چون امروزه  ها سازمانآگاهی 

عمل  تغییرات محیطی آگاه باشند و با استفاده از این هوشمندي سازمانی، هماهنگی الزم را به

تواند نظارت همگانی می ).153: 1390عطار،  به نقل از Deifel & Berlak: 2003: 32(آورند 

ها را فراهم آورد تا با توجه به تغییرات محیطی در زمینه یادگیري، تطبیق و تغییر در سازمان

نظارت  ).187: 1377لگان و نل، (مکمسیر تحوالت گام برداشته و پویایی خود را حفظ کنند 

                                                             
1- Deifel, Bernhard 
2- Berlak, Joachim 
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 تمام در ندارد بلکه سی تعلق و وابستگیسیا عرصه به همگانی در مقایسه با کنترل و بازرسی

در نظارت همگانی، تجلی یابد.  تواند می اجتماعی و فرهنگی سیاسی، اقتصادي، هاي عرصه

افقی و اعطاي امتیاز، بازرسی و پیگیري حقوقی براي اعاده حقوق فرد یا نهاد، وظیفه  رابطه

گویی به انتقادات، ثبت پیشنهادات و است و در مقابل، بسترسازي جهت نظارت عمومی، پاسخ

  شود.  شفافیت در عملکردها خدمت کارآمد و اثربخش محسوب می

مطابق آنچه در باال بیان شد و با توجه به این واقعیت که نهادهاي متعدد نظارتی کشور که 

-در روابط و ضوابط، سلسله مراتبی و در معیار حکومت کردن ظهور و بروز دارند و تاکنون به

رسد در صورت پرداختن به ابعاد نظر میاند بهور آشکار در حیطه عملکردي خود موفق نبودهط

هاي مندي از اثربخشیفرهنگی رسالت دینی و عرفی نظارت همگانی در عرصه اجتماع و بهره

مشترکی براي دستیابی به حد زمینه و حتی فصلتواند پیش آن در حوزه سازمانی، این نهاد می

بنابراین  باشد.اداري گویی و مشارکت و سالمت هایی همچون پاسخار از شاخصمورد انتظ

شود عبارت شده و یا عملیاتی می مخرج مشترك هر سیاستی که در چارچوب حکمرانی توصیه

است از وجود نهادهاي نظارتی مؤثر و کارآمد. امروزه در بسیاري از کشورهاي دنیا، نهادهاي 

  بهاند و اغلب در نظر گرفته شده 1بزارهاي مفید در جهت حکمرانیعنوان اکارآمد نظارتی به

). 151: 1390(عطار، شوند محافظان حقوق مردم و پیشگامان مبارزه با فساد محسوب میعنوان 

مطابق با این تلقی و برداشت، تحقق حکمرانی در همه ابعاد مستلزم وجود نظارت همگانی 

قانون بازي مطرح گردد و نمود و تجربه اجرایی آن نوان ع  بهو باید ) 152مؤثر است (همان: 

  در بعد شهري الگوي قابل تسري به سایر ابعاد حکمرانی در کشور باشد.

  و حکمرانی شهري 1888سامانه 

ترین بستر اجرایی که نظارت همگانی را در سطحی مشخص نهادینه کرده و الگویی  مهم

سازمان بازرسی شهرداري تهران هست  1888انه شود، سام نسبتاً موفق در حکمرانی تلقی می

، »انتقاد«هاي چهارگانه هاي شهروندان در قالب با دریافت پیام 1385که این رسالت از سال 

 7نزدیک به  1394تا پایان سال پذیرد.  صورت می» تقدیر و تشکر«و » پیشنهاد«، »شکایت«

شده است. آمار مشارکت شهروندان نشان  از سوي شهروندان انجام 1888میلیون تماس با تلفن 

شود  هزار تماس با این درگاه برقرار میدو هزار و روزانه بیش از  700 بر بالغ دهد سالیانه  می

خود را در خصوص  (انتقاد و شکایت)نظرات نظارتی که از این طریق شهروندان تهرانی نقطه

هاي اخیر به نسبت  کنند و این روند مشارکتی در طی سال ئل و معضالت شهري بیان میمسا

). 1394واعظی، توجه بوده است ( هاي اولیه تأسیس این سامانه کامالً صعودي و قابل سال

                                                             
  بوده است.» حکمرانی خوب«اصطالح مورد نظر در مرجع مورد اشاره  - 1
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پذیري را در میان گویی و مسئولیتفعالیت خود توانسته پاسخاندك زمان  در مدت 1888سامانه 

مطابق  1888هاي ثبتی در سامانه  مجموع پیامتوجهی نهادینه سازد تا  ابلبه شکل ق مدیران

گویی مستقیم و بدون پاسخ فرآیندهاي سیستمی با سرعت و کیفیت مناسبی رسیدگی شود.

نیز نمود بارزي از  1888واسطه مدیران ارشد شهرداري در جلسات ارتباط مستقیم سامانه 

سال اخیر بیش از  10باشد. در این ارتباط و در طی می گویی به شهروندانمکانیسم نوین پاسخ

که از طریق همین  شده است تشکیل 1888جلسه ارتباط مستقیم با مدیریت سامانه  300

جلسات و با حضور مدیران ارشد شهرداري و به طور مشخص شخص شهردار تهران به تعداد 

(فردانیوز، رسیدگی شده است  گویی وقابل توجهی از مطالبات و نقطه نظرات شهروندان پاسخ

در شهر تهران بستري مهم و » شبکه ناظرین«وجود آوردن سامانه نظارت همگانی با به ).1387

فرصتی مناسب را براي مشارکت مدنی فراهم کرده است. نزدیک به دوهزار نفر فعاالنه و 

دار و با روحیه  امانتدقیق، «ناظرانی عنوان   بهصورت مستمر با این سامانه همکاري دارند و  به

واسطه حلقه به). 6: 1394(سامانه نظارت همگانی، شوند  شناخته می» مقاومت در برابر فساد

شود که با  ناظرین در این سامانه و در فضاي مبتنی بر مشارکت، به مردم این فرصت داده می

حل سکونت یافته در ساختن آینده شهر و م اي سازمان صورت شبکه عضویت در این حلقه به

خود شریک و سهیم شوند. شهروندان ناظر از طریق همکاري و مشارکت فعاالنه در کلیه امور 

ها و حل مشکالت و مسائل  ریزي ها، برنامه مشی ها، تعیین خط گیري شهرداري عمالً در تصمیم

  .)11(همان:  مربوط به شهر تهران دخالت و نظارت دارند

داري و ارتقاء سطح آن و در راه مبارزه با فساد نیز در جهت تحقق سالمت ا 1888سامانه 

هاي شهروندان صورت گرفته توجه با متخلفین به استناد پیام برخوردهایی قابلو موفق بوده 

مندي شهروندان از عملکرد  در برخورد با متخلفین میزان گالیه 1888هاي سامانه  است. پیگیري

و  1394(واعظی،  داده استجهی کاهش به شکل قابل توکارکنان و مدیران شهري را 

توجه حقوق  و انعکاس تخلفات و معرفی متخلفین، استیفاي قابل )1386خبرگزاري مهر، 

  . 1دنبال داشته استرا بهشهرداري و شهروندان 

همچنین انعکاس تغییر نگرش عمومی مردم به شهرداري از یک رده خدماتی به نهادي 

تواند روحیه و  می ،) از سوي این درگاه1: 1392شکوهی، فرهنگی (هاشمی و  -اجتماعی

هاي شهروندان باشد.  هاي این سامانه در رسیدگی به پیام مشوق بیشتري براي انجام مأموریت

تا پایان سال  1385مردم نیز از سال » مبتالبه«هاي سیستمی این سامانه، موضوعات مطابق داده

-گذشته عمده مطالبات مردم و نقطه گونه که دربدینتغییرات معناداري را داشته است.  1394

هاي اخیر  وروب شهري بوده است اما در سال نظرات آنان در حوزه خدمات شهري و رفت

                                                             
  به دلیل مالحظات سازمانی، درج جزییات بیشتر ممکن نبوده است. -1
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ونقل و ترافیک و امور اجتماعی و فرهنگی در اولویت مطالبات  موضوعات مربوط به حمل

به  1385درصد در سال  4.1شهروندان از شهرداري بوده است. سهم موضوعات اجتماعی از 

ونقل از پنج  نظرات مردمی در حوزه حملرسیده است. همچنین نقطه 1394درصد در سال  3.7

). این مهم 12: 1395رسیده است (بینا،  1394درصد در سال  36هاي اولیه به  درصد در سال

تی به دهنده تحقق نسبی رویکرد کالن شهرداري در تبدیل این نهاد از یک بنگاه خدما نشان

فرهنگی است. در این ارتباط نظرسنجی مرکز افکارسنجی معاونت امور  - نهادي اجتماعی

نیز تمایل شهروندان به تماس مجدد و  1394اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران در سال 

 96مشارکت دوباره از طریق این درگاه ارتباط مردمی در مدیریت شهري را عنوان کرده است. 

اند که در صورت  ندگان آشنا با درگاه نظارت همگانی اظهار نمودهکن درصد از شرکت

مطرح خواهند کرد.  1888شدن با مشکل در حوزه مدیریت شهري موضوع را با سامانه  مواجه

به نسبت  1888مندي شهروندان جهت تماس با سامانه  درصدي عالقه این نظرسنجی رشد سه 

درصد بوده است)  93، 1393وندان در سالمندي شهر دهد (عالقه را نشان می 1393سال 

  ). 25: 1394(شهرداري تهران، 

  سیاستی هاي توصیه

سو با و عرف اجتماعی هم» کنش ارتباطی«یک عنوان   بهنظارت همگانی با رویکرد نهادي 

از ظرفیتی برخوردار است تا ارتباطات مدنی را در » معروف و نهی از منکر امربه«فریضه 

بخش سامان دهد و عامل توانمندسازي شهروندان، مشارکت معنادار همگان راستاي نظارت اثر

در امور، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل بین حاکمان و مردم باشد. نظارت همگانی 

سازد و خودتنظیمی اجتماعی را جایگزین  گویی را تقویت و نهادینه میپذیري و پاسخ مسئولیت

ساله نظارت  10نماید. تجربه لسله مراتبی و کمتر مفید میهاي رسمی، س کنترل، نظارت

سوي حکمرانی در ابعاد شهري است.  همگانی در شهرداري تهران نویدبخش حرکت به

دهد نظارت همگانی توانسته  سازمان بازرسی شهرداري تهران نشان می 1888عملکرد سامانه 

گویی، مشارکت، مله پاسخمقدمه و حلقه واسط ملزومات چندگانه حکمرانی شهري از ج

صورت همزمان باشد. مقارن با ضعف  پذیري، سالمت اداري و انسجام اجتماعی بهمسئولیت

رسد قرار دادن نظارت همگانی در دستور  نظر میهاي رسمی و متعدد نظارتی کشور به دستگاه

از کار سیاستگذاري در عرصه حکمرانی و در سطح ملی بیش از پیش ضرورت دارد و غفلت 

هاي این سرمایه بومی و نهادي در حوزه سیاستگذاري حرکت در همان مسیر حکومت  قابلیت

  ناپذیر خواهد بود. کردن است و نه حکمرانی که همواره جبران
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  منابع

  فارسیالف) 

حکمروایی خوب شهري در ایران  يریپذ تحلیل و ارزیابی میزان تحقق« ،)1392( ، عیسی و اسدیان، مرتضیزاده میابراه -1

 .6شماره  ،نشریه جغرافیا و آمایش شهري ،»مورد شناسی کاشمر

 و اجتماعی يزیر برنامه نشر دفتر: تهران ،»محور اجتماع فرهنگی يتوانمندساز« ،)1388(همکاران  و کیومرث اشتریان، -2

  فناوري. و تحقیقات علوم، وزارت فرهنگی مطالعات

». ي دینـی هـا  آموزهنگاهی بر نظارت همگانی در باورها و « ،)1389عبدالرضا و مظفر، حسین (امرودي، میثم؛ عالمه،  -3

 تهران: مرکز نظارت همگانی شهرداري تهران.

  .83شماره  ،نشریه تحقیقات جغرافیاییتهران:  ،»شهريسرمایه اجتماعی و حکمرانی« ،)1385( اکبري، غضنفر -4

ترجمـه عبـدالهادي میرزائـی، نشـریه رشـد       ،»ه انتقادي یورگن هابرماسگستره خرد؛ نظری« ،)1389بائرت، پاتریک ( -5

 .46آموزش علوم اجتماعی، شماره 
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