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  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بين فصلنامه(جغرافيا 

  1392 پاييز، 38سال يازدهم، شماره دوره جديد، 

  

  شناسي توزيع فضايي قدرت سياسي در كالنشهر تهرانشناسي توزيع فضايي قدرت سياسي در كالنشهر تهران  آسيبآسيب

  با تأكيد برحكمروايي  شهري با تأكيد برحكمروايي  شهري   
  

 4مومني حميده و 3نيا مرادي سجاد ،2قاليباف محمدباقر ،1فرد پيشگاهي زهرا

  

  چكيده

اين پژوهش تالش دارد كه توزيع فضايي قدرت در كالن شهر تهران را از منظر حكمروايي شهري 

از منظر  تالش شده است به اين پرسش پاسخ داده شود كه ،رو  از اين. قرار دهد شناسي آسيبمورد 

حكمروايي شهري، ساختار و شكل كنوني توزيع فضايي قدرت سياسي چگونه سبب بروز ناكارآمدي 

منظور پاسخگويي به اين سوال فرضيه زير طرح  مديريت شهري كالن شهر تهران شده است؟ بهدر 

از منظر حكمروايي شهري ساختار و شكل كنوني توزيع فضايي قدرت رسد  نظر ميبه  :شده است

ريزي و توزيع قدرت از باال به پايين سبب تكوين ناكارآمدي در توزيع  با توجه به برنامه سياسي

تحليلي نگاشته  -اين پژوهش با روشي توصيفي. درت سياسي در كالنشهر تهران شده استفضايي ق

و همچنين به منظور تشريح بهتر وضعيت الگوهاي روابط و پيوندهاي نهادي و اثرگذاري . شده است

. است شدهاستفاده  Swotرساني به شهروندان از منظر حكمروايي شهري، از مدل  ها بر خدمات آن

بيشتر نهادها و كنشگران دخيل در مديريت كالنشهر تهران  ،دهد از يك سو يق نشان مينتايج تحق

ها بسيار گسترده است و همچنين نهادهاي مردم پايه حضور و  اختيارات آن ةدولتي هستند و داير

امور شهري دارند و اختيارات آنها در سطح اجرايي و اداري  ةدخالت محدود و مشروطي در ادار

  . و بنابراين قدرت سياسي به آنها داده نشده است محدود است

  

  .مديريت شهري توزيع فضايي قدرت، مشاركت، حكمروايي شهري، كالنشهر تهران،: گان كليدواژ

                                                 
  دانشيار جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران.  1

  دانشيار جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران.  2

  سياسي ارشد جغرافياي كارشناس.  3

  سياسي ارشد جغرافياي كارشناس.  4
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 مقدمه

كي از مهمترين محورهاي مطالعاتي در جغرافياي سياسي، بررسي چگونگي توزيع قدرت ي

كه تحت عنوان نظام سياسي يا نظام فرمانروا  سياسي در سطح فضاي يك واحد سياسي است

ها، دولتها بر حسب وضعيت توزيع فضايي قدرت به سه نوع  در اين نظام. شود ميمطرح 

تفاوت بارز اين . شوند اي تقسيم مي هاي ناحيه هاي مركب و دولت دولت بسيط، دولت

اين . فرهنگي است گري آنها بر امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ها در ميزان تصدي دولت

كالن شهرها به دليل مشكالت فراوان كه در  ها در اداره شهرهاي بزرگ ملي و مخصوصاً دولت

ها و نهادهاي اصلي اداره  ا سازمانيهاي اخير فراروي آنها در زمينه ي حكومت شهري  دهه

. هستندشهر، قرار گرفته و نيازمند استفاده از رويكردهاي جديد از جمله حكمروايي شهري 

تر و فراگيرتر از حكومت شهري است كه هم حكومت  حكمروايي شهري، مفهومي گسترده

 تأكيدگيرد و همواره بر حقانيت و تقويت عرصه عمومي  شهري و هم جامعه مدني را دربر مي

  ).  49: 1388تقوايي و تاجدار، ( كند مي

ايي شهري، ساختار و شكل اين مقاله در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه از منظر حكمرو

ت شهري كالن شهر يكنوني توزيع فضايي قدرت سياسي چگونه سبب بروز ناكارآمدي در مدير

هاي  باشد،  اين است كه ساختار فعلي دولت اما آنچه در اين رابطه قابل توجه مي تهران شده است؟

ار گرفته است و شناسي قر محلي و شكل باال به پايين توزيع فضايي قدرت مورد نقد و آسيب

عنوان  اي تحت ها نيز در قالب نسخه ها و ناكارآمدي ها و چالش حل برون رفت از اين آسيب راه

ت و ضرورت پژوهش است كه اين امر اهمي شدهحكمروايي شهري براي كالن شهر تهران ارائه 

ايي قدرت بنابراين در اين پژوهش ساختار فعلي و نحوه توزيع فض. رساند حاضر را به خوبي مي

گيرد و با مقايسه ساختار  شناسي قرار مي در تهران از منظر حكمروايي شهري مورد بررسي و آسيب

  . فعلي با يك ساختار نوين و براساس حكمروايي شهري به تحليل مسئله پرداخته شده است
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  مباني نظري

   قدرت فضايي توزيع .1

سرزمين و ة سياسي در پهنتوزيع فضايي قدرت عبارت است از پخش قدرت متمركز 

گيري و اجرا در  ي مردمي و دولت محلي از اقتدار تصميمها برخوردار كردن نهادها و سازمان

جانبه و پويا در  نحوي كه متضمن وحدت و امنيت ملي و توسعه پايدار همه امور مربوط به

توزيع فضايي لذا ). 32: 1383نيا و كاوياني راد، حافظ( اي و محلي باشد سطوح ملي، منطقه

ي سياسي ها منظور ايفاي نقش ي فضايي بهها قدرت بيانگر نحوه سازماندهي قدرت در اندام

فضا نيز محصول ارتباطات مردم و . است، كه تقسيمات سياسي كشور يكي از مظاهر آن است

اگر توزيع فضايي قدرت ). 40: 1380و قاليباف، نيا حافظ (ستها تعامل اختصاصات مكان

برحسب وظيفه يا فعاليت و بوسيله قانون اساسي انجام گرفته باشد نه به وسيله سياسي 

تفويض نمايندگي، سيستم فدرال، و اگر توزيع از طرق تفويض نمايندگي انجام گرفته باشد، 

قدرت سياسي ممكن است به عنوان ظرفيتي ). 41: 1379دانش خوشبو، (سيستم متمركز است 

ران از طريق برخي اشكال قانوني ضمانت اجرايي تعريف شود براي اثرگذاري به رفتار ديگ

در مورد نقش فضا در تصميمات سياسي قدرت به گفته ميشل ). 44: 1390قاليباف و ديگران، (

كارگيري و اعمال قدرت از اهميت اساسي برخوردار است  فوكو، فضا نه تنها در هر گونه به

  .  (Rabinow, 1984, 252)ش بنيادي دارد بلكه در جريان مقاومت در برابر قدرت نيز نق

   

   شهري حكمروايي رويكرد نظري خاستگاه .2

ديدگاه نئوليبرال و سوسيال دموكراسي دو ايدئولوژي متفاوت هستند كه در رابطه با مديريت 

. كنند مياما با مفهوم و معناي متفاوت استفاده » حكمروايي«عمومي، مشتركاً از اصطالح 

ديدگاه نئوليبرال ديدگاهي است كه حداقل دخالت دولت و حداكثر دخالت سازمان بازار را 

و ديدگاه سوسيال دموكراسي يا بازار اجتماعي است كه در پي شناخت و . كند ميتجويز 

گيري از كارآيي بازار در شرايطي است كه بر استانداردهاي عدالت اجتماعي و بهبود  بهره

همچنين اين ديدگاه به خوبي به وظايف ايجاد . مدت استوار شده استاقتصادي دراز

اين وظايف درسطح . ي اجتماعي توجه داردها ي سياسي و نهادي و توانمنديها زيرساخت
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وري، رقابت و برابري اجتماعي،  مناطق كالن شهري عبارتند از كارآيي سطوح محلي، بهره

در ديدگاه ). scott,2001:28-29( باشد ميت آنها نيسمين أفي كه بازار به تنهايي قادر به توظاي

جايي تقابل بين منافع بخش خصوصي و  نئوليبراليستي، حاكميت منطقه كالنشهري در پي جابه

در اين . عمومي با رقابت بين آنها براي حل مسائل محلي با يك رويكرد تكنوكراتيك است

ست، براي كل منطقه شهري هم آنچه براي بنگاههاي اقتصادي محلي خوب ا رويكرد، هر

» حكمروايي«دومين مفهوم ناظر بر اصطالح ). 33: 1384پرهيزكار و كاظميان،( خوب است

ي نهادي و سازماني در قبال مسائل ها اي پيچيده از تعامل نگاهي است كه آن را مجموعه

. بيند ميمحلي  ـ اقتصادي در روند پيدايش سيستم جهاني ـ گسترده فراروي سازگاري اجتماعي

ي جغرافيايي ها تر، موضوع حياتي ايجاد هماهنگي فراسوي مقياس در اين ديدگاه نهادگرايانه

  . (scott,2001 : 22)است 

 
   شهري قدرت و حكومت پايه يها تئوري در شهري حكمروايي جايگاه  .3

  تئوري انتخاب عمومي  ) الف

در اياالت متحده  1950دهه از اواخر  اين تئوري در چارچوب ايدئولوژي نئوليبراليزم و

سازي  آمريكا بسط پيدا كرده و معتقد است اقدامات افراد، خردگرايانه، و به منظور بيشينه

افراد، كاالهاي عمومي و : اين تئوري بر سه عنصر و فرضيه پايه مبتني است. وري است بهره

عدم توازنها نبودند ها ديگر قادر به اصالح  با اشباع شدن بازارهاي مصرف، حكومت. سازمانها

واترز (ي رفاهي از پيش اعالم شده عمل نمايند ها و نتوانستند به تعهدات خود در برنامه

به عنوان يك هدف مطرح   70كاهش بوروكراسي و كوچك شدن دولت در دهه  ).86: 1379،

اول، حمايت از آزادي فردي در مقابل . كه بر اساس دو دليل مورد حمايت واقع شد شد

عنوان انتخاب نام برد كه به نوبه خود منجر به كاهش  توان از آن تحت ميراسي بود كه بوروك

دوم، حمايت اقتصاددانان از الگوهاي . شود ميبوروكراسي و كم شدن دامنه قدرت دولت 

نظريه انتخاب عمومي از حق افراد در انتخاب حمايت . بازاري در پرداختها و مشوقها است

  ). 68: 1387هيوز،( كند مي

هاولت ( بر مبناي رفتار انساني و پيشينه شدن منافع فردي است تأكيددر نظريه انتخاب عمومي، 

دهند كه به  ي ميأهايي ر دهندگان به احزاب و گروه يأدر اين نظريه ، ر). 32: 1380و رامش، 
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ال در اداره توان افراد فع از آن مهمتر اينكه نمي. بهترين شكل ممكن منافع آنها را برآورده سازند

جمي و ( امور حكومتي را الزاماً داراي انگيزه كافي براي بيشينه كردن رفاه اجتماعي دانست

گيري از مدلهاي اقتصاد نئوكالسيك،  طوركلي نظريه انتخاب عمومي با بهره به). 12 :1384ديگران،

برعهده نيروهاي  ها آيد كه حداكثر نقش كند كه زماني بهترين بهره به دست مي اين گونه ادعا مي

در . گيرد مفهوم دولت حداقل از همين جا نضج مي. ها برعهده دولت باشد بازار و حداقل نقش

، در مقابل بوروكراسي كه به كسي هستند 1اين منطق، چون بازارها داراي يك نظم خودجوش

گفت  توان در نتيجه مي).  37:  1389رستگار و محملي،( پاسخگو نيست ابزارهاي بهتري هستند

 كننده هاي توليدكننده و ارائه افزايش امكان انتخاب براي شهروندان و افزايش رقابت بين بنگاه

هاي مستقل مديريتي و نهادهاي مسئول آنها و  عمومي، رابطه مستقيم با تعدد محدوده خدمات

  . ها دارد سازي هر چه بيشتر محدوده كوچك

   

  تئوري مطالعات قدرت در اجتماعات محلي ) ب

مدل ماشين رشد و .3تكثرگرايي، .2گرايي،  نخبه.1: شود مياين تئوري شامل چهار ديدگاه زير 

 »كند؟ ميچه كسي بر شهرها حكومت «سوال همه اين ديدگاهها اين است كه . تئوري رژيم. 4

  ):35: 1384پرهيزكار و كاظميان، (

ثير أبر فرايند سياستگذاري تتوانند  گرايان معتقدند كه اگرچه بسياري از گروهها مي نخبه .1

پردازان  عموم نظريه .گرايش به اعمال قدرت دارند بگذارند، اما نخبگاني وجود دارند كه عموماً

تيار صاحبان امالك و مستغالت، اين ديدگاه معتقدند كه منابع اصلي قدرت در شهرها در اخ

 .2؛مالي است هاي اصلي اقتصادي و كنندگان بخش ها و كنترل ي صنايع و شركتسأرو

پراكنده است و بسياري از گروهها و حتي  گرايان ادعا دارند كه قدرت در جامعه نسبتاً كثرت

 تأكيدمدل ماشين رشد، با  .3؛ثيرگذار باشندأتوانند بر فرايند سياستگذاري ت گروههاي محروم مي

بنيادين  بر اقتصاد سياسي مكان و اهميت سرمايه ثابت زمين در جوامع محلي، بر اين فرض

يابد و رعايت مالحظات ناشي از   قدرت حول منافع مبتني بر زمين سازمان مي«استوار است كه 

بر  تأكيدديدگاه ماشين رشد ، . »آورد هاي رشد شهري را فراهم مي اين منافع است كه زمينه

                                                 
1. catallaxy 
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دهي سياست  عنوان نيروي حياتي در شكل اهميت منافع و رفتار بازيگران فردي و گروهي به

كننده ساختاري در اقتصاد   گرا و اهميت دادن به عوامل تعيين توسعه شهري را از تئوري نخبه

در  1980تئوري رژيم در دهه  .4.عاريت گرفته است محلي را از رويكرد اقتصاد سياسي به

هدف اصلي اين تئوري جستجوي اين نكته . اي مطرح شد مطالعات شهري نيز به طرز بر جسته

خورند تا به اهداف  هاي رقيب با يكديگر پيوند مي و تحت چه شرايطي گروهاست كه چگونه 

جايگاهي  »حكمروايي«به همين دليل است كه مفهوم . دست يابند  خود در سياستگذاري عمومي

هاي قبلي كه در پي تبين اين نكته  تئوري رژيم برخالف مدل. يابد كليدي در اين تئوري مي

كند و چه كسي بر آن نفوذ دارد، در پي دستيابي به يك درك  يبودند كه حكومت چگونه عمل م

به عنوان ظرفيت عمل جمعي براي دستيابي به اهداف سياستگذاري (» حكمروايي«پيچيده  از 

هاي زيادي براي درك قدرت در اجتماعات محلي فراهم  اين تئوري مزيت. است) عمومي

هاي  اي دروني حكومت، اقتصاد و بخشنخست اين كه بر مفهوم حكمروايي و پيونده. كند مي

هاي حكومتي، ضرورت بررسي توان  كند، دوم اين كه با توجه به ظرفيت ائتالف مي تأكيد مردمي

دهد و سوم اين كه با ارائه نكردن هيچ  ها در زمينه اتخاذ و اعمال تصميمات را نشان مي حكومت

هاي محلي و  ي تجربي در نمونهها گونه قضيه هنجاري، بيش از بيش بر ضرورت انجام تحليل

  ). (orum,2001: 148-155 و )  140- 122: 1380دودينگ،. (كند مي تأكيدشرايط سياسي خاص 

    

  اقتصاد سياسي) پ

ي نئوماركسيستي و ها تحليل: ديدگاه اقتصاد سياسي به دو رويكرد اصلي تقسيم شده است

با استفاده از مفاهيم دوگانه انباشت  ي شهريها از ديدگاه نئوماركسيستها، سياست. 1تئوري نظم

و  ها مين پيش شرطأسرمايه و مبارزه طبقاتي قابل تبيين است و نقش دولت در اين ميان، ت

و حفظ نظم اجتماعي از سوي ديگر  ،ي الزم براي تحقق انباشت سرمايه از يك سوها زمينه

قتصادهاي در حال تغيير در تئوري نظم با تعديل در ديدگاه نئوماركسيستي در پي تبيين ا. است

رژيم . كنند ميي جديدي است كه شهرها در اين بستر جديد ايفا ها بستر جهاني و نقش

انباشت  و رژيم نظم دو مفهوم بنيادين اين تئوري هستند و رژيم انباشت به روابط بين توليد، 

                                                 
1. Regulation theory 
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ي ها لفهؤر بين مشود ، تثبيت اين روابط در گرو تعادل پايدا ميگذاري مربوط  مصرف و سرمايه

اين تثبيت نتيجه وجود و عملكرد . گانه مذكور و نيز بين عرضه و تقاضاي نيروي كار است سه

  ). 165 -159: 1382شكويي،(رژيم نظم است 

  

  روش تحقيق   

تحليلي نگاشته شده است كه  -اي توصيفي اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و به شيوه

ساني در تهران در قالب حكمروايي شهري براي ر تواند در جهت بهبود خدمات مي

روش گردآوري . ثيرگذار باشدأ، شوراي شهر و ساير نهادهاي دولتي و غيردولتي تها شهرداري

اسنادي و  نيز روش تجزيه و تحليل اطالعات به صورت  ـ اي اطالعات به صورت كتابخانه

تحليل الگوهاي روابط و پيوندهاي نهادي و كيفي صورت گرفته است و در ادامه به منظور 

 .  استفاده شده است Swotحكمروايي شهري  از مدل 

  

  ها  افتهي

  توزيع فضايي قدرت سياسي در كالن شهر تهران  

گيري شوراهاي اسالمي شهر، فاقد يك مديريت  رغم شكل ساختار مديريت شهري در ايران به

ساختاري  ي عمده قانوني،ها اي تنگناها و نارسايييكپارچه محلي مشاركتي و مردم ساالر، دار

اجرايي حاكم بر منطقه  -نظام اداري). 102: 1389كمانرودي كجوري، ( و عملكردي است

كالن شهري تهران همانند ديگر مناطق و اصوالً تمام نظام مديريت سرزمين تابعي از نظام 

سطوح اين نظام است، بر ربط در هر يك از  ي ذيها رسمي تقسيمات كشوري و مديريت

همين اساس و به دليل فقدان نگرش و توانمندي الزم براي مديريت يكپارچه كل محدوده 

ي اساسي نظام موجود مديريت ها مجموعه شهري نارسايي در پوشش فضايي يكي از ويژگي

  .   ي شهري استها مجموعه

عنصر اصلي و كليدي در اداره  يي كه با استناد به شرح وظايف و اختيارشانها نهادها و سازمان

  :   درج شده است) 1(شود در جدول منطقه كالن شهري تهران محسوب مي
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  نهادهاي مديريتي در اداره منطقه كالن شهر تهران :1جدول

 سطح ملي

گذاري و هماهنگي،  مجلس شوراي اسالمي، سياستگذاري و قانونگذاري، هيئت دولت سياست

و شهرسازي  راهريزي فضايي، وزارت  معماري سياستگذاري و برنامهعالي شهرسازي و   شوراي

وزارت كشور سياستگذاري و هماهنگي نظارت و  سياستگذاري و هماهنگي فضايي كالبدي،

 . مديريت قضايي

 اي سطح منطقه

ريزي استان  سياستگذاري، هماهنگي نظارت و مديريت فضايي، شوراي برنامه استانداري،

ريزي فضايي اقتصادي تخصيص بودجه، سازمان مسكن و شهرسازي  هسياستگذاري برنام

ريزي فضايي و مديريت فضايي،  ريزي فضايي كالبدي، سازمان جهاد كشاورزي، برنامه برنامه

ها ، سياستگذاري نظارت و مديريت فضايي، شوراي اسالمي شهرستان، سياستگذاري  فرمانداري

 هماهنگي نظارت و مديريت فضايي

 سطح محلي
ها  شوراهاي اسالمي شهر و روستا، سياستگذاري هماهنگي نظارت و مديريت فضايي، شهرداري 

 . مديريت فضايي كالبدي و اجرايي

  )7: 1386آخوندي و ديگران،: (منبع  

  

  شناسي توزيع فضايي قدرت سياسي كالن شهر تهران بر پايه مدل حكمروايي شهري  آسيب

گيرد، همواره بر نهادها و  آن از پائين به باال صورت مي ةدر مدل حكمروايي شهري كه ادار

شود و در بخش نهادهاي  گران خصوصي و مردمي براي ايجاد مديريت مشاركتي تأكيد مي كنش

گران دولتي با خصوصي و مردمي تشويق  دولتي نيز بر لزوم همكاري تنگاتنگ بين نهادها و كنش

در اين ارتباط با  .نوشت و اداره شهر تأكيد داردشود و لذا به حداكثر دخالت مردم در سر مي

توان  مي گران مختلف و دخيل در مديريت كالن شهر تهران، گيري از تشريح نهادها و كنش بهره

نهادهاي دولتي و غيردولتي و ميزان و تعداد  ،رو از اين. كرداز اين منظر بررسي  هاي آن را آسيب

ها مورد مطالعه قرار گرفته است تا ميزان حضور نهادها و  ها و در سطح شهر و اثرگذاري آن آن

گران غيردولتي و نيز دولتي در فرايند مشاركت دادن مردم كالن شهر تهران در امر مديريت  كنش

به جايگاه و اهميت مشاركت شهروندان و مديريت از شهر مورد شناسايي قرار گيرد تا از اين اثنا 

  .    هاي آن در مديريت شهري كالن شهر تهران پي برده شود پائين و كاستي

گران موثر بر مديريت منطقه كالن شهري تهران با توجه به  بر اساس منابع موجود نهادها و كنش

دولتي، نهادهاي حكومتي  - متيبه پنج دسته نهادهاي حكو ها حيطه مسئوليت اهداف و ماهيت آن

 المللي قابل تفكيك هستند نهادهاي بخش خصوصي و نهادهاي بين عمومي، نهادهاي غيردولتي،
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 فاقد اما است 

 هيئت 2/1382

 مشخص سبب

 عرصه در تحولي

 اين با. است نگرفته

 شوراي و هاشهرداري

 وظايف، حجم

 هستند مركزي

. باشند كشوري

                                  شناسي توزيع فضايي قدرت سياسي در كالنشهر تهران

  ). 1شكل() 6: 

  نهادهاي موثر بر مديريت كالن شهر تهران : 1شكل

 برخوردار همبستگي از قلمرو لحاظ به اگرچه حاضر حال

10/2 مصوبه 6 بند در كه آن وجود با. است منطقه اين مقياس

سبب به است، شده تعيين تهران شهري مجموعه مدير عنوان

تحولي گونههيچ عمل در قانوني، ايرادات و مديريت

نگرفته صورت مجموعه اين براي واحد اجرايي و ريزي

شهرداري دارد، انتخابي تيماهي كه مجموعه اين محلي مديريت

حجم و انساني نيروي مالي، منابع لحاظ به كه هستند 

مركزي دولت مولود كه جاآن از نهادها اين وجود اين با. 

كشوري تقسيمات مختلف سطوح در دولتي هايسازمان هاي

  )2شكل( دهدمي نشان

شناسي توزيع فضايي قدرت سياسي در كالنشهر تهران آسيب

: 1386آخوندي و ديگران،(
  

شكل

  

حال در تهران شهر كالن

مقياس در نهادي مديريت

عنوان به ،استاندار وزيران،

مديريت اعمال سازوكار نبودن

ريزيبرنامه گذاري،سياست

مديريت اصلي هسته حال

 روستا و شهر اسالمي

. دارند زيادي گستردگي

هايسياست تابع اندموظف

نشان را پديده اين زير نمودار
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  نمودار رابطه نهادهاي دولتي و عمومي  :2شكل

  )29: 1383روستايي ،هاي شهري و  مركز پژوهش: (منبع

  

توان گفت كه اكثريت نهادها و كنشگران دخيل در مديريت  ميبا توجه مطالب پيشين 

از  ها ريزي ساختار اداري به نحوي تعبيه شده كه تمامي برنامه. كالنشهري تهران، دولتي هستند

تنها . ناچيز است ها گيري شود و سهم شهروندان تهراني در اين تصميم ميباال به پائين انجام 

نهادهاي عمومي هستند كه از طريق شوراي اسالمي  ها برخي از اين نهادها مانند شهرداري

براي مشاركت يافتن مردم . شود ميگردد تحت نظارت واقع  ميشهر كه توسط مردم انتخاب 

نظام امور شهر نياز مبرمي به اختيارات سياسي نيز هست كه باتوجه به فرم و ساختار  ةدر ادار

توان اين مهم را با وجود وضعيت فعلي  مياداري و توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران ن

تر از نهادها و كنشگران  نهادهاي مردم پايه از نظر قدرت مانور بسيار ضعيف. قابل تحقق ديد

بنابراين از لحاظ شكل ساختاري و سازماني از نظر مدل حكمروايي شهري . دولتي هستند

ي الزم براي مشاركت ها وزيع فضايي قدرت دچار آسيب ناشي از عدم زيرساختتهران با ت

شهروندان است و اين مهم جز با دگرانديشي در وضعيت قوانين و ساختار توزيع فضايي 

يدن با وجود اين ساختار فعلي اثرگذاري ها بنابراين طبق نظر. پذير نيست قدرت سياسي امكان

  . ن فعلي چيزي دور از نظر استشهروندان و نظارت آنان در تهرا

هاي موجود فاقد ارتباط ها و دهياريدر كالن شهر تهران، شهرداري شهر تهران و ساير شهرداري
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كنند و فاقد همكاري آنها هر يك دستور كارهاي متفاوتي را دنبال مي. ساختاري با يكديگر هستند

-امور موجب شده است تا سازمان در كنار اين وضعيت، ماهيت بخشي اداره. ميان يكديگرهستند

. هاي منسجم و هماهنگي نداشته باشندهاي دولتي فعال در پهنه كالن شهر تهران نيز سياست

-ها و سازمانخانهسازي عملكرد بخشي وزارتاگرچه در ساختار اداري براي تعديل و هماهنگ

با ماهيت و عملكرد  كننده هاي هماهنگهاي بين بخشي، سازمانهاي دولتي و ايجاد هماهنگي

هاي توجهي به سازمانها و بيبخشي وجود دارد، اما تمركزگرايي موجود در اين سازمان ميان

 سببها مكاني هماهنگي -ها در كنار فقدان ماهيت فضاييمحلي و نقش آنها در اجراي برنامه

هاي موجود، خانهوزارت. شده است تا مسأله هماهنگي نهادي، با مشكالت زيادي مواجه شود

در اين . كنندداراي ماهيت و عملكرد بخشي هستند و تمامي امور خود را از مركز اداره مي

هاي استاني يا سازمان. گيري به صورت يك طرفه و عمودي استوضعيت جريان تصميم

بنابراين دو نظام مديريت ملي . سازي هستند گيري و تصميمشهرستاني عموماً فاقد قدرت تصميم

ي كشور با خصوصيات متفاوت در كالن شهر تهران بدون هماهنگي با يكديگر عمل و محل

  .)2جدول،( در جدول زير خصوصيات اين دو نظام بيان شده است. كنند مي

  

  ترين خصوصيات در نظام محلي و دولتي اداره امورمهم :2جدول

 ترين خصوصياتمهم نام نظام

 )شهرداري، شورا(نظام محلي اداره محلي 
افقي، غيردولتي، منتخب، تا حدودي مستقل، 

 .برخوردار از رسميت قانوني، عملكرد چندبخشي

 نظام دولتي اداره امور محلي

  عمودي، تابع سلسله مراتب، غيرمنتخب 

، داراي استقالل اندك، )جمهوربه استثناي رئيس(

 .عملكرد تك بخشي

  )13: 1384مرادي مسيحي، : (منبع        

  

شهر تهران داراي دو نظام اداره مجزا است كه هر يك  دهد كه مديريت كالنها نشان مياين يافته

اين در حالي است كه از اوايل دهه هشتاد به اين . درون خود دچار پراكندگي و ناهماهنگي هستند

هاي محلي كوچك و پراكنده در بسياري از نقاط هاي كالن شهري بزرگ بر حكومتسو، حكومت

علل اين ترجيح آن است كه تعدد واحدهاي اداري ). Barlow, 1991:54(داده شده است دنيا ترجيح 
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هاي مركزي، اعمال حاكميت خوب با دستور كار خاص خود و بدون هماهنگي با يكديگر و سازمان

ها در كنار راكندگي شهرداريدر كشور ايران، پ. ساخته استرا بر كالن شهرها با مشكل مواجه مي

اين وضعيت را تشديد  ي خاص خود،ها هاي دولتي محلي با برنامههاي بخشي و سازمانانهتخوزار

  .  كندمي

رساني به شهروندان هدف اساسي هر حكومت محلي از جمله مديريت كالن شهر خدمات

تواند مانند تواند از سوي يك نهاد به نام مديريت كالن شهر ارائه شود يا ميمياين خدمات .است

طور معمول عمده اين خدمات در شهرها از  به. از سوي نهادهاي مختلف عرضه شود مورد ايران

هاي شهري را بر اساس دو بارلو حكومت. شودسوي دولت محلي شهري يا شهرداري عرضه مي

معيار حجم خدمات و نحوه مديريت به چهار دسته حكومتهاي با اهداف عام، با اهداف خاص، 

هاي با اهداف عام تمام يا بخش عمده وظايف حكومت حكومت. كندمي نماينده و غيرنماينده تقسيم

هاي با اهداف خاص تنها يك يا تعداد كمي از وظايف دهند در حالي كه حكومتمحلي را انجام مي

به شكل مستقيم يا غيرمستقيم  هاي نمايندگي از سوي اجتماع محليحكومت. دهندرا انجام مي

توان به اين ترتيب مي. گونه نيستندهاي غيرنماينده اينحكومت شوند در حالي كهانتخاب مي

نماينده با اهداف عام، نماينده با اهداف خاص، غيرنماينده با اهداف : چهارگونه دولت محلي داشت

 ).  55:همان( خاص عام، غير نماينده با اهداف

المي شهر اين دهد كه تا پيش از تشكيل شوراهاي اسنگاهي به شهرداري تهران نشان مي

گونه غيرنماينده با اهداف عام شبيه بود و پس از استقرار شورا در شهرداري به گونه  سازمان به

علت قرار دادن شهرداري تهران و ساير . نماينده با اهداف عام نزديك شده است

هاي با اهداف عام به اين دليل است كه آنها با توجه به هاي كشور در دسته حكومت شهرداري

با مبنا قرار دادن . دار ارائه طيفي از خدمات عمومي هستندبندي وظايف محلي، عهدهقسيمت

توان تصويري از وضعيت موجود نهادهاي بندي استاني ميخدمات عمومي بر اساس دسته

كننده  اين تصوير بيانگر پراكندگي نهادهاي ارائه. موثر بر مديريت كالن شهر تهران ارائه كرد

 دهد جدول زير اين موضوع رانشان مي. ن متولي براي برخي خدمات مهم استخدمات و فقدا

  ):  3-جدول(
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  كننده آن در منطقه كالن شهري تهران اي از خدمات عمومي و نهادهاي ارائه نمونه :3جدول

 نوع نهاد كننده ارائه نهاد نوع خدمات
 كننده با دولت محلي هماهنگ نهاد

 )شوراي شهر - شهرداري (

 دفاعيخدمات 

 وجود ندارد دولتي  ـحكومتي  نيروي انتظامي پليس

 شود از سوي شهرداري ارائه مي عمومي  ـحكومتي  شهرداري نشاني آتش

 وجود ندارد دفاع شهري

 خدمات بازرسي
   -سازمان بازرسي

 اداره بازرگاني
 وجود ندارد دولتي  -حكومتي 

 خدمات محيطي

 وجود ندارد دولتي  ي ـحكومت وزارت راه و ترابري ها بزرگراه

 مسكن

سازمان مسكن و 

  شهرسازي

 سازندگان خصوصي

  دولتي  ـ حكومتي

 بخش خصوصي
 وجود ندارد

 وجود ندارد دولتي  –حكومتي  شركت آب و فاضالب تامين آب

 خدمات شخصي

 آموزش

  وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم، تحقيقات و 

 فن آوري

 وجود ندارد دولتي -حكومتي 

رفاه و خدمات 

 اجتماعي

وزارت رفاه و تامين 

  احتماعي

وزارت كار و امور 

 اجتماعي

 وجود ندارد دولتي  –حكومتي 

 اجتماعي -خدمات فرهنگي 

 شود از سوي شهرداري ارائه مي عمومي -حكومتي  شهرداري ها پارك

 ها كتابخانه
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمي
 وجود ندارد دولتي -حكومتي

 تفريحي مراكز

  شهرداري

  بخش خصوصي   

 بنياد مستضعفان

  عمومي ـ حكومتي

  بخش خصوصي

 عمومي ـ حكومتي

 وجود ندارد

 شود از سوي شهرداري ارائه مي عمومي -حكومتي  شهرداري حمل و نقل

  116:  1383هاي شهري و روستايي  پژوهش: منبع          
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 - نهادهاي مختلفي كه عمدتاً حكومتيدهد در حال حاضر نشان مي )3( گونه كه جدولهمان

اين نهادها در حالي كه از كمترين روابط . دولتي هستند در عرصه خدمات محلي وجود دارند

. كننده با دولت محلي يا شهرداري نيز هستندهماهنگي برخوردار هستند، فاقد نهادهاي هماهنگ

در سطح منطقه كالن شهري اين مسئله بيانگر اين نكته است كه پراكندگي مديريت و خدمات 

ساز مشكالت اقتصادي، اجتماعي و كالبدي متعددي براي ساكنان اين تهران وجود دارد و سبب

توان گفت كه روابط بين نهادهاي مختلف دخيل در مديريت شهري  ميبنابراين . منطقه شده است

ي تداخل در اجراي كند بسياري از نهادها دارا ميخاصي تبعيت ن ةكالن شهر تهران از هيچ قاعد

و شوراي  ها دهند كه مختص شهرداري مينهادهاي دولتي وظايفي را انجام . هستند ها مسئوليت

اين . توانمندي و قدرت عمل كمتري دارند ها شهر است و خود اين نهادها در اجراي اين مسئوليت

درست به رساني  تا اين نهادها از خدمات شود ميسبب  ها آشفتگي در عملكرد و مسئوليت

  . مديريت شهري است باز بمانند ةان كه يكي از اصول اساسي در فلسفشهروند

رساني به شهروندان به اين نتيجه دست يافتيم  ثير آن بر خدماتأدر ادامه با بررسي روابط نهادها و ت

كه روابط نهادهاي مديريت شهري به شدت آشفته است و اين آشفتگي سبب ضعف در خدمات 

و كاهش كارايي ناشي از آن ضعف  ها تداخل در مسئوليت. روندان تهراني شده استرساني به شه

اي مثل تصدي  مسئله. گذارد ميرساني را به وضوح در سطح كالن شهر تهران به نمايش  خدمات

شود و اختالف شهرداري تهران با دولت نماد بارز دخالت  ميمتروي تهران توسط كدام نهاد اداره 

  . دولتي استي نهادهاي دولتي و غيرها نيز آشفتگي در مسئوليت نهادهاي دولتي و

بر  ها منظور تشريح بهتر وضعيت الگوهاي روابط و پيوندهاي نهادي و اثرگذاري آن به

  . است شدهرساني به شهروندان از منظر حكمروايي شهري، از مدل سوات استفاده  خدمات
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  )Swot(و پيوندهاي نهادي با استفاده از مدل سوات حكمروايي شهري و تحليل الگوهاي روابط : 4جدول

زمينه بررسي 

 و تحليل

 محيط دروني

 نقاط ضعف نقاط قوت

ي
ي نهاد

ط و پيوندها
ي رواب

الگوها
 

وجود هماهنگي بخشي و عمودي در نظام تصميم گيري  −

  .كشور

گيري و تثبيت ساختار اداره و مديريت مطابق الگوي شكل −

  .باال به پائين

نيروي انساني كارشناسي و پژوهشي براي انجام وجود  −

تر و ارائه راهبردهاي گذار از شرايط مطالعات تكميلي

  .موجود

هاي گرايش به تخصص منابع مالي بيشتر به پژوهش در سال −

  .اخير

  )صد سال(گيري نهاد مديريت شهري پيشينه طوالني شكل −

 جايگاه خاص شهرداري تهران در ايجاد ارتباط با نهادهاي −

 عالي حكومتي

بخشي در برابر گيري تكغلبه الگوي تصميم −

  .گرايي چندبخش

دولتي در برابر ديگر  - وزن باالي بخش حكومتي −

  .هاي موثر بخش

تسلط الگوي روابط دستوري و از باال به پائين در نظام  −

  .اداره منطقه كالن شهري تهران

غلبه الگوي روابط بين سازماني عمودي و باال به پائين در  −

برابر ضرورت ايجاد روابط مستحكم افقي در منطقه كالن 

  .شهري

حداقل بودن هماهنگي افقي بين بخشي عوامل موثر بر  −

  .اداره مجموعه شهري

سطح حداقل تعاون و همكاري و تشريك مساعي بين  −

عمومي با  - چه بين حوزه حكومتي(عوامل موثر 

 - دولتي، چه درون حوزه عناصر حكومتي - حكومتي

عمومي و  - چه درون حوزه عناصر حكومتيعمومي و 

دولتي و چه بين  - چه درون حوزه عناصر حكومتي

  .هاي مختلفبخش

فقدان شفافيت در روابط عدم دسترسي آزاد به اطالعات  −

  .در رويدادها

  سطح باالي استقالل عمل دولت از جامعه −

- ضعف مشاركت نهادهاي جامعه مدني در تصميم گيري −

اهي الزم و كافي از جايگاه و هاي عمومي، فقدان خودآگ

  .هاتأثير آن

  .گيري سازي و تصميمفقدان مشاركت عمومي در تصميم −

زيستي بين عوامل مختلف و موثر در فقدان تعادل و هم −

 .   اداره مجموعه شهري

 محيط دروني) الف(
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  زمينه بررسي 

 و تحليل

 محيط بيروني

 نقاط ضعف نقاط قوت

ط و 
ي رواب

الگوها
ي

ي نهاد
پيوندها

 

افزايش روزافزون سهم بخش خصوصي در  −

  .هاي مختلففعاليت بخش

هاي دوم، سوم، چهارم بر سياست تأكيد برنامه −

  .كاستن از تصدي دولت

المللي در ارتباط با تقويت هاي بينگيريجهت −

گيري هاي غيردولتي و تصميمسازمان نقش

  .جمعي

خواست در حال افزايش عمومي باري كنترل  −

  . يشتر بر دولت و كاستن از آزادي عمل آنب

آغاز به كار شوراهاي شهري و روستايي به عنوان  −

  .نهادهاي منتخب

ثمر بودن روابط باال به اذعان و اعتراف به بي −

  .پائين سنتي در حل مسائل

هاي پنج هاي تمركززدايي طي برنامهسياست −

  .ساله اخير

هايي براي اذعان به ضرورت ايجاد چارچوب −

هاي افقي و فرابخشي و تأسيس هماهنگي

شوراهاي بين سازماني همانند شوراي 

  .ريزي و توسعه استان برنامه

گيري و فعاليت برخي اشكال نهادهاي شكل −

  .هاNGOجامعه مدني مانند احزاب و 

اذعان به ضرورت وجود روابط شفاف در نظام  −

  .گيري كشورتصميم

دمي تأكيد قانون اساسي بر ضرورت مشاركت مر −

گيري در قالب شورا به عنوان ارگان تصميم

  .كشور

  .تكميل سلسله مراتبي نظام شورايي −

 فضايي- هاي اطالعات مكانيپيشرفت در نظام −

نهادينگي تسلط دولت هزينه كننده منابع حاصل از فروش نفت بر  −

  .كليه شئون زندگي مردم

هاي خصوصي نيرومند در توليد خدمات در سطح ضعف سازمان −

  .شهري مجموعه

- هاي خصوصي به عنوان نهادهايي براي پيشينهتلقي از سازمان −

  .سازي سود و نه افزايش رفاه عمومي

هاي چون تمركززدايي و كاستن از اجرايي نشدن كامل سياست −

  .حجم تصدي نهادهاي دولتي

نبود زمينه و بستر قانوني براي تعادل بخشي بين بازيگران مختلف  −

  .گيريعرصه تصميم

ها و زوكارهاي الزم مشاركت و مداخله همه افراد، گروهنبود سا −

  .هاي قلمرو عموميگيريبخش خصوصي در تصميمي

  .گيري در عرصه منطقه كالن شهريپيچيدگي، تنوع و مقياس تصميم −

  .تعدد و تفرق عوامل و عناصر حكومتي و غيرحكومتي موثر در منطقه −

منطقه نبود تعريف رسمي و قانوني براي هويت فضايي چون  −

  .كالن شهري

  .عدم تثبيت نگرش، انديشه و عمل تعاوني و همكارانه بين نهادي −

  .نهادي براي تعاون و همكاري- نبود سازوكارهاي قانوني −

  بخش و قيمنهادينگي تفكر دولت جيره −

  .استقالل مالي دولت از مردم به واسطه ذخاير نفتي −

د نهادينه نشدن فعاليت نهادهاي جامعه مدني و ضعف عملكر −

  .احزاب سياسي

هاي قانوني براي تعريف و تعيين سازوكارهاي نبود چارچوب −

  .قانوني براي مشاركت مردمي

  .گراييغلبه رويكرد نخبه −

  .گراييغلبه رويكرد نخبه −

  .نبود زبان مشركت ميان عناصر مختلف اداره منطقه كالن شهري −

  .نبود اعتقاد به مشاركت عمومي −

  نبود اعتماد متقابل −

هاي شهروندان و نهادهاي جامعه مدني براي ضعف ظرفيت −

  .مداخله آگاهانه

 .كاري در نظام اداره كشورغلبه روحيه محافظه −

 محيط بيروني) ب(
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 گيري  نتيجه

 و ساختار كه يافت دست نتيجه اين به توان مي گرفت صورت مقاله اين در كه ييها بررسي به توجه با

 سبب پايين، به باال از قدرت توزيع و ريزي برنامه به توجه با سياسي قدرت فضايي توزيع كنوني شكل

 و حد از بيش حضور اثر در چراكه. است شده تهران شهر كالن شهري مديريت در ناكارآمدي تكوين

 نيز و پايه مردم گران كنش و نهادها كمرنگ و ضعيف نقش و دولتي گران كنش و نهادها زياد اثرگذاري

 حكمروايي بارز وجه كه مردمي مشاركت عمالً مردمي، نهادهاي امورة ادار در دولتي نهادهاي دخالت

 به رساني خدمات وضعيت، اين اثر در همچنين و است شده گرفته ناديده شدت به است شهري

 تهران شهر كالن. است نپيوسته وقوع به است خوب شهري مديريت كي اصلي هدف كه شهروندان

 سطوح بندي دسته با نظام اين. كند مي عمل  كشوري تقسيمات نظام چارچوب در حاضر حال در

 از. است كشور در حاكميت اعمال مراتب سلسله تعيين و كشور اداره محور سرزمين فضاهاي مديريت

 كشور جغرافيايي فضاي در امور اداره ةنحو مورد در را حاكميت ديدگاه مذكور نظام ،ديگر سوي

 شهر كالن مديريت براي عملكردي، متفاوت سطوح در مختلف نهادهاي ميان تعامل. دهد مي بازتاب

 البته. است اداري واحدهاي پراكندگي آن اصلي مشخصه كه آورد مي پديد را اي پيچيده وضعيت تهران

 حال در كشورهاي مركزي كالنشهرهاي كه دهند مي نشان منابع و ندارد تعلق ايران به تنها مشخصه، اين

 كالن منطقه يكپارچه گذاريسياست در تفرق. برخوردارند آن از نيز خاورميانه منطقه در بويژه توسعه

 دليل به و محلي هايسازمان به دولتي هايسازمان توجه و همكاري عدم شرايط در تهران شهري

 عدم و شهري مجموعه در روشن هايسياست نبود و بخشي هايسياست مكاني - غيرفضايي ماهيت

 افزوده يكپارچگي و هماهنگي زمينه در دشواري به ثرؤم عناصر كليه طرف از هاآن اجراي به تعهد

 بخش” ،“دولتي- حكومتي” ،“عمومي - حكومتي” عناصر بين از و حاضر شرايط در رواين از. است

 و ملي اداره نظام دو بين تهران شهري كالن منطقه اداره افراد، و “غيردولتي هايسازمان” ،“خصوصي

 تأثيرگذاري چندان جايگاه از شده ذكر عناصر ديگر. است شده پراكنده اول دسته دو عناصر يعني محلي

 سطوح در حكومت انتخابي نهادهاي تنها كه محلي مديران حتي. نيستند برخوردار زمينه اين در

 برخوردار خود قلمرو يكپارچه اداره براي كافي اختيار و عمل استقالل از نيز هستند كشور گيريتصميم

 با ترتيب بدين.  برخوردارند بااليي وزن از دولتي - حكومتي عناصر نيز شهرداري قلمرو در زيرا نيستند،

 در) اجرايي و گذاريسياست ركن دو داراي( محلي مديريت گيريشكل گفته،پيش مسائل به توجه

 ترين عمده كه شد خواهد مواجه كشور كنوني نظام در متعدد هايچالش با شهري كالن منطقه سطح
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 هاييزمينه و موضوعات. كرد خالصه عمده دسته چند در توانمي را نهادي مطالعات با ارتباط در هاآن

 و ها فرصت و بيروني و دروني عوامل تحليلي جداول قالب در و چهارم فصل پايان در كه تحليلي

 زير شرايط از دسته كدام به تهران شهري كالن منطقه حكمروايي و اداره نظام اينكه نيز و ها تهديد

 - سياسي الگوي كارگيري هب و است موجود نظام شاخص هايويژگي كنندهتعيين است ترنزديك

  . سازد مي آور الزام شهر سياسي يكپارچه مديريت جهت را  شهري حكمروايي فضايي
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