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  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
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  موانع ساختاري و سياسي تغيير نقش شهرداري
  اجتماعي_ از سازماني خدماتي به نهادي خدماتي  

  
 ۱۵/۴/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش مقاله۴/۳/۱۳۹۱: تاريخ دريافت مقاله

  
  محمدحسين بوچاني

   شهري از دانشگاه شهيد بهشتي ريزي برنامهکارشناس ارشد 
boochani100@gmail.com  

 
  چكيده

به دليل ارتباط با ، گيري شوراهاي محلي تاكنون مديريت شهري تهران از زمان شكل :پژوهشمقدمه و هدف 
، از حد اجتماعي اديزرو به رشد و هاي  ساختارهاي اجتماعي شهر و شهروندان و همچنين به دليل درك نارسايي

وان اين تغيير نگرش را در ت مي، رفاهي و زيست شهري به تدريج رويكردي اجتماع محور در پيش گرفته است، فرهنگي
مديريت شهري با محوريت شهرداري در تابعيت از شرايط جهاني و پيش  )CSR( پذيرش مسئوليت اجتماعي سازماني

چه عواملي باعث « :است كه سؤالاين نوشتار در پي پاسخ به اين ، رفتن به سوي حكمروايي خوب شهري تعبير كرد
اجتماعي باشد و موانع  ‐قش شهرداري از سازماني خدماتي به نهادي خدماتيشده مديريت شهري تهران در پي تغيير ن

اساسي براي عملياتي کردن رويکرد شهرداري به منزله هاي  روي اين تغيير رويه کدامند؟ گام ساختاري و سياسي فرا
شهري با تاکيد بر اين تغيير رويه و نگرش در مديريت هاي  نهاد اجتماعي چيست؟ در اين راستا ضمن ارزيابي زمينه

   ».آن در حوزه سياسي و ساختاري پرداخته شده است يفرا روهاي  به چالش، مديريت شهري تهران
اسنادي و هاي  روش تحقيق اين نوشتار توصيفي و تحليلي است و اطالعات مورد نياز از طريق بررسي :روش پژوهش

تفسيري ‐يليتأوهاي  تحليل محتوي و روشهاي  روش، رتحليل در اين نوشتاهاي  روش.اند شدهجمع آوري اي  کتابخانه
  .باشد مي شهرداري تهران تيمأمورمحدوده شهري تهران است که حوزه ، محدوده مکاني مورد بررسي اين پژوهش.است
شهرداري و « موانع اين اقدام و الزام به دو حوزه درون سازماني نيتر مهمدهد که  مي نتايج اين تحقيق نشان :ها افتهي

ين موانع از يک سو مستلزم بازنگري در ا.ددگر يبر م »يولت و ساير ساختارهاي حاکميتد« و برون سازماني» شورا
ارتقاء مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني و از سوي ديگر مستلزم تحول در  تهران وروابط درون سازماني شهرداري 

، اجرايي به مديران محلي سببهاي  و تصدي ها تيمأمورعدم واگذاري .رابطه دولت و مديريت شهري تهران است
  .ها تيمأمورتعارض ساختاري و تداخل 

اجرايي به مديران محلي هاي  و تصدي ها تيمأموردهد عدم واگذاري  مي نشانها  مشاهدات و گزارش :نتيجه گيري
محلي ناشي از آينده  مديريت ملي وهاي  بنابراين تغيير رويه.شده است ها تيمأمورسبب تعارض ساختاري و تداخل 

و ها  شهرداري.ناچار به بازنگري در اداره امور بوده است، ها يينارسابلکه بيشتر در پي تحوالت و انباشت ، نگري نبوده
آن در راستاي شهر انسان هاي  كه شاخص هستندمحلي نيز نيازمند تحول ساختاري و نهادي هاي  شوراهاي مديريت

  .باشدها  و بودجهها  و شهروند محوري برنامه يور بهرهقاء ارت، گرا و حكمروايي خوب شهري
  شوراهاي محلي، مقتضيات محلي، تمركز زدايي، حكمروايي خوب، مسئوليت اجتماعي، مديريت شهري: كليد واژه
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  محمدحسين بوچاني 
  

۲۸ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  مقدمه
جهاني شدن با ، دهد مي مطالعات متعدد نشان 

شهري شدن و كالن شهرنشيني همگرايي شديدي پيدا 
دهند كه  مي تايج اين مطالعات نشانكرده است؛ ن

مستلزم توجه به  ١دسترسي به پيشرفت و توسعه پايدار
، دموكراسي غيرمتمركز، تمركززدايي، مقتضيات محلي

كوچك سازي و چابك سازي ، حكمروايي مطلوب
تقسيم كار ملي و محلي و ، ساختارهاي متمرکز حاكميت

بديل  توجه به حقوق مكاني الزاماتي گريزناپذير و بي
تمرکززدايي را نبايد به عنوان نتيجه اعطاي .دهستن

به وسيله حکومت مرکزي در نظر ، سخاوتمندانه قدرت
بلکه عبارت است از بهينه سازي توزيع متوازن .گرفت

مردم بايد راجع .قدرت و مسئوليتي که به مردم تعلق دارد
که بتواند از طريق آن اراده سياسي اي  به شيوه شايسته

هال (.تصميم بگيرند، بيان کنند و سازمان دهندهخود را 
۱۳۸۸ ،۲۲۵(  

در ، متعدد در پنجاه سال اخيرهاي  با وجود تالش
سايه كسب درآمدهاي ناشي از منابع زيرزميني بين 

جهت سامان دادن به اداره امور ملي و محلي هر ، نسلي
محقق شده است ، چند دستاوردهاي بزرگنمايي شده اي

ديگر كه روند رشد و  ياز کشورها ولي نسبت به خيلي
شرايط مناسب و ، اند کردهتوسعه را با كشور ما شروع 

 احساس، رضايت بخش و منجر به تحقق اهداف مدنظر
  .شود نمي

توسعه و پايداري پيشرفت نظام شهرنشيني و 
نيز جدا از شرايط و ديگر ساختارهاي ، مديريت شهري
كه به طور جدي گرايانه  رويكرد تمركز، كشور نبوده است

قانون مشروطه  به خصوص« در تعارض ساختاري با قانون
رويه معمول اداره امور ، گيرد مي قرار» و قانون اساسي
در قانون برنامه سوم توسعه به تدريج .كشور بوده است

مطرح  ۱۳۶مقوله مديريت يكپارچه شهري در ماده 
ولي عمالً رويه اجرايي ) ۴، ۱۳۸۱کاظميان ( گرديد
در قالب ماده «در قانون برنامه چهارم توسعه ، نيافت
رويكرد مديريت يكپارچه محلي تقويت گرديد و » ۱۳۷

وظيفه مشخص شد و  ۲۲حتي در شوراي عالي اداري نيز 
ها  اين وظايف از دولت انتزاع و به شهرداري، مقرر گرديد
ناشي از هاي  اما در اين ميان وجود ثروت ٢، واگذار گردد

ع زيرزميني به دولت و به تبع آن به درآمدهاي مناب
مجلس شوراي اسالمي اين فرصت داده است كه در 

هاي  قانون گذاري و اجرا به نحوي عمل نمايند كه فرصت
، پيشرفت و توسعه ناشي از منابع محلي و منطقه اي

 يها سکونتگاهناديده انگاشته شوند و مديريت نظام 

ارهاي به طور جدي وابسته به سازوك، شهري كشور
ساختاري و نهادي دولت ، سياسي، اقتصادي

شهري به  ريزي برنامهوابستگي تام نظام مديريت و .شود
دولت تا زمان تشكيل شوراهاي محلي تا آنجا گسترده 

جايگزين رويه  »شهرنشيني دولت پايه«شده است كه 
چندهزار ساله كشور » شهرنشيني متعادل و محيط پايه«

، به رانت ناشي از درآمد نفت کااتشده است؛ بنابراين با 
تحول جديدي در شهرنشيني و مديريت شهري تعريف 

 چرخيد مي گرديد كه حول دولت و ساختار متمركز آن
لذا به تدريج شهر توليد و  ٣.)۱۵۴: ۱۳۸۰، علي اکبري(

، به شهر مصرف، بستان پايه با منطقه پيرامون –بده 
گاه کنيد به ن( و منابع پيرامونيها  زهكشي كننده فرصت

اجتماع گريز و هويت ستيز ، رانت پايه، )۲۰۰۹: شورت
، مديريت شهري نيز به تدريج از شهر، تبديل گرديد

تعالي ، نگرش و تعريفي كااليي پيدا کرد و مكان سكونت
بشر و زيست فرزانگي در شهر به تدريج در سايه كالبد 

در همين چارچوب مديريت شهري .محوري کم رنگ شد
انساني و مدني به  يها مؤلفهاداره شهر بيش از  و ساختار
  .كالبدي و فيزيكي توجه داشته است يها مؤلفه

اقتصادي و ، رويه و شرايط سياسي، به هر صورت
سال اخير با وجود داشتن قوانيني  ۵۰اداري كشور در 
و مديريت فرآيندي از  ريزي برنامهدر ، مترقي و تمركز زدا

در سايه  ٤.داشته استباال به پايين و تمركزگرا 
ناشي از اين فرآيند و به تبع تحوالت جهاني هاي  نارسايي
مقوله تفويض ، با انتخابات شوراهاي محلي، به تدريج

عمومي هاي  اختيار به نهادهاي محلي و مردمي و سازمان
اما ساختار و تشكيالت و شرايط سياسي و ، مطرح گرديد

كه اجازه رشد نهادي دولت گسترده تر از آن شده بوده 
هاي  و مديريتها  تدريجي به نهادهاي عمومي و شهرداري

محلي بدهد؛ از طرف ديگر ضعف بسترهاي جامعه مدني 
محلي نيز قابل هاي  و مديريتها  و عملكرد شهرداري

خود عامل ساختاري ديگر در عدم تحول ؛ و بحث بود
  .باشد مي نظام اداري و مديريت شهري

اجرايي به هاي  و تصدي اه تيمأمورعدم واگذاري 
تعارض ساختاري و تداخل ، مديران محلي سبب

ها  در اين شرايط برخي شهرداري، شده است ها تيمأمور
با توجه به مسئوليت اجتماعي سازماني خود تحركاتي از 
درون سازمان جهت بهبود عملكرد اداره امور شهر 

اقدامات اجتماعي و فرهنگي و زيست شهري ، اند داشته
ورود در  به خصوص.داري تهران از اين نمونه استشهر

اجتماعي و زيست شهري حداقل در ، حوزه فرهنگي
در ادامه ، ضوابط و شعارها به خوبي نمايان شده است
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  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

تالش ميشود به واكاوي موانع ساختاري و سياسي اين 
  .تحركات در مديريت شهري تهران پرداخته شود

  
  يه اينظر يبر مبان يمرور

  ميو مفاه فيتعار) ١
خوب اعمال قدرت  ييحکمروا :حكمروايي خوب‐١‐١ 

، يفرهنگ، يادار، ياسيس، يمختلف اقتصادهاي  در حوزه
کشور در همه سطوح  ياداره عموم يره برايو غ ياجتماع

فرايندها و نهادهايي است كه از ، و مشتمل بر سازوكارها
، منابع خود را ابراز نمودهها  طريق آن شهروندان و تشکل

تعهدات و ، از حقوقي قانوني خود را استفاده نموده
 تكاليف خود ايفاء و اختالفات خود را با ميانجيگري حل

هاي  داراي شاخص؛ و )٣٥٢: ١٣٨٣، يدريم( نمايند مي
حق اظهار ، مشاركت جويي، اثربخشي، كارآمدي، شفافيت

اجماع گرايي ، پاك حسابي، يريم گينظر همگاني و تصم
  .)٢٢١: ١٣٨٨، هال( ستو قانون گرايي ا

تعهد مداوم  ٥:ها مسئوليت اجتماعي سازمان ‐۱‐۲
مك به رشد ک( صاحبان كسب و كار به رفتار اخالقي

اقتصادي همزمان با بهسازي كيفيت زندگي نيروي كار و 
و نيز مردم كشور و جامعه در  شانيها خانوادهاعضاء 

و ها  توجه سازمان به دنبالاين مفهوم .)مقياس وسيع
، محدود اقتصاديهاي  هادها به مسائلي فراتر از نيازمندين

بنابراين توجه .)۶: ۱۳۸۹، آندرو( فني و حقوقي خود است
اجتماعي و فرهنگي و ساير امور رفاهي هاي  به مأموريت

به مأموريت اجتماعي ، در کنار تکاليف سازمان و نهاد
  .شود مي تعبير) CSR(ها  سازمان

فرآيند هدايت و جهت  :ياجتماع ريزي برنامه ‐۱‐۳
است كه هايي  دهي و ايجاد نظم و هماهنگي در برنامه

جنبه رشد و تعالي انساني دارد و موجبات بهزيستي 
 انساني فراهمهاي  انسان را از طريق ارتقاء شاخص

و همراه با ) ۵۲: ۱۳۸۳، سازمان برنامه و بودجه( آورد مي
توجه سعادت بشري هاي  محيط به ارتقاء شاخص بهگشت

  .درخور دارد
منظور از نهاد اجتماعي شامل آن  :نهاد اجتماعي ‐۱‐۴

دسته از تشکيالت ساختاري است که از طريق بکارگيري 
هاي  ارتقاء سطح شاخص به دنبالرويکردهايي ويژه 

، اعتماد پذيري، مشتمل بر مشارکت پذيري( اجتماعي
باشد و سودآوري و  مي )مسئوليت پذيري و مانند آن

بعدي آن قرار هاي  اقتصادي در اولويت اهداف
فرهنگي و ، اجتماعي يها تيمأمورپذيرش مسئوالنه .دارد

همراه  مؤسساتو نهادها و ها  سازمان، ساير امور رفاهي

و توجه به ، اداري و تشكيالتي يها تيمأموربا 
اجتماعي و زيست محيطي كاركردها ، مدنيهاي  پيوست

كه مديريت ناحيه  به نحوي، ها سازمانو عملكردهاي 
جغرافيايي به مثابه نظامي سيستماتيك و ارگانيك در 
نظر گرفته شود و هدف مديريت بهگشت محيط همراه با 

  .بهزيست زندگي شهروندان باشد
  

رايج در هاي  و انديشهها  مروري بر نظريه‐۲
  ريزي نوين شهري برنامه

نظريه پرداز مشهور ، از ديدگاه جان فريدمن
در چهار رويه  ريزي برنامهها  طور كلي نظريهآمريكايي به 

چگونگي تسري دانش به عمل در حوزه  بنا بر ٦و سنت
را ها  عمومي قابل دسته بندي هستند؛ وي اين سنت

 :کرده است يگذار نامچنين 
  ٧يگذار استيستحليل ) الف
  ٨اصالح اجتماع  ) ب
 ٩يادگيري اجتماعي  ) ج
 ١٠ بسيج اجتماعي  ) د
ناشي  ريزي برنامهه اين روي: يگذار استيستحليل  -

از شيفتگي علمي و فن آوري براي مهندسي 
اجتماعي است و باور دارد كه فنوني بدون دخالت 

در خدمت تصميم سازي خردمندانه به ها  ارزش
مند مجموعه  آمده و رهيافت نظام ريزي برنامهياري 

گوناگون علمي را يكپارچه ساخته و هاي  قانونمندي
عي در فرآيند منطقي براي مشاركت اجتما

به فرآيند  ريزي برنامهاين ؛ لذا نديب نمي ريزي برنامه
در چارچوب ، نهيص بهيتخص يبرا ١١ساالرانه فن

محافظت شرايط موجود و تحقق اهداف از باال جامه 
  .)٦٨ ،١٣٧٧ صرافي( پوشاند مي عمل

به بهكرد  ريزي برنامهاين رويه : اصالح اجتماعي -
ثبات گرايي آميخته به ويژه به ياري ا، وضع موجود

از اي  و طيف گسترده، با مصلحت گرايي باور دارد
 ١٤و نيز حمايتي ١٣تا خرد به خرد ١٢جامعهاي  شيوه

به  ريزي برنامهاز اين رو اين گونه .گيرد مي را در بر
براي نوآوري و اصالح شرايط ساالرانه  فرآيندي ديوان

موجود و تحقق اهدافي عمدتاً از باال تعيين شده 
 ،١٣٧٧ صرافي( پردازد مي راهبري اجتماعي براي
سرمايه ، و مديريت ريزي برنامهدر اين رويه ؛ لذا )٦

در برابر سرمايه فيزيكي و سرمايه  يانساني و اجتماع
مركز ( آيد مي طبيعي محدود به حساب
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و ) ٣٩٦، ١٣٨٨ انساني سازمان ملل يها سکونتگاه
 .ستکرد غالب ايمردم رو يبرا ريزي برنامهدر عمل 

با « ريزي برنامهاين رويه : يادگيري اجتماعي -
» ها پيشينه كوتاه مدت نسبت به ديگر رويه

معرفت هاي  گير نسبت به پايه چرخشي چشم
 تيعدم قطعو به ، پيشين داردهاي  شناسي رويه

 بر اساسالگوهاي خردگرا و نسبي بودن دانش 
 و درآن باور دارد  يريکارگ بهپذيرش جامعه براي 

به مصلحت گرايي و اصالت ارتباطات نتيجه 
به عنوان اقدامي  ريزي برنامه.آورد مي اجتماعي رو

جهت ايجاد  ١٦در برقراري گفت و گو ١٥ارتباطي
حقايق اجتماعي جديد و توان و اداره نوين برخاسته 

با مردم  ريزي برنامهدر اين رويه .شود مي از آن تلقي
 گردد مي با استفاده از دانش بومي و محلي توصيه

هاي  توان فعاليت مي در ايران.)٦ ،١٣٧٧ صرافي(
هاي  قانون برنامه سوم در خصوص واگذاري تصدي

در اين ها  محلي و شهرداريهاي  اجرايي به مديريت
ت يريم مدين پارادايچارچوب تحليل كرد و همچن

ن حوزه قابل بسط يدر ا يمد نظر قانون اساس يمحل
 .ل استيو تحل

برخالف  ريزي برنامهويه اين ر: بسيج اجتماعي -
نظام موجود را به مبارزه طلبيده و به ها  ديگر رويه

تحرك بخشيدن به مردم  يبرا ١٧ديدگاهي بنيادي
 صرافي( در جهت ساختني از نو و انقالب باور دارد

ريز نقش در اين رابطه نقش برنامه) ٧ ،١٣٧٧
روشنگري و نقش دولت تسهيل گري و بسترسازي 

روايي مردم ساالر غيرمتمركز حصول به حكم، است
و توسعه نهادهاي جامعه مدني و بخش عمومي در 
كنار رشد تنظيم شده بخش خصوصي از اهداف اين 

در اين چارچوب ؛ لذا است ريزي برنامهرويه 
توانند در فرآيندي  مي شهروندان به طور عادي

، ١٣٨٣ ميدري( مشاركت نمايند يگذار استيس
حق  ريزي برنامهه بنابراين در اين روي.)٣٥١

پاك ، شفافيت، احترام به قانون، اظهارنظر همگاني
تمركززدايي و ، كارآمدي و اثربخشي، حسابي

از پايين به باال و در  ريزي برنامهمشاركت طلبي و 
نهايت تقسيم كار ملي و محلي پذيرفته شده 

جاد يتوسعه در گروه ا يداريل به همه ابعاد پاين.است
به .است يشهر ييحکمروا يبرا يساختار و نهاد

مشروع و برآمده از  ياز به اعمال قدرتين، گريسخن د
است يس، يداريپا ياراده شهروندان است تا در راستا

 .)٩، ١٣٨١ يصراف( ت و نظارت کننديهدا، يگذار

تحليل ، ريزي برنامههاي  از يك سو طيف نظريه
وجود دارد كه به طور جدي به  يگذار استيس

و متمركز و از باال به پايين بدون ساالرانه  فن ريزي برنامه
و حقوق مكاني و انساني باور دارد و از ها  توجه به ارزش

اصالح و ، ريزي برنامههاي  سوي ديگر طيف نظريه
يادگيري اجتماعي وجود دارد كه در چارچوب 

روند ، توسعه پايدار، حكمروايي خوبهاي  سياست
باور ، ايه اجتماعيگسترش سرم، مشارکت از پايين به باال

مدني و تمركززدايي در چارچوب وحدت ملي و  به اعتماد
ط جامعه يشرا يابيارز.کند مي يريگيحفظ سرزميني پ

حوزه  نيب دهد يم کشور نشان يت محليريو مد يشهر
ن با اقدام و عمل تفاوت فاحش ين قوانيو تدواي  هينظر

  .وجود دارد
ف اجتماعي که در ارتباط با اهدا يات ينظراز جمله 

شهري امروزه از  ريزي برنامهمديريت و هاي  در حوزه
 نظريه، اولويت و اهميت بسيار زيادي برخوردار است

ديويس يكي از .است» مسئوليت اجتماعي سازماني«
جامعه در ها  كه نقش قدرت سازمان، نخستين كساني بود

او بر اين ، اجتماعي اين قدرت را به بحث كشيد ريتأث و
ها  فشرد كه عللي كه قدرت اجتماعي سازمانسخن پاي 
، آورد تنها درون شركتي و سازماني نيست مي را پديد

مكان هندسي چنين قدرتي .بلكه برون از آنها نيز هست
ناپايدار است و همواره از جايگاه اقتصادي به جايگاه 
 اجتماعي و از آن جا به جايگاه سياسي تغيير

ا قدرت اجتماعي کند كه چر مي ديويس مطرح.كند مي
اين ديدگاه معادله قدرت اجتماعي و .بايد مديريت شود

اصل معادله .کند مي قانون آهنين مسئوليت را واکاوي
قدرت اجتماعي بدين شرح است كه مسئوليت اجتماعي 
مديران و صاحبان كسب و كار از ميزان قدرت اجتماعي 

 به گفته او هر كس كه قدرتش را به، سر برمي آوردها  آن
قدرت از ، جامعه به كار نگيرداز نظر مسئوالنه كه اي  گونه

ديگر سرانجام پا به هاي  زيرا گروه، كفش خواهد رفت
را به عهده ها  ميان خواهند نهاد تا آن مسئوليت

را به كار  اش ياجتماعپس اگر سازماني قدرت .گيرند
جايگاهش را در جامعه از كف خواهد داد چون ، نگيرد
گروه مترجمين ( آن اشغال خواهند كرد ديگرهاي  گروه

  .)۱۲۱ ،۱۳۸۹ بنياد توانمندسازي منابع انساني
  

 يت شهريريمد يو مدن يشوراها و خصلت اجتماع
  رانيدر ا

و  ريزي برنامهمختصات ، بررسي نظري روندها
صورت گرفته در هاي  مديريت شهري در ايران و تالش
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كه اول آن، اين زمينه تابع چند محور كليدي است
، جهت نيل به توسعه در دوران معاصر ايران ريزي برنامه

) زا برون( و حركتي جهاني و به بيانيها  برخاسته از نگرش
از اين رو پيش نياز بررسي نظريه متداول و ، بوده است

تحليل سير ، در ايران )مديريت شهري( ريزي برنامههادي 
 يصراف(.مرتبط در جهان استهاي  و نظريه ريزي برنامه
و مديريت شهري در  ريزي برنامهدوم آنكه ) ۲ ،۱۳۷۷

ايران در دوران معاصر در چارچوب نظام تمركز گرا و 
به عبارت ديگر ساختار .دولت حداكثري قابل تحليل است

نظام مديريت و ، اجتماعي و فرهنگي كشور، سياسي
شهري را به شدت وابسته به دولت كرده  ريزي برنامه
 گي مداوم تكيه ساختارهاي قدرتريشه اين وابست، است

به درآمدهاي ناشي از منابع زيرزميني ) دولت و مجلس(
  .بوده است

تقريباً روند رشد ، قرن سيزدهم اواخردر ايران از 
به نحوي از روند شهرنشيني شهرهاي ، تمامي شهرها

رشد ، پيامد اين روند، كردند مي جهان سومي تبعيت
اين امر .باشد مي ينيو نامنظم شهرنش منسجم ريغ، سريع

اول ايجاد .گيرد مي به پيروي از دو هدف اساسي صورت
بازار مصرف و پيوست فزاينده محصوالت ساخته شده 

دوم؛ وابستگي سياسي و اقتصادي كشور ، وارداتي از خارج
به اين ترتيب به تدريج .در مقابل مراكز سرمايه داري
 دست و بومي خود را ازاي  شهرهاي كشور ويژگي منطقه

دهند و همين مسئله موجب تغييري كلي در ساختار  مي
 ،۱۳۹۰ طالقاني( شود مي شهري و حتي مديريت شهري

محصول اين فرآيند و وجود چنين وضعيتي حاكي ) ۲۶۸
از پيشي گرفتن شهرنشيني بر فرهنگ شهري در كشور 

به عبارت روشن با وجود شكل گيري فضاهاي ، ما است
ه نام كالن شهرها و شهرهاي سكونتگاهي بزرگ مقياس ب

، ساز وكارهاي اجتماعي و مدني در سطوح خرد، بزرگ
جهت هدايت و اداره آنها و همچنين ، ميانه و كالن

 سامان بخشي به نيازهاي شهروندي شكل نگرفت
در واقع در شرايط کنوني ايجاد ) ۲۱۶ ،۱۳۸۴ بوچاني(

جمعيتي بزرگ را شاهد هستيم نه هاي  مجتمع
بنابراين در .مناسبات اجتماعي و شهري شهرنشيني با

بي آن كه براي ، اند آمدهايران شهرهايي بزرگي بوجود 
تمهيداتي ، فراهم كردن پيش نيازهاي آن از قبل

  .)۲۸۶، ۱۳۹۰ طالقاني( شده باشد دهيشياند
توان پيشينه شروع  مي با كمي تسامح و تساهل

ين شاه رسمي در ايران را با پادشاهي ناصرالد ريزي برنامه
قاجار و اقدامات صورت گرفته از سوي ميرزاتقي خان 

اقداماتي مشتمل بر تاسيس ، اميركبير نسبت داد

اعزام گروهي از دانشجويان به خارج ، )۱۲۳۰( دارالفنون
دادن به امور دربار و مملكت از اين جمله  سر و سامانو 
اين مداخالت برنامه محور در كشور نهايت منجر به .بود

هدف ، شد) ۱۲۸۵( مجلس شوراي ملي در سالتاسيس 
ايجاد و استقرار اين مجلس سامان بخشي به امور كشور 

  .)۲۷۵ ،۱۳۹۰ سعيدي( بود
در ايران را بايد در دوران  ريزي برنامهموج دوم 

در اين دوره براي اولين بار ، جستجو کردپهلوي اول 
ايجاد و  ۱۳۱۶اقتصادي در سال  ريزي برنامهشوراي 
براي توسعه صنعتي ) ۱۳۳۱‐۱۳۲۷( عمراني اولبرنامه 

اين روند در چارچوب توسعه برون .شود مي كشور تدوين
يابد و در نهايت در  مي زا در پهلوي دوم نيز تداوم

كه براي هايي  پس از تالش) ۱۳۲۸( ارديبهشت سال
براي هاي  ريزي برنامههفت ساله و ، تهيه برنامه عمراني

سازمان برنامه كار در ، گيرد مي رشد و ترقي كشور صورت
  .كند مي برنامه عمراني سوم خود را آغاز

به تدريج شرايط ، استقرار و تشکيل سازمان برنامه
حضور و فعاليت بيشتر متخصصان ايراني بدون كمك 

جهت تنظيم برنامه توسعه كشور فراهم ، مشاوران خارجي
اين  گاه چيههر چند ) ۲۸۰ ،۱۳۹۰ سعيدي( ساخت

توسعه  ريزي برنامهمعناي بومي كردن نظام  استقالل به
در كشور نبود و هدف بومي کردن برنامه و توسعه کشور 

با كمي ، پس از انقالب اسالمي در كشور.محقق نشد
توسعه پي در پي تهيه و تصويب هاي  برنامه ريتأخ
توسعه بعد از هاي  رويكرد اصلي و غالب برنامه، اند شده

 اتكا به دولت محوري و، وسعهانقالب هم تا برنامه سوم ت
چون هايي  از برنامه سوم به تدريج مقوله، نفت  بوده است

توسعه اجتماعات ، كاهش وابستگي به نفت، تمركززدايي
محلي و گسترش نهادهاي اجتماعي و مدني مورد توجه 

  .گيرد مي قرار
تمرکز زدايي در دوران هاي  در كشور ما اولين جرقه
تقرار مديريت محلي با امواج مشروطه آغاز شد اما اس

، استبدادي حمايت شده از بيرون مرزهاي جغرافيايي
وقوع انقالب و .سال خاموش گرديد ۵۰مجدداً براي 

شرايط خاص مطالبات مدني و سياسي سبب گشت كه 
رويكرد ساختار مديريت محلي با محوريت سلسله مراتب 

ا اصل به طور مستقيم و غيرمستقيم خود ر ۱۴شوراها در 
فصل هفتم قانون اساسي به ، نمايان كند و حتي

اين موضوع در حيطه ، شوراهاي محلي اختصاص يافت
  .زماني خود بسيار مترقي است

مدنظر و اي  به هر صورت عدم تحقق اهداف توسعه
 ريزي برنامهعدم رضايت از محصول فرآيند مديريت و 
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از باال به پايين و نفت ، دولت محور، شهري تمركزگرا
و اداره امور  ريزي برنامههاي  يه؛ بسترهاي تغيير رويهپا

اين اتفاق نيز .محلي در چارچوب قانون اساسي فراهم کرد
در سطوح بين المللي و جهاني چند دهه قبل شروع شده 

جهت گيري نوين در اداره امور محلي در راستاي .بود
، حكمروايي خوب، پايداري توسعه، توانمندسازي

توجه به ، گسترش سرمايه اجتماعي مشاركت اجتماعي و
مقتضيات محلي و در نهايت تقسيم كار ملي و محلي 

اين جهت گيري در قانون برنامه سوم توسعه مشخصاً .بود
و در قانون برنامه چهارم توسعه در ماده  ۱۳۶در ماده 

  .خود را نمايان كرد ۱۳۷
رويكرد پشتيبان اين تحوالت قانوني در مجلس و 

دوازدهم و فصل هفتم قانون ، هفتم، اصول ششم، دولت
را اصول ها  توان آن مي كهها  در اين اصل.اساسي بود

توجه به ، دموكراسي غيرمتمركز، كليدي تمركززدايي
مباحثي ، مقتضيات محلي و اهميت حقوق مكاني ناميد

  :به شرح ذيل درج گرديده است
 اتکااداره امور كشور به ، در جمهوري اسالمي ايران )١

 .)اصل ششم قانون اساسي( ومي باشدآراء عم
شوراها از اركان تصميم ، در جمهوري اسالمي ايران )٢

اصل هفتم قانون ( گيري و اداره امور كشوراند
 .)اساسي

 يمحل يشوراها، در جمهوري اسالمي ايران )٣
توانند در امور محلي در محدوده و ناحيه  مي

اصل (د جغرافيايي خود مقررات وضع نماين
 .)دوازدهم

محلي وظيفه جلوگيري از هاي  اها و مديريتشور )٤
 و رفع تبعيض را برعهده دارنداي  نابرابري منطقه

 .)اصل چهل و هشتم و يكصد و يكم قانون اساسي(
شهرستان و استان در ، بخش، روستا، اداره امور شهر )٥

مقررات گذاري و ، هماهنگي، حوزهاي نظارت
در چارچوب آمايش سرزمين در حوزه  ريزي برنامه

 اختيارات مديريت محلي و شوراهاي محلي است
 .)اصل صدم(
پيشبرد سريع  يتوجه به مقتضيات محلي برا )٦

، اجتماعي، اقتصادي، آموزشي، عمرانيهاي  برنامه
 يها تيمأموربهداشتي و ساير امور رفاهي جزء 

 .)اصل صدم(.محلي استهاي  شوراها و مديريت
 ،و محلي فقط امور امنيتي يدر تقسيم كار مل )٧

دفاعي و قضايي در چارچوب حكومت مركزي 
در ، و ساير امور يشوند و امور محل مي تعريف

وحدت ملي و تابعيت ، چارچوب حفظ تماميت ارضي

شوند و  مي امور محلي تعريف ياز جمهوري اسالم
هاي  مديريت و اداره آنها در حيطه اختيار مديريت

 .)٢٨ ،١٣٨٩ بوچاني( باشند مي محلي
ست كه اين تغيير رويكرد به نوعي تابع الزم به ذکر ا

الزاماتي كه سالها ، الزامات پيراموني نيز قرار گرفته است
پيش در چارچوب رويكرد توسعه پايدار و شهرهاي انسان 

ولي به هر صورت ايجاد .گرا خود را نمايان كرده بود
هاي  استقرار مديريت، شوراها حرکتي در جهتتمرکززدايي

اي دموکراتيک اداره شهر براي دست محلي و بنيان نهاده
ثاني نژاد ( شود مي يابي به توسعه و رفاه شهري تلقي

۱۳۸۱ ،۷(.  
  

تهران به حوزه  يت شهريريورود مدهاي  نهيزم
  يو رفاه يفرهنگ، يست اجتماعيز

نهادي  –براي بررسي نسبت ساختارهاي سياسي  
 در ريزي برنامهفرآيند ، مطرح شدههاي  در جامعه با نظريه

چارچوب قانون اساسي واکاوي و سپس فرآيند اجرايي 
كه  طور همان.ايران تحليل گرديد ريزي برنامهحاکم بر 

 گفته شد در چارچوب قانون اساسي در فصل هفتم
 هفتم و دوازدهم، و اصول ششم) ۱۰۶و  ۱۰۰هاي  اصل(

اصالح و  ريزي برنامههاي  روشني از رويههاي  توان رگه مي
هاي  را نشان داد و آن را از آرمانيادگيري اجتماعي 

شهروندان بعد از » در حوزه مديريت محلي« مشترك
اما در اجرا وجود ساختار متمركز دولت .انقالب تعبير كرد

ضعف ساختار ، تكيه بر منابع نفتي و زيرزميني، پايه
بي توجهي به حقوق مكاني و مقتضيات ، جامعه مدني

در اجرا نمايان و توسعه و هم هاي  محلي هم در برنامه
رويه معمول بوده است و عمالً بيشتر در حد تحليل 

از  رشد بيش، محصول اين روند.ميا مانده يگذار استيس
شهري در  يها سکونتگاهحد و خارج از برنامه رسمي 

 يها مؤلفهمحيطي كالبدي بدون توسعه و توان افزايي 
 .زيست محيطي و نهادي است، فرهنگي، اجتماعي

كه شهروندان ساكن در آنها در  يها سکونتگاه 
 دست و پاي بي پايان، محيطي و انسانيهاي  نارسايي

و بازدارنده ، زنند و در چارچوب محيطي كاهنده مي
هاي  كنند و نشان مي گذر اوقات، توانمندي و شكوفايي

فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد مدني در آن از يك 
در « ف ديگرطرف و احساس عدم امنيت و فقر از طر

نمايان » محيطي مصرف گرا بدون رشد شرايط توليد
تهران مبتني بر  به خصوص، حداقل در كالن شهرها.است

مشتمل بر ، توسعه انسانيهاي  مطالعات متعدد شاخص
احساس تعلق به مكان ، هويت، اعتماد، سرمايه اجتماعي
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  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

و همچنين تحكيم بنيان خانواده در آن بسيار رو به 
به عنوان مثال در جامعه شهري .حطاط داردتاريكي و ان

باورها و ، ها نگرشكشور مبتني بر اطالعات طرح سنجش 
شاخص بي ، رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي مردم ايران

همچنين ، درصد متوسط به پايين است ۷/۹۱اعتمادي 
درصد از  ۹/۸۰در خصوص شاخص احساس رضايتمندي 

توسط به مردم احساس رضايتمندي آنها از زندگي م
  .)۱۴۲ ،۱۳۸۲ گودرزي( پايين است

در شهرداري  ۱۳۹۰در مطالعه ديگر كه در سال 
روند آمارهاي ذکر شده تشديد ، تهران صورت گرفته است

درصد  ۵۳دهد كه  مي اين بررسي نشان، شده است
وضعيت اجتماعي و فرهنگي کنوني تهران را ، شهروندان

كه  اند داشتهد و اعتقا اند کردهبدتر از گذشته ارزيابي 
درصد  ۵۴همچنين .وضعيت شهر روبه بدتر شدن است

پاسخگويان وضعيت تهران را در آينده بدتر از شرايط 
از  درصد ۹همچنين تنها ، اند کردهكنوني ارزيابي 

شهروندان تهران اعتقاد دارند اعتماد زياد و خيلي زياد در 
درصد نيز نسبت به مردم بي  ۴۳.جامعه وجود دارد

اين در حالي است كه در مطالعات پيمايش و .دنداعتما
باورها و رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي ، ها نگرشسنجش 

ميزان اعتماد عمومي در  ۱۳۸۲در شهر تهران در سال 
 درصد بوده است ۱۶حد زياد و خيلي زياد 

  .)۱۵، ۱۳۹۰گودرزي(
و مسائل شهر ها  به هر صورت در ميان نارسايي

فرهنگي ، و مسائل اجتماعيها  لشتهران در دهه اخير چا
محيطي و هاي  و نهادي روند رشد آن بيشتر از نارسايي

، اجتماعيهاي  رشد سرسام آور چالش، كالبدي بوده است
در  ژهيبه ودر شهرها و  به خصوصفرهنگي و نهادي 

تهران تا آنجا پيش رفته است كه در باالترين سطوح 
هاجم ت، كشور با تعابيري چون شبيخون فرهنگي

به هر ، ميا مواجههجنگ نرم و جنگ فرهنگي ، فرهنگي
حوزه زيست اجتماعي هاي  صورت در دهه اخير نارسايي
محيطي خود را  يها چالشو فرهنگي و نهادي نسبت به 

كه نتايج و پيامدهاي اي  حوزه، بيشتر نمايان كرده است
و ها  ارزش يزيفرو رآن در محيط زندگي شهري و 

سياسي و اعتمادي هاي  گسست هنجارها و همچنين
است و سامان دهي و پاسخ دهي به آن مستلزم  ماندگارتر

افزايش سرمايه اجتماعي است كه ، مداخله اجتماعي
هزينه كرد ؛ و عمالً بسيار سخت و گاهي غير ممکن است

ها  هرچند اين نارسايي.آن تنها از نوع سرمايه مادي نيست
ولي گاهاً .كند يم در محيط عمومي شهر خود را نمايان

ريشه آن بسيار فراتر از محدود رسمي و قانوني شهر و 
  .حوزه نفوذ مديريت شهري است

به از زمان شكل گيري شوراهاي محلي در كشور  
مدني اين  ‐ در تهران با توجه به جايگاه اجتماعي خصوص

نهاد و ارتباط گسترده آن با پيكره اجتماعي و همچنين 
، ر اين حوزه و در نهايتاحساس مسئوليت شوراها د

اجتماعي و هاي  پنهان نارساييهاي  روشن شدن رويه
فرهنگي و رفاهي در تهران و گسترش اثرات آن در 

به تدريج مديريت شهري ، سياسي و اجتماعيهاي  عرصه
با محوريت شهرداري جدا از ساختار دولت در چارچوب 
 مسئوليت اجتماعي سازماني که در تقويت آن شوراها نيز

مداخالتي انجام داد كه به نوعي ، اند داشتهنقش كليدي 
 تغيير نگرش در اداره امور شهر نيز محسوب

توان ورود شهرداري تهران به مسائل  مي.گردد مي
رفاهي و زيست شهري در چارچوب ، اجتماعي، فرهنگي

 »CSR«ها  پذيرش ديرهنگام مسئوليت اجتماعي سازمان
  .هم تعبير كرد

تهران در چارچوب وظايف و لذا در شهرداري 
كه شوراي شهر براي آن در نظر گرفته  يها تيمأمور
 ۵برنامه ، در قالب چشم انداز تهران به خصوصاست 

ساله شهرداري و همچنين مصوبات متعدد ديگر در حوزه 
بهداشتي و رفاهي به ، آموزشي، اجتماعي و فرهنگي

تدريج رويه و انديشه شهروند محور بودن سازمان 
توان بيان كرد كه  مي؛ لذا داري تهران گسترش يافتشهر

وجود نهاد مدني شوراهاي محلي در كنار گسترش 
فرهنگي و رفاهي از ، نااميد كننده اجتماعيهاي  شاخص

در قانون  به خصوصيك طرف و بسترهاي قانوني 
و همچنين الزامات و تجربيات جهاني از طرف ، اساسي
، فرهنگيهاي  حوزهزمينه فعاليت شهرداري در ، ديگر

 از نگاهي ديگر هم.اجتماعي و رفاهي فراهم آورده است
هاي  نگاهي كه در آن رويه، توان به موضوع پرداخت مي

تمركززدايي و مديريت يكپارچه محلي و در نهايت 
تقسيم كار ملي و محلي در چارچوب حكمروايي خوب 

  .ابدي يمعنا مشهري 
  

فرا سناد در ا يت شهريريمد ياجتماع تيمسئول 
  يدست

از زمان تشكيل شوراهاي اسالمي در شهر تهران 
اسناد متعددي در ذيل قانون اساسي و سند ، تاكنون

 نيتر مهم.ساله كشور تدوين شده است ۲۰چشم انداز 
طرح  ١٨،سند چشم انداز شهر تهران: اين اسناد عبارتند از
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  محمدحسين بوچاني 
  

۳۴ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

مصوبات ، ساله اول شهرداري تهران ۵برنامه ، جامع تهران
  .وره شوراي اسالمي شهر تهرانسه د

چشم انداز شهر تهران در طرح جامع و تفصيلي كه 
سيماي ، تصوير آرماني و بلندمدت كالن شهر تهران است

 يها آرمانرا مبتني بر  ۱۴۰۴محيطي و انساني از افق 
  :كشد مي زير به تصوير

 اسالمي –تهران؛ شهري با اصالت و هويت ايراني  )١
شاداب و سرزنده با ، يباتهران؛ شهري سرسبز و ز )٢

 فضاهاي عمومي متنوع و گسترده
ها  تهران؛ شهري امن و مقاوم در برابر انواع آسيب )٣

 و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري  )٤

 فعاليت و فراغت، مناسب براي سكونت
تهران؛ شهري روان با رفاه عمومي و  )٥

راه با تعديل هم، مناسبهاي  زيرساخت
 .کننده كليه حقوق شهروندي نيو تأمها  نابرابري

دهد كه دست يابي به  مي تحليل موارد فوق نشان
مستلزم مديريت  اندازها چشمهر كدام از راهبردها و 

، مسئوليت پذير، يكپارچه، هماهنگ، شفاف، كارآمد
 در تعاملدانايي محور و ، انسان گرا، شفاف، مشاركت جو

ارت پذير و هماهنگ با مجموعه شهري نظ، با جهان
  .پيراموني است

سهم عمده چشم انداز طراحي شده شهر تهران به 
، مدني، زيست شهري، اجتماعي، فرهنگيهاي  حوزه
به نوعي .امنيتي برمي گردد، آموزشي، بهداشتي، رفاهي

اي  بند چشم انداز شهر تهران با شهر به مقوله ۵هر 
تهران تعريف شده در .ايدنم مي انساني نه کالبدي توجه

مكان سكونت و سعادت شهروندان ، چشم انداز
جهت تحقق چشم انداز بلند پروازانه و آرمان گرايانه .است

سال اولين برنامه پنج ساله  سهبعد از گذشت حدود 
با همكاري شهرداري ) ۱۳۸۸( شهرداري تهران در سال

خ تصويب و در تاري، تهران و شوراي شهر تهيه
شوراي اسالمي شهر تهران  ( ابالغ گرديد» ۱۱/۹/۱۳۸۸«

اين برنامه پيش از آنکه برنامه شهرداري تهران .)۱۳۸۸
برنامه شهر تهران و حتي مجموعه شهري پيرامون ، باشد

مديريت يکپارچه ، است و رويکرد اصلي در تدوين آن
برنامه پنج ساله شهرداري در .مجموعه شهري بوده است
طرح  گانه هفدهو راهبردهاي  چارچوب چشم انداز تهران

طرح جامع  گانه هفدهراهبردهاي ، جامع تدوين شده است
هاي  موضعي و موضوعي ذيل آن به روشهاي  و طرح

اجتماعي و زيست شهري ، فرهنگيهاي  مختلف به مقوله
الزمه تحقق حداقلي اين اسناد باالدستي ، اند پرداخته

شوراي  تحول ساختاري در وظايف و تكاليف شهرداري و
الزام و ، ساختاري كه در آن پايبندي، شهر تهران است

  :توجه به اصول زير در آن گريزناپذير است
 ؛اصل آينده نگري )١
 ؛ياصل پذيرش و تحقق رويكرد سيستم )٢
 ؛اصل مشاركت )٣
 ؛اصل هماهنگي و يكپارچگي )٤
 .ها تيفعالاصل استمرار  )٥

به هر صورت تحقق اصول ذکر شده در چشم انداز و 
مستلزم تغيير رويکرد ، ساله شهرداري تهران برنامه پنج

شهرداري و نظام اداري ، مديريت شهري، به مفهوم شهر
 تيمأموررويكرد اصلي و ها  در قانون شهرداري.شهر است

 ۵۵در ماده  به خصوص، ها يشهردارمحوري محوله به 
ولي در برخي ، امور خدماتي و كالبدي شهر است، آن

زيست شهري و رفاهي نيز ، ياجتماعهاي  بندها هم مقوله
توان بيان کرد که بسترهاي  مي بنابراين.مورد توجه است

تغيير نگرش مديريت اجرايي شهر به اداره امور ريشه در 
هاي  از ويژگي نيو ا، مصوبات و الزامات شوراي شهر دارد

  .نهادهاي مدني و اجتماعي است
 زندگياي  بيان کرد ما در جامعه شهري توان يم
شهري هاي  م كه تشخيص مرزهاي ميان سياستكني مي

در نتيجه ، اجتماعي دشوار استهاي  و ديگر سياست
توان به بهترين وجه  مي اجتماعي شهري راهاي  سياست

ذيل قطعات همپوشان بدون هر گونه دستور كار يكپارچه 
شايد در شناخت معاني .روشن و هماهنگ درك كرد

كه سياست يا هايي  كشف راه، سياست شهري
 کنش گرا نهشهري در عمل از طريق فرآيند هاي  سياست

به نوعي  اتکايابند از  مي ساختار اجتماعي ظهور و تغيير
تعريف از سياست  نيتر ساده.تعريف علمي كارآمدتر باشد

كنترل و مديريت نيروهايي ، تالش براي انتظام، شهري
هاي  سياست.دهند مي است كه نواحي شهري را شكل

اي  شهري و منطقه ريزي برنامهري حوزه مغفول مانده شه
هاي  اين كه مقدم بر سياست تر قيدق، در ايران است

عمومي و اجتماعي شكل هاي  بايست سياست مي فضايي
گرفته باشند كه در مراتب بعدي زمينه و بستر شكل 

هاي  فقدان سياست.فضايي فراهم آيدهاي  گيري سياست
 ريزي برنامهيم قرن تجربه فضايي در ايران به رغم ن

با ظهور نفت به عنوان .رسمي بسيار نگران کننده است
باالخص در پنج دهه ، عمده تحوالت اقتصادي مؤلفه

گذشته دولت مقتدر مرکزي به تنها بازيگر عرصه ملي 
تبديل شد و حتي تقسيم كار اوليه و نه چندان عميق 

ه دولت ب اتکامختلف ملي به واسطه هاي  ميان پهنه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  اجتماعي_ ي تغيير نقش شهرداري از سازماني خدماتي به نهادي خدماتي موانع ساختاري و سياس 

۳۵ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

تفاوت ، يالملل نيبدرآمدهاي نفتي و ورود به بازار مصرف 
را به اعالء درجه تضعيف برد و بازار ملي به اي  منطقه

در سايه درآمدهاي سرشار .بازيگران فراملي واگذار كرد
 كاكرين( نفتي مزيت اقتصادي مناطق نيز نابود شده است

۱۳۸۷، ۱۲(.  
 

ه در رسيدن ب يشهر گام يمقررات گذاري شورا
  هدف

 بررسي اسناد و اقدامات شوراهاي محلي نشان
 محورشهروند ، كه با حضور شوراهاي محلي، دهد مي

 چهاراين رويه در .شروع شده است، ها يشهردارشدن 
اجرا و ، نظارت، سطح مشتمل بر مقررات گذاري

  ١٩.باشد مي هماهنگي
در  به خصوص، حداقل در حوزه مقررات گذاري

سهم مصوبات و ، شهر تهران دوره سوم شوراي اسالمي
بيشتر شده ، مقررات در راستاي اجتماعي شدن شهرداري

حمايت از «، توجه به مصوباتي مانند استقبال از مهر.است
الزام شهرداري به حمايت از » دانش آموزان و دانشجويان

الزام شهرداري ، نهضت سوادآموزيهاي  و فعاليتها  برنامه
، ها نگرشباورها و ، جتماعيبه پيمايش دوساالنه سرمايه ا

سنجش عدالت اجتماعي در شهر تهران و موارد مطالعاتي 
الزام شهرداري به كاهش مصرف ظروف ، ديگر گانه ده

 بار کيمصرف و حمايت از توليد ظروف  بار کيپالستيكي 
الزام شهرداري به ساماندهي ، مصرف با پايه گياهي
شهر سند و طرح راهبردي ، كودكان كار و خيابان

آزادسازي بخشي از زنان زنداني كه به ، دوستدار كودك
 شهرداريالزام ، در زندان هستند يعمد ريغدليل جرائم 

به تهيه و تدوين پيوست فرهنگي و اجتماعي و زيست 
ساله  ۵عمراني و تدوين قانون برنامه هاي  محيطي طرح

، فرهنگي تيمأمور ۱۰۰اول شهرداري تهران كه بيش از 
زيست شهري براي شهرداري تكليف شده اجتماعي و 

دهد که شوراي شهر در تغيير  مي همگي نشان، است
نقش شهرداري به مثابه نهادي اجتماعي پيشگام بوده و 

اجتماعي شهرداري را  تيمسئولبا اين مصوبات بار 
  .افزايش داده است

، شوراي شهر هم به عنوان نهادي مدني و منتخب 
خود  يها تيمأمورانجام  متعدد برايهاي  داراي چالش

ها  ولي بررسي.طلبد مي كه بحث آن كاري ديگر، است
 تيمأموركند كه اين نهاد نيز در انجام چهار  مي روشن

، هماهنگي، نظارت، اصلي خود در حوزه مقررات گذاري
هاي  و نارساييها  نيز داراي چالش ريزي برنامهاجرا و 
  .)۲۰۷ ،۱۳۸۷ بوچاني( باشد مي ساختاري

صد هاي  نون روشن گرديد كه با وجود تالشتاك
به درآمدهاي  اتکادر حوزه مديريت شهري تهران و  ساله

ساختار مديريت شهري تهران جهت ، ناپايدار گسترده
_ نهادي خدماتي « به» سازماني خدماتي« تغيير نقش از

بيروني ، »درون سازماني«در دو حوزه داخلي » اجتماعي
متعدد هاي  به چالش» ربط يذارتباط با ساير نهادهاي «

حوزه مديريت شهري در سطح ملي نيز با ، مواجه است
از قانون اساسي تا « متعدد در قوانين ها ديتاکوجود 

در برنامه سوم و  به خصوص، قوانين برنامه توسعه
عمالً مديريت يكپارچه محلي و تقسيم كار ملي » چهارم

اد اين شرايط سبب ايج، و محلي صورت نگرفته است
نارسايي و چالش در حوزه توسعه و مديريت شهر شده 

هاي  از حد نارسايي بيشمحصول اين فرآيند رشد ، است
به ، محيطي و انساني در شهرها و كالن شهر تهران است

اجتماعي مشتمل هاي  طوري كه اكنون مسائل و چالش
كاهش حس تعلق به ، بر فرسايش سرمايه اجتماعي

 يها مؤلفهنابساماني در ، عيفرسايش هويت اجتما، مكان
خانواده در  اديبن يآشفتگشهروندي و امنيت اجتماعي و 
در .)۱۳۵، ۱۳۸۷ فاضل( آن بسيار نگران كننده است

در دو  هاست سالراستاي حل اين موانع توسعه شهري 
، گردد مي متنوعي مطرحهاي  حوزه اجرا و دانشگاه ديدگاه

زه زيست اشتراك هر دو ديدگاه توجه بيشتر به حو
 اجتماعي و فرهنگي در اداره شهرها نسبت به گذشته

روشن است اين توجهات در تابعيت از الزامات .باشد مي
جهاني بوده است و هر بار تابع اين تجربيات پيراموني ما 

  .ميا دادهخود را در اداره امور ملي و محلي تغيير هاي  رويه
هاي  حتي در حوزه طرحها  اين تحوالت و تابعيت

تغيير رويه از ، توسعه شهري خود را نمايان كرده است
جامع به برنامه توسعه شهري راهبردي و  ريزي برنامه

موضعي و موضوعي نيز نمود هاي  ساختاري و تنظيم طرح
  .ديگر اين تابعيت است

توسعه ، تواند افزاينده مي استفاده از تجربيات جهاني
اگر ما ، دداما الزم است توجه گر، دهنده و مناسب باشد

در چارچوب قانون اساسي در براي اداره امور ملي و 
قطعاً رويه اداره امور شهري و ، كرديم مي محلي اقدام

ما بسيار توسعه يافته تر از شرايط كنوني اي  ناحيه
شهري در ايران و به حتي در هاي  تكوين سياست.بود

به همين دليل سياست ، تهران نابسامان بوده است
تركيب متغيري از ابتكارات تا مجموعه  گذاري شهري

 و الگوهاي سياست گزاري را بازتابها  متحولي از اولويت
كند كه اغلب به مقدار ناچيزي در ارتباط با نيازهاي  مي

با اين حال .متحول نواحي شهري و ساكنان آن قرار دارد
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 يگذار استيستغيير در رويكردها در حوزه متحول 
  .ي بر ساكنان شهر داشته باشدتواند اثرات چشمگير مي

  
در » يرافزا نرم« و »يسخت افزار« يکردهايرو
  تهران يت شهريريمد

توسعه  ريزي برنامهسال  ۵۰در ايران تجربه بيش از 
دهد كه توسعه اقتصادي يعني تاكيد بر بعد  مي نشان

ماده و سخت افزاري حيات اجتماعي بيش از توسعه 
 ر گرفته استفرهنگي و اجتماعي مورد توجه قرا

نخبه « رفاهي يها استيسگذر از .)۲۰، ۱۳۸۰ عبداللهي(
و کاهش وابستگي به » مردم باور« هاي به سياست» گرا

براي ، دولت و در مقابل اتکاي اجتماع محلي به خود
ارتقاء کيفيت زندگي به صورت ايده محوري در 

، ۱۹۹۳اتزوني (.نوين مورد پذيرش استهاي  ديدگاه
۱۲۳(.  

و اداره شهر  ريزي برنامهكه  رسد يم نظرچنين به 
كالبدي و فيزيكي ، تهران هم بيشتر در بعد سخت افزاري

بوده است هر چند بعد كالبدي آن به دليل فقدان 
استراتژيك و بلند مدت و بخشي نگري و  ريزي برنامه

مديريت شهري نيز داراي هاي  نظارت موثر سازمان
، است ساختاريهاي  اغتشاشات و بهم ريختگي

 
آنهاهاي  در دو ديدگاه و ويژگي :گونه شناسي ساختارهاي سازماني مديريت شهري  ۱جدول   

رديف هاي کالبد محورهاي سازمان مؤلفه  هاي مردم محور و انسان گرا هاي سازمانمؤلفه
 1 هاي ابزاريبه دنبال ارزش‐هدف محور هاي ذاتي به دنبال ارزش ‐ارزش محور
 ۲ ديگر بنياد دهي خود سازمانداراي  ‐ خودجوش‐خود بنياد

صورتي انعطاف ناپذير و پويا در تطابق ، صورت تابع محتوا
 با محتوا ارتباط باز و پويا با محيط

صورتي ايستا و تحميل شونده بر‐محتوا تابع صورت
 محتوا

۳ 

خودپسند و در خدمت ، اتکاخود ، مستقل و خودمختار
 مردمتوجه به رضايت و مقبوليت  ‐ مردم

وابسته و در خدمت منافع اقتصادي و سياسي گروه
 عدم توجه به مقبوليت و رضايت مردم ‐ خاص

۴ 

، هاي داراي توجيه فرهنگي ها و پروژه اجراي برنامه
 اجتماعي

‐ها بدون توجيه فرهنگيها و پروژهاجراي برنامه
  اجتماعي

۵ 

تبلور و خواست مردم و برخوردار از ، دموكراتيك
 ردميمشروعيت م

انعطاف ناپذير بودن در اجراي قوانين و‐کيبوروکرات
 بي توجهي به موارد خاص

۶ 

 ۷ انتفاعي غيرانتفاعي
 ۸ اجباري و دستوري اختياري و داوطلبانه
 ۹ ساختي‐داراي سلسله مراتب عمودي كاركردي، داراي ارتباطات افقي

جذب كننده و وحدت ، عام گرا با مشاركت جمعي عام
 آفرين

 ۱۰ ايجاد تفرقه‐ص گرا با مشاركت محدودخا

 ۱۱ پنهان كاري در عملكرد شفافيت در عملكرد و ارائه كارنامه به مردم
 ۱۲ )سركوب(فرصت سوز )توانمندسازي(فرصت ساز

 ۱۳ يمشارکتريغخودسر و قاعده محور و مشاركت طلب
 ۱۴ حكومت–تطميع و تهديدمديريتي مبتني بر حكمروايي خوب‐مديريت مبتني بر اجماع و اقناع

کنشهمدلي و هم افزايي بين،ضعف همزيستي  کنش گرانبين  ييافزاهمدلي و هم ، وجود همزيستي
  گران

۱۵ 

 ‐ محيطي معتدل و با روح با قواعد رسمي و غيررسمي
 برخوردار از سرمايه اجتماعي

فاقد‐محيطي سرد و بي روح با غلبه قواعد رسمي
  سرمايه اجتماعي

۱۶ 

  ۱۷ مردم در خدمت سازمان سازمان در خدمت مردم
بين افراد و انسجام بين واحدهاي  يهمبستگباال بودن
 ساختاري

پايين بودن همبستگي بين افراد و انسجام بين
  واحدهاي ساختاري

۱۸  

  ۱۹ طرد كننده جذب كننده
  ۲۰ يط اجتماعيبا محهيسوکيدر ارتباط ناقص و در تعامل كامل و دوسويه با محيط اجتماعي

  ۲۱ عملكرد نامتوازن و ناپايدار عملكرد متوازن و پايدار
)۵۷ ،۱۳۸۹ عبداللهي( :مآخذ  
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۳۷ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

ولي عمالً بعد اجتماعي و فرهنگي در آن به دليل متعدد 
مديريت امور اجتماعي و فرهنگي  دستگياز جمله چند 

  . بعد فراموش شده بوده است
البدي لجام گسيختگي ك، ها هيروپيامدهاي اين 

انساني و محيطي هاي  همراه با انواع نارسايي و آسيب
مديريت شهر تهران به ويژه هاي  بنابراين تحول رويه.است

در حوزه ساختار سازماني و تعامالت درون سازمان و 
، برون سازماني ضرورتي انكارناپذير استهاي  هماهنگي

اين تحول الزم است در جهت تبديل شدن مديريت 
ريت شهرداري از سازماني خدماتي كم شهري با محو

اجتماعي و  ‐و كالبد محور به نهادي خدماتي ور بهره
 انسان محور باشد در اين تحول شهر نيز تعريفي ديگر

يابد و مسئوليت اجتماعي شهرداري همراه با تعهدات  مي
  .يابد مي اداري و سازماني رشد و گسترش

وندان غيرمتمركز به نيازهاي مردم و شهرهاي  دولت
 انجام تر آسانپاسخگو تر بوده و همچنين تجهيز منابع 

دستيابي به اهداف تعيين هايي  شود در چنين دولت مي
 راها  گيرد و هزينه مي شده با كارايي بيشتري صورت

  .توان كاهش داد و سطح مشاركت را باال برد مي
شناسي  گونه توان يم، با توجه به گفتار مطرح شده

 شهرداري به مثابه نهاديهاي  و ويژگيساختار سازماني 
شهرداري به منزله « نسبت به» خدماتي_ اجتماعي «

  .بيان کرد ۱را به شرح جدول شماره » سازماني خدماتي
اين دو رويکرد در قالب برداشت دوگانه و متعارض از 

  شهر و مديريت شهري استوار است، شهروندان
  

ان تهر يل شهرداريتبد ياسيو س يموانع ساختار
  ياجتماع يبه نهاد

شهرداري تهران جهت تحقق اهداف و  
در حوزه  به خصوصتصويبي و ابالغي  يها تيمأمور

، خود دارد يفرا روفرهنگي و اجتماعي موانع متعدد 
سياسي و نهادي درون ، شناخت عوامل ساختاري

سازماني و برون سازماني جهت تغيير نقش و جايگاه 
اجتماعي و انسان ، ماتيشهرداري به عنوان سازماني خد

محور بسيار ضروري است با توجه به مطالب مطرح شده 
به طور کلي برخي از اين عوامل در سطح درون سازماني 

  :به شرح ذيل است، و برون سازماني يا ترکيبي از هر دو
عدم هماهنگي در برنامه و بودجه و بخشي نگري در  )١

 يياجراهاي  ل استقرار سازمانياداره امور به دل
 .)يو برون سازمان ين سازمانودر( متعدد در شهر

ضعف ساختارهاي توليدي و اقتصادي شهر به نحوي  )٢
كه در بلندمدت شهر تهران به مکان بازپخش و 

گردد و به تدريج  مي تبديل يخارج يمصرف کاالها
در عرصه جهاني شدن شهرها و كالن شهرها براي 

، رنه شورت( گردد مي آن نقشي مصرفي تعريف
 .)يو برون سازمان يسازمان درون( )١٢: ٢٠٠٩

 يها وزارت خانهمتعدد متناظر با هاي  وجود سازمان )٣
بدون  يريم گيو تصم ييدولت و ديگر نهادهاي اجرا

وجود رويكرد يكپارچه براي فعاليت در شهر 
 .)يو برون سازمان يسازمان درون(.تهران

 به درآمدهاي ناپايدار اتکاضعف شديد منابع مالي و  )٤
ن منابع مطابق يدولت در تأم يشهري و عدم همراه

 يهاشم( بزرگ جهان يگر شهرهايدهاي  هيبا رو
 .)يو برون سازمان يسازمان درون( )٢٨٧ ،١٣٨٧

ر يعدم شفافيت و نظارت پذيري شهرداري و سا )٥
و  يسازمان درون( افته در شهرياستقرار  ينهادها

 .)يبرون سازمان
گر يهرداري و دفرسايش سرمايه اجتماعي نهاد ش )٦

 درون( در ذهنيت شهروندان يشهر ينهادها
 .)يو برون سازمان يسازمان

حوزه هاي  گستردگي و عميق شدن نارسايي )٧
و  يسازمان درون( بهداشت و محيط زيست، سالمت

 .)يبرون سازمان
شهر و محالت و هاي  فاصله از شناخت نارسايي )٨

 يت شهريرين نظر و عمل در مدين فاصله بيهمچن
 .)يسازمان ندرو(
بخش خدمات بر حوزه  يو کارکرد يطره ساختاريس )٩

 .)يسازمان درون( يو اجتماع يفرهنگ
عدم پيوستگي و تداوم اقدامات شهرداري به عنوان  )١٠

 )يسازمان درون( نهاد اداره كننده شهر
گسست و ضعف سيستم مديريت هماهنگ و  )١١

 يكپارچه در داخل سازمان شهرداري و شوراي شهر
 )يسازمان درون(
 يانسان يرويضعف كارشناسي و عدم تناسب حوزه ن )١٢

 ديجدهاي  رفتن نقشيپذ يموجود با تالش برا
 )يسازمان درون(
ن عدم يعدم تقسيم كار ملي و محلي و همچن )١٣

در  يمحلهاي  يانجام امور و تصد ياستقالل برا
 .)يبرون سازمان( يشهردار

نبود مديريت يكپارچه و هماهنگ مجموعه شهري  )١٤
 .)يون سازمانبر( تهران

رقابت پنهان روبه رشد و آشکار دولت و قوه مقننه با  )١٥
شوراها و «ن تهرا يت شهريريمجموعه مد

  ٢٠.)يبرون سازمان(» ها يشهردار
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 يفرا روهاي  برخي از نارسايي ٢١موارد بيان شده 
اين محورها تنها ، هستندشهر و مديريت شهري تهران 
 بر» نشهرداري تهرا« يبه ساختار مديريت اجراي

توان به اين محورها موارد متعدد ديگر  مي.گردند مي
، فرهنگي، اجتماعي، اقتصاديهاي  اضافه كرد كه حوزه

سياسي و نهادي را هم شامل گردد ولي ، زيست محيطي
اين نوشتار اين پانزده مورد موانع هاي  حداقل در بررسي

ساختاري و سياسي فراوري ارتقاء شهرداري به عنوان 
بنابراين .باشد مي اجتماعي انسان محور ‐اتي نهادي خدم

تغيير رويه در  يفرا روموانع ساختاري و سياسي 
شهرداري تهران را به دو بخش درون سازماني و برون 

در چنين تقسيم بندي مديريت .سازماني تقسيم كرد
 شهري تهران جهت تحقق رويه پيش رو و انتخابي

در اولويت سامان درون سازماني را هاي  تواند نارسايي مي
بخشي قرار دهد و در راستاي رفع موانع برون سازماني از 
فرآيند چانه زني و رايزني سياسي در بلند مدت اقدام 

  .كند
  

کرد يتهران در رو يشهردار يتحوالت سازمان
  فرا رود و الزامات يجد

شهرداري تهران به تدريج در حوزه درون سازماني 
در حوزه معاونت  خصوصبه ، اقداماتي انجام داده است

امور فرهنگي و اجتماعي با تعبيه ساختارهاي سازماني 
سازمان ، سازمان رفاه و خدمات اجتماعي، جديد چون

اداره كل ، اداره كل سالمت، اداره كل بانوان، ورزش
، فرهنگي ريزي برنامهمرکز مطالعات ، آموزش شهروندي

 سازمان فرهنگي و هنري و غيره اقدام كرده است در
ديگر نيز جهت همراه ساختن و حداقل جلب هاي  حوزه

برداشته هاي  در حوزه نظارت گام به خصوصنظر مردم 
جهت  ۱۳۷و  ۱۸۸۸شده است از جمله ايجاد سامانه 

اعالم نظر شهروندان و ارائه پيشنهادات و انتقادات و اعالم 
  .نارسايي از اين موارد است

دت دولت به سيطره طوالني م با توجهولي كماكان 
و تعريف نقش كالبدي و محيطي براي آن ها  بر شهرداري

و نظام ها  عمالً پيكره سازماني شهرداري با رويه
فرهنگي و اجتماعي بسيار بيگانه است به  ريزي برنامه

نحوي كه برداشت از نهادسازي اجتماعي و فرهنگي در 
شهرداري اكثراً با تبليغات محوري همراه است و امور 

فرهنگي و شهروند محوري را در تبليغات و  ،اجتماعي
 تعريفها  و مراسم و مناسبتها  برگزاري جشن

در حالي که اموري ديگر چون كاهش زمان .شود مي
الكترونيكي كردن خدمات ، پاسخگويي به شهروندان

كه «در حوزه شهرسازي و ساختمان  به خصوصشهري 
صرفه » گردد مي به نحوي سبب كاهش ترافيك نيز

پاك ، شفاف سازي مالي و اداري، در مصرف انرژي جويي
توليد كاالهاي ، مشاركت جويي، يور بهرهارتقاء ، حسابي

و  تر مهمفرهنگي و غيره در راستاي تحقق رويكرد نوين 
اثر بخش تر است که در عمل مورد غفلت قرار گرفته 

  .است
حوزه راهبردي جديد شهرداري را در  توان يم

سطوحي كه در ساحت ، كردسطوحي ديگر هم تحليل 
ملي و ، برون سازماني، درون سازماني، شهروندي

يعني آنكه شهرداري تهران ، قابل بررسي است يالملل نيب
در پنج سطح الزم است جهت تحقق اين رويه برنامه 

نقشي كه در افق  يالملل نيبداشته باشد در حوزه 
كند و  مي بلندمدت براي خود در عرصه جهاني تعريف

اري آن نقش و ميزان تحقق پذيرش بايستي به طور پايد
اين رويكرد به خوبي در .دقيق مراقبت و پيگيري شود

سند چشم انداز تهران روشن شده است و در ساحت ملي 
، نيز تهران به عنوان بردار توسعه كشور معرفي شده است

توان  مي حكمروايي مطلوب يها تيمأمورلذا با تحقق 
در سطوح برون سازماني مقوله ، تپايدار برداشهاي  گام

يكپارچه سازي مديريت و تقسيم كار ملي و محلي داراي 
شهروندي نيز پيش از  در ساحتاهميت راهبردي است و 

سطوح ديگر نياز به اقدام و تحول درون سازماني وجود 
  .دارد

  
  شنهاداتيبندي و پجمع

دهد که مديريت شهري  مي نتايج اين بررسي نشان
حوريت شهرداري و شوراي اسالمي بنا بر تهران با م

، تهران شهر کالنفضايي ‐ ضروريات و اقتضائات مکاني
اما در اين  اند دادهرويکرد جديدي را پيش روي خود قرار 

در .روبرو هستنداي  گستردههاي  مسير با موانع و چالش
واقع بروز هر گونه کارکردي منوط به ايجاد ساختارهاي 

و اين ساختارها نيز در نظام  ذهني و فيزيکي آن است
لذا  اند نکردهمديريت شهري ايجاد نشده و تکامل پيدا 

ست تا در گام نخست نظام فکري درون ا ضروري
سازماني در مديريت شهري تهران متحول شده و در 
مراحل بعدي نسبت به ايجاد ساختارهاي الزم و الزامات 

ذر از بايد توجه داشت که مرحله گ.آن اقدام مناسب کرد
متمرکز و دستورالعملي شهرداري ، سنتي ياداردستگاه 

 کي رمتمرکزيغ، پاسخگو» طلوبم« به حکمروايي خوب
ملي و هاي  نياز راهبردي مديريت.شبه رخ نخواهد داد

توانند براي  مي انجام هر آن چيزي است كه، محلي
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  اجتماعي_ ي تغيير نقش شهرداري از سازماني خدماتي به نهادي خدماتي موانع ساختاري و سياس 

۳۹ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

مديريت محلي .بهگشت و تقويت اعتماد مردم انجام دهند
بايد سطح كارهاي روزمره و  ‐شهرداري شورا و  ‐تهران 

عملياتي كنوني را به مديريت اجرايي و سطح مديريت 
اجرايي فعلي را به مديريت راهبردي و نظارت ارتقاء داده 

 ليتسهو از كارگري به كارآفريني و از وظيفه پاروزني به 
اين تغيير ، و توانمندسازي تغيير موقعيت دهند يگر

بدون ظرفيت سازي الزم و ظرفيت جايگاه و ارتقاي مقام 
، سازي بدون رها سازي باورهاي غلط و تغيير نگرش

  .امكان پذير نيست
پيش رو در شهرداري  يها راه نيتر مهميکي از 

تهران براي تحقق اهداف مدنظر تقويت و ارتقاء مسئوليت 
هاي  اجتماعي سازماني است که در آن شاخص

صاد دانايي اقتهاي  گسترش پايه، حكمروايي مطلوب
و  »به مقتضيات شهرها با توجه«محور و توليد پايه 

چون «اجتماعي  ‐گسترش نقش نهادهاي مدني
حاكميتي چون  ‐مردم نهاد و نهادهاي مدنيهاي  سازمان

اداره امور شهر هاي  و تحول در سياست »شوراهاي محلي
انساني پيشرفت همراه با  يها مؤلفهبه نحوي كه به 

بايستي توجه ، آن توجه شودمحيطي  يها مؤلفه
دهد تغيير  مي نشانها  نتايج مشاهدات و گزارش.شود
مديريت ملي و محلي ناشي از آينده نگري هاي  رويه

نبوده است بلکه بيشتر در پي تحوالت و انباشت 
ناچار به بازنگري در اداره امور بوده است؛ در ، ها يينارسا

ني مترقي شرايط كنوني با وجود پيشينه حقوقي و قانو
و بودجه استخراجي از دولت و مجلس ها  هنوز در برنامه

از طرف ، دولتي استهاي  محوريت با ساختارها و سازمان
محلي نيز هاي  و شوراها مديريتها  ديگر شهرداري

تحولي كه ، اند ينهادنيازمند تحول ساختاري و 
آن الزم است در راستاي شهر انسان گرا و هاي  شاخص

و شهروند  يور بهرهارتقاء ، شهري حكمروايي خوب
  .باشدها  و بودجهها  محوري برنامه

موانع اين اقدام و الزام به دو حوزه درون  نيتر مهم 
ولت و ساير د« و برون سازماني شهرداري و شورا سازماني

در تغيير نقش موانع ، ددگر برمي »يساختارهاي حاکميت
ع از يک اين موان، ساختاري و سياسي متعدد وجود دارد

سو مستلزم باز آفريني درون سازمان شهرداري تهران 
است و از سوي ديگر مستلزم تحول در رابطه دولت و 
مديريت شهري تهران است؛ تحولي که در آن 

عدم تقسيم : ساختاري و سياسي از جملههاي  نارسايي
، عدم نظارت پذيري شهرداري، کار ملي و محلي

ي و گرايش به مصرف ناپايداري منابع درآمدي شهردار
فقدان مديريت يکپارچه شهري و ، گرايي در شهر تهران

مجموعه شهري و در نهايت ضعف بدنه کارشناسي و 
در چارچوب حکمروايي مطلوب ، نيروي انساني شهرداري

شهري رفع گردد و مديريت شهري در راستاي توسعه 
پايدار شهري جهت بهگشت محيط و بهزيست زندگي 

اين تحول در بلند مدت .رداردشهروندان گام ب
سرمايه اجتماعي و توسعه انساني همگام با هاي  شاخص
  .دهد مي محيطي ارتقاءهاي  شاخص
  

  مآخذمنابع و 
هاي  سرمايه، )١٣٨١( حسين، ايماني جاجرمي )١

، ١شماره ، مداري مجله شهروند، مديريت شهري
، معاونت توسعه مديريت شهري شهرداري تهران

 .كتابناشر جهان ، تهران
تصويبي ، )١٣٨٨( برنامه پنج ساله شهرداري تهران )٢

شهرداري ، در دوره سوم شوراي اسالمي شهر تهران
 .تهران، و هماهنگي ريزي برنامهمعاونت ، تهران

بررسي عدم ، )١٣٨٤( محمدحسين، بوچاني )٣
، فضايي اجتماعي از ديدگاه توسعه پايدارهاي  تعادل

، شهيد بهشتيدانشگاه ، پايان نامه كارشناسي ارشد
  .دانشكده علوم زمين

آيا توسعه شهري در ، )١٣٨٦( محمدحسين، بوچاني )٤
ايران منجر به توسعه ملي شده است؟ مجله 

و ها  انتشارات سازمان شهرداري، تهرانها،  يشهردار
 .وزارت كشورهاي  دهياري

جايگاه ، )١٣٨٧( محمدحسين و علي دشتي، بوچاني )٥
اسالمي محلي  حقوقي و تعامالت قانوني شوراهاي
چاپ در مجموعه ، در نظام حقوقي و سياسي ايران

مقاالت همايش مديريت محلي و شوراها در افق 
، دفاعي و امنيتي، كميسيون سياسي، ١٤٠٤

 .دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
، )١٣٨٩( محمدحسين و مرتضي طاليي، بوچاني )٦

هاي  نقش آفريني شوراها و مديريتهاي  زمينه
، و ملياي  منطقه، سعه پايدار محليمحلي در تو

مندرج در كتاب شوراهاي اسالمي به يك دهه 
گروه دموكراسي ، دانشگاه شهيد بهشتي، تجربه

، صلح و دموكراسي يونسكو، كرسي حقوق بشر
 .انتشارات دادگستر

آينده شهري قرن ، )١٣٨٨( هال و اولريخ فايفر، پيتر )٧
و  جهاني براي شهرهاي قرن بيست دستور کار ٢١
، ترجمه اسماعيل صادقي و ناهيد صفايي، يكم
 .انتشارات جامعه مهندسين مشاور ايران، تهران
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  محمدحسين بوچاني 
  

۴۰ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

سرمايه اجتماعي و ) ١٣٨١( غالم رضا، ثاني نژاد )٨
 مجله شهروند، عمده مديريت تهرانهاي  چالش

معاونت ، نيمه اول اسفندماه، ١٢مداري شماره 
ناشر جهان ، توسعه مديريت شهري شهرداري تهران

  .تابك
و  يه اجتماعيسرما )١٣٨١( غالمرضا، نژاد يثان )٩

، يمجله شهروند مدار، يت شهريريمدهاي  چالش
معاونت توسعه ، مه اول اسفند ماهين ١٢شماره 

 ناشر جهان کتاب، تهران يشهردار، يت شهريريمد
تحليلي ، از شار تا شهر، سيد محسن، حبيبي )١٠

 مآخذتاريخي از مفهوم شهر تا سيماي منابع و 
انتشارات دانشگاه ، تهران، تأثرالبدي آن تفكر و ك

  .چاپ نهم، تهران
دبيرخانه علمي كنگره منشور شهر تهران دفتر  )١١

به سوي پايداري و ، )١٣٨٠( فرهنگيهاي  پژوهش
 .گزارش انتشار نيافته، شهروند مداري

) ١٣٧٨( رانيا ياسالم يجمهور يروزنامه رسم )١٢
و  ياعاجتم، يقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد

 کشور يروزنامه رسم: ناشر ، يفرهنگ
) ١٣٨٣( رانيا ياسالم يجمهور يروزنامه رسم )١٣

و  ياجتماع، يقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد
 کشور يروزنامه رسم: ناشر ، يفرهنگ

، )١٣٨٣( كشور ريزي برنامهسازمان مديريت و  )١٤
جلد ، مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه

 .كشور ريزي برنامهشارات مديريت و انت، اول تهران
، )١٣٩٠(ين الد تاجمحمدرضا و محمدباقر ، سعيدي )١٥

 .اجتماعي نشر علوم، تهران، اجتماعي ريزي برنامه
راه آينده ، )١٣٨٩( محسن، شكوري مقدم )١٦

، چاپ دوم» شبكه ايهاي  شهرداري«ها  شهرداري
 .مركز اسناد انقالب اسالمي: نشر ذره چاپ، تهران

ضرورت دگرگوني در نظريه ، )١٣٧٧( رمظف، صرافي )١٧
مجموعه مقاالت همايش ، توسعه ايران ريزي برنامه

 .تهران، توسعه در ايران ريزي برنامهپنجاه سال 
بنيادهاي توسعه پايدار ، )١٣٨١( مظفر، يصراف )١٨

، ١١شماره  شهروند مداريمجله ، كالن شهر تهران
معاونت توسعه مديريت شهري ، نيمه دوم بهمن ماه

 .ناشر جهان كتاب، تهران، داري تهرانشهر
شهرنشيني ، )١٣٩٠( محمود و فريبا زماني، طالقاني )١٩

، تهران، ترجمه زهره بهجو، در ايران يافتگين توسعهو 
 .انتشارات پژوهشگاه علوم انساني مطالعات فرهنگي

راهبردهاي تبديل ، )١٣٨٩( محمد، عبدالهي )٢٠
شهرداري تهران از سازماني خدماتي به نهادي 

مركز مطالعات اجتماعي و فرهنگي ، اجتماعي
 چاپ نگار گرافيك، تهران، شهرداري تهران

نقش دولت در ، )١٣٨٠( لياسماع، ياکبر يعل )٢١
، دانشگاه تهران، يان نامه دکتريپا، ينيشهرنش

 .ايدانشکده جغراف
، )١٣٨٧( يانيرضا و الهام ميري آشت، فاضل )٢٢

، رانته، اجتماعي ايران نگاهي به آيندههاي  آسيب
انتشارات پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع 

فرهنگي هاي  گروه پژوهش، تشخيص مصلحت نظام
 .و اجتماعي

ا ياجبار  ١٣٦ماده ، )١٣٨١( غالمرضا، انيکاظم )٢٣
، کپارچه و هماهنگيواحد و  يت شهريريمد، ارياخت

، مه دوم مهرماهين ٣شماره ، يمجله شهروند مدار
، تهران يهردارش، يت شهريريمعاونت توسعه مد
 .ناشر جهان کتاب

ترجمه ، شهريهاي  سياست) ١٣٨٧( آلن، كاکرين )٢٤
 .انتشارات آذرخش، تهران، عارف اقوامي مقدم

، )١٣٨٩( اندرو و ماتن درك و اپنس لوراحي، كرين )٢٥
برداشت و مورد ، ها سازمانمسئوليت اجتماعي 
بنياد توانمندسازي ، ترجمه، پژوهي در عرصه جهاني

  .تهران انتشارات فرابين، ايران منابع انساني
باورها و ، ها نگرش يبررس، )١٣٨٠( محسن، يگودرز )٢٦

وزارت ، رانيمردم ا ياجتماع، يفرهنگ يرفتارها
 .يفرهنگ و ارشاد اسالم

ه يسنجش سرما، )١٣٨٠( محسن، گودرزي )٢٧
 دوگانهبيست و مناطق ، و عدالت در شهر ياجتماع
شهرداري تهران معاونت ، تهران يشهردار

  .گزارش منتشر نشده، يو توسعه شهر ريزي نامهبر
هاي  و نگرشها  ارزش، )١٣٩٠( محسن، گودرزي )٢٨

شهرداري ، اجتماعي و فرهنگي شهروندان تهران
و هماهنگي در دست  ريزي برنامهمعاونت ، تهران

 .انتشار و چاپ
 انساني سازمان ملل متحده يها گاهمركز سكونت  )٢٩

گزارش ، شهرها در فرآيند جهاني شدن، )١٣٨٨(
ترجمه رضا پور ، انساني يها گاهجهاني سكونت 

و پيمان  يذريچحسن ، نرگس گيالني، خردمند
ناشر مركز مطالعات و ، تهران، لعل آبادي يتمر

 .شهر تهران ريزي برنامه
قانون اساسي جمهوري ) ١٣٨٢( جهانگير، منصور )٣٠

و اصالحات و تغييرات و  ١٣٥٨اسالمي ايران مصوب 
نشر ، تهران، ١٣٦٨سي مصوب قانون اسا يمتنظ
 .آگاه
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، )١٣٨٣( احمد و جعفر خيرخواهان، ميدري )٣١
دفتر ، تهران، حكمروايي خوب بنيان توسعه

مجلس هاي  اقتصادي مركز پژوهشهاي  بررسي
 .١٧شماره انتشار ، شوراي اسالمي

و  ينابع درآمدم) ١٣٨٧( د منافيس، يهاشم )٣٢
ز در افق چشم اندا يت محليريدار مديپااي  نهيهز
اپ در مجموعه مقاالت همايش مديريت ، چساله ٢٠

، كميسيون سياسي، ١٤٠٤محلي و شوراها در افق 
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت ، دفاعي و امنيتي

  .نظام
   

  ها يادداشت
                                           

پيشرفت و توسعه اي كه در آن سعادت بشري در سايه  ١
تعادل پايدار رابطه انسان و محيط و بهره گيري عقالني و 
متعادل از محيط طبيعي صورت گيرد و در آن همراه با رشد 

 يتوسعه انسان يها شاخصبه  مسئوالنه يو کالبد يصاداقت
ت يت، ارزش و اخالق و معنوي، هويه اجتماعيمتضمن بر سرما

  .گردد يمتوجه 
با  شود يمه دولت اجازه داده ب«: دارد يمان يب ١٣٦ماده  ٢

مربوط  يها يتصد، آن گروه از ها يشهردار يها ييتواناتوجه به 
را که  يت شهريريه با مددر رابط يياجرا يبه دستگاه ها

شنهاد مشترک وزارت يپ اساس بر، دهد يمص يتشخ يضرور
کشور، همراه با منابع  يو استخدام يکشور و سازمان امور ادار

  .»واگذار کند ها يشهرداربه  ربط يذن اعتبار يتأم
  : دارد يمان يقانون برنامه چهارم ب ١٣٧ماده  
و  يياجرا يها گاهدستالت کالن يولت مکلف است تشکد«: الف 

ن برنامه و يو احکام ا ها استيسرا متناسب با  ها خانه وزارت
ناقص،  ير کشورها، جهت برطرف کردن اثر بخشيتجربه سا
ت، عدم يو عدم جامع ير کارآمديو غ يدستگاه يها تعارض
از  يرين بهره گيو همچن ها يکار يت، تمرکز امور، موازيکفا
 ،يرآمد، با هدف نوسازکا يها روشن و ينو يها يفناور

ک منظومه يد ساختار به صورت ي، ادغام و تجديمتناسب ساز
ر متمرکز يت، اثربخش و غير و با کفايمنسجم، کارآمد، فراگ

ن يب ايرا شش ماه پس از تصو ربط يذحه يد و الينما يطراح
که  يم کند، به طوريتقد ياسالم يقانون به مجلس شورا

    ».سر باشديل دوم برنامه چهارم مسا يآن از ابتدا يامکان اجرا
 يدولت يها دستگاه يقابل واگذار يها يتصدآن دسته از : ب

ات يب هيو عمران شهر و روستا، با تصو يدر امور توسعه شهر
 ها ياريدهو  ها يشهرداربه  ربط يذران همراه با منابع يوز

  )٧٧، ١٣٨٣:انون برنامه چهارم ق(. شود يمواگذار 
 يشتر ناشيدات بين است که با وجود تأکيجه انکته مورد تو   

ت يريو تحقق مد ييبر تمرکز زدا يو مل يط جهانياز شرا
در  يکپارچه محليت يريکپارچه، الزام دولت به استقرار مدي

                                                       
و سه دوره عمر و  گردد يمقانون برنامه پنجم توسعه حذف 

ده انگاشته و يناد يمحل يهزار عضو شورا ١٨٥تجربه حدود 
به  ١٧٣ن موضوع در ماده ي، و ارديگ يمقرار  يمهر يمورد ب
  :گردد يمل درج يشکل ذ
ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه ١٧٣ ماده

دستيابي به ساختار  منظور به برنامه جامع مديريت شهري
مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و 

ار شهرها، تمركز پايد توسعهشهرها، با رويكرد تحقق  حريم
 يها دستگاه يها يتصد مديريت از طريق واگذاري وظايف و

، بازنگري ها يشهردارخصوصي و تعاوني و  يها بخشدولتي به 
و ارتقاء جايگاه  ها يشهردارروزرساني قوانين و مقررات  به و

  .آورد عمل بهاقدام قانوني  و اتحاديه آنها ها يشهردار
مکلف به انجام  چهارم وسوم در قانون برنامه  که يدرحال
  .شده بود تيمأمور
و  ييمقوله مديريت محلي روستا گاه چيهگر آنکه ينکته د

روند عملياتي در دولت به خود  ها ياريدههمچنين بحث 
نگرفت؛ دليل بي توجهي به اين سطح از فضا حتي در قالب 

  .مصوبات شوراي عالي اداري جاي بحث ديگر است
اشاره گردد، نظام سكونت شهري و در اينجا الزم است  ٣

روستايي قبل از ادغام ايران در بازار جهاني و تعريف جهاني از 
به عنوان صادر كننده نفت و مصرف كننده  ن،نقش ايرا

كاالهاي خارجي، شهرهاي ايران در حياتي منطقه اي و در 
و فضاهاي زيست  ها گاهشرايطي بده بستاني با سكونت 

به عبارت روشن شهر با منطقه  .دودنپيراموني شكل گرفته ب
  .افتي يمپيرامون در يك تقسيم كار نانوشته سامان پايداري 

در اينجا الزم است توجه گردد در متن قانون اساسي  ٤
 ١٤م ير مستقيم و غيجمهوري اسالمي ايران به طور مستق

اصل مرتبط با مقوله تمركززدايي و توجه به مديريت محلي با 
وجود دارد و حتي يك فصل در قانون اساسي محوريت شوراها 
متعدد  يها برداشتدر قانون اساسي . پردازد يمبه بحث شوراها 

محلي و تقسيم كار  يها تيريمداز حدود اختيارات شوراها و 
، اما روشن اين است كه اين نهاد هم گردد يمملي و محلي 

حاكميتي است، و در چهار  شانيدارامدني و هم  شانيدارا
و  تيمأمورمقررات گذاري، نظارت، اجرا و هماهنگي  حوزه
به اين اصول  گاه چيههرچند رويه اداره كشور . دارد تيمسئول

اساسي كه در قانون اساسي مطرح شده است توجهي درخور 
  .نكرده است

5 Corporate social Responsibility 
6 Trodition 
7 policy Analysis 
8 Social Reform 
9 Social Learning 
10 Social Mobilization 
11 Technocratic 
12 Comprehencive 
13 Incremental 
14 Advocacy 
15 Communicative 
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  محمدحسين بوچاني 
  

۴۲ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

                                                       
16 Dialogue 
17 Radical 

الزم به ذکر است توجه گردد، که با وجود سه دوره از عمر  ١٨
در شهر تهران تاکنون سند چشم انداز شهر  ياسالم يشوراها

ب شده يتصو) ٢١/١/١٣٨٦(وم ات آن در دوره ديتهران فقط کل
 يريگيکردن آن پ ييدر دوره سوم شورا نها گاه چيهاست، و 

 .تن سند در دستور کار قرار نگرفته اسينشده است و تا کنون ا
در تهران هنوز به وجود  يت محليريکه مد دهد يمن نشان يا

که  يآنکه طرح تر مهم، دارد ينمت در خور يچشم انداز اهم
گر يب شده است، متعدد مورد استناد ديوات آن تصيفقط کل

که از شورا و  رديگ يمقرار  يها طرحو  ها حهيالضوابط و 
فقط  يط کنونيبه هر صورت در شرا .گردند يمارسال  يشهردار

ن يا يب شده است، حتيات سند چشم انداز تهران تصويکل
. نکرده است يرا ط ربط يذدر مراجع  ينير تقنيسند مراحل س

 ينشده است ول يين سند نهاين که ايتار با درک ان نوشيدر ا
بان آن مشتمل بر يت مستندات پشتيبا توجه به اهم

به  »رهيو غ يشهروند مدار يبه سو يجلد ٣٤« يها گزارش
  .آن استناد شده است

به اصل هفتم قانون اساسي شوراها از اركان تصميم  توجه با ١٩
اين نهاد به  گيري و اداره امور كشورند و همچنين اصل صدم

عنوان نهادي مدني برآمده از راي مردم در محل تعريف 
شوراهاي محلي جهت تعبيه  رسد يمبه نظر  لذا گردد؛ يم

حاكميتي در  ‐ دموكراسي غيرمتمركز و به عنوان نهادي مدني
 ها گاهگر سکونت يعرصه اجتماعي و حيات سياسي شهرها و د

 .گردند يمل يتشک
مطرح شده  ين محورهاياز ا يخالزم است توجه گردد بر ٢٠

 مجمعرخانه يدب ينخبگ يبرگرفته از جلسات کارشناس
 يت محليريته شوراها و مديص مصلحت نظام در کميتشخ

وراها و ش« خصوص درنظام  يکل يها استيسن يجهت تدو
 ين رصد تحوالت مربوطه در راستايو همچن »يت محليريمد
و  ها يشهردار، در حوزه شوراها، ين گزارشات راهبرديتدو
 .تبوده اس يياجرا يها تيريمدگر يد
به سلسله گزارش راهبردي  رجوع شتريببراي مطالعه  ‐ ٢١

رخانه مجمع يكميته مسكن، شهرسازي و آمايش سرزمين دب
در  ١٣٩٠تا  ١٣٨٨ يها سالص مصلحت نظام در يتشخ

کشور و تهران  يشهر يزيو برنامه ر يت شهريريخصوص مد
  . ار روشنگر استيبس
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