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 مقدمه

اي است که لزوم بازنگزي و تغيير در فرايند و ساختار مديريت وقفههزاره سوم سرآغاز تحوالت عديده و بي
فرايندهايي نظير جهاني شدن، فرايند دموکراسي خواهي جوامع ،گرايش نظريات . سازدشهري را الزامي مي

هاي شهري جهان سوم و تحوالت در نظريات توسعه چالش. توسعه دولت محور و گرايش به حکمراني خوب
عه آن پايدار شهر منجر به تجديد رابطه دولت، بازار و جامعه مدني در فرايند اداره امور عمومي جامعه وتوس

ريزي شهري و پيگيري رويکردهايي در اين راستا ضرورت تحول در نظام مديريت و برنامه. گرديده است
بدين معني  که ساختارها و . ، دموکراتيک و مشارکتي به امري اجتناب ناپذير  مبدل گشته استپذيرانعطاف

شود از ظرفيت الزم براي ياد مي»  حکومت شهري«فرايندهاي سنتي مديريت شهري که از آن به عنوان رويکرد 
سازماندهي مطلوب فضاهاي شهري که در راستاي منافع اجتماعي محلي شکل گرفته برخوردار نبوده و محيط 

کند و الزم است تا ساختاري غير متمرکز و فرايندي شهري رقابت پذير و با کيفيت باال را ايجاد نمي
در مديريت و » حاکميت خوب و مطلوب شهري«نوان رويکرد دموکراتيک، مدني و مشارکتي که از آن به ع

شود که، رهيافت حاکميت مطلوب شهري اينگونه  استدالل مي. شود اتخاذ کندريزي شهري نام برده ميبرنامه
تواند از توسعه شهري صرفاً در راستاي منافع خصوصي ممانعت کرده و فضاهاي شهري را هر چه بيشتر در مي

ضرورت توسعه شهري . اف متفاوت و متعارض اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي قرار دهدهماهنگي با اهد
، هاي شهري پايداريابي به محيطهاي متفاوت در راستاي دستمتعادل با توان پاسخگويي به منافع و خواسته

رصه مديريت انسان محور و با کيفيت مطلوب زندگي رهيافت حاکميت مطلوب شهري را به الزامي اساسي در ع
، حاکميت )چند سطحي(ظهور مفاهيمي نظير حاکميت چند مقياسي. ريزي شهري مبدل ساخته استو برنامه

  .حاکميت فضايي و حاکميت شهرها مرتبط با اين تحوالت است)مدني(، حاکميت دموکراتيکچند عاملي
بسط نظام سياسي قدرت بين ريزي شهري در روند اصالحات اجتماعي، ارتقاي کيفيت فرهنگي و  علم برنامه

نظام دمکراسي شهرسازي نيز قلمداد شود؛ نظامي که    تواند اقشار مختلف شهر نقش مهمي را بر عهده دارد، مي
در آن هر رأس مثلث توسعه، به نسبت سرمايه آورده خود، از سهم منافع و درصد قدرت درخور آن، برخوردار 

 .خواهد شد
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عنوان سازمان محلي، افقي و فرابخشي با نظام اداري مرکزي، عمودي و بخشي، همزيستي مديريت شهري به 
گيري، هماهنگي، و تقسيم وظايف بين آنها بوجود آورده  ي مختلفي نظير تصميم ها مسائل متعددي را در حوزه

ر گروه هاي مختلف که ممکن است تصميمات مديران ارشد شهرداري تهران را تحت تاثير قرادر ميان  .است
. هاي دولتي بر روي عملکرد شهرداري کامالً مشهود است ، سنگيني بدنه دولت و بروکراسي حاکم بر سازماندهند

تمرکز عمليات قوه مجريه در شهر تهران به همراه ساختار و همچنين سازوکارهاي نظارتي و کنترلي آنباعث 
ريزي شهر تهران، گزارش مرکز مطالعات و برنامه(هاي دولتي شده است پيچيدگي روابط ميان مديران شهرداري و سازمان
  ).1385بازنگري استراتژيک نظام مديريت اجرايي کالن شهر تهران؛ 

هاي اساساً اداره مطلوب شهرها در کشورهاي مختلف به ويژه کشورهاي در حال توسعه، با مسائل و چالش
هايي هستند که ود درگير مسائل و چالشها و نهادهاي مسئول شهري آنها، خاما سازمان. فراواني روبروست

اين مسائل که شناسايي و حل آنها دشوارتر . دهدتوانايي آنها را در مقابله با مشکالت فوق به شدت کاهش مي
مواردي همچون اصرار بر رويکردهاي سنتي . شوندشهري محسوب ميهاي بنيادي مديريتاست در زمره چالش

، ناهماهنگي و تعارض ميان ، کمبود ابتکار و نوآورياومت در برابر تحولدر مواجهه با تحوالت جديد، مق
 -در ساختار سياسي يها و نهادهاي مختلف بخشي و مهمتر از همه فقدان الگوي عناصر قدرت شهرسازمان

، مديريت شهري تا زماني که اين مشکالت درجوامع مختلف برطرف نشود. ها هستندمديريتي از اين چالش
  به برخورد موفقيت آميز با مشکالت محيط شهري نخواهد بودقادر 

ريزي شهري در هاي توسعه شهري و عدم مطلوبيت برنامهبه همين جهت وقتي صحبت از عدم کارآيي برنامه
شود، حل مسائل و مشکالت و هدايت منطقي شهرها به طور اعم و کالن شهرها به طور اخص مطرح مي

مديريتي کشور و طراحي ساز  - نقش و جايگاه عناصر قدرت شهري در ساختار سياسي مهابا به انگشت اتهام بي
  .رودريزي توسعه شهري نشانه ميو کار اجرايي تحقق مديريت کارآمد شهري و تحقق برنامه

بنابراين به علت ساختار متمرکز ادراي و بخشي کشور که سيستم برنامه ريزي و مديريتي، سلسله مراتبي از باال 
پائين را شامل مي شود، جايگاه مديريت شهري در نظام اداري شهر دچار محدوديت وظايف و ضعف قدرت  به

   .گردداجرا مي

بر همين اساس هسته اصلي اين تحقيق شناسايي کنشگران و عناصر قدرت موجود و مؤثر در کالنشهر تهران 
ن و مشکالت و معضالت مبتالبه، در باشند و با در نظر گرفتن وضعيت مديريتي موجود کالنشهر تهرامي

  .باشدجستجوي راهکاري براي دستيابي به الگوي عملکرد عناصر قدرت کالنشهر تهران مي
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 و مدل تحلیلی تحقیق هاي مفهومی معرفی حوزه

تطبيقي و بر مفهوم حاكميت شهري استوار است خود اين  - حاضر منطبق با روش تحليلي مدل تحليلي تحقيق
مفهوم نيز از ورود مفاهيم جامعه مدني وعرصه عمومي به حوزه نظام تصميم گيري اداره امور شهري 
استنتاج شده است براساس محورهاي اصلي چارچوب نظري در شرايط ايران مدل تحليلي تحقيق حاضر 

  ر تدوين شده است زي به صورت
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نگارنده: ترسيم نمودار
  

مطالعات قدرت اجتماعی 
 محلی

يعملکرد عناصر قدرت شهر يالگو  

  مطالعه تطبیقی کالنشهرهاي برتر الگوهاي مدیریت شهري

ساختار قدرت در کالنشهر تهرانتغییر   

 تجدید ساختار دولت 

 ییحکمروا
يمطلوب شهر  

 

د یجد اشکال
 يکالنشهر ییحکمروا

 تحقیق تحلیلی مدل و مفهومی هاي حوزه معرفی 1 -1شکل
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ھاي قدرت و حاکمیت و حکمروایي شھري و کالنشھريھاي پایھ، مباني و مؤلفھنظریھ  

 محلی اجتماعات در قدرت مطالعات تئوري

سؤال مشترک . گرايي و تئوري رژيمتکثرگرايي، ماشين رشد، نخبه: شودچهار ديدگاه تقسيم مي تئوري به اين
  ".کند؟چه کسي بر شهرها حکومت مي: "اين ديدگاهها اين است که همه

  قدرت و شهر

ساخت قدرت در شهر   

شهر را بايد آيينه تمام نمايي دانست که هر نوع تغيرات در آن ارتباط بسيار نزديکي با نظامهاي سياسي، 
هاي نماياننده مناسبات و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع مختلف دارد در واقع اداره شهر در هر دوره 

روابط نظامهاي مختلف حاکم بر شهر است براي بررسي اين تغييرات نيازمند مطالعه روابط و مناسبات حاکم بر 
 .جوامع شهري هستيم 

 قدرت و برنامه ریزي شهري

مناسبات ريزان در در مورد حوزه خاص برنامه ريزي شهري و منطقه اي بايد گفت که واقعيت استغراق برنامه
قدرت امکان اصالح چارچوب هاي الزم براي مباحثه و تصميم سازي دموکراتيک و عقالني را بسيار محدود 

 »همراه با هر تصميم گيري، رابطه قدرت نيز باز توليد مي شود« . کرده است

 

 قدرت و حاکمیت

چيزي را بدست ] و در کجا؟ [اين امر دانست که افراد و گروهها چرا، کي و چگونه » علت« قدرت را مي توان 
آورند لذا درعرصه اجتماعي بدون فهم ماهيت قدرت نمي توان به بررسي سياست پرداخت و تاثير آنرا مي

 درمناطق شهري به خصوص مناطق کالنشهري بررسي کرد

 

 قدرت و عملکرد

. قدرت عمل مي کنندهاي محوري فوکو اين بينش اوست که انسانها همواره در چارجوب مناسبات يکي از يافته
دو ايده از ايده هاي اصلي در پس آثار فوکو مولد بودن قدرت و ساخته شدن ذهنيت از طريق روابط قدرت 
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جزئي جدايي ناپذير از « همانگونه که گوردون اشاره مي کند، از نظر فوکو وجه مولد روابط قدرت . است
فعال مربوط به جوهر محلي خود جامعه سرو کار مي دستگاه توليد اجتماعي جامعه مدرن است و با برنامه هاي 

شامل نيت آموزش دادن، « ، ضمن آنکه رابطه قدرت محدود به نيروي سرکوبگر نيست بلکه افزون بر آن، »يابد
 نيز هست» قالب بندي، رفتار، القاي شکل هاي خود آگاهي و هويت

 عناصر قدرت شهري در ادوار تاریخی 

. شود ير شديد نظام سياسي، اجتماعي حاكم است و اساسا جزيي از آن محسوب مينظام اداره شهرها تحت تاث
هاي اصلي و عمومي نظام حاكم تلقي كرد و  به همين دليل نمي توان نظام اداره امور شهري را فارغ از ويژگي

باشد از  هرگونه تحليلي از رابطه دولت و ملت در عرصه شهر بايد مبتني بر شناخت اين رابطه در مقياس ملي
هاي عمومي چگونگي اداره شهرها در ايران، بررسي خصوصيات و ساختار عمده  اين رو براي شناخت ويژگي

.سياسي، اجتماعي ايران  در ادوار تاريخي ضروري است

 عناصر قدرت شهري در دوران باستان

كشور، همواره زمينه و در ايران باستان به داليلي هم چون وسعت سرزمين، هجون همسايگان و اهميت امنيت 
در آن دوره و به ويژه در زمان . هاي متمركز، اقتدار گرا و استبدادي وجود داشته است ميل به ايجاد دولت

هاي بزرگ  هخامنشيان، سرزمينهاي وسيعي تحت نفوذ و قلمرو ايران در آمد و اين كشور به يكي از امپراتوري
پهناور و تامين نيازهاي مردم ديگر به شكل قبيله اي و توسط بنابراين اداره اين سرزمين . دنيا تبديل شد

  .هاي كوچك محلي ممكن نبود قدرت
 

 عناصر قدرت شهري در دوران پس از باستان تا مشروطیت

با فروپاشي تشکيالت سياسي ساسانيان، شيوه اداره شهرهاي کشور نيز دست خوش تغييرات بسياري گرديد و 
با نفوذ اسالم در ايران، نظام طبقاتي كهن كه در دوره ساسانيان به . ري ايران شدقوانين اسالمي وارد زندگي شه

هايي كه در دوران  اما حكومت. اوج خود رسيده بود در هم شكست و امتيازات اشرافي و طبقاتي از بين رفت 
ا كردند،  امپراتوري اسالمي در ايران تشكيل شدند همان رابطه اقتدارگراي ديرين را به شكلي ديگر احي

هاي سلطنتي با پوشش  ها غزنويان و سلجوقيان در واقع نوعي حكومت هاي اموي عباسي و در ادامه آن حكومت
توان آينه تمام نماي خصوصيات و باورهاي  آثار ادبي و تاريخي به جاي مانده از آن دوران را مي. مذهبي بودند

  .ره امور كشور به طور دقيق منعكس شده استدر اين اثار، در مواردي حتي فنون ادا. آن زمان دانست
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 عناصر قدرت شهري پس از مشروطیت

از حدود يكصد سال پيش، جامعه ايران تحت تاثير تحوالت جهاني از يك سو و تغييرات دروني از سوي ديگر، 
كردگان هم زمان با مبادالت فرهنگي ميان ايران و غرب، بازگشت نخستين تحصيل . دوراني جديد را آغاز كرد

هاي عمومي، موجي در كشور پديد آمد كه خواهان تعريفي تازه از  ها و گسترش آگاهي از اروپا، انتشار روزنامه
  .رابطه دولت و ملت بود

 عناصر قدرت شهري در دوره پهلوي

ايست که مصادف با تغيير حکومت قاجار و به هاي با اهميت در برنامه ريزي شهري ايران دورهيکي از دوره
درت رسيدن رضاخان پهلوي است با آغاز قرن جديد شهر ايراني به دوره اي جديد وارد مي شود که با ق

آغاز قرن . گذشت زمان و روشن تر شدن وجوه عمده آن حتي مي توان از آن به عنوان دو ران جديد نام برد
از سالهاي قبل با اقدامات  جديد دوران جديدي در برنامه ريزي شهري ايران پديد آمد که اگرچه زمينه هاي آن

ميرزا تقي خان اميرکبير و همچنين انقالب مشروطيت آغاز شده بود ولي با به قدرت رسيدن رضاخان و متمرکز 
برنامه ريزي شهري و منطقه اي بنا به سرشت خود، . حالت قطعي و مشخص پيدا کرد» ساخت قدرت« شدن 

يج مکان و معماري سرو کار داردنوعي انضباط هنجاري است اين برنامه ريزي با بس  

 هاي مدیریت کالن شهريمدل

دهي در بندي کلي و براساس ميزان اختيارات و نوع روابط ميان قواي حکومتي، سه سبک سازماندر يک دسته
 :آيددرون مديريت کالن شهري به وجود مي

اصطالحاً ساختارشورا حکومت محلي که ) شورا يا انجمن(و مقننه ) شهرداري(تفکيک قواي مجريه  -
  .شودشهردار ناميده مي - )انجمن(

  .نامندحکومت محلي که آنرا ساختار کميسيوني مي) شورا يا انجمن(وحدت قوا در قوه مقننه  -
هاي محلي به آن که در حکومت) شهردار(شورا يا انجمن بر قوه مجريه (تسلط و برتري قوه مقننه  -

  شودميمدير شهر گفته  - )انجمن(ساختار شوار 
از کشوري به کشور ديگر تفاوت دارد و هر  شهراداره کننده  قانونيهر چند مشخصات و ساختار نهادهاي 

ي از مديريت شهري دارد؛ و سياسي خود تعريف يا تلقي خاص اجتماعي، اقتصادياي با توجه به ساختار  امعهج
تنها ) هاي اجتماعي و سياسي گوناگون صرف نظر از تنوع و اختالف در نظام( وظايف کنوني مديريت شهري

عمراني و  هاي پروژهمحلي، انجام  فرهنگمحدود به مواردي از قبيل برنامه ريزي، خدمات رساني، مديريت 
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هاي شهري و ترسيم چشم انداز شهر در راستاي دستيابي به توسعه پايدار از شود و جهت دهي فعاليت غيره نمي
  .رود شمار ميجمله مهمترين وظايف مديران شهري به 

توان به چهارگونه هاي مختلفي که در رابطه با مدل مديريت شهري ارايه شده است ميدر ميان دسته بندي
:ساختار اداري و مدل اصلي اشاره کرد که با توجه به تقسيم مسئوليت ها به شرح ذيل عبارتند از

1شهردارضعيف –ساختار شورا  -1

  2شهردار  قوي  –ساختار شورا  -2
3کميسيونيسيستم  -3

4شورا -سيستم مدير -4

   

                                                             
1 . the weak mayor-council structure 
2 . the Strong Mayor Council Structure 
3 . The Commission System  
4 . The Council – Manager System 
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 مقایسھ و انطباق ساختارھاي  حاکمیت و حکمروایي با ساختارھاي قدرت شھري در دورھھاي مختلف

 

 

 نگارنده: م نموداریترس

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

 نگارنده: ترسیم نمودار

   

 فشار نهادهاي داخلی 
) حکومتی و  غیرحکومتی(   

 المللیسازمانهاي بین

 شهروندان

 جامعه مدنی

 خصوصی صاحبان منافع بخش

 جهانی شدن

 الگوي عناصر قدرت شهري

 شکلگیري مدلهاي نوین مدیریت شهري 

 کالنشهرياشکال جدید حکمروایی 

 هاي سیاسی ملیسنت

 تمرکززدایی 

  خصوصی
 سازي

 حکمروایی 

  رقابت
 سرزمینی

 مشارکت 

 ساختاربندي مجدد دولت

حکمروایی مطلوب 
 شهري

 



www.shahrsazionline.com 

10 
 

  تحلیل روابط عناصر قدرت شهري و ملی و تأثیرگذاري در مدیریت کالنشهر تهران
هاي شوند سازماننظر به اينكه در كشور ما و ساير كشورهايي كه با روش سيستم حكومت متمركز اداره مي

داراي استقالل ) استان (اي هاي منطقههمچنين سازمانو ) هاي اداري وابستهها و سازمانشهرداري(محلي 
شود باشند واز طرف دولت مركزي در امور آنها نظارت و مداخله مينبودند، همه آنها تابع حكومت مركزي مي

اي دانست بلكه بايد آنها را توان حكومت محلي يا منطقهاي را نمياما اين نوع تشكيالت اداري محلي و منطقه
  .اي نام برداي محلي يا منطقههسازمان

اعم از اينكه يك حكومت با حاكميت ( گيرند هاي محلي اختيارات خود را از حكومت مركزي ميتمام سازمان
-ها موجوديت خود را مديون حكومت مركزي و متكي به آن ميو اين سازمان) كامل و يا با شبه حاكميت باشد

  شودمركزي و سازمان محلي تا حدزيادي به وسيله قانون تعيين مي بنابراين نحوه روابط بين حكومت. باشند
شهرداري در شهر، سازمانهاي اداري و روستايي (سازمانها يا نهادهاي حكومتي محلي براي تأمين نيازهاي محلي،
اي يا  قهاي، سازمانها يا نهادهاي حكومتي منط اي يا ناحيه ، براي تأمين نيازهاي منطقه)در روستا و مراكز در بخش

  .و براي تأمين نيازهاي ملي، حكومت مركز ايجاد مي گردد) سازمانهاي اداري شهرستان و استان(اي  ناحيه
نقش افراد جامعه در مقابل اين نهادها آن است كه بر اساس حق حاكميت خود در اداره براي هر كدام از آنها 

  .اكميت خود را به آنها تفويض مي كنندافرادي را انتخاب و به  آنها نمايندگي داده و اعمال حق ح
وظيفه شهرداريها برآورده ساختن نيازهاي مشترك شهرنشينان مي باشد، نيازهايي كه هر كدام از افراد به تنهايي 

البته شهرداريها را مي توان نوع كاملي از سازمانهاي محلي دانست كه وظيفه . قادر به برآورده ساختن آنها نيستند
  .و جلب مشاركت ساير عوامل موثر بر مديريت شهري را بر عهده داردهدايت، نظارت 

حوزه و عرصه . حكومت محلي، يكي از سطوح حكومتي است كه ارتباط تنگاتنگ و بسيار نزديكي با مردم دارد
شوراهاي شهر  اگر شهرداريها را ـ از لحاظ نظري ـ حكومت محلي تلقي كنيم،. حكومت محلي، شهرداريهاست

بنابراين، شهرداريها نقش اجرايي داشته و شوراها نقش استصوابي ـ نظارتي . مان محلي را ايفا مي كنندنقش پارل
بر اين اساس، رابطه شهرداريها ـ شوراها از يك سو و رابطه آن دو با سازمانهاي حكومت مركزي در . دارند

چهره سه  مركزي با شهروندان،هاي حكومت  سطح محلي از سوي ديگر و رابطه شهرداريها، شوراها و سازمان
بر اساس توزيع . بعدي حكومت محلي يعني نظام توزيع قدرت، مشروعيت و مشاركت را نمايان مي سازد

  .گردد قدرت، كارآيي حكومت مشخص مي
مشروعيت حكومت محلي، اعتماد سياسي شهروندان به حكومت محلي را نشان مي دهد و مشاركت فعال 

شهرداريها بعنوان پل ارتباطي و . شهرها، حكايت از اثربخشي مشاركت آنها داردشهروندان در اداره امور 
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اي و محلي به مشار مي رود و  هاي اصلي توسعه منطقه اي بين شهروندان و حكومت مركزي از مؤلفه واسطه
   .تواند بازي كند اي در ايجاد و تقويت اعتماد و مشروعيت حكومت مركزي مي نقش تعين كننده

هاي باساختار حكومتي تك ساخت و تمركز گرا و از جمله در ايران، دولت مركزي در اداره امور در كشور
در واقع دولت عالوه بر نظارت امور . اي را به صورت مستقيم و غير مستقيم ايفا مي كند محلي نقش گسترده

. اش قرار داده است عهمحلي بخش عمده اي از امور محلي را به صورت متمركز در اختيار خود و واحدهاي تاب
بنابراين هر سازماني براي اداره امور مربوط نيازمند سازماندهي مديريتي در تمام سطوح سازمان است، حكومت 

ها نيز براي دستيابي به اهداف مورد نظر خود و اداره امور جامعه نيازمند ايجاد سطوح مديريتي در كشور هستند  
  .بندي است ها در قالب سه سطح قابل طبقه كشورها همانند سازمان به طور كلي سطوح مديريت عمومي در. 

.مديريت عمومي در سطح محلي نيز با توجه به نوع ساختار كشورها داراي وظايف و اختيارات متفاوتي است
در كشور ايران با توجه به پيشينه مذهبي و اسالمي و همچنين با توجه به اين گفته حضرت امام خميني كه امور 

ها كه تأكيد زياد بر  دم بايد به دست خود مردم سپرده شود و با استناد به قانون اساسي و قانون شهرداريمر
شهروند مداري دارند دولت مركزي بايد به دنبال واگذاري اداره امور عمومي در سطح محلي به منتخبين مردم 

ترده است و به طور مستقيم در سطح به همين دليل از آنجا كه حيطه فعاليت حكومت مركزي بسيار گس. باشد
هاي شهروندان به صورت بهينه نمي باشد بايد اختيارات بيشتري را به  محلي قادر به رفع نيازها و خواسته

از منظر ديگر دولت مركزي در جهت دستيابي به . هاي محلي يا در واقع شهرداري ها واگذار كند حكومت
ان بايستي گامي به سوي تحقق جامعه مدني و نظام عدم تمركز اعتماد  سياسي و مشروعيت از طرف شهروند

ها و شوراها پيوند دهنده شهروندان و حكومت  براساس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران شهرداري. بردارد
شهرداري به مفهوم نوين آن نهادي . آيد با اين تعبير شهرداري نيز يك نهاد مدني به شمار مي. مركزي هستند

توسط اهالي همان محل در چارچوب قراردادها و  مستقل از دولت است كه براي اداره امور محلي، عمومي و
بنابراين شهرداري نوعي سازمان . قوانين ملي تأسيس مي شود و توسط نمايندگان منتخب مردم اداره مي شود

از . باشد آن شهردار مي تفاوتي است كه سهامداران آن ساكنان شهر و هيأت مديره آن شوراي شهر و مدير عامل
اي به انجام رساند كه افراد عضو سازمان  سويي ديگر شهرداري بايد وظايفي را بر عهده گيرد و آنها را به گونه

پذيرند و مي خواهند در چنين سيستمي شهروند بودن دست كم اين امكان  آن كه همه شهروندان مي باشند، مي
ن بگويد و  حكومت را وا مي دارد كه به سخن شهروند گوش را فراهم مي كند كه شخص از طرف خود سخ

  .فرا دهد
هاي نظام قدرت در ساختار حاکميت شهري در ايران به ويژه کالنشهر تهران را ميتوان به  بطور کلي ويژگي

  :صورت زير بيان نمود
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سوي مراجع  هاي رسمي مديريت شهري از گيري و امور اجرايي در سازمان نفوذپذيري فرايند تصميم) الف
فقدان مجراها و سازوکارهاي رسمي اعمال قدرت و نظارت به وسيله : غيررسمي قدرت اجتماعي و اقتصادي

نهادهاي بخش مردمي و خصوصي، به اعمال قدرت و رخنه آنها از مجاري و روشهاي غيررسمي اما مؤثر 
هاي شهري  شهاي مديريت مجموعهها و رو اين شرايط به آشفتگي، ابهام و انحراف در سياست. انجاميده است

  .بيشتر دامن زده است
به پيروي : اتکاي ساختار و روشهاي جاري اداره امور کالن شهري بر منابع و ساختارهاي حکومتي موجود) ب

هاي  هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي حاکم، عناصر اصلي و رسمي قدرت در اداره امور مجموعه از سنت
هاي مردمي و خصوصي حضوري در اين  هاي دولتي و عمومي بوده است و بخش شهري، عمدتاً شامل سازمان

  .عرصه ندارند
انتصابي : هاي مؤثر در مديريت کالنشهري از منابع و فرايندهاي رسمي و دولتي مشروعيت يابي سازمان) ج

فقدان  بودن تقريباً همه عناصر مديريتي، نشانگر وابستگي و نمايندگي آنها از سوي قدرت سياسي و و
  .هاي رسمي براي اعمال نظارت و کنترل رسمي از سوي مراجع قدرت اجتماعي و اقتصادي است مکانيسم

اين نقص اساسي و خالء راهبردي : فقدان پشتوانه و بينش نظري مناسب در سازماندهي مديريت کالنشهري) د
متشکل، هدايت نشده و  غيرباعث شده تا ساختار قدرت و نيروهاي ) هاي کاربردي حاصل از آن و سياست(

، جايگاه و عملکرد بسيار "چه کسي بر شهرها حکومت مي کند؟" پراکنده در پاسخ به اين سئوال محوري كه 
  .هاي شهري پيدا کند اي در مجموعه تعيين کننده

رشد نهادها در ايران و در واقع نهادي شدن جامعه شامل جوامع محلي و اجتماعات شهري نيز مي گردد به 
هر چه بيشتر تحت سلطه سازمانها و نهادهاي ) يعني کل جامعه(ديگر سخن، شهرها نيز متأثر از عرصه وسيع تر 

جديد در مي آيند بدين ترتيب اين ويژگي سبب مي شود تا نخبگان قدرت شهري نيز درهمين نهادها و 
باعث شکل گيري گروه  در واقع وجود نهادهاي قدرتمند در عرصه شهري. سازمانهاي قدرتمند ظهور کنند
سران و اداره کنندگان سازمانهاي دولتي گروه قدرتي را پديد مي آوردند که در . قدرت دولتي يا نهادي مي شود

اين افراد به علت روابطي که با يکديگر دارند، از شکل افراد پراکنده خارج شده و . عرصه شهر تأثير گذار است
وه در قالب جمعي از افراد متنفذ و داراي روابط دروني مستحکم به صورت يک گروه عمل مي کنند، اين گر

شکل ميگيرد در واقع بايد قدرتمندان جامعه را نيز با همين ويژگي تعريف کرد يعني آنها را صفت دولتي و 
بدين ترتيب در کنار واژگاني مثل نخبگان اقتصادي، نخبگان فرهنگي يا نخبگان نظامي . نهادي بودن متمايز کرد

  .استفاده کرد» نخبگان نهادي« يد از اصطالح با
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بدين معني که افراد . بر همين اساس ميتوان گفت که درحوزه مديريت شهر تهران، عناصر قدرتي وجود دارد
اداره کننده شهر، که در رأس نهادهاي دولتي هستند، با يکديگر ارتباط دارند و يک گروه متشکل را تشکيل مي 

اين گروه به دليل دراختيار . ؤثري را در اداره و نيز مديريت شهر تهران به عهده دارنداين افراد نقش م. دهند
و به دليل هماهنگي و توافق ميان اعضاء خود ميتواند ) از طريق نهادها و سازمانها(داشتن ابزارهاي مناسب 

  .آنگونه که مي خواهد از موقعيت اعضاء استفاده کرده و شهر را اداره کند
مندان، گروهي منسجم هستند اين افراد وجوه مشترک زيادي دارند، مشترکاني مثل روابط کاري، گروه قدرت

در واقع اين . گرايشهاي سياسي مشابه، نظرات و رويکردهاي خاص و از همه مهمتر عضويت در حلقه قدرت
حلقه مسئولين شناخته  حلقه اي که به نام( افراد از حلقه قدرتمندان يا مديران به عرصه مديريت شهر آمده اند 

توجه به سوابق قبلي افراد نيز نشان دهنده همين موضوع است، که آنها قبل از وارد شدن به عرصه ) مي شود
افرادي که عضو اين حلقه هستند مشخصاتي . قرار داشته اند) مسئولين(مديريت شهر نيز در حلقه افراد قدرتمند 
ميتوانند عضو اين حلقه شده و به دليل ) مشخصات خاص(ويژگي ها  شبيه به هم دارند، آنها به علت داشتن اين

  .جا به جايي هاي صورت گرفته درعرصه قدرت، وارد حوزه مديريت شهري شوند
اين گروه باتوجه به موقعيت و مشاغل رسمي . از طرف ديگر گروه قدرت رابطه نزديکي با مسائل شهري دارد

به دليل تاثيرگذاري زياد بر شهر و در اختيار داشتن ابزارهاي مناسب،  خود با مسائل شهري  رابطه دارند و نيز
اي علت و يک عامل مهم در بوجود امدن مسائل شهري هستند، رابطه ميان اين گروه و مسائل شهري رابطه

مل تأثيرگذاري و اختيار ع. است و نه افراد مجزا از هم نکته ديگر توجه به تأثيرگذاري کل گروه. معلولي است
. هر يک از افراد در مورد مسائل شهري در حد متوسط است اما جمع افراد تأثير زيادي بر مسائل شهري دارند

بر طبق چارچوب نظري تحقيق . تأثير کل گروه قدرت بر مسائل شهري بسيار بيشتر ازتأثير تک تک آنهاست
ادي و ديگري ابزارهايي که اين عناصر قدرت دو جنبه اصلي دارند؛ يکي جايگاه آنها در سلسله مراتب نه

  .جايگاه در اختيار آنها قرار مي دهد
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 ملی و شهري قدرت عناصر نهادي پیوندهاي و روابط الگوهاي حلیلت1

  
  زمينه بررسي و تحليل

 در اولويت نبودن عناصر قدرت شهري در حوزه قدرت سياسي -
 حاشيه اي قدرتمديريت شهري به عنوان جايگاه  -
 .گرايي بخشي در برابر چندبخشي گيري تك غلبه الگوي تصميم -
  .ثباتي و موقتي بودن آنجابجايي بسيار زياد افراد در مديريت شهري و بي -
  .موثرهاي  دولتي در برابر ديگر بخش -وزن باالي بخش حكومتي -
  .شهري تهران كالن  تسلط الگوي روابط دستوري و از باال به پايين در نظام اداره منطقه -
 .سازي غلبه روح دستوري، تكنوكراتيك و بوروكراتيك در نظام تصميم -
  . دشوار بودن هماهنگي ميان عناصر قدرت شهري -
  .شهري الگوي روابط بين سازماني عمودي و باال به پايين در برابر ضرورت ايجاد روابط مستحكم افقي در منطقه كالن  غلبه -
  .ين بخشي عوامل مؤثر بر اداره مجموعه شهريحداقل بودن هماهنگي افقي ب -
دولتـي، چـه    -عمومي با حكومتي -چه بين حوزه حكومتي(سطح حداقل تعاون و همكاري و تشريك مساعي بين عوامل موثر  -

  .هاي مختلفدولتي و چه بين بخش -عمومي و چه درون حوزه عناصر حكومتي -درون حوزه عناصر حكومتي
  .عدم دسترسي آزاد به اطالعات در رويدادهافقدان شفافيت در روابط،  -
  سطح باالي استقالل عمل دولت از جامعه -
  .ها هاي عمومي، فقدان خودآگاهي الزم و كافي از جايگاه و تأثير آن گيري ضعف مشاركت نهادهاي جامعه مدني در تصميم -
  .گيري سازي و تصميم فقدان مشاركت عمومي در تصميم -
  .شهري کالنعوامل مختلف و مؤثر در اداره  زيستي بين فقدان تعادل و هم - 

 

 هایافته

تغيير و تحوالت اخير در نظام مديريت شهري متأثر از تغييرات دروني  در کشورها و محيط اطراف آنها از 
جمله رشد سريع شهرنشيني، تغيير و تحول مدام فني و اجتماعي، تحوالت در عرصه حقوق بشر، دموکراتيزه 

ترين مسائل شهرها از عمدهدر اين ميان اداره مطلوب و کارآمد کالن. است.. جهاني شدن و کردن، تمرکززدايي،
گيري مديريت شهري با توجه به اينکه  عمده ترين هدف رساله حاضر در شکل. شهري شده استمديران کالن

از وضع موجود به وضع جامعه   کالن  و سياسي  اداري  کارامد و اثربخش و ارتقاي جايگاه اين مديريت در نظام
- شهري اجتنابهاي کلي بخش مديريتهاي اجرايي آن از طريق اتخاذ سياستباشد، لذا بستر سازيمطلوب مي

 . ناپذير مي باشد

  عدم استقالل مديريت شهري در اثر وابستگي عناصر قدرت شهري به حکومت مرکزي : الف
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- مديريت شهري نوع سيستم حکومت شهري، شکلارتباط سيستم حاکميت شهري با مکانيزم ارتباط عناصر 

هرچه درجه وابستگي سيستم به حکومت مرکزي بيشتر، نوع ارتباط . دهنده ارتباط عناصر مديريت شهري است
تر و نمادين است، درحالي که هر اندازه سيستم حکومت شهري از تر، غيرواقعيعناصر مديريت شهري سطحي

هاي واقعي ارتباط بين ي برخوردار باشد، درصدد طراحي مکانيزمدرجه وابستگي کمتري به حکومت مرکز
به دليل وجود نهادهاي موازي دولتي در کنار شهرداري ها در حوزه مديريت . شهري استعناصر مديريت 

شهري تهران و عدم استقالل کافي آن، جداي از اتالف وقت و هزينه اي که در اثر عدم هماهنگي ها و دوباره 
ساالنه منابع عظيم مادي و انساني شهرداري و شوراي شهر تهران صرف رسيدگي "رت مي گيرد، کاري ها صو

البته حجم عظيم درگيري . به اختالفات قضايي ميان اين نهاد با ساير نهادهاي فعال در مسائل شهري مي شود
داري، در کنار هاي قضايي، پيامد مستقيم و ناگزير گستردگي و تنوع حوزه فعاليت و مسئوليت هاي شهر

درگيري هاي قضايي شهرداري تهران در يک نگاه کلي به چند . مشخص نبودن الگوي مديريت شهري است
دسته تقسيم مي شوند که يکي از آنها حاصل بروز تخلفات سازمان هاي موازي يا مافوق شهرداري است که در 

ند و يا از مسئوليت هاي خود در حوزه جهت رسيدن به منافع خود، حقوق شهر و شهروندان را ناديده مي گير
  ي مديريت شهري شانه خالي مي کنند

نمودار نظام روابط بين عناصر ( از آنجا که مديريت شهري در سطح ملي و استاني در دست دولت مي باشد
فضايي و  امور  -اجتماعي، كالبدي - ريزي و مديريت اقتصادي گذاري، برنامه عمده مؤثر در چهار حوزه سياست

اجرايي در سه سطح ملي، استاني و محلي موجود در مجموعه شهري تهران اين مطلب را به خوبي نشان 
هاي ملي در سطح محلي نيز به ها و سازماني همين روند سازمان ها و ادارات محلي وزارتخانهدر ادامه) ميدهد

کل مي گيرند و به مديريت صورت موازي و گاه با حالت تفوق و برتري نسبت به سازمان محلي شهرداري ش
هاي رساله در زير نشاندهنده ملموس عدم استقالل شهري در سطح محلي نيز مي پردازند بر همين اساس يافته

  :مديريت شهري است
) اليه هاي جغرافيايي مديريت(و فضايي ) تعدد وظايف و روابط(، کيفي )تعدد عناصر(وجود پيچيدگي کمي   -

اشاره به نمودار عناصر موثر در مديريت کالنشهر تهران در .( اداره شهر تهراننظام هاي اجرايي موجود در 
  )سه سطح ملي، استان و شهر

فقدان مديريت يکپارچه و نبود يا ضعف شديد هماهنگي هاي بين سازماني و غلبه تعارض بر همکاري  -
دثي مانند فرونشست شاهد مدعا بروز برخي حوا( اجرايي شهر تهران - هاي بين سازماني در نظام اداري

خيابان در منيريه تهران در اثر فرسودگي لوله آب و فرونشست زمين و آسيب به لوله گاز و نشت گاز و 
بروز انفجار در برخي از نقاط شهر تهران به دليل قرار گرفتن تاسيسات آب، برق، گاز و مخابرات در فاصله 
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متري سطح  5تا  3اعث نشت کردن آن در عمق يک تا دو متري از سطح زمين و پوسيدگي لوله هاي آب ب
زمين و ايجاد حفره هايي در اين ناحيه مطرح مي شود  طبق قوانين هزينه جابه جايي تاسيسات شهري بر 

 )5عهده سازمان هاي مربوطه است، اما هيچ يک از اين سازمان ها هزينه هاي مربوطه را متقبل نمي شوند

ابهام در چگونگي و مکانيزم هاي اجرايي و الزام آور براي هماهنگي بين سازماني و تبعيت عملي دستگاه    -
 .هاي اجرايي و عملياتي از نهادهاي اصلي برنامه ريزي و مديريت منطقه اي

ي فقدان يا ضعف جايگاه ذاتي و ارتباطي نهادهاي نمايندگي شهروندي و نهادهاي انتفاعي و غير انتفاع   -
  .بخش هاي مردمي، حرفه اي، تخصصي و خصوصي

اختالل در مديريت شهر به دليل عدم طراحي و استقرار نظام روابط و هماهنگي بين سازماني، مغايرت    -
  .هاي نهادهاي مديريت شهرياقدامات و تصميم گيري

حکومت پراکندگي وظايف مديريت شهري تهران بين نهادهاي حکومت محلي و حکومت مرکزي، تمايل  -
مرکزي به حفظ و بسط قدرت خود، و وابستگي تاريخي شهرداري و شوراها به عنوان ارکان مديريت 

  شهري به وزارت کشور 
وجود ضعف قوانين در حوزه روابط حکومت مرکزي و مديريت شهري، ميل به تمرکز گرايي در عناصر  -

ي قابل  ها در ارتباط با واگذاري  تصدي(دولتي، عدم اجراي قوانين جاري مانند قانون برنامه سوم و چهارم 
فقدان مديريت واحد (، و پراکندگي وظايف و نهادهاي موازي )  ها ي دولتي به شهرداري ها واگذاري دستگاه

 ).شهري و لزوم مطالعه و فعاليت در اين زمينه

   

                                                             
  1389، شهريور "مدير عامل شرکت متروي تهران"سايت مهر به نقل از .   5
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  مديريتي   –در ساختار سياسي ضعف جايگاه مديريت شهري  . ب

هري به حکومت مرکزي و فقدان و کمبود نهادهاي مدني و مشارکت وابستگي شديد عناصر قدرت ش -
مردمي باعث تبديل عرصه مديريت شهري به يک عرصه تجديد قدرت براي گروههاي قدرت سياسي در 
سطح ملي شده است و به تبع آن بيشترين امکانات فني و مالي دراين عرصه صرف تجديد قواي مسئوالن 

ن مسئولين نهادهاي دولتي و غير دولتي، مديريت شهري درکالنشهر تهرن سابق مي شود و به وضوح در بي
به عنوان يک سکوي پرتاب براي رسيدن و در اختيار گرفتن قدرت ملي مبدل شده است اين گردش 
متمرکز قدرت در شهرهاي ايران به خصوص کالنشهر تهران باعث شده که عرصه مديريت شهري به عنوان 

اين افراد در توسعه شهري شناخته شود و يکنوع ) استراتژي (هاي زمايش ايدهيک جايگاه موقت براي آ
ها به مدت زمان ساختار قدرتمند و مشروع در عرصه مديريت شهري ايران به وجود نيايد چرا که اين ايده

مشخصي براي نتيجه گيري نياز دارند که با تغييرات سريعي که در عرصه قدرت ملي صورت مي گيرد و با 
توجه به مشخصات و ويژگي هاي عناصر وارد شده درعرصه مديريت شهري و وابسته بودن اين عناصر به 
اين تغييرات، عرصه مديريت شهري و به تبع آن مسائل شهري به قوت خود باقي مي ماند و با مسائل 

ا ايجاد مي کند هاي سرسام آور و بدون توجيح رجديد ترکيب و انباشت مسائل را به وجود مي آورد، هزينه
اين هزينه ها با وجود بروکراسي کالسيک در مديريت شهري موزاي کاري ها و عدم هوشمندي و 

در نتيجه عرصه مديريت شهري با . غيرالکترونيک بودن بسياري از کارها چندين برابر نيز مي شود
سعه در شهر را مغشوش و توصيفات فوق به يک عرصه غيرپايدار و هزينه زا تبديل مي شود و به تبع نيز تو

 .غيرپايدار مي کند
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  الگوي پیشنهادي

که تنظيم کننده روابط بين عناصر قدرت شهري است مشروط به ) 2(بنابراين تحقق الگوي پيشنهادي شماره 
  :شرايط زير است

کننده امور مديريتي در کليه گرا و تنظيمتعريف مجدد دولت؛ دولت غير متمزکر، نظارت کننده، تسهيل
 سطوح؛ 

اين ( جداسازي نقش دولت از حوزه خدمات رساني و اجرايي و تأکيد بر نقش هدايتي و توانمندسازي آن 
 ).مورد به نوبه خود باعث انتقال وظايف وتفويض اختيار و همچنين تقويت مشارکت اجتماعي خواهد شد

نده، ناظر و توانمندساز عناصر قدرت شهري ومديريت يکپارچگي عمودي بين دولت به عنوان حمايت کن
 شهري به عنوان نقطه اتصال شهروندان و گروههاي مدني با مديريت کالن

 ) مديريت شهري و سازمانهاي دولت مرکزي(يکپارچگي افقي بين عناصر قدرت شهري

ديگر تعريف گردد سازي؛ بايد نقش کليه عناصر قدرت شهري در عرصه مديريت شهري بار نياز به ظرفيت
 .و با اطالعات، آموزشها، تفکرات و مهارتهاي جديد آشنا شوند

تشکيل شوراي هماهنگي به رياست شهردار؛ در اين چارچوب، کليه عناصر مؤثر در اداره امور شهر يا به 
يا  شوند و يا در امور مربوط به شهر تابع شوراي هماهنگي شهر بوده و از وزارتخانه وشهرداري ملحق مي

 .کندسازمان متبوع خود فقط راهنمايي کلي و کمک فني دريافت مي

عملي و اجرايي کردن قوانين مربوط به افزايش (افزايش اختيارات شهرداري متناسب با وظايف افزوده شده
ماده  1و تبصره ) 1379مصوب (قانون برنامه سوم توسعه  136استقالل و اختيارات شهرداري مانند ماده 

  ))1380مصوب (تنظيم برخي از مقررات مالي دولت  قانون 88
  .اصالح قوانيني که منافي استقالل شهرداري هستند و شهرداري را تا جايگاه يک نهاد دولتي تنزل مي دهند
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  تهران شهري قدرت عناصر عملکرد پیشنهادي الگوي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 یافته هاي پژوهش: مأخذ

 گیريبندي و نتیجهجمع

-ها و ديدگاههاي خارجي وداخلي مديريت کالندر پيوست منطقي با مباني نظري،  با مروري بر نظريه

هاي مديريت شهري براساس اين مطالعات آخرين نظريه. شهري، ديدگاه جهاني به اين موضوع تبيين شد
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با توجه به اين موضوع  براي درک جايگاه ساختار . باشدمنعطف به حاکميت يا مديريت مطلوب شهري مي
شهر منتخب جهان نکات شهرها در ساختار حکومتي آنها، از مطالعه تجربيات چهارکالنمديريت کالن

همه، مشخص شد هر چقدر طيف ساختار حکومتي کشورها به  ارزشمندي به دست آمد و مهمتر از
شود، توانمندي بيشتري در توزيع متناسب قدرت در سطوح فرودستي و وضعيت دموکراسي نزديکتر مي

شهري مورد برسي قرار ها و مدلهاي مديريت کالندر مرحله بعد طيف. اي در سطوح مديريتي دارندبهينه
شود اما  چهار شيوه مرسوم ي گوناگون مديريتي در سطح دنيا مشاهده ميهاي و مدلهااگرچه طيف. گرفت

. باشدمدير شهر، کمسيوني، رهبرجمعي مي - ، شورا)شهردار ضعيف - شهردارقوي(شهردار -آن مدل شورا
شهر منتخب در مدلهاي کالن 4با بررسي . ويژگيهاي مثبت و منفي هر يک نيز مورد مطالعه قرارگرفت

ختاري مديريت شهري در محيطهاي بيروني و دروني بررسي و در نتيجه به تبيين مدل مذکور ابعاد سا
-شاخص با مدل وزن 10مولفه و 4شهر منتخب با کالن 4به اين منظور ، . مديريت شهري برتر پرداخته شد

  . شهردارقوي به عنوان مدل برتر شناخته شد -در نهايت مدل شورا. دهي سنجيده شد
بر تمرکز زدايي در سطح  مديريت يا حاکميت نوينرهيافت اين رساله بدست آمد اينکه  آنچه که دردر کل 

، نظام باز و کثرت طلبي در جامعه مدني، اقدامات ابتکاري  و تسهيل کننده ملي و تمرکز در سطح محلي
ري در در رويکرد نوين که توان مقابله  بيشت. وضع مطلوب، عمل اجتماعي و مشارکت فراگير استوار است

هاي شهري و پيچيدگي جوامع شهري نوين دارد، مديريت شهري  به عنوان  يک نهاد  مواجهه با چالش
شود که از توان باال، کارآمدي و اثر بخشي سياسي دموکراتيک با قدرت و اختيارات کافي و الزم شناخته مي

ک سو در سطوح فراملي، بر اين نگرش در حاليکه از ي .الزم براي توسعه شهري مطلوب برخوردار است
کاهش نقش دولت مرکزي در سطوح محلي، تقويت جايگاه و نقش مديريت محلي و مشارکت اجتماع 

نمايد، از محلي، حاکميتي چند سطحي و چند عاملي را براي مديريت شهري کارآمد و اثر بخش توصيه مي
ازي در جهت تمرکززدايي، استفاده از سسوي ديگر در سطح ملي، اسناد فرادستي نظام نيز بر ايجاد ظرفيت

  .مشارکت کنشگران اجتماعي به خصوص مردم، انتقال و تفويض اختيار به مديران محلي برخوردار است

 


