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چکیده

تبلور می یابد، رشد چشمگیری داشته  به ویژه در مناطق شهری  انسان ساخت که  اخیر، شتاب توسعۀ  در سدۀ 
است؛ لذا، ایده های متفاوت و نوبه نویی برای حل مشکالت شهری از سوی علوم مختلف و به ویژه در حیطۀ دانش 
شهرسازی مطرح شده اند و می شوند که برخی از آن ها با اقبال گسترده در دوره ای خاص به یک الگوی فراگیر تبدیل 
می شوند. شناخت دقیق این الگوها برای مدیران شهری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است تا در مواجهه با مسائل 
و مشکالت شهری با دانش عمیق تری به پاسخ ها دست یابند. یکی از الگوهای فراگیر در مدیریت شهری الگوی 
»اداره« است که تا پیش از دهۀ 60 میالدی سدۀ گذشته، به عنوان یک نگرش و رویکرد غالب در مدیریت شهری 
اداره است. روش پژوهش، تحلیل محتوای  از الگوی  با این مقدمه، هدف این پژوهش شناختی جامع  طرح شد. 
کیفی یا فراترکیب است و مدل تحلیلی برای تبیین الگوی مورد نظر مدلی پنج سطحی است که برای دست یابی 
به شناختی چندبعدی از الگو ضروری به نظر می رسد. در چارچوب این مدل ابتدا، بنیان های نظری سپس، اصول 
و ارزش های حاکم بر الگو، تبیین نهادی، بازتاب فضایی الگو در پهنۀ سرزمین و در آخر، سازوکار ادارۀ شهر در 
الگوی مدیریت بیان می شود. متناسب با روش پژوهش، برای گردآوری داده ها نیز از روش های استنادی استفاده 
شده است. این پژوهش پس از بررسی عمیق، الگوی اداره را مبتنی بر نظریۀ اثبات گرایی )پوزیتیویزم( می داند؛ اصول 
پاسخ گویی سلسله مراتبی،  و  کنترل  بوروکراسی،  اداره، حاکمیت  از  را جدایی سیاست  الگو  بر  ارزش های حاکم  و 
بوروکراسی بسته، تمرکز بر کارایی و عقالنیت ابزاری، اصل بی طرفی سیاسی، اصول گرایی و نگاه به مردم به منزلۀ 
با ویژگی های:  بوروکراتیک  به صورت  اداره  الگوی  نهادی و ساختاری  بعد  بازمی شناسد. همچنین، در  ارباب رجوع 
زنجیرۀ دستوردهی سلسله مراتبی، تخصص گرایی با عملکردها، خط مشی های مکتوب و یکسان دربرگیرندۀ حقوق 
و  غیرشخصی  روابط  حاکمیت  فنی،  شایستگی های  براساس  ترفیع  کار،  هر  برای  استاندارد  رویه های  وظایف،  و 
انجام تمام هماهنگی ها توسط یک سطح یا سطوح باالتر عمل می کند. در سطح بازتاب فضایی، الگوی اداره در 
سیاست گذاری شهری، بر شهر اجتماعی تأکید کرده است و در برنامه ریزی، برنامه ریزی شهری جامع عقالیی را 

مدنظر قرار داده و در سطح اجرای سیاست ها و برنامه های شهری نیز به رویکرد از باال به پایین توجه کرده است.

کلیدواژگان: اثبات گرایی، الگوی اداره، برنامه ریزی جامع عقالیی، بوروکراسی، مدیریت شهری
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مقدمه

ادارۀ امور شهرها چه در بعد نظری و چه عملی را می توان قرین با زمان ایجاد پدیدۀ شهرها دانست. شواهد تاریخی 
نشان می دهند که حکومت ها و شهروندان هم زمان با شکل  گیری و پیدایش شهرها به نحوۀ ادارۀ آن ها توجه کرده اند. 
این شواهد را می توان از تمدن های کهن بین النهرین، یونان، ایران و سند )موهنجودارو( تا شهرهای امروزین جست وجو 
کرد. همچنین، ساختار و محتوای نظام ادارۀ شهرها متناسب با تمدن ها و جوامع در گذر زمان، تحت تأثیر شرایط 
پیرامونی و درونی شهرها از یکدیگر متمایز بوده اند )کاظمیان؛ 1383: 100(. با وجود این، در دسته بندی کالن، الگوهای 
ادارۀ شهرها را می توان براساس میزان حضور و چگونگی تقسیم وظایف و اختیارات تصمیم گیری بین نهادهای رسمی 
و جامعۀ مدنی و روابط میان آن ها در دو دستۀ کالن حکومت شهری )city/urban government( و حکمروایی شهری 
)city/urban governance( طبقه بندی کرد )همان؛ 33(. الگوی حکومت شهری را نیز می توان به دو زیر الگوی ادارۀ 
شهرها )city/urban administration( و مدیریت شهری )city/urban Management( دسته بندی کرد. این پژوهش 

تالش کرده است تا الگوهای مدیریت شهری در ابعاد مختلف بررسی و انتقادات آن آورده شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الگوهای مدیریت 
 شهری

روایی  الگوی حکم
 شهری

الگوی حکومت 
 شهری

الگوی ادارۀ 
 شهری

الگوی مدیریت 
 شهری

 مدرنالگوی ادارۀ شهری 
)تفکیک نظری و عملی ادارۀ 
 امورات سطح محلی از ملی(

 الگوی ادارۀ شهری پیشامدرن
)درهم آمیختگی ادارۀ امورات 

 سطح محلی و ملی(

 شهر توسط نهادهای رسمی حکومتی، دولتی و عمومی ادارۀ

نفعان شهری  شهر توسط تمامی ذی ادارۀ
 )نهادهای رسمی و غیررسمی(

شکل 1-1. الگوهای مدیریت شهری
مأخذ: نگارنده بر مبنای کاظمیان؛ 1383: 100
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فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. بیان مسئله

ادارۀ امور شهرها چه در بعد نظری و چه عملی را می توان قرین با زمان ایجاد پدیدۀ شهرها دانست. شواهد 
تاریخی نشان می دهند که حکومت ها و شهروندان هم زمان با شکل  گیری و پیدایش شهرها به نحوۀ ادارۀ آن ها 
توجه کرده اند. این شواهد را می توان از تمدن های کهن بین النهرین، یونان، ایران و سند )موهنجودارو( تا شهرهای 
امروزین جست وجو کرد. همچنین، ساختار و محتوای نظام ادارۀ شهرها متناسب با تمدن ها و جوامع در گذر زمان، 
تحت تأثیر شرایط پیرامونی و درونی شهرها از یکدیگر متمایز بوده اند. با وجود این، در دسته بندی کالن، الگوهای 
ادارۀ شهرها را می توان براساس میزان حضور و چگونگی تقسیم وظایف و اختیارات تصمیم گیری بین نهادهای 
 )city/urban government( رسمی، جامعۀ مدنی و همچنین، روابط میان آن ها در دو دستۀ کالن حکومت شهری
و حکمروایی شهری )city/urban governance( طبقه بندی کرد. الگوی حکومت شهری را نیز می توان به دو زیر 
الگوی ادارۀ شهرها )city/urban administration( و مدیریت شهری )city/urban Management( دسته بندی کرد. 
با بررسی مطالعات انجام شده در حوزۀ مدیریت شهری به نظر می رسد، در این زمینه تاکنون مطالعۀ داخلی جامعی 
انجام نشده است که هر سه الگو را در کنار یکدیگر در ابعاد مختلف تحلیل کند و به نظر می رسد، این مطالعه بتواند 
نیاز موجود را در زمینۀ شناخت و تحلیل چندجانبۀ الگوهای مدیریت شهری پوشش دهد تا در این زمینه بتوان با 

توجه به مقتضیات مدیریت شهری کشور و الگوهای موجود به سمت الگوی مطلوب حرکت کرد.

1-2. ضرورت موضوع

و  پیش بینی  برنامه ریزی،  تقلید،  قاعده مندی،  سازماندهی،  نظیر  را  مفاهیمی  می توان  الگو  واژۀ  تعریف  در 
از  الگو در مقیاس شهری دربرگیرندۀ طیفی  بنابراین، تحلیل  یافت.  فعالیت ها  انجام  همچنین، روش و چگونگی 
سازوکارهاست که مفاهیم نام برده در آن گنجانده شده است. از این رو، تعریف و تحلیل الگوی مدیریت شهر نیز 
می تواند موضوعات کلیدی را از جمله سازماندهی، برنامه ریزی و تعیین چگونگی روابط بین نهادهای اداره کنندۀ 
شهر در برگیرد. تحلیل این الگوها از این جهت اهمیت دارد که با بررسی ابعاد مختلف الگوهای مدیریت شهری 
آورد و در کنار درنظرگرفتن  به دست  تا فضایی شدن آن ها  الگوها  این  از مبانی نظری  می توان تحلیل منسجمی 
انتقادات واردشده بر این سطوح به تصویری روشن از این الگوها با نقاط قوت و ضعف آن ها دست یافت. این تصویر 
چندبعدی می تواند کمک مناسبی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری برای بررسی و اتخاذ الگوهای مختلف 

مدیریت شهری باشد.

1-3. سؤاالت

سؤاالت این پژوهش عبارت اند از:

مبانی نظری و ارزش های کلیدی پشتیبان الگوهای مدیریت شهرها کدامند؟- 1
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در چارچوب الگوهای مدیریت شهرها، روابط میان نهادهای اداره کنندۀ شهر و تقسیم وظایف میان آن ها - 2
چگونه انجام می شود؟

فضایی شدن الگوهای مدیریت شهری چه تأثیراتی بر شهر می گذارد؟- 3

1-4. اهداف

هدف کالن پژوهش:

تبیین چندبعدی الگوهای مدیریت شهری از زوایای نظری، اصول و ارزش ها، ساختاری و بازتاب فضایی- 

اهداف عملیاتی پژوهش:

شناسایی بنیان نظری، اصول و ارزش های پشتیبان الگوهای مدیریت شهری- 

نهادهای مدیریت -  نهادی و روابط میان آن ها، میزان حضور و چگونگی تقسیم وظایف میان  بعد  تحلیل 
شهری در الگوهای مدیریت شهری

تحلیل بازتاب های فضایی و روند فضایی شدن الگوهای مدیریت شهری- 

1-5. دامنۀ پژوهش

شهرها تاریخ بلندمدتی دارند، اما رشد سریع شهرهای بزرگ و تبدیل شدن آن ها به جامعۀ شهری جهانی به 
ظهور شهرگرایی صنعتی در اوایل قرن نوزدهم بازمی گردد )Pacione, 2011: 3(. پیش از انقالب علمی و صنعتی 
در اروپا، شهرهای غربی روند تدریجی توسعه با دور کند را در تحوالت خود در حوزه های مختلف، به ویژه توسعۀ 
کالبدی، شاهد بودند. پیدایش دوران انقالب صنعتی و شهرهای مدرن، معادالت شهرها را از درون دچار تغییر و 
تحوالت جدی کرد و سرعت باالی تغییر و تحوالت توسعه ای و الزامات آن به سمت تولید الگوی جدیدی از ادارۀ 
شهرها رفت که در این زمینه می توان سه الگوی غالب اداره، مدیریت و حکمروایی را شناسایی کرد. هدف این 
پژوهش ارائۀ تصویری جامع از ابعاد مختلف این الگوهاست. بنابراین، قلمرو دانشی این پژوهش از دوران نوگرایی 

تاکنون را بررسی می کند.

1-6. روش شناسی و مراحل پژوهش

روش، شیوۀ پیش رفتن به سوی یک هدف است؛ بنابراین، شرح  دادن روش علمی عبارت است از تشریح اصول 
اساسی که در هر کار تحقیقی به اجرا گذاشته می شود. روش ها صورت های خاصی از مشی علمی هستند و درواقع، 
راه های مختلفی که به منظور دست یابی به اهداف تحقیق در هر مرحله ای طراحی شده اند )کیوی، کامپنهود؛ 1389: 
11- 12(. در این قسمت ابتدا، نوع این پژوهش بررسی شده است، سپس، اهداف روش گردآوری و تحلیل داده ها 

و مراحل پژوهش و در پایان نیز، مراحل روش علمی در این پژوهش بیان شده اند.
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1-6-1. نوع شناسی پژوهش

بنیادین و کاربردی تقسیم  از منظر نوع شناسی تحقیقات براساس نظر نیومن )2014(، تحقیقات به دو دستۀ 
می شوند. تحقیقات بنیادین تحقیقاتی برای پیشبرد دانش پایه ای دربارۀ  چگونگی عملکرد جهان اجتماعی و ساختن/

آزمون کردن تبیین های نظری با تمرکز بر سؤاالت چرایی هستند. مخاطب اصلی این نوع تحقیقات، جامعۀ علمی 
است. به این نوع تحقیقات، تحقیقات دانشگاهی و محض نیز می گویند. در سوی دیگر، تحقیقات کاربردی برای 
ارائۀ راه حل های عملی برای مسائل موجود یا بررسی نیازهای آنی و مشخص حرفه مندان انجام می شود. بنابراین، 
 .)Neuman, 2014: 26-27( زمانی که تحقیقات کاربردی انجام می شود، دغدغۀ مشخصی مدنظر قرار گرفته است

تفاوت میان تحقیقات بنیادین و کاربردی را می توان در جدول 1-1 مشاهده کرد.

جدول 1-1. تفاوت تحقیقات بنیادین و کاربردی

تحقیقات کاربردیتحقیقات بنیادینابعاد

حرفه مندان، ناظران، مشارکت کنندگان )جامعۀ غیرمحققان(جامعۀ علمیمخاطب اصلی

حرفه مندان و ناظرانمحققانارزیابان

کم - میانهباالاستقالل محقق

متغیر، میانهبسیار زیاددقت پژوهش

ارتباطیافته های معتبربیشترین اولویت

حل مسئلۀ مشخصایجاد دانش جدیدهدف

کاربرد برای حل مسئلۀ مشخصانتشار و تأثیر بر دانش / محققانمعیارهای سنجش موفقیت

Neuman, 2014: 28 :مأخذ

براساس دسته بندی جدول باال می توان این پژوهش را ترکیبی از پژوهش بنیادی و کاربردی دانست. جزئیات 
این دسته بندی را می توان در جدول 1-2 مالحظه کرد.

جدول 1-2. نوع شناسی این پژوهش

نوع پژوهشاین پژوهشابعاد

کاربردیحرفه مندان و مدیران )جامعۀ غیرمحققان(مخاطب اصلی

بنیادی - کاربردیمحققان، حرفه مندان و مدیرانارزیابان

کاربردیمیانهاستقالل محقق

بنیادیزیاددقت پژوهش

بنیادی - کاربردییافته های معتبر و ارتباطبیشترین اولویت

بنیادی - کاربردیایجاد دانش جدید و حل مسئلۀ مشخصهدف

بنیادی - کاربردیانتشار و تأثیر بر دانش/محققان و کاربرد برای حل مسئلۀ مشخصمعیارهای سنجش موفقیت

مأخذ: نگارنده
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1-6-2. اهداف پژوهش

انواع معرفت تولیدشده در تحقیق  در بررسی اهداف پژوهش بلیکی )1389( معتقد است، اهداف پژوهش به 
ارتباط پیدا می کند. پژوهش اجتماعی می تواند چند هدف داشته باشد که از اهداف ساده تا اهداف پیچیده را دربر 
بگیرد. اهداف پژوهش شامل اکتشاف، توصیف، تبیین، فهم، پیش بینی، تغییر، ارزش یابی و برآورد تأثیر اجتماعی 

می شود )بلیکی؛ 1389: 100(. در جدول 1-3 انواع اهداف آورده شده است.

 جدول 1-3. انواع اهداف پژوهش

تعریف اهداف پژوهشانواع اهداف پژوهشانواع پژوهش

بنیادی

تالشی برای توصیف اولیه و خام و کسب فهم اولیه از یک پدیدۀ اجتماعیاکتشاف

فراهم آوردن شرح کامل و دقیق یا اندازه گیری دقیق و گزارش ویژگی های جمعیت ها، گروه ها توصیف
یا پدیده ها که شامل اثبات وجود توالی های منظم می شود.

نشان دادن عناصر، عوامل یا سازوکارهای دخیل در ایجاد وضعیت یا توالی های منظم تبیین
پدیده های اجتماعی

یافتن دالیلی برای کنش اجتماعی خاص یا برای وقوع رویداد خاص؛ این دالیل از بیان فهم
کنشگران اجتماعی استخراج می شود.

استفاده از تبیین یا فهم یک پدیده برای مفروض داشتن نتایج معین تحت شرایط خاصپیش بینی

کاربردی

مداخله در یک وضعیت اجتماعی از طریق دستکاری بعضی از جنبه های آنتغییر

نظارت بر برنامه های مداخلۀ اجتماعی به منظور برآورد موفقیت آنارزش یابی

شناسایی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی محتمل پروژه های برنامه ریزی شدهبرآورد تأثیر اجتماعی

مأخذ: نگارنده به نقل از بلیکی؛ 1389: 101

از نظر نیومن )2014( اهداف تحقیقات اجتماعی را در سه دسته می توان بحث و بررسی کرد که عبارت اند از:

اکتشافی:- 1

آشناشدن با زمینه، دغدغه ها وموضوع اولیه- 

ایجاد تصویر ذهنی کالن از موقعیت- 

تدوین و تمرکز سؤاالت برای پژوهش های آتی- 

تولید ایده ها، حدس ها و فرضیات جدید- 

امکان سنجی انجام پژوهش- 

توسعۀ تکنیک ها برای سنجش و جایابی داده های آتی- 

توصیفی:- 2

فراهم کردن تصویر جزئی با دقت بسیار باال- 

قراردادن داده های جدید متعارض با داده های گذشته- 
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ایجاد مجموعه ای از طبقه ها و طبقه بندی انواع- 

روشن سازی توالی گام ها و مراحل- 

مستندسازی فرآیند و سازوکار علّی- 

گزارش براساس موقیعت و زمینۀ تحقیق- 

تبیینی:- 3

آزمون نظریه- 

توسعۀ جزئیات و غنابخشی به تبیین نظری- 

توسعۀ نظریه به موضوعات جدید- 

حمایت یا رد تبیین یا پیش بینی- 

ارتباط موضوعات به اصل کلی- 

 -)Neuman, 2014: 28( تعیین بهترین تبیین

با توجه به دسته بندی های ارائه شده از اهداف، این پژوهش از منظر تعریف بلیکی )1389( پژوهشی توصیفی ـ 
تبیینی و از منظر تعریف نیومن )2014( پژوهشی توصیفی است.

1-6-3. روش پژوهش

در این پژوهش از روش فراترکیب یا فراتحلیل کیفی استفاده شده است. روش شناسی برای ترکیب یافته های 
آزمون های  در  می توان  را  مطالعات  ترکیب  برای  اولیه  دارد. تالش های  بلندمدت  تاریخی  تکراری،  پژوهش های 
محققان علوم ستاره شناسی و فیزیک پیدا کرد. در ادامه، متخصصان حوزۀ کشاورزی شروع به توسعۀ تکنیک های 
آماری کرده اند که شرایط را برای گردآوری آزمون های تکراری فراهم می کرد )hedges, oklin, 1985(. پرس وجو 
تمامی  در  پایه ای  سؤالی  مستقل اند،  یکدیگر  از  که  پژوهشی  مطالعات  تفسیر  و  آوردن  کنار هم  دربارۀ چگونگی 
علوم به شمار می رود. از آنجایی که نمی توان مطالعات پژوهشی را با نمونه های گسترده انجام داد تا جمعیت آماری 
بزرگتری را در برگیرد )به دلیل موانعی هم چون زمان، هزینه و نیروهای متخصص(، در کنار این موضوع که تا چه 
نشان  را  متعدد  مطالعات  نتایج  ترکیب  باشند، ضرورت های  مؤثر  می توانند  مستقل  تحقیق  یک  یافته های  میزان 
یافته های تحقیق  ترکیب  به  نیاز  و  تبیین موضوعی خاص  برای  نتایج یک تحقیق مستقل  ناکافی بودن  می دهد. 
متخصصان، سبب توسعۀ روش شناسی هایی شده است که ترکیب نتایج تحقیقات مستقل متعدد را سبب می شود. 
)Cogaltay, Karadag, 2015: 19(. در  نتایج مختلف استفاده شده اند  یافته های  از روش ها برای ترکیب  بسیاری 

شکل 1-2 می توان روش فراترکیب را در میان سایر انواع مرور ادبیات مالحظه کرد.
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 کالن طبقۀ مرور ادبیات

 تمرکز

 روش ترکیب

 مرور نظری ترکیب تحقیقات پیمایش

 ها نظریه نتایج تحقیقات های معمولی فعالیت

 فراتحلیل

تحلیل آماری 
 های اثر اندازه

محاسبۀ آرای 
 رسمی و غیررسمی

مرور تحقیقات  فراترکیب
 روایتی

تحلیل و محاسبۀ 
 معناداری

 ناشناخته های کیفی یافته

شکل 1-2. ارتباط میان فراترکیب و سایر انواع مرور ادبیات
Card, 2012: 6 مأخذ: نگارنده به نقل از

تعاریف مختلفی دربارۀ روش فراترکیب1 یا فراتحلیل کیفی2 وجود دارد. ایدۀ پایه ای این روش در فراهم کردن 
یافته های تحقیقات کیفی مختلف است که موضوع پژوهش مشابه ای را دنبال کرده اند.  از  تصویر دقیق و جامع 
این روش را می توان تفسیر جدید و یکپارچه از یافته های تحقیقات موجود دانست که از نتایج هرکدام از تحقیقات 
جداگانه محکم تر است. روش فراترکیب همان منطق و هدف روش فراتحلیل را دنبال می کند که مختص روش های 
کمی است، با این وجود رویۀ فراتحلیلی در آن بیشتر تفسیری است تا انباشتی؛ بنابراین، تأکید بیشتر بر ترکیب است 
تا تحلیل. برمبنای نظر اشنایدر )1997(، سه هدف هم پوشان در پژوهش های با روش فراترکیب دنبال می شود که 
عبارت اند از: نظریه سازی )تالش برای ساخت نظریه های با انتزاع بیشتر(؛ توضیح نظری )توضیح نظری با توصیف 
جزئیات بیشتر( و توسعۀ نظری )فراهم کردن تصویری جامع و کالن از زمینۀ مورد مطالعه(. براساس این هدف گذاری 
می توان تالش روش فراترکیب را در دو هدف کالن طبقه بندی کرد: 1. فراهم کردن توصیفی جامع از پدیده که 
توسط جمعی از محققان پژوهش شده است و شامل ابهامات و تفاوت ها در موضوع بررسی است؛ 2. فراهم کردن 

.)Timulak, 2009: 591-592( سنجش تأثیر روش تحقیق بر یافته های آن

1- Meta Synthesis
2- Qualitative Meta - Analysis
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الف. مراحل انجام روش فراترکیب )فراتحلیل کیفی(

مراحل انجام این روش به ترتیب عبارت اند از:

تعیین هدف- 

تعیین سؤال کلیدی پژوهش- 

تعیین معیارهای انتخاب مطالعات موجود و انتخاب آن ها- 

گردآوری داده ها که شامل داده های موجود در مطالعات و یافته های آن ها می شود.- 

تحلیل داده ها که شامل بررسی توصیفی، تطبیقی و  تفسیری داده ها می شود.- 

 -)Timulak, 2009: 591-598( جمع بندی و نتیجه گیری

با طرح سؤاالتی  الگوهای مدیریت شهری  زمینۀ  فعلی در  پراکندۀ  ادبیات  تا  این پژوهش تالش می شود  در 
جدید به شکل الگوهایی منسجم نمایش داده شود. دربارۀ تحلیل داده های جمع آوری شده، داده های به دست آمده به 
تناسب در درون چهار بعد بنیان های نظری، اصول و ارزش ها، بعد نهادی و روابط میان آن ها و بازتاب فضایی قرار 
می گیرند که این ابعاد، کدهای از پیش تعریف شده در پژوهش به حساب آمده اند و داده ها براساس این کدها تحلیل 
می شوند. در پایان بررسی و تحلیل الگوهای مدیریت شهری تالش می شود تا تصویری یکپارچه و منسجم از آن 

الگو در ابعاد مختلف ارائه شود.

ب. مراحل روش علمی براساس روش فراترکیب

به مراحل روش علمی مبتنی بر مراحل اساسی روش فراترکیب در جدول 1-4 اشاره شده است.

جدول 1-4. مراحل روش علمی تحقیق در این پژوهش

مراحل روش علمی این تحقیقمراحل روش علمی تحقیقموضوع

مراحل روش فراترکیب 
و تطبیق آن با پژوهش

توضیح و توسعۀ نظریتعیین هدف

مبانی نظری و ارزش های کلیدی، روابط میان نهادها و تقسیم وظایف میان آن ها و تعیین سؤال کلیدی پژوهش
روند فضایی شدن الگوهای مدیریت شهری چگونه است؟

تعیین معیارهای انتخاب 
مطالعات موجود و انتخاب آن ها

انتخاب براساس مدل تحلیلی؛ مدل تحلیلی در چهار بعد بنیان های نظری، اصول و 
ارزش ها، بعد نهادی و روابط میان آن ها و بازتاب فضایی تعریف شده است.

مطالعات اسنادیگردآوری داده ها

تحلیل داده ها
دسته بندی داده ها در چهار بعد بنیان های نظری، اصول و ارزش ها، بعد نهادی و - 

روابط میان آن ها و بازتاب فضایی
تحلیل انتقادی و تطبیقی الگوهای مدیریت شهری- 

جمع بندی و تحلیل نتایج تحقیقجمع بندی و نتیجه گیری

مأخذ: نگارنده
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1-6-4. مراحل پژوهش

برای تحلیل چندجانبۀ الگوهای مدیریت شهری در بستری تاریخی می توان بر ابعاد خاص این الگوها به شرح 
ذیل متمرکز شد:

بنیان های نظری: مبانی فکری، فلسفی و نظریات پشتیبان الگوی مدیریت شهری- 1

اصول و ارزش ها: توجه و تمرکز بر اصول، ارزش ها و هنجارهای الگوی مدیریت شهری- 2

بعد نهادی و روابط میان آن ها: نهادها و مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده و مؤثر بر نظام مدیریت شهر و - 3

ماهیت روابط، حدود وظایف و اختیارات و ساختار حاکم بر آن ها در چارچوب قوانین و مقررات

بعد فضایی: بازتاب فضایی یا به عبارت دیگر فضایی شدن ابعاد نظری، ارزشی و ساختاری الگوها در شهر، - 4

ماهیت و سطح بهره وری آن ها در بهبود شرایط شهر و زندگی شهروندان به عنوان محصول نهایی نظام 
ادارۀ شهر

در نگاه نظری، تمرکز اصلی بر مبانی فکری و فلسفی و جهت گیری های کالن الگوهای مدیریت شهری بوده 
است که این بخش نظری با بررسی بعد اصول و ارزش های پشتیبان آن الگوها تکمیل می شود. در بعد نهادی و 
روابط میان آن ها، به بررسی الگوهای این روابط پرداخته شده است. در نگاه به ابعاد فضایی نیز توجه اصلی به سه 
بخش متمرکز شده است که عبارت اند از: 1. سیاست گذاری شهری؛ 2. برنامه ریزی شهری؛ 3. اجرای سیاست ها و 
برنامه های شهری. پس از بررسی ابعاد مختلف الگوها، در گام بعدی انتقادات واردشده به این ابعاد آورده شده است 
و سپس، مطالعۀ تطبیقی در این زمینه بحث و بررسی می شود. درنهایت، تالش شده است تا با ارائۀ تحلیل منسجم 

چندالیه از الگوهای مدیریت شهرها به شناخت منسجمی از این الگوها دست یافت.

1-7. پیشینۀ پژوهش

دربارۀ مطالعات انجام شده در موضوع الگوهای مدیریت شهری، می توان به منابع مختلف داخلی و خارجی اشاره 
کرد. از جمله منابع خارجی می توان به Rakodi, 2003 و swianiewicz, 2005 اشاره کرد و از جمله منابع داخلی نیز 
می توان به برک پور و اسدی )1390( مدیریت و حکمروایی شهری و کاظمیان و دیگران )1392( مدیریت شهری؛ 
جلد اول: مبانی و حوزه ها را نام برد. با وجود منابعی که در آن از الگوها و رویکردهای مدیریت شهر سخن به میان 
آمده است، مطالعۀ عمیق و چندسطحی در این موضوع کمتر به چشم می خورد که این پژوهش به همین منظور 

تعریف شده است.

برخی از منابع اصلی عبارت اند از:

برک پور، ناصر؛ اسدی، ایرج؛ 1390. مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات دانشگاه هنر، معاونت پژوهشی، تهران.- 1

طهماسبی، رضا؛ 1393. درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی، انتشارات سمت.- 2

کاظمیان، غالمرضا؛ 1383. تبیین روابط ساختار حاکمیت و قدرت شهری با سازمان یابی فضا، تالش برای طراحی مدل )نمونه منطقه - 3
کالن شهری(، پایان نامۀ دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.
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کاظمیان، غالمرضا؛ صالحی، اسماعیل؛ ایازی، سید محمدهادی؛ نوذرپور، علی؛ جاجرمی، حسین؛ سعیدی، نوید و مجید عبدالهی؛ - 4
1392. مدیریت شهری؛ جلد اول: مبانی و حوزه ها، انتشارات تیسا، ادارۀ کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.

5- Denhardt, Robert B; Denhardt, Janet Vinzant; 2000. "The New Public Service: Serving Rather than Steer-
ing"Public Administration Review, Vol. 60, No. 6, pp. 549 - 559.

6- Rakodi, Carole; 2003. “Politics and Performance: the Implications of Emerging Governance Arrangements 
for Urban Management Approaches and Information Systems”, Habitat International, 27, pp 523 - 547.

1-8. محدوده ها و محدودیت های تحقیق

از آنجایی که بررسی الگوهای مدیریت شهرها دربرگیرندۀ چند قرن تحوالت شهری است، طبیعی است که این 
پژوهش نمی تواند این ظرف زمانی را به طور جزئی کنکاش کند. بنابراین، تالش شده است تا مقاطع کلیدی به عنوان 
الگوهای  از  به جای بررسی موشکافانۀ هر بخش، تصویری کلی و منسجم  نقاط عطف تحلیل شناسایی شوند و 
مدیریت شهر ارائه شود. نکتۀ دیگر آن است که با مطرح شدن الگوهای نوین مدیریت شهری )الگوهای مدیریت 
و حکمروایی شهری(، الگوی ادارۀ شهر به کلی کنار نرفته است و همچنان نظام های مختلف مدیریت شهری این 
الگو را با قوت و ضعف هایی که دارد، استفاده می کنند؛ با وجود این، این پژوهش با تغییر از یک الگو به الگوی دیگر 

تالش می کند تا ویژگی های الگوی جدید را نشان دهد.
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فصل دوم: شناسایی چندبعدی الگوی ادارۀ شهرها

مقدمه

موضوع مدیریت شهر و تعیین سازوکارهای آن، هم زمان با شکل گیری شهرهای اولیه برای برطرف کردن نیازها 
و مسائل شهری مورد توجه بوده است. اهمیت موضوع مدیریت شهرها و رتق وفتق امورات شهری را می توان در این 
نکته دانست که سایر دانش های شهری نظیر برنامه ریزی و طراحی شهری، جامعه شناسی شهری و اقتصاد شهری 
در طول تاریخ شکل گیری شان تالش کرده اند تا ابعاد مدیریت شهر را توسعه دهند و به بهبود عملکرد مدیریت 
شهر کمک کنند. آنچه که در توسعۀ شهری و برطرف کردن مسائل و نیازهای شهر و شهروندان موضوع محوری 
محسوب می شود، مدیریت شهر است که در طول تاریخ دچار تغییر و تحوالت نظری و ساختاری شده است. از 
این رو می توان با بررسی تاریخی، الگوهای مدیریت شهری را شناسایی و بررسی کرد. در این بخش الگوی اداره 
به عنوان الگوی اولیۀ مطرح شده در دوران مدرن در ابعاد مختلف آن بررسی و انتقادات وارده شده به آن بیان شده و 

در ادامه مطالعه ای تطبیقی بر مبنای این الگو آورده شده است.

2-1. درآمد

در دهه های پایانی قرن بیستم، موضوع مدیریت شهری تا پیش از شکل گیری مفهوم نظری و الگوی مدیریت 
شهری، عمدتًا، اشاره به ادارۀ شهر با رویکرد ادارۀ امور دولتی داشت. با این حال ادارۀ دولتی شهرها نیز در طول 
تاریخ، بنابر تغییر و تحوالت نهادی و ساختاری حکومت ها متفاوت بوده است. هم زمان با طرح مفهوم دولت مدرن، 
ادارۀ دولتی نیز مدرن شده است. ادارۀ دولتی و به طور کل مفهوم دولت مدرن از نظر هلد، به نوعی از دولت اطالق 
شده است که از قرن شانزدهم به بعد در دولت های اروپایی شکل گرفته است و بر نوعی نظم قانونی یا نهادی 
غیرشخصی و ممتاز داللت دارد که قلمرو معینی را کنترل و اداره می کند. بنابراین، یکی از نوآوری های دولت های 
مدرن »ساختارغیرشخصی قدرت« به معنای تشکیل نظام سیاسی غیرشخصی و نوعی ساختار قانونی محدودکنندۀ 
قدرت همراه با اختیارات قانونی بوده است. نظام های پیشین به جای آنکه »غیرشخصی« و مبتنی بر قانون باشند، 
متکی بر اشخاص خاص )مانند پادشاه و وزیر( بوده اند که دیگران وظیفه داشتند به آن ها وفادار باشند؛ بدین سبب 
آن ها را نظام های شخصی توصیف می کردند. غالبًا، در این نظام ها فساد و سوءاستفاده از منابع اداری برای منافع 
و  خویشاوندی  روابط  بنابراین،  بود؛  شده  نهادینه  افراد  اغلب  در  اقدامات  این  و  می شد  مشاهده  به وضوح  فردی 
خانوادگی در هنگام استخدام تأثیرگذار بود و شایستگی صرف تضمین کنندۀ کسب شغل نبود. با این حال، نظام های 
مدرن نیز دچار کاستی های دیگری شده بودند، همچون ایجاد »نظام تاراج« در آمریکا که در آن بعد از برگزاری 
هر انتخابات، از پایین ترین سطح تا باالترین آن )ریاست جمهوری(، همۀ مشاغل اداری به اعضا و طرفداران حزب 

اکثریت می رسید )طهماسبی؛ 1393: 34 - 36(.

انتشار مقالۀ وودرو ویلسون با عنوان »مطالعۀ اداره« در سال 1887 نقطۀ عطفی برای آغاز تفکیک نظری امور 
مدیریت محلی از امور سیاسی و کشوری به حساب می آید که در ادبیات تخصصی رشتۀ مدیریت دولتی از آن با 
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عنوان »دوگانگی سیاست - اداره« نام می برند )همان؛ 37- 40(. با این حال، تفکیک عملی ادارۀ دولتی شهرها 
از سطح مرکزی به مرور در شهرهای قرون وسطایی، صنعتی و مدرن رخ می دهد تا اینکه ویلسون این تفکیک را 
به صورت نظری و به طور منسجمی مطرح می کند. تا پیش از تفکیک نظری و عملی میان امور محلی و ملی، سطح 
محلی از استقالل چندانی بهره نبرده بود و بیشتر امورات شهری را مستقیمًا دولت انجام می دهد. در ادامه زمینه های 

شکل گیری تفکیک عملی امورات محلی از ملی آورده شده است.

شهر قرون وسطی و شهر مدرن؛ زمینۀ شکل گیری الگوی اداره در مقیاس محلی

جامعۀ فئودالی حاکم در زمان قرون وسطی، جامعه ای کاماًل روستایی بود و از قرون نهم و دهم میالدی به تدریج 
نقاطی تبدیل به شهر می شوند که در کنار جامعۀ فئودالی خود را تعریف می کنند )پاکزاد؛ 1389: 188(. ویژگی بارز 
این شهرها، گرایش به استقالل از نظام فئودالی بود. این روند از سال 1200 نه تنها در اروپای مرکزی، بلکه در دیگر 
مناطق شهرنشین نیز کاماًل رایج شده بود و هرچند درصد شهرنشینان در مقایسه با جمعیت اروپا ناچیز بود، بسیار 
هدفمندانه و فعاالنه برای کنارگذاشتن فئودال ها، اسقف ها و کسب حقوق شهروندی در تالش و مبارزه بودند. این 
سبک زندگی، یعنی خودگردانی و مشارکت در سرنوشت خویش، فارغ از چگونگی شکل گیری اولیۀ شهرها، باعث 

شد تا فرهنگی به نام فرهنگ شهری و شهروندی معروف شود )همان؛ 207(.

در دوران قرون وسطی حکومت مرکزی نیز وجود داشت با این حال از قدرت کافی بهره نمی برد و ارتباطش با 
مناطق فئودال نشین تا حد تأمین امنیت عمومی و دریافت مالیات و سرباز در مواقع لزوم بود. بنابراین، قدرت اصلی و 
سیاسی در اختیار فئودال و در سطح منطقه ای بود. کلیسا نیز نقش مشروعیت بخشی را ایفا می کرد. جایگاه اجتماعی 
افراد وابسته به زمین بود و به هر میزان که طبقه ای تسلط بیشتر به زمین داشت، منزلت اجتماعی باالتری نیز داشت 

)کاظمیان؛ 1392(. از نظر طبقات اجتماعی چهار دسته را می توان در این دوران شناسایی کرد که عبارت اند از:

فئودال: صاحب زمین- 

رعیت ها: به صورت موروثی حق کارکردن روی زمین های فئودال را داشتند.- 

کار -  موقت  و  فصلی  به صورت  بلکه  نداشتند،  را  کشاورزی  زمین های  روی  کارکردن  حق  خوش نشین ها: 
می کردند.

پیشه ورها )حرفه مندان(: کار تولید یا تعمیر ابزار کشاورزی را داشتند و تسلطی نیز به عامل زمین نداشتند؛ - 
دوره گردانی بودند که از روستایی به روستایی دیگر می رفتند و طبقه یا قشر بی ریشه محسوب می شدند 

)همان؛ 1392(.

بنابراین، شهرهای قرون وسطایی گرایش به استقالل از نظام فئودالی داشتند و بورژوا یا شهروند اروپایی در 
طی چند قرن توانسته بود، موقعیت خود را تثبیت و در بسیاری از زیست گاه های خود امتیازاتی هم چون حق مدنیت 
و خودمختاری را از فئودال کسب کند. بدین سبب شهرنشینان اروپای نظامی را در کنار فئودالیته به وجود آوردند 
که به طور نسبی دارای استقالل نظامی ، اداری و اقتصادی شده بود )پاکزاد؛ 1389: 313(. با این حال استقالل در 
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زمینه های مختلف به راحتی به دست نیامده بود؛ درواقع، در آن زمان بورژوا اصطالح تحقیرآمیزی بود و کسی برای 
خرید به بورگ ها نمی آمد، بلکه این مردان بورژوا بودند که برای فروش کاالهای خود به بیرون از بورگ می رفتند. 
محل اسکان این افراد، نزدیک قلعه های اربابی و روی مدارهای حرکتی روستاها بود. همچنین، حکومت نیازی به 
بورگ ها نداشت و حتی حکومت های منطقه ای ساکنان، این مکان ها را در شأن خود نمی دانستند. همان طور که 
مشخص است، ساکنان بورگ ها تحت حمایت فئودال ها و دولت مرکزی نبودند، پس برای امور ادارۀ بورگ ها باید 
خود اندیشه ای می کردند. بنابراین، برای ادارۀ بورگ ها، از میان خود چند نفر را در نقش شورا1 انتخاب می کردند و 
آن شورا یک نفر را به عنوان مجری تصمیمات شورا2 برمی گزید. منابع مالی برای ادارۀ بورگ ها نیز تنها متکی به 
خود ساکنان بود. این فرآیند سبب می شد که ساکن بورگ خود را محق بداند که از شورا و مجری آن سؤال کند 
که منابع مالی را صرف چه اموری کرده است و شورا و مجری آن باید پاسخ گو می بود. بنابراین، مشاهده می شود 
که در این بورگ ها که در سال های پیش روی خود هستۀ اولیۀ شهرهای معاصر می شوند، مدیریت شهری در حال 

شکل گیری است و واجد چهار ویژگی مهم اند که عبارت اند از:

مستقل از فئودال ها و حکومت مرکزی- 

متکی به منابع خود- 

اداره توسط مقامات محلی و منتخب- 

نسبتًا پاسخ گو- 

با توسعۀ بورگ ها به جای کشاورزی، بنیان های زندگی بر مبنای صنعت و بازرگانی شکل می گیرد؛ رشد کالبدی 
بود  ترتیب  بدین  بورگ ها  به  کار  نیروی  ورود  ترتیب  احساس شود.  کار  نیروی  به  نیاز  تا  بورگ ها سبب می شود 
که اول، خوش نشین ها بعد، رعیت و در انتها، فئودال ها و در نقش سرمایه گذار وارد بورگ ها شدند و بدین ترتیب 
قدرت از روستاها و مناطق فئودال نشین به شهر منتقل شد. از این سال ها به بعد، مدیریت شهری مستقل تبدیل 
به سنتی پابرجا شد؛ شهرنشینان یاد گرفتند که خودشان باید شهر خود را اداره کنند و درنتیجه، در فرآیندی مستمر 
شهروندان مطالبه گر بودند )کاظمیان؛ 1392(. بنابراین، شهرهای شکل گرفته در اواخر قرون وسطی، پایه گذار نظام 
اداری ویژه ای بودند که بتواند به عنوان نمایندۀ شهروندان و با اتکا به منابع درآمدی محلی در چارچوب جغرافیایی 
مشخص خود و حتی بدون حمایت مراجع فرامحلی به ادارۀ امور شهر خود بپردازد. نظام اداری متشکل از شورای 
شهر و شهرداری ابداعی بود که به این ضرورت پاسخ می داد و به جامعۀ محلی آن زمان خصوصیاتی را می داد که 
امروزه به نام حکومت محلی مستقل شناخته می شود. درنتیجه، شهروند اروپایی توانست در طی قرون متمادی حق 
خودگردانی را از حکومت محلی )فئودال یا کلیسا( کسب کند. در هر شهر بسته به میزان استقالل شهر و قدرت و 
اهمیت آن، گستره ای از نظام های اداری ساده تا نسبتًا پیچیده تشکیل شد. با این حال، شورای شهر و شهرداری 
اتکا به مشارکت  با  عناصر مشترک اغلب این نظام ها بودند. در آغاز این دوران، عمده فعالیت شهرداری و شورا 

1- Council
2- Mayor



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران20

داوطلبانۀ اهالی شهر سامان می گرفت و با عضویت در شهرداری، شهروند می توانست از دیون مستقیم فئودالی شانه 
خالی کند )کاظمیان و دیگران؛ 1392: 61(.

دورۀ رنسانس در تاریخ شهرنشینی با آغاز این حرکت در ایتالیا در اوایل قرن پانزدهم شروع و تا پایان قرن 
هجدهم ادامه دارد )موریس؛ 1385: 165(. رنسانس عصری بود که انسان بر مسند قدرت تکیه می زند و تجربۀ 
را  آن  بعدها  که  می گیرد  مایه  تفکری  از  دگرگونی  این  می گذارد.  پشت سر  را  طبیعت  از  شکست  و  سرگشتگی 
منظر  از  استقالل طلب  نهضتی  باید  را  رنسانس  همچنین،   .)7  :1390 )پاکزاد؛  نامیدند  )اومانیسم(  انسان باوری 
فرهنگی دانست که در برابر فئودالیته قرار گرفت. تفکر عصر رنسانس بازتاب شرایطی بود که در آن قدرت شهر 
و شهرنشینی روزبه روز فزونی می یافت. شهر مرکز قدرت علمی، صنعتی و تجاری جامعه شده بود و فئودالیسم رو 
به زوال می رفت )پاکزاد؛ 1389: 305(. ثروت سرشار سرازیرشده به شهرها باعث شکل گیری افزایش قدرت طبقۀ 
جدید شهرنشینان و به ویژه شهرنشینان صاحب قدرت و سرمایه شد. به این ترتیب نظام سرمایه داری جایگزین نظام 
فئودالی و سرمایه دار صنعتی و بازرگانی جایگزین فئودال شد و مقر جغرافیایی قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
به این شهرهای آزاد منتقل شد )کاظمیان و دیگران؛ 1392: 65 - 67(. اتکا اصلی این شهرها برای تحکیم قدرت 
خود، رشد روزافزون صنعت و بازرگانی داخلی و خارجی بود که در قالب موازین اقتصاد آزاد شکل گرفته بود. یکی 
تغییرات عمیق کمی  باعث  انقالب شهری، صنعتی شدن است که  از مهم ترین مفاهیم و محمل های رنسانس و 
و کیفی در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان شهرنشین و جزء جدایی ناپذیر شهر و زندگی شهری شد. در قرن 
نوزدهم، فرآیند صنعتی شدن چالش ها و مسائل متعددی را برای شهر اروپایی به بار می آورد که برخی منتقدان ریشۀ 
این نابسامانی ها را در ذات سرمایه داری و آموزه های رفتاری آن می دانند )کاظمیان و دیگران؛ 1392: 67 - 69(. 
هرچند شهر در دورۀ ماقبل مدرن، در رشد فیزیکی و اجتماعی خود به پیچیدگی وسیعی رسید، تغییرات مهم فنی، 
اقتصادی و اجتماعی که به انقالب صنعتی شهرت دارد و طی نیمۀ دوم قرن هجدهم در غرب اروپا رخ می دهد، 
زمینه را برای تحوالت گسترده در پایه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهرها فراهم می کند )اوستروفسکی؛ 
1371: 4(. در شهر مدرن است که تولید صنعتی بر تولید اقتصادی غلبه یافته و مسلط شده است. ویژگی مشخص 
این دوران رشد سریع شهر و شهرنشینی، دگرگونی های اقتصادی بزرگ مقیاس و تغییرات اجتماعی چشمگیر است. 
انگلستان شکل  اوایل انقالب صنعتی در  شهر مدرن، شهر سرمایه داری نوظهور است. اولین شهرهای مدرن در 

گرفته اند )شورت؛ 1388: 22(.

تغییراتی که به تدریج و تحت تأثیر انقالب صنعتی در شهرها و روستاها رخ می داد، تنها هنگامی به وضوح رؤیت 
شد که از نظر کمی وسعت یافت. رشد ناگهانی جمعیت، موازنۀ موجود در شرایط طبیعی که قرن ها ادامه داشت و 
به موجب آن هر نسلی که جایگزین نسل پیشین می شد، سرنوشت آن را تکرار می کرد را برهم زد. این بار نسلی بعد 
از نسل دیگر در موقعیت تازه ای نسبت به پیش قرار می گرفت و باید مسائل تجربه نشده ای را با ابزارهای نوین حل 

می کرد )پاکزاد؛ 1390: 16(.

سرمایه داری و اندیشه های لیبرالی که در شهرهای مدرن تجلی یافته بودند، برای بسط و گسترش اقتصاد و 
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فرهنگ خود به تغییر در نهادهای سنتی و به روزکردن آن با شرایط تولید جدید نیازمند بودند. چهار مدل در این 
زمینه را می توان شناسایی کرد که عبارت اند از:

مدل انگلیسی: در این مدل که سریع تر از بقیۀ کشورها و بدون خون ریزی رخ داد، وجود حقوق شهروندی و - 

نبود حاکم مطلق زمینه هایی را برای آزادشدن خالقیت و آفرینش سیستم های نوین صنعتی فراهم کرد. در 
اینجا با تبدیل فئودال به تاجر و تولیدکننده، مزارع به مرتع تبدیل شد و با تولید پشم، چرخ صنعت نساجی 

انگلستان به حرکت درآمد.

مدل آلمانی: در آلمان به دلیل جنگ های داخلی و پروتستانتیسم، با وجود موفقیت های اولیه برای روستاییان - 

وابسته و شهروندان، برندۀ نهایی جنگ ها فئودال ها بودند؛ بنابراین، نظامی استبدادی علیه بورژواها در آلمان 
شکل گرفت. جو خفقان آمیز آن زمان سبب روی آوردن اندیشمندان شهری به پی ریزی پایه های فکری و 
فلسفی برای شکل گیری جامعۀ آینده شد و بدین ترتیب آلمان پایگاه فلسفه شد. بعد از جنگ جهانی اول، 
سرمایه داری آلمان ضعف خود را با به دست گرفتن قدرت سیاسی، باالبردن کیفیت محصوالت، دانش صنعتی 

و انضباط کاری جبران کرد.

بود، -  مردم  با  تقابل  در  داشت  قرار  فئودالیته  آن  رأس  در  که  حاکمیت  که  آنجایی  از  فرانسوی:  مدل 

روشنفکران چاره ای به جز رویارویی با حکومت و پیوستن به نهضت روشنگری نداشتند. بنابراین، پس از 
انقالب کبیر فرانسه و شکسته شدن رأس هرم، سرمایه داری در فرانسه با یک سزارین متولد شد و ناپلئون 
با کشورگشایی هایش انباشت سرمایه و صدور ارزش های بورژوازی به کشورهای دیگر اروپایی را ممکن 

ساخت.

مدل چهارم برای گذار به سرمایه داری عبارت است از مدلی که در آن سرمایه داری از این کشورها به سایر - 
کشورها صادر شد )پاکزاد؛ 1390: 17 و 18(.

بنابراین، واضح است که در شهر مدرن که محل تولد و بسط سرمایه داری نامیده می شود، الگوی ادارۀ شهرها 
نیز به واسطۀ تغییرات اساسی در عملکرد شهرها و جایگاه آن در مدیریت ملی و محلی دچار دگرگونی های جدی 
به دنبال تحقق بخشیدن  به دنبال حداکثرکردن کارایی و بهره وری عملکردهای خود و  می شود. شهر سرمایه داری 
به مفاهیم اصلی چون تخصص گرایی، تقسیم کار و سلسله مراتب در قالبی سازمان یافته )بوروکراتیک( بوده است؛ 
بنابراین، الگوی متناسب با خود را در الگوی اداره می یابد. مشخصات این الگوی اداره در قسمت بعدی آورده می شود.

2-2. بنیان های نظری

بنیان های نظری مبانی معرفتی الگوی حاضر را مدنظر قرار می دهند. این بخش در سه قسمت آورده شده است 
که در ابتدا، پوزیتویسم به عنوان ریشۀ نظری و فلسفۀ این الگو بررسی شده است؛ سپس، ریشۀ نظری الگوی ادارۀ 
امور عمومی با تکیه بر مقالۀ ویلسون )1887( بررسی و در انتهای این بخش، سیر تاریخی الگوهای ادارۀ بخش 

عمومی مرور شده است.
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2-2-1. پوزیتیویسم: ریشۀ نظری و فلسفی الگوی اداره

تفکر پوزیتویسمی را می توان به عنوان ریشۀ فلسفی الگوی اداره معرفی کرد. برای بررسی این موضوع ابتدا 
توضیحی مختصر از این جریان فکری آورده و سپس ربط آن با الگوی اداره مشخص شده است. به طور کل می توان 
گفت، در مقابل نگرش مفهومی و حقیقت جوی فلسفی، پوزیتیویست به آن نحلۀ فکری اطالق می شود که تمایل به 
دست یابی به واقعیت های مصداقی دارد. بنابراین، در مقابل اندیشه های مفهومی که ماهیتی ذهنی داشتند و درنتیجه، 
مباحث را در سطح مفاهیم کلی یا جزئی بحث می کردند، این نحلۀ فکری خواهان رسیدن به مصادیق به شکل های 
مختلف کل یا جزء و معرفت معطوف به تجربه و ملموس بود. عالوه بر این پوزیتیویسم خواهان جدایی واقعیت 
از شائبه های ذهنی آن بود )سیف زاده؛ 1391: 190(. مفهوم پوزیتیویسم در این مکتب به معنای مثبت در مقابل 
منفی مطرح نبوده است، بلکه تأکید بر عینیت موضوع شناخت است. پوزیتیویسم از ریشۀ پوز )pose( معادل کلمۀ 
قرارگرفتن است و از این لحاظ چیزی که استعداد قرارگرفتن داشته باشد، پس قابل تحقق، تحصل و اثبات است. 
پس پوزیتیویست یعنی اطالق احکام علمی درخصوص پدیده هایی که بتوان اثبات کرد. درنتیجه از منظر اینان، در 
هر علم تجربی از جمله علوم سیاسی، تمام احکام متافیزیکی، فلسفی و اخالقی مهمل و بی مصداق هستند. از لحاظ 
تاریخی ریشۀ شکل گیری نظریه پردازی پوزیتیویستی به طور کلی به آغاز رنسانس )قرن سیزدهم( و به طور خاص به 
قرن هجدهم بازمی گردد. از قرن هفدهم، دستاوردهای شناختی و منطقی فرانسیس بیکن بسیار کارساز بوده است 
و از لحاظ شناختی وی را پایه گذار شناخت پوزیتیویستی می دانند. وی معتقد بود که برای شناخت طبیعت باید از 
قید باورها و تمایالت ذهنی آزاد شد. به نظر او در نظریه پردازی باید از چهار بت قبیله، غار، بازار و نمایش اجتناب 
کرد. همچنین، وی علم جدید را به واقعیت تجربی پیوند زد و از این لحاظ مبنایی برای علم اثباتی جدید به وجود 

آورد )همان؛ 190 و 191(.

از منظر تاریخی دورۀ اولیۀ ادارۀ دولتی به درک کلی پوزیتویستی از چگونگی عملکرد سازمان    ها و روان شناسی 
افراد درون آن  ها بازمی گردد. پوزیتویست را می توان همچون چتری مناسب برای طیفی از رویکردها دانست که 
با هدف توصیف و پیش بینی  قواعدی که  و  بوده است، در مقابل تحلیل هنجاری  بر تحلیل عینی  تأکید  آن  در 
عصر  از  حاصل  منطقی  دکترین  به  نگرش  نوع  این  و  درآمده اند  قانون  به صورت  طبیعی  و  اجتماعی  پدیده های 
مشاهدات  آن  در  که  است  پوزیتویست  نوزدهم، عصر  قرن   .)Dobuzinskis, 1997: 298( بازمی گردد  روشنگری 
تجربی و استنتاج های منطقی به عنوان تنها منبع مشروع دانش شناخته شد. علوم و فناوری زمینه های عقالنی برای 
پایه گذاری این نظم نوین سیاسی، اجتماعی و اخالقی را فراهم کردند. اکثر فالسفه اجتماعی در این قرن بر این باور 
بودند که واقعیت های اجتماعی به صورت عینی می توانند شناخته شوند؛ برای مثال جداکردن ارزش ها از واقعیت ها 
هم ممکن و هم مطلوب است. این عقاید براساس برداشت های متفکرانی چون مارکس، امیل دورکیم، جان استورات 
میل و ماکس وبر شکل گرفته است. شتاب تغییرات و اصالحات اداری حاصل از این تفکر در عصر پیشرفت )1896 
- 1920( سرعت گرفت. با این حال، در دهه های 1870 و 1880 نیز فشارهای سیاسی و دستاوردهای علمی متحد 
شدند و در دو سطح نظری و عملی خدمات عمومی حرفه ای ایده آل شکل گرفت. گروه های متنوع سیاسی به این 
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نتیجه رسیدند که نیازهای جامعۀ صنعتی مدرن در دورۀ توسعۀ پرشتاب تنها توسط خدمات عمومی حرفه ای که 
باشد. به طور مثال  بر مبنای اصول عقالیی کارآمدی، بی طرفی و شایسته ساالری استوار است، می تواند پاسخ گو 
کنگره در آمریکا قانون خدمات مدنی را در سال 1883 بر همین مبنا به تصویب رساند. در مقیاس شهری بیشتر 
ایدۀ مدیر دولتی پافشاری می کردند که  از اصالحگران بر  شهرها سیستم مدیر شهری را پذیرفتند، گرچه برخی 
هم وزن فرماندار بود. در این باره الگوی ادارۀ دولتی به عنوان یک رشته ظاهر گشت و پایۀ تاریخی این رشته به 
مقالۀ ویلسون باعنوان مطالعۀ ادارۀ دولتی در سال 1887 بازمی گردد. هرچند این مقاله در زمان خودش تأثیر اندکی 
داشت، ارزش های محوری این الگو در آن بیان شده است. با ادعای اینکه سیاست و اداره به دو فضای متفاوت 
متعلق اند، ویلسون عقیدۀ پوزیتویستی جداکردن واقعیات از ارزش ها را در ادارۀ دولتی پیاده سازی کرد. بر مبنای این 
نوع نگاه، وظیفۀ بوروکراسی های دولتی کاماًل ابزاری بود؛ بدان معنی که دغدغۀ اصلی بر اجرای کارآمد خط مشی ها 

و برنامه هاست )همان؛ 299 - 300(.

 

 

  

 

 دیدگاه پوزیتویستی
 ها جدایی واقعیات از ارزش 

 تحلیل عینیات 

 دیدگاه اداره
 ها  مشی جدایی سیاست و خط

 از اداره

 مراتبی ساختار سلسله 

و  گذاری در مقیاس ملی سیاست
اجرای تصمیمات در مقیاس 

 شهری )سیستم مدیر شهری(

شکل 2-2. تأثیر دیدگاه پوزیتویستی بر الگوی اداره
مأخذ: نگارنده

2-2-2. معرفی الگوی ادارۀ امور عمومی )مقالۀ »مطالعۀ اداره« از وودرو ویلسون(

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی، توسعه و تکامل زیادی در زمینۀ مطالعات اداری محقق شد؛ 
به گونه ای که سبب شد تا »اداره« به عنوان یک نظام علمی مجزا و مستقل شناسایی شود. این دگرگونی تا آنجا 
رسید که اغراق آمیز نیست که بتوان انقالبی اساسی در فرهنگ بشر یافت. این نهضت اداری یا تحول فرهنگی را 
می توان بدین شکل خالصه کرد که توانایی بشر به طور چشمگیری درجهت نیل به اهداف  فعالیت های گروهی، 
صرف نظر از خوبی یا بدی این اهداف، تقویت شد. بنابراین، از اواخر قرن نوزدهم، بشر به بسیاری از اهداف گروهی 
خود نایل شد. از جمله دالیل این تغییر شگرف می توان به آگاهی نسبتًا کامل بشر به »مشکل اداره« و »روش 
اداری« اشاره کرد. البته این آگاهی به یک باره به وجود نیامد و سلسله حوادث تاریخی به این هشیاری منجر شد. 
بیشتر مباحث  نیروی کار سازمان ها و درنتیجه، مطالعۀ  ازدیاد  به  تمایل بشر  این میان،  از عوامل عمده در  یکی 
خاص اداری بود. هراندازه این سازمان ها بزرگ تر و پیچیده تر شدند، مطالعات دامنه دارتری را در زمینه های مختلف 
همکاری های دسته جمعی ایجاب کردند. یکی دیگر از جریانات تاریخی که »انقالب اداری« را در اواخر قرن نوزدهم 
به وجود آورد، رشد و توسعۀ علوم فیزیکی و تکنولوژی جدید بود. سیل عظیم اکتشافات و اختراعات درهای تازه ای 
را در علوم و تکنولوژی گشود و اختراعات این حوزه، محرک و عامل عمده ای برای مطالعات و تحقیقات پیشرفته 
در زمینۀ علوم اداری در این دوران شد. در اواخر قرن نوزدهم، افکار اداری به ویژه درخصوص ادارۀ امور عمومی، 
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زندگی جدیدی را آغاز کرد که در این تجدید حیات نقش نوشته ها و عقاید ویلسون مهم و بارز بوده است؛ به گونه ای 
که مقاله وی با عنوان »مطالعۀ اداره« قلمرو جدیدی در عرصۀ معلومات بشری به وجود آورده است )بشارت؛ 1354: 

.)305 - 303

آغاز بحث در موضوع »علم اداره« به مقالۀ وودرو ویلسون با عنوان مطالعۀ اداره در سال 1887 برمی گردد. وی 
در این مقاله بیان می کند که علم ادارۀ آخرین ثمرۀ علم سیاست بوده است که چندین قرن قدمت دارد. اداره، از نظر 
ویلسون، نمایان ترین بخش حکومت در عرصۀ عمل و متمرکز بر حوزه های اجرایی وظایف حکومت بوده است. وی 
معتقد بود، اداره در جوامع کنونی به قدری پیچیده شده است که دولت ها به علم اداره برای حل مشکالت فراوان خود 
نیاز دارند و در این علم، مهم ترین اصول »اختیار«، »مسئولیت« و »پاسخ گویی« است که می تواند تضمین کنندۀ 
یک نظام مردم ساالر باشد. وی به دنبال راه هایی می گشت که همانند بخش بازرگانی، کارایی و تأثیرگذاری اقدامات 
در حوزۀ عمومی را باال ببرد؛ بنابراین، به طور جدی بر ساختار استفاده شده در بخش بازرگانی، یعنی بوروکراسی، 
تأکید می کرد. یکی از نظریات جدی ویلسون و برخی اندیشمندان دیگر در این خصوص، نظریۀ »جدایی سیاست 
از اداره« است که از آن به عنوان یکی از پایه های اصلی ادارۀ عمومی سنتی یاد می شود. ویلسون در تالش بود 
تا نظام اداری را از فساد سیاسی و اداری، سیاسی بازی و زدوبندهای سیاسی مصون نگه دارد و عقیده داشت که 
باید حدفاصل سیاست از اداره کاماًل روشن شود. بنابراین، عنوان می کرد که در قلمرو سیاست باید به موضوعات 
کالن و اساسی پرداخت و تصمیماتی راجع به خط مشی های عمومی اتخاذ کرد و در قلمرو اداره موضوعات جزئی، 
فنی و تخصصی مطرح شود و یک بوروکراسی حرفه ای و بی طرف خط مشی ها را اجرا کند. از سوی دیگر، ویلسون 
معتقد بود که تنها تمرکز قدرت می تواند قدرت را پاسخ گو نگه دارد؛ الزمۀ این تمرکز قدرت نیز ایجاد سلسله مراتبی 
است که در آن پایین دستان به باالدستان پاسخ گو باشند )طهماسبی؛ 1393: 37 - 40(. از نظر ویلسون، مهم ترین 
موضوعی که باید به آن توجه کرد، این حقیقت است که خوشبختانه، اصالح گران خدمات عمومی پافشاری می کنند 
که اداره بیرون از حیطۀ سیاست قرار می گیرد. سؤاالت اداری، سؤاالت سیاسی نیستند. هرچند سیاست وظایف اداره 
را تعیین می کند، سیاست نباید ادارات دولتی را دست کاری کند و این موضوعی است که نویسندگان مطرح آلمانی 
بر آن تأکید کرده اند که اداره از سیاست و حقوق جدا شود. سیاست فعالیتی دربارۀ موضوعات جهانی و کالن است، 
در حالی که اداره عمل حکومت در مقیاس خرد است؛ سیاست، قلمرو سیاست مداران و اداره قلمرو ادارات فنی است. 
با این حال از نظر ویلسون، جامعۀ آمریکایی به قدرت آلمانی ها برای این جداسازی نیاز ندارد و خیلی واضح است 

.)Wilson, 1887: 210( که تمیز میان سیاست و اداره نیز به بحث بیشتر نیاز ندارد

بنابراین، می توان نکات کلیدی مقالۀ مطالعۀ ادارۀ ویلسون را در موارد زیر دسته بندی کرد:

تأکید بر جدایی اداره از سیاست- 

تمرکز اداره بر وظایف اجرایی حکومت- 

مهم ترین اصول علم اداره: »اختیار«، »مسئولیت« و »پاسخ گویی«- 
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استفاده از سازوکارهای بخش بازرگانی برای ارتقای کارایی و تأثیرگذاری اقدامات در حوزۀ عمومی و تأکید - 
بر بوروکراسی

2-2-3. سیر تاریخی رویکردهای ادارۀ بخش عمومی

رویکردهای ادارۀ بخش عمومی را متناسب با موضوعی که در هر دوره  ای به عنوان محور کانونی بحث و بررسی 
شده است، می توان به چند دسته تقسیم بندی کرد. این پارادایم ها به این دو سؤال پاسخ می دهند که از منظر زمینۀ 

.)Henry, 1975: 378( نهادی، ادارۀ بخش عمومی در کجا قرار می گیرد و به چه موضوع کلیدی می پردازد

رویکرد اول: دوگانگی سیاست/اداره )1900 - 1926(

بر مبنای این رویکرد، بخش عمومی دو وظیفۀ متمایز دارد؛ سیاست، که در آن با خط مشی ها و تجلیات ارادۀ 
حکومتی سروکار دارد و اداره، که باید به اجرای این خط مشی ها بپردازد. بنابراین، تفکیک قدرت زمینه را برای تمایز 
عملکردی فراهم می کند. بدنۀ قانونی با کمک بدنۀ قضایی ارادۀ حکومتی را بیان و خط مشی ها را تدوین می کند؛ 
در حالی که بدنۀ اجرایی چگونگی اجرای خط مشی ها را به صورت غیرسیاسی و بدون جانب داری اداره می کند. تأکید 
این پارادایم بر این است که ادارۀ بخش عمومی در کجا باید قرار بگیرد. بنابراین، دستاورد این نوع نگاه جدایی و 
دوگانگی سیاست و اداره کردن بوده است. دوگانگی سیاست از اداره، به عنوان یکی از ویژگی های اصلی الگوی ادارۀ 

بخش عمومی، در بخش بعدی بیشتر توضیح داده شده است.

رویکرد دوم: اصول اداره )1927 - 1937(

دورۀ  این رویکرد با انتشار کتاب برجستۀ اصول ادارۀ بخش عمومی نوشتۀ ویلگبی در سال 1927 است. این 
کتاب نشان داد، ادارۀ بخش عمومی اصولی دارد که می توان آن ها را کشف کرد و اداره کنندگان می توانند در زمینۀ 
کاری خود با آموزش و به کارگیری این اصول متخصص شوند. اداره کنندگان بخش عمومی به سبب دانش مدیریتی 
خود در دهه های 1930 و 1940 باالترین تقاضاها را برای به کارگیری شان داشتند. سال های 1937 تا 1950 را 
می توان به دو دوره تقسیم کرد که در دورۀ اول انتقادات جدی به اصول اساسی ادارۀ بخش عمومی می شود و در 

دورۀ دوم تالش می شود تا به این چالش ها و انتقادات پاسخ داده شود.

رویکرد سوم: ادارۀ بخش عمومی به مثابۀ علم سیاسی )1950 - 1970(

در این دوره، ادارۀ بخش عمومی با تغییراتی، به لحاظ جایگاه خود، روبه رو شد و نوشته های این دوره ادارۀ بخش 
عمومی را به عنوان زمینۀ مورد عالقه یا مترادف علوم سیاسی درنظر گرفتند و ادارۀ بخش عمومی از نظر محتوایی 

نیز سراشیبی را در این دوره طی کرد و تا حدی از محتوای خود تهی شد.

رویکرد چهارم: ادارۀ بخش عمومی به مثابۀ علم اداره )1956 - 1970(

بخش  این  اداره کنندگان  سیاسی،  علوم  اندیشمندان  میان  عمومی  بخش  ادارۀ  آشکار  تحقیرشدن  فضای  در 
تالش کردند تا به دنبال گزینه ای جایگزین باشند. گزینۀ علم اداره )شامل ترکیبی از نظریۀ سازمان و علم مدیریت( 
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جایگزینی حاضر برای تعداد زیادی از محققان این حوزه قرار گرفت. به عنوان پارادایم، علم اداره تمرکز موضوعی 
ایجاد کرد که در آن تکنیک هایی تشریح شد که متخصصان این حوزه نیاز داشتند، اما زمینۀ نهادی ادارۀ بخش 
عمومی مشخص نشد؛ درواقع، همانند پارادایم دوم، اداره، اداره است، هرجا که پیدا شود. بنابراین، تمرکز محتوایی 

بر تمرکز زمینۀ نهادی غلبه پیدا کرد.

رویکرد پنجم: ادارۀ عمومی به مثابۀ ادارۀ عمومی )1970 به بعد(

در دورۀ پنجم، همچنان جایگاه نهادی ادارۀ عمومی به خوبی روشن نشده است. با این حال، ادارۀ بخش عمومی 
تالش کرده است تا تمرکز موضوعی خود را بر معیارهای اجتماعی اساسی منحصر به جوامع توسعه یافته بگذارد. 
را دربارۀ تحقیقات  اشتراکاتی  اما آن ها  باشد،  اختیاری  این حوزه می تواند  این موضوعات توسط محققان  انتخاب 
بین رشته ای خود با یکدیگر در میان می گذراند و بر زمینه هایی تکیه کرده اند که بازتاب دهندۀ زندگی شهری، روابط 
اداری میان سازمان ها، تأثیر متقابل تکنولوژی و ارزش های انسانی و به طور خالصه امور عمومی بوده اند. همچنین، 
ادارۀ بخش  انعطاف پذیر زمینۀ نهادی  تمایز قطعی میان حوزۀ عمومی و حوزۀ خصوصی به سبب تعریف جدید و 
عمومی رو به کمرنگ شدن بوده است. به عالوه، اندیشمندان ادارۀ دولتی دغدغه های روزافزونی نسبت به زمینه های 
پیدا  فرآیند خط مشی گذاری عمومی و سنجش خروجی های خط مشی  اقتصاد سیاسی،  ناگسستنی علم خط مشی، 

.)Henry, 1975: 379-383( کرده اند

جدول 2-1. رویکردهای ادارۀ بخش عمومی در بازه های مختلف تاریخی

تمرکز موضوعیدورۀ تاریخیرویکردهای ادارۀ دولتی

وظیفۀ دوگانۀ بخش عمومی دربارۀ سیاست و اداره و تفکیک بدنۀ قضایی و قانونی با 1900 - 1926دوگانگی سیاست - اداره
بدنۀ اجرایی دولت

کشف اصول ادارۀ بخش عمومی1927 - 1937اصول اداره

درنظرگرفتن ادارۀ بخش عمومی به مثابۀ علم سیاسی1950 - 1970علم سیاسی

تمرکز بر علم اداره )شامل ترکیبی از نظریۀ سازمان و علم مدیریت(1956 - 1970علم اداره

تمرکز بر معیارهای اجتماعی اساسی منحصر به جوامع توسعه یافته1970 به بعدادارۀ عمومی

Henry, 1975: 379-383 :مأخذ 

جدول 2-2. محورهای اصلی بنیان های نظری الگوی اداره

محورهابعد

بنیان های نظری

مبانی پوزیتویستی- 
تحلیل و تأکید بر عینیات- 
جدایی واقعیات از ارزش ها- 
یکی پنداشتن علوم طبیعی و علوم اجتماعی- 
تحلیل عینی از مسائل عمومی و مدیریت سازمان های پیچیده )پرداختن به سطح ظاهر مسائل با ابزار کمی(- 
فرض بی طرف بودن و به دور از تعصب بودن محقق در موضوع مورد پژوهش- 
قطعیت در پیش بینی پذیری علوم انسانی- 

مأخذ: نگارنده
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2-3. اصول و ارزش ها

ادارۀ امور دولتی مبتنی بر نظریات ویلسون و وبر تا دوره ای طوالنی بر مدیریت دولتی حاکم بوده است تا اینکه 
به تدریج از دهۀ 40 میالدی، انتقاداتی به آن وارد شده است )طهماسبی؛ 1393: 58(. قطعًا تنها یک مجموعه از 
اصول و ارزش های ادارۀ امور دولتی وجود ندارد که مورد توافق تمامی اندیشمندان مؤثر بر این حوزه باشد. با این 
می توانند  به نظر می رسد،  که  دارند  وجود  دولتی  امور  ادارۀ  از  و چه عملی  نظری  به صورت  مؤلفه هایی چه  وجود 

به عنوان مجموعه ای راهنما یا مدلی هنجاری برای این نوع از اداره کردن درنظر گرفته شوند که عبارت اند از:

جدایی سیاست از اداره: مدیران دولتی در خط مشی گذاری های عمومی نقشی نداشته و تنها مسئول اجرای - 1
کارآمد این خط مشی ها بوده اند.

حاکمیت بوروکراسی: تمرکز دولت بر ارائۀ مستقیم خدمات بود و بهترین ساختار سازمانی در این راستا - 2
بوروکراسی متمرکز بود.

کنترل و پاسخ گویی سلسله مراتبی: برنامه های دولت از طریق سازوکارهای کنترلی یک طرفه از باال به - 3
پایین اجرا می شد و صالح دید و بصیرت افراد تا جایی که امکان داشت، محدود می شد.

بوروکراسی های بسته: بوروکراسی ها تا حد امکان نظام های بسته ای داشتند و بنابراین، حداقل مشارکت - 4
شهروندان در آن درنظر گرفته شده بود.

تمرکز بر کارایی و عقالنیت: کارایی و عقالنیت مهم ترین ارزش ها در سازمان های دولتی به شمار می رفته اند.- 5

اصل بی طرفی سیاسی: شایستگی فنی ارزشمند بوده و ادارۀ دولت از لحاظ سیاسی بی طرف بوده است.- 6

اصول گرایی: وظایف کارکنان اداری طبق اصول وظایف مدیریت از قبیل: هماهنگی، راهبری، سازماندهی - 7
و برنامه ریزی انجام می شده است.

8 -58Denhardt, Denhardt, 2000: 551-552; Rob- :1393  نگاه به مردم به منزلۀ ارباب رجوع )طهماسبی؛
.)inson, 2015: 5; Mc Court, 2013: 3

در ادامه این اصول و ارزش ها بیشتر توضیح داده می شود.

2-3-1. جدایی سیاست از اداره

ظهور مفهوم نظری »دوگانگی سیاست ـ اداره« پس از ویلسون و از دهۀ 1920 به بعد شکل گرفت. هرچند 
ویلسون، گودنو و وبر اندیشمندانی بودند که بر جدایی اداره از مجادالت سیاسی و حزبی معتقد بودند و آزادی و 
اختیار مدیران دولتی را در هنگام اجرای خط مشی ها مالک قرار داده بودند، در این مفهوم نظری، خط مشی گذاران 
در اداره )اجرای خط مشی( مداخله نمی کردند و مقامات اداری نیز در تدوین خط مشی مداخله ای نداشتند. بنابراین، 
مدیران دولتی متخصصان بی طرفی هستند که به طور کارآمد و تأثیرگذار خط مشی ها را اجرا می کنند و ارزش ها، 
دیدگاه ها و عالیق خود را در اجرای این خط مشی ها اعمال نمی کنند. این مدل که در دهۀ 20 ظاهر شد، در دهۀ 30 
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به پشتوانۀ نظریات »مدیریت علمی« و »اصول اداره« به بلوغ رسید و تا دهۀ 60 رو به افول گذاشت )طهماسبی؛ 
.)50 - 37 :1393

2-3-2. حاکمیت بوروکراسی

بوروکراسی برای چندین هزار سال نهادی اساسی در حکومت بوده است. تمامی امپراطوری های سنتی و تعداد 
زیادی از سلطنت های پیش از دوران مدرن، بوروکراسی را کم وبیش توسعه داده بودند. با وجود آنکه بوروکراسی 
به عنوان نظام سلسله مراتبی از مقامات منتصب شناخته شده بود، هیچ گاه این نهاد، چه در ساختار و چه در هدف، 
دموکراتیک نبوده است. آن ها برای توانمندکردن سالطین برای اداره، گسترش و حفاظت از نواحی تحت نفوذشان 
طراحی شده بودند. دموکراسی های مدرن وظایف بسیار جدیدی را با توجه به پیش شرط های نظام های حکم رانی 
نماینده، صنعتی شدن و ملی گرایی به بوروکراسی های باستانی افزودند. بنابراین، مدرنیته عملکردهای بوروکراسی های 
سنتی را به طور گسترده ای بسط داد و آن ها را به هیوالهای ترسناکی تبدیل کرد. هیوالهای بوروکراسی مدرن، 
همانند بوروکراسی های سنتی در شکل سازمان سلسله مراتبی طراحی شده بودند تا جوامع را کنترل کنند و بر آن ها 
امپریالیسم های  زمینۀ  در  آن  اشکال جدید  انجام دهند.  تأثیرگذار  به طور  را  امور  این  در عین حال  و  یابند  سلطه 
ادارۀ مناطق مستعمره در طوالنی مدت  برای  پیدا کرد که در آن کشورهای سلطه گر مکانیزم هایی  مدرن تکامل 
طراحی کردند. به طور خالصه، بوروکراسی ها، چه در قالب مدرن و چه سنتی آن، دموکراتیک نبوده اند و در مقابل، 
سلسله مراتبی و اداری بوده اند. درواقع، دموکراتیک بودن به ساختارهای سیاسی حاکم بر جوامع برمی گردد و چه در 
نظام های دموکراتیکی که ساختارهای بوروکراسی تحت کنترل عموم اند و چه در نظام دیکتاتوری که برای پایداری 
تسلط ظالمانۀ خود از بوروکراسی مدرن استفاده می کند، تغییر اساسی در ساختار نهاد بوروکراسی اتفاق نیافتده است، 

.)Riggs, 1997: 347( بلکه ساختارهای سیاسی تعیین کننده اند

نظریۀ بوروکراسی وبر، یکی از پایه ها و درواقع، مهم ترین اصل نظری در ادارۀ دولتی سنتی به حساب می  آید. از 
نظر وبر بوروکراسی شکلی از سلطه و قدرت بر مبنای عقالنیت و قانونمندی است. به این دلیل عقالیی است که 
در این مدل، هر وسیله ای به صورت آگاهانه برای دست یافتن به اهداف مشخص شده طراحی می شود و از این جهت 
قانونمند تلقی می شود که فقط در محدودۀ قانون به افراد اجازه داده می شود که دستور صادر کنند. به عبارت دیگر، 
قدرت از طریق قانون تفویض و از همان طریق نیز سلب می شود. این نوع چارچوب از سلطه و قدرت، مبنای نظریۀ 

بوروکراسی وبر بوده است )طهماسبی؛ 1393: 53 و 54(.

2-3-3. کنترل و پاسخ گویی سلسله مراتبی

در الگوی ادارۀ امور دولتی، بر مبنای طبیعت بوروکراسی، کنترل سلسله مراتبی از باال به پایین انجام می شود؛ 
بدان معنا که سیستمی کنترلی وجود دارد که در رأس آن سیستم خط مشی قرار دارد و مجموعه ای از ادارات این 
خط مشی را اجرایی می کنند و در این ادارات کارمندانی هستند که به مدیران مافوق خود پاسخ گو هستند و به او 
بود و  پایه گذاری شده  قوانین عمومی  از  ناشی  مقررات  و  قواعد  مبنای  بر  کنترلی  این سیستم  گزارش می دهند. 
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عقالیی و قانونی به حساب می آمد. ماکس وبر دربارۀ نقش کارمند دولتی و اهمیت کنترل سلسله مراتبی در سیستم 
بوروکراتیک چنین گفته بود: »بیان عقاید و احساسات و موضع گیری از مشخصه های سیاست مدار است که دقیقًا 
برعکس آن چیزی است که به عنوان اصل برای کارمند دولتی به حساب می آید. افتخار کارمند دولت به توانایی او 
در اجرای وظیفه شناسانۀ دستور مافوق خود است... . بدون این اصل اخالقی و فداکاری، در بیشترین حدش، کل 
سیستم فرو می پاشد« )Pfiffner, 2004: 1(. بنابراین، می توان مشخصۀ اصلی کنترل در الگوی ادارۀ امور دولتی را 

کنترل منحصرانه، از باال به پایین دانست.

2-3-4. بوروکراسی های بسته

منتخب  دولتی  مأموران  و  شهروندان  مشارکت  و  بررسی ها  در  آن ها  بازبودن  درجۀ  براساس  بوروکراسی ها، 
متفاوت اند. بوروکراسی های نظامی و انتظامی برای مثال از آنجایی که بر محرمانه بودن فعالیت های آن ها تأکید شده 
است، بوروکراسی های بسته ای هستند. نهادهای بسیار حرفه ای نظیر سازمان انرژی اتمی، فعالیت های خود را به دور 
از بحث و گفت وگوهای عمومی و فرآیندهای روزانۀ سیاسی انجام می دهند که این نوع از نهادها نیز بوروکراسی های 
بسته دارند. در مقابل، برخی بوروکراسی ها، نوعًا، برای مشارکت شهروندان و گروه های ذی نفع کاماًل باز هستند؛ 
برای  کار  مقدار  همان  به  باشد،  بسته تر  بوروکراسی  میزان  هر  به  اجتماعی.  خدمات  ارائه دهندۀ  نهادهای  نظیر 
فرآیندهای دموکراتیک نظیر رقابت میان گروه های ذی نفع در این سیستم سخت تر می شود. درواقع، هر میزان که 
نظام سلسله مراتبی  تا  بین می رود و سبب می شود  از  رقابت میان گروه های ذی نفع  بوروکراسی ها بسته تر شوند، 
 Yates, 1982:( مستحکم تری برای محافظت از روح حرفه ای  گرایی و تمرکزگرایی در سیاست گذاری ها به وجود آید
135(. الگوی ادارۀ امور دولتی به سبب داشتن اصول سلسله مراتبی و تمرکز در تصمیم گیری ها از نوع بوروکراسی های 

بسته به حساب می آید که شهروندان مشارکت اندکی در تصمیم گیری ها در این نوع از الگوی اداره دارند.

2-3-5. تمرکز بر کارایی و عقالنیت گرایی

انجام  از حداقل هزینه و منابع« و عقالنیت به معنای »بهترین راه  با استفاده  امور  کارایی به معنای »انجام 
ایجاد  به  منوط  آن ها  و تحقق  تأکید شده اند  به شدت  دولتی سنتی  ادارۀ  در  این دو مفهوم  تعریف شده اند.  امور« 
ارزش،  به عنوان مهم ترین  کارایی  قراردادن و مطرح شدن  اولویت  با  است. هم سو  بوده  ساختارهای سلسله مراتبی 
تالش هایی برای تعریف شرایطی برای باالبردن کارایی انجام شد؛ از جمله نظریات فردریک تیلور که در آن دو 
عامل »استانداردکردن« کار به معنای پیداکردن بهترین راه انجام کار و »کنترل کردن« تا میزانی که برای حفظ 
استانداردها الزم است، معرفی شده اند. دربارۀ عقالنیت نیز هربرت سایمون معتقد است، عقالنیت به معنای انتخاب 
بهترین ابزار برای تحقق اهداف است و افراد در این خصوص دچار محدودیت هستند و نمی توانند به تنهایی بهترین 
ابزار را برای تحقق اهداف مشخص کنند؛ از این رو، در سازمان ها جمع می شوند و سازمان ها این امکان را فراهم 
می کنند که عقالنیت محقق شود. در ادارۀ دولتی سنتی عقالنیت به معنای تبعیت از بهترین روش و حداکثرکردن 
کارایی بود و در تعریفی دقیق تر، عقالنیت به معنای بررسی راهکارها و روش های مختلف دست یابی به اهداف و 
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سپس انتخاب بهترین روش به منظور دست یابی به اهداف بود. بر مبنای این تعریف، جدایی خط مشی ها از اداره 
که در ادارۀ دولتی سنتی تأکید شده بود، نمودی از عقالنیت گرایی است، زیرا که در هنگام اجرای خط مشی ها نیز 
عقالنیت در این بود که مدیران دولتی صرفًا خط مشی های تدوین شده را به بهترین حالت و همراه با کارایی بیشتر 
انجام دهند و از دخالت دادن ارزش ها، عالیق و نظارت خود در اجرای خط مشی ها پرهیز کنند )طهماسبی؛ 1393: 

.) 65 -63

2-3-6. اصل بی طرفی سیاسی

این اصل بدین معناست که انتخاب افراد برای جایگاه های مختلف بخش عمومی باید براساس صالحیت های 
بنا شده است که  این فرض  بر  این اصل  براساس سن، قوم، جنسیت و سیاست.  نه  باشد و  با آن سمت  مرتبط 
مدیران بخش عمومی بر مبنای مهارت ها و دانش های مرتبط با آن شغل باید انتخاب یا ارتقا پیدا کنند. طرفداران 
این رویکرد معتقدند، در صورتی که افراد در عرصۀ مورد نظر صالحیت های کافی و تجربۀ الزم را داشته باشند، 
امور بهتر اداره می شوند و مجریان منتخب خدمات بهتری ارائه می دهند. بنابراین، مالحظاتی نظیر وفاداری به یک 
 Milakovich, Gordon,( با اصل بی طرفی سیاسی در تضاد است انتخاب تصمیمات  حزب به عنوان مؤلفه ای در 

.)2009: 306

2-3-7. اصول گرایی

یکی دیگر از نکاتی که در نظریات اندیشمندان ادارۀ دولتی سنتی بسیار به چشم می خورد، تالش ها برای تدوین 
اصول جهان شمول برای سازمان های دولتی با اهداف افزایش و تأکید بر عقالنیت و کارایی بوده است. بنابر این 
نظریات، سازمان های دولتی در صورتی کارایی دارند که از اصول و روش های علمی تبعیت کنند. تالش های اولیه 
برای تدوین اصول، عمدتًا بر ساختار سازمانی و موضوعاتی مانند »تقسیم کار« و »زنجیرۀ فرمان« متمرکز شده بود 
که این اصول بنابر نظریات هنری فایول به چهارده اصل جهان شمول رسید و از میان مهم ترین آن ها می توان به 

»سلسله مراتب«، »تمرکز«، »اختیار« و »وحدت فرماندهی« اشاره کرد )طهماسبی؛ 1393: 65(.

2-3-8. نگاه به مردم به منزلۀ ارباب رجوع

یکی از ویژگی های اصلی الگوی ادارۀ امور دولتی، ارائۀ خدمات مستقیم توسط دولت و سازمان های دولتی بود 
که در آن به افرادی که این خدمات را دریافت می کردند، عمومًا ارباب رجوع گفته می شد. در ادارۀ دولتی، سازمان های 
دولتی با ارباب رجوع به منزلۀ افرادی مطیع و وابسته رفتار می کردند؛ یعنی افرادی که نیاز به کمک دارند و ادارات 
دولتی صادقانه تالش می کردند تا از طریق اجرای خط مشی ها به آن ها کمک کنند. بنابراین، آن هایی که وابسته 
بودند، تحت کنترل ادارات دولتی قرار می گرفتند و درنظر ارباب رجوع نیز بوروکرات ها مدیرانی بودند که مردم به 

.)Denhardt, Denhardt, 2007 آن ها وابسته بودند )طهماسبی؛ 1393: 66 به نقل از
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جدول 2-3. محورهای اصلی اصول و ارزش های الگوی اداره

محورهابعد

اصول و اررش ها

جدایی سیاست از اداره- 
حاکمیت بوروکراسی- 
کنترل و پاسخ گویی سلسله مراتبی- 
بوروکراسی بسته- 
تمرکز بر کارایی و عقالنیت- 
اصل بی طرفی سیاسی- 
اصول گرایی- 
نگاه به مردم به منزلۀ ارباب رجوع- 

مأخذ: نگارنده

2-4. بعد نهادی و روابط میان آن ها

2-4-1. نهادهای ملی و محلی و روابط میان آن ها

برای بررسی روابط میان نهادهای اداره کننده در سطح محلی و مناسبات میان آن ها در الگوی اداره نیاز است 
تا قدری زمینۀ تاریخی این الگو متناسب با موضوع این بخش بررسی شود. درواقع، گسترش مسائل و چالش های 
شهرنشینی در شهرهای مدرن و مسائل متعدد پس از جنگ های جهانی، حکومت ها را واداشته بود که برای این 
مشکالت طرحی بیاندیشند. ثمرۀ این اندیشه ها رویکرد عرضه محور بود که در آن حکومت های شهری در شکل 
مراجع و شعب حکومت مرکزی مسئولیت اصلی مدیریت نواحی شهری را برعهده داشتند. در این مدل، تأکید بیشتر بر 
پروژه های بلندمدت و بزرگ بود که در آن خدمات در مقیاس وسیع و به شکل استاندارد در دستور کار قرار می گرفتند. 
این برنامه ها مبنتی بر اصول برنامه ریزی جامع مدرنیستی بود و حکومت شهری در چنین وضعیتی بیشتر از سوی 
نمایندگان منتصب و در موارد اندک از سوی منتخبان اداره می شد. به این ترتیب، مراجع قدرت محلی از سوی حکومت 
مرکزی تعیین می شدند )برک پور؛ اسدی؛ 1390: 65 به نقل از Corubolo, 1988(. یکی از فرض های اصلی در الگوی 
اداره آن بود که حکومت ها اقتدار و ظرفیت کافی برای حکومت کردن را دارند؛ بدان معنا که می توانند خط مشی ها را 
صورت بندی و اجرا کنند و اهداف توسعه را محقق کنند. ترجمۀ این نوع نگاه در زمینۀ شهری، رویکرد دولت مدار به 
توسعه بود که در آن سازمان های بخش عمومی می توانند برای نواحی شهری برنامه ریزی و آن را مدیریت کنند و 
بحث در اینجا متمرکز بر توزیع مناسب مسئولیت ها و وظایف میان حکومت محلی و مرکزی و بین بخش های اداری 

حکومت و نهادهای نیمه مستقل بخش عمومی بود. در این راستا وظایف حکومت شهری عبارت بودند از:

فراهم کردن زیرساخت ها برای عملکرد مطلوب شهرها- 

فراهم کردن خدماتی که سبب توسعۀ منابع انسانی، ارتقای کارآمدی و افزایش استانداردهای زندگی می شوند.- 

تنظیم فعالیت های بخش خصوصی که بر رفاه جامعه، سالمت و ایمنی جمعیت شهری مؤثر باشند.- 

فراهم کردن خدمات و تسهیالتی که پشتیبان فعالیت های مولد باشند و به سرمایه گذاری بخش خصوصی - 
.)Rakodi, 2003: 524-525( اجازۀ عملکرد کارآمد را بدهند
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بنابر موارد گفته شده، رویکرد غالب در الگوی اداره، رویکرد دولت مدار بود که تالش می شود تا تفکیک روشنی 
میان وظایف سطح ملی و محلی مشخص شود. با بررسی وظایف حکومت شهری می توان دید، تمرکز وظایف بر 
ارائۀ خدمات بوده است و همان طور که در بخش پیشین گفته شد، یکی از ویژگی های اصلی الگوی اداره، جدایی 
تنها  و  نداشته اند  نقشی  عمومی  خط مشی گذاری های  در  شهری  مدیران  آن  در  که  است  بوده  اداره  از  سیاست 
مسئول اجرای کارآمد این خط مشی ها )ارائۀ خدمات( در مقیاس محلی بوده اند. درواقع، قوانین و وظایف از پیش 
تعیین شده ای میان سطح ملی و محلی درنظر گرفته شده بود که فقط در محدودۀ قانون به افراد اجازه داده می شد 
افقی و همکاری های  به مناسبات  اداره، مناسبات عمودی وجود دارد و  الگوی  که دستور صادر کنند. در ساختار 
میان بخشی کمتر اهمیت داده شده است. چنین الگویی در عمل از نظر ساختاری، ساختار دوقطبی منفک از هم تولید 
می کند که در چارچوبی سلسله مراتبی از باال به پایین شکل گرفته است. در مقیاس محلی نیز، در الگوی ادارۀ شهر 
نوعًا به شیوۀ بخشی سازمان دهی می شده است که در این ساختار مدیری هر بخش را برای ارائۀ خدمات در زمینۀ 
مرتبط با مسئولیت های خود با قواعدی سخت گیرانه مشخص می کرد. بنابراین، موضاعات بین بخشی در این ساختار 
اداره با مشکالتی همراه بودند )Monninghoff, 2013: 375(. به طور کلی می توان گفت، اگر در رابطه با تفکیک 
وظایف و اختیارات، معیارهایی هم چون توسعۀ سخت و توسعۀ نرم، سیاست گذاری و ارائۀ خدمات در سطح محلی 
درنظر گرفته شود، در الگوی اداره سهم نهادهای محلی دربرگیرندۀ بخشی از توسعۀ سخت و ارائۀ خدمات است و 

در توسعۀ نرم و سیاست گذاری دخالت چندانی ندارند.

2-4-2. بوروکراسی متمرکز، ساختار سازمان های اداره کنندۀ شهرها

ساختار  بهترین  و  است  مستقیم خدمات  ارائۀ  بر  دولت  تمرکز  دارد،  دولت مدار  رویکردی  که  اداره  الگوی  در 
سازمانی در این راستا، بوروکراسی متمرکز به حساب می آید. نظریۀ بوروکراسی وبر در این باره یکی از پایه ها و درواقع، 
مهم ترین اصل نظری در ادارۀ دولتی سنتی به حساب می  آید. وبر به دنبال طراحی ساختار سازمانی بود که با تحوالت 
سریع صنعتی شدن و شهرنشینی دوران مدرن تطبیق پیدا کند و از این رو در پایان تحقیقات خود به این نتیجه 
 Celik, Dogan, 2011:( رسید که مدل بوروکراسی، مدل ایده آل و بهترین مدل سازمان و مدیریت محسوب می شود
67(. بوروکراسی را می توان معادل سازمان های بزرگ و مظاهر و آثار آن ها دانست )صادق پور؛ 1357: 1( در مدل 

بوروکراسی، به عنوان ساختاری سازمانی، وظایف در سیستمی سلسله مراتبی تنظیم شده اند. در این سیستم اختیار و 
وظایف هر پستی توسط قوانین و مقررات اداری از پیش تعیین شده مشخص شده اند. فرآیندها و ارتباطات در این 
سیستم به شکل مکتوب انجام می شوند. کارگران از دستور مافوق خود تبعیت می کنند که آن نیز براساس اختیارات 
قانونی فراهم شده است. هرچند این مدل مؤلفه های انسانی به صورت غریزی و احساسی را درنظر نمی گیرد، به شدت 
کارآمدی، شفافیت، دقت، نظم، استمرار و قابلیت اعتماد را در مدیریت مدنظر قرار می دهد. مدل بوروکراتیک عقالیی 
بر مبنای استعارۀ ماشین از سازمان ساخته شده است که در آن شباهت بین روابط میان اجزای یک ماشین و روابط 
میان پست های سازمانی به تصویر کشیده شده است. فعالیت ها و روابط میان پست های سازمانی به گونه ای طراحی 
شده اند که کارآمدی را به حداکثر برسانند. این مدل، سازماندهی های ساختاری روشن و اقدامات اداری را با هدف 
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دست یابی به اهداف مشخص تعیین کرده است. این ساختار شامل پست های رسمی و رویه هایی برای هماهنگی و 
.)Celik, Dogan, 2011: 67( کنترل کار انسانی است

مفاهیم اساسی بوروکراسی

قانونی -  اقتدار  و  ابزارگرایی  از: رسمی سازی،  عبارت اند  اساسی  مفاهیم  بوروکراتیک،  قواعد ساختار  میان  در 
عقالیی )مقیمی؛ 1393: 83( که در ادامه توضیح داده شده اند.

رسمی سازی

رسمی سازی در مرکز بوروکراسی قرار دارد. این مفهوم به درجه ای اطالق می شود که در آن قواعد، رویه ها، 
مقررات و تکالیف هر بخش به شکل نوشتاری )مکتوب( وجود داشته باشد. این مدارک مکتوب پیش از آنکه افراد در 
پست های خود قرار بگیرند، وجود دارد و برای جهت  دهی به رفتار سازمانی افراد در سمت هایشان طراحی شده است. 
ساختار سازمانی که در آن سمت ها از باال به پایین و همچنین، افقی آورده شده اند و نشان دهندۀ زنجیرۀ دستوردهی 
و ارتباطات است، نمایش گرافیکی ساختارهای رسمی است. در این ساختار، وظایف هر پستی از پیش تعیین شده 
است. وقتی صحبت از آن می شود که »نقش ها )پست های سازمانی( افراد را می سازند« سخن از قدرت ساختارهای 
رسمی است. جملۀ عکس آن »افراد پست های سازمانی را می سازند«، آرایش بوروکراتیک غیرعقالیی تلقی می شود؛ 

در آن سطحی از نبود قطعیت به وجود می آید که رسمی سازی تالش دارد از به وجودآمدنش جلوگیری کند.

ابزارگرایی

مفهوم مرکزی دیگر ابزارگرایی است؛ بنابر این مفهوم، سازمان شبیه ابزار یا ماشین طراحی شده برای رسیدن 
به یک هدف مشخص است. وقتی صحبت از ابزاری بودن چیزی می شود، بدان معنی است که به آن چیز به عنوان 
ابزارهایی برای رسیدن به یک هدف نگاه می شود. بنابراین، سازمان بوروکراتیک عقالیی ابزاری است طراحی شده 
برای دست یابی به اهدافی مشخص. تمامی اجزاء ساختار دورنی سازمان )پست ها، رویه ها، قواعد، ارتباطات( ابزارهایی 
در خدمت مأموریت سازمان هستند. درواقع، این ارتباطات میان ساختارها و وظایف سازمان )ابزارها( و اهداف سازمان 

)اهداف( هستند که بوروکراسی را ابزار سازمانی عقالیی می کنند.

اقتدار قانونی ـ عقالیی

برای  ابزار  عقالیی ترین  و  کارآمدترین  وبر  نظر  از  که  است  عقالیی   - قانونی  اقتدار  مرکزی  مفهوم  سومین 
کسب مقبولیت از افراد است. درواقع، به جای استفاده از پایه های سنتی مشروعیت نظیر مشروعیت کاریزماتیک یا 
خویشاوندی، در این نوع از اقتدار مشروعیت به واسطۀ مناصب رسمی در سازمان به دست می آید و کسب این گونه 
از اقتدار مشروع، بهترین ابزار برای دست یابی به اهداف سازمان است. همان طور که عنوان شد، در مدل سازمانی 
بوروکراتیک، افراد براساس توانایی ها و صالحیت ها و نه براساس روابط و خویشاوندی استخدام می شوند که این 

.)Jaffe, 2001: 89-92( شرایط به تقویت مشروعیت در به کارگیری اقتدار کمک می کند
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جدول 2-4. بوروکراسی وبری و تأثیرات آن بر سازمان

تأثیرات توصیه ها بر ساختار و فرآیند سازمانتوصیه های وبری

فعالیت های قاعده مند مورد نیاز برای اهداف سازمان از طریق مسیری 
تعریف رسمی از مشاغل و سمت ها؛ تخصص گرایی، تقسیم کار افقیتعیین شده با عنوان تکالیف اداری توزیع شده اند.

سازماندهی ادارات بر مبنای اصل سلسله مراتب است؛ بدین معنا که هر 
بخش پایینی توسط بخش باالیی کنترل و نظارت می  شود.

ساختار سلسله مراتبی، اقتدار بر مبنای سمت های سازمانی تعریف 
می شود؛ تقسیم کار عمودی

اقدامات توسط قواعد انتزاعی اداره می شوند که شامل کاربرد این قواعد در 
موارد خاص نیز می شود.

اصل عمومیت، قواعد و مقررات بر تمامی اعضای سازمان به کار برده 
می شود، استانداردسازی و یکسانی

مقامات اداری ایده آل کسانی هستند که بخش خود را براساس روابط 
غیرشخصی بودن، بدون پارتی بازی و بدون تصمیمات جانب دارانهغیرشخصی رسمی شده اداره می  کنند و نه براساس حب و بغض ها.

وجود سیستمی برای ترفیع براساس جایگاه در سازمان و عملکردها 
)دستاوردها(

استخدام و ارتقا براساس صالحیت ها و دستاوردها، شایسته ساالری، 
حرفه گرایی

تجارب بوروکراسی نشان می دهد که ایده آل ترین شکل از بوروکراسی از 
ساختار ابزارها - اهداف از سمت ها و وظایف با هدف افزایش کاراییزوایۀ نگاه ناب فنی، توانایی دست یابی به باالترین میزان کارآمدی است.

Jaffe, 2001: 90 :مأخذ

شکل 2-3. بوروکراسی
Gifford, Pinchot, 1996: 41 مأخذ

مشخصه  های اصلی بوروکراسی

شهر مدرن، شهر ظهور سرمایه داری است و بوروکراسی آرایش سازمانی و زمینۀ توانمندی را برای مدیریت 
فراهم  سرمایه داری  بزرگ مقیاس  مکانیزۀ  تولیدات  کار،  تقسیم  کالن،  سرمایه گذاری  های  با  رابطه  در  تأثیرگذار 
می کند. قدرت سازمانی آن رشد سریع صنایع از جمله صنایع اتومیبل سازی را میسر می کند. درواقع، بوروکراسی 
از آن جهت برجسته شد که در عصر صنعتی شدن بسیاری از نیازهای آن را پاسخ گو بود. این نوع از سازماندهی 



35 تبیین الگوهای غالب مدیریت شهری )2(: تبیین الگوهای اداره

تأثیرگذاری سلسله مراتب را با کاهش سوءاستفاده از قدرت و فراهم کردن راه منطقی برای مدیریت وظایف بسیار 
پیچیده برای یک مدیر افزایش داد. اجماعی میان متخصصان علوم اجتماعی وجود دارد که بوروکراسی وبری بر 
پایۀ هفت مشخصۀ زیر است )صادق پور؛ 1357: 17 و صادق پور؛ 1374: 24 و مقیمی؛ 1393: 84- 85 و صبوری؛ 

.)Gifford, Pinchot, 1996: 39-40; Alkadry, 2000: 332-336 1379: 74-75 و

بوروکراسی همانند یک هرم است که در رأس آن مدیر قدرتمندی  زنجیرۀ دستوردهی سلسله مراتبی: سازمان 

نیز  رده ها  مدیران  از  هرکدام  می کند.  توزیع  خود  زیردست  مدیریتی  رده های  میان  را  مسئولیت ها  که  دارد  قرار 
مسئولیت های زیردستان خود را مشخص می کنند و این زنجیر ادامه می یابد تا مسئولیت تمامی کارکنان مشخص 
شود. در دهۀ 1980، سازمان های بزرگ هم چون جنرال موتورز و دولت هایی نظیر دولت آمریکا، تقریبًا تعداد 12 
الیۀ مدیریتی در خود تعریف کرده بودند. به وجودآوردن این زنجیرۀ شفاف از دستورها، راهی قدرتمند برای نظم دهی 
به تشکیالت سازمان ها محسوب می شد. این زنجیره تعارض های بالقوه را با اعطای مسئولیت های شفاف، اقتدار و 
پاسخ گویی برای هر تصمیم بالقوه ای برطرف می کرد. هر مدیر در هر سطحی از زنجیره، قدرت منحصر و مطلقی بر 
یک فعالیت یا وظیفه داشت )تفویض قدرت و توانمندسازی مدیران زیردست( که در برابر آن نیز پاسخ گو بود. بنابر 
این منطق، زنجیرۀ دستوردهی گرفتن قدرت مطلقه از یک شخص و اعطای آن به مدیران بخش های مختلف از 

طریق ساختاری سلسله مراتبی است.

یافت. درواقع،  به کارآمدی دست   از طریق تخصصی شدن کارها  بوروکراسی  تخصص گرایی به وسیلۀ عملکردها: 

ساختار سازمانی بوروکراسی با تقسیم یک وظیفۀ کلی به مجموعه ای از تخصص های تعریف شده یا عملکردها به وجود 
آمد. بنابراین، به هر بخش تخصصی مسئولیت هایی در قبال مجموعه ای از وظایف تعریف شده داده شد و ابزارهای 
مورد نیاز هر بخش نیز برای انجام وظایف در اختیار آنان قرار گرفت؛ درنتیجه، هر بخش توانست با بهره گیری از 

نیروهای متخصص شکاف ها و معایب بخش خود را بشناسد و برای افزایش کارآمدی بخش خود تالش کند.

و  نوشته شده  یکسان  قواعد  طریق  از  بوروکراسی  و وظایف:  دربرگیرندۀ حقوق  و یکسان  خط مشی های مکتوب 

خط مشی هایی جلو می رود که توسط مدیران سازمان تعیین  شده اند. این قواعد معین کنندۀ حقوق و وظایف کارکنان 
و مدیران هستند. این سؤال که »چه کسی به چه کسی دستور می دهد« جزء اصلی ترین قواعد مکتوب بوده است. 
در این سیستم مسئولیت اصلی کارکنان انجام آنچه که به نظرشان درست است یا آنچه به نظرشان مورد احتیاج است، 

نیست، بلکه وظیفه آن ها تنها تبعیت از دستورات مافوق است.

رویه های استاندارد برای هر کار: در بوروکراسی، رویه های ثابت چگونگی انجام وظایف توسط افراد را مشخص 

را  نام می برند، حرکات دقیق کارآمدترین کارگران  از آن به عنوان پدر مدیریت علمی  تیلور که  می کند. فردریک 
ضبط و سپس تدریس می کرد؛ بنابراین، تمامی کارگران برای انجام کار از همین حرکات پیروی می کردند. قواعد 
نوشته شده و رویه ها قدرت دستورها را باال می برند و برای استانداردسازی اقدامات کارگران قدم برمی دارند. رویه های 

استاندارد می توانند بر مقاومت های غیرمنطقی در برابر راه های تأثیرگذار انجام امور غلبه کنند.
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زنجیرۀ  باالتر  در سطوح  ترفیع  مبنای  بر  بوروکراتیک  در سازمان  موفقیت  براساس شایستگی های فنی:  ترفیع 

دستوردهی است. باالرفتن مرتبه برای افراد، قدرت و نمادی از موقعیت برتر فراهم می کند. در این سیستم، ترفیع 
از طریق صالحیت فنی و کارآمدی در انجام دستورها ناشی می شود. پیش از بوروکراسی، کارآمدی سازمان به دلیل 
پارتی بازی نابود شده بود، اما در بوروکراسی ایده آل، بر این وفاداری های فامیلی به نفع اهداف سازمان از طریق 

خط مشی  که در آن ترفیع براساس لیاقت های فنی است، غلبه می شود.

روابط غیرشخصی: در بوروکراسی روابط از نقشی به نقش دیگر به جای شخصی به شخص دیگر بوده است. ساختار 

سازمانی و مشخصات یک شغل، معین کنندۀ انتظارات از یک فرد در نقش خودش است و از فردی که متصدی 
شغلی است، انتظار می رود تا مسئولیت های خود را به گونه ای منطقی و غیراحساسی انجام دهد؛ بنابراین، احساسات 
نمایش داده نمی شوند. روابط غیرشخصی کمک می کنند تا بوروکراسی ورای پارتی بازی و روابط فامیلی و دوستانه 

برای دست یابی به اهداف سازمان و تصمیم های قوی حرکت کند.

انجام تمام هماهنگی ها توسط یک سطح یا سطوح باالتر: در بوروکراسی، کارگران با مسئله ای به نام هماهنگی با 

سایر بخش ها و همکاران مواجه نیستند. رئیس، اقدامات هر بخش را مشخص و وظایف را تقسیم می کند. بنابراین، 
اجماع این وظایف خروجی تولید می کند که وظیفۀ رئیس است که آن را مدیریت کند. رئیس وظیفۀ هماهنگی 
واحدها را برعهده دارد و بنابراین، واحدها احتیاج به هماهنگی با یکدیگر ندارند. به کارگران برای فکرکردن در 
زمینه های مختلف پول داده نمی شود، بلکه وظایف آن ها این است که در »جعبه هایی« فعالیت کنند که از نظر 
مشخصات کار و رویه های استاندارد برای آن ها تعریف شده اند. در اوایل انقالب صنعتی، »هماهنگی از باال« زمانی 
خوب کار می کرد که تعداد بسیار زیادی از کارگران غیرماهر در مشاغل مختلف باید به کار گرفته می شدند. درواقع، 
در آن زمان کارگران زمان کمی برای فهم کل سیستم داشتند و تنها نیاز بود تا تعریف ساده و روشنی از تکالیف 

مشخص به آن ها داده شود.

جدول 2-5. محورهای اصلی بعد نهادی و روابط میان آن ها در الگوی اداره

محورهابعد

بعد نهادی و روابط میان آن ها

نظام بوروکراتیک با ویژگی های:- 
زنجیرۀ دستوردهی سلسله مراتبی- 
تخصص گرایی با عملکردها- 
خط مشی های مکتوب و یکسان دربرگیرندۀ حقوق و وظایف- 
رویه های استاندارد برای هر کار- 
ترفیع براساس شایستگی های فنی- 
روابط غیرشخصی- 
انجام تمام هماهنگی ها توسط یک سطح یا سطوح باالتر- 

مأخذ: نگارنده
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2-5. ابعاد فضایی )بازتاب فضایی الگوی ادارۀ شهرها(

ابعاد فضایی الگوی ادارۀ شهرها را می توان در سه سطح سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا پیگیری کرد. در 
ادامه ابتدا سطح سیاست گذاری بررسی و سپس دو سطح دیگر آورده شده است.

2-5-1. سطح سیاست گذاری  شهری

سؤال اصلی در این بخش این است که الگوی اداره که دربرگیرندۀ اصول و ارزش هایی نظیر حرفه ای گرایی، 
چگونه  شهری  مسائل  با  برخورد  در  است،  بوروکراتیک  ساختاری  در  عقالنیت  و  کارایی  امور،  تخصصی شدن 
سیاست هایی را تدوین و پیگیری می کند؟ سیاست شهری تا پیش از دهۀ 1960 که طیفی از ابتکارات در ایاالت 
متحده )از جنگ علیه فقر به بعد( انجام شد، واژه ای نبود که به شکل متداول استفاده شود و از آن زمان به بعد 
به  می توان  را  زمان  آن  در  شهری  سیاست  شد.  استفاده  به تدریج  آمریکا  در  فقرزدایی  سیاست های  پیگیری  با 
بگیرد  قرار  زندگی می کند در محرومیت  آن  به دلیل جایی که در  نباید  اتوپیایی خالصه کرد که هیچ کس  شکل 
)کاکرین؛ 1387: 16 - 22(. بنابراین، رویکرد غالب سیاست گذاری شهری در الگوی اداره، شهر اجتماعی است و 
تالش می شود با تخصص های مختلف و پیگیری اصول اداره، مسائل اجتماعی شهرها حل شود. کاکرین )1387( 

رویکردهای نظری پشتیبان سیاست گذاری شهری در این دوران را دو رویکرد ذیل می داند:

رویکرد اصالح طلبی اولیه: در این رویکرد اصالح طلبان که سپس به حرفه مندان تبدیل می شوند، به منزلۀ - 1

نخبگان سیاست گذاری شهری حول محور علوم اجتماعی به نقد شرایط موجود می پردازند. به زعم آن ها 
نهادهای جدیدی باید شکل می گرفتند که دستاوردهای فراوان جامعه را با کارآمدی بیشتری توزیع کنند. 
به عبارت دیگر، از نظر آن ها مسئلۀ موجود به نوعی مسئلۀ فنی و راه حل آن هم الزامًا راه حلی فنی است. این 

تفسیر ریشه در سنت بوروکراتیسم و حرفه مندی دولت رفاه فوردیستی و کینزی دارد.

رویکرد و نظریۀ انتقادی: مفهوم کانونی این رویکرد بر مباحث بازتولید اجتماعی متمرکز است. کاستلز - 2

مسئله های کلیدی شهر را با مفهوم »فرآیند مصرف جمعی« پیوند می زند و تحلیل می کند. مصرفی که 
با نظام آموزشی، خدمات بهداشتی، زیرساخت های حمل و نقلی و تقریبًا هرچیزی که توسط دولت و دیگر 
سازمان های عمومی برای حمایت از زندگی شهروندان تدارک دیده می شود، گره می خورد. در این رویکرد، 
دولت مرکزی عمدتًا درگیر اقتصاد و تولید ملی است و سیاست هایش کورپراتیستی و در خدمت گروه های 
قدرت است؛ در حالی که دولت محلی مسئول مسائل مبتال به مصرف و سیاست هایش تکثرگرایانه است. 
سطح محلی الیه ای نسبتًا خودمختار و متمایز است که در چارچوب قلمرو خود، سیاست های مصرف جمعی 
را دنبال می کند. تقسیم بندی مرکزی / محلی به فرآیند توسعۀ نابرابر و تعارض دائمی حکومت مرکزی و 
محلی اشاره دارد، زیرا حکومت مرکزی )کورپراتیست( تالش می کند، لگام مالی حکومت محلی )پلورالیست( 
را به دست گیرد. به این ترتیب، دولت را نباید نهادی یکپارچه تلقی کرد که سیاست ها و اقدامات واحدی را 
دنبال می کند، بلکه مجموعه ای از مناسبات اجتماعی متفاوت است که منافع مختلفی را نمایندگی می کند. 
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از نظر کاستلز در این شرایط حکومت های محلی بیشتر به دنبال سیاست های شهری توده پسندی هستند که 
بتوانند از آن طریق هم رضایت دولت مرکزی را جلب کنند و هم جنبش های شهری فقرا در اعتراض به 

مصرف جمعی نابرابر را کنترل کنند.

سیاست گذاری شهری بنابر الگوی اداره، به دنبال راه حل های فنی برای مسائل اجتماعی است و تالش خود را 
 Porter,( صرف حل معضالت اجتماعی نظیر مبارزه با فقر و جرم و جنایت، سالمت و آموزش شهروندان می کند

11 :1997(. بنابراین، به طور خالصه می توان گفت که شهر اجتماعی، شهر مطلوب این دوران به حساب می آید.

2-5-2. سطح برنامه ریزی شهری

بازتاب فضایی الگوهای ادارۀ شهر بالفاصله پس از مطرح شدن این الگوها انجام نمی شود، بلکه غالبًا چند دهه 
طول می کشد تا ابعاد فضایی این الگوها در ساختار شهر دیده شوند. بنابراین، ابعاد فضایی الگوی اداره را می توان 
در نیمۀ اول قرن بیستم و همچنین، دهه های اول نیمۀ دوم قرن بیستم  مشاهده کرد. تئوری برنامه ریزی جامع یا 
بلوپرینتی )که از آن با عنوان رویکرد اداری به نیازهای شهری یاد می کنند )Rakodi, 2003: 525(.( به لحاظ مبنای 
نظری هم راستا و هم ریشه با الگوی اداره برای پاسخ به مسائل شهرهای صنعتی و مدرن مطرح می شود. درواقع، 
در نیمۀ اول قرن نوزدهم، به گواه بنه ولو در کتاب تاریخ معماری مدرن شهرسازی مدرن متولد می شود. این اتفاق 
با جریانات فنی و  البته  تولد  این  )بنه ولو؛ 1384: 90(.  به ویژه در فاصلۀ بیست سالۀ 1830-1850 حادث می شود 
اقتصادی که شهر صنعتی را به وجود  آورده است، هم زمان نیست و درواقع، در دوره ای بعد، وقتی شهر صنعتی و 
نابسمانی هایش رخ می دهند و تأثیرات کمی و کیفی خود را جلوه گر می کنند، روی می دهد. شهرسازی مدرن مولود 

ضرورت ترمیم اوضاع است و خصوصیت عالج بعد از وقوع را دارد )بنه ولو؛ 1355: 13(.

شهرسازی مدرن پاسخی به مسائل و دشواری های زیاد شهر صنعتی به دلیل رشد و افزایش تصورناپذیر جمعیت 
شهری به واسطۀ انقالب صنعتی و تخلیۀ روستاها به نفع شهر است. تمرکز شدید جمعیتی ابتدا در شهرهای صنعتی 
انگلستان و سپس در آلمان و فرانسه )به دلیل تأخیر در فرآیند صنعتی شدن نسبت به انگلستان( اوضاع را روزبه روز 
وخیم تر می کند. جمعیت نو به شهری پای گذاشته است که اغلب ترکیبی از شهر قرون وسطایی و باروکی قرن 
هفدهم با نظم منحصر به خود است و حاال میزبان این جمعیت عظیم شده است ) برای مثال لندن در پایان سال 
1700 یک میلیون جمعیت دارد و در 1825 این جمعیت به 2235000 نفر می رسد )همان؛ 22(.(. شهر جدید به 
اتخاذ تدابیری جدید نیازمند است؛ نظم کنونی مختل شده است؛ جاده ها و معابر تنگ و پیچ درپیچ توان پاسخ گویی 
به جمعیت روزافزون را ندارد؛ محله هایی به وجود آمده اند که غرق در آلودگی و به دور از رعایت مسائل بهداشتی 
نابسامان  اوضاع  از  ساکنان  فریاد  و  می کشند  تصویر  به  را  اسفناک  اوضاعی  کارگری  مسکونی  محالت  هستند. 
را  نظم  یعنی  نهاد خویش،  ـ  برابر  ناگزیر مفهوم  است،  احساس شده  بی نظمی  به عنوان  آن چه  و  است  بلند شده 
فرا می خواند. همچنین، مشاهده می شود که پیشنهادهای آمایش شهری با این شبه بی نظمی شهر صنعتی مقابله 

خواهند کرد )شوای؛ 1386: 5 و 11(.
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بعد  دو  در  را  ـ عقالیی  جامع  برنامه ریزی  نظریۀ  نظیر گدس،  پیشگامانی  آن،  به  پاسخ  در  و  این شرایط  در 
برنامه ریزی علمی، عینی و منطقی است که  از  نوعی  برنامه ریزی جامع  نظری و عملی مطرح می کنند. درواقع، 
 Feld, Pollak, 2010:( به عنوان پارادایم پس از جنگ جهانی دوم و در دهه های 1960 و 1970 شناخته می شود
2(. برنامه ریزی جامع یا برنامه ریزی بلوپرینتی و به تعبیر دیگر ماشین برنامه ریزی پس از جنگ جهانی، به واسطۀ 
مسائل متعدد حاصل از رشد سریع شهرنشینی و صنعتی شدن شهرها بین دو جنگ جهانی و پس از آن برای بازسازی 
ویرانه های حاصل از جنگ ها نیاز شد. بنابر تعریف اکساندر فالودی، برنامه ریزی جامع رویکردی است که با آن یک 
نهاد برنامه ریزی برنامه ای را با فرض دست یابی به اهداف قطعی اجرا می کند. بنابراین، در برنامه ریزی جامع اهداف 
ثابت درنظر گرفته می شوند. این اهداف توسط برنامه ریز فرض می شوند و هنر و علم برنامه ریزی معطوف به پیگیری 
این اهداف می شود. از مشخصه های کلیدی این نوع برنامه ریزی، ساده سازی جهان اطراف و پیش بینی باقاطعیت 
آینده است. بنابراین، اجرای این گونه از طرح ها به اعمال کنترل شدید برای دست یابی به اهداف ثابت نیازمند است 

.)Lane, 2005: 287-288(

براساس تئوری برنامه ریزی جامع ـ عقالیی، برنامه ریزی باید به عنوان فرآیند تصمیم گیری نگاه شود که در آن 
برنامه ریز به عنوان متخصص عمل می کند. در این نقش، برنامه ریز گزینه های مختلف و پیامدهای آن ها را بررسی 
می کند و گزینه ای در عمل به عنوان بهترین گزینه فرض می شود که در آن بیشترین بهره وری و سودمندی باشد. 
به عالوه برنامه ریزان از نظر سیاسی بی طرف درنظر گرفته می شوند و اهداف تعیین شده توسط نهادهای سیاسی را 
پیاده سازی می کنند. وظیفۀ آن ها پیداکردن بهترین ابزارها برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده است. از آنجایی 
که اعتقاد بر این است که عقالنیت با دانش افزایش می یابد، متخصص )برنامه ریز( باید تا جایی که می تواند برای 
گزینه های مرتبط و نتایج احتمالی آن ها اطالعات جمع آوری کند. در طول دهۀ 1970 این نگاه با دیدگاه سیستمی 
به جامعه گره خورد. هرچند برنامه ریزی جامع به شدت انتقاد شد، هنوز به عنوان یک گزینه در برنامه ریزی های معاصر 
به کار برده می شود )Lapinte, 2010: 604(. مشخصه های اصلی طرح جامع جامعیت، چارچوب زمانی بلندمدت و 
پوشش قلمرویی کل گرایانه آن هاست. طرح های جامع از بخش های مختلف کاربری زمین، توسعۀ اقتصادی، مسکن، 
اینکه  از  اجتماعی تشکیل می شوند. پس  باز و تفریحی و خدمات  زیرساخت های حمل ونقل و جابه جایی، فضای 
طرح های جامع تصویب می شوند، درواقع، مشخص می شود که جامعه در افق زمانی معین خود، بین 15 تا 20 سال 
پیش رو، چه می خواهد. اولین طرح های جامع در آمریکا در اوایل قرن بیستم در راستای نظم بخشی به شهرهای 
صنعتی نظیر طرح های جامع شیکاگو و سنت لوییس بوده است. طرح های جامع در طول زمان تکامل پیدا کرده اند؛ 
در ابتدا آن ها به عنوان ابزارهایی برای دست یابی به نظم شهری در جامعۀ دموکراتیک پس از جنگ جهانی دوم 
درنظر گرفته شده بودند و همچنین، به عنوان تجلی کنترل قلمروهای شهری در حال رشد و ابزاری فنی، تخصصی 
و علمی برای برنامه ریزی مطرح بودند. در اواخر دهۀ 1960 و اوایل دهۀ 1970، از ابزار طرح جامع به شدت از منظر 
ناتوانی در تطبیق سریع خود با محیط در حال تغییر و نیروهای بازار و همچنین، به واسطۀ ماهیت سخت گیرانه و 

.)Balsas, 2010: 304-305( انعطاف ناپذیر خود انتقاد شد
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مشخصات برنامه ریزی جامع ـ عقالیی در جدول 2-2 آورده شده است. همان طور که مالحظه می شود، میان 
مشخصات این نوع از برنامه ریزی شهری و الگوی ادارۀ دولتی اشتراکات فراوانی وجود دارد و به این خاطر است که 

هر دو موضوع محصول فضای پس از عصر روشنگری و مقتضیات جامعۀ مدرن و صنعتی بوده اند.  

جدول 2-6: مشخصات نظریۀ برنامه ریزی جامع - عقالیی 

مشخصات نظریۀ برنامه ریزی 
توضیحاتجامع - عقالیی

دسترسی به اطالعات جامع، خروجی های منطقی، راه حل جامعفرضیات

منفعت عمومی یگانه و متحدمنفعت عمومی

مشورت به تصمیم گیران سیاسی، تکنسین، فعالیتی غیرسیاسینقش برنامه ریز

بوروکراسی شهریمحل فرآیند برنامه ریزی

علمی، عینی، سلسله مراتب اهداف، اهداف فیزیکی کاربری زمینویژگی های پارادایم

فرآیند منطقی جامع، غیرارزشی و غیرسیاسی و بر پایۀ طرح فیزیکی کاربری زمینروش های برنامه ریزی

از نظر ارزشی خنثی، غیرسیاسی، فرآیند رویه ای عینی، عقالنیت و انتخاب، تصمیم گیری، قطعیت، کنترل، مفاهیم کلیدی
تخصصی شدن و تفکیک امور

Feld, Pollak, 2010: 2-4 :مأخذ

شاید مؤثرترین بازتاب فضایی الگوی ادارۀ شهرها در چارچوب برنامه ریزی جامع ـ عقالیی را بتوان در طرح های 
بین المللی معماران  )کنگرۀ  نتیجۀ کنگرۀ چهارم سیام  آتن  پیگیری کرد. منشور  آتن  از منشور  مدرنیستی حاصل 
با عنوان »شهر عملکردی« است که در سال 1933 برگزار شد. مهم ترین نظریه پرداز شهر عملکردی و  مدرن( 
نویسندۀ منشور آتن، لوکوربوزیه بوده است. دیدگاه وی دربارۀ طراحی شهری تحت تأثیر فوردیسم و تولید انبوه 
به عنوان ماشین خانه سازی درنظر گرفته  او شهر  از نظر  به گونه ای که  بوده است؛  کارخانه های صنعتی آن زمان 
می شد. همچنین، او تحت تأثیر توزیع کامل فضا در کارخانه ها قرار گرفته بود که هر بخش وظیفۀ معینی داشت. 
لوکوربوزیه فضای شهری را با عملکرد مشخص می دید، بنابراین، هر فضایی را برای عملکرد مشخصی به شیوه ای 
کامل طراحی می کرد و فضاهایی با کارویژۀ معین در انطباق با نیازها و آمال ساکنان به وجود می آورد. درنتیجه، 
کسانی که از ایدۀ شهر عملکردی پیروی می کردند، به فکر ایجاد فضاهای چندعملکردی نبودند، زیرا معتقد بودند 
که این فضاها مناسب رفتار و وظیفۀ خاصی نیستند و درنتیجه بی استفاده باقی می  مانند. برای این اندیشمندان طرح 
جامع ـ عقالیی برای دست یابی به شهر عملکردی کامل نیاز بود؛ شهری که در آن تمامی فعالیت های شهروندان 
به  دسترسی  فراهم کردن  او،  نظر  در  خیابان  عملکرد  تنها  است.  فراهم شده  آن  ویژۀ  مکان های  و  تضمین شده 
مکان های دیگر بود )Pardo, Echavarren, 2010: 5(. بنابراین، می توان گفت، در الگوی اداره تفکر برنامه ریزی 
شهری، تفکر برنامه ریزی جامع ـ عقالیی است که در عمل در بعد فضایی شدن آن به شهر عملکردی می انجامد. 
شهری که در آن به دلیل تخصصی شدن و تفکیک امورات شهری در ساختار ادارۀ آن، فضاهای تفکیک شده ای 

)زونینگ( وجود دارد که برای هر زون، وظیفۀ منحصر به خودش درنظر گرفته شده است.
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2-5-3. سطح اجرای سیاست ها و برنامه های شهری

پرسمن و ویلداوسکی را به دلیل کتاب آن ها با محوریت اجرا )1973( به عنوان پدران اجرای خط مشی می شناسند. 
الزامات قانونی یا قوانین اجباری اجرایی می شوند؟  سؤال راهنمای آن ها در این کتاب این بوده است که چگونه 
بنابراین، بر جزئیات قوانین و میزان دست یابی به آن ها از طریق اجرا متمرکز شده بودند. این تالش ها سبب شد 
تا الگوی اداره در سطح اجرا رویکردی از باال به پایین به خود بگیرد، رویکردی که به پشتوانۀ اصول و ارزش های 
مستتر در بوروکراسی و اصل سلسله مراتب به خوبی می تواند اعمال شود. در رویکرد باال به پایین، تمرکز بر تصمیمات 
یا قوانین مشخص است و هدف آن است که از طریق بوروکراسی اجرا تحقق یابد. در این رویکرد، عمومًا فرض بر 
دیدگاه کنترلی در اجراست و مفاهیم مرتبط با ساختار در فرآیند اجرا اهمیت باالیی دارند. بنابراین، تالش ها به سمت 
ارائۀ پیشنهادهای خوب برای چگونگی ساختاردهی به فرآیند اجرا از باال برای تحقق اهداف مدنظر سیاست هاست 
)winter, 2006: 152(. لذا، ویژگی های اصلی رویکرد از باال به پایین به اجرا، سیاست گذاری در سطوح باال، ساختار 
مدیران  و  مجریان  از  استفاده  و  تعیین شده  پیش  از  فرآیند  ومقررات،  قوانین  چارچوب  در  قوانین  اجرای  رسمی، 
.)Paudel, 2009: p40 بی طرف، وفادار به قوانین و مقررات و برخورد یکسان با همۀ مردم بود )منوریان؛ 1394: 45؛

جدول 2-7. محورهای اصلی بعد بازتاب فضایی در الگوی اداره

محورهاسطوحبعد

بازتاب 
فضایی

سطح سیاست گذاری 
شهر اجتماعیشهری

سطح برنامه ریزی 
شهری

برنامه ریزی شهری جامع - عقالیی و شهر عملکردی با ویژگی های:
از نظر ارزشی خنثی؛ غیرسیاسی؛ فرآیند رویه ای عینی؛ عقالنیت و انتخاب؛ قطعیت و کنترل؛ - 

تخصصی شدن و تفکیک امور؛ بوروکراسی شهری
اهداف فیزیکی کاربری زمین- 

سطح اجرای سیاست ها 
رویکرد از باال به پایینو برنامه های شهری

مأخذ: نگارنده

2-6. حدود و سازوکار ادارۀ شهر بر مبنای الگوی اداره

این بخش تأثیر و پیامدهای به کارگیری الگوی اداره در اداره  کردن یک شهر را بررسی می کند. درواقع، در این 
قسمت تالش شده است تا جایگاه نظام ادارۀ شهر و انتظارات از نهادهای شورا و شهرداری مطابق با این الگو، بهتر 

بررسی شود. سه محور بررسی شده در ادامه آورده شده اند.

2-6-1. حدود وظایف و اختیارات نهادهای اداره کنندۀ شهر

با توجه به اصل جدایی سیاست از اداره در این الگو، می توان در دو سطح این اصل را بررسی کرد: 1. سطح ملی 
و محلی؛ 2. روابط میان نهادها در سطح محلی.

حدود وظایف و اختیارات میان سطح ملی و محلی: مطابق با الگوی اداره، سطح مرکزی قدرت باالیی در - 1
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زمینه های مختلف دارد و می تواند سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا را در تمامی سطوح ملی، منطقه ای و 
محلی برعهده بگیرد. نهادهای محلی در این شرایط، نهادهای کارگزار و اداره کننده در سطح محلی هستند 
و نهادهای اداره کنندۀ شهر )شوراها و شهرداری ها( نیز در همین راستا مجری تصمیمات باالدستی هستند. 
»مدیران سنتی، مدیرانی اند که در چارچوبی معین و از پیش تعریف شده حرکت می کنند و بیشتر تالش و 
همت آنان صرف رسیدگی به نیازهای کوتاه مدت و متداول شهروندان طبق وظایف ابالغی دولت می شود. 
و  است  دیده می شود،  آنچه  و  روتین شهر  و  بخشی  بر مسائل سطحی،  بیشتر  تأکید  نگرش  نوع  این  در 
اداره کنندگان  این نوع  اکثر مواقع،  از اوضاع هم دارند. در  از یکدیگر و کمتر اطالعی  شهرها اغلب مجزا 
دچار سیکل های معیوبی از مسائل می شوند. برای مثال برای حل مشکل ترافیک سنگین وسایل نقلیه و 
جلوگیری از تبدیل شدن شهر به پارکینگ دسته جمعی بزرگ، راه حل هایی چون احداث هرچه بیشتر و بزرگ 
تر بزرگراه ها را مدنظر قرار می دهند و هر اندازه که با این کار تصور سهولت دسترسی را ارتقا می بخشند، 
خیابان ها و بزرگراه ها را برای حضور بیشتر مردم جذاب تر می کنند و مشکل ترافیک سنگین و الگوی نادرست 
استفاده از اتومبیل به جای تقلیل یافتن، تشدید می شود. مدیران سنتی مسئولیت های محدودی دارند و ناگزیر 
کمتر به فکر تغییر روندها در تصمیم گیری و گزینه های بهتر هستند. همچنین، دولت مرکزی نیز اختیارات 
و وظایف آنان را محدود به تصمیمات بخشی، کوتاه مدت و مقطعی می کند و از آنجایی که شهرها کمتر در 
چرخۀ رقابتی میان شهرها حضور دارند، اداره کنندگان شهر )مدیران سنتی( نیازی به ترقی نمی بینند و آنچه 
را می گذرد با کم وکاستی های خود مطلوب می دانند )کامروا؛ جلیلی؛ 1391: 20(.« بنابراین، جایگاه شهرداری 
وظایف  و  و حدود  دیده می شود  در سطح محلی  دولتی  دستگاه های مجری  سایر  و شورای شهر همانند 
آن ها محدود به ارائۀ خدمات و زیرساخت ها در عرصۀ کالبدی است و این دو نهاد وظیفۀ سیاست گذاری و 
برنامه ریزی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهر را ندارند. این در حالی است که ممکن است، 
انتظارات از شورای شهر و شهرداری مداخله در برنامه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهری باشد، اما 
اگر الگوی حاکم الگوی اداره باشد، این مداخله در شرایطی سبب موازی کاری و دوباره کاری میان دستگاه ها 
می  شود و اگر موازی کاری ها پیش  نیاید، مداخلۀ شهرداری و شورای شهر در برنامه های سیاسی و اجتماعی 
عماًل انجام وظایف سایر دستگاه هاست و هر زمان دستگاه صاحب وظیفه و اختیار می تواند شهرداری را متهم 

به مداخله در وظایف خود کند.

روابط میان نهادها در سطح محلی: همان طور که در قسمت پیشین گفته شد، نهادهای محلی در الگوی - 2
اداره، نهادهای کارگزار و مجری تصمیمات سطح ملی هستند؛ بنابراین، در سطح محلی ارتباط میان نهادها 
افقی است و نه عمودی. به بیان دیگر، در سطح محلی، نهادی یکپارچه شکل نمی گیرد که سایر نهادها 
این  در  انجام وظایف بخش خود می پردازند.  به  به صورت بخشی  نهادها  بلکه  تعریف شوند،  آن  در ذیل 
حالت، همکاری میان نهادها می تواند به صورت همکاری های چندجانبه برای مقاصد خاص تعریف شود، اما 
با انجام آن مأموریت، همکاری به پایان می رسد. بنابراین، در این الگو نمی توان انتظار داشت تا مدیریت 
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یکپارچه شکل بگیرد، زیرا سیستم به گونه ای طراحی شده است که تا جای ممکن وظایف به صورت بخشی 
و تخصصی تعریف شوند.

شورای شهر به عنوان یکی از عناصر مهم سیستم مدیریت شهری به عنوان نهاد سیاست گذار، تصمیم گیر و با 
اندکی تسامح قانون گذار در سطح محلی مطرح است که باید برای ایفای نقش خود جامعیت عملکردی داشته باشد 
تا بتواند وظایف سیاست گذاری و نظارتی خود را نسبت به تمام امور در حیطۀ قلمرو شهر و سازمان های ذی ربط در 
مقیاس محلی به انجام رساند )کاظمیان؛ 1382: 12(. با این حاکمیت، الگوی اداره سبب می شود تا برای مثال در 
کشور ایران، در حال حاضر و براساس قانون موجود )قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور 
و انتخاب شهرداران مصوب 3/1/ 1375(، شورای شهر کانون اصلی تصمیم گیری و سیاست گذاری در سطح محلی 
و برای تمام سازمان های ذی ربط نباشد، بلکه تنها حیطۀ نظارتی آن محدود به شهرداری شود و اختیار قانونی را 
برای تصمیم گیری و نظارت بر سایر ادارات و سازمان های دخیل در مدیریت شهری نداشته باشد؛ این حالت، تنها، 
شورای شهر را تبدیل به شورای شهرداری می کند. محدودیت موجود وظایف شورای شهر و فاصله گرفتن از جایگاه 
واقعی خود به عنوان نهاد اصلی سیاست گذاری امور محلی به همراه محدودیت آن ها به لحاظ  نداشتن اشراف و ارتباط 
از شهرداری، دو مشکل و معضل کنونی  به غیر  اداره کنندۀ شهر  و  نهادهای مدیریت کننده  بر سایر  فعال  نظارتی 
شورای اسالمی شهر است. وضعیت کنونی شورای اسالمی شهر را به سمتی برده است که شورا به جای آن که با 
از بندهای قانون، وکیل دستگاه دولتی برای متقاعدکردن مردم  اتفاق آن ها کار کند، به موجب برخی  مردم و به 

)کارگزار دولت( معرفی شده است )همان؛ 15 - 16(.

2-6-2. حاکمیت بوروکراسی و بوروکراسی بسته و نگاه به شهروندان به منزلۀ ارباب رجوع

اصل ساختاری حاکم بر الگوی اداره، حاکمیت بوروکراسی است. با تمایز قراردادن و مقایسه میان بوروکراسی 
دموکراسی  و  است(  اصل  شهری  مدیران  تصمیم گیری  )قدرت  تکنوکراسی  است(،  اصل  دفتر  و  دیوان  )وظایف 
در  کرد.  بهتر درک  را  اداره کنندۀ شهر  نهادهای  بر  آن  تأثیر  و  اصل  این  ماهیت  می توان  است(  اصل  )مشارکت 
بوروکراسی حاکم بر الگوی اداره، سخن گفتن از تدوین سیاست ها و برنامه های راهبردی توسط شورا یا شهرداری 
که در آن سایر دستگاه ها ملزم به حمایت و پشتیبانی از آن باشند، جایگاهی ندارد. همچنین، نمی توان از مشارکت 
شهروندان سخن به میان آورد زیرا نتایجی که مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم گیری به دنبال خواهد داشت، 
پیش تر در قوانین و مقررات بخش های مختلف اداره کنندۀ شهر دیده شده است و حاکمیت خود را قیم می داند؛ 
درنتیجه دو فرض را درنظر می گیرد: 1. تمامی نیازها و خواسته های شهروندان را می داند و برای پاسخ به آن ها 
وظایفی را برای دستگاه های مختلف مشخص کرده است و نیازی وجود ندارد که پاسخ آن در دستگاه بورکراسی 
دارند؛  را  قدرت  منابع  انواع  زمینه  این  در  و  نیازها  به  پاسخ  توانایی  تعریف شده  2. دستگاه های  باشد؛  نشده  دیده 
بنابراین، در این الگو مشارکت الزامًا به سمت صوری بودن میل می کند و شهروندان شهر، تنها ساکنان آن هستند و 
ارباب رجوع به معنای فردی است که نیازی دارد که دستگاه های مستقر در سطح محلی به آن پاسخ می دهند. ساکن 
شهر در این حالت، شهروند نیست؛ بنابراین، حق تصمیم گیری و برنامه ریزی برای شهر خود ندارد، بلکه تصمیمات 

و برنامه ها پیش تر در قالب قوانین و مقررات آهنین اداره )بورورکراسی( دیده شده اند.
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2-6-3. منابع مالی و بودجۀ نهادهای اداره کنندۀ شهر

در الگوی اداره، از آنجایی که نهادهای اداره کنندۀ شهر شعبه های محلی سطح ملی هستند، طبیعتًا منابع مالی 
آن ها توسط سطح ملی تعیین شده است و بودجۀ آن ها توسط این سطح تخصیص داده می شود. قبض و بسط بودجۀ 
نهادهای اداره کنندۀ محلی بستگی به نهادهای سطح ملی دارد. به بیان دیگر، هرچقدر در سطح حاکمیتی منابع مالی 
بیشتر وجود داشته باشد، تخصیص بودجه به نهادهای اداره کننده در سطح محلی سرعت باالتر و میزان بیشتری 
دارد و در شرایط رکود و مشکالت اقتصادی برای سطح ملی، قاعدتًا سطح محلی نیز با مسائل مالی دست وپنجه 
نرم می کند؛ بنابراین، این شرایط نشان دهندۀ وابستگی سطح محلی به ملی است. نکتۀ دیگر این است که در الگوی 
اداره، نهادهای شورای شهر و شهرداری موظف هستند در محدودۀ وظایف خود که به خدمات و زیرساخت ها در 
عرصۀ کالبدی محدود می شود، بودجۀ سالیانۀ خود را تنظیم کنند. از آنجایی که شوراها و شهرداری ها با نیازهای 
فزایندۀ شهروندان روبه رو هستند و از سوی دیگر، برخی از وظایف فروگذاری شدۀ سایر دستگاه ها را در سطح محلی 
متقبل شده اند، ناچار هستند به ردیف های بودجه ای محدود خود فشار مالی بیشتر بیاورند و تا حدی که امکان دارد 
از این منابع بهره ببرند. عوامل دیگری را نیز نظیر گران اداره شدن شهر، فساد اداری، ناکارآمدی سیستم بوروکراسی 
شهری به این شرایط می توان اضافه کرد که پیامد آن، فشار بیش از حد بر عرصه های زیرساخت در عرصۀ کالبدی 
برای کسب درآمد است که سبب می شود، فضاهای شهری از تعادل خارج شوند. بنابراین، در الگوی اداره هرکدام 
از نهادهای اداره کنندۀ شهر در بخش خود موظف اند منابع مالی را تأمین کنند و این شرایط نمی گذارد شوراها و 

شهرداری ها از سایر منابع و ظرفیت های موجود در عرصه های گوناگون شهر بهره ببرند.

جدول 2-8. محورهای اصلی بعد حدود و سازوکار در الگوی اداره

محورهاسطوحبعد

حدود و سازوکار

نهادهای اداره کنندۀ شهر محدود و محصور در موضوعات و مسائل کالبدی در شهر و مجری حدود وظایف و اختیارات
تصمیمات سطح ملی

ارباب رجوعنگاه به ساکنان شهر

منابع مالی و بودجه نهادهای 
مدیریت شهری

تعیین و تخصیص منابع سطح محلی توسط سطح ملی- 
محدودیت منابع به حوزه های کالبدی- 

مأخذ: نگارنده

2-7. جمع بندی و تحلیل مشخصات الگوی ادارۀ شهرها

دو مفهوم »حکومت شهری« و »حکمروایی شهری« در متون متأخر مطالعات شهری کاربرد وسیعی پیدا کرده 
است و به ویژه در ایران موضوعات جدیدی محسوب می شوند. این دو مفهوم متضمن دو سر یک طیف و مبین 
نگرش ها و مدل های متمایز و متفاوتی هستند که هریک الگوهای متفاوتی از مدیریت شهری را پدید می آورند. 
با شهرداری ها و  ادارۀ شهرهاست و بیشتر به مناسبات حکومت مرکزی  حکومت شهری مبین رویکرد سنتی به 
از  بنابراین، مجموعه ای  تأکید می کند؛  آن ها  میان  روابط عمودی  بر  و  سازمان  های رسمی و حکومتی می پردازد 
نهادهای رسمی و حقوقی را با قدرت قانونی در برمی گیرد. اما در آن سر طیف، حکمروایی نوعی فرآیند است که 
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در آن هم حکومت و هم اجتماع در نظامی به هم پیوسته درنظر گرفته می شوند )کاظمیان؛ 1383: 33 و 34(. در 
این مطالعه، ابعاد رویکرد سنتی به ادارۀ شهرها بررسی شد و مشخص شد که ریشۀ نظری این الگو پوزیتیویستی 
برنامه ریزی شهری جامع ـ عقالیی  الگو،  این  و ساختار پیشنهادی آن، بوروکراسی است؛ در بررسی بعد فضایی 
معرفی شد که با الهام از اصول و ارزش های الگوی اداره، زمینۀ فضایی شدن این الگو فراهم می شود که بر مبنای 
آن فضاهای تفکیک شده با عملکردهای مشخص در شهر ظهور و بروز پیدا می کنند. به طور خالصه می توان اصول 

و ارزش های الگوی اداره و پایه های بورکراسی وبری را در جداول زیر درنظر گرفت.

جدول 2-9. اصول و ارزش های الگوی ادارۀ دولتی

اصول و ارزش های الگوی 
توضیحاتادارۀ دولتی

مدیران دولتی در خط مشی گذاری های عمومی نقشی نداشته اند و تنها مسئول اجرای کارآمد این خط مشی ها جدایی سیاست از اداره
بوده اند.

تمرکز دولت بر ارائۀ مستقیم خدمات است و بهترین ساختار سازمانی در این راستا، بوروکراسی متمرکز استحاکمیت بوروکراسی

کنترل و پاسخ گویی 
سلسله مراتبی

برنامه های دولت از طریق سازوکارهای کنترلی یک طرفه از باال به پایین اجرا می شد و صالح دید و بصیرت افراد 
تا جایی که امکان داشت، محدود می شد.

بوروکراسی ها تا حد امکان نظام های بسته ای داشتند و بنابراین، حداقل مشارکت شهروندان در آن درنظر گرفته بوروکراسی های بسته
شده بود.

کارایی و عقالنیت مهم ترین ارزش ها در سازمان های دولتی به شمار می رفته است.تمرکز بر کارایی و عقالنیت

شایستگی فنی ارزشمند است و ادارۀ دولت از لحاظ سیاسی بی طرف است.اصل بی طرفی سیاسی

وظایف کارکنان اداری طبق اصول وظایف مدیریت از قبیل: هماهنگی، راهبری، سازماندهی و برنامه ریزی انجام اصول گرایی
می شده است.

Denhardt, Denhardt, 2000: 551-552; Robinson, 2015: 5; Mc Court, 2013: 3 مأخذ: نگارنده به نقل از: طهماسبی؛ 1393: 58؛

جدول 2-10. پایه های بوروکراسی وبری

توضیحاتپایه های اصلی بوروکراسی وبری

زنجیرۀ دستوردهی، گرفتن قدرت مطلقه از یک شخص و اعطای آن به مدیران بخش های مختلف از طریق زنجیرۀ دستوردهی سلسله مراتبی
ساختاری سلسله مراتبی است.

ساختار سازمانی مبتنی بر تخصصی شدن کارهاتخصص گرایی از طریق عملکردها

خط مشی های مکتوب و یکسان 
دربرگیرندۀ حقوق و وظایف

بوروکراسی از طریق قواعد یکسان نوشته شده و خط مشی هایی که توسط مدیران سازمان تعیین شده اند، جلو 
می رود.

در بوروکراسی، رویه های ثابت چگونگی انجام وظایف توسط افراد را مشخص می کند.رویه های استاندارد برای هر کار

در سیستم بوروکراسی ترفیع از طریق صالحیت فنی و کارآمدی در انجام دستورها ناشی می شود.ترفیع براساس شایستگی های فنی

در بوروکراسی روابط از نقشی به نقشی دیگر به جای شخصی به شخص دیگر است.روابط غیرشخصی

انجام تمام هماهنگی ها توسط یک 
سطح یا سطوح باالتر

در بوروکراسی رئیس وظیفۀ هماهنگی واحدها را برعهده دارد و بنابراین، واحدها احتیاج به هماهنگی با 
یکدیگر ندارند.

 Gifford, Pinchot, 1996: 39-40; مأخذ: نگارنده به نقل از: صادق پور؛ 1357: 17 و صادق پور؛ 1374: 24 و مقیمی؛ 1393: 84- 85 و صبوری؛ 1379: 74-75؛
Alkadry, 200: 332-336
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تحلیل چندبعدی الگوی اداره، تشریح روابط میان ابعاد مختلف الگوی اداره است؛ بنابراین، در جدول 2-7 ابعاد 
مختلف در کنار یکدیگر آورده شده اند.

جدول 2-11. تحلیل چندبعدی مشخصات الگوی ادارۀ شهر

ریشۀ نظری و الگو
بعد فضاییساختاراصول و ارزش هاروش شناخت

ادارۀ 
شهر

علم پوزیتویستی 
)اثبات گرایی(

تأکید بر عینیات

جدایی سیاست از اداره- 
حاکمیت بوروکراسی- 
کنترل و پاسخ گویی - 

سلسله مراتبی
بوروکراسی بسته- 
تمرکز بر کارایی و عقالنیت- 
اصل بی طرفی سیاسی- 
اصول گرایی- 
نگاه به مردم به منزلۀ - 

ارباب رجوع

بوروکراتیک با ویژگی های:- 
زنجیرۀ دستوردهی سلسله مراتبی- 
تخصص گرایی از طزیق عملکردها- 
خط مشی های مکتوب و یکسان - 

دربرگیرندۀ حقوق و وظایف
رویه های استاندارد برای هر کار- 
ترفیع براساس شایستگی های فنی- 
روابط غیرشخصی- 
انجام تمام هماهنگی ها توسط یک - 

سطح یا سطوح باالتر

سطح سیاست گذاری شهری:- 
شهر اجتماعی- 
سطح برنامه ریزی شهری:- 
برنامه ریزی شهری جامع - عقالیی و شهر - 

عملکردی با ویژگی های:
از نظر ارزشی خنثی؛ غیرسیاسی؛ فرآیند رویه ای - 

عینی؛ عقالنیت و انتخاب؛ قطعیت و کنترل؛ 
تخصصی شدن و تفکیک امور؛ بوروکراسی شهری

اهداف فیزیکی کاربری زمین- 
سطح اجرای سیاست ها و برنامه های شهری:- 
رویکرد از باال به پایین- 

مأخذ: نگارنده

در تحلیل چندبعدی می توان گفت، الگوی ادارۀ شهرها وجه نظری، ارزشی، ساختاری و فضایی به هم پیوسته ای 
الگو، تخصصی شدن و پهنه بندی شدن شهرها براساس عملکردها مشاهده  این  بنابراین، اگر در بعد فضایی  دارد. 
می شود، می توان به این نکته پی برد که وجه برنامه ریزی شهری پشتیبان این جلوۀ فضایی، برنامه ریزی جامعی 
است که بر بعد کالبدی تکیه دارد تا ابعاد دیگر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهر. همچنین، در جریان فضایی شدن 
که  برد  پی  زیادی  حدود  تا  نیز  شهر  ادارۀ  نهادهای  میان  مناسبات  و  آن  ساختاری  وجه  به  می توان  الگو،  این 
سیستم بورکراسی قوی از آن پشتیبانی می کند که در عمل به تفکیک فضای شهر منجر شده است. بنابراین، اگر 
ناکارآمدی ها و ضعف هایی در این دو بعد مشاهده می شود، نیاز است تا به ابعاد نظری و اصول و ارزش های پشتیبان 
این ساختار رجوع شود و در این ابعاد تغییرات جدی داد که این تغییرات سبب می شوند تا به مرور زمان تغییرات 

ساختاری و سپس تغییرات فضایی حاصل شود.
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