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چکیده

مدیریت شهری را می توان تالش برای ایجاد، تنظیم و هماهنگی تصمیمات، برنامه ها و اقدامات بخش های 
دولتی، خصوصی، عمومی و مردمی در پاسخ به مسائل و چالش های شهری و بهره مندی از فرصت های توسعۀ 
شهری در نظر گرفت. در این تعریف به هر سه سطح سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا در مدیریت شهری اشاره 
شده است، در هرکدام از این سطوح نهادهای مختلفی حضور داشته اند که مجموعۀ تصمیمات، برنامه ها و اقدامات 
آن ها بازتاب فضایی در سطح شهر دارد. این سه سطح، سه سطح اصلی و همه شمول مدیریت شهری به حساب 
می آیند که می توان ذیل آن اهداف، وظایف و اختیارات نظام مدیریت شهری را شناسایی و ارائه کرد. هدف اصلی 
در این گزارش در بخش اول، تدوین مبادی مدیریت شهری شامل تعاریف، سطوح، اهداف، وظایف و اختیارات و 
الگوهای غالب مدیریت شهری بوده است؛ بنابراین، در این گزارش تالش شده است تا این موضوعات با روش 
توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به منزلۀ روش گردآوری اطالعات پوشش داده شود. در پایان  بخش 
اول، این گزارش الگوهای فراگیِر مدیریت شهری را در سه گونه الگوهای اداره، مدیریت و حکمروایی بازمی شناسد 

که واجد ویژگی ها و خصلت های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.

بخش دوم این گزارش با هدف بررسی انواع و ابعاد مدل های اجرایی مدیریت شهری تدوین  شده است. در 
میان چهار مدل، شهردار و شورا، شورا و مدیر شهر، مدل کمیسیونی و مدل نشست شهری باز و نماینده، دو مدل 
غالب مدیریت شهری را می توان مدل های شهردار و شورا و مدل شورا و مدیر شهر دانست که دارای ارزش ها 
و اصول متمایزی از هم هستند، درحالی که ارزش رهبری سیاسی در مدل اول مهم ترین ارزش به حساب می  آید، 
حرفه ای گرایی در مدل دوم، ارزش محوری قلمداد می شود. دربارۀ حدود وظایف و اختیارات میان این دو مدل بین 
اعضای شورا، شهردار و مدیر شهر تفاوت هایی وجود دارد، با این حال در مدل های متأخر شهرها به سمت هم گرایی 
بین این دو مدل غالب رفته اند تا هم از ارزش رهبری سیاسی و هم حرفه ای گرایی بهره ببرند؛ بنابراین، مدل مدیریت 

شهری به سمت مدل شورا و مدیر شهر رفته است که در آن انتخاب مستقیم شهردار وجود دارد.

کلیدواژگان: الگوها و مدل های مدیریت شهری، اهداف و وظایف و اختیارات، تعاریف، سطوح، مدیریت شهری
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فصل اول: مبادی مدیریت شهری

در این بخش ابتدا تالش شده است تا تعریف مدیریت شهری از زاویۀ دید صاحب نظران و مؤسسات مختلف 
آورده شود و سپس، در یک جمع بندی، تعریف مشخصی از مدیریت شهری به دست آید. در ادامه سطوح، اهداف، 
سپس،  و  می شود  بررسی  اجرا  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری،  سطح  سه  در  شهری  مدیریت  اختیارات  و  وظایف 

الگوهای فراگیر و غالب مدیریت شهری ارائه شده است.

1-1. تعریف مدیریت شهری

به  می کردند،  زندگی  متراکم  جمعیتی  آن  در  که  جغرافیایی  گستره  های  به معنای  شهرها  بناشدن  ابتدای  از 
موضوع  کنند،  تأمین  را  شهروندان  سایر  و  خود  نیازهای  تا  می کردند  تالش   و  بودند  مشغول  متعددی  مشاغل 
اداره کردن و مدیریت شهرها مطرح بوده است. از همان ابتدا تاکنون، چه در شکل اولیۀ آن و چه در شکل پیچیدۀ 
کنونی، مجموعه ای از تصمیمات، برنامه ها و اقدامات در حوزه های مختلف دفاعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
زیست محیطی شهرها را شکل می دادند. برای تعریف منسجم از این مفهوم، نیاز است تا ابتدا صاحب نظران و نهادها، 

تعاریف مدیریت شهری را بررسی کنند. در جدول 1-1 این تعاریف آورده شده است.

به نظر می رسد، تعاریف آورده شده را می توان در سه سطح سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا دسته بندی کرد. 
به بیان دیگر، برخی از تعاریف به سطح سیاست گذاری مشتمل بر تدوین سیاست های شهر و سازوکار هماهنگی 
میان نهادها توسط مدیریت شهری اشاره کرده است. برخی دیگر از تعاریف از زاویۀ برنامه ریزی به ویژه برنامه ریزی 
راهبردی به این مفهوم ورود پیدا کرده است و بر بعد برنامه ریزی مدیریت شهری تأکید کرده اند. در سطح سوم، نیز 
تعاریفی وجود دارد که مدیریت شهری را صرفًا مجری تصمیمات اتخاذشده برای سطح محلی در نظر گرفته اند. در 
یک جمع بندی جامع با تکیه بر تعاریف آورده شده می توان مدیریت شهری را »تالش برای ایجاد، تنظیم و هماهنگی 
اقدامات بخش های دولتی، خصوصی، عمومی و مردمی در پاسخ به مسائل و چالش های  برنامه ها و  تصمیمات، 
شهری و بهره مندی از فرصت های توسعۀ شهری« در نظر گرفت. در این تعریف به هر سه سطح سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و اجرا در مدیریت شهری اشاره شده است، در هرکدام از این سطوح نهادهای مختلفی حضور داشته اند 
که مجموعۀ تصمیمات، برنامه ها و اقدامات آن ها بازتاب فضایی در سطح شهر دارد. نکتۀ دیگر آن است که مدیریت 
شهری هم بر مسائل موجود شهری برخورد می کند و به دنبال چاره جویی دراین باره است و هم بر فرصت های آتی 

توسعۀ شهر تمرکز می کند و از آن ها بهره می برد.
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جدول 1-1. تعریف و مفهوم مدیریت شهری از دید صاحب نظران و مؤسسات

تعریف و مفهوم مدیریت شهریسالصاحب نظر/مؤسسهمرجع تعاریف

صاحب نظران

مدیریت شهری هم عرض با حکومت شهری کارآمد در نظر گرفته می شود.1968آکین موبوگونجه

عملی کردن برنامه1985تریبیلون

مدیریت شهری مفهومی در پیوند با به اجرا درآوردن و )تحقق سیاست های( اواخر دهۀ 1980ژان فرانسوا تریبیلون
برنامه ریزی

1993اشترن
مدیریت شهری را مفهومی چندوجهی به شمار می آورد که تعریف پذیر نیست، با این 

حال وی مدیریت شهری را نوعی رویکرد هماهنگ و یکپارچه نسبت به مسائل 
شهری در کشورهای در حال توسعه می داند.

1994متینگلی

در اولین دیدگاه منظور وی از مدیریت شهری ترکیب کیفیاتی، مانند برنامه ریزی 
کالبدی شهری، مدیریت پروژه، ادارۀ عمومی، مدیریت سازمان های تجاری است 

که در رویکردهای پیشین، ادارۀ شهرها جدا از هم بودند. دومین دیدگاه مطرح شده 
در باب مدیریت شهری از دیدگاه وی، به مسئولیت و نگرانی چیزی داشتن1 اشاره 

دارد. هدف این مسئولیت رفع بسیاری از نقاط ضعفی است که در تالش برای بهبود 
شرایط شهری وجود دارد.

1998مک گیل

برای تعریف مدیریت شهری باید مشخص شود، نیروی محرکۀ شهر چیست و راهی 
پیدا کنیم که ضمانت کند، پیچیدگی سازمانی موجود مدیریت شهری با پیچیدگی 

مسائل شهری منطبق باشد و اطمینان حاصل شود که میان راهبرد رسمی و 
الزم االجرا و توانایی عملیاتی موجود مدیریت شهری انطباق وجود دارد.

1998شبیر شیما
مدیریت شهری مفهومی جامع نگر است که به دنبال ارائۀ پاسخ مؤثر و کارآمد به 
مسائل شهرها به منظور توانمندسازی آن ها برای اجرای وظایف و کارکردهایشان 

است.

برعهده گرفتن نقشی فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگی منابع برای دست یابی به 1999دیویدسون و نینتید
اهداف توسعۀ شهری در یک شهر.

2001چاکرابارتی

مدیریت را می توان فرایند برنامه ریزی، نظارت و کنترل مستمر محیطی دانست که 
در آن افراد در غالب گروه هایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده به صورت کارآمد 
تالش می کنند. در شهر این تعریف به همکاری و هماهنگی سازمان های شهری 

برای رسیدن به اهداف شهر تجلی پیدا می کند.

2006وان دیک
مدیریت شهری تالش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و 

همچنین، خصوصی برای چیره شدن بر مسائلی که ساکنان شهرها با آن ها مواجه 
هستند و ایجاد شهرهای رقابتی تر، عادالنه تر و پایدارتر است

دیک به نقل از کلینک 
2006و برامستا

فرایند ایجاد، اجرا، هماهنگی و ارزیابی استراتژی های یکپارچه به کمک مقامات 
شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان، در 

چارچوب سیاستی که در سطوح باالتر حکومت برای تحقق پتانسیل اقتصادی پایدار 
تدوین می شود.

مؤسسات
مدیریت شهری رویکردی شبه بازرگانی برای حکومت محسوب می شود که به واسطۀ 1986بانک جهانی

آن امکان استفادۀ کارآمدتر و اثربخش تر از منابع مالی و وام های آن ممکن می شود.

مدیریت شهری به منظور توسعۀ شرایط زندگی در حوزه های شهری به خصوص 1988سازمان ملل
توسعۀ کاالها و خدمات عمومی و توانمندسازی فقیران شهری.

1- Having Concern For

 MacGill, 1998 & Mattingly, 1993 مأخذ: کاظمیان، میرعابدینی، 1390: 29؛ وان دیک، 1391: 101؛ برک پور و اسدی، 1390: 78-89؛ به نقل از
Chakrabarty, 1998 & Van Dijk, 2006 & Stern, 1995 & Mattingly, 1995
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1-2. تعریف سطوح، اهداف، وظایف و اختیارات مدیریت شهری

1-2-1. سطوح مدیریت شهری

چارچوب سازمانی و تشکیالتی مدیریت شهری را می توان همانند تعریف مدیریت شهری، در ساختاری سه 
سطحی سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا در نظر گرفت )کاظمیان، 1392(. با در نظرگرفتن این سه سطح می توان 
نهادهای مدیریت شهری را به سه دستۀ نهادهای سیاست گذار، برنامه ریز و مجری دسته بندی کرد. البته این امکان 
وجود دارد که نهادهای مختلف مدیریت شهری به طور هم زمان دو سطح یا سه سطح را درون خود داشته باشند. 
برای مثال نهاد شهرداری، هم می تواند سیاست گذار باشد، هم برنامه ریز و هم مجری تصمیمات. با این حال می توان 
برای نهادهای مختلف مدیریت شهری، اهداف، وظایف و اختیارات غالب را شناسایی کرد؛ بنابراین، برای تعریف نهاد 
یا نهادها، اهداف، وظایف و اختیارات مدیریت شهری نیاز است تا ابتدا این سه سطح تعریف شود. این سه سطح با 

یکدیگر تعامل و وابستگی دارند که در شکل یک به این موضوع پرداخته شده است

شکل 1-1. سطوح مدیریت شهری
مأخذ: نگارنده

خصوصیات هریک از سطوح به اختصار به شرح زیر است.

هموارسازی - 1 برای  تصمیمات  مجموعه  به معنای  شهری  سیاست گذاری  شهری:  سیاست گذاری  سطح 

در   .)30-29  :1390 میرعابدینی،  )کاظمیان،  است  شهر  توسعۀ  اهداف  به  حصول  و  راهبردها  اجرای 
فرایندهای سیاست گذاری، نهادهای مدیریت شهری وظایف و اختیاراتی را برای هماهنگی و جلب امکانات، 
مشارکت و پشتیبانی از عناصر و گروه های ذی نفع و ذی نفوذ برای تداوم حیات سیستم مدیریت شهری بر 
عهده دارند. به بیان دیگر شهرها با چالش ها و فرصت های متعددی درزمینه های مختلف، نظیر موضوعات 
اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مواجه هستند و برای تدوین  خط مشی ها دراین باره نیازمند مشارکت تمامی 
گروه های دخیل در امر توسعۀ شهری هستند؛ بنابراین، نهادهایی در سطح محلی و ملی، این اختیار را دارند 
تا از ظرفیت تمامی گروه ها برای حل مسائل و بهره گیری از فرصت ها استفاده کنند. رویکرد و روش این 



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران10

سطح، اجتماعی و سیاسی بوده است و نهادهای آن عمومًا منتخب )مستقیم یا غیرمستقیم( هستند؛ مانند 
نهاد شورای شهر، پاسخ گویی در این سطح به دولت و مردم داده می شود.
جدول 1-2. جمع بندی زوایای مختلف سیاست گذاری شهری

توضیحاتابعاد سیاست گذاری شهری

تعریف سیاست گذاری در نظام 
به معنای مجموعه تصمیمات برای هموارسازی اجرای راهبردها و حصول به اهداف توسعۀ شهر است.مدیریت شهری

تأمین رفاه و ارتقا کیفیت زندگی ساکنان محلیهدف کالن

پشتیبانی، هماهنگی، برقراری ارتباطات با تمامی نهادهای دولتی، خصوصی و مردمی و تدوین خط مشی ها برای وظایف و اختیارت
حل مسائل شهری و بهره گیری از فرصت های توسعۀ شهری

کالن، میانی و خردسطوح ساختاری

اجتماعی ـ سیاسی، از طریق مدیریت نیروهایی که نواحی شهر را شکل می دهند.رویکرد و روش

شناسایی بهره وران کلیدی و فرعی، منافع و اولویت های آنانموضوع کلیدی

مأخذ: نگارنده به نقل از کاظمیان، 1392

سطح برنامه ریزی: برنامه ریزی شهری به طور مختصر معنای فرایند تصمیم سازی و تدوین راه حل هایی - 2

برای مسائل و چالش های شهری و بهره گیری از فرصت های آن با اتکا به نظریات پشتیبان برنامه ریزی 
شهری است. در این فرایند نهادهای مدیریت شهری که مسئولیت برنامه ریزی را دارند، می توانند درون 
برد.  بهره  دراین باره  و خدمات مشاوره ای  از بخش خصوصی  یا  تعریف شوند  یا عمومی  دولتی  نهادهای 
رویکرد و روش در این سطح، علمی - محاسباتی است، به این معنا که وظایف این سطح، به کارگیری 
روش های علمی و تجربی برای تدوین برنامه های شهر در مقیاس های مختلف و در موضوعات متعدد است. 
پیگیری شود، اعضای آن ها منتصب هستند، مدیران و  یا عمومی  نهادهای دولتی  این وظیفه درون  اگر 
معاونان ستادی در این زمینه را می توان به عنوان مثال در نظر گرفت. پاسخ گویی این سطح به سطح باالیی 

خود، یعنی سیاست گذاران است.
جدول 1-3. جمع بندی زوایای مختلف برنامه ریزی شهری

توضیحاتابعاد برنامه ریزی شهری

تعریف برنامه ریزی در نظام 
مدیریت شهری

فرایند تصمیم سازی و تدوین راه حل هایی برای مسائل و چالش های شهری و بهره گیری از فرصت های آن با اتکا 
به نظریات پشتیبان برنامه ریزی شهری

تدوین برنامه های منسجم و مؤثر توسعۀ شهریهدف کالن

برنامه ریزی شهری در مقیاس ها و موضوعات متعددوظایف و اختیارت

کالن، میانی و خردسطوح ساختاری

علمی ـ محاسباتیرویکرد و روش

انتخاب میان رویکردها و نظریات متعدد برنامه ریزی برای جوامع محلی و تدوین الگوی بومی برنامه ریزی شهریموضوع کلیدی

مأخذ: نگارنده به نقل از کاظمیان، 1392



11 تبیین الگوهای غالِب مدیریت شهری )1(: مبادی و مدل های مدیریت شهری

دراین باره - 3 و  بوده  برنامه ها  اجرای  به دنبال  پیداست،  آن  عنوان  از  که  اجرا همان طور  سطح  اجرا:  سطح 

وظایف و حدود اختیارات به سمت برنامه ریزی و سازمان دهی و اجرای سیاست ها و برنامه ها پیش می رود. 
رویکرد و روش در این سطح، فنی ـ عملیاتی بوده است و ظرفیت های اجرایی نهادها در این بخش استفاده 
می شود. غالبًا تأکید بر آن است که وظایف این سطح به بخش خصوصی از طریق قراردادهای برون سپاری 
واگذار شود و به بیان دیگر نقش تصدی گری نهادهای دولتی و عمومی مدیریت شهری کاهش یابد، با این 
حال اعضای بخش های اجرایی دستگاه ها، انتصابی هستند و شامل مدیران صف یا اجرایی می شوند. هدف 

اصلی در این بخش اجرای طرح به بهترین نحو است.
جدول 1-4. جمع بندی زوایای مختلف اجرای سیاست ها و برنامه های شهری

توضیحاتابعاد برنامه ریزی شهری

تعریف سطح اجرا در نظام 
اجرای برنامه های مقابله با مسائل شهری و بهره گیری از فرصت های توسعۀ شهریمدیریت شهری

اجرای طرح به بهترین نحوهدف کالن

اجرای برنامه ها در مقیاس ها و موضوعات متعددوظایف و اختیارت

کالن، میانی و خردسطوح ساختاری

فنی ـ عملیاتیرویکرد و روش

انتخاب میان رویکردها اجرا و تدوین الگوی بومی اجرای مؤثرموضوع کلیدی

مأخذ: نگارنده به نقل از کاظمیان 1392

با توجه به سه سطح آورده شده می توان نهادها، اهداف، وظایف و حدود اختیارات آن ها را در مدیریت شهری 
یا  رسمی  اجتماعی،  یا  اداری  ـ  سیاسی  نهاد  نظیر  باشند؛  متعدد  ویژگی های  دارای  می توانند  نهادها  کرد.  تعیین 
غیررسمی، مستقل یا وابسته )ازنظر ساختار سیاسی(، دارای مسئولیت رسمی یا غیررسمی، حیطه مسئولیت وسیع یا 

محدود، دارای حداقل حوزۀ مکانی مشخص.

1-2-2. اهداف مدیریت شهری

دربارۀ اهداف نیز می توان به سه دستۀ کلی اهداف سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا اشاره کرد. در ادامه برای 
این اهداف مثال هایی آورده شده است.

اهداف سیاست گذاری:

تعیین الگوی کالن مدیریت شهری و تنظیم روابط و مناسبات میان سطوح محلی، منطقه ای و ملی در - 1
حدود اختیار و وظایف

موضع گیری و تدوین سیاست های کالن دربارۀ موضوعات امنیت، عدالت، سالمت، رفاه، کیفیت زندگی- 2
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مختلف - 3 سطوح  در  ذی نفوذ  و  ذی نفع  مختلف  گروه های  با  مشارکت  و  هماهنگی  سازوکارهای  تدوین 
مدیریت شهری

تدوین سازوکارهای شفافیت، پاسخ گویی و سالمت اداری نهادهای مدیریت شهری- 4

اهداف برنامه ریزی:

ارتقای بهره وری شهری، کاهش فقر شهری، حفاظت از محیط زیست شهری- 1

ارتقای وضعیت زندگی در محیط شهری از طریق افزایش کمی و کیفی ارائۀ خدمات شهری- 2

تشویق و ارتقای توسعۀ شهری پایدار- 3

حفاظت و بهبود محیط طبیعی و کالبدی شهر- 4

ارتقای وضعیت کار و زندگی به ویژه برای گروه های کم درآمد و ناتوانان- 5

افزایش رقابت پذیری شهری- 6

تأمین، توسعه و نگه داری از زیرساخت های شهری )کاظمیان و دیگران، 1392: 132-129(- 7

اهداف اجرا:

تدوین سازوکارهای اجرای سیاست ها و برنامه های شهری- 1

اثربخشی فعالیت ها و خدمات ارائه شده به شهروندان- 2

1-2-3. وظایف و اختیارات مدیریت شهری

باال، در سطح محلی  ارائه شده در  اختیارات مدیریت شهری می توان گفت که اهداف  دربارۀ حدود وظایف و 
پیگیری می شود؛ اما قوانین و روابط میان سطوح ملی، منطقه ای و محلی و حدود اختیارات و میزان استقالل سطح 
محلی از ملی تعیین کنندۀ میزان حدود و اختیارات نهادهای مدیریت شهری است. برای مثال در سیستم های سیاسی 
برنامه ریزی تا حد باالیی توسط نهادهای ملی برای نهادهای محلی  تمرکزگرا، اختیارات سطح سیاست گذاری و 
پیگیری می شود و نهادهای محلی تنها در سطح اجرا و اختیارات مرتبط با آن دامنۀ فعالیت دارند؛ بنابراین، بسته 
به حدود اختیارات و میزان استقالل سطح محلی از ملی می توان طیفی از حدود و اختیارت را برای سطح محلی از 
وظایف بسیار محدود و اجرایی تا وظایف گسترده و در برگیرندۀ وظایف سیاست گذاری و برنامه ریزی مشاهده کرد.

به طور کلی می توان گفت که گستردگی و تنوع اهداف در نظر گرفته شده برای مدیریت شهری، نهادهای آن را 
از انجام دادن حجم باالیی از وظایف ناگزیر می کند؛ البته این تعدد وظایف سبب شده است تا نظریات و دیدگاه های 
مختلف دراین باره مطرح شود. در جدول 1-4 انواع وظایف مدیریت شهری براساس نظریات مختلف اندیشمندان 

آورده شده است.
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جدول 1-5. نظریات دربارۀ وظایف مدیریت شهری

پشتیبان نظریانواع وظایف مدیریت شهری

1. آماده سازی زیرساخت های اصلی شهر
2. آماده سازی خدمات الزم برای توسعۀ انسانی و بهبود استانداردها و سطح زندگی ساکنان شهرها

3. آماده سازی خدمات و تسهیالت الزم برای پشتیبانی فعالیت های مولد و کارآمد اقتصادی
4. تنظیم و کنترل فعالیت  های بخش خصوصی به ویژه فعالیت های مؤثر بر امنیت، سالمت و رفاه عمومی

Davey, 1996

1. سیاست گذاری
2. تدوین راهبرد

3. اجرا، شامل مدیریت دارایی ها و خدمات، برنامه ریزی و تفویض اختیار برای ارائۀ خدمات، نگه داری، تنظیم و تولید درآمد
Rakodi, 2001

1. حکمروایی، شامل روابط میان حکومت مرکزی و حکومت محلی در حوزۀ تقسیم مسئولیت ها و منابع
2. سیاست های توسعه ای و همکاری در سرمایه گذاری، شامل تدوین راهبردها و برنامه های توسعۀ شهری کوتاه، میان و 

بلندمدت
3. مدیریت دارایی ها و خدمات، شامل بهره برداری و نگه داری از خدمات فیزیکی و اجتماعی شهر، تعیین نرخ تعرفه ها، 

جمع آوری مبالغ درآمدها و تفویض مسئولیت به شرکت  های بخش خصوصی
4. وظایف مشترک، شامل جمع آوری و ارزیابی مالیات و درآمدهای عمومی، ایجاد بسترهای قانونی برای خدمات عمومی، 

مانند حمل ونقل، ارتباطات و نوسازی زمین

Clarke, 1991

1. وظایف کارکردی، شامل تأمین آب شرب، آتش نشانی، بهداشت و مراقبت های درمانی، حمل ونقل، روشنایی معابر
2. وظایف مدیریتی، شامل فعالیت های پشتیبان، وظایف کارکردی، نظیر توسعه، عملیات، نگه داری، تأمین منابع و 

برنامه ریزی
Mattingly, 1994

مأخذ: نگارنده به نقل از کاظمیان و دیگران، 1392: 137-136

1-3. الگوهای فراگیر مدیریت شهری

شهرهای مختلف برمبنای الگوهای متفاوتی مدیریت می شوند که تا حد زیادی بستگی به معیارهای سیاسی 
و اقتصادی حاکم بر آن شهرها دارد. در جدول 1-4، الگوهای مختلف مدیریت شهرها براساس چند معیار متفاوت 

دسته بندی  شده اند.

جدول 1-5. روش های دسته بندی الگوهای مدیریت شهرها

پشتوانه نظریدسته بندی الگوهامعیارهاروش ها

کنشگران مؤثر و روابط میان آن هاالف
1. ادارۀ شهر )بوروکراتیک(

2. مدیریت شهری )تکنوکراتیک(
3. حکمروایی شهری )دموکراتیک(

کاظمیان، 1383

سازمان دهی های ساختاری ادارۀ شهرب

1. شهردار قوی
2. رهبری جمعی و رهبری کمیسیونی

3. مدل شورا - مدیر شهر
4. شهردار و شورا

5. گردهمایی و نشست شهری باز و نماینده

آخوندی و دیگران، 1387؛
Desantis, Renner, 2002

میزان به کارگیری و دخالت سازوکارهای ج
بخش خصوصی در ادارۀ شهر

1. ادارۀ شهر )براساس سازوکارهای بخش دولتی(
طهماسبی، 21393. مدیریت شهری )براساس سازوکارهای بخش خصوصی(

د
میزان حضور و چگونگی تقسیم وظایف 
و اختیارات تصمیم گیری بین نهادهای 

رسمی و جامعۀ مدنی

1. دولت مدار
2. مدیریت شهری

3. حکمروایی شهری
برک پور، اسدی، 1390

مأخذ: نگارنده
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با توجه به جدول 1-4 می توان سه الگوی غالب اداره، مدیریت و حکمروایی را شناسایی کرد. این سه الگو در 
شکل 1-2 آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1-2. الگوهای مدیریت شهری
مأخذ: نگارنده بر مبنای کاظمیان، 1383: 100

در این قسمت می توان به طور خالصه مشخصات این سه الگو را معرفی کرد. در الگوی اداره که رویکردی 
دولت مدار و بوروکراتیک دارد، ادارۀ شهر بخشی از ادارۀ کشور قلمداد می شود و شهر هویت مستقل اداری ندارد، 
رویکرد  می خورد،  به چشم  دولتی  نهادهای  غلبۀ  و  مرکزی  و  محلی  سطح  بین  روابط  تنظیم  بر  تمرکز  درنتیجه 
برنامه ریزی در این الگو، برنامه ریزی جامع و بلوپریتنی است، غلبۀ تصمیم گیری با بخش دولتی است و در نهایت 
هم سو با گسترش شهرها، نظام بوروکراسی برای ادارۀ شهرها نیز توسعه پیدا می کند. در الگوی مدیریت که پس 
از الگوی اداره مطرح می شود، تالش ها به سمت تعریف کردن سطح محلی به عنوان سطحی برخوردار از استقالل 
در برنامه ریزی و تصمیم گیری است. در این الگو مدیران و مقامات شهری از اختیارات متعددی برخوردار می شوند 
برنامه ریزی  الگو،  این  در  برنامه ریزی  نهادهای عمومی است، رویکرد  با  برای سطح محلی  و غلبۀ تصمیم گیری 
سیستمی و راهبردی بوده است و پیگیری اهداف اقتصادی و توسعۀ اقتصادی شهری در این الگو واجد اهمیت بسیار 
است و از نظام بازار برای تنظیم روابط میان نهادهای محلی استفاده می شود. در الگوی متأخر، حضور نهادهای 
مختلف دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی برای تصمیم گیری در سطح محلی به رسمیت شناخته می شود، تمامی 
گروه های ذی نفع و ذی نفوذ می تواند بر تصمیمات و برنامه های شهری اثرگذار باشند؛ بنابراین، رویکرد برنامه ریزی، 
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برنامه ریزی مشارکتی است و غلبۀ تصمیم گیری بر مبنای اجماع میان گروه های مختلف است، ساختار شبکه ای در 
این الگو، تنظیم  کنندۀ روابط میان نهادهاست.

1-4. جمع بندی و نتیجه گیری

مدیریت شهری را می توان تالش برای ایجاد، تنظیم و هماهنگی تصمیمات، برنامه ها و اقدامات بخش های 
دولتی، خصوصی، عمومی و مردمی در پاسخ به مسائل و چالش های شهری و بهره مندی از فرصت های توسعۀ 
شهری در نظر گرفت. در این تعریف به هر سه سطح سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا در مدیریت شهری اشاره 
شده است، در هرکدام از این سطوح نهادهای مختلفی حضور داشته اند که مجموعۀ تصمیمات، برنامه ها و اقدامات 
آن ها بازتاب فضایی در سطح شهر دارد. این سه سطح، سه سطح اصلی و همه  شمول مدیریت شهری به حساب 
می  آیند که می توان ذیل آن اهداف، وظایف و اختیارات نظام مدیریت شهری را شناسایی و ارائه کرد. دربارۀ الگوهای 
فراگیر مدیریت شهری می توان با معیارهای مختلف، دسته بندی های مختلفی از الگوهای غالب ارائه کرد؛ اما با توجه 
به جمع بندی این دسته بندی ها می توان از الگوهای اداره، مدیریت و حکمروایی، الگوهای فراگیر مدیریت شهری نام 

برد که واجد ویژگی ها و خصلت های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.
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فصل دوم: مدل های مدیریت شهری

مقدمه

با  و  هم  با  شهری  مدیریت  نهادهای  میان  ارتباط  سازوکار  و  شهرها  مدیریت  و  اداره  مدل  تعیین  چگونگی 
سطح محلی به عوامل متعددی بستگی دارد که عبارت اند از: اختیارات شورا و شهرداری؛ سازوکار نظارت شورا بر 
شهرداری؛ قدرت وتوی تصمیمات شورا توسط شهرداری؛ مرجع استیضاح و برکناری شهردار؛ مرجع انحالل شورا، 
رابطۀ مدیریت شهری؛ سطح ملی ازنظر حدود وظایف و اختیارات؛ نوع نظام سیاسی حاکم؛ قوانین ملی و منطقه ای و 
محلی مرتبط؛ نحوۀ انتخاب شهردار و شورای شهر )انتخابی و انتصابی( و منشور شهر. این عوامل موضوعاتی هستند 
که نظام مدیریت چه در سطح ملی و چه در سطح محلی باید آن ها را بررسی کنند و برای هرکدام تصمیم گیری 
شود. تصمیم گیری های مختلف دربارۀ این عوامل به پیدایش مدل های مختلف مدیریت شهری منجر شده است. با 
DeSantis, Renner, 2002; Svara, 1999; Howard, Sweeting, 2007; Nation- )بررسی منابع مختلف دراین باره 

al League of Cities, 2017(؛ شرکت خدمات ایرانیان، 1389؛ آخوندی و دیگران، 1387؛ برک پور، اسدی، 1390( 

می توان مدل های مشترک در کشورهای دنیا را در دسته بندی زیر معرفی کرد:

مدل شهردار و شورا )شهردار قوی ـ شورا و شهردار ضعیف ـ شورا(1- 1

مدل شورا ـ مدیر شهر2- 2

مدل کمیسیونی3- 3

مدل گردهمایی و نشست شهری باز و نماینده4- 4

در یک مطالعۀ تطبیقی از مدل های مدیریت شهری در کشورهای دنیا، براساس جدول 2-1 می توان به این 
نتیجه رسید که 43/2 درصد از کشورها مدل »شهردار قوی - شورا«، 20/5 درصد، مدل »شورا - مدیر شهر« و 

مشابه آن و 18/2 درصد مدل، »شهردار ضعیف - شورا« را انتخاب کرده اند.

1- . Mayor and Council Model )Strong/Weak Mayor- Council(
2- . Council- Manager Model
3- . Commission Model
4- . Open Town Meeting and Representative Town Meeting
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جدول 2-1. مدل های مدیریت شهری در دنیا

کل نام کشورهاردیف
کشورها

کشورهای 
نوع مدلاروپاآسیاآمریکااقیانوسیهاستقالل یافته شوروی

1

ایتالیا، آلمان، پرتغال، کره جنوبی، 
ژاپن، بنگالدش، هندوستان، 

پاکستان، فیلیپین، ترکیه، آمریکا، 
کانادا، مکزیک، زالندنو، روسیه و 

اوکراین

شهردار قوی ـ شورا43/2205010063/620

دانمارک، فرانسه، ایرلند، لتونی، نروژ، 2
شورا ـ مدیر شهر27/333/3--20/510فلسطین، اندونزی، چین و ازبکستان

شهردار ضعیف 0/126/7--318/230
ـ شورا

سایر مدل ها-----18/1سایر کشورها4

مأخذ: نظریان، رحیمی، 1391: 124

در ادامۀ این مدل ها به طور خالصه توضیح داده  شده اند.

2-1. مدل شهردار و شورا

در این مدل مدیریت شهری، کم شدن قدرت شورا به معنای افزایش قدرت شهردار و برعکس است. ازاین رو این 
مدل را می توان به دو شکل شهردار ضعیف و شورا و شکل شهردار قوی و شورا تقسیم کرد. به طور کلی، ساختار 
شهردار ضعیف در معرض تغییرات تدریجی آهسته بوده و شکل دست نخوردۀ مدل مدیریت شهری در قرن نوزده 
را نشان می دهد؛ درحالی که مدل شهردار قوی، به واسطۀ تغییرات اساسی در شکل اولیۀ مدل به دلیل تمرکز قدرت 
انواع سنتی حکومت شهری در ایاالت متحده  در دستان شهردار به وجود آمده است. مدل شهردار و شورا ازجمله 
با ساختار  به حساب می آید. این شکل مدیریت شهری معمواًل در شهرهای بزرگ، نظیر نیویورک و لس آنجلس، 
شهردار قوی و شورا یا خیلی کوچک )زیر 25000 نفر( با ساختار شهردار ضعیف و شورا به کار می رود. ویژگی های 

عمدۀ این مدل عبارت اند از:

شهردار به طور مجزا از شورا به طور مستقیم انتخاب می شود و اغلب تمام وقت و با مقرری معین بوده و - 1
قدرت اداری و بودجه  ریزی درخور توجهی دارد؛

براساس منشور شهر، شهردار می تواند قوی یا ضعیف باشد؛- 2

شورا به طور مستقیم انتخاب  می شود و قدرت قانونی دارد؛- 3

شهردار دارای قدرت اداری، بودجه ریزی و اجرایی است؛ درحالی که شورا قدرت قانون گذاری را به عهده - 4
دارد؛

در برخی شهرها مدیر حرفه ای به کار می گیرند که قدرت اداری محدودی دارد.- 5



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران18

2-2. مدل شورا و مدیر شهر

به لحاظ تاریخی، این مدل در عصر ترقی )1890-1920( ظهور پیدا کرده است و ترکیبی از دو مدل قدیمی 
مثبت  ویژگی های  از  و مدیر شهر هم  در مدل شورا  واقع  در  است.  و کمیسیون(  مدیریت شهری )شهردار قوی 
کمیسیون و هم شهردار قوی بهره برده است. این مدل هم اکنون رایج ترین مدل مدیریت شهری به حساب می آید. 
شکل شورا - مدیر شهر برگرفته از روش سازمان دهی شرکت های تجاری در ربع اول قرن بیستم است. در این مدل، 
شورای شهر، شورایی انتخابی از سوی مردم و مدیر شهر، مدیری منتصب از سوی شوراست که تمرکز مسئولیت ها و 
قدرت اداری و اجرایی بر عهدۀ وی است. شهردار در این مدل دارای نقشی اساسًا تشریفاتی است و وظایف اصلی و 
کلیدی بر عهدۀ شورا و مدیر شهر است. در این مدل، شورا، قوانین و مصوبات شهری را تصویب و بودجه را تأیید و 
نرخ مالیات را تعیین می کند و مدیری برای شهر استخدام می کند؛ بنابراین، مدیر شهر رئیس امور اجرایی شهرداری 

است. بسته به منشور شهر، شهردار می تواند قوی یا ضعیف باشد.

ویژگی های عمدۀ این مدل به شرح زیر است:

شورای شهر بر ادارۀ کلی شهر نظارت می کند و سیاست گذاری و تنظیم بودجه را بر عهده دارد؛- 1

در این مدل اگر شهردار وجود داشته باشد، اغلب از میان اعضای شورا و به شکل دوره ای انتخاب می شود؛- 2

و - 3 می کند  استخدام  مدیر  به عنوان  را  فردی  شهر،  روزانۀ  فعالیت های  ادارۀ  و  عملیات  انجام  برای  شورا 
همچنین می تواند وی را برکنار کند.

شورا بخشی از اختیارات خود را به مدیر منتصب تفویض می کند؛- 4

مدیر به شورا پاسخ گو است؛- 5

مدیر به شورا خط مشی ها را پیشنهاد می کند و بودجۀ شهر را برای تصویب به شورا تقدیم می کند.- 6

2-3. مدل کمیسیونی

این مدل، قدیمی ترین مدل مدیریت شهری در شهرهای آمریکایی به حساب می آید که در این شرایط کمتر 
از یک درصد از شهرهای آمریکایی با این مدل مدیریت می شوند. در این مدل، کمیسیونی جایگزین شورای شهر 
می شود که در آن اعضای منتخب دربارۀ سیاست های کلی اداره و امور اجرایی شهر و نیز وظایف معمول شورای 
شهر تصمیم گیری می کنند. هریک از اعضای کمیسیون، رئیس یک یا چند بخش از شهرداری می شوند. شهردار 
در این مدل یکی از اعضای کمیسیون است که یا توسط شهروندان به طور مستقیم یا توسط اعضای همکار در 
کمیسیون برگزیده می شود. شهردار انتخاب شده، رئیس اجرایی شهرداری به حساب نمی آید؛ اما در شرایط برابر نظر 
وی ارجح است. شهردار به ندرت دارای حق وتو است و صرفًا به شکل تشریفاتی از دیگر اعضای کمیسیون متمایز 
می شود. به این مدل مدیریت شهری کمتر توجه می کنند. دالیل این بی توجهی، نداشتن موفقیت در این سیستم، 
ناشی از تفرق و پراکندگی قدرت میان اعضای منتخب کمیسیون و نیز ناتوانی آن ها در تمرکز مسئولیت ها در دست 

یک شخص یا مرجع واحد است. ویژگی های عمدۀ این مدل عبارت اند از:
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رأی دهندگان افرادی را به عنوان اعضای کمیسیون در شکل یک هیئت ادارۀ کوچک انتخاب می کنند؛- 1

پلیس، - 2 مانند  دارند؛  عهده  به  نیز  را  شهرداری  از  خاصی  بخش  مسئولیت  کمیسیون  اعضای  از  هریک 
آتش نشانی، بهداشت، مالیه؛

یکی از اعضا به عنوان رئیس یا شهردار انتخاب می شود که ریاست جلسات را بر عهده دارد؛- 3

کمیسیون هم دارای وظیفۀ قانون گذاری و هم اجرایی است.- 4

2-4. گردهمایی یا نشست شهری باز و نماینده

به  زیرا  می شود؛  گرفته  نظر  نادر  دموکراسی  شکل  به عنوان  عمومًا  باز  شهری  نشست  یا  گردهمایی  مدل 
رأی دهندگان شایسته این امکان را می دهد که در تدوین خط مشی های شهری حق انتخاب داشته باشند، با وجود 
این مدل در کمتر از 5 درصد شهرهای آمریکایی دنبال می شود. مدل گردهمایی یا نشست شهری نماینده نیز در 
کمتر از 1 درصد شهرهای آمریکایی به کار می رود. هیئت منتخبان در مواقع ضروری از طریق انتشار اطالعیه ای قرار 
دارد که در آن فهرست و شرح موضوعاتی باید دربارۀ آن ها رأی گیری شود. خواستار برگزاری گردهمایی یا نشست 
شهری می شوند. در این شرایط یکی از اعضای برگزارکنندۀ نشست، بندبه بند موضوعات دستور جلسه را خوانده 
و هرکدام را تشریح می کند تا مطمئن شود، رویه و قاعدۀ پارلمانی رعایت می شود. در نهایت همۀ آرا شمارش و 
تصمیم گیری انجام می شود. نشست شهری نماینده نیز مانند مدل باز یا آزاد است، با این استثنا که در آن همۀ افراد 
شهری شرکت کننده حق رأی ندارند. به این ترتیب در این شکل فقط افراد منتخب حق رأی دارند. در این حالت، 
شهروندان عده ای را به عنوان اعضای نشست شهر انتخاب می کنند تا از جانب آنان دربارۀ موضوعات بحث شده رأی 
دهند. بسته به اندازۀ شهر، تعداد اعضای منتخب نشست شهر یا گردهمایی شهر می تواند بین 240-245 نفر متغیر 

باشد. ویژگی های عمدۀ این مدل را می توان به شرح زیر در نظر گرفت:

در گردهمایی یا نشست شهری باز، تمامی رأی دهندگان دربارۀ خط مشی های شهری تصمیم گیری کرده - 1
و مأمورانی برای انجام آن ها انتخاب می کنند؛

تمام شهروندان می توانند در بحث های گردهمایی یا نشست شهر حضور یابند و مشارکت کنند؛- 2

در - 3 آنان  نمایندۀ  به عنوان  شهر  ساکنان  طرف  از  زیادی  افراد  نمایندۀ  شهری،  گردهمایی  شکل  در 
رأی گیری های نشست های شهری انتخاب می شوند؛

عمومی - 4 اعالن  طریق  از  باید  شهری  نشست  هر  موضوعات  مختصر  شرح  و  فهرست  مکان،  زمان، 
اطالع رسانی شود؛

هیئت منتخبان مسئولیت اجرای سیاست های نشست را برعهده دارند.- 5

در جدول 2-2 می توان مزایا و معایب این مدل ها را مشاهده کرد.
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جدول 2-2. مزایا و معایب مدل های مدیریت شهری

معایبمزایانام مدل

شهردار و شورا

شهردار قوی

1. سابقۀ طوالنی تاریخی؛
2. شورای نمایندگان منتخب به دنبال پاسخ و حل نیازهای 

موکالن هستند؛
3. کاربرد آن در جوامع روستایی و کوچک به خوبی پاسخ 

داده است.

1. قدرت و مسئولیت پراکنده است؛
2. نداشتن رهبری قوی؛

3. خأل قدرت سیاسی قوی.

شهردار ضعیف

1. رهبری قوی با مسئولیت پذیری متمرکز؛
2. تسهیل خط مشی گذاری و اجرا.

1. حجم باالیی از وظایف برای یک نفر؛
2. شهردار یک مدیر حرفه ای نیست.

شورا و مدیر 
شهری

1. مدیر حرفه ای مسئول مدیریت شهر است؛
2. شورا کنترل خط مشی را در دست خود نگه می دارد؛

3. شهر مانند یک بنگاه تجاری اداره می شود.

1. نداشتن رهبری مؤثر؛
2. بی تمایلی مدیر به خط مشی گذاری؛

3. مدیر در شهر به مانند غریبه ای محسوب می شود که تنها 
به دنبال پیشرفت در زندگی و کسب وکار خود است.

کمیسیونی
1. در شرایط اضطراری بسیار موفق عمل کرده است؛

2. ساختار سازمانی ساده؛
3. اجرای سریع و مستقیم سیاست ها.

1. وظایف سیاسی و قانون گذاری توسط یک بدنه انجام می شود؛
2. بی نظارتی و تعادل بخشی؛

3. نبود یک فرد با وظیفه اداره کل مجموعه؛
4. پیچیدگی انتخاب قانون گذاران دارای توانایی های اداره و 

مدیریت.

گردهمایی شهری 
باز و نماینده

1. ناب ترین شکل دموکراسی؛
2. همۀ رأی دهندگان حق اظهارنظر دربارۀ نحوۀ اداره 

شهر را دارند؛
3. پیشینۀ تاریخی عمیق

4. در جوامع محلی کوچک بسیار موفق بوده است.

1. انجام برنامه ریزی بلندمدت مشکل است؛
2. آموزش کافی همۀ شهروندان چالش برانگیز است؛

3. اطالع رسانی دربارۀ جلسات سالیانه بسیار مشکل است؛
4. جلسات سالیانه با حضور تعداد بسیار کمی برگزار می شود.

Duvall, 1999 مأخذ: آخوندی و دیگران، 1387: 144؛ به نقل از

در یک دسته بندی کلی و براساس روابط میان نهادهای سطح محلی می توان دو مدل مدیریتی را شناسایی کرد. 
این دو مدل دو سر یک طیف را نشان می دهند که عبارت اند از:

تفکیک قوای مجریه )شهرداری( و مقننه )شورا( سطح محلی که در مدل شهردار و شورا تحقق یافته است؛- 1

2 -.)Svara, 1990: 44( که در ساختار شورا و مدیر شهر نمود پیدا کرده است )وحدت قوا در قوۀ مقننه )شورا

2-5. بررسی ابعاد مدل های مدیریت شهری

همان طور که در توضیح مدل ها آورده شد، مدل کمیسیونی و گردهمایی یا نشست شهری باز و نماینده در 
شهرهای کوچک امکان تحقق دارند، در آن شرایط به گونه ای مهیاست که وظایف پیچیده نیست و تعداد بازیگران 
در  اما  برد؛  بهره  دو مدل  این  از  این حالت می توان  در  است،  اهداف روشن  به  برای دست یابی  منابع  است،  کم 
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شهرهای بزرگ و کالن شهرها به دلیل وجود شرایط کاماًل متفاوت با شهرهای کوچک، اغلب کالن شهرها، یکی از 
دو مدل شورا و مدیر شهر و شهردار و شورا استفاده کرده اند؛ بنابراین، در ادامه این دو مدل  به طور تفصیلی بررسی 

می شوند.

2-5-1. منبع مشروعیت مدل های مدیریت شهری

تصمیمات  از  که  است  کسانی  با  سیاسی  حمایت سیستم  و  پذیرش  رسمیت شناختن،  به  به معنای  مشروعیت 
متأثر می شوند. به طور سنتی در جوامع لیبرال دموکراسی، مشروعیت از طریق فرایندهای نمایندگی به دست  آمده 
است، توسط رویه هایی پشتیبانی می شده اند که انتخابات منصفانه و دولت کارآمد را به دنبال داشته است. مدل های 
مدیریت شهری نیز زمانی مشروع تلقی می شوند که با قوانین و رویه های انتخابات دموکراتیک و فرایند نظارت 
و تعادل بخشی توسط نهادهای دموکراتیک مدرن مطابق باشند؛ اما تنها رویه های رسمی برای کسب مشروعیت 
مدل ها کافی نیست، بلکه با فرایندهایی به وجود می آید که تعامل مستمر شهروندان در مدل ها را تضمین می کند، 
و  مقبولیت  دیگر  عوامل  ازجمله  مطلوب  نتایج  به  دست یابی  و  مدل ها  توسط  انتظارات  تحقق  توانایی  همچنین 
مشروعیت مدل ها به حساب می آید. در دسته بندی دیگر می توان مشروعیت را در سه سطح دنبال کرد که عبارت اند 

از:

اگر - 1 که  هستند  مشروع  انتخاب هایی  می یابد،  تحقق  مشارکت  طریق  از  که  ورودی ها  در  مشروعیت 
نشئت گرفته  اعضای جامعه  ترجیحات موثق  از  آن ها  اگر  دیگر،  بیان  به  باشند،  ارادۀ مردم  بازتاب دهندۀ 
باشد. مشروعیت در ورودی ها می تواند از طریق اثبات این موضوع که موافقت عمومی زیربنای مدل است.

مشروعیت فرایندی که از طریق شفافیت حاصل می شود، مشروعیت یک مدل می تواند از طریق ساختارها - 2
و رویه های شفاف و پاسخ گو به دست آید.

مشروعیت در خروجی ها که از طریق اثربخشی به دست می آید. مشروعیت در خروجی ها زمانی حاصل - 3
می شود که رفاه عمومی ارتقا پیدا کند، منفعت عمومی پیگیری شود و نهادهای عمومی برای مردم باشد 

.)Howard, Sweeting, 2007: 636-637(

بر این اساس، شهرداران و افراد شورای شهر می توانند به مسئلۀ مشروعیت با نشان دادن موافقت عمومی با 
آنچه انجام می دهند، فعالیت به شیوۀ شفاف و قابل مشاهده و پیگیری خط مشی هایی که منفعت عمومی را دنبال 
دوطرفه  فرایندی  بلکه  آورند؛  به وجود  را  آن  مقامات  تنها  که  نیست  چیزی  مشروعیت  اما  دهند؛  پاسخ  می کنند، 
است، بین مقامات و شهروندان. مشروعیت مدل مدیریت شهری بر پایۀ شهروندانی است که برای مشارکت در 
خط مشی گذاری آماده  شده اند یا حداقل نسبت به آن آگاه هستند، مقامات خود را پاسخ گو نگه می دارند و تالش 

می کنند، به تعریفی برای منفعت عمومی برسند )همان: 637(.
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جدول 2-3. منابع مشروعیت مدل های مدیریت شهری

مدل شهردار و شورامدل شورا و مدیر شهرمنابع مشروعیت

مشروعیت در ورودی ها )موافقت عمومی 
شهروندان از طریق برگزاری انتخابات(

تنها نهاد شورا از طریق انتخابات تعیین می شود 
و مدیر انتصابی است؛ بنابراین، بحران مشروعیت 
در ورودی ها در این مدل دربارۀ رهبری سیاسی 

وجود دارد.

هم نهاد شورا و هم شهردار با رأی مستقیم 
انتخاب می شوند و مشروعیت در ورودی ها 

تضمین می شود.

مشروعیت فرایندی )ساختارها و رویه های 
شفاف و پاسخ گو به شهروندان(

پاسخ گویی و شفافیت بین نهاد شورا و مدیر شهر 
موضوعیت بیشتری دارد و مدیر شهر به لحاظ 
قانونی تنها پاسخ گو به شوراست؛ بنابراین، 

مشروعیت فرایندی نسبی است.

از آنجایی که نهاد شورا و شهرداری هر دو با 
رأی مستقیم انتخاب می شوند؛ بنابراین، هر 
دو در برابر شهروندان باید پاسخ گو باشند، 
مشروعیت فرایندی می تواند تضمین شود.

مشروعیت در خروجی ها )ارتقا رفاه عمومی و 
پیگیری منفعت عمومی شهروندان(

از آنجایی که در این مدل، شورای شهر، مدیری 
باتجربه و متخصص را برای ادارۀ شهر انتخاب 
می کند، مشروعیت خروجی ها تضمین می شود.

نبودن مدیر باتجربه و متخصص در این مدل 
سبب می شود تا مشروعیت در خروجی ها 

تضمین نشود.

مأخذ: نگارنده

به طور بالقوه می توان در مدل شورا و مدیر شهر با افزودن شهردار با رأی مستقیم مردم هر سه منبع مشروعیت 
در ورودی ها، فرایند و خروجی ها را تضمین کرد؛ زیرا دربارۀ مشروعیت در ورودی ها، شهردار با رأی مستقیم مردم 
انتخاب می شود و شهروندان بر سر روی کارآمدن وی اجماع دارند، مشروعیت فرایندی نیز از طریق مسئولیت پذیری 
و شفافیت تضمین می شود و مشروعیت در خروجی ها نیز با حضور مدیر با تجربه و متخصص و شهردار تحقق 
می کند  استفاده  محلی  حکمروایی  در  متعدد  بازیگران  آوردن  هم  کنار  برای  خود  سیاسی  ظرفیت  از  که  می یابد 

.)Howard, Sweeting, 2007: 639(

2-5-2. ارزش های محوری مدل های مدیریت شهری

مدل شورا و مدیر شهر

مدل شورا و مدیر شهر زمینه را برای تخصصی شدن نقش ها و جلوگیری از انباشته شدن وظایف بسیار بر دوش 
یک فرد فراهم می کند. دراین باره، شورا و شهردار، نقش های سیاسی و مدیر شهر مسئولیت اداره را بر عهده می گیرد 
تمام وقت  مدیری  مدل،  این  در  است.  حرفه ای گرایی  مدل،  این  در  کلیدی  ارزش  بنابراین،  )Svara, 1990: 51(؛ 
می شود.  اعطا  وی  به  چشمگیری  و صالحدید  قدرت  شهر  امور  ادارۀ  برای  که  می کند  منتصب  شهر  شورای  را 

حرفه ای گرایی به عنوان ارزش کلیدی در این مدل به چند دلیل ارزشمند است که عبارت اند از:

ترکیبی - 1 مدیر می تواند  است.  ارزشمند  بوروکراسی شهری  ادارۀ  برای  پیشرفته  مدیریت  مهارت  و  دانش 
شهرهاست،  سایر  تجارب  از  حاصل  که  پیشنهادهایی  راهبردی،  تفکر  و  شهری  مسائل  تحلیل  دانش  از 
یکپارچگی و انصاف در ارائۀ خدمات، تعهد پایدار و مستمر و استفاده مولد از منابع را با خود به همراه آورد. 
اثر آن این است؛ درحالی که سیاست مداران برحسب نمایندگی خود، بیان دیدگاه ها و تدوین مأموریت نهادها، 
قدرتمند هستند، آن ها تخصص و تجربۀ کمی برای ادارۀ نهادهای مدیریت شهری و تضمین استفادۀ معقول 

از منابع دارند.
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این مدل می تواند فرایند خط مشی گذاری را در سطح محلی از مداخالت غیرضروری و بعضًا مخرب سیاسی - 2
محافظت کند. مدیر در این مدل می تواند به وظایف خود عمل کند، بدون آنکه در محدودیت های حزبی و 

انتخاب کنندگان قرار گیرد.

تأکید بر این ارزش به منظور جلوگیری از فساد است. در این مدل با دادن قدرت کافی به مدیر، مشوق ها - 3
.)Howard, Sweeting, 2007: 637-638( برای پارتی بازی کم می شود

مدل شهردار و شورا

در این مدل ارزش محوری، رهبری سیاسی و شرط انتخابی بودن شهردار از سوی مردم است. این در حالی 
است که در مدل شورا و مدیر شهر، هر میزان، مدیر انتصابی توانمند باشد، از اقتدار سیاسی ناشی از رأی مستقیم 
متأخر  مدل های  در  بنابراین،  آید؛  به وجود  مدل  این  در  رهبری«  تا »شکاف  و سبب می شود  بوده  بی بهره  مردم 
شود.  پر  شکاف  این  تا  شود  انتخاب  مستقیم  رأی  با  و  مردم  سوی  از  شهردار  تا  تالش شده  شهر  مدیر  و  شورا 
ارزش محوری رهبری سیاسی، شامل حل موضوعات مناقشه برانگیز، پیشنهاد برنامه ها و پروژه های خالقانه، تعیین 
جهت گیری های راهبردی شهر، تولید منابع، مصالحه برقرارکردن و بسیج شهروندان می شود. ترکیب ارزش های 
محوری حرفه ای گرایی و رهبری سیاسی پایۀ قدرتمندی برای رهبری اجرایی در نهادهای مدیریت شهری به وجود 
است.  حیاتی  محلی  حکمروایی  موفقیت  و  عملکرد  برای  رهبری   .)Howard, Sweeting, 2007: 638( می آورد 
سیاست نبودن تمرکز، شبکه ها، مشارکت، شراکت، اصالحات بورکراتیک، تغییرات سریع خط مشی، نیاز به اشکال 
قدرتمند و خالقانۀ رهبری در فرایند جهت دهی به خط مشی گذاری محلی دارد. در زمان تفرق نهادی و پیچیدگی، 
رهبری سیاسی در شهر می تواند کانون محوری برای افراد و سازمان ها برای کار مشترک باشد. رهبری سیاسی در 

.)Borraz, John, 2004: 112( شهر می تواند هویت های محلی و محلی بودن را بازتولید کند

2-5-3. حدود وظایف و اختیارات مدل های مدیریت شهری

حدود وظایف و اختیارات با توجه به عوامل مختلف نظیر نظام سیاسی، نحوۀ تعامل و تفکیک وظایف میان 
سطح ملی و محلی، قوانین ملی و محلی متفاوت است. با وجود این  می توان حدود وظایف و اختیارات در این دو 

مدل را به شرح زیر آورد:

مدل شورا و مدیر شهر

در مدل شورا و مدیر شهر از آنجایی که شورا می تواند مدیر منصب را انتخاب، کنترل و برکنار کند، هیچ جدایی 
قدرتی دیده نمی شود؛ هرچند برخی محققان معتقد هستند که در عمل این جدایی در شکل قدرت قانون گذاری در 
شورا و قدرت اداره و اجرا در اختیار مدیر شهر اتفاق می افتد، با این حال سازوکار تعریف شده در این مدل، سازوکار 
جدایی قدرت ها نیست؛ ازاین رو شورا و مدیر شهر هرکدام نقش های مختلفی بر عهده دارند و هیچ نظارت و تعادل 

.)Svara, 1990: 44( بخشی همانند مدل شهردار و شورا وجود ندارد

قدرت در شکل کلی آن در مدل شورا و مدیر شهر در اختیار شوراست و شورا می تواند استقالل درخور مالحظه ای 
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به مدیر منتصب شورا تفویض کند؛ در این حالت قدرت مدیر شورا شبیه به سیاست مداران انتخابی است تا مدیران 
منتصب دولتی در سطح محلی با این حال، مدیر شورا انتصابی است و از اقتدار ناشی از انتخاب مستقیم از سوی 
مردم بی بهره است و این بدین معناست که در تمامی رقابت ها میان شورا و مدیر شهر در نهایت شورا پیروز میدان 
است و این در حالی است که مدل تضمین می کند، مدیر شورا کنترل درخور مالحظه ای بر بوروکراسی، منابع پایدار 
شهر و ورودی های مشخص به فرایند خط مشی را دارد Howard, Sweeting, 2007: 638-639( در صورتی که در 
مدل شورا و مدیر شهر، شهردار انتخابی نیز وجود داشته باشد، وظایف و اختیارات این مدل را می توان در نمودار 

 1-1 ترسیم کرد.

کنندگانبانتخا  

 شورای شهر شهردار

 وظایف و اختیارات شورا:
 . تعیین مدیر

 کردن و برکنارکردن مدیر. معلق
 گذاری. قانون

 هاها و تعیین افراد آن. ایجاد کمیته
 . تصویب یا رد چارچوب سیاستی

 تصویب یا رد بودجه .
 . نظارت و بازرسی بدنه اجرایی

 ها به بدنه اجرایینویسی و ارائۀ توصیه. گزارش
 . بررسی و پرسش از تصمیمات بدنۀ اجرایی

تواند وظایف و اختیارات شهردار )شهردار هم می
 انتخابی و هم انتصابی باشد(:

 گوی عمومی اصلی. سخن
 کردن رهبری سیاسی. فراهم

 پیشنهاد چارچوب سیاستی )با کمک مدیر(. 
 مشی. توصیه به مدیر دربارۀ بودجه و اجرای خط

 . تعیین معاون شهردار
 

 وظایف و اختیارات مدیر:
 . تمرکز قدرت اداری و اجرایی

 . پیشنهاد بودجه
 . پیشنهاد چارچوب سیاستی )با کمک شهردار(

 . اجرای بودجه و چارچوب سیاستی
 ای شهرداره. توجه به توصیه

شکل 2-1. حدود وظایف و اختیارات مدل شورا و مدیر شهر
Howard, Sweeting, 2007: 643 :مأخذ

مدل شهردار و شورا

قدرت  حالت،  این  در  است.  آورده  به وجود  را  تفرق عمدی  قدرت ها،  جدایی  و شورا ی شهر  مدل شهردار  در 
قانون گذاری به شورا و قدرت سیاسی و اجرایی به شهردار واگذار شده است. جدایی قدرت ها سبب ایجاد سازوکار 
از این دو نهاد قدرت کامل را در اختیار خود نگیرند.  نظارت و تعادل بخشی شده که سبب شده است؛ هیچ کدام 
همچنین این جدایی در مواقعی سبب بن بست می شود؛ اگر هیچ کدام از این دو نهاد نسبت به یکدیگر تفوق نداشته 

.)Svara, 1990: 44( باشند
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در ساختار شهردار ضعیف و شورا، تفرق گستردۀ اختیارات را می توان مشاهده کرد. این شکل از مدیریت شهری، 
قدرت را به بخش های کوچک گسترده تقسیم می کند. ضعیف بودن شهردار به دالیل متعددی است که عبارت اند از:

قدرت محدود در تعیین کارکنان شهرداری، برخی از آن ها مستقیم انتخاب می شوند، برخی با نظر شورای - 1
شهر و برخی با نظر شهردار، اما مشروط به تأیید شورای شهر؛

به همراه اعضای شورای - 2 به عنوان پیشنهاد مدیریتی، در واقع شهردار  توانایی در تدوین بودجه  نداشتن 
شهر و برخی افراد که مستقیم انتخاب شده اند، بودجه را تهیه می کنند؛ بنابراین، وظایف و اختیارات شورا 
هم قانونی و هم اجرایی است، درحالی که قانون گذاری می کند، برنامه هایی برای اجرای آن تدوین کرده، 

کارمندان شهرداری را تعیین و بر بخش های شهرداری نظارت می کند.

به دلیل این ضعف در بودجه و پرسنل، شهردار کنترل یکپارچه بر کارکنان و بخش های اجرایی در مدیریت 
شهری ندارد. البته شهردار ضعیف می تواند با تکیه به منابع غیررسمی، نظیر حمایت حزب سیاسی، استفاده از قدرت 
دوباره  انتخاب شهردار جدید سیستم  با  معمواًل  اما  کند؛  بیشتر  را  اثرگذاری خود  به گونه ای خالقانه  محدود خود 

به سمت حالت اولیۀ خود و تثبیت شهردار ضعیف می رود.

در ساختار شهردار قوی و شورا نیز جدایی وجود دارد؛ اما این جدایی از یک طرف بین شهردار با منابع قدرت 
گسترده و کنترل اداری یکپارچه بر کارکنان و از طرف دیگر، بدنۀ قانون گذار انتخابی است. عمومًا در شهرهایی که 
این مدل را پیاده کرده اند، شهردار و اعضای شورا تنها افراد انتخابی هستند. شهردار قدرت نصب و برکناری رؤسای 
را کنترل کرده و مسئول  نهاد شهرداری  تهیه،  را  بودجه  دارد. شهردار  موافقت شورا  بدون  را  بخش های کلیدی 
هدایت تالش های بخش های مدیریت شهری است. از منظر نهادی، شهردار قوی در مقایسه با ضعیف از قدرت 
انجام  اداری - اجرایی را برای  اداری برخوردار است. در برخی شهرها، شهردار می تواند کارگزار  کنترل یکپارچه 
برخی وظایف محول شده از سوی شهردار انتصاب کند. این وظایف می تواند شامل تفویض قدرت اجرای برنامه ها، 
تدوین بودجه و نقش مشورتی در توسعۀ پیشنهاد های سیاستی باشد. این فرد می تواند ظرفیت شهردار را در موقعیت 
رهبری سازمانی و سیاسی ارتقا دهد. شورای شهر از سوی دیگر، محدود به وظایف مشخصی می شود. حتی در 
خط مشی گذاری، شورا به شدت وابسته به شهردار برای پیشنهاد ها و اطالعات است، همچنین شورا می تواند توسط 
قدرت وتوی شهردار و موقعیت مطلوب آن در بسیج افکار عمومی در حمایت از آرا خود، کنترل شود. از آنجایی که 
شورا باید خط مشی ها را تصویب و همچنین می تواند وتو را باطل کند، شرایط بالقوه ای برای بالتکلیفی و بن بست 
بین شهردار و شورا وجود دارد. شهردار به عنوان کارگزار اصلی مدیریت شهری و دارندۀ منابع قدرت ممکن است، 
شورا را از فرایندهای تصمیم گیری شهری دور کند. از دیدگاه شهردار این دورکردن شورا سبب افزایش آزادی عمل 
وی بر کنترل بوروکراسی می شود؛ درحالی که وجود شورا سبب ایجاد محدودیت های متعدد در این حوزه است، از 
دیدگاه شورا، موضوعات متعددی وجود دارد؛ نظیر ساختار سازمانی درونی یا سطح بهره وری که باید بررسی شود؛ 
اما اگر شهردار مانعی در دسترسی به کارکنانش ایجاد کند، این موضوعات پوشش داده نمی شود؛ بنابراین، در حوزۀ 

.)Svara, 1990: 47-50( نقش ها و مسئولیت ها در این مدل امکان زیادی برای تعارض وجود دارد
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کنندگانبانتخا  

 شورای شهر شهردار

 وظایف و اختیارات شورا:
 گذاری و اجرا. وظایف قانون
 های اجرا. تدوین برنامه

 بودجه . تدوین
 . نظارت بر بدنۀ اجرا

 . تعیین برخی از رؤسای شهرداری

 وظایف و اختیارات شهردار ضعیف:
 . اجرای قوانین مصوب

 . قدرت محدود در تعیین کارکنان شهرداری
 . همراهی در تدوین بودجه

 

 وظایف و اختیارات شهردار قوی:
 . کنترل اداری یکپارچه بر کارکنان شهرداری

 های شهرداریو برکناری رؤسای بخش. قدرت نصب 
 . تدوین بودجه

 های مدیریت شهری. مسئول هدایت بخش
 اجرایی -. توانایی تعیین کارگزار اداری 

 . قدرت وتو
 کردن افکار عمومی در حمایت از آرا خود. توانایی بسیج

 وظایف و اختیارات شورا:
شهردار دربارۀ  شدت وابسته بهگذاری بهگذاری )قانون. وظیفۀ قانون

 ها و اطالعات(پیشنهاد
 . توانایی ابطال وتوی شهردار

شکل 2-2. حدود وظایف و اختیارات مدل شهردار و شورا
Svara, 1990: 4-50 :مأخذ: نگارنده به نقل از

2-5-4. درآمدها و هزینه ها در مدل های مدیریت شهری

تفاوت ها در میزان عوارض گیری و هزینه ها در شهرها بیشتر به دلیل تنوع آن ها در دامنۀ عملکردی آن هاست 
و  دامنۀ عملکردها  آنجایی که  از  مدیر شهر،  و  در مدل  شورا  این حال  با  مدیریت شهری.  نوع مدل  و  تا شکل 
خدمات دهی محدودتر از مدل شهردار و شورا تعریف شده بنابراین، سطوح درآمدی و میزان هزینه ها کمتر از مدل 
دوم است. در مدل شهردار و شورا به دلیل ظرفیت های متعدد سیاسی تالش می شود تا از منابع متعدد مالی برای 
ادارۀ شهر استفاده شود و این شرایط سبب می شود تا هم سو با افزایش پایه های درآمدی در مدیریت شهری انتظارات 
شهروندان نیز باالتر رفته بنابراین، میزان مخارج در این مدل نیز باالتر می رود. در مدل شورا و مدیر شهر تالش 

.)Svara, 1990: 65( می شود تا سطوح درآمدی و هزینه را به نسبت مدل شهردار و شورا پایین تر نگه دارد

از زاویۀ دیگر، در مدل شورا و مدیر شهر، به کارگیری مدیر متخصص و حرفه ای سبب می شود تا وی از دانش 
خود به منظور افزایش کارایی و بهره وری ارائۀ خدمات در مدیریت شهری بهره گیرد و این شرایط سبب کاهش 
هزینه های مدیریت شهری شود، با این حال مطالعات دیگری نیز وجود دارد که تأکید می کنند، مدل شهردار و شورا 
ازنظر درآمدها و هزینه ها از مدل شورا و مدیر شهر بهتر است )Waterfield, 2010: 1(. نکته ای که دراین باره وجود 
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دارد، این است که اکثر این نتایج به دلیل مطالعات تطبیقی انجام شده میان شهرهای مختلف با مدل های مختلف 
است که می تواند در برخی از این مطالعات، نتایج به سمت این رود که مدل شورا و مدیر شهر ازنظر اقتصادی کارایی 
باالتری دارد و مطالعات دیگر خالف این نتیجه را نتیجه گیری کنند. در هر صورت منابع مالی و درآمدها و هزینه ها 
در مدل های مدیریت شهری صرفًا به نوع مدل باز نمی گردد و عوامل متعدد دیگری دراین باره نقش بازی می کنند.

2-6. جمع بندی و نتیجه گیری

با مروری بر منابع مختلف که دربارۀ مدل های مدیریت شهری تدوین  شده اند، می توان به چهار مدل شورا و 
مدیر شهر، شهردار و شورا، مدل کمیسیونی و مدل نشست یا گردهمایی باز و نماینده اشاره کرد. دو مدل آخر، 
به شهرهای  بررسی منحصر  اگر موضوع  به ویژه  پیگیری می شوند؛  دنیا  مدل هایی هستند که کمتر در شهرهای 
بزرگ و کالن شهرها شود، مدل های غالب، مدل شورا و مدیر شهر و شهردار و شورا هستند. در جدول 2-4 می توان 

تفاوت های مدل شورا و مدیر شهر و شهردار و شورا را مشاهده کرد.

جدول 2-4. تفاوت های مدل شورا و مدیر شهر و شهردار و شورا

شورا و مدیر شهرشهردار و شوراویژگی ها

شوراشورااختیارات قانونی

مدیرشهرداراختیارات اجرایی

تعیین توسط شورا بر پایۀ تخصص و تجربهرأی مستقیم مردمانتخاب مدیر ارشد اجرایی

برکناری با رأی اکثریت اعضای شوراانتخاب مجدد توسط مردمبرکناری مدیر ارشد اجرایی

مدیر )بدون موافقت شورا(شهردار )با موافقت شورا اگر فراهم شود(تعیین رؤسای بخش های شهرداری

مدیرشهرداربرکناری رؤسای بخش های شهرداری

مدیر قدرت وتو نداردشهردارقدرت وتو

توصیۀ توسط مدیرپیشنهاد توسط شهردارتوسعۀ خط مشی

مدیرشهرداراجرای خط مشی

جدایی قدرت ها )قانون گذاری و اجرا(- اصول کلیدی
رهبری سیاسی- 

جدایی سیاست از اداره- 
ارتقا وضعیت اقتصادی و بهره وری از طریق مدیریت - 

حرفه ای

Voelpel, 2007: 23 :مأخذ

دو مدل غالب مدیریت شهری، شهردار و شورا و مدل شورا و مدیر شهر دارای ارزش ها و اصول متمایزی از هم 
هستند؛ درحالی که ارزش رهبری سیاسی در مدل اول مهم ترین ارزش به حساب می  آید، حرفه ای گرایی در مدل دوم، 
ارزش محوری قلمداد می شود. در حدود وظایف و اختیارات میان این دو مدل بین اعضای شورا، شهردار و مدیر شهر 
تفاوت هایی وجود دارد؛ با این حال در مدل های متأخر شهرها به سمت هم گرایی بین این دو مدل غالب رفته اند تا 
هم از ارزش رهبری سیاسی و هم حرفه ای گرایی بهره ببرند؛ بنابراین، مدل مدیریت شهری به سمت مدل شورا و 

مدیر شهر که در آن انتخاب مستقیم شهردار وجود دارد، رفته است.
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