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چكيده
ــهرها در  ــداد ش ــش تع ــهری و افزای ــت ش ــد جمعی ــدازه رش ــرعت و ان س
ــژه  ــهرها به وی ــوم ش ــه عم ــوده ک ــی ب ــعه به صورت ــورهای درحال توس کش
کالنشــهرهای را گرفتــار مســائل و مشــکالتی متعــددی نمــوده اســت. ایــن 
ــترده  ــای گس ــتن نیازه ــق  نداش ــبب تطاب ــده، به س ــور عم ــکالت به ط مش
ــخگویی و  ــهری در پاس ــت ش ــی مدیری ــا توانای ــهری ب ــزون ش و روزاف
رفــع آنهــا پدیــد آمده انــد. در ایــن میــان، نقــش مدیریــت شــهری بعنــوان 
ســکاندار اداره شــهرها بیــش از پیــش رخنمــون می گــردد. نقطــه بحرانــی 
مســاله آنجاســت کــه خالء هــای ناشــی از عــدم تدقیــق نقــش و جایــگاه 
مدیریــت شــهری در دل مجموعــه حاکمیتــی کشــور و نیــز فقــدان 
ــد.  ــر ناکارامدی هــای متعــدد دامــن می زن یکپارچگــی مدیریــت شــهری، ب
کالنشــهر تهــران بعنــوان پیشــرو در شهرنشــینی ایران، در کشــاکش حســاس 
تغییــرات اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی حــول ارزشــهای دموکراســی در 
عصــر مــدرن و پســامدرن، نیــاز بــه تغییــرات و تحوالتــی را بــه مجموعــه 
ــور  ــول مح ــرات ح ــن تغیی ــن رو ای ــد. از همی ــزد می کن ــی گوش حاکمیت
ــاختار  ــران در س ــهر ته ــت کالنش ــوب مدیری ــگاه مطل ــده جای تعیین کنن
سیاســی مدیریتــی کشــور می چرخــد. پژوهــش حاضــر بــه همیــن منظــور 
و بــا اســتفاده از شــیوه پژوهــش اســنادی و میدانــی تــالش نمــوده اســت 
تــا الگــوی مناســبی را بــرای چنیــن نقــش و جایگاهــی ارایــه نمایــد. نتایــج 
پژوهــش نشــانگر آن اســت کــه در ترســیم مــدل بهینــه مدیریــت شــهری 
ــی  ــگاه شایســته آن در ســاختار سیاســی و مدیریت ــران و جای کالنشــهر ته
کشــور، ضمــن ترســیم وضعیــت عمومــی سیاســی و مدیریتــی در کشــور و 
انجــام مطالعــات تطبیقــی مدیریــت کالنشــهرهای دنیــا کــه در دل نظام هــای 
مختلــف )متمرکــز و غیرمتمرکــز( قــرار دارنــد، الزم اســت در یــك نــگاه 
سیســتمی، فرایندهــای بــاال بــه پاییــن و پاییــن بــه بــاال و روابــط مدیریــت 
شــهری بــا شــهروندان، حکومــت مرکــزی و نهادهــای غیردولتــی و دولتــی 
ــه درســتی  ــوان بازیگــر اصلــی مدیریــت شــهری ب ــه عن ــازار ب محلــی و ب
تنظیــم گــردد. ایــن اتفــاق و نقطــه مطلــوب، اگــر بخاطــر محدودیت هــای 
ــی  ــت محل ــمایل دول ــون اساســی، در ش ــاختار سیاســی و قان ناشــی از س
قابــل تحقــق نباشــد، دســت کــم اجــازه پوشــیدن ردای مدیریــت محلــی را 

جهــت ســوق بــه ســمت مدیریــت واحــد و یکپارچــه شــهر دارد.

واژگان كليــدي: مدیریــت شــهری، مدیریــت محلــی، ســاختار سیاســی-
مدیریتــی، مدیریــت یکپارچــه، کالنشــهر تهــران

Design of the optimal structure of urban management 
in the country’s administrative structure; case study of 
Tehran metropolis

Abstract

The speed and size of urban population growth and the in-
crease in the number of cities in the in developing countries 
have been the result of many problems and problems. These 
problems are mainly due to the need to meet the widespread 
and increasing needs of urban management with the ability 
of urban management to respond and resolve them. Mean-
while, the role of urban management as the helm of the city 
is more than ever. The critical point is that the gaps due to 
the scrutiny of the role and status of urban management in 
the heart of the nation’s sovereign complex as well as the lack 
of integration of urban management on numerous. Tehran 
metropolis as a leading role in urban urbanization, in the 
critical conflict of social, economic and political changes sur-
rounding the values of democracy in modern and modern 
times, requires changes and transformations to a sovereign 
set. Hence, these changes are around the determinants of 
optimal position of management of Tehran metropolis in 
the country’s administrative structure. in this thesis, using 
documentary and field research, the present study tries to 
provide a suitable model for such a role and position. the 
results of this study show that in drawing the optimal model 
of urban management of Tehran metropolis and its prop-
er place in the political and administrative structure of the 
world, it is necessary to map a system look, top and bottom 
processes and urban management relations with citizens, 
central government, and local government and market as 
the main actor in urban management. If the local govern-
ment icon is not realized because of the limitations of the 
political structure and the constitution, it is at least allowed 
to wear the local management mantle to be directed toward 
the integrated and unified management of the city.

Keywords: urban management, local management, political 
- management structure, integrated management, Tehran 
metropolis  
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1- مقدمه
اگر افزایش جمعیت شهرها و گسترش آنها به معنای چند 
برابرشدن مسائل و مشکالت موجود در شهرها به همراه 
افزایش درخواست خدمات تلقی شود، اولین نهادی که در 
این زمینه برای مقابله با مسائل فوق مطرح می شود، نهاد 
مدیریت شهری است. در واقع تحوالت شهری و جمعیت 
آن در جهان در دو دهه اخیر چالش هایی را برای سیاست 
این،  از  قبل  تا  که  است  آورده  وجود  به  شهری  مدیریت 
 .)UN Habitat, 2009( با این چالش ها مواجه نبوده است
فراروی  موانع  اصلی ترین  از  یکی  چالش ها،  این  کنار  در 
چندپارگی  شهرها،  کالن  در  به خصوص  شهری  مدیریت 
برنامه ریزی،  تصمیم سازی،  سیاست گذاری،  عرصه  در 
هر  که  باز  است  سیستمی  شهر  است.  نظارت  و  هدایت 
است.  خاصی  کارکردهای  دارای  آن  ساختارهای  از  یك 
این عملکردها و کارکردها در پیوستگی زمانی و فضایی، 
مجدد  تولید  حال  در  همچنین  و  تحول  و  تغییر  حال  در 
هستند. مسأله ای که امروزه بیشتر در حوزه مدیریت شهری 
کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران به چشم می خورد، 
تعدد مراجع و نهادهای مختلف مسئول با تأثیرپذیری از 
قوانین موجود است. از انجایی که این قوانین، با ساختار 
و چارچوب کاری که بدون توجه به سایر نهادها تعریف 
مدیریت  سیستم  در  ناهماهنگی  ایجاد  ضمن  می گردد، 
شهری، مشکالت مختلفی را ایجاد می نمایند که با تشدید 
مسائل موجود در شهر، در نهایت باعث نارضایتی عمومی 
ساختار  با  مسائل  این  برخورد  در  که  طوری  به  می شود. 
 .)1378 )لطیفی،  داشت  بهبود  به  امیدی  نمی توان  فعلی، 
نتیجۀ  تهران،  شهری  مجموعۀ  در  فوق  شرایط  تسری 
که  است  ناقصی  اغلب  و  ناهماهنگ  مقررات  و  قوانین 
گویا نیاز به تجدیدنظر جدی دارد. در حال حاضر وحدت 
و  نیست  حاکم  کشور  در  شهری  مدیریت  یکپارچگی  و 
و  دولتی  شرکت های  و  سازمان ها  شهرداری،  بر  عالوه 
غیردولتی دیگری نیز عهده دار انجام امور محلی هستند. 
سازمان ها و نهادهای متعددی، متولی و مجری مدیریت در 
خود  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  هرکدام  و  هستند  شهر 
را دارند. از سوی دیگر بررسی اصول قانون اساسی نشان 
می دهد که ظرفیت ها و آرمان های مهمی در زمینه ی امور 
محلی و اهمیت مشارکت مردم در اداره ی امور کشور در 
مترقی  آرمان های  با وجود  بیان شده است.  قالب شوراها 
قانون اساسی در زمینه ی تعریف مشارکت مردم در اداره ی 
امورشان، نحوه ی اداره ی امور کشور به شکل متمرکز است 

و به تبع آن، تمامی امور اجرایی کشور به استثنای وظایف 
محدودی که به شهرداری ها واگذار شده است، از طریق 
انجام  متمرکز  پاسخگویی  و  اختیارات  با  مجریه  قوه ی 
می شود؛ اکنون پرسش فعاالن و صاحبان اندیشه در حوزه 
مدیریت شهری کشور این است که این ناهماهنگی و تعدد 
و تکثر در مدیریت شهری بویژه در کالنشهری چون تهران 
از کجا ناشی می گردد و برای برون رفت از این وضعیت 
تا حصول به نتیجه مطلوب، چه اقدامی باید انجام پذیرد. 
بدیهی است که اگر کالنشهر تهران بعنوان یك نمونه بارز 
از روندهای جاری مدیریت شهری، آسیب شناسی و برای 
گردد،  ارایه  پیشنهادهایی  آن،  مدیریت شهری  بهینه سازی 
ساختار  در  مدیریت شهری  فعلی  جایگاه  که  پرسید  باید 
موانع  مهمترین  و  است  کشور چگونه  مدیریتی  سیاسی- 
ارتقا جایگاه مذکور و مکانیزم های عملیاتی جهت دستیابی 

به جایگاه مطلوب کدام است؟

2- ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
2-1- ادبيات موضوع

مفاهیم  و  الگوها  تحلیل  بررسی و  و  به بحث  اگر  اصوال 
نظری موجود در حوزه ادبیات عدم تمرکز، حکومت محلی 
و مدیریت شهری آن پرداخته شود، هدف آن است که بتوان 
از آنها برای تدوین و تنظیم الگوی مطلوب مدیریت شهری 
در ایران و بویژه کالنشهر تهران و بهبود چهارچوب های 
نهادی و قانونی بهره گرفت. اصوال مدیریت شهری، روند 
استراتژی های  ارزیابی  و  سازی  هماهنگ  اجرا،  توسعه، 
گرفتن  نظر  در  با  و  شهری  کنشگران  کمك  با  یکپارچه 
اهداف بخش خصوصی و منافع شهروندان در چارچوب 
سیاستی که در سطح عالی دولت به منظور دستیابی به توسعه 
 .)Dijik,2006:56 Vanِ( اقتصادی پایدار مشخص شده است
از  سال 1986  در  بار  اولین  براي  شهري  مدیریت  واژه ي 
سوي سازمان بین المللی برنامه مدیریت شهري براي بهبود 
مدیریت رشد شهرها در کشورهاي درحال توسعه مطرح 
شد. در واقع مطرح شدن چنین برداشتی از مدیریت، از 
نتایج حرکت شیوه ي مدیریت متمرکز به سمت مدیریت 
وسیله ي  به  شهري  توسعه ي  هدایت  براي  محلی تر  نسبتًا 
سازمان هاي محلی است. مدیریت شهري شامل برنامه ها، 
حصول  منظور  به  که  است  سیاست هایی  و  اقدام ها 
اطمینان از مطابقت رشد جمعیت با دسترسی به امکانات 
که  درحالی  می پذیرد،  انجام  اشتغال  و  مسکن  زیربنایی، 
بخش  اقدام هاي  به  وابسته  قدر  همان  به  اقدام ها  این  که 
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و  سیاست ها  تأثیر  تحت  نهایت  در  اما  است،  خصوصی 
کارکردهایی قرار دارد که تنها حکومت ها می توانند  انجام 
دهند. حکومت شهري1 نیز مبیّن رویکرد سنتی به مدیریت 
با  مرکزي  حکومت  مناسبات  به  بیشتر  و  است  شهري 
شهرداري ها و نهادهاي رسمی پرداخته و بر روابط عمودي 
بین نهادهاي رسمی تأکید دارد )کاظمیان، 1379(. مفهوم 
مدیریت شهري در کشورهاي در حال توسعه با کشورهاي 
توسعه  حال  در  کشورهاي  در  دارد.  تفاوت  یافته  توسعه 
هنوز مفهوم سنتی مدیریت شهري )حکومت شهری( رایج 
است، اما کشورهاي توسعه یافته به اهمیت نقش نهادهاي 
از  آنچه  و  شده  واقف  خوبی  به  امور  پیشبرد  در  مدنی 
حکمروایی شهري یاد می شود در این کشورها پیاده شده 

است )مرتضوی، 1392، ص 92(.
یکی از موضوعات اساسی در تبیین جایگاه مدیریت 
دیدگاه  از  کشورها  و  دولت ها  ساختار  بررسی  شهری، 
حقوقی، سیاسی و مدیریتی است. با جمع همه مطالعات 
مرتبط، به طور خالصه، انواع ساختارهای مدیریتی و شیوه 
و میزان تقسیم قدرت و اختیار در کشورهای مختلف را 

می توان به گونه زیر ارایه نمود )جدول شماره 1(. 
فرایند  تبع  به  بسیاری  تحوالت  اخیر،  سال های  در 
جهانی سازی روی داده و چالش های بسیاری را فراروی 
حکومت های محلی و روش اداره آن ها ایجاد نموده است. 
میان  عمودی  و  مراتبی  سلسله  یك سویه،  روابط  دیگر 
حکومت مرکزی و حکومت محلی کارایی الزم را ندارد و 
در این رابطه، باید تدابیری اندیشیده شود. به همین دلیل 
مفهوم »گذر از حکومت های محلی به حکمروایی محلی« 

روی کار آمد.

1.  Urban Government

حکومت به معنای مدیریت از طریق اعمال اقتدار و نیز 
ادار امور کشور است و ساختار سازمانی رسمی و جایگاه 
برگیرندة شاخه های  در  که  دارد  اقتدارمآبانه  تصمیم گیری 
اجرایی و قانون گذاری کشور و نیز کسانی است که آنها را 
کنترل می کنند. اما جوهره حکمروایی وجود روابط متعامل 
است.  غیرحکومتی  نیروهای  و  حکومت  درون  و  بین 
حکمروایی تلویحا به معنی اقدام مشترك و بنابراین وجود 
اهداف مشترك، چارچوب های ارزشی و قواعد مشترك، 
تعامل پیوسته و خواست برای دستیابی به منفعت جمعی 
حصول  قابل  انفرادی  اقدامات  انجام  طریق  از  که  است 
مدنی،  جامعه  و  دولت  بین  روابط  به  حکمروایی  نیست. 
حاکمان و حکومت شوندگان، مدیریت و حکومت مربوط 

.)Rakodi, 2001; 524( است
حکمروایی به طور کلی دارای سه بعد است: 1- شکل 
منابع  مدیریت  در  اقتدار  اعمال  فرایند   -2 سیاسی،  نظام 
طرح،  در  حکومت  3-توانایی  و  اجتماعی،  و  اقتصادی 
تعادل بخشی و اجرای سیاست ها در رابطه با انجام وظایف. 
معیارهای خوب بودن حکمروایی از همین سه بعد استنتاج 
خوب  حکمروایی  درخصوص  که  بررسی هایی  می گردد. 
صورت گرفته نشان دهنده این واقعیت است که حکمروایی 
خوب در طوالنی مدت اثر مثبت و سازنده ای را بر کیفیت 
حکمروایی یك کشور دارد. این موضوع تا حدی اهمیت 
دارد که مردم ساالری و توسعه اقتصادی از اهدافی است که 
می بایست به وجهی پایدار تبدیل گردند و این امر بدون 
)مرتضوی،  نیست  امکان پذیر  خوب  حکمروایی  تحقق 

1392، ص 82(.
مثبت  و  سازنده  اثرات  به  توجه  با  پژوهش،  این  در 
حکمروایی نسبت به حکومت، اشاره ای کوتاه به حکومت 
محلی و تغییر به حکمروایی محلی گردیده و پس از آن 

78-1997 ,European Union :جدول 1. گونه های ساختار مدیریتی در برخی از کشورهای دنیا بصورت نمونه؛ ماخذ
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بعنوان  شهری  حکمروایی  و  حکومت  مقوله  بر  گذری 
زیرمجموعه حکومت و حکمروایی محلی خواهد شد.

می شود  تصور  گاه  محلی،  حکومت  مفهوم  ارایه  در 
حکومتی است که کامال خودمختار یا مستقل، دارای قوه 
مققنه مجزا و قوانین خاص خود می باشد. درصورتی که 
نیز  آلمان  یا  آمریکا  مانند  فدرال تری  نظام های  در  حتی 
مستقل  کامال  محلی  حکومت های  سایر  و  شهرداری ها 
نیستند. اگرچه در بعضی از شهرها، شهرداری دارای ارکانی 
شبیه مجلس است که می تواند قوانین محلی وضع نماید، 
اما در هیچ شهر و کشوری، حکومت محلی مجاز نیست 
قوانین  سایر  و  اساسی  قانون  با  که  بزند  عملی  به  دست 
مغایرت داشته باشد. بنابراین اصل اساسی در حکومت های 
همان  مردم  که  است  این  شهرداری ها  جمله  از  و  محلی 
محل با مشارکت و هم فکری یکدیگر و با استفاده از منابع 
و امکانات محلی نسبت به تأمین خدمات عمومی و عمران 
)نجاتی  نمایند  اقدام  قانون  چارچوب  در  محل  آبادی  و 

حسینی، 1381، صص 118-117(.
معموال حکومت های محلی را بر حسب چهار مولفه 
حکومت  اختیارات  بر  حاکم  )قوانین  شکل گیری  نحوه 
محلی(، نظام مدیریتی )نظام شورایی، شهردار، کمیسیون(، 
وضعیت حقوقی )دارای شخصیت حقوقی و شبه حقوقی( 
مدیران(  بودن  انتصابی  و  )انتخابی  سیاسی  وضعیت  و 
تقسیم بندی می کنند )مقیمی، 1382( و از نظر مدیریتی، به 
سه الگوی مدیریت شهری شامل نظام شورا-شهردار، نظام 

کمیسیونی و نظام شورا- مدیر شهر قایل هستند.
نظارت  تحت  حالت،  بهترین  در  محلی  حکومت 
حکومت مرکزی بوده و در مفاهیم مطرح در خصوص آنها 
سخنی از تعامالت میان بخش خصوصی، نهادهای مدنی و 
بخش دولتی به چشم نمی خورد. درصورتی که بار ویکرد 
حکمروایی، این مشکل برطرف می شود و نگرشی جامع و 

کل نگر در این رابطه وجود دارد2.
با ورود حکمروایی محلی رابطه تعاملی و هم افزاگونه 
حکومت محلی با بخش خصوصی، تشکل های غیردولتی 
و  بهتر  زندگی  کیفیت  به  نیل  برای  شهروندان  آحاد  و 
قرار  توجه  مورد  پایدار  شهری  حیات  از  برخورداری 
می گیرد. حکمروایی محلی بیش از آنکه ماهیت فنی داشته 
باشد، ماهیت کامل سیاسی دارد و از یك چشم انداز وسیع 
و فراسوی نگرش های فنی مدیریت گرایی و حرفه گرایی، 

مدیریت  جامع  قانون  پیشنویس  توجیهی  گزارش  از:  برگرفته    .2
شهری: صفحه 48

می پردازد.  محلی  حکمروایی  مسایل  و  قضایا  بررسی  به 
سیاست  به  نسبت  نوین  دولتی  مدیریت  درحالی که 
حکمروایی  رهیافت  در  دارد.  بی طرفانه  کامال  موضعی 
مشارکت  و  همکاری  و  اداره  و  سیاست  پیوند  محلی، 
مدیریت  و  حکمروایی  معیار  محلی،  ذی نفعان  تمامی 
مطلوب بوده و حکمروایی محلی مطلوب بر نهادینه شدن 
مقامات  فعال  همکاري  و  محلی  مردم ساالري  ارزش هاي 
محلی انتخابی، انتصابی و سایر شرکاي فعال در عرصه ي 
محلی، توسعه ي جامعه ي محلی و ارتقاي کیفیت زندگی 
شهروندان استوار است )فقیهی و ساالرزهی، 1384، ص 
شهري  حکمروایی  جهانی،  بانك  تعریف  طبق   .)131
مطلوب با شاخص هاي حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، 
پاسخگویی،  کارایی،  و  اثربخشی  مشارکتی،  مدیریت 
شفافیت و جوابگویی به تقاضاهاي ذی نفعان و مشارکت 
و  توجه  کانون  محلی،  عرصه ي  بازیگران  کلیه ي  فعال 
 WORLD( است  درآمده  شهري  مدیریت  اصالحات 
BANK PREM NOTES; 2001(. مدیریت شهري در سیر 

حکمروایی  مدل  استناد  به  و  خود  نظري  مفهومی  تحول 
فراگیري  و  کل نگر  فرایندي،  کیفیتی  پذیرش  با  شهري3 
همه ي بازیگران و بخش هاي رسمی و غیررسمی مرتبط با 
تصمیم گیري هاي شهري، ماهیتی متفاوت به خود می گیرد. 
البته مترادف دانستن حکمروایی شهري با مدیریت شهري 
و  زیرساخت ها  از  بهره برداري  و  و ساز  ساخت  معنی  به 
خدمات شهري نیست، چون حکمروایی شهري یك فرایند 
برابر  ساده  مدیریتی  کار  یك  با  و  بوده  سیاسی  شدت  به 

نیست )پرهیزگار و کاظیان، 1384(.

2-2- پيشينه پژوهش
شهری  مدیریت  پژوهش،  کلی  زمینه  اینکه  به  توجه  با 
قرار  کنکاش  مورد  نزدیك،  و  مرتبط  پژوهش های  است، 
این  از  حاصل  نکات  و  دستاوردها  مجموع  است.  گرفته 
پژوهش ها به سه دسته »آسیب شناسی مدل کنونی«، »لزوم 
تغییر رویکردها و نگراش ها به سمت حکمروایی شهری« 
و »لزوم تحول در قوانین و تشکیالت« معطوف شده است 

که در ادامه در جدول شماره 2 بیان شده است.
اما نباید غافل بود که با همه وزن علمی پژوهش های 
تالشی  توان  نمی  را  آنها  از  یك  هیچ  کشور،  در  گذشته 
اداری  نظام  در  برای درك جایگاه مدیریت شهری  جامع 
ارایه  و  موانع  برای شناخت  و کوششی  - سیاسی کشور 
3.  Urban Governance
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جدل 2. دستاوردها و نکات حاصل از این پژوهش های گذشته مرتبط با مدیریت شهری

نكاتسالصاحبنظردسته

آسيب 
شناسی 
مدل 
كنونی

1387آخوندی

مهم ترین نقاط ضعف مدل رایج: عدم تفکیك رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی، محدود 
بودن وظایف نهادهای مدیریت شهری، یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهای 
کشور، ضعف مکانیسم های نظارت و تعادل بخشی در تنظیم رابطه شورا و شهردار، عدم 
انتخاب  نحوه  و  شهر  شوراهای  زیرمجموعه  منطقه ای  و  محله ای  شوراهای  گیری  شکل 

اعضای شورای شهر.

کاظمیان و 
1390میرعابدینی

عوامل موثر بر عدم یکپارچگي سیاستگذاری در مدیریت شهري شامل: نخست؛ تعدد عناصر 
و کنش گران ذیربط و در نتیجه روابط متفرق میان سازماني در سیاست گذاری و تصمیم گیری؛ 
دوم؛ ساختار توزیع قدرت در میان عناصر ذیربط تصمیم گیری و سیاستگذاری و سوم؛ عوامل 
مرتبط با منابع و ابزار قدرت و حاکمیت در موضوع تصمیم گیری و سیاست گذاری شامل 
مالی  توانمندی  و  ارتباطي  و  اطالعاتي  زیرساخت هاي  شهري،  موجود  مقررات  و  قوانین 

مدیریت شهری است

1393رجبی
در مدیریت مطلوب شهری، جایگاه شورا در شهر باید به درستی تحلیل گردد. بررسی ها نشان می دهد 
که سه عامل به طور عمده، نقش شوراها در مدیریت شهری را تبیین می نماید که شامل نقش نظارت 

بر مدیریت شهری، انتخاب شهردار و نقش تصویب امور شهرداری است

از بزرگترین مشکالت موجود در شهرداري تهران، ناهماهنگي ادارات داخل شهرداري است و 1396حاجی لو
دستیابي به مدیریت واحد شهري نیازمند واگذاري اختیارات الزم به مدیریت شهري است

لزوم تغيير 
رویكردها 

و 
نگراش ها 
به سمت 

حكمروایی 
شهری

در ضرورت تجدید ساختار در نظام حکمروایی شهر-منطقه ها در عصرجهانی شدن نباید 1391بصیرت
تردید نمود

برك پور و 
1387اسدی

برای رفع بسیاری از مسایل محتوایی موجود در شهر–منطقه هایی چون تهران و همچنین برای 
تثبیت جایگاه روشن و متناسب اقتصادی و سیاسی آن در نظام اقتصاد جهانی، باید نگرش 
جدیدی به اداره و مدیریت این منطقه با هدف گذار به نظام حکمروایی خوب و مقتضی منطقه 
کالن شهری تهران در عصر جهانی شدن اتخاذ گردد.  تدوین و توافق بر یك چشم انداز مشترك 
از سوی کلیه عناصر و عوامل ذی نفع و ذی نفوذ در اداره و مدیریت منطقه یك نیاز بشمار می آید

نظریان و 
1391رحیمی

مدل شورا-شهردار قوي به عنوان الگوي مناسب توصیه گردیده است. این مدل با استفاده از 
معیارهاي منتج از مباني نظري حکمروایي شهري و برخي از معیارهاي مرتبط دیگر، سبب 
مسئولیت پذیري،  شهروندان،  مشارکت  )همچون  شهري  حکمروایي  شاخص هاي  تقویت 
پاسخ گویي و عدالت( و نیز ارتقاي برخي دیگر از شاخص هاي مورد توجه، چون اقتدار 
مجموعه مدیریت شهري، قدرت و اقتدار شهردار، هماهنگي و همکاري بین شورا  شهردار 
ثبات در  قانون گذاري شورا و  نظارتي و  بدنه ي شهرداري، قدرت  ي، تخصص گرایي در 
مدیریت شهري خواهد شد و وابستگي به عناصر قدرت سیاسي سطح مّلي را کاهش داده یا 
از بین مي برد. بدین ترتیب مدل شورا-شهردار قوي، به طورکّلي براي تقویت نهاد مدیریت 

شهرتهران ارزیابي شده است

1373کاظمیان

براساس  تهران  در  توسعه شهري  نظام مدیریت  راهکارهاي اصالح  راهبردها و  ترین  مهم 
پارادایم برنامه ریزي راهبردي قابل تبیین و تعریف است چراکه از پویایي، انعطاف پذیري و 

انطباق پذیري زیادي برخوردار است )سیاف زاده و بدری فر، 1387(.
در طراحی سیستم مدیریت شهری مناسب شهرهای ایران، الزم است که طراحی سیستم مدیریت 
شهری اختصاصی برای هر شهر بر مبنای ویژگی های عمومی و اختصاصی همان شهر صورت پذیرد

1387نوایی
عدم هماهنگی در تقسیمات شهری معلول مدیریت های گوناگون است که در شهر وجود 
دارد و جهت هماهنگ کردن تقسیمات شهری –که خود مشکالتی را برای سازمان ها بوجود 

آورده است-می بایست مدیریت شهری هماهنگ و یکپارچه گردد
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راهکارهای بهبود جایگاه مدیریت شهری در نظام ادرای و 
مدیریتی قلمداد نمود. چرا که هرکدام به گوشه ای از مساله 

پرداخته و از جامع نگری مدنظر، برخوردار نیست.

3- روش شناسی و نمونه پژوهش
3-1- روش پژوهش

پژوهش کنوني، از روش کیفی و بر پایه مطالع اسنادی و 
میدانی بهره می گیرد. در بخشی از پژوهش، با استراتژی 
به  است،  کیفی  استراتژی های تحقیقات  از  که  موردکاوی 
شهری  شهری مجموعۀ  مدیریت  مختلف  جنبه های  تبیین 
این بخش،  در  مورداستفاده  منابع  می پردازد. عمده  تهران 
در  موجود  گزارش های  و  قانونی  اسناد  مقاالت،  کتب، 
مراکز دانشگاهی و مراجع علمی وابسته به نهاد مدیریت 
و  کشور  وزارت  شهر،  شورای  شهرداری،  از  اعم  شهری 
وزارت راه و شهرسازی است. در بخش دیگر، پژوهش از 

داده های حاصل از مصاحبه کیفی با خبرگان بهره می گیرد.

3-2- نمونه مطالعاتی پژوهش
کالنشهر تهران به عنوان نمونه شرایط مدیریت شهری در 
ایران با چالش ها و مشکالت متعددی روبروست. از نظر 
پژوهشگر، حوزه سیاست گذاری مشکل مدیریت یکی از 
مشکالت تهران است. اگر شهرداری تهران را مدیر شهر 
تهران بدانیم این سازمان »در حال حاضر برای اداره شهر 
با دولت  تعامل  نوع  اول  با دو مساله روبرو است. مساله 
است. رابطه شهر تهران با دولت بر قاعده ای بسامان قرار 
ندارد. از این رو، شهر درامور خود که به گونه ای با دولت 
دوم  شود...مساله  می  هایی  دشواری  دچار  است  مرتبط 
نبود مدیریت یك پارچه شهری در سطح کالن شهر تهران 
است. شهردار تهران بر امور کالن شهر به عنوان یك کلیت 
تصدی ندارد. حال آن که تهران قلب و مرکز کالن شهر 

نكاتسالصاحبنظردسته

لزوم 
تحول در 
قوانين و 
تشكيالت

پوراحمد و 
1392دیگران

الزمه تحلیل عوامل عدم تحقق مدیریت واحد شهری از دیدگاه قوانین موجود، بررسی و 
تبیین مدیریت واحد شهری در قوانین کشور و شناسایی مشکالت و معضالت قانونی آن 

است

عزیزی و 
1390ایوبی

قوانین و مقررات در مدیریت یکپارچۀ شهري نقش و اهمیت فراوانی دارد و برای ایجاد 
نظام مدیریت مجموعۀ شهری تهران و کاستن از تفرق سیاسی و عملکردی موجود، تدوین 
قانون ویژة مدیریت و برنامه ریزی مجموعۀ شهری تهران و به کارگیری یك رویکرد جامع 

در تدوین قوانین شهری از ضرورتها بشمار می آید

1390نوری

در بررسی نقش و تاثیر قوانین و مقررات بر یك پکارچگی مدیریت شهری در کالن شهر 
تهران روشن شد که باید فعالیت ها و وظایف مدیریت شهر که در حال حاضر بین اجزای 

مختلف این سیستم به صورت ناهمگون توزیع گردیده و به عدم یك پارچگی و تفرق 
عملکردی منجر می گردد به صورت هدفمند و با برنامه ریزی و سازمان دهی موثر به نهادها 

تفویض گردد تا از تفرق و چندپارچگی در این زمینه ها جلوگیری شود.

کاظمیان و 
1391میرعابدینی

پژوهشگران، اصالح ساختار سازمانی و روابط عناصر ذی ربط درمدیریت شهری و اصالح 
بسترها و ابزارهای مرتبط با مدیریت شهر شامل قوانین و مقررات و توانمندی مالی 

شهرداری را درتحقق مدیریت یکپارچه شهری موثر دانسته اند

1382شیعه

در تبیین لزوم تحول مدیریت شهري در ایران، هم بر تخصصي کردن مدیریت شهري و 
تحوالتي که در این عرصه باید معمول گردد و هم به لزوم تحول در قوانین و تشکیالت 
مدیریت شهري به منظور بهبود ساختار کالبدي، اجتماعي و اقتصادي شهرها تاکید شده 

است

عزیزی و 
1391دیگران

برای بهبود وضعیت فعلی می باید فعالیت ها و وظایف مدیریت شهری -که در حال حاضر 
بین اجزای مختلف این سیستم به صورت ناهمگون توزیع گردیده و به عدم یکپارچگی و 
تفرق عملکردی منجر می گردد- به صورت هدفمند و با برنامه ریزی و سازماندهی موثر، 
به نهادها تفویض گردد تا از تفرق و چندپارگی در این زمینه ها جلوگیری گردد. ابزارهای 

اداره امور کالنشهر تهران، به ترتیب اهمیت بر یکپارچگی مدیریت شهری عبارتند از: 
قوانین و مقررات، سازمان و تشکیالت، منابع انسانی و منابع مالی
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تهران است. باید اشاره کرد که در حال حاضر 26 دستگاه 
در امر تصمیم گیری برای شهر تهران دخالت دارند«.

4- بحث و تحليل
ساختار  در  شهری  مدیریت  جایگاه  و  نقش   -1-4

كشورها
در بررسي وضعیت نظام مدیریت شهري جهان در قالب 
نظام  داراي  نظام هاي سیاسي حاکم، سه دسته کشورهاي 
و  بندي  دسته  غیرمتمرکز  و  نیمه متمرکز  متمرکز،  سیاسي 
دسته  هر  از  کشورهایي  در  مدیریت شهري  نمایندگي  به 
مورد بررسي و کنکاش علمي قرار گرفت. کشورهاي مورد 
مطالعه بر مبناي تفاوت هاي ساختاري، نظام اداره امور در 
آن کشورها، تقسیمات کشوری، الگوها و مدل هاي حاکم 
واقع  در  و  است  تفاوت هایي  داراي  شهري  مدیریت  بر 
وجه تمایز کشورها در زمینه مدیریت شهري نیز در همین 
وجود  این  با  مي باشد.  اقدام  و  بررسي  قابل  چارچوب ها 
شهرهایی  و  کشورها  کلیه  در  مذکور،  تفاوت  علیرغم  و 
که مورد مطالعه واقع شدند، به طور نسبي امور محلی و 
مدیریت شهری در قالب یك سیستم ویژه و نسبتًا مستقل 
انجام  ملي  امور  با  شده  تفکیك  و  محلي  نقش  داراي  و 
بندهاي  قالب  خاص در  مقررات  قوانین،  وجود  می شود. 
به  اساسي  قانون  متعاقب  که  پایه  قوانین  یا  اساسي  قانون 
کننده  ارائه  واحدهاي  محلی  استقالل  رسیده،  تصویب 
آنها  تصویب  بعضا  که  محلي  نیازمندي هاي  و  خدمات 
بازمی گردد و اصالح  به دهه های 1940 و 1950 میالدی 
این قوانین مطابق با نیازها و شرایط جدید، شکلی کامال 
رسمی و قانونی به این دولت های محلی بخشیده است به 
طوری که از سوی حکومت های مرکزی کامال به رسمیت 
شناخته می شوند. در قالب تعریف نظام محلي اداره امور 
در کشورها، شهرداری ها پایه و اساس این نظام تلقي شده 
اما  از استقالل نسبی برخوردارند،  امور محلی  اداره  و در 
این استقالل تا جایی پیش می رود که ناقض قوانین اساسی 
خود  منابع  تأمین  برای  آنها  نباشد.  کشور  قوانین  سایر  و 
منابع  از  محلی متکی هستند و کمتر  بر درآمدهای  بیشتر 
ملی بهره می جویند. اما دولت و حکومت مرکزي خود را 
به پشتیباني و حمایت از واحدهاي محلي ملتزم مي داند. 
این مهم در کشورهاي داراي سیستم حکومتي غیر متمرکز 
بیشتر خود را نشان مي دهد به این دلیل که واحدهاي محلي 
نماینده دولت مرکزي نیز بوده و خدمات حکومت مرکزي 
به واسطه حضور آنها در سطح محلي به شهروندان ارائه 

مي گردد. جمع بندي و ارائه نتایجي از یافته هاي مطالعات 
اسنادی به طور خالصه بشرح زیر قابل ارایه می باشد:

نخست؛ حوزه ساختاري و نظام اداره امور شهرها: 
در ساختار اداره امور شهرها معموال در رکن اساسي تعریف 
و واگذاري وظایفي خاص فرایند اداره شهرها توسط آنها 
صورت مي گیرد: نخست- رکن قانونگذاری و دوم- رکن 
اجرایی. نخست- رکن مقننه یا قانونگذاری شهري: رکن 
قالب تشکیالت  در  مقننه در سطح محلي  یا  قانونگذاری 
منتخب مردمي به صورت شورایي در سطح شهر، منطقه 
با  شورا  اعضای  از  متشکل  کالنشهري  شوراي  و  شهري 
متغیر  شهرها  جمعیت  تعداد  معموال حسب  که  ي  تعداد 
است تعریف و سازماندهي شده تا تصمیم گیری در مورد 
ابعاد مختلف مدیریت شهری را به بهترین نحو و مبتني بر 
اصل نمایندگي و استقرار دموکراسي محلي به انجام رساند. 
این شوراها براي تمشیت و  اداره امور داراي کمیته هاي 
به صحن  ارائه مشورت  بررسي و  براي  فني  تخصصي و 
شورا مي باشند که در قالب وظایف و کارکردهاي مدیریت 
شهري سازماندهي و تشکیل مي شوند. اصلی ترین وظایفی 
که شورای شهر بر عهده دارد در چهار حوزه اصلی قرار 
می گیرد: 1- تصمیم گیری درباره احکام حکومتی در حوزه 
درباره  تصمیم گیری  و  مدیریت   -2 اجرایی.  مدیریت 
ممیزی   بازرسی،   -3 شهرداری.  بودجه  و  مالی  مسائل 
آن.  کننده  اداره  سازمان  و  شهر  امور  اداره  بر  نظارت  و 
پیشنهادات.  ارائه  و  اختالفات  4- مدیریت خدمات، حل 
مورد  کشورهاي  در  شهري  مقننه  رکن  اعضاي  انتخاب 
شهر  امور  اداره  در  را  ساختاري  چنین  وجود  که  مطالعه 
پذیرفته اند با راي مستقیم مردم صورت مي گیرد. دوم؛ رکن 
مجریه یا نهاد اداره کننده شهر: ارگان اجرایی و نهاد اداره 
کننده شهر در قالب شهرداري تعریف و به ریاست شهردار 
کالن شهر  یا  شهر  شورای  نظارت  تحت  و  فرماندار(  )یا 
فعالیت هاي مربوط به تامین نیازمندي هاي محلي مشترك 
شهروندان و اداره امور شهر را به عهده دارد. شهردار که 
در راس ساختار سازمانی شهرداری قرار دارد بر فعالیت 
چندین دپارتمان مختلف نظارت دارد و تعدادی از معاونین 
کمك  وی  به  سازمان  اجرایی  امور  انجام  در  شهردار 
نظارت  و  متقابل شهردار و شورای شهر  ارتباط  می کنند. 
آنها بر کار یکدیگر نوعی تعادل در مدیریت کالن شهرها 
مورد  شهرداری های  سازمانی  ساختار  می آورد.  وجود  به 
حوزه های  مهم ترین  با  متناسب  که  می دهد  نشان  مطالعه 
مشخصي  تشکیالت  یا  معاونت ها  شهرداری ها  کاری 
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تعریف و مسولین آنها نیز مشخص مي شود تا اداره امور 
ان بخش را به عهده گیرند. این موضوع با توجه به نقش 
در  دارد  عهده  به  که  تکالیفي  و  شهرداري  کارکردهاي  و 
است. رکن مجریه شهر  متفاوت  مطالعه  مورد  کشورهاي 
به  مردم  توسط  مطالعه  مورد  کشورهاي  از  برخي  در 
صورت مستقیم انتخاب مي شود و در برخي دیگر توسط 
شوراي شهر انتخاب مي گردد. شهردار در برخي کشورها 
مانند ژاپن نماینده دولت مرکزي و شهروندان است و در 
فرایند انتخاب نیز هم توسط دولت مرکزي گزینش شده 
تایید  امور شهر  اداره  براي  او را  و شهروندان مشروعیت 
مي کنند. در برخي دیگر نیز که بیشتر منتخب شوراي شهر 
هستند بیشتر به شهروندان پاسخگو بوده و به امور ملي که 

در سطح محلي قابل انجام مي باشد کمتر مي پردازند.
دوم؛ حوزه ارتباطات محلي و ملي: به طور کلی از 
اداره  برای  از تشکیل دولت های محلی  آنجایی که هدف 
در تصمیم گیری  استقالل  افزایش  ها و کالن شهرها،  شهر 
به  محلی  استقالل  قوانین  است.  شهری  امور  مدیریت  و 
مشارکت  یا  مداخله  حداقل  که  شده اند  تنظیم  گونه ای 
دولت مرکزی در اداره امور محلی وجود داشته باشد. به 
تبع آن، دولت های محلی نیز باید کمترین وابستگی مالی 
و سیاسی را به دولت مرکزی داشته باشند. بر این اساس، 
دولت های محلی یا شهرداری های کالن شهرها می توانند با 
توجه به استقالل زیادی که در اداره امور مدیریت شهری 
با  متناسب  و  شکل  بهترین  به  را  شهری  خدمات  دارند، 
که ممکن  نیازهایی  کنند؛  ارائه  نیازهای شهروندان محلی 
دیگری  استان  یا  منطقه  به  استان  یا  منطقه  یك  از  است 
با  مرکزی  دولت   ارتباط  ابعاد  مهمترین  باشند.  متفاوت 
عبارتند  کالن شهرها  شهرداری های  یا   محلی  دولت های 
از: 1- درخواست اقدامات اصالحی در صورت مشاهده 
انحراف یا تخطی از قوانین موجود در زمینه امور مدیریت 
با  ارتباط  و اجرایی. 2- صدور دستورالعمل اصالحی در 
گزارش دهی،  پیشنهادات،   -3 امور.  غیرقانونی  مدیریت 
بین  اختالفات  در  میانجی گری  و  استانداردها  تدارك 
دولت های محلی با یکدیگر. 4- مشاوره و توصیه های فنی 
مدیریت  و  سازماندهی  کردن  موثر  و  ساده  با  ارتباط  در 
و  مدیریتی  سیاستگذاری های  محلی،  دولتی  نهادهای 
تصمیم گیری های مالی. 5- بازرسی های میدانی در ارتباط 
با امور مختلف محلی به ویژه امور مالی. 6-تعدیل شکاف 
طریق  از  مختلف  محلی  دولت های  بین  مالی  ظرفیت  در 

اعطای کمك های مالی مربوطه.

ارتباط  زیربنای  اساسی  اصول  تعدادی  راستا  این  در 
الف-  می سازند:  را  مرکزی  دولت  با  محلی  دولت های 
شهرداری های  یا  محلی  دولت های  کارکردهای  و  اهداف 
مرکزی  دولت  کارکردهای  و  اهداف  با  نباید  کالن شهرها 
دولت  مداخله  یا  مشارکت  هرگونه  باشد. ب-  تضاد  در 
مرکز در امور محلی در قوانین مربوط به استقالل محلی 
استقالل  میزان  و  است  شده  تشریح  شفاف  صورت  به 
و  مشخص  کامال  مختلف  امور  در  نیز  محلی  دولت های 
استاندارد و دستورالعمل های  شفاف است. ج- رویه های 
در  مرکزی  دولت  مداخله  نحوه  با  ارتباط  در  مشخصی 
امور محلی وجود دارد. د- وظیفه تصمیم گیری باید تا حد 
امکان بر عهده آن مقام یا مقامات اجرایی  باشد که ارتباط 

نزدیکتری با مردم متاثر از نتایج تصمیم گیری دارند.
سوم؛ حوزه كاركردي و نقش آفریني: میزان اختیارات 
و قلمرو نقش آفرینی حکومت محلی به عوامل زیر بستگی 
دارد: الف( نوع نظام حکومتی )فدرال، بسیط و ناحیه ای(؛ 
نبودن(؛  یا  بودن  )دمکراتیك  جامعه  سیاسی  فرهنگ  ب( 
دولت؛  ت(  اداری  و  اجتماعی  اقتصادی،  مقتضیات  پ( 
بینش سیاسی سیاست مداران و زمامداران حاکم بر جامعه.   
این موارد در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند از 
این رو وظایف حکومت محلی نیز در کشورهای گوناگون 
با یکدیگر تفاوت می یابد. قلمروهای کارکردی و وظایف 
و  امنیتی  سیاسی،  امور  از  طیفی  در  محلی  حکومت های 
قضایی تا امور سطحی خدماتی یا وظایف صرف نظارتی 
گیرد.  می  قرار  مرکزی  حکومت  نهادهای  دستیاری  و 
کشورهای  در  را  محلی  حکومت  کارکردی  قلمروهای 

مختلف جهان می توان به شرح ذیل نام برد:
آموزش و پرورش؛ -
مسکن و کاربری زمین؛ -
برنامه ریزی، توسعه و عمران محلی؛ -
حمل و نقل عمومی؛ -
بهداشت و درمان نظیر بیمارستان ها و درمانگاه ها؛ -
و  - پارك ها  نظیر  فراغت،  اوقات  و  تفریحی  اماکن 

گردشگاه ها؛
اماکن ورزشی؛ -
رفاه و تامین اجتماعی و کمك به گروه های نیازمند؛ -
خدمات شهری؛  -
خدمات عمومی نظیر برق، آب، فاضالب، محیط  -

زیست، گورستان و بهداشت محیط؛
امنیت عمومی و امور انتظامی؛ -



317

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره 51 تابستان 1397

No.51 Summer 2018

ص  -  ،1386 )قالیباف،  جرایم  با  مبارزه  و  داوری 
.)78

ساختار حکومت  از  عنوان جزئی  به  محلی  حکومت 
بر شناسایی واقعیتی به نام »امور محلی« تاکید دارد. بدین 
معنی که فضاهای جغرافیایی در مقیاس خود ویژگی ها و 
آنها محدود و  نفوذ  اثر گذاری و  دارند که حوزه  اموری 
واحد   -1 از:  عبارتند  محلی  واحدهای  است.  انحصاری 
چنین  انطباق  سطح  از  که  روستایی  منظومه  یا  روستا 
تعبیر  دهستان  یا  ده  به  کشوری  تقسیمات  در  مفهومی 
بر  که  است؛ 2- شهر  کار  اساسی  می شود و روستا رکن 
مقیاس های  کارکردها  و  جمعیت  فضا،  گستردگی  اساس 
تقسیماتی  واحدهای  به  کالن  سطح  در  و  دارد  مختلفی 
که  جغرافیایی  ناحیه   -3 می شود.  تفکیك  شهری  درون 
و  است  منسجم  روستایی  و  شهری  منظومه های  حاوی 
و  تابع  روستاهای  از  مجموعه ای  با  مرکزی  شهر  یك  از 
فضاهای  همراه  به  وابسته،  کوچك  شهرك های  احتماال 
در  آن  از  می توان  و  است  شده  تشکیل  مابین  جغرافیایی 
تقسیمات کشوری به بخش یا شهرستان تعبیر کرد. در هر 
و  عناصر  ناحیه ای  و  روستایی  شهری،  جغرافیایی  واحد 
امور چند سطحی وجود دارند که عبارتند از: 1- امور ذاتا 
محلی که به طور مستقیم به سرنوشت و منافع مردم محلی 
مربوط می شود و حوزه نفوذ کارکردی آن ها از حریم و 
محدوده زیستگاه و واحد جغرافیایی فراتر نمی رود؛ نظیر 
مدارس، حمل و نقل شهری، قنات روستا، آتش نشانی و 
که  ای(  )منطقه  فرامحلی  ذاتا  امور   -2 محلی؛  بهداشت 
حوزه نفوذ آنها گسترده است و چندین ناحیه و زیستگاه 
محلی را متاثر می کنند، نظیر بیمارستان تخصصی، دانشکده 
انتظامی؛ 3- امور ذاتا ملی که به منافع و مصالح  و مرکز 
تمام شهروندان یك کشور و دولت ملی مربوط می شود؛ 
نظیر دانشگاه های بزرگ، گمرکات، منابع انرژی و معدنی و 
مرکز نظامی؛ و 4- امور ذاتا بین المللی که به منافع جمعی 
انسان های کره زمین  از  یا بخشی  یا ملت ها و  بشر  ابنای 
نیویورك،  در  متحد  ملل  سازمان  نظیر  می شود؛  مربوط 

اماکن زیارتی و نهادهای مربوط به ادیان بزرگ.
سازه  مدیریت  و  حوزه صالحیت  در  سطح  هر  امور 
بین المللی  امور  می گیرد.  قرار  مربوط  اداری  سیاسی- 
در  ملی  امور  جهانی،  و  فراملی  نهادهای  صالحیت  در 
صالحیت  در  فرامحلی  امور  ملی،  دولت  صالحیت 
صالحیت  در  محلی  امور  و  ایالتی  یا  استانی  نهادهای 
حکومت محلی است. آنچه موضوع کارکرد و حوزه عمل 

حکومت محلی است، امور ذاتا محلی در فضای جغرافیایی 
ساکنان  و  مردم  سرنوشت  به  مستقیم،  طور  به  که  است 
و  است  فرایندی  اموری  محلی  امور  می شود.  مربوط  آن 
اجرا،  تصمیم گیری،  بررسی،  تشخیص،  مراحل  شامل 
نظارت و بازخورد است. مدیریت مراحل فرایندی مزبور، 
مستلزم الگوی تعاملی مدیریت، مرکب از مجموعه ای از 
موسسات و نهادی سطح محلی است که یکی از آنها نهاد 
تشخیص دهنده و تصمیم گیری است که مردم محل انتخاب 
می کنند و از آن به نهاد شورا، انجمن، هیات امنا و نظایر آن 
تعبیر می شود. این نهاد منتخب مردم محلی بوده و به نیابت 
از آن ها فرایند تشخیص و تصمیم گیری در باره امور ذاتا 
محلی را که مستقیما به سرنوشت مردم مربوط می شود و 
نیز نظارت بر کیفیت عملکرد نهادها و حکومت های محلی 

را بر عهده دارد.
حکومت محلی در دو سطح کارکرد دارد: یك سطح 
میان  روابط  تنظیم  به  آن  در  که  محلی  سطح  یا  افقی 
سازمان های محلی و نظارت بر آنها و روابط میان آنها و 
خواسته های مردم محلی می پردازد. دو، سطح عمودی که 
در آن حکومت محلی به عنوان نماینده یا واسطه مردم و 
منافع محلی به تعامل با سازمان های هم سطح خود یعنی 
در  می پردازد.  مرکزی  حکومت  و  محلی  حکومت  دیگر 
است  کننده  تنظیم  بازیگر  محلی  حکومت  نخست  سطح 
بازیگر  با  که  است  بازیگری  دو  سطح  در  که  حالی  در 
دارد.   تعامل  مرکزی  حکومت  یعنی   اصلی  کننده  تنظیم 
شهرداری های  و  محلی  دولت های  گفت  مي توان  پس 
کالن شهرهای توسعه یافته با داشتن اختیارات وسیع، طیف 
ارائه  شهروندان  برای  را  کارکردها  و  خدمات  از  متنوعی 
می کنند. آنها می توانند انواع فعالیت ها را به منظور برآوردن 
می توانند  دهند.  انجام  شهروندان  عمومي  نیازمندي هاي 
به تنظیم مقررات، تدوین دستورالعمل ها، اتخاذ و اجراي 
بپردازند؛  مجازات ها  وضع  حتی  و  محدودکننده  اقدامات 
مربوطه  قوانین  واسطه  به  که  اختیاراتي  محدوده  در  البته 
در  مي گردد.  اعطا  محلی  دولت های  و  شهرداري ها  به 
نتیجه مطابق رویکرد موضوعي به وظایف شهرداریها این 
اختیارات در قالب ارائه خدمات متنوعی صورت مي گیرد 

که اهم آنها عبارتند از:
فعالیت های  کنترل  و  هماهنگ سازی  اجرایی:   -1
شهرداری های منطقه ای. 2- شهری، زیر بنایی و عمرانی: 
تأمین آب، تصفیه و دفع فاضالب، تسهالت گاز عمومی 
و برق شهری، خدمات پاکسازی شهر، جمع آوری زباله، 
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بازیافت مواد زاید، ایجاد و اداره گورستان، ساخت راهها، 
امور  بر  نظارت  شهر،  نیاز  مورد  ساختمان های  و  پل ها 
نظارت  ساختمانی،  پروانه  صدور  شهرسازی،  معماری 
و  نقل  و  حمل  مدیریت  غیره. 3-  و  کنترل ساختمانی  و 
ترافیك شهری: استقرار و اعطاي انواع تسهیالت حمل و 
نقل عمومي شامل تهیه اتوبوس، وسایل حمل و نقل آبي و 
دریایي، احداث تونل ها و سیستم ریلي، تعداد وسایل نقلیه، 
قیمت بلیط ها، ترافیك، زمان بندي و تعیین مسیر؛ تعیین و 
وسایط  براي  پارك  مکان هاي  و  فرعي  ایستگاه هاي  ارائه 
نقلیه در بزرگراه ها، جاده، خیابان، میدان و مکان هاي مشابه 
پیش برد  سایرین؛  توسط  آن  انجام  براي  مجوز  صدور  یا 
اداره  و  ساخت  ترافیك،  مقررات  الزم  اقدامات  تمامي 
توسعه  برنامه ریزی   -4 باربری.  و  مسافربری  پایانه های 
برنامه ریزی کالن  توسعه شهری،  تهیه طرح های  شهری: 
خدمات   -5 نقشه برداري(  تفصیلي،  )طرح هاي  شهری 
پلیس  طبیعی،  بالیای  با  مقابله  شهری:  امنیت  و  انتظامی 
ارائه خدمات دفاع غیرنظامی  شهرداری، مدیریت بحران، 
از  حفاظت   -6 نشانی(،  )آتش  حریق  اطفای  و  محلی 
کنترل  هوا،  آلودگی  پایش  آب،  حفاظت  زیست:  محیط 
در  تحقیقات  و  نگهداری  توسعه،  ایجاد،  صدا،  و  سر 
و  زباله ها  دفع  مناطق  تعیین  پارك ها،  سبز،  فضای  زمینه 
مایع؛  گاز  و  نفت  ذخیره سازي  مناطق  خاکبرداري ها؛ 
بازاریابي مصالح ساختماني،  مناطقي براي ذخیره سازي و 
چوب، زغال سنگ و ضایعات؛ اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به 
نقل.  آلودگي محیطي در زمان حمل و  از  اجتناب  منظور 
فعالیت های  ترویج  ورزش:  و  جوانان  فرهنگی،  امور   -7
ورزشی، برنامه ریزی برای اوقات فراغت و سرگرمی های 
تئاتر،  سالن های  کتابخانه ها،  اداره  و  تاسیس  جوانان، 
تاریخی،  بناهای  امور  به  رسیدگی  فرهنگسراها،  موزه ها، 
اداره انجمن توسعه و حفظ و نگهداری میراث فرهنگی، 
امور   -8 فرهنگی.  تبادل های  به  مربوط  امور  به  رسیدگی 
رفاهی و خدمات اجتماعی: انجام مطالعات در زمینه مسائل 
بهداشتی و رفاهی، گردآوری اطالعات اجتماعی، رسیدگی 
مادران  از  انجمن حمایت  تأسیس  مدرسه ها،  بهداشت  به 
و نوزادان، تاسیس بیمارستان ها، کلینیك ها و زایشگاه های 
بی بضاعت.  شهروندان  برای  اسکان  محل  تامین  شهری، 
بازارهای  امور  به  رسیدگی  مالی:  و  اقتصادی  امور   -9
محلی، اداره بورس کاریابی، تأسیس دفتر توسعه اقتصادی، 
عمده فروشي،  و  خرده  فروشي  بازارهاي  ایجاد  کاریابی، 
انبارهای غالت، تسهیالت ذخیره غالت و نانوایی، مراکز 

پروانه  مالیات های شهری، صدور  نمایشگاهي. 10-تعیین 
براي تاسیس کارخانجات، مؤسسات بهداشتي، مکان هاي 

تفریحي و عمومي و کنترل آن ها.
موارد فوق جمع بندي مجموعه وظایف نسبتا مشترکي 
مورد  کشورهاي  بیشتر  شهرداري هاي  توسط  که  است 

مطالعه صورت مي گیرد.
چهارم؛ حوزه درآمد و هزینه: با توجه به اصل استقالل 
به  محلي  مهم  از خدمات  برخي  ارائه  واگذاري  و  محلي 
شهرداري ها اختیار وضع و وصل مالیات و عوارض محلي 
شده  داده  قانوني  ترتیبات  طي  با  شهري  مدیریت  به  نیز 
است. چارچوب و نحوه اخذ این مالیات ها توسط دولت 
منابع  بررسي وضعیت  مي گردد.  نظارت  و  تعیین  مرکزي 
تامین مالي و درآمدي شهرداري ها نشان مي دهد که منابع 
کل  از  سهم  و  اهمیت  ترتیب  به  آنها  مالی  تامین  اصلی 
اعتبارات  و  2. کمك ها  محلی  مالیات های   .1 از:  عبارتند 
)به شکل  استقراض محلی   .3 مرکزی.  دولت  از  دریافتی 
انتشار اوراق قرضه یا دریافت وام از افراد حقیقی و حقوقی 
بخش خصوصی(. مالیات های محلی بیشترین سهم را در 
درآمدهای دولت های محلی یا شهرداری های کالن شهرها به 
خود اختصاص می دهند. همچنین بیشترین سهم هزینه های 
شهرداری ها به حوزه های عمرانی، آموزش، پلیس، خدمات 
برنامه ریزی شهری و  تامین آب،  نقل،  اجتماعی، حمل و 
توسعه  منظور  )به  شهر  بخش های  یا  مناطق  مالی  تنظیم 

متوازن مناطق شهری( اختصاص دارد.
پنجم؛ حوزه نظارت و کنترل: سازمان هاي محلي 
اختیارات خود را از حکومت مرکزي مي گیرند و این 
سازمان ها موجودیت خود را مدیون حکومت مرکزي 
بین  روابط  نحوة  بنابراین  مي باشند.  آن  به  متکي  و 
به  زیادي  حد  تا  محلي  سازمان  و  مرکزي  حکومت 
وسیلۀ قانون تعیین مي شود. حکومت مرکزي به حکم 
ضرورت و اقتضاء داراي اختیار و کنترل و نظارت بر 
پاره اي از فعالیت  سازمان هاي محلي انتخاب مي باشند. 
این عمل غالبًا براي این است که اطمینان حاصل شود 
حداقل  خود  وظیفه  انجام  نحوه  در  محلي  سازمان 
شده  تعیین  مرکزي  حکومت  وسیلۀ  که  استانداردي 

است را مراعات مي نماید.
اساسي  قانون  در  پایه:  و  اساسي  قوانین  حوزه  ششم: 
به  مشخصي  بندهاي  یا  فصل  قالب  در  کشورها  بیشتر 
وضعیت نهادهاي محلي پرداخته شده است. اصول کالن 
به  حاکمیت  الزام  و  آن  اجرایي  ساختار  و  تشکیل  نحوه 
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وجوه  از  مشخص  بندیهاي  سطح  قالب  در  آنها  تشکیل 
مشترك بررسي قانون اساسي کشورهاي مورد مطالعه در 
زمینه نهادهاي محلي است. پس از پذیرش تشکیل و ایجاد 
چنین واحدهاي محلي در قانون اساسي کشورهاي مورد 
مطالعه )به غیر از انگلستان که داراي قانون اساسي مشخص 
و مدوني نیست( قوانین پایه و به اصطالح تصویب شده 
پس از قانون اساسي و برگرفته از اصول و مواد آن ترتیبات 

نهادي و اجرایي این واحدها را روشن نموده است.

و  ها  چالش  ایران؛  در  شهری  مدیریت   -2-4
جایگاه شناسی ساختاری

الف( چالش ها
مشکالت  و  چالش ها  با  ایران  در  شهری  مدیریت 
حوزه  پژوهشگران  از  یکی  نظر  به  روبروست.  متعددی 
تهران  مشکالت  از  یکی  مدیریت  مشکل  سیاست گذاری 
است. اگر شهرداری تهران را مدیر شهر تهران بدانیم این 
سازمان در حال حاضر برای اداره شهر با دو مساله روبرو 
شهر  رابطه  است.  دولت  با  تعامل  نوع  اول  مساله  است. 
تهران با دولت بر قاعده ای بسامان قرار ندارد. از این رو، 
شهر درامور خود که به گونه ای با دولت مرتبط است دچار 
یکپارچه  نبود مدیریت  دشواری هایی می شود. مساله دوم 
بر  تهران  شهردار  است.  تهران  کالنشهر  در سطح  شهری 
امور کالنشهر به عنوان یك کلیت تصدی ندارد. باید اشاره 
تصمیم گیری  امر  در  دستگاه   26 حاضر  حال  در  که  کرد 
برای شهر تهران دخالت دارند )وحید، 1387، صص 285-

284(. آخوندی و همکاران )1387( در پژوهشی با استفاده 
از مدل مدیریت شهری حاکم بر شهرهای ایران که به نظر 
آنها »مدل شورا- مدیر شهر« است به بیان مهمترین نقائص 
و آسیب های ناشی از این مدل می پردازند. مهمترین آنها 

عبارتند از:
و ضرورت . 1 ایران  مدیریت شهری  مدل  در  نقص 

تفکیك رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی.
محدودیت در وظایف نهادهای مدیریت شهری. 2
امور شهر در تمامی شهرهای . 3 اداره  یکسانی مدل 

کشور
در . 4 بخشی  تعادل  و  نظارت  سازوکارهای  نقص 

تنظیم رابطه شورا و شهردار
شکل نگرفتن شوراهای محله ای و منطقه ای زیر . 5

مجموعه شوراهای شهر
نحوه انتخاب اعضای شورای شهر. 6
مدیریت شهری و مساله اداره منطقه شهری. 7

خبرگان  با  مصاحبه  و  اسنادی  مطالعات  به  توجه  با 
موضوع، چالش های عمده مترتب بر مدیریت شهری ایران 
زیر،  چالش های  استخراج  در  عمده  روش  آمد.  بدست 
مصاحبه بوده است و از گام های زیر به طور خالصه استفاده 
انتخاب   -2 تحقیق،  هدف  نمودن  تبیین   -1 است:  شده 
 -4 مصاحبه،  ساختار  و  شیوه  نمودن  طراحي   -3 نمونه، 
تدوین سئواالت مصاحبه، 5- انتخاب و آموزش مصاحبه 
مصاحبه  انجام   -7 مقدماتي،  تحقیق  یك  6-انجام  گران، 
هاي اصلي و 8- تجزیه و تحلیل داده هاي بدست آمده. 

شکل1. چالش های عمده مترتب بر مدیریت شهری ایران
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دسته  قابل  آمده،   1 در شکل شماره  که  به صورتی  نتایج، 
بندی است.

ب( جایگاه شناسی ساختاری
و  سیاسي  نظام  نوعي  داراي  کشوري  هر  که  همان گونه 
ساختار سیاسي  اداري خاص براي اداره ي امور عمومي 
کشور است، شهرها نیز نیازمند نوع خاصي از نظام اداره 
امر در کالنشهرها  این  کننده )دولت محلي( مي باشند که 
به دلیل پیچیدگي امور، ضرورتي آشکار است. در برخي 
حوزه ي  در  شهرها  عمومي  امور  اداره ي  سیستم  کشورها 
مستقیم  نماینده ي  و  دولت  منتصب  و  دولت  اختیارات 
دولت قرار دارد و در برخي دیگر به صورت نسبتًا مستقل 
و نماینده ي مردم و منتخب شهروندان است. در نمونه ي 
دوم اداره ي امور شهر که به صورت دموکراتیك، انتخابي 
منتخب(  هیأت  زماني  )محدویت  بودن  دوره اي  و  بودن 
اخیر  دهه  در  مي شوند،  برگزیده  شهروندان  ازجانب 
اما  است.  شده  تبدیل  دنیا  شهرهاي  در  غالب  الگوي  به 
انتخاب،  نحوه ي  کیف،  و  کم  نظر  از  دموکراتیك  سیستم 
در  آن ها  اداره ي  و  مدیریتي  ساختار  و  اختیارات  میزان 
است.  متفاوت  بسیار  مختلف  شهرهاي  و  کشورها  میان 
دولت محلي شهري در ایران تا پیش از انقالب مشروطه 
است.  بوده  غیردموکراتیك  و  منصوبي  سنتي،  به صورت 
ایجاد دولت محلي مدرن از انقالب مشروطه شروع شد و 
تاکنون در عمر بیش از یك سده ي خود،تصمیم گیري هاي 
مهم و تأثیرگذار در خصوص کالنشهرها توسط نهادهاي 
حکومت مرکزي نظیر سازمان شهرداري ها و شوراي عالي 
پایین  سطوح  در  مي شود.  گرفته  معماري  و  شهرسازي 
ناحیه اي و محلي در بعد اجرایي، شهرداري هاي کالنشهرها 
براي ارائه ي خدمات بهتر، شهرداري هاي مناطق را تأسیس 
که  است  تقسیم بندي  دیگر  شهرداري  نواحي  کرده اند. 
شهرداري تهران براي تعامل بیشتر با شهروندان در نواحي 

مختلف تهران ایجادکرده است که درابتداي راه است.
شهري  نواحي  و  شورایاري  داراي  که  تهران  جز  به 
سایر  است،  سیستماتیك  و  یافته  سازمان  صورت  به 
کالنشهرهاي ایران اقدام به ایجاد همیاران و یاوران شورا 
کرده اند، ولي داراي ساختار سازمان یافته و منظمي نیستند 

)ویسی، 1392، ص 154(.
انقالب  از  پیش  تا  ایران  در  شهري  محلي  دولت 
مشروطه به صورت سنتي، منصوبي و غیردموکراتیك بوده 
است. ایجاد دولت محلي مدرن از انقالب مشروطه شروع 

دچار  خود،  سده ي  یك  از  بیش  عمر  در  تاکنون  و  شد 
ایران  در  محلي  دولت  نماد  است.  شده  زیادي  تحوالت 
اسالمي  انقالب  از  قبل  در  شهر  انجمن  یا  بلدیه  انجمن 
است.  اسالمي  انقالب  از  بعد  شهر  اسالمي  شوراهاي  و 
بررسي قوانین نهادها، انجمن ها و شوراهاي محلي شهري 
و تحوالت رفته بر آن ها نشان مي دهد که به رغم وجود 
مفاهیم و مضامین مشترك، تفاوت هاي صوري ساختاري 
و کارکردي- محتوایي فراواني به چشم مي خورد که متأثر 
نوعي  و  بوده  حاکمه  هیأت  قدرت  و  زمان  مقتضیات  از 
مرکزي(  دولت  )ازجانب  تمرکزگرایي  بین  کشمکش 
داشته  وجود  شوراها(  و  انجمن ها  )ازجانب  تمرکززدایي 
دالیل  به  تمرکززدایي،  از  کوتاهي  دوره هاي  از  پس  که 
حکومت  اقتدارگرایي  وجود  و  دموکراتیك  فرهنگ  عدم 
مرکزي، تمرکزگرایي بر تمرکززدایي غلبه کرده است. افول 
حکومت قاجاریه و وقوع جنبش مشروطه در ابتداي قرن 
بیستم که به دنبال محدود کردن قدرت مطلقه ي فردي به 
بلدیه  قانون  شکل گیري  باعث  بود،  مردمي  نهادهاي  نفع 
مدیریت  دموکراتیك  و  مردمي  نهاد  اساسنامه ي  عنوان  به 
ناکامي جنبش  اما  نسبتًا گسترده شد.  اختیارات  با  شهري 
تثبیت حکومت پهلوي در دوره ي رضاشاه  با  مشروطه و 
محلي  دولت  اختیارات  و  وظایف  از  برآمده  تمرکززدایي 
تمرکزگرایي  به  را  خود  جاي  مشروطه،  ي  دوره  شهري 
در قالب قانون بلدیه 1309 ه.ش داد. سقوط پهلوي اول 
تا  دوم  پهلوي  حکومت  لرزان  پایه هاي  و  ه.ش  در1320 
انجمن هاي  انبساط  دوره ي  ه.ش،   1332 مرداد  کودتاي 

محلي بود.
شبه  ه.ش   1328 ها  شهرداري  قانون  چند  هر 
بود؛  زیاد  آن  در  مرکزي  دخالت حکومت  و  دموکراتیك 
اما نسبت به دوره ي پهلوي اول مترقي بود. پس از 1332 
کنترل  و  دولتي  نیمه  محلي  نهادهاي  ایجاد  دوره ي  ه.ش 
یافته است.  ادامه  انقالب 1357 ه.ش  تا  شده آغاز شد و 
تمرکززدایي متجلي در قانون اساسي به وسیله ي شوراهاي 
اسالمي و قانون شوراهاي 1361 ه.ش، به خاطر بي ثباتي 
سیاسي، جنگ و وجود نیروهاي مرکزگریز اجرا نشد و تا 
1377 ه.ش به صورت نظام تمرکزگرا ادامه یافت. از این 
اجرا شد و  قانون محدود و ضعیف شده ي شوراها  سال 
متمرکز  نیمه  و  تمرکززدایانه  انگیزه هاي  بازخیزي  دوره ي 
ادامه یافت؛ اما در سال هاي اخیر برخي تحرکات انقباضي 
نهادهاي  مختلف  قوانین  است.  دیده شده  تمرکزگرایي  و 
محلي شهري ایران در یك سده ي اخیر گویای آن است که 
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قانونگذاران تفاوت محتوایي و ساختاري )به جز در تعداد 
اعضاي انجمن یا شوراي شهر( را براي شهرهاي مختلف 
کالنشهرهاي  و  شهرها  همه ي  نگرفته اند.  نظر  در  کشور 
ایران با هر میزان وسعت و جمعیت و هر گونه وضعیت 
سیاسي و اقتصادي، وضعیت یکساني از نظر نوع ساختار 
انجمن  اعضاي  انتخاب  )نحوه ي  محلي  دولت  الگوي  و 
شهر یا شوراي اسالمي، شهردار یا مدیر اجرایي و نهادهاي 
پیراموني آن( دارند. یکسان نگري و یکسان سازي الگوهاي 
متأثر  ایران،  پهنه ي سرزمیني  تمام  در  نهادي  و  ساختاري 
این  در  متمرکز  سیاسي  نظام  و  تکساخت  حکومت  از 
کشور بوده است. عمر بیش از یك سده ي دولت محلي و 
مدیریت شهري مدرن در ایران نشان مي دهد که نهادهاي 
تصمیم ساز حکومت مرکزي با کمك دستور، الیحه، طرح، 
به  »باال  تصمیم سازي  نظام  بخشنامه،  و  آیین نامه  مصوبه، 
پایین« و بدون توجه به پتانسیل هاي منطقه اي، فرهنگي، 
الگوي  و  نموده  طرح   ... و  سیاسي  اقتصادي،  جمعیتي، 
مدیریت شهري خود را به تمام شهرهاي ایران به صورت 

یکسان ابالغ و اجرا کرده اند.
محلي  دولت  الگوهاي  ساختارهاي  و  قوانین  بررسي 
شهري در کشور نشانگر آن است که به جز قانون بلدیه 
محلي  دولت  از  کمیسیوني  شبه  الگوي  که  ه.ش   1286
شهري را ارائه کرده است، در سایر موارد از دوره ي پهلوي 
شهري  امور  اداره ي  ساختاري  و  نهادي  رابطه ي  تاکنون، 
حکایت از آن دارد که نظام شورا-مدیر حاکم بوده است. 
اما نحوه ي انتصاب مدیر در دوره هاي مختلف تا حدودي 
با یکدیگر متفاوت است. به گونه اي که انتصاب مدیر بر 
عدم  دوره ي  و  ه.ش   1328 و   1309 بلدیه  قانون  اساس 
اجراي قانون شوراهاي اسالمی پس از انقالب )1358 تا 
1378( بیشتر تحت تأثیر نهادهاي قدرتمند غیردموکراتیك 
حکومت مرکزي بوده و در سایر موارد )قانون بلدیه 1286، 
قانون انجمن شهر 1334، قانون شوراهاي اسالمي 1375( 
از نهادهاي دموکراتیك مردمي تأثیر بیشتري پذیرفته است. 
مقایسه ي تطبیقي مدل شورا- مدیر در دولت محلي شهري 
آن  از  حاکی  اسالمي  انقالب  ي  دوره  با  انقالب  از  قبل 
نمایندگان  از  متشکل  شهر  شوراي  یا  انجمن  که  است 
منتخب محالت شهر بوده، اما در دوره ي بعد از انقالب 
به  مردم شهر،  همه  رأي  با  اسالمي شهر  اسالمي شوراي 
صورت یکجا انتخاب مي شوند. تغییرات متعدد در تعداد 
اعضاي انجمن شهر یا شوراهاي اسالمي شهر در دوره هاي 
انتخاب  نحوه ي  و  مختلف  شهرهاي  در  زماني  مختلف 

نشان  آن  انتخاباتي  مکانیسم هاي  و  اجرایي  مدیر  و  اعضا 
بیانگر آن است که دغدغه ي اصلي قانو نگذاران ایران در 
تعداد  و  نهادها  ظاهر  و  محلي، شکل  نهادهاي  خصوص 
اعضاي آن ها بوده است تا به نوعي مشروعیت حکومت در 
طیف گسترده قوانین دولت محلي را نشان دهند. به عبارت 
دیگر در بیش از یك صد سال قانون گذاري اداره ي امور 
شهري، عمدتًا شاهد نهادسازي، نمادسازي، الگوسازي شبه 
دموکراتیك و توجه به ظواهر دولت محلي شهري بوده ایم؛ 
معنادار دولت محلي  اختیارات  از  این در حالي است که 
شهري و توسعه ي قدرت آن کمتر سخن رفته است و در 

موارد زیادي جهت عکس داشته است.

6- نتيجه گيری و جمعبندي
در مجموع، جهت نیل به جایگاه مطلوب مدیریت شهری 
در کالنشهری چون تهران در درون نظام سیاسی اداری و 
مدیریت کشور، باید ارزیابی صحیح از وضعییت موجود 
به عمل آید و نقاط ضعف و کاستی ها بدرستی شناسایی 
گردند. این بر پایه مطاالت پیشینه و سیر تحول مدیریت 
شهری در کشور و شناخت الگوهای مدیریت شهری در 
وضعیت  با  کشور  وضع  مقایسه  سپس  و  جهان  و  ایران 
مطلوب قابل انجام است. ضمن آنکه نظرخواهی از نخبگان 
امر  این  به  اسنادی،  مطالعات  پشتوانه  بعنوان  نیز  موضوع 
به جایگاه مطلوب  کمك می کند. مهمترین موانع حصول 
مدیریت شهری در درون ساختار سیاسی و مدیریتی کشور 
جایگاه  به  دستیابی  راهکارهای  نیز  و  گردند  شناسایی 
مطلوب و واقعی مدیریت شهری در درون ساختار سیاسی 

و اداری کشور بدست آیند.
الزم است به موضوع مدیریت شهری، باید به صورت 
سیستمی نگریست که فرایندهایی در محیط درون و بیرون 
آن جاری است و اصالح این فرایندها می تواند خروجی 
بهینه را برای سیستم مدیریت شهری میسر سازد. در نگاه 
متغیرهایی  مهمترین  شهری  مدیریت  سیستم  به  فرایندی 
مقننه و مجریه  قوه  انتخاب  نظام  نظر گرفت،  باید در  که 
با  شهری  مدیریت  الگوی  در  است.  مالی  تامین  نظام  و 
نگاه فرایندی، باید توجه داشت که حکمرانان شهری اعم 
آیند.  می  سرکار  بر  چگونه  مجریان  و  سیاست گذاران  از 
یا  و  بوده  مردم  توسط  مستقیم  بصورت  آنان  انتخاب  آیا 
از  ترکیبی  یا  می شوند؟  انتخاب  مرکزی  حکومت  توسط 
بین حکومت محلی و حکومت مرکزی وجود  اختیارات 
دارد؟ همچنین در ارایه راهکارهای نهایی و برای ترسیم 
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به  توجه  با  شهری  مدیریت  جایگاه  و  وظایف  نقش ها، 
سیاسی  و  اداری  نظام  در  آن  مطلوب  و  شایسته  جایگاه 
کشور، باید تصریح گردد که بر اساس نقش ها و وظایف 
اعم  ارکان مدیریت شهری  از  برای هر یك  تعریف شده 
از قوه مقننه یا قوه مجریه شهری و نوع روابط و تقسیم 
ماموریت های اصلی شهرداری شکل  کار ملی هر کشور، 
بایستی  می گیرد. همچنین در بکارگیری مدلهای مدیریتی 
به محیط و به ویژه محیط خاص سازمانی توجه داشت، 

بدون شك با مدیریت کردن مناسب، تعامالت سازمان با 
محیط می توان هم بر محیط تاثیر گذاشت و هم به صورت 
این ظرفیت  از  بایستی  و  پذیرفت  تاثیر  از محیط  آگاهانه 
نظام  ساخت  و  ارتباطی  الگوی  تنظیم  در  مهم  قابلیت  و 

حقوقی و قانونی بهره گرفت.
بر  نظام حاکم  که  است  آن  پذیرفت  باید  که  حقیقتی 
بر  بسیط  نظام های  و  بوده  بسیط  نظام های  جزء  کشور، 
خالف نظام مرکب، دو دولت را در یك سرزمین برنمی تابد. 

شکل 2. الگوی بهینه مدیریت محلی در ایران
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در نظام های بسیط یك شخص حقوقی حکمرانی می کند. 
اما نکته ای که وجود دارد این است که علیرغم اینکه در 
قانون اساسی نظام »بسیط خاص« تعریف شده، و »بسیط 
برای  نیست ]چراکه شوراها مطرح شده است و  مطلق«  
دولت شریك قائل شده است[ اما تفسیر حقوقی از قانون 
نشده  نوشته  قوانین  سایر  آن  مبنای  بر  و  نشده  اساسی 
را  اساسی  قانون  ابتدا  شوراها  قانون  نویسندگان  است. 
و  نظر  که  گردد  دقیق مشخص  به طور  تا  نکردند  تفسیر 
نگرش قانون اساسی در مورد مدیریت سرزمین چیست؟ 
از ابتدا باید سکوت و صراحت قانون اساسی و روح آن 
بررسی می شد و بیان می گردید که مجوز قانون اساسی یا 
میزان و نوع مداخله ای که قانون اساسی در امر حکومت 
میزان  چه  به  شد  داده  سرزمین  عرصه ی  در  حاکمیت  و 
است؟ باید الگویی با سطح ملی و محلی تفکیك گردیده 
و نه آنکه در ابتدا بطور مستقیم وارد شوراها و تشریفات 
انتخابات گردد. بلکه ابتدا مأموریت را مشخص می نمود. 
در اینصورت، بدیهی است هر سازمانی از مأموریت شکل 
که  است  الزم  مطلوب،  وضعیت  به  نیل  برای  می گیرد. 
برخی  و  گردد.  تقسیم  قسمت  دو  به  مأموریت حکومت 
از  آندسته  و  مرکزی  و  ملی  دولت  عهده  بر  مأموریت ها 
مأموریتها که محلی است، بر عهده دولت محلی قرار گیرد. 
البته با توجه به اینکه نوع نظام حاکم، بسیط است و روح 
آنرا  اجازه  نیز  اساسی  قانون  و  سیاسی  ساختار  بر  حاکم 
نمی دهد، دولت محلی نمی توان داشت و بنابراین مدیریت 

محلی روی کار می آید.
در شکل شماره 2 شمای کلی الگوی پینهادی مدیریت 

محلی ترسیم شده است.
ضرورت دارد که وظایف اصالتی برای شهرها و برای 
محله ها یا سطح محلی قائل شد. این امر بدان سبب است 
که در واقع وظایف به سه دسته تقسیم می شود: اصالتی، 
وکالتی و مشارکتی. اینکه بیان می شود اصالتًا، یعنی فارغ 
از وکالت دولت باشد. قانونگذار تعیین کند که برای مثال، 
مدیریت  زباله،  دفع  وظیفه  مثل  پلیس  وظیفه  حوزه  در 
گورستان و ... که اصالتًا محلی است، دولت دخالتی ننموده 
باشد.  قرار داشته  اختیار سطح محلی  به طور کامل در  و 
قانونگذار معین می نماید که وظیفه امور بهداشتی، آموزش، 
آب، برق، گاز، فاضالب و ... اصالتًا محلی است. اگر این 
مشخص می گردید خیلی از موارد دیگر نیز تعیین تکلیف 
می شد. درحالی که در شرایط کنونی، دولت مثل طناب های 
طولی از باال شروع می شود و دنباله های این طناب فرضی 

به صورت طولی تا جایی به سمت پایین امتداد می یابد که 
به شهر و روستا رسیده و هیچ تفاوتی در سطوح ندارد. 
برای نمونه وزارتی همچون آموزش و پرورش، هم وزارت 
ملی است هم در شهر و هم در روستا فعالیت می کند. در 
صورتیکه الزم بود تفکیکی ایجاد گردد و آموزش عمومی 
امری محلی در نظر گرفته شود و سیاست گذاری  بعنوان 
آموزش های عالی امری ملی محسوب گردد. لذا آموزش و 
پرورش، مدرسه داری نکند و مدرسه ها در حیطه اختیارات 
شهرداری و دولت محلی باشد. توزیع، یا انتقال و فروش 

آب و برق و گاز نیز بدینسان امری محلی است.
قانون اساسی کشور نیز چنین منطقی را پذیرفته و ابراز 
می دارد که حاکمیت با مردم است و مردم سرنوشت خود 
که  می کنند  انتخاب  نماینده  دو  آنان  و  می کنند  تعیین  را 
و  نماینده  دیگری  و  ملی  در سطح  وکیل  یا  نماینده  یك 
نفر  دو  به  به  مردم  همینکه  است.  محلی  سطح  در  وکیل 
رأی می دهد یعنی پذیرفته اند که دو دسته از امور )ملی و 
محلی( مجزا است. یك دسته امور روزمره زندگی است 
که باید عوارض و مالیات محلی داد و یك نفر )منتخب 
سطح محلی( برای برای آن برنامه ریزی و اجرا کند. دسته 
مربوط می شود که  ملی  تنظیم روابط خارجی و  به  دیگر 
نفر دیگری )منتخب سطح ملی( آن را انجام می دهد. وقتی 
قانون اساسی دو نماینده در نظر می گیرد بدان معنی است 
قانون  که  هنگامی  است.  داده  ارایه  را  که چارچوب الزم 
اساسی بعنوان قانون مادر، چارچوب را ارایه کرده باشد، 
الزم است قوانین موضوعه بعدی این چارچوب را توضیح 
براند.  داده و به صورت واضح و شفاف، کار را به پیش 
ماهیت  براساس  را  محلی  دولت  کشور،  اساسی  قانون 
را  نشناخته ولی مدیریت محلی  به رسمیت  نظام سیاسی 
کامال پذیرفته است. حال، یکی از الیه های نظام مدیریت 
محلی، ماموریت است، الیه بعدی مدیریت و الیه ی دیگر، 
عملیات نام می گیرد که الزم است در طول هم چیده شوند. 
چنانچه این اتفاق میسر گردد و از مأموریت شروع شود و 
وظیفه مشخص شود ]که چه وظایفی باید مدیریت شود[ 
بقیه موارد تعیین تکلیف خواهد شد که شامل منابع مالی، 

سیاست گذاری و اختیارات و مقررات گذاری است.
صورت  واحد  مدیریت  یك  باید  محلی  مدیریت  در 
گیرد. در اینجا اصل کثرت در عین وحدت مطرح می شود. 
باال  در  را  وحدت  ولی  پذیرفت  پایین  در  را  کثرت  باید 
وجود  سیاست گذاری  در  وحدت  که  است  الزم  داشت. 
داشته باشد. نمی توان شهر را دست چند نهاد داد تا اداره 
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دست  را  کشور  ملی،  سطح  اداره  در  که  همانگونه  کنند. 
در  می رسند،  واحد  دولت  یك  به  و  می دهند  نهاد  یك 
رسید.  واحد  دولت  به یك  که  باشد  باید چنین  شهر هم 
آن،  سر  باالی  و  باشد  داشته  کابینه  باید  شهردار  بنابراین 
این  اینکه  ضمن  باشد.  داشته  وجود  قوی  شهر  شورایی 
بصورت  و  برمی خیزند  مردم  از  و  دموکراتیك اند  نهادها 
دموکراتیك اداره می شوند باید مسئولیت واحد و مشخص 

داشته باشند و پاسخگو باشند.
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