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Governing the City in Line with the Performance of Local 
Organizations by Examining Different Models in the World
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One of the most controversial issues in political geography is the role of local government and 
governance in the urban space. Governance deals with individuals and organizations that are 
involved in the decision-making and enforcement process. Today, by recognizing the patterns 
of governance, the city must be managed by them. The transition from idea to action, along with 
the structural and functional changes of government, require more than just a government, 
and other actors have an impact on improving the quality of life and well-being of different 
stakeholder groups. The present study, using a descriptive-analytical method, after examining 
the concept and different angles of the governance model, proves that in today’s cities, the 
management of the urban system is governed by the governance of local organizations.
The results show that governance at the micro-macro-spatial level is a step towards self-
organization of urban communities and fragmentation of government power that requires the 
involvement of citizens and social groups in addition to government actors. In fact, there are 
different ways in which local authorities are elected to govern the city.
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 یهاسازمان عملکرد راستای در شهری یانحکمر 
  جهان در متفاوت هایمدل بررسی با محلی

  

  PhD *ینیسادات حسنرجس

  گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  PhD یاحمد دعباسیس

  ایران تهران، تهران، دانشگاهجغرافیا،  دانشکده سیاسی، جغرافیای گروه
  
  دهیچک
 اعمال و محلی هایسازمان نقش سیاسی جغرافیای در بحث قابل موضوعات از

 حکومت، اجبارآمیز سنتی ابزارهای جدید عصر در .است شهر فضای در حکمرانی
 در محلی یهاسازمان و هاگروه بر مذاکره بر مبتنی و اقناعی ابزارهای و ناکارآمد
 در که پردازدمی هاییسازمان و افراد به حکمرانی .گیرندمی قرار نظر مد جامعه

 شناخت با باید امروز .دارند نقش تصمیات رایاج و گیریتصمیمفرآیند 
 ایده از حکمرانی"" انتقال .کرد مدیریت آنها وسیله به را شهر حکمرانی الگوهای

 یک از بیش چیزی به حکومت، کارکردی و ساختاری تغییرات کنار در عمل به
 یهاگروه رفاه و زندگی کیفیت بهبود در نیز بازیگران سایر و است نیازمند دولت
 -توصیفی روش کارگیری به با حاضر پژوهش .گذارند تاثیر نفعانذی مختلف
 دنبال به حکمرانی الگوی مختلف زوایای و وممفه به پرداختن از پس تحلیلی،
 حکمرانی دست هب شهری نظام مدیریت امروزی شهرهای در که است این اثبات
  .اجراست قابل محلی یهاسازمان
 مدیریت رایب کالن تا خرد فضایی سطوح در حکمرانی که دهندمی نشان نتایج
 که است دولت قدرت شدنتکهتکه و شهری جوامع خودسازمانی رایب گامی امور
 نیاز اجتماعی یهاگروه و شهروندان مشارکت به حکومتی بازیگران بر عالوه
 حکمرانی اعمال رایب جهان در محلی مسئوالن انتخاب هایشیوه واقع در .دارد
  .است متفاوت شهر در

  شهری مدیریت محلی، هایسازمان دولت، حکمرانی، :هاکلیدواژه
  
  ۱۱/۱۲/۱۳۹۸ افت:یدر خیتار
  ۲۵/۰۵/۱۳۹۹ رش:یپذ خیتار

  _ut.ac.ir65hossainy@ مسئول: سندهینو*

  

  مقدمه
 - دولت روابط مطالعه در جدیدی الگوی ارتباطات، عصر ظهور با

 باال به دولت قدرت حرکت به استدالل با که شد مطرح جامعه
 بیرون به و فروملی) (نهادهای پایین به فراملی)، هایسازمان(
 تنظیمی و ذیلی و صدر نقش خصوصی)، و غیردولتی هایسازمان(

پوراتیستی کور  -پلورال و کورپوراتیستی الگوهای و کرد رد را دولت
 و سیاسی آمریت به حاکمیت مفهومدر واقع  .را مطرح نمود

آن  هایزیرمجموعه طریق از حکومت که شودمی اطالق اقتداری
 اداره منظوربهیه و نیروهای مسلح ییعنی قوه مجریه، مقننه، قضا

 از حاکمیت مفهوم .کندمی اعمال را آن ایرانی خارج و داخلی امور
 تاریخی کارکرد .است مدرن دولت تکامل نتایج از تاریخی نظر

 معنی و حقیقت بنیادین سرچشمه که است بوده این حاکمیت
 تفاوت از هویت و خطر از امنیت نظمی،بی از نظم تشخیص رایب

 .]1[باشد
 هک خوب) اداره نظام( خوبی نمراکحی الگو گاهیجا انیم نیا در

 ت،یشفاف ،یشهروند ،ییپاسخگو ت،کمشار  لیقب ازی اصول شامل

 در مردم نقشی بررس رایب نهاستیا رینظا وی قانونمدار  ،یارآمدک
 و مردم ن،یلئو(مس تیمکحا اضالع تعامل زانیمی ز یربرنامهفرآیند 
 اواخر از هک خوب مرانیکح .است اهمیت زحای )یخصوص بخش
 اشارهی ندرایف بهی لک طوره ب است شده مطرح میالدی۱۹۸۰ دهه
ی گاهیجا و گیردمی لکش آن در قدرت اعمال و هاتصمیم هک دارد
 گریدکی با تعامل بهی خصوصی هابخش و مردم دولت، هک است
 مجامع در حاضر زمان در خوبی انمر کحی الگو .پردازندمی
 و فقر بستبن از خروج راه تنهای ارشناسک محافل وی المللنیب

 و زیگری محل سطح تیریمد و شودمیی تلقی افتگین توسعه
 نیدارتریپا و ترینهزینهمک ،تریناثربخش رایز ؛ندارد آن ازی ر یگز
 جهینت در و ایمنطقه توسعه هک استی تیریمد اعمال وهیش

  .]2[ددار  دنباله ب زین رای مل توسعه
 قدرت اعمال سازی""عقالنی رایب سازمانی "حکمرانی"، فن واقع در

 جوامع جادیا خوب،ی انمر کح بهی ابیدست زمهال .است سیاسی
ی هابخش و مردم دولت، نیب تعامل هک یطور ه ب .استی مدن

 بار کینزد ایگذشته تا هکنیاه ب توجه با .ردیگ صورتی خصوص
 طرف کی از است بوده دولت دوش به کامالً ی شهر  تیریمد میعظ
 از و ستین سریمی آسان وی سادگهب آن کتر  هک است شدهی عادت
ی ز کمر  دولت رایبی محل سطح به اراتیاختی واگذار  گرید طرف
 صورته ب رای محلی هاتیریمد هک کندمی جادیا را ترس نیا

 التکمشی برخ بروز باعث امر نیا هک آورد در خودسریی نهادها
 فرهنگ تیتقو ضمنی ستیبا بیآس نیا حل رایب .شودمی

 ارگزارانک در متقابلی ار کهم فرهنگ شهروندان، دری تیریخودمد
  .]3[شود جادیای محل ارگزارانک وی ز کمر  ومتکح
 که است پرسش این به پاسخ دنبال به حاضر پژوهش تاراس این در

رسد می نظر به ؟شود سازیپیاده باید شهر در یانحکمر  چگونه
های دولت همان یا شهری حکمرانی متفاوتهای مدل واکاوی
 راه سر بر اساسی موانع تواندمی هستندها شهرداری که محلی
 هایشیوه از هایینمونه بررسی .بردارد را حکمرانی مدل سازیپیاده

 رایاج رایب جهان شهرهای در حکمرانی و محلی مسئوالن انتخاب
 و شهری مشکالت رفع حل راه ترینمهم که شهر در یانحکمر 
  .است نگارندگان اصلی هدف است شهرها در مدیریت

  

  تحقیق روش
 کارگیری به با که است نظری هایپژوهش نوع از حاضر پژوهش
از  پژوهش این در .است گرفته صورت تحلیلی - توصیفی روش
 با همچنین .است شده استفاده اینترنتی و ایکتابخانه منابع
 شده تهیه پژوهش نوع با متناسب اشکال رورد افزانرم از گیریبهره
  .است

  تحقیق مفهومی چارچوب
 ایجاد را ثریوم ساختار باید شهری مدیران محلی:های سازمان
 ایجادفرآیند  .نماید تسهیل را شهروندان رفاه به دستیابی که نمایند
 کارگیری به سازماندهی .گویندمی سازماندهی را سازمان ساختار
 این در .]4[است استراتژیک اهداف به دستیابی رایب سازمانی منابع
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 واقع در .هستند سازماندهی نیازمند محلیهای سازمان راستا
 عهده به را شهر یرایاج امور و گذاریقانون امور مسئولیت

  .]5[گیرندمی
 را محلیهای سازمان سازماندهی هایسبک سیاسی، جغرافیدانان

 روابط نوع و اختیارات میزان براساس "محلی دولت" عنوان تحت
 در کهکنند می تقسیم عمده سبک سه به حکومتی قوای میان
 .است مشاهده قابل ۱ شکل

  

  
  محلی دولت سازماندهی هایسبک )۱ شکل

  
 سازمانی محلی، نهاد هاینمونه بارزترین از یکی شهرداری نرایبناب
 محل همان مردم نیازهای رفع رایب شهر همحدود در که است

 کانون عنوان به دولت هاشهرداری تشکیل در .شودمی تشکیل
 زیرا ؛کندمی ایفا محوری نقشی حاکمیتی، قدرت و انیحکمر  اصلی
 فصل و حل را مردم امور کلیه متوسط طور به ندنتوانمی هادولت
 و کردند تقسیم را خود اقتدار و اختیار قدرت، هحوز  نتیجه در کنند
 کمک خود اهداف از ایچاره انجام رایب محلی یهاسازمان از
  .گیرندمی
 توسط منحصراً  محلی امور و شهری مدیریت کشورها از بسیاری در

 اعمال شهر هایرایشو راهنمایی و نظارت با و هاشهرداری
 جرای امری شهری مدیریت نامزدهای میان شهر در رقابت .شودمی
 شورا شهردار، انتخاب .است جهان شهرهای اتفاق به قریب اکثر در
 و شهرها در غالباً  دموکراتیک و رقابتیفرآیند  یک در شهر انجمن)(
 صورت شهرشان هتوسع در شهروندان دادنمشارکت هدف با
  .]6[گیردمی

 با کشور اداره امر در هادولت که مشکالتی از رهایی رایب حکمرانی:
 مناسبی حل راه آن شیوه چگونگی و حکمرانی هستند روروبه آن
 جرای بیستم قرن پایان در "Governance" واژه .رسدمی نظر به

 و توسعه لمسای با رابطه در و داشته زیادی بسیار کاربرد و شده
 بسیار واژه این از دموکراتیک هایحکومت و دموکراسی همچنین
 قدمت از فارسی زبان در مفهوم این کاربرد .است شده استفاده
 در متفاوتی هایترجمه با علت همین به و نیست برخوردار زیادی
 معادل "Governance" .است شده مواجه جدید هاینامهفرهنگ
 و گریحکومت نظارت، فرمانروایی، حکمروایی، حکومت، هایواژه
 حکمرانی اوتاوا حکمرانی انستیتو دیدگاه از .]7[است مدیریت حتی
 ندهاییرایف و نهادها رسوم)، و آداب و واعد(ق هاسنت از ترکیبی
 چگونه ،شود اعمال باید قدرت چگونه کندمی تعیین که است

 در تصمیمات چگونه و دارند اعتراض و مشارکت حق شهروندان
 هایکمیته جهانی، بانک .]8[شوندمی اتخاذ عمومی مباحث زمینه

 برنامه و توسعه و اقتصادی هایهمکاری سازمان توسعه، همکاری
 سیستم :کنندمی تعریف چنین را حکمرانی متحد، ملل توسعه
 کارکردها ،هاسنت ساختارها، بین تعامالت از ایپیچیده

 ارزش سه وسیله به که (عملکردها) ندهارایف و )هامسئولیت(
 به .شودمی مشخص مشارکت و شفافیت پاسخگویی، یعنی کلیدی
 حکومت مدنی، جامعه و دولت بین روابط به حکمرانی تعبیر یک
 برنامه موسسه تعریف طبق .]9[شودمی مربوط شوندگانحکومت و

 تاریخ و نیست جدیدی و تازه مفهوم واژه این ملل سازمان توسعه
 پروسه حکمرانی .گرددمی باز بشری هایتمدن عمر به آن

 کلیه شامل و است هاتصمیم کردنعملیاتی و گیریتصمیم
 بسیار حکمرانی نرایبناب .شودمی غیررسمی و رسمی بازیگران
 است معتقد فوکو میشل .]10[است حکومت از ترگسترده

 به و قدرت مورد در تفکر از خاص و جدید شکلی ظهور ،حکمرانی"
 بر جدید رویکرد این .است" خاص جوامع برخی در آن کارگیری
 .دارد تاکید است دولت اطالعاتی تغذیه منبع که سیاسی تفکر
 انواع رایب فعالیت مناسب هایحوزه بازشناسی شامل سیاسی تفکر

 مشروعیت و قانونی فضای آنکه از پس .است حاکمیت مختلف
 جمعیتی، هایآمارگیری -دولتی هایفناوری شد تثبیت دولت

 امنیتی ابزارهای و بردارینقشه حقوقی، روندهای آماری، تحقیقات
 تحت اجتماعی رفاه هاینظام و تحصیالت ،)بهداشت همچون(

 هایفناوری این تمامی .شوندمی تبیین مرانیحک دورنمای تاثیر
 قدرت تقویت و یرایکا اجرا، ضامن امنیتی ابزارهای و دولتی
  .]11[هستند دولتی
 که است موضوعی .است حاکمیت ذاتی نتیجه حکمرانی نرایبناب
 یکدیگر، با اجتماعی یهاسازمان سایر و هادولت تعامل نحوه بر

 پیچیده جهانی در تصمیمات اتخاذ نحوه و شهروندان ارتباط نحوه
ها سازمان و جوامع آن طریق از که است ندیرایف و داشته تمرکز

 چه که کنندمی مشخص آن واسطه به و اتخاذ را خود تصمیمات
 انجام به را خود وظیفه چگونه و درگیرفرآیند  این در کسانی
  .]12[برسانند
 و دولت رابطه آن در که است امور اداره مدیریت حکمرانی
 کارآمد و موثر قضایی دستگاه قانون، حاکمیت براساس شهروندان

 معنای به حکمرانی دیگر عبارت به .باشد شده تنظیم دیپلماسی و
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 به که است غیررسمی و رسمی مقررات و ساختارها ندها،رایف وضع
 هاسازمان و افراد وسیله بدان که پردازندمی هاییروش تعریف
 تاثیر هاآن زندگی کیفیت و رفاه بر که تصمیماتی بر توانندمی
  .]13[کنند قدرت اعمال گذارندمی
 ٢ شکل در که است گذارتاثیر لفه مو چند خوب حکمرانیفرآیند  در
  .شودمی اشاره آنها به
  

  
  نگارندگان نظر از خوب حکمرانیهای لفهمو )٢ شکل

  
  هایافته
 در حکمرانی و محلی مسئوالن انتخاب هایشیوه از هایینمونه

  جهان شهرهای
 ایجاد و اروپا در شهری مدیریت مدل چهار بررسی به اینجا در

 به و شهری توسعه در اهمیتی زایح سهم که شهر خوب حکمرانی
  :میپردازیم داشته ملی توسعه آن موازات
 سیاسی رهبری اصل بر روشن طور به مدل این در :قوی شهردار مدل
 در مدل نیا .است یافته تبلور شهردار قالب در که شودیم تاکید

 فرانسه، ،ایاسپان است: مشاهده قابل اروپا شرقی یا جنوبی کشورهای
 یگر یباز شهردار مدل، این در .مجارستان و قبرس پرتغال، ،ایتالیا یونان،
 حقیقت در الگو این .است نیز یرایاج وظایف رایدا که است سیاسی
 شهر یک سطح در شهردار رایب جمهوری ریاست مشابه جایگاهی بیانگر
 از شورا تصمیمات رایاج ولئمس شهردار رسمی و دقیق بیان به .است
 نیا .است آن کارکنان و شهرداری سازمان بر نظارت و مدیریت طریق

 اکثریت کنترل شهردار که باشد دلیل این به است ممکن وضعیت
 و قدرت تقسیم که باشد آن سبب به یا دارد اختیار در را شورا سیاسی
 خصوصیات واردکردن طریق از یرایاج شاخه و شورا بین روشنی وظایف
 مثال عنوان به( محلی حکومت یک شکل در جمهوری ریاست جایگاه
  .است شده ایجاد) شهردار مستقیم انتخاب
 کشورهای در که جمعی رهبری مدل در :جمعی رهبری مدل

 مرجع شودیم دیده چک جمهوری و لوکزامبورگ ،هلند بلژیک،
 یرایاج کمیته دیگر عبارت بهیا  تخصصی بدنه یک گیریتصمیم

 از است یرایاج وظایف اکثریت ولئمس که کمیته نیا .است
 توسط و شودیم تشکیل حکومتی وظایف با شهر رایشو اعضای
 و رهبری جمعی طبیعت بر مدل این در .شودیم سرپرستی شهردار
  .]14[شده است تاکید سیاسی رهبری یا فردی یرایگتخصص بر نه
 یهانظام در اشتراک وجه نیترمهم :کمیسیون توسط رهبری مدل

 یرایاج بدنه یک که است آن مدل این از برخوردار شهری مدیریت
 و استراتژیک مدیریت وظایف که دارد وجودآنها  در تخصصی
 رایشو گاه مدل این از ییهانمونه در .دهدیم انجام را هماهنگی

 و انتخاباتی یهاستمیس تجدید و اصالح توانایی رایدا حتی شهر
 رایب شده گذاشته بنیان یرایاج یهابدنه ترکیب که است مقرراتی
 در دیگر سوی از .کندیم تعیین را محلی لیمسا در گذاریقانون
 شورا توسط که دایمی یهاتهیکم توسط یرایاج امور مدل این
 قلمرو و دورنما همچنین شورا .ردیپذیم انجام شوندیم ایجاد

 تصمیمات هاتهیکم نیا .کندیم تعیین را هاتهیکم این اختیارات
 مدیریت و کنندیم نظارتآنها  رایاج بر ،کنندیم آماده را شورا
 مصوب بودجه چارچوب در را خود اختیارات قلمرو با مرتبط امور

 و دانمارک سوئد، کشورهای در مدل این کاربرد .کنندیم پیگیری
  .]15[است شده شناسایی لتونی
 دو در اروپایی اتحادیه کشورهای میان مدل این :مدیر - شورا مدل
 همه مدل این در .ردیگیم قرار استفاده مورد ایرلند و فنالند کشور
 که است) شهر مدیر( متخصص مدیر یک اختیار در یرایاج وظایف
 مدیر این ایرلند در چه اگر .شودیم انتخاب شهر رایشو توسط
 شورا که محلی یهاحکومت انتصابات کمیسیون پیشنهاد براساس

 رایدا شهر رایشو .شودیم منصوب کند رد را آن تواندینم
 وجود این با .است عمومی یهااستیس با ارتباط در کلی اختیارات

 به شهر مدیر دست در که یرایاج و اداری وظایف در تواندینم
 انحصاراً  شهردار .نماید دخالت است حقیقی یرایاج رهبری عنوان
 صورت به کلی طور به و ردیگیم برعهده را شهر رایشو ریاست
 نقش عمدتاً  یو .پردازدیم فعالیت به شغل این در وقتنیمه

 اکثریت رهبری اگر یحت دارد) نمادین( یفاتیتشر و نمایندگی
 انجام یهایبررس .باشد داشته عهده بر را (شورا) بدنه این سیاسی
 از یک هیچ در مالت و انگلستان نمونه دوکه  دهدیم نشان شده
 کشورها این از هریک و رندیگینم قرار فوق چهارگانه یهاگروه
 توانیم مثال رایب .هستند شهری مدیریت انحصاری مدل رایدا
  .کرد اشاره زیر یهانمونه به
 المللیبین نظام در شهرجهان نام با آن از که توکیو شهرکالن در
 انتخاب وهم شهر انجمن)( رایشو انتخاب هم برندمی نام نیز

 عمومی انتخابات یک در و مردم مستقیم رای توسط شهردار
 شهردار و است شهری منطقه ۲۳ رایدا شهر این .گیردمی صورت
 قانون .دشومی انتخاب منطقه همان مردم توسط منطقه هر

 واحدهای قالب در را توکیو محلی هایدولت محلی، خودگردانی
  .دهدمی قرار عام محلی عمومی

 .دشومی انتخاب خلق کنگره توسط شهر رایشو پکن شهرکالن در
 به و گرددمی انتخاب کنگره توسط پکن خلق رایشو همچنین
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 این .است معاونان و شهردار شامل و شهرداری یرایاج تاهی منزله
 ،محلیهای سازمان کلی طور به .است شهری منطقه ۷ رایدا شهر
  :شوندمی تقسیم اصلی دسته سه به
  مختلف سطوح در محلی دولت -
  خودمختار یا مستقل هایدولت -
  خاص اداری نواحی هایدولت -
 نمایندگان توسط شهردار و شهر رایشو اعضای مسکو شهرکالن در

 مسکو شهر است ذکر به الزم .شوندمی انتخاب مسکو شهر کارگران
 فدراسیون هزیرمجموع جزء هر .است شهری منطقه ۲۹ رایدا

  .]61[است خاص گذاریقانون و یرایاج تاهی رایدا روسیه
 مردم مستقیم رای با شهر انجمن)( شورا اعضای پاریس شهر در

 باز دیگر انتخابات یک در نیز شهردار آن از پس و شوندمی انتخاب
 شهر این در است ذکر به الزم .شودمی گزینش مردم توسط هم

 رایشو بر عالوه شهر این .هست نیز فرماندار حکم در شهردار سمت
 شهرداری حقیقت در .است برخوردار نیز محله رایشو از شهرداری
  .]71[است دولت قانونی هنمایند

 انتخاب مردم رای توسط شهر رایشو اعضای آمستردامدر شهر 
 انتخاب را شهردار مدیره هیات نام به نفره۱۰ رایشو یک .شوندمی
 از برخی واگذاری شهر مدیریت هعمد هایویژگی از یکی .کنندمی
  ]18[است خصوصی بخش به امور
 مستقیم رای توسط شهردار و شهر رایشو اعضای برلین شهر در

  .است منطقه ۲۰ رایدا شهر این و شودمی انتخاب مردم
 رایشو توسط نیز شهردار و شهر رایشو اعضای لندن شهر در

 در .شودمی انتخاب »لندن شهر انجمن« نام به محلی و مردمی
 آن اعضای که دارد وجود محلی دولت رایشو ۲۶۰۰۰ انگلستان
  .اندشده انتخاب محلی واحدهای رایب که هستند کسانی

 شهر مرکزی رایشو نظر تحت شهر امور اداره استکهلم، شهر در-
  .ندارد وجود شهردار شهر این در و شودمی اداره
 سیاسی سازمان یک در آن شهری حکمرانی آمریکا، همتحد ایاالت
 .کندمی عمل متفاوت کامالً  سیاسی چارچوب یک در و فدرال
 واحدهای اساسی، قانون مدار درون در محلی هایسازمان کارکرد
 سیستم ایالت هر که حالی در .است شده داده قرار ایالت و فدرالی
 را خود خاص حکومتی قوانین و اساسی قانون محلی، حکومت
 سیستم به فدرالی هبست سیستم از آمریکا متحده ایاالت .دارد

 سیستم یک ایجاد هآماد را خود و کرده حرکت دوگانه فدرالیسم
 و قدرت تسهیم دنبال به که ایگونه به .کندمی متقابل اتکای

  .]19[است محلی ایاالت با مسئولیت
 یهاتیریمد انواع زمینه در ]20[مختلف منابع مرور کلی طور به

 مدیریت عمده مدل چهار وجود از حاکی ایاالت متحده در شهری
  است: کشور این در شهری
 شهری حکومت سنتی انواع جمله از شکل این :شورا و شهردار مدل
 صورتی در شهری حکومت از شکل این در .است متحده ایاالت در
 پیدا بیشتری قدرت و اختیارات شهردار یابد کاهش شورا قدرت که
- ضعیف شهردار شکل دو به توانیم را مدل این رو نیا از .کندیم

 حکومت شکل نیا .کرد تقسیم شورا -قوی شهردار شکل و شورا
 به) نفر٢٥٠٠ زیر( کوچک خیلی یا بزرگ شهرهای در معموالً  شهری
 شهری حکومت سیستم این آنجلسلس و نیویورک در .رودیم کار

 بین قدرت تفکیک شامل مدل این عمده یهایژگیو .دارد وجود
 قدرت رایدا شهردارو  شهر رایشو و مستقیم منتخب شهردار
 .دارد عهده به را گذاریقانون تر قد شورا که حالی در است یرایاج

 با و وقت تمام و شودیم انتخاب مستقیم طور به اغلب شهردار
  .است معین مقرری
 منتخب اعضای از کوچکی تایه شکل این در :کمیسیونی مدل

 و شهر یرایاج امور و اداره کلی یهااستیس درباره که کمیسیون
 نیگزیجا ،کنندیم گیریتصمیم شهر رایشو معمول وظایف نیز
 یا یک سییر کمیسیون اعضای از کی هر .شودیم شهر رایشو
 یا کمیسیون اعضای از یکی .هستند نیز شهرداری از بخش چند
 در همکار اعضای توسط یا مستقیم طور به شهروندان توسط

 یرایاج یسیر او .شودیم برگزیده شهردار عنوان به کمیسیون
 به شهردار .است ارجح وی نظر برابر طرایش در اما نیست شهرداری
 اعضا دیگر از تشریفاتی شکل به صرفاً  و است وتو حق رایدا ندرت

 مورد کمتر شهری حکومت از شکل نیا .شودیم متمایز کمیسیون
 این در موفقیت فقدان توجه عدم این لیدال .است شده واقع توجه

 منتخب اعضای میان قدرت پراکندگی و تفرق از ناشی سیستم
 یک دست در هاتیمسئول تمرکز درآنها  ناتوانی نیز و کمیسیون
شامل  مدل این عمده یهایژگیو .است واحد مرجع یا شخص

 موارد زیر است.
 یک شکل در کمیسیون اعضای عنوان به را افرادی دهندگانرای -
 .کنندیم انتخاب کوچک اداره تاهی

 شهرداری از خاصی بخش مسئولیت کمیسیون اعضای از یک هر -
  .دارند عهده به نیز را )بهداشتو  نشانیآتشمانند پلیس، (
 که شودیم انتخاب شهردار یا یسیر عنوان به اعضا از یکی -

 .دارد عهده بر را جلسات ریاست
  .است یرایاج هم و گذاریقانون وظیفه رایدا هم کمیسیون -

 گسترش حال در شهری حکومت از شکل این :شهر مدیر - شورا مدل
 سازماندهی روش از برگرفته مدیر -شورا شکل .است بسط و

 این که یزمان .است بیستم قرن اول ربع در تجاری یهاشرکت
 یرایشو با( شهر مدیر -شورا شکل شد، پیاده شهر حکومت در ایده

 نیقوان شورا شکل این در .گرفت شکل) منتصب مدیری و منتخب
 نرخ ،کندیم ییدات را بودجه ،کندیم تصویب را شهری مصوبات و

 .کندیم استخدام شهر رایب مدیری و کندیم تعیین را مالیات
 شهر ریمد .است تشریفاتی اساساً  نقشی رایدا نیز اینجا در شهردار

 شهری حکومت از شکل نیا .است نیز شهرداری یرایاج امور یسیر
 شهر، منشور به بسته .است جرای نفر١٠٠٠٠ باالی شهرهای در اغلب
 این با که شهرهایی جمله از .باشد ضعیف یا قوی تواندیم شهردار
 .کرد اشاره کسیفون گو،دیهسان به توانیم شوندیم اداره مدل
 .است زیر شرح به مدل این عمده یهایژگیو
 و گذاریسیاست و کندیم نظارت شهر کلی اداره بر شهر رایشو -
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 .دارد عهده بر را بودجه تنظیم
 را یفرد شهر، روزانه یهاتیفعال اداره و عملیات انجام رایب شورا -
 .کندیم استخدام مدیر عنوان به
 انتخاب یادوره شکل به و شورا اعضای میان از اغلب شهردار -
  .]21[شودیم

 یا ییگردهما :نماینده و باز شهری نشست و گردهمایی مدل
 و شهری حکومت اشکال جمله از باز/آزاد شهری نشست
 ایاالت نیوانگلند منطقه در بیشتر که است شهرداری گذاریقانون
 از کمتر شهرهای در شهری حکومت از نوع نیا .است جرای متحده
 از ضروری مواقع در منتخبین تایه .است جرای جمعیت نفر٦٠٠٠
 که موضوعاتی شرح و فهرست نآ در که ییهاهیاطالع انتشار طریق
 برگزاری خواستار ،است شده گنجانده شود گیریرای آن درباره باید

 برگزارکننده اعضای از یکی .شوندیم شهر نشست/گردهمایی
 را یک هر و خواندیم را جلسه دستور موضوعات بند به بند نشست
 رعایت پارلمانی قاعده و رویه شود مطمئن تا کندیم تشریح

 .شودیم گیریتصمیم و شمارش هارای کلیه نهایت در .شودیم
 یا باز شهری نشست/گردهمایی همانند نیز نماینده شهری نشست
 کنندهشرکت شهری افراد همه آن در که استثنا این با است آزاد
 حق منتخب افراد فقط شکل این در ترتیب این به .ندارند رای حق
 به را یاعده شهر افراد شهری حکومت شکل این در .دارند رای
 درباره آنان جانب از تا کنندیم انتخاب شهر نشست اعضای عنوان

 اعضا تعداد شهر اندازه به بسته .دهند رای بحث مورد موضوعات
 نفر٢٤٠تا  ٤٥ بین تواندیم شهر گردهمایی یا شهر نشست منتخب
 ،ریوهمشاین ماساچوست، در حکومت از شکل نیا .باشد متغیر
 را فوق مدل عمده یهایژگیو .است جرای ورمونت و کاتیکانکت
  .نمود بندیجمع زیر شرح به توانیم
 شهر نشست/گردهمایی یهابحث در توانندیم شهروندان تمام -

  .کنند مشارکت و یابند حضور
 شهر ساکنین طرف از یافراد نماینده، شهری گردهمایی شکل در -
 انتخاب شهر یهانشست یهایر یگرای در آنان نماینده عنوان به
  .شوندیم
 از یک هر موضوعات مختصر شرح و فهرست ،مکان زمان، -

  .شود رسانیاطالع عمومی اعالن طریق از باید شهر یهانشست
 عهده بر را نشست یهااستیس رایاج ولیتئمس منتخبین تاهی -

  .دارند
 متمایزی یهایژگیو شهری حکومت اشکال این از یک هر چه اگر
 مختلف اشکال بین یرایهمگ نوعی نشانگر اخیر تحقیقات اما دارند

 و شهر مدیر -شورا مدل بین ویژه به و اخیر دهه چند در حکومت
 درباره و ملی سطح در که پیمایشی نیدتریجد .است شورا -شهردار
 است گرفته صورت ICMA سوی از شهری یهاتیریمد اشکال
 از مدل دو ایاالت متحده شهرهای عمده اکثریت که دهدیم نشان

 خود شهرهای اداره رایب را شهری حکومت یهامدل مجموعه
 پاسخ پیمایش این به که شهرهایی از %٥٢ حدود .انددهیبرگز
 - شهردار مدل %٣٢ و شهر مدیر -شورا شهری حکومت مدل اندداده

 گونه همان .]22[انددهیبرگز هایشهردار  و شهرها اداره رایب را شورا
 از استفاده در ایاالت متحده و اروپا اتیتجرب شد مشاهده که
 .است تفاوت نیز و تنوع رایدا شهری مدیریت ممکن یهامدل
 معایب و مزایا است برخوردار بیشتری اهمیت از میان این در آنچه
  .]23[است مزبور یهامدل از یک هر کاربرد از ناشی
 از یکی شهرداری .هست شهری جا هر جهان تمام در نرایبناب

 شهر همحدود در که است سازمانی و محلی نهاد هاینمونه بارزترین
 تشکیل در .شودمی تشکیل محل همان مردم نیازهای رفع رایب

 قدرت و انیحکمر  اصلی کانون عنوان به دولت هاشهرداری
 هادولت زیرا است نموده ایفا محوری نقشی حاکمیتی

 در کنند وفصلحل را مردم امور کلیه متوسط طور به توانستندنمی
 از و کردند تقسیم را خود اقتدار و اختیار قدرت، هحوز  نتیجه
 گرفتند کمک خود اهداف از ایچاره انجام رایب محلی یهاسازمان

 عنوان به شهر محلی نیازهای رفع و مینات ضمن طریق این از و
 و مشاور سمت و شدند شناخته شهر راهنمای و کارشناس
 از بسیاری در .یافتند محلی و رفاهی امور در را دولت نمایندگی
 هاشهرداری توسط منحصراً  محلی، امور و شهری مدیریت کشورها،

 در رقابت .شودمی اعمال شهر های رایشو راهنمایی و نظارت با و
 به قریب اکثر در جرای امری شهری مدیریت نامزدهای میان شهر
 در شهر انجمن)( شورا شهردار، انتخاب .است جهان شهرهای اتفاق
 هدف با و شهرها در غالباً  دموکراتیک و رقابتیفرآیند  یک

 .گیردمی صورت شهرشان توسعه در شهروندان دادنمشارکت
 در فضایی سیاسی تقسیمات به توجه با امروزه اینکه نتیجه

 اما .دارند وجود مختلف محلی هایحکومت جهان، کشورهای
 سیستم تمرکز عدم یا تمرکز به توجه با و است نسبی آنها استقالل
 اما شودمی زیاد و کم مرکزی حکومت غیربسیط)، و (بسیط اداری
 حکومت هر و جداست »محلی حکومت از محلی، دولت« همقول
 هر به .باشد شده تشکیل محلی دولت چند از است ممکن محلی
 سایر و زندمی را اول حرف مرکزی دولت کشور ههم در حال
 اساسی قانون چارچوب در محلی هایحکومت و محلی هایدولت
  .کنندمی عمل
  آن وجودیی ایمزا وی محل مدیریت یا دولت فیوظا
 با ما امروز گفت باید قبل مباحث در شده هارای مطالب به توجه با
 ومتکح .میهست مواجه رانیا دری محل دولت و ومتکح نوع دو
ی محل دولت .است هااستان در ومتکح معادل عام طور بهی محل
 هک استیی نهادها دست در هک استی قدرت معادل خاص طور به

 و شوراها مانند است محلی دولت نامه بی محل ومتکح درون
 دست بهی محل امور یاداره ،یادار  زکتمر  عدم در. ]24[هایشهردار 
 .شوندمی انتخاب محل اهل طرف از هک استی ماموران و شوراها
 و شودمی میتقسی متعدد یهابخش به شورک قلمرو نرایبناب
 یعهده به ماتیتقس از کی هری عموم امور ازی برخ یاداره
 .]25[دشونمی انتخاب آن نهکس طرف از هک استی مقامات
 و بودجه بای محل هایحکومت درون مزبوری محل هایسازمان
ی لک طور به. ]26[پردازندمی امور یاداره به خود به مربوط التیکتش
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 فیوظا و هاتیمسئولی محل دولت که ردک انیب توانمی
 شده داده نشان ۳ لکش درآنها  ترینمهم از هک داردی شمار یب

  .)۳(شکل  است

  

  
  یدولت محل فیوظا )۳شکل 

  
 اهداف به لین منظوربه استواری گام تواندمیی محل دولت وجود
 هایبرنامه شبردیپ و المللنیب روابطی راستا در هک مدت بلند
 در مردم مستقیم نظارت و دخالت ،از یک سو .باشد استی فرامل
 و ملی بزرگ نهادهای به گیریخرده از خود یروزانه زندگی امور

 هایناتوانی به را محلی هایکاستی و آمد خواهند کوتاه کشوری
 و حرکت قدرت نتیجه در و زد نخواهند پیوند کشوری نهادهای
 سوی از .کرد نخواهند محدود را ملی پایه بلند هایمقام پویایی
 خواهد فراغت نیز دولت مردم، توسط محلی امور انجام با دیگر
 خود سراسری و ملی هایکوشش و فراشهری امور به تا یافت
 کارها در مشارکت رایب مردمی شوق و شور .کند کارگردانی خوبیبه

ی ابیدست در مردم اتینظر از جستنی ار ی نرایبناب .یابدمی افزایش
 کیتشر و دیترد و کش رفع و قتیحق به شتریب و بهتر هرچه
 توافق و اجماع صورت در و ]27[است مطلوبی امر ی جمعی مساع
 کلی طور به .]28[شودمی حاصل امور حل رایبی ر یگمیتصم ،نظر

 امور بهتر مدیریت رایب محلیهای سازمان دسته ب حکمرانی
  کرد: اشاره زیر مزایای به توانمی کهشود می ایجاد شهری

 جسمی و ذهنی سرشار منابع از گیریبهره در ملی ییآر کا تراز -
 امور با مردم میان پیوند ینتیجه در و پذیردمی برونی تظاهر مردم
 از حالت و شودمی ایجاد مردمی یگانگی و دلبستگی نوعی محل
 سازندگی و مثبت یروحیه و یابدمی کاهش مردمی بیگانگی خود
  .شودمی پدیدار

 به دیگران و خویش کار حاصل از عملی استفاده با مردم -
  .برندمی پی انسانی کوشش و کار از قدرشناسی

 به را آنان انگیزه گیریتصمیم هایکانون با مردم مستقیم پیوند -
 رایب را بهتری و تازه هایشیوه و کندمی تقویت ابتکار و نوآوری
  .آوردمی فراهم خدمات یهارای

  .آیدمی پدید مردم میان سویه چند و سویه دو ستدهای و داد -
 محلی امور در خود مستقیم هایدخالت کاهش با دولت -

 محلی و جزیی ی،رایاج کارهای در را خویش قدرت اندکاندک
  .دهدمی کاهش

 روی جای به خود زندگی و محل هایدشواری رفع رایب مردم -
 و کوشش به و آیندمی خویش سوی به دولتی نهادهای به آوردن
  .زد خواهند دست تالش

» ملت و دولت« که است این وضعی چنین یجسته بر ینتیجه -
  .]29[نهاد خواهند گام ویژه راهی در
 هایآبادانی و خدمات جهت از کشور مختلف شهرهای میان -

 در رقابت این چون و گرفت خواهد صورت رقابت و مقایسه شهری
 کمک نه و است مردم خود هایکوشش از ایمقایسه حقیقت
 و پرداخت خواهند خود از گیریخرده به ناگزیر مرکزی دولت
 کنند، پیدا دولتی دستاویز موجود هایسستی رایب بتوانند آنکهبی
  .آورد خواهند روی خویش کار اصالح به
 و شد خواهد پدیدار است ارجمند ایپدیده که خود از ارزشیابی -

 درونی سازندگی و خودسازی به را خود جای دیگران از گیریخرده
  .داد خواهد

 پرداخت خواهد کشور در اساسی هاییابیجهت به مرکزی دولت -
 ،دستورها دولت کاردانی و شایستگی به اعتقاد با نیز مردم و

  .گرفت خواهند پی را آن ملی هایبرنامه و هاراهنمایی
 تریناصیل از محلی امور در مردم گسترده دخالت نرایبناب
 انگیزشوق و سودمند تجربه .آیدمی شمار به ملی رشد هایشیوه
 به پرداختن رایب را مردم رغبت جمعی امور یاداره در محلی
 هاینتیجه بر تکیه با را آنان و کندمی تحریک ملی تربزرگ کارهای

 هایمشارکت به آوردمی دست به محلی مشارکت از که سودمندی
 رواج باعث جهینت در و گرداندمی راغب کشوری و ملی بزرگ
  .]30[شودمیی راسکدموی الگوها
 نواحی و شهرها به اشاره با جدید شهری سیاست است توجه شایان

 داریسرمایه هایمحیط سایر شهرهای همچنین و متروپلیتن
 هده اواخر در .شد تبدیل تحقیقاتی مهم هحوز  به پیشرفته،
 چارچوبی عنوان تحت سندی اروپا هاتحادی کمیسیون میالدی۱۹۹۰
 به زیر اصول آن در که کرد منتشر پایدار شهری هتوسع رایب عملی
  .بود شده مشخص شهری حکمرانی هایستون عنوان

 سطح ترینپایین به گیریتصمیم آن طریق از که اختیار تفویض -
  .گرددمی محول مقتضی

 قلمروهای در همزمان شهری لیمسا آن طریق از که یرایهمگ -
 محیطی)زیست و اقتصادی اجتماعی، (فرهنگی، متقاطعی سیاسی
  .گیرندمی قرار رسیدگی مورد

 جمعی و خصوصی یهابخش و شهروندان ورود بر که مشارکت -
  .کندمی کیدات شهری بازتولید هایطرح به
 سیاست اولویت در را محیطیزیست هاینگرانی که پایداری -

  .دهدمی قرار شهری
 پتانسیل هتوسعبرای  بازار مز مکانی از استفاده که بازار ییآر کا -

  .ستشهرها اقتصادی
انواع  ظهور با شهرها اروپایی هاید نهادی ندهاییآر ف این مالحظه با

 یرایهمگ هدف با نهادی ظرفیت بر مبتنی حکمرانی، محلی قلمرو
فرآیند  در متضاد عالیق و اجتماعی هایگروه ،هاسازمان
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 بر کیدات زمینه همین در .بود همراه ایمنطقه و شهری ریزیبرنامه
 از برخی اجتماعی یرایهمگ و انسانی جمعی ساختارهای یرایهمگ

 بارز ویژگی عنوان به باوری صنف شناسایی به را شهری کارشناسان
 اهداف امر این که داده سوق شهری حکمرانی بنیادی الگوی
 و اجتماعی انحصار اقتصادی، رشد مثل متضادی حتی و متفاوت
 این براساس که جایی تا آوردمی گردهم را مشارکتی دموکراسی
 بر مبتنی عدیبُ تک محور( رشد برنامه با شهری حکمرانی دیدگاه،

 تعریف خصوصی) عمومی هایفعالیت و اقدامات کارگیریه ب
 ،بخشدمی رونق را محلی اقتصاد نهایتاً  مدل، این که شودمی

 .دهدمی نشان را امر این نیز شهری رشد ادبیات که همچنان
 دو در اما است میسر شهری مدیریت هایمدل درک چه اگر امروزه
 یهاسازمان مدیریت اهمیت افزایش شاهد شدت به اخیر هده

 به امر این .ایمبوده جهان سراسر در هاشدنمحلی و محلی
 در جدید بازیگران ظهور با همراه شهری، بین رقابت و تمرکززدایی

 ظهور علمی بحث در .است شده منجر فروملی هایحوزه
 حکمرانی و توسعه هایاستراتژی بر آن تاثیر و محلی هایسازمان
 که است واداشته تحلیلی دیدگاهی اتخاذ به را کارشناسان شهری

 و سیاسی اجتماعی، روابط محلی مقیاس سنتی مرزهای از
 به منجر تحلیل از وسیعی طیف چنین .رودمی فراتر اقتصادی
 در جغرافیایی مقیاس مفهوم مجدد انتقادی ارزیابی و کشف

  .]31[است بوده مدیریتی مطالعات
 حرکت بررسی شهری، هایسیستم مدیریت تحلیل دربنابراین 
 اساس شهرها میان خدمات هعرض و اطالعات کاال، جریان و مردم
 در موجود هایتفاوت که سانبدین .رودمی شمار به کار

 تبیین کاال و اطالعات مردم، انتقال طریق از شهری هایسیستم
 گوناگون هایشکل به شهری بین هایجریان و هاحرکت .شودمی
 که است حکمرانی سیستم از ییجز شهری مدیریت .شوندمی دیده

 سیستم رایب دولت که نقشی .است شهر امور هادار  هدفش
 .سازدمی روشن را هدف این تعریف شودمی لیقا شهری مدیرست
 نیروهای واگریانه) یا انهرایهمگ( تمرکز کانون شهری مدیریت
 .است شهری فضاهای دهندهتشکیل سیاسی اجتماعی، اقتصادی،
 مدیریت سیستم هدف باشد چه هر تعریف این که نیست تردیدی
 از آن با همسویی ضمن و بوده ملی اهداف به نیل رایب شهری
 این هایبرنامه که است دلیل همین به .کندمی پیروی آن کلیات
 در عموماً  شهر امور ساماندهی رایب سیاسی، غالباً  سیستم
 .دشومی تدوین کشور جاری قوانین و کالن هایبرنامه چارچوب
 اجتماعی روابط و سازمانی مناسبات در شده گرفته کاره ب منطق
 حکمرانی متولی یهاسازمان و سساتمو توسط توانندمی که

 طریق از شهری حاکمیت حیطه در آیند در اجرا مرحله به شهری
 بازیگران میان افقی روابط ماهیت با دولت و شهرها جدید روابط
 هایشیوه در تغییر با و عمومی هایسیاست درها سازمان و فضا
 هایفزاینده هایقدرت با نیز و هارقابت با عمومی مداخالت سنتی

 دولتی هایسازیتصمیم در مشروع اقتصادی هایشخصیت
 و ریزیبرنامه جایگاه و وظایف اساس این بر .شودمی متمایز

  .نمود تعیین زیر شرح به توانمی را شهری مدیریت یرایاج
 توانمی را نقش این :حکمران عنوان به محلی یهاسازمان نقش
 سیستمیدرون و سیستمیبرون روابط قالب در صورت دو به

  کرد: بررسی
 نظام مورد در شهری ریزیبرنامه و مدیریت روابط اول، قالب در -۱

 مطالعه و بررسی ریزیبرنامه باالتر سطوح و ریزیبرنامه عمومی
 آنها هماهنگی سطوح این در توجه قابل موضوع ترینمهم .شودمی
  .است یکدیگر با
 ،اقتصادی فیزیکی، جامع هایبرنامه تهیه دوم، قالب در -۲

 عنوان به محل کارآمد توسعه رایب الزم مالی و اجتماعی
  .گیردمی قرار توجه مورد سیستم وظیفه تریناصلی

 در سعی امور، بهینه مدیریت هدف با شهر در حکمرانی
 دلیل همین به دارد شهری عناصر روابط و سیستم کردنهماهنگ
 و عواملشود می باعث فن این بودن ایرشتهمیان و گستردگی
 بدون که نحوی به داده، شکل تغییر آن در مختلفی پارامترهای
 نظام در عناصر از یک هر میزان و روابط و عناصر این شناخت
 منعطف و ثروم منسجم، نظام یک تواننمی هرگز گیریتصمیم
  .]32[آورد پدید گیریتصمیم
 گسترده بسیار سازمان یک یرایاج اداری لحاظ به شهری حکمرانی

 شهر یک امور هادار  رایب الزم و متنوع و متعدد عناصر بر مشتمل و
 شامل را ایگسترده عملکردی طیف عناصر این چند هر .است
 محلیهای سازمان اصلی و مرکزی عنصر حال هر به اما شوندمی

 به و سیستم هشد تدوین عملکردهای تمامی در که است شهرداری
 شهرداری واقع در .است ربطیذ و دخیل یرایاج و اداری امور ویژه
 شهر اجتماعی و سیاسی مدیریت مهم عناصر جزء سو یک از

 سیستم یرایاج عنصر ترینمهم دیگر طرف از و شودمی محسوب
 دنیا مختلف کشورهای از بسیاری در .است شهری مدیریت
 یک طریق از که است» شهردار« سیاسی و یرایاج مقام ترینعالی

 کلیه تمرکز و رسدمی قدرت به انتخاباتی و دموکراتیکفرآیند 
 شهری مدیریت خصوص در هایگیریتصمیم و هاسازیتصمیم
 مدیریت در .گیردمی صورت شهرداری یا شهری حکمران توسط
 مرکز و قدرت کانون سه در را حکمرانی اضالع توانمی شهری
  .)۴(شکل  کرد بررسی گیریتصمیم
در طول  بایستمی حکمرانیفرآیند  :ارزشیمدیریت ) الف

با توجه به جایگاه  .های حاکمیتی و ملی باشدرویه ها وسیاست
اعتقادی و مذهبی بین مردم هر شهر از موقعیت منحصر ، مردمی

  به فردی برخودارند.
شهرداری سازمانی است که در محدوده شهر مدیریت عمرانی: ) ب

برای رفع آن دست از نیازهای عمرانی و رفاهی مردم شهر که جنبه 
سیسات شهری که باز ات ایپارهمحلی دارد و نیز برای ایجاد و اداره 

شود. اموری مربوط به نیازهای مردم همان محل است تشکیل می
و معابر،  هاهمچون توسعه فضای سبز، تعریض و گسترش راه

  .]33[از آن جمله است غیرهصدور پروانه ساختمان و 
مدیریت سیاسی شهرها غالبًا در دست  مدیریت سیاسی:) ج
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شخصیت  ترینعالیمنتخبان انتخاباتی مردم است. این افراد که 
شوند از سیاسی هر شهر یا به عبارتی حوزه انتخابیه محسوب می

طریق حضور در مجلس و وضع و تصویب قوانین پارلمانی 
توانند نقشی مهم در جذب و تجهیز منابع در راستای توسعه می

تمرکز در  داشته باشند و با استقرار و شانانتخابیهشهری در حوزه 
  کنند.ایفا میحکمرانی شهرها نقشی مهم در 

 یکی از دیگر اضالع مدیریتی مدیران ادارات و مدیریت اداری:) د
سای ادارات برق، آب و فاضالب، ونهادهای دولتی هستند. ر

گیری در از این دست مناصب تصمیم غیرهمخابرات، امور دارایی و 
سفانه آنچه در خصوص اشوند. متحوزه هر شهر محسوب می

و  هاگیریت. ناهماهنگی در تصمیمدر حال گسترش اس حکمرانی
ها در عرصه مدیریت شهری است. شکافی که هر روز سازیتصمیم

بیشتر شده و با توجه به افزایش نیازهای شهرنشینان و شهروندان، 
د. مدیریت ناپایدار و شوابعاد و پیامدهای آن متوجه شهروندان می

 هاینصبسیاسی، عزل و  هایسوگیریثبات شهری به دلیل بی
های قدرت جناحی و گاهًا جنگ قدرت و درگیری میان کانون

شهری، ناهماهنگی تصمیمات گرفته شده میان اضالع مدیریت 
های توسعه شهری از در نتیجه تضعیف ظرفیت غیرهشهری و 

  جمله پیامدهای فوق هستند.
  

 
   های محلیحکمرانی سازمانفرآیند  در طی زوایای مدیریت شهری )۴ شکل

  
 بررسی با محلی یهاسازمان عملکرد راستای در شهری یانحکمر 
  جهان در متفاوتهای مدل
 سیاسی مطالبات و ملی آگاهی افزایش با جهان کشورهای اکثر در
 محل مدیریت در بیشتر مشارکت خواهان شهروندان اجتماعی، و

 جادیا رایب تالش مطالبات نیا ازی کی .هستند خود زندگی
 ملی فضای سیاسی سازماندهی و داخلی مطلوب سیاسی مدیریت
 توجه با .شودمی یاد آن از ارآمدک حکمرانی عنوان تحت که است

 دولت گفت توانمی مختلف کشورهای در شهری مدیریت نوع به
 بهتر هادار  رایب .است محل کی در دولت هشدکوچک هنمونی محل
 جهینت در و مردم به بهینه خدمات هیارا و محل آن هایبرنامه
 امر نیا .است شورک در محلی نیقوان رایاج و امور ثروم تیریمد

 و حکومت از مردم سیاسی حمایت و اجتماعی رضایت باعث
 اقتدار باعث که است ملی قلمرو در بخشرضایت هایبرنامه رایاج
 مطلوب مدیریت و کشور سیاسی حاکمیت مطلوب تداوم و ملی
  .دشومی ملی فضای
 در حکمرانی ایجاد در محلیهای سازمان عملکرد ذیل یمحل دولت
 برایی محل هایبرنامهی رایگتیغا و بهتر تیریمد وجود باعث شهر
 در فرهنگ و اقتصاد ت،یریمد است،یس امر در توسعه به دنیرس

 دری اصلی اسیس نهاد دولتن رایبناب .شودمی ملی مرزهای داخل
ی جا به دیبا ]34[ومتکحی اصل ندهینما عنوان به و است شورک کی

 داشته توجه المللنیب امور به شورک مردم روزمره امور به پرداختن
 همه .ندک واگذار ملت خود به را نیسرزم قلمرو داخل امور و باشد
 منطبقی محل دولت کی رایدا خودی اساس قانون براساس هادولت
 محلی هایدولت هتوسع و ایجاد به توجه .هستندی مل دولت بر

 ازی کی واقع دری محل دولت .است حاضر قرن مشخصات از یکی
 به محل امور سپردن با نیمسئول و استی ز کمر  دولتی بازوها
 به توانندمی محل آن) هاشهرداری و (شوراها مردم هاینماینده

 و ایمنطقه ملی، فضایی هایمقیاس در هکی تر یضرور ی ارهاک
 هایبرنامه هم جهینت در و نندک توجه بهتر و شتریب است جهانی
  .ردیگ انجام احسن نحو بهی فرامل وی مل هایبرنامه هم وی محل

 را شهر در حکمرانی ایجادهای سازه باید شهری مدیران بنابراین
فرآیند  .نماید تسهیل را شهروندان رفاه به دستیابی که نمایند ایجاد
  .گویندمی سازماندهی را سازمان ساختار ایجاد

  

  گیرینتیجه
 بازیگران ترینمهم از یکی دولت که دهدمی نشان تحقیق نتایج
 دولت و است جمعی منافع مسلط کنندهبیان و جامعه سیاسی
 عمومی بخش و خصوصی بخش منابع میان تعامل در کوشدمی

 ناتوان و اناکار  موارد بیشتر در اما نماید ایجاد همکاری و تعامل
 که محلیهای سازمان حکمرانیفرآیند  راستا این در .کندمی عمل

 بهاند کرده یاد محلی دولت عنوان به آن از سیاسی دانانجغرافی
 اعمال سازیعقالنی رایب سازمانی حکمرانی .آیدمی هادولت کمک
 قدرت تعدیل پی در حکمرانی مدل نرایبناب ،است سیاسی قدرت
 حکومتی سیستم چون است متفاوت مختلف کشورهای در دولت
 ندهاییآر ف یا هاپویش به و است متفاوت باهم کشورها
 و دولت هایتعامل قدرت، اعمال چگونگی گیری،تصمیم

 مانند گوناگونی عوامل .دارد اشاره )هاگروه و (افراد شهروندان
 اقتدار به حکمرانی نیاز نظارت، و کنترل ها،سیاستگذاری ،اریخت

 یهاسازمان و نهادها ،هاشبکه سرانجام و قانونی و سیاسی
 محلی دولت همان یا محلی یهاسازمان نقش ایفای در اجتماعی

 حکمرانی فن توجه قابل نکات از .دارند دخالت حکمرانی در

مدیریت شهری و کیفیت 
زندگی شهری

مدیریت شهری و متنقش 
شهروندان

مدیریت شهری و تقویت 
ساختارها و نهادهای 
خصوصی و غیرخصوصی

زوایای مدیریت شهری
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 قانون حاکمیت مردم، مشارکت میزان مانند مواردی به توانمی
 کشور، یرایاج نظام در گیریتصمیم و قانون شفافیت نافع،
 عمومی وفاق و همدلی ایجاد قانونی، هایچارچوب در گوییپاسخ
 ها،فعالیت تناسب به مساوی حقوق از برخورداری کشور، در

 مسئولیت، مانند مواردی حکمرانی در .کرد اشاره ییآر کا و اثربخشی
 نشان مطالعه این .دارند ایویژه جایگاه سیاسی انصاف و عدالت
 امور مدیریت رایب خرد فضایی سطوح در حکمرانیکه  است داده
 دولت قدرت شدن تکهتکه و شهری جوامع خودسازمانی رایب گامی
 و شهروندان مشارکت به حکومتی بازیگران بر عالوه که است
 مسئوالن انتخاب هایشیوه واقع در .دارد نیاز اجتماعی یهاگروه
 باید .است متفاوت شهر در حکمرانی اعمال رایب جهان در محلی

 باشند فراهم الزم هایزیرساخت و فرهنگی ایدئولوژیکی، بسترهای
 غیر در .کند رشد سرعت به جامعه یک در دموکراتیک فرهنگ تا
 و زابرون صورت به جامعه یک در حکمرانی ایجاد صورت این

  .داشت نخواهد را الزم ییآر کا و بود خواهد تصنعی
  
 توسعه و مدیریت در که شهری محترم مسئولین از :قدردانی و کرتش

 فضا سیاسی آمایش وزین مجله محترم مسئولین و هستند کوشا شهری
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