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  چکیده
تجربیات جهانی نشانگر . در ارتباط با نحوه اداره شهرهاست، یکی از موضوعات کلیدی مدل مدیریت شهری

در .  چارچوب نهادی و قانونی مشخص است وویژگی ها، ی گوناگون اما برخوردار از تعریفکاربرد مدل ها
ز مـدل   ، تاکنون در هیچ یک از متون قانونی، نامی ا         صد ساله تشکیل نهاد شهرداری      یک د سابقه ایران با وجو  

ی مدیریت شهری در ایران نشان می دهد مدل هابا این حال بررسی سیر تطور . مدیریت شهری برده نشده است
دل هـای مختلـف     در این مقاله م   . ج ترین مدل مدیریت شهری بوده است      ، رای  مدیر شهر  –تاکنون مدل شورا    

ریت شهری در ایران ی مدیمدل هارهای اروپایی و نیز سیر تطور مدیریت شهری در امریکا و بسیاری از کشو
و نقایص این مدل    ، آسیب ها     مدل کنونی مدیریت شهری در ایران       پس از تحلیل   همچنین. بررسی شده است  

هد مهم ترین نقاط ضعف مدل رایج در بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان می د    . شناسایی شده است  
 بودن وظـایف  ، محدودکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصیعدم تف: ی ایران عبارتند ازشهرهامدیریت  

، ضـعف مکانیـسم هـای    ره امور شهر در تمام شهرهای کـشور ، یکسان بودن مدل ادانهادهای مدیریت شهری 
ای زیـر   ای و منطقـه  ، عدم شکل گیری شوراهای محلـه  شهردارنظارت و تعادل بخشی در تنظیم رابطه شورا و     

 .مجموعه شوراهای شهر و نحوه انتخاب اعضای شورای شهر

  .شهردار، شورا، ایران، مدیریت شهری، مدل های اداره امور شهر:  ها کلیدواژه
  

 مقدمه

امور کـشور   ،  نبر اساس اصل ششم قانو    است و   بر اساس اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران جمهوری اسالمی           
نمایندگان مجلس شورای اسـالمی، اعـضای شـوراها و            از راه انتخاب رئیس جمهور،      و  عمومی ی آرا ءباید به اتکا  
بر طبق اصل .  اداره شود،ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد نظایر این
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ن از  آی استان، شهرسـتان، شـهر، محـل، بخـش، روسـتا و نظـائر                عنی مجلس شورای اسالمی، شورا    یشوراها  ،  هفتم

ی و افـزایش اختیـارات محلـی اهمیـت          یـ شوراها در تحقـق تمرکـز زدا      . ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند      
، قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایـران را قـوه مقننـه، قـوه مجریـه و قـوه                     اساسی اصل پنجاه و هفتم قانون    . دارند

  .شمرده که زیر نظر رهبری فعالیت دارندقضائیه بر
هایی که قانون اساسی برای دولت برشمرده و ساختار کنونی اداره امور، کشور ایـران در   مسؤولیتبا توجه به   

  اگرچـه سـابقه تمرکـز زدایـی و شـکل گیـری        . دسته کـشورهای دارای نظـام متمرکـز اداره امـور قـرار مـی گیـرد                
        مجلـس شـورای ملـی و تـصویب قـانون ایـاالت و والیـات و قـانون بلدیـه بـاز                  حکومت های محلی به اولین دوره     

  . می گردد، اما هیچ گاه، نهادهای مذکور از توان و استقالل کـافی بـرای ایفـای نقـش خـود برخـوردار نبـوده انـد                          
       د، نخـستین گـام جـدی دولـت بـرای تمرکـز زدایـی و ایجـا                 1378شکل گیری شوراهای اسالمی کـشور در سـال          

آنچـه در ایـن مقالـه    .  بـه شـمار مـی رود   1357ظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقالب در سال      ن
در ایـن مـدل شـهردار و شـورای          . مدل اداره امور شهر در ایران اسـت       مورد توجه قرار گرفته است، آسیب شناسی        

، تـاکنون در عمـل امکـان اسـتقالل و     امـور در ایـران  اگرچه نظام متمرکز شهر مهم ترین عوامل تاثیر گذار هستند،   
 مقاله نخست مـدل هـای رایـج اداره امـور شـهر در               ایندر  . خودکفایی نظام مدیریت شهری را فراهم نساخته است       

سپس سیر تطـور مـدل هـای مـدیریت شـهری در ایـران را مـورد                  . کشورهای امریکایی و اروپایی بررسی می شود      
ها و نقایص این مدل  آسیب، ونی مدیریت شهری در ایران، پس از تحلیل مدل کنر ادامهد. ررسی قرار خواهیم دادب

  .معرفی می شوند
  

 ها مواد و روش

هـای    تحلیل داده ای که اساس تحقیقی که مقاله حاضر را تشکیل می دهد در بخش مبانی نظری از روش                   در مطالعه 
مدل کنونی مدیریت شهری در ایران نیز به کار رفته      ی  این روش دربخش بررس   . ه شده است   استفاد )اسنادی(ثانویه  
بررسی تطبیقی مدل های مدیریت شهری در سـایر  ،  همچنین به منظور آشنایی با تجارب جهانی در این زمینه         . است

  . کشورها صورت گرفته است
، یریت شهریترین مطالعات انجام شده در باره مدل های مددیدترین و پر استنادیکی از ج، در ایاالت متحده

ز مدل هـای    صورت گرفته و به ارائه دسته بندی جدیدی ا          ICMA 1پیمایشی است که درسطح ملی توسط موسسه        
 DeSantis and )پژوهش فوق که نتایج آن از سوی ویکتـور دی سـانتیس تـاری رنـر    . مدیریت شهری می پردازد

Renner,2002)              منتـشر شـد نـشان مـی دهـد کـه بیـشتر               2002 در نشریه حکومت محلی و ایـالتی امریکـا در سـال 
در اروپا نیز   . ی خود برگزیده اند   شهرها شورا را برای اداره      - مدیر شهر و شهردار      –شهرهای امریکا دو مدل شورا      

مـی تـوان بـه مطالعـات انجـام شـده توسـط              ،  از جمله جدید ترین اسناد موجود در زمینه مدل های مدیریت شهری           
) Mouritzen and Svara :2002(مـوریتزن و سـوارا   و نیـز  ) Margre & Bertrana,2004 :3-4(مـارجر و برترانـا   

                                                 
1 - INTERNATIONAL CITY/COUNTY MANAGEMENT ASSOCIATION 
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 انجام شده و ساختار مدیریت شهری در هفده کشور اروپایی را مورد  UDITE1اشاره کرد که با سرپرستی موسسه       
  .بررسی قرار می دهد

بـا ایـن حـال      . داختـه انـد   در ایران مطالعات چندانی به طور مستقیم به موضوع مدل های مـدیریت شـهری نپر               
 هـم   2 که در قالب مجموعه کتابی با همـین عنـوان          "شهرداری ها  امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به        "مطالعه

سـازمان و   مطالعـات   "همچنـین بخـشی از      . منتشر شده است در ارتباط با موضـوع مقالـه حاضـر قابـل توجـه اسـت                 
 "3 تطبیقـی شـهرهای جهـان و تهـران    –مطالعـات راهبـردی    " در قالب کتابی با عنـوان     "تشکیالت شهرداری تهران    

امکـان سـنجی انتخـاب مـستقیم شـهرداران      " پـژوهش ،  آخرین مطالعه مرتبط انجام شده در ایران      . منتشر شده است  
 زیر نظر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده و مقاله              1385 است که در سال      "توسط مردم در ایران   

  . شود  نتایج پژوهش فوق محسوب میخشی ازحاضر ب
مـدل  : ی چـون    راه های اداره شهرها طیف وسـیعی از موضـوعات مختلفـ           » بهترین« های کلیدی درباره     بحث

انتخـاب شـورا    ،  )توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا         (، نحوه انتخاب شهردار   حکومت، قدرت شهردار  
حی مختلف شـهر و یـا بـه         با رای مجزای نوا   ،  4ای یکپارچه شهروندان  با ر ،  های مختلف مستقیم   در روش (و شهردار   

 پـذیری مـدیر شـهر و بـی طرفـی       مـسؤولیت ،  عادل رابطه شورا و شهردار    ت،  ، رای مخفی غیر حزبی     )صورت مرکب 
در این میان سـاختار مـدیریت شـهری یکـی از ابعـاد بـسیار مهـم        (S. Hall, 2005: 211). سیاسی را در برمی گیرد

  (Ibid: 212).  شهری محسوب می شودحکمروایی
بر پایه تجـارب    . 6 مدیر شهر  – و شورا    5شورا-دو مدل غالب و اصلی مدیریت شهری عبارتند از مدل شهردار          

مدل های دیگری از مدیریت شهری در کشورهای        ،   اجتماعی –و سنت های تاریخی و همچنین نظام های سیاسی          
 اضر مدل های اصلی موجود در امریکا و اروپا با توجـه بـه فراگیـری و               با این حال در مقاله ح     . مختلف وجود دارند  

  . مورد بررسی قرار می گیرندآن هاپیشگامی 
  
  
  
  
  

                                                 
1  -  UDITE :The Union of Local Authority Chief Executives of Europe 

مدیریت شهری و شهرداری ها در ایران، : امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها، جلد دوم) 1381(سعیدی رضوانی، نوید و کاظمیان، غالمرضا  -3
  ..شهرداری های کشور، تهرانانتشارات سازمان 

  . تطبیقی شهرهای جهان و تهران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران–مطالعات راهبردی ) 1382( رمضانی، رضا -4
4- at-large 
5  - Mayor- Council 
6  - Council-Manager 
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  ی مدیریت شهری در اروپا و امریکامدل ها

  کشورهای اروپایی. 1
 نـشان مـی دهـد چهـار مـدل مـدیریت      (Mouritzen & Svara : 2002) مطالعه انجام شده توسط موریتزن و سوارا 

 مـدل   -2 ،1 مدل شهردار قوی   -1: محلی و به عبارت دیگر مدل اداره حکومت محلی در اروپا قابل شناسایی است               
 .4 مدیر- مدل شورا-4 و 3 مدل رهبری توسط کمیسیون-3 ،2رهبری جمعی

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 مدل های اصلی و غالب مدیریت شهری،  نمودار1 شکل

  
  مدل شهردار قوی 

ایـن مـدل    . کید می شود که در قالب شهردار تبلور یافته اسـت          ر روشن بر اصل رهبری سیاسی تا      در این مدل به طو    
 5-(اسپانیا، فرانسه، یونان، ایتالیا، پرتغال، قبرس و مجارستان: ی یا شرقی اروپا قابل مشاهده استدر کشورهای جنوب

Margre & Bertrana, 2004  .(اجرایی نیز اسـت  وظایف  دارای بازیگری سیاسی است که،دراین مدل، شهردار .
به بیـان دقیـق     . یک شهر است  این الگو در حقیقت بیانگر جایگاهی مشابه ریاست جمهوری برای شهردار در سطح              

ول اجرای تصمیمات شورا از طریق مدیریت و نظارت بـر سـازمان شـهرداری و پرسـنل آن                   ؤو رسمی، شهردار مس   
 بـه   د که شهردار کنترل اکثریت سیاسی شورا را در اختیار دارد و یا            این وضعیت ممکن است به این دلیل باش       . است

 وظایف روشنی بین شـورا و شـاخه اجرایـی از طریـق وارد کـردن خـصوصیات                   سبب آن باشد که تقسیم قدرت و      
  . ایجاد شده است- به عنوان مثال انتخاب مستقیم شهردار-جایگاه ریاست جمهوری در شکل یک حکومت محلی

  
  

                                                 
1 - Model of the strong mayor 
2 - Model of the collective leadership 
3 - Model of the leadership by committee 
4 - Model of the council - manager 

رای
دهندگان

شورای
 شهر

 رؤسای بخش ها سای بخش هارؤ رؤسای بخش ها رؤسای بخش ها

 شهردار

شورا-مدل شهردار مدیر شهر-مدل شورا   

  رای دهندگان

شورای 
 شهر

 مدیر شهر

 رؤسای بخش ها رؤسای بخش ها رؤسای بخش ها رؤسای بخش ها

 شهردار

 انتخاب
  انتصاب



  
  139                                                                                                                              آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران

 

   

   جمعیمدل رهبری
امبورگ و جمهـوری چـک دیـده مـی شـود، مرجـع       ، لوکزجمعی که در کشورهای بلژیک، هلند    در مدل رهبری    

ول اکثریـت وظـایف     ؤاین کمیته که مس   . است 2و به عبارت دیگر کمیته اجرایی     1گیری یک بدنه تخصصی      تصمیم
در . ر سرپرستی می شود   اتشکیل می شود و توسط شهرد      3اجرایی است از اعضای شورای شهر با وظایف حکومتی        

 .تخصص گرایی فردی یا رهبری سیاسیاین مدل تاکید بر طبیعت جمعی رهبری است و نه بر 
 

  مدل رهبری توسط کمیسیون
 شـهری برخـوردار از ایـن مـدل آن اسـت کـه یـک بدنـه اجرایـی                     ن وجه اشتراک در نظام هـای مـدیریت        مهمتری

در نمونـه هـایی از      . ی دهد تراتژیک و هماهنگی را انجام م      وجود دارد که وظایف مدیریت اس      آن ها  در   4تخصصی
ی انتخاباتی و مقرراتی است که ترکیـب        سیستم ها ، گاه شورای شهر حتی دارای توانایی اصالح و تجدید           این مدل 

از سـوی دیگـر در ایـن        . ن مـی کنـد    یبدنه های اجرایی بنیان گذاشته شده برای قانونگذاری در مسایل محلی را تعی            
شورا همچنین دورنمـا    . های دایمی که توسط شورا ایجاد می شوند انجام می پذیرد           ر اجرایی توسط کمیته   مومدل ا 

 آن هـا  ، بر اجرای    ا تصمیمات شورا را آماده می کنند      این کمیته ه  . ها را تعیین می کند     ات این کمیته  و قلمرو اختیار  
 .ارچوب بودجه مصوب پیگیری می کننـد       در چ  نظارت می کنند و مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیارات خود را           

 .، دانمارک و لتونی شناسایی شده استکاربرد این مدل در کشورهای سوئد
  

   مدیر شهر–مدل شورا 
در ایـن  . ی گیـرد این مدل در میان کشورهای اتحادیه اروپایی در دو کشور فنالند و ایرلنـد مـورد اسـتفاده قـرار مـ                   

          اسـت کـه توسـط شـورای شـهر انتخـاب           ) مـدیر شـهر   ( یک مـدیر متخـصص     اجرایی در اختیار  ، همه وظایف    مدل
نمی تواند  که شورا 5های محلی اگرچه در ایرلند این مدیر بر اساس پیشنهاد کمیسیون انتصابات حکومت   . می شود 

ایـن  بـا   . های عمومی است   در ارتباط با سیاست   شورای شهر دارای اختیارات کلی      . شود آن را رد کند منصوب می     
که در دست مدیر شهر به عنوان رهبر اجرایی حقیقی است دخالـت              6وجود نمی تواند در وظایف اداری و اجرایی       

 ریاست شورای شهر را بر عهده می گیرد و به طور کلی به صورت نیمه وقت در این شـغل                     شهردار انحصاراً . نماید
حتی اگر رهبری اکثریت سیاسی این ،  دارد) نمادین(و تشریفاتی   7 نقش نمایندگی    وی عمدتاً . به فعالیت می پردازد   

 .را بر عهده داشته باشد) شورا(بدنه 
  
  

                                                 
1 - Collegiate Body 
2 - Executive Committee 
3 - Governing Responsibilities 
4 - collegiate executive body 
5 - Local Appointments 
6 - Administrative 
7 - Representative 
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  مدل هاسایر 

ی چهارگانـه فـوق قـرار       گـروه هـا   ز  های انجام شده نشان می دهد دو نمونه انگلستان و مالت در هیچ یک ا               بررسی
 17ی تـوان    بـر همـین اسـاس مـ        .ندو هر یک از این کشورها دارای مدل انحصاری مدیریت شهری هست            گیرند نمی

  : جدولی به شرح زیر طبقه بندی نمود بر پایه مدل مدیریت شهری در کشور اروپایی مختلف را
 

  طبقه بندی کشورهای اروپایی بر حسب مدل حکومت محلی:  1جدول

  مدل حکومت محلی  ردیف
  کشورها  )در سطح شهر(

     ، قبرس-5، پرتغال-4، الیا ایت-3، فرانسه -2، اسپانیا -1  مدل شهردار قوی  1
  مجارستان  -6

  جمهوری چک -4، لوکزامبورگ -3، هلند -2، بلژیک -1  مدل رهبری جمعی  2
  لتونی -3، سوئد -2، دانمارک -1  مدل رهبری توسط کمیسیون  3
  ایرلند  -2، فنالند -1   مدیر شهر–مدل شورا   4
  مالت -2، انگلستان -1  سایر مدل ها  5

  (Mouritzen and Svara ,2002)بر پایه ) Margre & Bertrana,2004 :3-4: (منبع 

 
  ایاالت متحده امریکا) ب

در زمینه انـواع حکومـت   ) Julianne,1999; DeSantis and Renner,2002; Pacione,2001(مرور منابع مختلف
 1و ـ شـورا  مـدل شـهردار ـ    :شهری در امریکا حاکی از وجود چهار مدل عمده مدیریت شهری در این کشور است

، مـدل گردهمـایی و   3مـدل شـورا ـ مدیرشـهر    ، 2مـدل کمیـسیونی  ، )شهردار قوی ـ شورا و شهردار ضعیف ـ شورا  (
 .اند  در ادامه معرفی شدهمدل هااین  4.نشست شهری باز و نماینده

 
  مدل شهردار ـ و ـ شورا 

ل از حکومـت شـهری در       در ایـن شـک    .  متحـده اسـت    از جمله انواع سنتی حکومـت شـهری در ایـاالت          این شکل   
از ایـن رو ایـن مـدل را    . دکنـ  صورتی که قدرت شورا کاهش یابد شـهردار اختیـارات و قـدرت بیـشتری پیـدا مـی          

ایـن شـکل حکومـت شـهری     .  دو شکل شهردار ضعیف ـ شورا و شکل شهردار قوی ـ شورا تقسیم کرد  توان به می
در نیویـورک و لـس آنجلـس ایـن     .  کار مـی رود به)  نفر25000زیر (ی بزرگ یا خیلی کوچک    شهرها در   معموالً

  :ویژگی های عمده این مدل عبارتند از. سیستم حکومت شهری وجود دارد
  تفکیک قدرت بین شهردار منتخب مستقیم و شورای شهر-

 . شهردار دارای قدرت اجرایی است در حالی که شورا قدرت قانون گذاری را به عهده دارد-

  .قیم انتخاب می شود و تمام وقت وبا مقرری معین است شهردار اغلب به طور مست-
                                                 

1 - Mayor-and-council Form 
2 - The Commission Form 
3 - Council - Manager Form 
4 Open Town Meeting and Representative Town Meeting 
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  شکل کمیسیونی
های کلی اداره و امور اجرایی شهر و           سیاست  کوچکی از اعضای منتخب کمیسیون که درباره       هیأتدر این شکل ،   

هـر یـک از اعـضای       . شـود    مـی  کننـد، جـایگزین شـورای شـهر         گیـری مـی     نیز وظایف معمول شورای شهر تصمیم     
یکی از اعضای کمیسیون یا توسط شهروندان به طـور  . ئیس یک یا چند بخش از شهرداری نیز هستند        ر   کمیسیون،

او رییس اجرایی شهرداری نیست     . شود  مستقیم یا توسط اعضای همکار در کمیسیون به عنوان شهردار برگزیده می           
فاً به شکل تشریفاتی از دیگر      شهردار به ندرت دارای حق وتو است و صر         1.اما در شرایط برابر نظر وی ارجح است       

دالیـل ایـن عـدم    . این شکل از حکومت شهری کمتر مورد توجه واقـع شـده اسـت          .شود  اعضا کمیسیون متمایز می   
توجه، فقدان موفقیت در این سیستم ناشی از تفرق وپراکندگی قدرت میان اعضای منتخب کمیسیون و نیز نـاتوانی    

  :ویژگی های عمده این مدل عبارتند از .خص یا مرجع واحد استها در دست یک ش ولیتؤ در تمرکز مسآن ها
 . اداره کوچک انتخاب می کنندهیأتسیون درشکل یک ی رای دهندگان افرادی را به عنوان اعضای کم-

، ولیت بخش خاصی از شهرداری را نیز به عهده دارند مانند پلـیس، اتـش نـشانی   ؤ مسکمیسیون هریک ازاعضای  -
 مالیه یا بهداشت

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

  . هم دارای وظیفه قانون گذاری و هم اجرایی استکمیسیون -
 

  2 مدل شورا ـ مدیر شهر
شـکل شـورا ـ مـدیر برگرفتـه از روش سـازماندهی       . این شکل از حکومت شهری در حال گسترش و بـسط اسـت  

زمانی که این ایده در حکومـت شـهر پیـاده شـد، شـکل شـورا ـ        .  تجاری در ربع اول قرن بیستم استیشرکت ها
قـوانین و مـصوبات شـهری را        ،  در این شکل، شورا   . شکل گرفت ) با شورایی منتخب و مدیری منتصب     ( مدیر شهر 

. کنـد  هر اسـتخدام مـی    کنـد و مـدیری بـرای شـ          ، نرخ مالیات را تعیین مـی       می کند  تأییددجه را   کند، بو   تصویب می 
ایـن  . مدیر شهر رییس امور اجرایی شـهرداری نیـز اسـت      . شهردار در این جا نیز دارای نقشی اساساً تشریفاتی است         

نـواحی سـاحلی اقیـانوس      نفر و بیشتر در ساوث ایست و       10000شکل از حکومت شهری اغلب در شهرهای باالی         
یی که با این مـدل اداره  شهرهااز جمله   .واند قوی یا ضعیف باشد    ، شهردار می ت   بسته به منشور شهر    .ارام رایج است  

  :ی عمده این مدل به شرح زیر است ویژگی ها .فونیکس اشاره کرد  دیه گو،می شوند می توان به سان
 .تنظیم بودجه را بر عهده دارد  شورای شهر بر اداره کلی شهر نظارت می کند و سیاست گذاری و-

 .یات و اداره فعالیت های روزانه شهر، فردی را به عنوان مدیر استخدام می کند شورا برای انجام عمل-

  .و به شکل دوره ای انتخاب می شود شهرداراغلب از میان اعضای شورا -
  

                                                 
1 - Primus inter pares 
2 - Council - Manager Form 
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  1 نشست شهری بازو نماینده /گرد همایی

 که بیشتر در  گذاری شهرداری است     آزاد از جمله اشکال حکومت شهری و قانون       /گردهمایی یا نشست شهری باز    
 نفـر جمعیـت     6000ر از   ی کمتـ  شـهرها این نوع از حکومـت شـهری در          .منطقه نیوانگلند ایاالت متحده رایج است     

 در مواقع ضروری از طریق انتشار اطالعیه هایی که در ان فهرست و شـرح موضـوعاتی            2 منتخبین هیأت .رایج است 
یکـی   .گردهمایی شهر می شـوند    /ر برگزاری نشست  که باید درباره ان رای گیری شود گنجانده شده است خواستا          

بند به بند موضوعات دستور جلسه را می خواند و هریک را تـشریح مـی کنـد تـا                    ،  از اعضای برگزار کننده نشست    
  . ی ها شمارش و تصمیم گیری می شودأر در نهایت کلیه  .مطمئن شود رویه و قاعده پارلمانی رعایت می شود

ن همه افراد  آزاد است با این استثناء که در آگردهمایی شهری باز یا/مانند نشستنشست شهری نماینده نیز ه  
در ایـن شـکل     .به این ترتیب در این شکل فقط افراد منتخب حق رای دارنـد            .شهری شرکت کننده حق رای ندارند     

دربـاره  ای را به عنوان اعضای نشست شـهر انتخـاب مـی کننـد تـا از جانـب آنـان                       ده، افراد شهر ع   شهریحکومت  
، تعداد اعضا منتخب نشست شهر یا گردهمایی شهر می تواند           بسته به اندازه شهر    .بحث رای دهند  موضوعات مورد   

. کانکتیکات و ورمونت رایج است نیوهمشایر، این شکل از حکومت در ماساچوست،.  نفر متغیر باشد  240-45بین  
  :نمودویژگی های عمده مدل فوق را می توان به شرح زیر جمع بندی 

 .گردهمایی شهر حضور یابند و مشارکت کنند/  تمام شهروندان می توانند در بحث های نشست-

ی گیـری هـای     أاینـده آنـان در ر     افرادی از طرف ساکنین شهر به عنـوان نم          در شکل گردهمایی شهری نماینده،     -
 .های شهر انتخاب می شوند نشست

های شهر باید از طریق اعالن عمومی اطـالع          ک از نشست  شرح مختصر موضوعات هر ی    ، فهرست و     زمان، مکان  -
 .رسانی شود

  .ولیت اجرای سیاست های نشست را برعهده دارندؤ منتخبین مسهیأت -
، امـا تحقیقـات اخیـر نـشانگر نـوعی      مت شهری ویژگی های متمایزی دارنداگرچه هر یک از این اشکال حکو    

 شـورا   – مدیر شـهر و شـهردار        - و به ویژه بین مدل شورا      همگرایی بین اشکال مختلف حکومت در چند دهه اخیر        
 صـورت گرفتـه   MA  ICاز سـوی  ملی و درباره اشـکال حکومـت شـهری    جدیدترین پیمایشی که در سطح. است

برای اداره است نشان می دهد که اکثریت عمده شهرهای امریکا دو مدل از مجموعه مدل های حکومت شهری را 
یی که بـه ایـن پیمـایش     شهرها درصد از    52مان گونه که نمودار نشان می دهد حدود         ه. اند شهرهای خود برگزیده  

 و  شـهرها  شـورا را بـرای اداره        -درصد مـدل شـهردار     32 مدیر شهر و     –پاسخ داده اند مدل حکومت شهری شورا        
  .شهرداری ها برگزیده اند

  
  

                                                 
1 - Open Town Meeting and Representative Town Meeting 
2 - Board of Selectman 



  
  143                                                                                                                              آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران

 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ی مدیریت شهری در ایاالت متحده امریکا، مدل ها2شکل 

  
مدل نشست شهری باز و مدل نشست ، یکمیسیونمدل  (یی که از سه مدل حکومت شهری دیگرشهرهااد  تعد

 مـدیر   -نـسبت رواج مـدل شـورا      .  درصد را به خود اختصاص می دهد       5 استفاده می کنند کمتر از    ) شهری نماینده 
دو مـدل عمـده در طـول    ن اما توزیع ایـ  . درصد بوده است40 درصد به 60 ،1996 شورا در سال     – به شهردار    شهر

 1981 درصد در سال     47 مدیر شهر از     -میزان رواج مدل شورا     . یک دهه از آن تاریخ تغییرات بسیاری کرده است        
  ).DeSantis & Renner,2002 ( رسیده است1996 درصد در سال 60ه ب

  
  جمع بندی و ارائه مزایا و معایب انواع مدل های مدیریت شهری

تجربیات اروپا و امریکا در استفاده از مدل های ممکن مدیریت شـهری دارای تنـوع و   ، همان گونه که مشاهده شد    
ربرد هـر یـک از   ، مزایـا و معایـب ناشـی از کـا    یان از اهمیت بیشتری برخودار است    آنچه در این م   . تفاوت است نیز  

ر کـشور ایـاالت      مدل های رایج حکومت شهری د      ئه شده از  با فرض پذیرش طبقه بندی ارا     . مدل های مزبور است   
 مـدل هـای     متحده به عنوان یک طبقه بندی جامع از مدل های اداره امور شهر، مزایا و معایب کـاربرد هـر یـک از                      

  :توان جمع بندی نمود مزبور را به شرح زیر می
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  )DeSantis & Renner,2002: (ماخذ
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  مزایا و معایب انواع مدل های مدیریت شهری در امریکا 2جدول

  
  ) (Duvall , 1999: 65با استفاده از : منبع 

 
  بررسی و آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران 

  ی مدیریت شهری در ایران مدل هاسیر تطور 
     گیـری و اجرایـی در        بیـانگر وجـوه ارتبـاط بـین نهـاد تـصمیم           ) شـهری نظـام مـدیریت     (ی اداره امـور شـهر       مدل ها 

 ط بـا  بررسـی و تحلیـل اسـناد و منـابع قـانونی مـرتب      . سـت  ا سـازماندهی امـور در ایـن نهادهـا         محلـی و  های    سازمان  
در اسـناد قـانونی     . ستخراج نوع نظام مدیریت شـهری اسـت       ، معتبرترین روش برای ا     و اداره امور شهر    شهرداری ها 

امـا از طریـق بررسـی    . ه اسـت ای نـشد    مـورد اسـتفاده اشـاره      مدل ایران به صورت مشخص به نوع نظام یا          مربوط به 
بـه ایـن    . پذیر اسـت    و بیان مشخصات آن امکان    روابط قانونی شورا، شهرداری و دولت مرکزی استخراج نوع مدل           

مـورد  ) روطهانقـالب مـش   ( سبک جدید در ایران       به گذاری   از آغاز دوره قانون    شهرداری ها منظور قوانین مرتبط با     
  :ارتند از این قوانین عب.اند بررسی قرار گرفته

  ؛ش. هـ 1286قانون بلدیه  -

                                                 
ن سیاست یا سیاست ماشین، در حقیقت سیستم غیر رسمی سازمان سیاسی است که مبتنی بر قیمومیت، پدرخواندگی، نظام نشت منافع، کنترل پشت صحنه و                         ماشی -1

ای خوش خدمتی دارند ها و نیروه ماشین ها دارای ارباب هایی هستند که آنان نیز برای خود دسته          . گروه های سیاسی پایدار درون ساختار دموکراسی نمایندگی است        
سیاسـت ماشـین در   . که متکی بر حمایتی است که با قراردادها و پست ها و سمت هایی که از سوی حکومت به این دسته از افراد اعطـا مـی شـود صـورت مـی گیـرد       

   . وجود داشته است1950 الی 1875شهرهای ایالت متحده بین سالهای 
2 - Check & Balance  

  معایب مزایا  نام مدل
  )Weak Mayor(شهردار ضعیف

 سابقه طوالنی تاریخی -
شورای نمایندگی منتخب به دنبال برآورده کردن  -

 .نیازهای موکالن خود خواهد بود
کاربرد آن در جوامع روستایی و کوچک به  -

 .خوبی پاسخ داده است

  .ولیت پراکنده  استقدرت و مسو -
  فقدان رهبری قوی -
 - خال قدرت سیاسی قوی ممکن است منجر به ارباب  -

 machine( و سیاست ماشین ) bossism(گرایی
 politics ( 1.بینجامد  

  )Strong Mayor(شهردار قوی

   شورا– و –شهردار 
)Mayor-and- Council(  

رهبری قوی با مسوولیت پذیری متمرکز-
 .سیاست سازی و اجرا را تسهیل می کند-

  برای یک نفرحجم زیادی از وظایف  -
  نخواهد بود) متخصص( شهردار یک مدیر حرفه ای  -

   مدیر شهر –شورا 
)Council-Manager(  

، مسوول مدیریت شهر )حرفه ای (مدیر متخصص -
 .است

شورا کنترل خط مشی را در دست خود نگاه می  -
 .دارد

 .شهر مانند یک بنگاه تجاری اداره خواهد شد -

  فقدان رهبری قوی و موثر -
 دیر به انجام وظایف سیاست سازیعدم تمایل م -
 - مدیر در شهر به عنوان غریبه ای محسوب می شود که  -
تنها به دنبال پیشرفت در زندگی و کسب و کار خود  -

  .است

  کمیسیونی
) Commission(  

در شرایط اضطراری بسیار موفق عمل کرده  -
  .است

 ساختار سازمانی ساده -
  اجرای سریع و مستقیم سیاست ها -

قانون گذاری توسط یک بدنه انجام وظایف سیاسی و  -
  .می شود

 2فقدان نظارت و تعادل بخشی -
 نبود یک فرد با وظیفه اداره کل مجموعه -
پیچیدگی انتخاب قانون گذاران دارای توانایی های اداره  -

  و مدیریت

Town Meeting/Representative 
Town Meeting 

گردهمایی شهری / گردهمایی شهری باز 
  نماینده

 شکل دموکراسیناب ترین  -
به همه دارندگان حق رای اجازه اظهار نظر در  -

 .مورد نحوه اداره شهر می دهد
 پیشینه تاریخی عمیق -
 در جوامع محلی کوچک بسیار موفق بوده است-

 .انجام برنامه ریزی بلند مدت مشکل است -
 .آموزش کافی همه شهروندان چالش برانگیز است -
  .ار مشکل استاطالع رسانی در مورد جلسات ساالنه بسی -
 .جلسات ساالنه با حضور بسیار کم برگزارمی شوند -
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  ؛ش.  هـ1309قانون بلدیه  -
 ؛1328 و انجمن شهر و قصبات شهرداری هاقانون تشکیل  -

  ؛ش.  ه1331الیحه قانونی شهرداری مصوب  -
  ؛1334قانون شهرداری مصوب  -
 .1382 و اصالحی سال 1375 و قانون شوراها مصوب 1334مدل کنونی منعبث از قانون شهرداری  -
 

  ش.  هـ1286ن بلدیه مصوب قانو
ولـین قـانون در   ا.  در تاریخ حقوق موضوعه ایران استترین متون قانونی  قوانین مربوط به شهرداری یکی از قدیمی      

با عنوان قانون   )  هجری شمسی  1286خرداد ماه   (، در دومین سال تاسیس مجلس شورای ملی         زمینه مدیریت شهری  
 آراء مستقیم مردم انتخـاب      نجمن بلدیه توسط انتخاب کنندگان و از طریق       ا،  بر اساس این قانون   . بلدیه تصویب شد  

 نفـر و شـهر   20 نفـر، شـهر متوسـط      16شـهر کوچـک     (تعداد اعضاء انجمن بلدیه با توجه به اندازه شهرها          . شود  می
گردد و هـر محلـه بـا توجـه بـه وسـعت و            انتخابات در سطح محالت شهری برگزار می      . متغیر است )  نفر 30بزرگ  

انجمن بلدیه بعـد از تـشکیل نـسبت بـه     . ن بلدیه را به خود اختصاص می دهدجمعیت خود سهمی از اعضاء و انجم 
 اجرایـی اداره امـور   ء در واقـع هیـأت  ایـن اجـزا  . ار نفر به شرح زیر اقدام می کند      انتخاب اجزاء بلدیه مرکب از چه     

  . مدیره محسوب می شوندهیأتشهرداری یا همان 
.  شـود    انتخاب مـی   مسؤولیتشود از میان اعضاء انجمن بلدیه برای تصدی این             کالنتر نامیده می   رئیس بلدیه که  ) 1

حکم کالنتـر در پایتخـت توسـط شـاه و در سـایر شـهرها       . جمن بلدیه را نیز بر عهده دارد  کالنتر همزمان ریاست ان   
  .شود توسط وزیر داخله صادر می

عرفی کالنتر و تصویب انجمن بلدیه به حکم وزیر داخله تعیین می شـود و               معاون کالنتر از اداره بلدیه و بنا به م         ) 2
  .قائم مقام او خواهد بود، در موارد غیبت یا بیماری کالنتر

  .منشی اداره بلدیه را نیز انجمن بلدیه از اداره بلدیه انتخاب می کند ) 3
 عضو چهارم از اعضاء انجمن بلدیه     مشخص نیست این    . قانون در مورد عضو چهارم اجزاء بلدیه مسکوت است         ) 4
  .انتخاب می شود) همانند معاون کالنتر و منشی اداره بلدیه(یا از اداره بلدیه) همانند کالنتر(

در صـورت تـساوی آراء، رای       . شـود   انجام می )  اجرایی هیأت(اداره امور بلدیه با اکثریت آرای اعضاء بلدیه         
کالنتر رای اکثریت را مضر مصالح عموم و منافع شهر بداند مجاز است کند ولی هرگاه  کالنتر اکثریت را معین می

البته مشخص نیست که آیا انجمـن بلدیـه   . که اجرای رای را متوقف کند و موضوع را به انجمن بلدیه گزارش کند         
عـضاء   یا چنانچه نظر انجمن بلدیه با نظر اکثریت ا      گیری می کند یا خیر،      النتر تصمیم در خصوص موارد ارجاعی ک    

. دوره فعالیت انجمن بلدیه و اعضاء اداره بلدیه چهار سال اسـت           . موافق باشد تکلیف چیست   )  اجرایی هیأت(بلدیه  
انفصال کالنترها در شهرهای متوسط و      . های ایاالت منوط به اجازه شاه است        انفصال کالنترها در پایتخت و کرسی     

  .شود ه ممکن میکوچک و همچنین معاونان کالنترها با اجازه وزیر داخل
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این قانون در زمینه سازماندهی نهاد محلی، مدل رهبری جمعی را مورد توجه قرار داده است و ساختار قـانون                   

ایـن مـدل هـم اکنـون در کـشورهایی ماننـد بلژیـک، هلنـد، لوکزامبـورگ و          . بر اساس این مدل ترسیم شده است     
ه بسیاری از قوانین مجلس شورای ملی مشروطه ملهـم          رسد با توجه به اینک      به نظر می  . شود  جمهوری چک اجرا می   

ایـن قـانون نیـز برداشـتی از قـانون اداره امـور         ،  از قوانین اساسی و عادی کـشورهای بلژیـک و فرانـسه بـوده اسـت               
  .ی محلی بلژیک باشدحکومت ها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ش.  هـ1286مدل اداره شهر بر اساس قانون بلدیه  3شکل 
 

  ش. هـ 1309قانون بلدیه مصوب 
 سیاسـی و  بداد رضاخانی در کـشور همزمـان بـود، بنـابراین شـرایط          با تثبیت حکومت پهلوی و است      قانون بلدیه دوم  
 تبـصره بـه تـصویب مجلـس     3 مـاده و  8این قانون بـا  .  با زمان تصویب قانون بلدیه اول متفاوت بود   اجتماعی کامالً 

اما شرایط تفصیلی   . وضوع درآمد بلدیه آغاز می شود     و با طرح م   متن اصلی قانون مختصر است      . شورای ملی رسید  
مدت تصدی اعضای انجمن و شرح وظایف آنان در نظامنامـه  ، ، طرز انتخابانتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان   

تاکید بر رهبری سیاسـی  ) شهرداری(این قانون در ساماندهی بلدیه . کمیسیون داخله مجلس بیان شده است    مصوب  
  .ایی منتخب دولت مرکزی داردو اجرایی مدیر اجر

تعداد اعضاء انجمن بلدیه حـداقل    . شود  انجمن بلدی از نمایندگان طبقات تجار، اصناف و مالکین تشکیل می          
 12 انتخاب انجمن بلدی تهران برگزار شـد و          1309بر اساس این قانون در خرداد ماه        .  نفر است  12شش و حداکثر    

اختیـار انتخـاب رئـیس      ،  بر اساس این قـانون    . ب شدند و شروع به کار کردند      نفر به عنوان انجمن بلدی تهران انتخا      
رئـیس اداره بلدیـه مـسئول اجـرای دسـتور           . اداره بلدیه از انجمن بلدی گرفته شد و به وزارت داخله محول گردید            

  . شود اصالحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب و ابالغ می
  
  

 انتخاب کنندگان

 

  معاون یا قائم مقام  عضو چهارم
 ) از اداره بلدیه( کالنتر

  کالنتر
 )نرئیس انجم (

  منشی
 )از اداره بلدیه( 

 پ ب  الف

هیات اجرایی 
 بلدیه

 مسئولین بخشهای اجرایی شهرداری

 انجمن بلدیه
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  ش.  هـ1309 شهر بر اساس قانون بلدیه مصوب مدل اداره 4شکل 
  

  1328 و انجمن شهر و قصبات مصوب شهرداری هاقانون تشکیل 
این قانون در شرایطی بر اساس اختیارات اعطائی مجلس به تصویب کمیسیون کشور رسید که محمدرضـا پهلـوی                   

شـدید بـود و     ،  س شـورای ملـی    ، به خصوص از طـرف مجلـ        خود بود اما مقاومت در برابر او       در حال تثبیت قدرت   
در مجموع ایـن قـانون گـامی بـه جلـو نـسبت بـه           . طلبانه برای تحدید قدرت شاه در جریان بود         های اصالح   حرکت

در این قانون، اختیارات وزارت کـشور در تعیـین شـهردار محـدود شـده                . شود   محسوب می  1309قانون بلدیه سال    
. هر در مدل مدیریت شهری حضور دارد   ولی کماکان وزارت کشور به عنوان رقیب اصلی در کنار انجمن ش           . تاس

گرایی فردی تاکیـد   ریزی شده است و بر تخصص مدل اداره شهر در این قانون بر اساس مدل شورا ـ مدیر شهر پی 
 ایـن مـدل بـا    1.یر شـهر مـصطلح شـد      از این قانون به بعد بکارگیری نادرست واژه شهردار بـه جـای مـد              . شده است 

  .تغییراتی در قوانین بعدی نیز حفظ شد
 هر شـهرداری انجمنـی خواهـد داشـت کـه از طـرف اهـالی مـستقیماً و بـا رای مخفـی و                بر اساس این قانون،   

بـه  .  از شـش تـا بیـست و پـنج نفـر متغیـر اسـت                آن ها تعداد  . شوند  اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می       
نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیـت بـه محـالت مختلـف     .  نفر نماینده انجمن شهر دارد   30ه  ء شهر تهران ک   استثنا

یـه کتبـی از   تأییدارائـه  . اعزام می کندا تعیین و برای تشکیل انجمن شهر تقسیم می شوند و هر محل نماینده خود ر     
  .شود طرف تعدادی از ساکنین از شروط کاندیداتوری انجمن شهر محسوب می

 سـه نفـر را بـرای    ماننـد آن انجمن شهر بعد از تشکیل، با رای مخفی از اهالی محل یـا از کارمنـدان دولـت و                    
وزارت کشور برای یکی از آنان که صـالح         . کند  ریاست شهرداری به وسیله فرماندار به وزارت کشور پیشنهاد می         

تخـاب بـه روش بـاال       ی دو سال و تمدید ان     مدت ریاست شهردار  . کند  داند حکم ریاست شهرداری را صادر می        می
برای شهرداری یک معاون به پیشنهاد شهردار از طـرف انجمـن بـا موافقـت و حکـم فرمانـدار یـا        . پذیر است   امکان

چنانچـه  . شود که در غیاب شهردار یا ایام تعلیـق او تـا تعیـین شـهردار جدیـد انجـام وظیفـه کنـد                         بخشدار معین می  

                                                 
 از طرف شورای شهر یا حکومت city managerدر حالی که مدیر شهر . به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شود mayorمعموال شهردار - 1

  . مرکزی و بدون رای مردم انتخاب می شود

 وزارت داخله

 رئیس اداره بلدیه

 انتخاب کنندگان

 پ ب الف

 انجمن بلدی

های اجرایی  مسئولین بخش
 شهرداری
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شود و گزارش  ، شهردار از کار بر کنار میکند اظهار عدم اعتماد ) مدیر شهر( شهردار اکثریت انجمن شهر نسبت به    

  . گردد بر کناری به وزارت کشور اعالم می
  

      
  
  

 
 
  
 
 

 
 

  1328مصوب ، شهرداری هامدل اداره شهر بر اساس قانون تشکیل  5شکل 
  

  ش.  هـ1331الیحه قانونی شهرداری مصوب 
 ماده و 90مشتمل بر ) دکتر محمد مصدق(اس اختیارات اعطایی به نخست وزیر وقت      الیحه قانونی شهرداری بر اس    

، قـرار  ، که هـم اکنـون نیـز معتبـر اسـت     1334این الیحه قانونی مبنای قانون شهرداری       .  تبصره به تصویب رسید    14
. ر داده اسـت این قانون در زمینه سازماندهی شهرداری، مـدل شـورا ـ مـدیر شـهر را مـورد توجـه قـرا        . گرفته است

 نفـر در  30تعداد اعضاء انجمن شهر از . انجمن شهر توسط انتخاب کنندگان و از طریق آراء مردم انتخاب می شود     
 بـرای    نفـر نماینـده    3 و مطابق قانون در هر حوزه        بندی شهری است    ، حوزه مبنای انتخاب .  نفر متغیر است   9 تا   تهران

یه تعدادی از افراد را بـا خـود بـه    عضویت در انجمن شهر باید تأیید   طلبان  داو. شوند تشکیل انجمن شهر انتخاب می    
  .صورت کتبی ارائه دهند

 یا از خارج از انجمن بـا رای مخفـی و     فاصله یک نفر از بین اعضاء خود      انجمن شهر پس از رسمیت یافتن بال      
 برای ریاست شـهرداری  اکثریت تام و در صورتی که دفعه اول اکثریت تام حاصل نشود دفعه دوم با اکثریت نسبی     

اگر عـضو انجمـن شـهر بـه سـمت           . کم به وزارت کشور معرفی می کند      به مدت دو سال انتخاب و برای صدور ح        
حکم شهردار تهران و مراکز استان ها و شهرهای بـاالی           . اید از عضویت انجمن استعفا نماید     شهردار انتخاب شود ب   

 انجمن شـهر انتخـاب      تأییددارای معاونی است که با معرفی او و         شهردار  . شود  صد هزار نفر به وسیله شاه صادر می       
  .شود می شود و حکم او توسط وزیر کشور یا فرماندار صادر می

مـدیر  (شهردار  . پذیر است    وزیران امکان  هیأتامکان انحالل انجمن شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب           
 انجمن شهر به حکم وزیر کشور از شغل خود برکنـار مـی   از طریق فرآیند استیضاح و رای منفی اکثریت تام      ) شهر

  پیشنهاد سه نفر 
 برای شهردار

 جمن شهرتایید توسط ان

 وزارت کشور

 )مدیر شهر(شهردار

 انتخاب کنندگان

 پ ب الف

 انجمن شهر

های اجرایی  ولین بخشؤمس
 شهرداری

 معاون
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3منظور از اکثریت تام بیان نشده است امـا در قـانون کنـونی رای مخفـی              . شود
توانـد منجـر بـه      اعـضاء شـورا مـی   2

  . شود برکناری شهردار 
  
  

 
 
 
 
 
 
  
 

  
  

  ش .  هـ1331سال مدل اداره شهر بر اساس الیحه قانونی شهرداری مصوب  6شکل 
  

  ش.  هـ1334قانون شهرداری مصوب 
 بعـد از اسـتقرار    .  اسـت  1331 برگرفته از الیحه قانونی شـهرداری مـصوب          1334اساس و محتوای قانون شهرداری      

، لوایحی که دکتر محمد مصدق بنا بر اختیـارات اعطـایی مجلـس تـصویب                دولت کودتا و برکناری دولت مصدق     
 پس از آن الیحه قانون شهرداری در دستور بررسی کمیسیون های مشترک مجلس های           .کرده بود ملغی اعالم شد    

  . سنا و ملی با تغییرات بسیار جزئی به تصویب مجدد رسید
تعـداد اعـضاء انجمـن شـهر     . اساس مدل اداره امور شهر در این قانون بر مبنای مدل شورا ـ مـدیر شـهر اسـت    

 بر اساس جمعیت شهرها متغیر اسـت و مقـرر شـده              نفر در سایر شهرها    9 تا    تهران و   نفر در  30همانند قانون قبلی از     
 حوزه است و سایر شـهرها نیـز بـه تناسـب             10تهران دارای   .  نفر به انجمن شهر راه یابند      3است از هر حوزه شهری      

 انجمن انجمن شهر پس از رسمیت یافتن یک نفر از داخل  . شوند  های مختلف تقسیم می     تعداد انجمن شهر به حوزه    
انتخاب می کنـد  ) مدیر شهر(یا خارج از انجمن را به عنوان شهردار) دهد در صورت انتخاب باید از انجمن استعفا     (

  . طول مدت خدمت شهردار دو سال است. و برای صدور حکم به وزارت کشور معرفی کند
 شهردار.  امکان پذیر استنجمن شهربرکناری شهردار بعد از طی مراحل استیضاح، با رای منفی اکثریت تام ا

در  .شود دارای معاونی است که با معرفی شهردار و تصویب انجمن و حکم وزارت کشور بدین سمت منصوب می   
 شـورای  تأیید انجمن را مخالف مصالح عمومی تشخیص دهد بعد از اخذ که استاندار یا فرماندار کل بقای   صورتی  

مـدل  .  وزیـران عملـی اسـت      هیـأت حالل در قالب تصویب نامه       وزارت کشور موضوع ان    تأییدشهرستان و بخش و     
وقوع انقالب اسـالمی     (1357این قانون تا سال     .  یکسان است  1331اداره امور شهر در این قانون دقیقاً با قانون سال           

 انتخاب کنندگان

 انجمن شهر

 پ ب الف

 )مدیر شهر(شهردار

 معاون
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بـا   تاکید قانون اساسی و برخی مـصوبات در ارتبـاط            به رغم ،   ساله پس از انقالب    21اجرا شد و در دوره ای       ) ایران

  . عهده دار انتخاب شهردار و اداره امور شهرها بود، این نهاد تشکیل نشد و دولت مرکزی، تشکیل شوراها
  

  1مدل کنونی اداره امور شهر در ایران
در ، 1375سرانجام انتخابات شوراها بر اساس قانون مصوب ، 1357 سال از وقوع انقالب در سال 21بعد از گذشت 

در این دوره نیز مدل انتخـابی بـرای اداره امـور شـهر همـان                . راها شروع به کار کردند     برگزار شد و شو    1378سال  
. یر منتخب شورای شـهر اطـالق مـی شـود    عنوان شهردار به مد، مدل شورا ـ مدیر شهر است که همانند قوانین قبلی 

ر سـاله انتخـاب     اعضای شورای اسالمی شهر با رای مستقیم انتخاب کننـدگان بـرای یـک دوره چهـا                ،  مطابق قانون 
 نفـر در    31 با توجـه بـه جمعیـت شـهرها از            1382تعداد اعضاء شوراهای شهر مطابق قانون اصالحی سال         . شوند  می

، تعـداد اعـضاء     1375مطابق قانون سـال     .  ز بیست هزار نفر جمعیت متغیر است      تهران تا پنج نفر در شهرهای کمتر ا       
بندی قوانین قبلی ملغی شده است و  بندی و محله این قانون حوزهدر .  نفر تعیین شده است15ر در تهران شورای شه

  . شوند اعضاء شوراهای شهر با رای همه مردم شهر انتخاب می
شوراهای اسالمی شهر پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط بـرای مـدت چهـار سـال                     

توانـد همزمـان عـضو      شهر وجود دارد اما شهردار نمـی امکان انتخاب شهردار از میان اعضاء شورای. کنند  اقدام می 
در صورت بروز اخـتالف     . گردد  شهردار انتخابی برای صدور حکم به وزارت کشور معرفی می         . شورای شهر باشد  

 هیـأت شـود و       حل اختالف ذیـربط ارجـاع مـی        هیأتموضوع به   ،  بین شورا و وزارت کشور در مورد صدور حکم        
، در صورت عـدم اعـالم نظـر در موعـد مقـرر            .  به تعیین تکلیف موضوع است      روز موظف  15مذکور ظرف مدت    

  . تواند اختیارات قانونی خود را اعمال کند می) شهر مدیر(شهردار
منتخب شوراست و اوست که روسای واحـدها  ) مدیر شهر(رهبری سیستم اجرایی شهرداری بر عهده شهردار 

مـدیر  (شـهردار  . ا قانوناً حـق دخالـت در ایـن زمینـه را ندارنـد      کند و شوراه    های شهرداری را انتخاب می      و معاونت 
در برابر تصمیمات شورای شهر پاسخگوست و برکناری شهردار پس از طی مراحل قانونی سوال و استیضاح                 ) شهر

  .پذیر است با رای مخالف دو سوم اعضاء شورای شهر امکان
الح عمومی کشور و یا حیف و میل و تـصرف           هرگاه شورا اقداماتی را بر خالف وظایف مقرر یا مخالف مص          

غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی بر عهده دارد انجـام دهـد بـه پیـشنهاد فرمانـدار و طـرح                           
 البته ایـن رای توسـط       .گردد   حل اختالف مرکزی منحل می     هیأت حل اختالف استان و تصویب       هیأتموضوع در   

اعتراض است و دادگاه مکلف به رسیدگی به موضوع خارج از نوبت و صدور رای               ها قابل     شورای شهر در دادگاه   
عمالً انحالل شوراها بر اساس این قانون بر خالف قوانین قبلی در حوزه اختیار قوه مجریه نیست و این                   . قطعی است 

 تأییدو سرانجام   ) اعضاء شورای حل اختالف استان و مرکزی      (فرآیند با حضور نمایندگانی از قوای سه گانه کشور        
                                                 

 کشور و انتخاب شهرداران مـصوب       قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی       مدل کنونی اداره امور شهر در ایران را باید منبعث از             -1
  .  دانست1382 و اصالحی 1375
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این موضوع از وجوه مثبت و متمایز نظام اداره شهر در ایران حتی نـسبت               . پذیر است   آن در یک نهاد قضایی امکان     
  .به برخی از کشورهای اروپایی است

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  1382 و اصالحیه 1375 مدل اداره شهر بر اساس قانون شوراها مصوب 7شکل
  

ز دوره هـای    نشان مـی دهـد کـه در هریـک ا           ) 4 جدول(ره شهر در ایران     جمع بندی سیر تطور مدل های ادا      
قوله در متون قانونی و رسمی کـشور، مـورد    عدم اشاره به این مبه رغم، ی اداره امور شهرمدل هاتاریخی، یکی از    
ه  تـا بـ    1328 و انجمـن شـهر و قـصبات          شـهرداری هـا   با این حال پس از تصویب قانون تشکیل         . استفاده بوده است  

  .  مدیر شهر بوده است-مدل کلی مورد استفاده در اداره امور شهر مدل شورا، امروز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انتخاب کنندگان

 شورای شهر

 )مدیر شهر(شهردار

 پ ب الف
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  ی مدل های مختلف مدیریت شهری در ایرانویژگی هاجمع بندی  3 جدول

مرجع برکناری   مرجع انتخاب  ارکان  عنوان قانون
  توضیحات  مدل کلی مورد شناسایی  یا انحالل

  انجمن بلدیه
انتخاب مستقیم مردم 
به تفکیک محالت 

  شهری
-  

  ش. هـ 1286قانون بلدیه   انجمن بلدیه  انجمن بلدیه  ی بلدیههیئت اجرای

  انجمن بلدیه  کالنتر
انجمن بلدیه با 

مرجع صادر  تأیید
  کننده حکم

مدل رهبری جمعی ملهم 
  از قوانین کشور بلژیک

کالنتر از میان اعضاء انجمن 
بلدیه توسط انجمن برای این 
سمت انتخاب و به وزارت داخله 
برای صدور حکم معرفی می 

کالنتر همزمان رییس . شد
  .انجمن بلدیه نیز بود

  انجمن بلدیه

انتخاب مستقیم از میان 
، نمایندگان طبقات
تجار ،اصناف و 

  ساکنین

  ش.  هـ1309قانون بلدیه   -

  وزارت داخله   داخلهوزارت  رییس اداره بلدیه

رهبری اجرایی مدیر 
    منتصب دولت مرکزی

انتخاب توسط مردم بر   انجمن شهر
  -  اساس محالت شهری

توسط انجمن شهر و   )مدیر شهر(شهردار 
 و انجمن شهر و شهرداری هاقانون تشکیل   انجمن شهر  وزارت کشور

  1328قصبات 

توسط انجمن به   معاون شهردار
  پیشنهاد شهردار

 تأییدشهردار با 
  انجمن

   مدیر شهر–مدل شورا 

در این دوره انجمن شهر باید سه 
نفر را برای تصدی مدیر شهر به 
وزارت کشور پیشنهاد می داد 
تا این وزارتخانه یکی را 

  . حکم صادر کندبرگزیند و

انتخاب توسط مردم بر   انجمن شهر
  هیئت وزیران  اساس حوزه بندی شهر

  ش.  ه1331الیحه قانونی شهرداری مصوب   انجمن شهر  توسط انجمن شهر  )مدیر شهر (شهردار 

توسط انجمن شهر به   معاون شهردار
  -  پیشنهاد شهردار

   شهر مدیر–مدل شورا 

این الیحه قانونی بر اساس 
اختیارت اعطایی مجلس در 
دولت ملی دکتر مصدق تصویب 
نشد و اساس قوانین بعدی در 
  .اداره امور شهرها را تشکیل داد

انتخاب توسط مردم بر   انجمن شهر
  هیئت وزیران  اساس حوزه بندی شهر

  1334قانون شهرداری مصوب   انجمن شهر  انجمن شهر  )مدیر شهر(شهردار

  شهردار  )مدیر شهر (شهردار   معاون شهردار

     مدیر شهر–مدل شورا 

هیئت حل   انتخاب توسط مردم  ی شهرشورا
  اختالف مرکزی

 و 1334مدل کنونی منعبث از قانون شهرداری 
 و اصالحی سال 1375قانون شوراها مصوب 

  شورای شهر  شورای شهر  )مدیر شهر (شهردار   1382

   مدیر شهر–مدل شورا 

تصمیم گیری در خصوص 
انحالل شورای شهر بعد از 
تصمیم گیری در هیئت حل 
اختالف مرکزی متشکل از 

قضاییه و ، نمایندگان قوه مجریه
مقننه و نمایندگان شورای عالی 

 صورت می گیرد و Ĥن هااست
صالحه قابل اعتراض در دادگاه 

  .است
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  گیری بحث و نتیجه
مـدیر شـهر اسـت       -از آنجا که شناسایی آسیب های مدل کنونی مدیریت شهری ایران که برداشتی از مـدل شـورا                 

نتـایج  ان  در ادامه تالش می شود به مهمترین نقائص و آسیب های ناشی از این مدل بـه عنـو                  ،  هدف این مقاله است   
  .اصلی این مقاله اشاره شود

    نقص در مدل مدیریت شهری ایران وضرورت تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی-
از بررسـی  .  تنظیم روابط شورا و شهرداری اسـت       انتخاب نوع مدل مدیریت شهری منعکس کننده نگرش حاکم بر         

لعه متون قانونی مربوط بـه مـدیریت شـهری در    ی مدیریت شهری در کشورهای اروپائی و آمریکائی و مطا      مدل ها 
در متـون قـانونی   . مدیر شـهر اسـت  -می شود که نوع مدل مدیریت شهری در ایران مدل شورا           ایران چنین استنباط  

ایران از شخصیتی به نام شهردار مرتباً نام برده می شود و وظائف و اختیارات به او منتسب می شود، بدون توجه بـه                        
 به عبارت دیگر آن دسته از افراد که از بیـرون از شـورا و                .ستجایگاهی انتخابی ا  ) mayor(دار  این که سمت شهر   

 را کـسب  (City Manager) شهرداری قرار می گیرند عنوان مدیر شـهر مسؤولیتبدون اخذ آرای مردم در سمت 
) عـضویت شـورا  (تقیم طور مستقیم یا غیر مس رهبری شهر به شخصی که به  مسؤولیتدر حالی که اعطای      .می کنند 
ایـن موضـوع خـود سـرآغاز برخـی مـشکالت در              .، منطقـی نیـست    تماد شهروندان را جلب نکرده اسـت      آراء و اع  

 مـسؤولیت  تخصـصی و حرفـه ای از       مـسؤولیت  ،زیرا طبـق قـانون    . توسط شورا است  ) مدیر شهر   ( انتخاب شهردار   
حضور شهردار به معنای واقعی بایـد نـسبت بـه           شوراهای شهر در فقدان     . رهبری و اقتدار سیاسی منفک نشده است      

 مـدیر شـهر   –ی شـورا  مـدل هـا  در . انتخاب مدیر شهر منتخبی اقدام کنند که همزمان دو ویژگی فوق را دارا باشد        
حتـی در تحـوالت اخیـر نظـام      . شخصیتی جداگانه به نام شهردار حضور دارد اما حـدود قـدرت او متفـاوت اسـت                

شهرهای بـا   . ه امریکا در قالب این سیستم اقدام به انتخاب مستقیم شهردار می شود            مدیریت شهری در ایاالت متحد    
، در پی پر کردن خال فقـدان رهبـری سیاسـی            ب مستقیم شهردار و مقتدر سازی آن       مدیر شهر با انتخا    –مدل شورا   

، مـشابه آنچـه     تـصب ری سیاسی شهر از مدیر شهری من      بنابراین انتظار رهب  . در این گونه ساختارهای مدیریتی هستند     
  .  قابل طرح نیستکه در مدل مدیریت شهری ایران مشاهده می شود اصوالً

  
  یت در وظایف نهادهای مدیریت شهریمحدود -

ت گرفته  به عنوان نهادهای محلی نشأشهرداری هادر جهان روز به روز گسترده تر می شود و      شهرداری ها وظایف  
نها وظایفی چون از مجموعه وظایف دارای سنخ محلی ت. ه می گیرنداز خواست عمومی وظایف بیشتری را بر عهد    

هـای   ارائه خدمات شهری، خدمات فرهنگی و تفریحی، نظارت و کنترل ساختمانی و تأمین بخـشی از زیرسـاخت                 
یف دارای  دوایر محلی و اسـتانی دولـت مرکـزی اغلـب وظـا            . ی ایران عرضه می شوند    شهرداری ها  توسط   شهری

، سـاخت تاسیـسات آب    ،  های شهری   زیرساخت نوان مثال در حوزه تأمین    به ع . دار هستند  اً عهده سنخ محلی را راس   
 رفاه و تأمین ، خدماتخدمات پلیس، خدمات ثبتی  . ستشهرداری ها ه وظایف   گاز و فاضالب خارج از حیط     ،  برق
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   زی تـصدی    مسکن توسـط وزارتخانـه هـای دولـت مرکـ           تأمین، آموزش و    اجتماعی و بهزیستی، خدمات بهداشتی    

حضور دهها سازمان دولتی عمل کننده در سـطح شـهرها در کنـار شـهرداری، وضـعیت آشـفته ای را از                       . می شود 
جهت هماهنگی در انجام وظایف و ارائه خدمات به وجود آورده اسـت و هزینـه هـای مـضاعفی را بـه شـهروندان             

به مطالبات شهروندان در وضـعیت      گویی   این وضعیت شوراهای منتخب شهری را از جهت پاسخ        . تحمیل می کند  
 مـسئول انجـام     شهرداری ها  یفی را نظارت و رهبری می کنند که       چون شوراهای شهر وظا   . نامناسبی قرار داده است   

شهر را در امور شهری های دولتی متعدد در سطح محلی نظارت و برنامه ریزی شورای         آن وظایفند و سایر دستگاه    
  .نمی پذیرند

  
  ام شهرهااداره امور شهر در تم یکسان بودن مدل -

ه ، فقـدان تفـاوت و تمـایز میـان نظـام ادار            مدیریت شهری ایران مشاهده می شود     یی که در نظام     ویژگی ها یکی از   
، هـیچ گونـه     بـه عنـوان مثـال     .  مرتبط بـا آن اسـت      ، سیاسی و نیز مکانیزم های     امور شهر در سطوح مختلف جمعیتی     
. ان به عنوان پرجمعیت ترین و نیز پایتخت ایران با سایر شهرها دیده نمی شـود               تفاوتی در ساز و کار اداره شهر تهر       

به گونه ای که شـهرهای تـا   . د اعضای شورای شهر منظور شده است، در تعدا ها تمهید صورت گرفته در این باره      تن
هزار نفر تا  200از شهرهای بیش ،  نفر7 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 50شهرهای بیش از ،  نفر5  هزار نفر،50

 نفـر عـضو در      15،   نفر و شهر تهـران     11رهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت،         نفر، شه  9یک میلیون نفر جمعیت،     
بـه عبـارت    . یـز مـشاهده مـی شـود       این امر در ارتباط با مدل اداره امور شهر در ایـران ن            .شورای شهر خواهند داشت   

 حـال آنکـه     1. مدیر شهر انجام می پذیرد     –یران توسط مدل شورا     ، در وضعیت کنونی اداره تمامی شهرهای ا       دیگر
تجربیات جهانی نشان می دهد تفاوت در مدل مدیریت شـهری در سـطوح مختلـف شـهرهای یـک کـشور امـری                        

  .، گاه به نحوه انتخاب شهردار نیز تسری یافته است این امر جدا از مدل مدیریت شهری.معمول است
  
  )مدیر شهر(در تنظیم رابطه شورا و شهردار   2 تعادل بخشی نقص مکانیزم های نظارت و-

قـوه  / بدنه نمایندگی   (ای متوازن میان شورا      های مورد توجه در نظام اداره شهر، برقرار ساختن رابطه          یکی از چالش  
چراکه فقدان هماهنگی و ضعف نظارت در این میان می تواند سـبب انحـراف               .  است )قوه مجریه (و شهردار   ) مقننه

به همـین منظـور همـواره سـاز و کارهـای نظـارت و تعـادل                 . های خود شود   ر یک از این دو از اهداف و وظایف        ه
ر  د جدا از وظـایف نظـارتی و کنترلـی شـورا کـه معمـوالً              . بوده اند     بخشی برای رفع این مشکل احتمالی مد نظر         

 شـهردار را مـی تـوان        – در روابط شـورا      ، برخی راهکارهای معمول تعادل بخشی     قوانین مورد توجه قرار می گیرد     
مداخلـه حکومـت   ، 1، محـدود کـردن دوره تـصدی مجـدد شـهردار     3عطای قدرت تحقیق و بررسی به شورا       ا شامل

                                                 
 اعمال تغییرات قانونی به منظور انتخاب مستقیم شهرداران در کالنشهرها و به عبـارتی دیگـر   به منظورسال اخیر   ها در یک    این امر سبب شده است تا برخی تالش        - 1

  . م این طرح توسط مجلس شورای اسالمی رد شدشورا شکل بگیرد که سرانجا-تالش برای استقرار مدل شهردار
2 - Check and Balance 
3 - Scrutiny Authority of the representative body 
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ماننـد   و   2، قدرت انتصاب مدیران ارشد اداری     هردار در برابر مصوبات شورای شهر     اعطای اختیار وتو به ش    ،  مرکزی
ای که   به جزاشکاالت پایه   .شتری می یابند  انتخاب مستقیم شهردار اهمیت بی    اگرچه این موارد در روش      .  دانست آن

نیـز بـه خـوبی در مـدل ایـران        ) مـدیر شـهر   ( شهردار   -، روابط شورا  مدیریت شهری ایران مشاهده می شود     در مدل   
. اسـت ، به ویژه کاهش نظارت شـورا   اری از مشکالت در اداره امور شهر      تنظیم نگردیده و این موضوع سرمنشا بسی      

ای که ضـمن   دل و هماهنگی بیشتری است به گونه، نیازمند برخورداری از تعا نظر می رسد رابطه شورا و شهردار  به
  .زمینه افزایش نظارت و کنترل شورا را نیز فراهم آورد، فراهم آوردن ثبات در نظام مدیریت شهری

  
   شهر زیر مجموعه شوراهای عدم شکل گیری شوراهای محله ای و منطقه ای-

         ، شـهروندان اعـضا شـورای شـهر را از میـان کاندیـداهای معرفـی شـده در سـطح شـهر انتخـاب                          در شهرهای ایران  
فـارغ از هرنـوع      نفر اسـت کـه توسـط شـهروندان تهـران             15به عنوان مثال شورای شهر تهران متشکل از         . می کنند 

شورای شـهر چـون شـورای محـالت و          شوراهای پایین دستی    .  می شوند    بندی خاص انتخاب   حوزه بندی و منطقه   
هـای   نظام کنونی اداره امور شهر در ایران امکان تعمیق و توسعه مشارکت     . نواحی شهری موجودیت قانونی ندارند    

های شهر به منتخبان را فـراهم نمـی کنـد و             ، نیازها و اولویت   ها ا و همچنین امکان انتقال خواست     مردمی در شهره  
 افراد پـر سـر و صـدا و مـشهور بـه              تخبان خود در شورای شهر میسر نیست و عموماً        امکان دسترسی شهروندان به من    

، اف و فلسفه شکل گیری شـوراهای شـهر        به نظر می رسد برای دستیابی به اهد       . عنوان نمایندگان انتخاب می شوند    
نـواحی  رسمیت دادن و تشکیل شوراهای محله و        . تغییر در نظام انتخاب اعضای شورای شهر ضرورتی جدی است         

 افزایش و مناطق شهر به عنوان زیر مجموعه و مکمل شورای شهر می تواند کارآیی و اثر بخشی این نهاد مردمی را  
  .دهد

  
  نحوه انتخاب اعضای شورای شهر -

. ، دو روش اصـلی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد              هان برای انتخاب اعضای شورای شـهر      در کشورهای مختلف ج   
و روش دوم انتخـاب     ) ونکـوور ،  ماننـد لنـدن   ( شهروندان است    3ورا با رای یکجای   نخست روش انتخاب اعضای ش    

 در این روش ممکن است یک یا چند نماینده از هر بخش یـا  است 4اعضای شورا بر پایه حوزه های انتخابیه شهری    
تخاب کل اعضای ، یعنی ان ایران سیستم نخست در).تورنتوو پاریس  نیویورک،مانند ( ناحیه شهر به شورا راه یابند

در ارتباط با انتخاب این سیستم هیچگون مطالعه یـا  حال آنکه . شورای شهر با رای یکپارچه شهروندان جاری است       
، تـشکیل شـوراهای     ی پایین دستی شورای شهر در ایـران       به نظر می رسد در نبود شوراها      . ارزیابی انجام نشده است   

                                                                                                                                               
1 - Balance due to the passage of time- limitation on the mayor time  
2  - Appointment Powers over Administrative Officers 

  . به کار رفته استcity-wide یا at largeروش اصطالحاتی چون در ارتباط با این   -1
  .  به کار رفته استward-basis, district basis ,ward by ward ,در ارتباط با این روش اصطالحاتی چون  2
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