
  
  

  

  

  

  1404 افق در مطلوب محلی مدیریت      
خورشیدي نادري علیرضا


  

 فقیه هادي

   آزاد عسکري محمود

  چکیده

 بـراي  که جایگاهی با متناسب و ایران انداز چشم سند تحقق سایه در محلی مدیریت الگوي تبیین پی در

 نیـز  و مدارك و اسناد مطالعه هاي روش از حاضر، مقاله در شده، کشیده تصویر به سند این در مقوله این

 مراحـل  گرفته، صورت بررسی از منتج معیارهاي احصاي از پس  است. شده گرفته بهره تطبیقی مطالعه

 متولیان عنوان به ایران هاي شهرداري از یک هر  وظایف مجموعه چیستی بر ناظر اصلی، پرسش به پاسخ

 بـا  مصـاحبه  روش از حاصـل  اطالعـات  راسـتا،  این در است. شده طی مطلوب، شکل در محلی، مدیریت

 در ایـران  در هـا  شـهرداري  وظـایف "عنـوان  تحـت  فهرسـتی  قالب در نتایج و است شده تحلیل خبرگان،

    شد. خواهد ارائه  "مطلوب وضعیت

  کلیدي واژگان

  .سازماندهی انداز، چشم محلی، مدیریت

                                       
                                                            (ع)استادیار دانشگاه امام حسینEmail: Alirezanaderi44@yahoo.com 
                                                           (ع)استادیار دانشگاه امام حسینEmail: Alirezanaderi44@yahoo.com  

  ي دکتري مدیریت سیستم ها، دانشگاه امام حسین(ع)                    دانشجو   Email: askariazad36@yahoo.com 

 04/03/91تاریخ پذیرش:        11/07/90تاریخ ارسال: 

 371-391/ صص  1391 زمستان/  65شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 



ق 
 اف

در
ب 

لو
ط

 م
ی

حل
 م

ت
ری

دی
م

14
04

 

 

 

372 

  مقدمه

 افق در ایران انداز چشم سند به توجه با

 هایی ویژگی از برخوردار ایرانی جامعه ،1404

 مقتضیات با متناسب یافتگی توسعه جمله از

 بر متکی خود، تاریخی و جغرافیایی فرهنگی،

 و ملی اسالمی، هاي ارزش و اخالقی اصول

 دینی، االريس مردم بر تأکید  با انقالبی،

 حفظ مشروع، هاي  آزادي اجتماعی، عدالت

 امنیت از مندي  بهره و ها  انسان حقوق کرامت

  روحیه از برخوردار و قضایی و اجتماعی

 سند تحقق شک  بی بود. خواهد تعاون

 اداره ساختار در تغییر مستلزم انداز، چشم

 جلب و است مردم مشارکت مبتنی کشور

 نیز و ها  زمینه آمدن فراهم نیازمند مشارکت

 شرایطی چنین تحت است. انگیزشی ابزارهاي

 هاي  محیط در جوامع داشت انتظار توان  می

 ...) و بخشی روستایی، شهري، محلی(استانی،

 ذیل خود مشارکت با و شوند بسیج

 جهت در دولت، هاي  حمایت و ها سیاست

 هاي  بخش در ویژه به انداز چشم سند تحقق

 و علمی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي،

 هستیم باور این بر زیرا بردارند. گام فناوري

 سطح در شهروندان مشارکت جلب با که

 هاي توانمندي و ها پتانسیل از توان می محلی،

 و برد بهره بهینه شکلی در شهروندان تمامی

 توسعه زمینه محلی، درآمدهاي ایجاد ضمن

 سند در توجه مورد محورهاي از بسیاري در

   آید.  می فراهم

 گام اولین عنوان به مقاله این در بنابراین

 تجلـی  در محلـی  مـدیریت  مقولـه  بر متمرکز

 مـدیریت  نقـش  تعیـین  دنبـال  به انداز، چشم

 شـهرداري  وظایف مجموعه شناسایی و محلی

ــه ــا مســتقیم تعامــل در ســازمانی عنــوان ب  ب

 و مطالعـه  راسـتا،  ایـن  در هستیم. شهروندان

  پذیرد.  می صورت زیر مراحل طی پژوهش،

 محلـی،  مـدیریت  نظـري  مبانی هعمطال 

 منظــور بــه تعــاریف و مفــاهیم تحلیــل

 مفهـوم،  از واحـد  تعریفـی  بـه  دستیابی

 اسـتقرار  کننده تعیین معیارهاي و نقش

 محلی مدیریت

 ایران در محلی مدیریت الزامات مطالعه 

 هاي  سیاست و اساسی قانون به توجه با

 ایران اسالمی جمهوري نظام کلی

 12 هاي  شهرداري وظایف مطالعه 

 مجموعه شناسایی هدف با شهر کالن

 محلی مدیریت حوزه در مطرح وظایف

 هاي  شهرداري وظایف مجموعه تبیین 

 متناسب و مطلوب وضعیت در ایران

  1404 افق در ایران انداز چشم

  محلی مدیریت .1

 مدیریت حوزه در شده انجام هاي  تالش

 آن در که است نوین رویکردي نمبی ، محلی
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 مدیریت عناصر از یکی تنها محلی، حکومت

 شود.  می محسوب شهر اداره در محلی

 مدیریت دیگر گذشته، تلقی همانند بنابراین

 مترادف و معنی هم محلی متحکو با محلی

 میان، این در  شود.  نمی گرفته نظر در

 محلی مدیریت براي متنوعی تعاریف چندهر

 توان  می منظر یک از اما ،است شده ارائه

 جنبه دو به توجه با را محلی مدیریت

 رابطه این در کرد. تعریف اي  رویه و محتوایی

  1محلی مدیریت مفهوم که داشت توجه باید

 و محله) یا جغرافیایی(شهر سطح از فارغ

 و مبانی به توجه با و تحلیل و تجزیه سطح

 در مدیریت نظامات بر شهري، مدیریت اصول

  باشد. می اطالق قابل محله و شهر سطح

 بـه  محلـی  مـدیریت  ،محتـوایی  جنبه از

 امـور  اداره معنـی  بـه  و سیاسـت  اجراي مثابه

 و اجـرا  مرحلـه  گرفتن نظر در با یا و 2عمومی

 بـه  اداره از فراتـر  خـاص،  هـاي   ویژگـی  برخی

 ایجـاد   بـا  کـه  شـود   مـی  تصور آن، عام مفهوم

 و    عمـومی  بخـش  بیشتر مداخله براي بستري

 این ،  شهري توسعه در تر فعال نقش پذیرش با

  گردد.   می پذیر امکان ،امر

ــف در ــک تعری ــانی بان ــدیریت از جه  م

 شـبه  رویکـرد  یـک  ،محلـی  مـدیریت  محلی،

 کـه  اسـت  شـهر  اداره و حکومـت  در بازرگانی

                                       
1. Local Management  
2. Public Administration 

 منـابع  کارآمـدتر  و مـؤثر  استفاده به تواند یم

ــر ــود منج ــارما .)Mattingly, 1994( ش  ،ش

 از اي مجموعــه عنـوان  بـه  را محلـی  مـدیریت 

 بـا  تعامـل  در کـه  کنـد  مـی  تعریف ها فعالیت

 اجتماعی و کالبدي اقتصادي، توسعه یکدیگر،

 هــدایت و دهــد مــی شــکل را محلــی نــواحی

 وظیفـه  تـرین  اصـلی  اسـاس،  ایـن  بر کند.   می

 مختلـف  نـواحی  در مداخلـه  ، محلـی  مدیریت

 و اقتصـادي  توسـعه  ارتقـاي  هـدف  با ، محلی

 ضـروري  خـدمات  تـأمین  نیز و مردم بهروزي

 تأییـد  در نیز راکودي ).Sharma,1989( است

 مـدیریت  را  محلی مدیریت هدف تعریف، این

 بـا  گیـرد.   مـی  نظـر  در محلـی  سیستم اجزاي

 ،سیسـتم  روزانـه  کـارکرد  هدف، این به توجه

 تمــامی تشــویق بــا و رددگــ مــی ممکــن

 آیـد   مـی  فراهم بستري ،اقتصادي هاي فعالیت

 نیازهـاي  تأمین به قادر شهروندان آن، در که

 خـدمات  یا کاالها مسکن، شامل خود اساسی

 خواهـد  درآمدسـاز  هـاي  فرصت نیز و    عمومی

ــد ــابراین، .)Rakodi, 2001( ش ــه از بن  جنب

 نظـر  در مسـئولیتی  محلی مدیریت محتوایی،

 ورود نیز عملیاتی سطح در که شود می گرفته

 بـر  در نیـز  را عملیـاتی  نتـایج  و کنـد  می پیدا

  د.گیر  می

  محلــی مــدیریت نیــز اي  رویــه جنبــه از

ــارت ــدي از اســت عب ــا،  مســئولیت از فراین  ه
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 بـه  نیـل  بـراي  که مداوم ارتباطات و اقدامات

 محلی، جوامع سطح در خاص عملیاتی اهداف

 و فراینـد  ایـن  گیـري   شـکل  .شوند  می تنظیم

ــق ــداف تحق ــاتی اه ــد آن عملی ــک نیازمن  ی

ــف ســازمانی چــارچوب  و شــفاف شــده، تعری

  محلی جوامع کنشگران همه قبال در گوپاسخ

  است.

 تـري  جامع دید ،گیل مک میان، این در 

 عقیده این بر و رددا محلی مدیریت به نسبت

 یـک  عنـوان  بـه  باید محلی مدیریت که است

 یکپارچـه  و فراگیـر  نگـر،  کـل  و جـامع  فرایند

ـ  فراگیـري  شود. نگریسته  کـه  معنـی  ایـن   هب

 بـر  در را محلـی  بـازیگران  و کنشـگران    تمامی

 کل که نحوي به نگري کل و جامعیت و گرفته

 یــزي،ر برنامــه گــذاري،  سیاســت هــاي فراینــد

 گیـرد بر در را نظارت نیز و اجرا و سازماندهی

 یکپـارچگی  و کنـد  پرهیز بخشی رویکرد از و

 هـدف  عنوان به محلی توسعه که معنی بدین

 بـه  اشـاره  که نهادي توسعه با  محلی مدیریت

  محلـی  مـدیریت  سازمان توانمندي و ظرفیت

ــا مــرتبط و دارد  يشــهر توســعه در  میــزان ب

 ؛اسـت  محلـی  مدیریت فرایند در تمرکززدایی

 سـازمان  صورت این  در شود. نگریسته یکسان

 محــیط و بــوده پایــدار نیــز محلــی مــدیریت

 Mc) آورد خواهد وجود به را پایداري شهري

Gill, 1998).  

 کـارکرد  و مفهـوم  بـا  رابطه در بنابراین 

 کـه  کـرد  بیان توان  می چنین محلی مدیریت

 اجرایـی  و فنـی  وجـه  بیشـتر  محلی مدیریت

 جــو  ،محلــی  حکومــت بــه  نســبت و دارد

 مدیریتی نهادهاي و است کمتر آن حاکمیتی

ــل ــهر)، مح ــتر (ش ــري بیش ــمیمات مج  تص

 در است ممکن که هستند حکومتی نهادهاي

 و (آخونـدي  شوند مطرح محلی یا ملی سطح

  .)1387 همکاران،

 رویکـرد  از منـدي   بهره ضرورت .2

  محلی مدیریت در جامع و نگر کل

 مدیریت نقش و تعریف به توجه با

 جامع و نگر کل رویکردي اتخاذ ،  محلی

 راستا، این در رسد.  می ظرن به ضروري

 عدم خصوص در خود تحلیل در راکودي

 در  شهري ریزي برنامه و مدیریت هاي  موفقیت

 بیان چنین توسعه، حال  در کشورهاي

 ،سنتی روش به کشورها این  در که کند می

 با و بخشی صورت به محلی هاي مسئولیت

 ظرفیت فقدان و محدود قدرت محدود، منابع

 شوند.  می سازماندهی جمعی، گذاري سیاست

 نه و شهر شوراي توسط نه گیري تصمیم

 مرکزي هاي حکومت توسط بلکه شهرداران

 واکنشی، هاي  گیري تصمیم و گیرد  می صورت

 سطح در ندرت به راهبردي و اي توسعه

 چنین نتیجه شوند.   می گرفته ها شهرداري
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 هاي  نیازمندي سپردن فراموشی به رویکردي،

 قابلیت فقدان شرایط در شهري سریع رشد

 قدرت محدودیت و استراتژیک گیري تصمیم

 زا ).Rakodi, 2001( است محلی نهادهاي

 عملکرد و ساختار از گیري بهره راکودي، نظر

 کیفیت تواند   می   محلی مطلوب مدیریت

 توسعه حال در کشورهاي در را   محلی زندگی

   بخشد. بهبود

 و محلی مدیریت جایگاه پایه بر بنابراین،

 تـوان   مـی  چنـین  نگـر،  کل رویکرد به توجه با

 جایگـاه  کسب و یافتگی توسعه که داشت بیان

ــادي،تاق اول ــی ص ــاوري و علم ــطح در فن  س

 بخش   الهام انقالبی، و اسالمی هویت با منطقه،

 روابـط  در مـؤثر  تعامـل  بـا  و اسالم جهان در

 محلـی  مـدیریت  استقرار به وابسته ،للالم بین

 و دولــت میــان رابــط هــاي  حــوزه عنــوان بــه

 بـه  توجـه  بـا  محلی مدیریت است. شهروندان

 شهر ساخت فرایند به نگر کل و جامع رویکرد

  قـدیمی  ياهـ  دلم دیگر که است معنی بدین

 منفـک  و مجـزا  صورت به که   محلی مدیریت

 مراکز گسترش به رو نیازهاي به پاسخ پی در

 نظر از چه هستند؛ )Van Dijk, 2006(   محلی

 پـذیر  توجیـه  کارکردي، نظر از چه و هومیمف

    بود. نخواهند

 و متنــوع هــاي  محــیط در آن، بــر عـالوه 

 نیـز  و تعـامالت  نوع واسطه هب که امروز، متغیر

 تغییـرات  بـروز  محل اطالعات، توزیع و تولید

 خواهـد  بهتـري  عملکـرد  سیستمی مستمرند،

 و خالقیـت  و یـادگیري  میان بتواند که داشت

 نتیجـه  کنـد؛  ایجاد مناسب پیوندي سوددهی

 بهتــرین کســب و زیــاد قیــتطب پیونــد، ایــن

 توسعه نتیجه در و زمانی مقطع هر در تناسب

 ،ترتیـب    بـدین  .)Lenox et al., 2007( اسـت 

 شـهرداري،  و محلـی  مـدیریت  وظایف تعیین

 شـهروندان  با ارتباطی محورهاي تعیین مبین

 تمــامی مشــارکت جلــب هــاي  گلوگــاه نیــز و

 شــمار بــه محلــی امــور انجــام در شــهروندان

    آید. می

 متصـور  هـاي   ویژگـی  به توجه با که چرا

 هـاي  جنبـه  بـر  تأکیـد  ، محلـی  مدیریت براي

 پـذیري،  مسـئولیت  و مشـروعیت  گویی، پاسخ

ــر شــکلی ــدیریت از دیگ ــی م ــان را   محل  نمای

 کـه  داشـت  دور نظـر  از نبایـد  نیز و سازد می

 و محلـی  هـاي  حکومت تقویت و تمرکززدایی

 (جامعه شهروندان و خصوصی بخش مشارکت

ــدنی) ــهر، اداره در مـ ــه شـ ــدي بـ  و کارآمـ

 شــهر، اداره در  محلــی مــدیریت گــویی پاســخ

 محلـی  زنـدگی  کیفیـت  ارتقـاء  و   فقر کاهش

 تحقـق  معناي به همگی که شد خواهد منجر

    است. 1404 افق در انداز چشم
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ــن در ــل مــک رابطــه، ای ــر گی ــد ب  فراین

 فراینـدي  یعنی ،کند می تأکید   محلی مدیریت

  که:

 توسعه فرایند بازیگران تمام دربرگیرنده 

 کننـدگان  توزیـع  صرفاً (نه باشد  شهري

 ؛منابع)

 توسـعه  محـرك  نیـروي  مهار و هدایت 

 اینکـه  (نـه  بگیـرد  عهـده  بـه  را  شهري

 از و مصـنوعی  صـورت  به تا کند تالش

 کند). حکومت آن بر جامع طرح طریق

 مراتبــی، سلسـله  و عمــودي صـورت  بـه  

 بـر  بتوانـد  تـا  باشـد  یکپارچه و منسجم

 تمرکـز  و بینـی  نزدیـک  از ناشی مسائل

 کند. غلبه ها زیربخش بر ناآگاهانه

 یکپارچـه  و منسـجم  افقـی  صـورت  به  

 انفکــاك از ناشــی مسـائل  بــر تــا باشـد 

 غلبـه  ریزي بودجه و اجرا از ریزي برنامه

 کند.

 هـاي  فرصـت  مقابـل  در واکنش توانایی 

 (آزادســازي باشــد داشــته را آمــدهپدید

 بخش یا محلی اجتماعات ذاتی ظرفیت

 مشــــارکت  طریــــق از   غیررســــمی

 .)غیردولتی هاي سازمان

 اشـاره،  مورد فرایند به توجه با گیل مک

 سـه  حول را   محلی مدیریت اولیه پارامترهاي

  :کند   می بندي دسته زیر اصلی محور

   محلـی  مـدیریت  دامنه به محور، اولین  

 فعـالیتی   محلـی  مدیریت آیا پردازد.  می

 به (یعنی است حکومتی حوزه در صرفاً

 که را مواردي یا پردازد)   می منابع توزیع

ــتلزم ــه مس ــه مداخل ــازیگران هم  در ب

   .گیرد  می بر در نیز است  محلی فرایند

 نهــادي و ســازمانی بعــد محــور، دومــین 

 در بخشـی  تفکـر  اسـت.    محلـی  مدیریت

 سـؤالی  شـهر،  بخشـی  بین ماهیت مقابل

 ایـن  ، شـود    مـی  مطـرح  حـوزه  این  در که

 بـا  تـا  دارد وجود روشی و راه یاآ که است

 ســازمانی پیچیــده مجموعــه یــک ایجــاد 

 برخـورد  شـهر  مسائل پیچیدگی با بتواند

  د.یاب انطباق آن با و نموده

 و راهبردي سطوح رابطه به محور سومین 

 بـین  تناقضـی  یـا آ و دارد اشـاره  عملیاتی

 راهبـردي  هـاي  محـرك  و عملیاتی حیات

 را خـود  بایـد    محلی مدیریت دارد. وجود

 عمـودي  شـکل  بـه  کـه    مفهومی عنوان به

ــاختار ــه س ــور ،دارد اي یکپارچ ــد تص  کن

(McGill,1998) 

 بر محلی مدیریت استقرار نقش که حال

ــه ــر پای ــامع رویک ــل و ج ــر ک ــویر در نگ  تص

 از پـیش  گردیـد،  مشـخص  1404 انـداز  چشم

 مفهـومی،  ایـن  استقرار معیارهاي به پرداختن

 مـدیریت  هـاي   مـدل  مقایسـه  بـه  اجمـال،  به
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 مختلـف  سیاسـی  هـاي   نظـام  تحت که محلی

    پردازیم.  می شوند،  می مطرح

   محلی مدیریت هاي  مدل انواع .3

 »بهتـرین « بـا  رابطـه  در اصلی هاي  بحث

ــاي راه ــهرها اداره هـ ــف شـ ــیعی طیـ  از وسـ

 حکومــت، مــدل: چــون مختلفــی موضــوعات

 (توسـط  شهردار انتخاب نحوه شهردار، قدرت

 شـورا)،  از خـارج  یـا  آن اعضـاي  میان از شورا

 مختلـف  هاي روش (در شهردار و شورا انتخاب

 يرأ بـا  شـهروندان،  یکپارچه يرأ با مستقیم،

 صـورت  بـه  یـا  و شـهر  مختلف نواحی مجزاي

 رابطـه  تعادل حزبی، غیر مخفی يرأ مرکب)،

 و شـهر  مدیر پذیري ولیتئمس شهردار، و شورا

 ,Hall) گیـرد  برمـی  در را سیاسـی  طرفـی  بی

2005).  

 بـا  محلـی  مدیریت ساختار میان این در

 نیـز  و شهري حکمروایی هاي  شاخص به توجه

 مهم بسیار ابعاد از یکی ،نوین عمومی  خدمات

  معایب و مزایا محلی، مدیریت هاي مدل انواع - )1( شماره نگاره

  معایب  مزایا  مدل نام

  شورا ـ شهردار

Mayor & Council  

 )Weak Mayor( ضعیف شهردار

 دنبال به منتخب، نمایندگی شورا ـ

   است. شهروندان نیازهاي کردن برآورده

  است. مناسب کوچک شهرهاي براي -

  قوي رهبري فقدان -

   است پراکنده مسئولیت هر قدرت -

 باعث قوي سیاسی قدرت خالء -

  گردد. می شدن ماشینی و زدگی سیاست

   ) Strong Mayor( قوي شهردار

   متمرکز پذیري مسئولیت با قوي رهبري -

 بخشد  می تسهیل را اجرا و سازي سیاست -

  است. زیاد فرد یک براي وظایف حجم -

 یک به  اتکا با صرفاً تواند  نمی شهردار -

  کند. عمل متخصص نیروي

   مدیر – شورا

Council Manager  

 عهده به را مسئولیت متخصص مدیر -

   دارد.

 ها  مشی  وخط ها  سیاست به توجه با شورا -

  کند می کنترل را شهر

   شود  می دیده بنگاه یک صورت به شهر -

  قوي رهبري فقدان -

  سازي سیاست به مدیر تمایل عدم -

   گیرد  می قرار انزوا در مدیر -

  کمیسیونی

Commission 

 مناسب اضطراري و بحرانی شرایط براي ـ

  است.

   است ساده ساختارسازمانی ـ

  ها  سیاست موقع به و سریع اجراي ـ

    نظارت فقدان ـ

  انتخاب پیچیدگی ـ

  

  شهري(محلی) گردهمایی

 و باز  (محلی) شهري (گردهمایی

  (محلی) شهري گردهمایی یا

  نماینده)

Town Meeting /  
Representative  
Town Meeting 

  دموکراسی. نوع ترین پیشرفته -

 و داشته رأي حق شهروندان همه -

  کنند. مشارکت امور اداره در توانند می

   است. موفق بسیار محدود جوامع در -

  است. مشکل بلندمدت برنامه اجراي -

  است. مشکل متخصص افراد از استفاده -

  است. سخت مدل این در رسانی اطالع -

 افراد حضور دلیل به جلسات برگزاري -

  است. مشکل

  )144 .ص1378 دیگران، و (آخوندي : منبع
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  .(Vansant, 2001) شود می محسوب آن

 در کـه  مختلفی هاي  بندي دسته میان رد

 ،است شده هارائ شهري مدیریت مدل با رابطه

 تقسـیم  و هـا   نقـش  تعیین به توجه با توان  می

 کرد اشاره زیر اصلی هاي  مدل به ها،  مسئولیت

)Nallathiga, 2008(:   

 3قوي  شهردار  – شورا ساختار .1

 4شهردارضعیف – شورا ساختار .2

 5کمیسیونی سیستم .3

 6شورا -مدیر سیستم .4

 جمعی گردهمایی .5

ــاره ــر، نگ ــی زی ــاي  ویژگ ــر ه ــک ه  از ی

   دهد.  می نشان را مذکور هاي مدل

ــد  فراینــدهاي کــه داشــت توجــه بای

 تغییـرات  با محلی هاي  دولت در گیري تصمیم

 شـرکایی  اکنـون  و گشته مواجه توجهی قابل

 گرفتــه بـر  در نیــز را دولتـی  شــرکاي از غیـر 

 ،7همسـایه  هـاي   انجمـن  مانند شرکایی ؛است

 و هــا  ســمن خصوصــی، بخــش هــاي شــرکت

 تغییـرات  سـازي  مـدرن  هاي  برنامه شهروندان.

 بـراي  هـایی   فرصت ایجاد هدف با را بنیادینی

 کننـد   مـی  معرفـی  دموکراتیک هاي  مشارکت

)Lowndes et al., 2001.( از بعضــــی 

                                       
3. The Strong Mayor Council Structure 
4. The Weak Mayor-Council Structure 
5. The Commission System  
6. The Council – Manager System 
7. Neighborhood Associations 

 حکومـت  از انتقـال  را تغییر این اندیشمندان،

 Andersen and Van) حکمروایــی  بــه 

Kempen, 2003).  

ــا ــاونی  (محلــی) شــهري مــدیریت ی  8تع

)IDEA, 2001( و بینگهـام  گیرند.  می نظر در 

 حکمروایـی  ایـن  که اند عقیده این بر همکاران

 فرایندها و نبوده ابزار دربرگیرنده صرفاً جدید،

 در مـردم  مشـارکت  به منجر که را اقداماتی و

 گیـرد  برمـی  در نیـز  شـود   می حکمروایی امور

)Fung, 2006.( ــابراین ــی بن ــایف از یک  وظ

ــدیران، ــهیل مـ ــارکت تسـ ــري و مشـ  درگیـ

 Yetano) است حکمروایی امور در شهروندان

et al., 2009).  

 فراینـدهاي  تغییـر  بـه  توجـه  اب بنابراین

 اکنـون  محلـی،  هـاي   دولـت  در گیري تصمیم

 همسـایه،  جوامـع  دولتی، قدرتمندان بر عالوه

 در نیـز  شهروندان و ها  سمن خصوصی، بخش

 در نـد. کن  می ایفا توجه قابل نقشی فرایند این

 معـرف  سـازي  مـدرن  هـاي   برنامـه  میـان  این

 دموکراتیــک اقــدامات در بنیــادین تغییراتــی

 بـراي  جدید هایی  فرصت ایجاد هدف با محلی

ــازیگران تمــام دموکراتیــک مشــارکت ــن ب  ای

 هـاي   سـازمان  خصوصـی،  بخش یعنی، عرصه،

 واحـدهاي  افـراد،  سطوح، تمام در دولتی غیر

                                       
8. Collaborative Civic Management 
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 هســتند هــا  گــروه ســایر و پشــتیبان دولتــی

)Lowndes et al., 2001.(   

 در اصـلی  عناصر(کنشگران) .4

   محلی مدیریت

 عوامـل  و هـا  گروه تعامل محصول شهرها

 و    رسـمی  گونـه  به برخی که هستند بسیاري

 آن بــر    غیررســمی اي گونــه بــه دیگــر برخــی

 برحسب را عناصر این  بخواهیم اگر گذارند.اثر

 چهـار  ،کنـیم  بنـدي  طبقـه  آنهـا  قدرت أمنش

   کرد: فهرست توان   می را زیر دسته

    9حکومتی عناصر )الف

   مرکزي حکومت نهادهاي -

 شهرداري -

 و دولتـی  عمـران  و توسـعه  هـاي  شرکت -

    عمومی

 مستقر مرکزي حکومت اجرایی عوامل -

 محل در

 وابسته غیرانتفاعی و    عمومی مؤسسات -

 ها شهرداري یا دولت به

   10خصوصی بخش عناصر )ب

  المللی بین ملی/ رسمی: بخش -

  محلی رسمی: بخش -

  ؛غیررسمی بخش -

                                       
9. Governmental 
10. Businesses 

  11غیردولتی هاي تشکل )پ

 با المللی بین سطح در که هایی تشکل -

  ؛هستند مرتبط هم

 ماننـد  مدنی جامعه   رسمی هاي سازمان -

؛سیاسی احزاب و مذهبی تجاري، اتحادیه
12
    

ــی هــاي ســازمان - ــر مبتن ــات ب  اجتماع

    13.محلی

  افراد و خانوارها )ت

 قابل مشخص صورت به دسته این  -

 توانند   می افراد و خانوارها ،ندنیست تفکیک

 شغلی، هاي دسته درآمدي، هاي گروه برحسب

 هم باز غیره و سکنی محل موقعیت نژاد،

 بدون که است توجه قابل شوند. تر جزئی

 هاي عرصه اصلی کنشگر چهار هماهنگ همکاري

 و گردد   می غیرممکن شهر    مردمی اداره ، محلی

 بقیه بر کنشگر چهار از یکی سلطه امکان

 سال در هایدن  دلیل همین به آید. می فراهم

 سه ،شهر   مردمی بهینه اداره براي 1992

 سه از کدام هر که را اصلی موضوعی شرط

  است: کرده پیشنهاد ،اند شده تشکیل جزء

 آنان نظارت و شهروندان اثرگذاري .1

 تجمیع ابزار ؛باال سیاسی مشارکت میزان

 از (معمـوالً  هـا آن تمایـل  و مردمـی  ترجیحات

ــق ــاي طری ــط نهاده ــه واس ــدنی) جامع  و ؛م

                                       
11. NGOs 
12. CSOs 
13. CBOs 
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ــاي روش ــازي ه ــت پاسخگوس ــل در دول  مقاب

  .مردم

 گوپاسخ و مسئول رهبري .2

 بــه  واقعــی  و عملــی  احتــرام  میــزان 

 و شـفاف  میـزان  ؛مـدنی  -عمـومی  هاي عرصه

 و ها مشی خط تدوین فرایندهاي بودن آشکار

  .قانون به پایبندي میزان و ؛سازي تصمیم

 اجتماعی همبستگی و ادغام .3

 میـزان  ؛مردم آحاد سیاسی برابري میزان

 همگانی پذیرش میزان و ؛ها گروه بین مداراي

 بــدون هــا ســازمان و هــا انجمــن عضــویت در

  .)1379(پیران، ها گروه و افراد سازي محروم

 به توجه با که آنجا از آن بر عالوه 

 آوردن در اجرا به وظیفه شهري، حاکمیت

 جهت در عمومی هاي  سیاست و تصمیمات

 (پاداش دارد را عامه منافع

 به )1386 همکاران، و

 مشارکتی فرایند عنوان

 و شود  می تعریف توسعه،

 همه آن موجب به

 حکومت، شامل نفعان ذي

 جامعه و خصوصی بخش

 براي را تمهیداتی مدنی

 شهري مشکالت حل

 نتیجه که آورند  می فراهم

 توسعه ناپایداري رفع آن

 نهادهاي بدنه از ها  ناپایداري رفع شهري،

 و کارآمدسازي شهري، ریزي  برنامه مدیریتی،

 و شهري امور اداره در بیشتر پذیري مسئولیت

 به ها  صالحیت و وظایف قدرت، تفویض

 بود خواهد محلی نفعان  ذي سایر و ها  حکومت

 براي عاملی نهایت در که )1386پور،  (الله

 باشد.  می 1404 افق در انداز چشم تجلی

 فرایندي توان  می را شهري حکومت نابراینب

 میان متقابل کنش اساس بر که دانست

 یک از شهر اداره رسمی نهادهاي و ها  سازمان

 هاي تشکل و غیردولتی هاي  سازمان و طرف

 و گیرد می شکل دیگر طرف از مدنی عهجام

   آرود.  می فراهم را کشور توسعه زمینه

    محلی حکومت مثلث  - )1( شماره شکل
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 هاي  سیاست و اساسی قانون .5

 مفهــوم بــر نــاظر نظــام، کلــی

  محلی مدیریت

  اساسی قانون .5-1

 بـراي  اساسی، قانون 100 اصل اساس بر

 اقتصادي، اجتماعی، هاي برنامه سریع پیشبرد

 سـایر  و آموزشی فرهنگی، بهداشتی، عمرانی،

 توجـه  بـا  مردم همکاري طریق از رفاهی امور

 روسـتا،  هـر  امـور  اداره محلـی،  مقتضـیات  به

 شـورایی  نظـارت  با استان یا شهرستان بخش،

 یـا  شهرسـتان  شـهر،  بخش، ده، شوراي نام به

 مردم را آن اعضاي که گیرد می صورت استان

    کنند. می انتخاب محل همان

 و کننــــــدگان انتخــــــاب شــــــرایط

 و اختیارت و وظایف حدود و شوندگان انتخاب

 و مـذکور  شـوراهاي  نظـارت  و بانتخـا  نحـوه 

 اصـول  رعایـت  با باید که را آنها مراتب سلسله

 جمهوري نظام و ارضی تمامیت و ملی وحدت

 ،باشــد مرکــزي حکومــت تابعیــت و اســالمی

   کند.  می معین قانون

ــر ــانون 103 اصــل اســاس ب  اساســی، ق

ــداران، اســتانداران، ــایر و بخشــداران فرمان  س

 تعیـین  دولـت  طـرف  از کـه  کشوري تمقاما

 بـه  ملزم شوراها اختیارات حدود در ،شوند می

    هستند. آنها تصمیمات رعایت

ــت .5-2 ــاي  سیاس ــی ه ــام کل  نظ

 رهبـري  معظـم  مقام ابالغی ،اداري

  1/2/1389 مورخ

 مبتنی سازمانی فرهنگ ازيس نهادینه .1

 ارج و یانسـان  کرامـت  و اسالمی هاي ارزش بر

 ؛اجتماعی و انسانی هاي سرمایه به نهادن

ــدالت .2  تــداوم جــذب، در محــوري ع

  ؛انسانی منابع ارتقاي و خدمت

 هـاي  روش روزآمـدي  و معیارها بهبود .3

 نیـروي  جذب منظور به انسانی منابع گزینش

 از پرهیـز  و شایسـته  و متعهد ،توانمند انسانی

ــا نظــري تنــگ ــاي نگــرش و ه ــلیقه ه  و اي س

  ؛اي غیرحرفه

 مبتنـی  ساالري شایسته و گرایی انشد .4

  ؛مدیران ارتقاي و نصب در اسالمی اخالق بر

ــاد .5 ــه ایج ــد زمین ــوي رش ــابع معن  من

 دانــش، ســطح ارتقــاي و بهســازي و انســانی

 ؛آنان هاي مهارت و تخصص

 و پرداخــت نظــام در عــدالت رعایــت .6

ــران ــدمات جب ــا خ ــد ب ــر تأکی ــرد، ب  عملک

 شاغل و شغل هاي ویژگی و جایگاه توانمندي،

 شـرایط  بـه  توجـه  با معیشت حداقل تأمین و

 ؛اجتماعی و اقتصادي
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 نگهـــداري و جـــذب ســـازي زمینـــه .7

ــاي ــتان در متخصــص نیروه ــاي اس ــر ه  کمت

 ؛محروم مناطق و یافته توسعه

 معیشت تأمین و عزت و کرامت حفظ .8

 از گیري بهره و بگیران مستمري و بازنشستگان

  ؛آنها مفید تجارب و نظرات

 ایجـاد  و خـانواده  اسـتحکام  بـه  توجه .9

  ؛اداري نظام در افراد زندگی و کار بین تعادل

ــک .10 ــازي، چاب ــب س ــازي متناس  و س

ــی ــاختن منطق ــکیالت س ــامن تش  در اداري ظ

  ؛انداز چشم اهداف تحقق جهت

 و اداري تمرکز عدم و پذیري انعطاف .11

 سـرعت  اثربخشی، افزایش رویکرد با سازمانی

  ؛کشوري خدمات کیفیت و

ــه .12 ــه توج ــارآیی و اثربخشــی ب  در ک

 تسـریع  منظور به اداري هاي روش و فرآیندها

  ؛کشوري خدمات ارائه در تسهیل و

 روزآمـدي  و شفافیت محوري، عدالت .13

 ؛اداري مقررات و قوانین تنقیح و تنظیم در

 و همـاهنگی  همسوسازي، نگري، کل .14

 منظـور  بـه  اداري هاي دستگاه اثربخش تعامل

  ؛انداز چشم و فرابخشی اهداف تحقق

ــعه .15 ــام توس ــک اداري نظ  و الکترونی

ــراهم ــات آوردن ف ــه آن الزام ــور ب ــه منظ  ارائ

 ؛عمومی خدمات مطلوب

 از اداري نظــام کــردن بنیــان دانــش .16

 و دانـش  مـدیریت  اصـول  گیريکـار  هب طریق

 هاي ارزش بر ابتناء با اطالعات، سازي یکپارچه

  ؛اسالمی

 به کیفی و نوین برتر، رسانی خدمات .17

 اعتمـاد  و رضـایتمندي  سـطح  ارتقـاي  منظور

  ؛مردم

 نسـبت  بخشی آگاهی و سازي شفاف .18

 اداري نظام و مردم متقابل تکالیف و حقوق به

 مردم مند ضابطه و آسان دسترسی بر تأکید با

  ؛صحیح اطالعات به

 از استفاده و جذب براي ازيس زمینه .19

  ؛اداري نظام در مردمی هاي ظرفیت

ــانون .20 ــی، قـ ــاعه گرایـ ــگ اشـ  فرهنـ

ــئولیت ــذیري مســ ــاعی، و اداري پــ  اجتمــ

 روندانشـه  و رجوع ارباب تکریم و گویی پاسخ

ــردي و اي ســلیقه برخــورد از اجتنــاب و  در ف

  ؛ها فعالیت کلیه

 انضباط کاري، وجدان سازي نهادینه .21

 امانتــداري، کنترلی،خـود  فرهنــگ اجتمـاعی، 

  ؛المال بیت حفظ و زیستی ساده جویی، صرفه

 بـر  اداري مناسـبات  و روابـط  تنظیم .22

 اقتصــادي، اجتمــاعی، روانــی، امنیــت اســاس

 آحـاد  نسـبی  رفـاه  نیـز  و فرهنگـی  بهداشتی،

  ؛جامعه
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ــران و مـــردم حقـــوق حفـــظ .23  جبـ

ــر وارده هــاي خســارت  و حقیقــی اشــخاص ب

 و تصمیمات در تقصیر یا قصور اثر در حقوقی

ــدامات ــانون خــالف اق  نظــام در مقــررات و ق

  ؛اداري

 رشـد  و اداري نظـام  سالمت ارتقاي .24

ــی هــاي ارزش ــق از آن در اخالق  اصــالح طری

ــدهاي ــانونی فرآین ــره اداري، و ق ــري به  از گی

ـ  و فرهنگـی  امکانات  ثرؤمـ  نظـام  کـارگیري  هب

  ؛تخلفات با برخورد و پیشگیري

 سـاختارها  هماهنگی و کارآمدسازي .25

 و اداري نظـام  در کنترل و نظارت هاي شیوه و

  ؛اطالعات سازي یکپارچه

 و ابتکـار  و نوآوري روحیه از حمایت .26

 منظــور بـه  مسـتمر  بهبــود و فرهنـگ  اشـاعه 

    اداري. نظام پویایی

 در محلـــــی مـــــدیریت .6

  ها)  محدودیت و ها  ایران(فرصت

 بـر  پذیرفتـه  صـورت  پژوهش به توجه با

 مبـانی  شـامل  مـدارك  و اسـناد  مطالعـه  پایه

 نیـز  و اساسـی  قـانون  محلـی،  مدیریت نظري

 اسـالمی  جمهـوري  نظـام  کلـی  هـاي    سیاست

 اسـتقرار  و تعریـف  معیارهـاي  ،زیـر  در ایران،

 معیارهـا  ایـن  شـود.   مـی  ارائه محلی مدیریت

افـق  در حلیم مدیریت که است فضایی نمبی 

 شـکل  بایـد  انـداز  چشـم  تـرازي  هم در 1404

   گیرد.

 وظایف تعیین معیارهاي - )2( شماره نگاره

  محلی مدیریت

  معیارها  منبع

 نظري مبانی

  محلی مدیریت

 خدمت ارائه یا محصول تولید فرایند

  باشد.* شهر یک در متمرکز

 هزینه و درآمد نظر از و پذیر کمیت

  بازرگانی) باشد(شبه محاسبه قابل

 سود صرفاً فعالیت انجام از هدف

 بخش ذاتی وظایف نباشد(از اقتصادي

  * نباشد). خصوصی

 نظري مبانی

 و محلی مدیریت

  اساسی قانون

 اقتصادي، توسعه موجب وظیفه ماهیت

 و رفاهی بهداشتی، کالبدي، اجتماعی،

  گردد  می شهروندان و شهر ....

 افزایش موجب ها  فعالیت ماهیت

 نیازهایشان تأمین در مردم توانمندي

  گردد.  می

  اساسی قانون
 ارضی تمامیت و ملی حاکمیت به

  * نکند. وارد خدشه

 کلی هاي  سیاست

  نظام

 سازي متناسب و سازي چابک موجب

  شود. کشور اداري ساختار

 و اصلی متغیرهاي منزله به اشاره مورد معیارهاي *

  است. منحصر صورت به وضعیت کننده تعیین

 ها(مطالعـه   شهرداري وظایف .7

  تطبیقی)

 بـا  تطبیقـی  طالعـه م نتیجـه  بند، این در

 سـایر  وظـایف  به نسبت شناخت کسب هدف

 از حاصـل  نتیجـه  شـود.   مـی  ارائه ها  شهرداري

 مجمـوع  از فهرسـتی  به دستیابی مطالعه، این

  هاست.  شهرداري به تخصیص قابل وظایف
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ــن در ــتا ای ــا راس ــه ب ــه توج ــتره ب  گس

  محلی مدیریت هاي  مدل به مربوط هاي تفاوت

 و طـرف  یـک  از هاآن تمامی پوشش ضرورت و

 مبــانی بـا  مشــابه هـاي   مـدل  بــر تمرکـز  نیـز 

 از موجـود  تتشابها و ایران در  محلی مدیریت

 شــهرهاي کــالن شــهرداري 11 دیگــر، طــرف

 تهـران،  شـهرداري  بـا  همراه و انتخاب جهان،

  زیـر  محورهـاي  بر و گرفته قرار مطالعه مورد

  است: شده تمرکز

 ؛حکــومتی نظــام در شــهرداري جایگــاه

 ؛شـهرها  کالن شهرداري اساسی هاي  موریتمأ

ــدهاي ــلی فرآین ــورد اص ــل م ــامالت ؛عم  تع

 هـاي   سـازمان  و مـدنی  نهادهـاي  با شهرداري

 ؛ محلـی  امور اداره در مردم نقش و نهاد مردم

 حیطـه  و ؛ها  واگذاري و ها  فعالیت سپاري برون

  .سازمانی سطوح و نظارت

 خصـوص  در بنـدي   دسته این به توجه با

ــه ــایف مجموع ــل وظ ــام حاص ــه انج  مطالع

 از یـــک هـــر بـــراي مجمـــوع در تطبیقــی، 

 وظـایف  تعـداد  بررسـی،  تحـت  هاي  شهرداري

 مبین )3( شماره نگاره که شده شناسایی زیر

 بنـدي  دسته و بررسی از پس وظایف مجموعه

    است.

 12 هاي  شهرداري وظایف - )3( شماره نگاره

   شهر کالن
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 تعداد

 هاي فعالیت

 اصلی

 مجموعـه  احصـاي  از پس مرحله، این در

 وظـایف  مطالعـه،  مورد هاي  شهرداري وظایف

 اشــتراك، و افتــراق وجــوه بــه توجــه بــا

 تـوان   مـی  مجمـوع  در که اند شده بندي دسته

 و محلـی  مـدیریت  بـراي  را اصـلی  وظیفه 58

 سـازي  پیـاده  مسئول عنوان به شهرداري براي

  برشمرد. محلی تیمدیر
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 و وظایف فهرست - )4( شماره نگاره

  بلند) (فهرست ها  شهرداري هاي  مأموریت

  ردیف  تطبیقی مطالعات اساس بر ها  شهرداري وظایف

  1  شهري ایمنی و نشانیآتش

  2  ) غیره و  خارجی اتباع کنسولی(گذرنامه/ امور

  3  هاکتابخانه امور

  4  عمومی بهداشت

  5  سبز فضاي و هاپارك

  6  رانندگی و راهنمایی پلیس

  7  وظیفه نظام و انتظامی پلیس

  8  تفریحات و ورزش

  9  تصفیه) و آب(تولید

  10  آب(توزیع)

  11  (مدارس) رسمی آموزش امور

  12  دانشگاهی رسمی آموزش امور

  13  شهروندي آموزش امور

  14  هاسرپناهبی امور

  15  جوانان امور

  16   امور کودکان

  17  سالمندان امور

  18  سالمندان امور

  19  شهرداري بانک

  20  ارتباطات و اطالعات تکنولوژي

  21  وحش باغ

  22  مرگ و ازدواج و تولد ثبت

  23  ترافیک و نقل و حمل

  24  غیره) و ها  مناسبت سینما، هنر(تئاتر، و فرهنگ

  25  زیست محیط

  26  بحران مدیریت

 مسکونی، هاي  ساختمان ساز و ساخت بر نظارت

  ... و اداري تجاري،
27  

  28  مسکن و سازيخانه امور

  29  تجاري هايشرکت با شهرداري روابط امور

  30  عمومی هاي  ن ساختما امور

  31  شهري(توزیع) برق

  32  شهري هاي  ساخت زیر نگهداري و تعمیر

  33  معلوالن امور

  34  فاضالب

  35  اشتغال و کاریابی

 و اقتصادي ها(تجاري،  نمایشگاه و ها  همایش امور

  صنعتی)
36  

  37  شهري ریزي  برنامه

  38  غذایی مواد بهداشت

  39  شهرسازي و شهري توسعه

  40  اقصادي توسعه ریزي  برنامه

  41  شهري گردشگري هاي  زیرساخت توسعه

  42  درمانی مراکز و ها  بیمارستان امور

  43  ها  فرودگاه

  44  انتخابات امور

  45  زباله آوري جمع

  46  شهري عمرانی هاي---- فعالیت انجام

  47  بازنشستگان امور

  48  رانندگی گواهینامه صدور

  49  کشتارگاه بر نظارت

  50  موقوفات بر نظارت و توسعه

  51  همگانی بیمه

  52  شهر حریم از حفاظت

  53  شهرها اطراف جنگلی هاي پارك نگهداري و ایجاد

  54  ها  پارکینگ امور

  55  ها  گورستان امور

  56  شهري انبارهاي

  57  تاریخی آثار از حفاظت

  58  اجتماعی خدمات سایر ارائه
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  فرجام

 بـه  پاسخ منظور به و بندي  جمع مقام در

 مجموعـه  از یـک  هـر  پـژوهش،  اصلی پرسش

 و وظـایف  )،4( شماره نگاره در مندرج وظایف

 ده با مصاحبه طی ها، شهرداري هاي مأموریت

 گشـته  بررسی محلی، مدیریت خبرگان از نفر

 به توجه با وظایف از یک هر بررسی، این در و

 نظـري،  مبـانی  مطالعـه  از برگرفته معیارهاي

 کلـی  هـاي  سیاسـت  و اساسی قانون تطبیقی،

ــا اســت، گرفتــه قــرار تحلیــل مــورد نظــام  ت

 مـدیریت  بـراي  تعریـف  قابل وظایف مجموعه

 راسـتا،  ایـن  در گـردد.  تعیین ایران در محلی

ــه ــاحبه نتیج ــورت مص ــه ص ــه پذیرفت  روش ب

 قـرار  تحلیـل  و تجزیـه  دمـور  محتوي، تحلیل

 هـاي  نگـاره  قالـب  در ترتیب به نتایج و گرفته

    شود. می ارائه )6( و )5( شماره

ــابراین ــه بن ــایف مجموع ــدرج وظ  در من

ــاره ــوق، نگ ــه ف ــوان ب ــه عن ــایف مجموع  وظ

 بوده  مطلوب وضعیت در ایران هاي شهرداري

ــی و ــتمأ نمب ــا موری ــت و ه ــاي فعالی  ه

 و اصـول  به توجه با ایران هاي شهرداري

 سـاختار  بـر  حـاکم  اصـلی  هاي سیاست

 چنـین  و آیـد  مـی  شـمار  بـه  هـا  شهرداري

 مفهـوم  بـه  توجـه  با که گرفت نتیجه توان می

 منظـور  به شهرداري، جایگاه و محلی مدیریت

 جایگـاه  تبیـین  بـه  ملـزم  انـداز،  چشـم  تحقق

ــهرداري ــا ش ــاختار در ه ــدیریت س ــی م  محل

 به موظف رابطه این در ها شهرداري و هستیم

   هستند. شده احصاء وظایف انجام

 توجـه  بـا  شود می پیشنهاد راستا این در

 و انــداز چشــم در محلــی مــدیریت نقــش بــه

 دارد، مفهـوم  ایـن  در شـهرداري  که جایگاهی

 وظایف انجام سازماندهی مدل مرحله، یک در

 اي مرحلـه  در و گـردد  تبیـین  یافتـه  تخصیص

ــه نظــر دیگــر  در مــردم مشــارکت جایگــاه ب

 مشـارکت  از ناشـی  مزایـاي  نیـز  و انـداز  چشم

 مؤثر انداز چشم وجوه سایر تحقق در که مردم

 در شـهروندان  مشارکت مدیریت الگوي است،

 تبیـین  محله امور اداره ویژه به شهر، امور اداره

     گردد.

 فارسی منابع

 اداره مـدل  شناسـی  آسیب ،)1387( دیگران و آخوندي .1

 ،63 شـماره  ،جغرافیایی هاي پژوهش ایران،  در شهر

  تهران.

ــران، .2 ــز پی ــهروندي ).1379(پروی  .شــهري فــرم و ش

 .65  شـماره  ،دوم سـال  .فرهنگ و معماري   فصلنامه

 .فرهنگی هاي پژوهش دفتر تهران،

 (بهـار  صـادقین  یعل و بابک جهانشاهی، حمید، پاداش .3

 شــهري. حکمرانــی هـاي  شــاخص و هــا مؤلفـه  )،1386

 .20-19 شـماره  .شهرسـازي  جستارهاي فصلنامه

  تهران.

 تطبیقـی  بررسـی  گـزارش  ،)1375مظفر( صرافی، .4

 طـرح  .جهـان  شـهرهاي  کالن مدیریت هاي نظام



ق 
 اف

در
ب 

لو
ط

 م
ی

حل
 م

ت
ری

دی
م

14
04

 

 

 

390 

ــوع ــهري مجم ــران، ش ــران: ته ــز ته ــات مرک  و مطالع

  .تهران شهر ریزي برنامه

 و شــهري حکمرانــی )،1386 (بهــار منیــژه پــور، اللــه .5

 فصلنامه توسعه. حال در کشورهاي در شهري ریتیمد

  تهران. .20-19 شماره .شهرسازي جستارهاي

 مقایســه و بررســی )،1990ســلجوق( داغ، یــالچین .6

 و فـدرال  آلمان کشورهاي در محلی هاي سازمان

 مرکـز  بـه  وابسـته  اسـتانبول  ارتباطـات  دفتـر  .ترکیه

 .آنکارا ترکیه، اجتماعی فرهنگی اتمطالع
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