حكومت محلي اساسا ً نهادي بسيار قديمي است که جديداً توجه زيادي به آن شده است .
هميشه در حكومتها و دولتها بحث خودگرداني استقالل  ،مشاركت  ،فدراليزم و حتي خود مختاري را در ادبيات سياسی و مديريتی
داشتهايم .
مهمترين حكومتي كه بصورت فدرالي اداره ميشود درآلمان است  .در اين نوع حكومتها دو موضوع در اختيار ايالت ها قرارداده
نميشود .
 -1سياست خارجي
 -2دفاع ( ارتش واحد )

مقولة حكومت محلي موضوعي ميان رشتهاي است كه تشكيل شده از حقوق  ،علوم سياسي  ،مديريت دولتي  ،اقتصاد.

در بحث حقوق :
ميزان اختيارات دولت محلي بحث ميشود كه به صورت قانوني تصويب ميشود .
در بحث علوم سياسي :
رابطة دولت محلي با هيأت حاكمه و دولت مركزي تعيين ميشود .

در بحث اقتصاد :

تعادل ميان نيازها و منابع محدود

در بحث مديريت دولتي :

چگونگي اداره مناطق و مديريت بر منابع بحث می شود.

در يك جمعبندي داريم :

دولت محلي همان دولت مركزي (ملي ) در گستره محدودتر است .
چرا دولتهاي محلي براي مردم مناطق مهم است ؟

دليل واگذاري اختيارات به مناطق چيست ؟
همه كشورها عالقهمند و به دنبال توسعه هستند  .واگذاري اختيارات به مردم مناطق مختلف پيشنياز توسعه است .
ما حكومتهاي محلي را از بعد مديريتي بررسي ميكنيم  .يعني از بعد « برنامهريزي  ،سازماندهي  ،هدايت و سرپرستي ،بسيج منابع
انساني و امكانات و كنترل»

وظيفه يك مدير در يك ساختار عملياتی با ادبيات جديد :

 -1كار آفريني شكار فرصتها بدون توجه به امكانات
 -2اعتماد بخشي روحيه دادن ( شما همه به موفقيتهاي بااليي ميرسيد )

اين ديدگاه می گويد :وظايفی نظير « برنامهريزي  ،سازماندهي  ،هدايت و سرپرستي  ،بسيج منابع انساني و امكانات و كنترل»
وظيفة ستاد مدير است .
از نمونههاي واگذاري اختيارات از دولتها مركزي به دولتهاي محلي :
شوراهاي شهر و روستا كه امور را كنترل ميكنند و يك ساختار سايه در كنار ساختار دولت هستند و در ايران از سال  1377با
انتخابات سراسري رسميت پيدا كرد و بر امور شهرداريها نظارت ميكنند  .در اداره حکومت های محلی در اصل بايد موضوع "
مديريت محلي" را بررسي كنيم كه در ادبيات سنتی مديريت شامل :

« برنامهريزي  ،سازماندهي  ،هدايت و سرپرستي  ،بسيج منابع و كنترل » است.
حكومتهاي محلي در هر ساختاري كه باشند بين دو نيرو قرار دارند :

) -1stateدولت (
(  -2Governmentحكومت مركزي)

دولت حكومت محلي حكومت
فرق دولت و حكومت ؟

دولت  :نهادي است كه از طريق فراگردهاي سياسي شكل گرفته است و رسميت مييابد و هر دولتي داراي حكومتي است .
حكومت  :به معناي اشخاص است كه مناصب و مقامات رسمي را در اختيار دارند .

حكومت تشكيل ميشود از دو مجموعه :

 -1فرمانروايان
 -2فرمانبران

حكومت كارگزار و نماينده دولت است و هم چنين حكومت ابزار دولت است  .بعد از تشكيل حكومت دولت داراي ثبات نسبي ميشود
.
حكومت « از ديد مباحث ما » مديريت عمومي  /مديريت دولتي » است.
ما در هر كشوري دو نوع مديريت داريم :

) -1Publicعمومي(
) -2privateخصوصي (

هر دولتي براي بقاي خود نيازمند حكومت ( مديريت عمومي  /دولتي ) است .
مديريت و سرپرستي امور مردم = حكومت براي دولت
از لحاظ سابقه تاريخي تشكيل حكومت براي دولتهاي مختلف به زمان مادها برميگردد .
هردوت می گويد :نخستين جايي كه حكومت ثبت شده است در زمان مادها بود
" دياکو" تيم كابينه

تقسيمبندي ساختار دولت :
) union stateحكومت متصل (
مانند دولتهاي پادشاهي كه به داليل وراثتي يا تاريخي زير نظر چند سلطان ويک پادشاه اصلي قرار ميگيرند  ( .مالزي چندين شاه و
 1پادشاه دارد )
) Federal stateحكومت متحد (
در اينجا چند دولت با حفظ استقالل در امور داخلي و هماهنگي خارجي و دفاعي وجود دارد .
آلمان  ،فدرال و امارات متحده عربي
) confedration stateحكومت متفق (

چند دولت با حفظ استقالل داخلي و بينالمللي و با عهدنامه بينالمللي اشتراك مساعي ميكنند .
مانند :اتحاديه اروپا  -ناتو و سازمان ملل .
سازمان همكاريهاي شانگهاي :
(چين  ،روسيه  ،كشورهاي آسياي ميانه  ،ايران  ،پاكستان  ،هند و مغولستان )
مديريت دولتي در تمامي اين ساختارها بعنوان يك اصل در درون آنها بصورت وظيفهاي است كه از طريق آن تالشهاي دولت به
ظهور ميرسد .
در هر ساختاري مديريت دولتي و مديريت خصوصي داراي مرزهايي ميباشند .
ويژگيهاي مديريت دولتي در مقايسه با مديريت خصوصي :

) -1constitutionمسئله قانون اساسي(
) -2Public Interestمنفعت عمومي (
)  -3Marketعدم اولويت بازار(
) -4Sovereigntyحاكميت (

حاكميت نشانة قدرت و اقتدار سياسي دولت است و به دليل اعتماد مردم در اختيار دولت قرار داده شده است .
دولت به دليل حاكميت خطمشيگذاري ها و چارچوبهايي از موضع حاكميت به سازمانها ومردم ديكته ميكند.
در هر حکومتی ،در بخش عمومي ،مديريت داراي سطوحي ميباشد :
در هر حكومتي نقش هر يك و مساحت هر بخش تغيير ميكند .
در شكل حكومت متفق هيچ فرقي نميكند ولي  ،در قسمت حكومت مركزي شورايي براي متفقين ايجاد ميشود .

رويكردهاي مديريت در بخش عمومي
 -1رويكرد مديريتي يا اقتصادي به دولت
 -2رويكرد سياسي به دولت
 -3رويكرد حقوقي به دولت
دوره تثبيت انقالب رويكرد سياسي و حقوقي
دوره دفاع مقدس رويكرد سياسي و مديريتي
دوره سازندگي رويكرد مديريتي  /اقتصادي

دوره اصالحات رويكرد سياسي
عدالت محوري رويكرد حقوقي
در رويكرد مديريتي عموما ً منافع قوه مجريه در به اجرا در آوردن دقيق قوانين مورد توجه قرار ميگيرد .
در رويكرد سياسي بيشتر عالقه به خطمشي گذاري رسمي ميباشد  .دولت به فكر هدايت و خط دهي به مردم است.
در رويكرد حقوقي بيشتر توجه ميشود به وظيفه قانوني حكومتها و چشمانداز قضايي ميشود.
در رويكرد مديريتي که براي ما اهميت بيشتر دارد دولت در آن وضعيت كسب و كار تجاري را در دست ميگيرد .
در رويكرد مديريتي دولت به يك بازرگان بزرگ تبديل ميشود وعمده مسائل حالت دولتي پيدا ميكند و ساختاردولتی بوروكراتيک
ميشود .
نگاه به افراد به منزله شخص نيست و احساس و عواطف جاي كمي دارد  .تكتك افراد منافع را در سازمان و دولت پيميگيرند و يك
طبقه تشكيل ميشود ( طبقه كارمندان  /و  ) ...و توجه به اين طبقهها است نه به افراد .
به روشهاي علمي مديريتي توجه ميشود و توسعه دانش ( دانش بصورت يك محور) مورد توجه
قرار ميگيرد.

رويكرد سياسي
در رويکرد سياسی موضوع اصلي دموكراسي خواهد بود  .بيشتر شعار در مورد دموكراسي داده ميشود و قاب برخوردي دولت با
دموكراسي  ،خطمشيهايي است كه از طرف دولت مشخص ميشود و خطمشيها را دولت محدوده گذاري ميكند .
ساختار  ،بر كثرت گرايي توجه دارد و امور حول ارزشهاي سياسي است و ارزش افراد در جامعه حول ارزشهاي سياسي است كه
در جامعه تعريف ميشود .
نگاه به افراد درون گروه اجتماعي فرد معنا ميشود يا در گروه سياسي يا اقتصادي  .افراد را در تيم يا گروه مورد برسي قرار
ميدهند .
به عقايد عمومي در رسانهها پرداخته ميشود .
در يك جامعه رابطه سه جانبهاي بين حكومت و مردم و نخبگان برقرار است و در رويكرد سياسي  ،نخبگان نقش پررنگ تري دارند
.

رويكرد حقوقي
در اين رويکرد مديريت به سمت حراست از حقوق مردم حركت ميكند و در اينجا تكتك افراد مهم ميشوند .در قضا و مسائل حقوقي
شخص بسيار مهم است و رويههاي قانوني شكل ميگيرد و جامعه قانونگرا ميشود و مبارزه با فساد اخالقي رونق ميگيرد .
ساختار دولت حراست از حقوق افراد در مقابل تبعيض است  .پاسداري از حقوق افراد در مقابل اقدامات غير قانوني مهمترين
موضوع اهميت به اشخاص است .

افراد داراي حقوق منحصر به فرد تلقي مي شوند  ،يعني فرد را به صورت منحصر به فرد و در شرايط منحصر به فرد در نظر
ميگيرند و نظارت و بازرسي شكل ميگيرد .
توسعه دانش  ،قضاوت و داوري نقش محوري پيدا ميكند  .براي توسعه  ،دانش و قضاوت و داوري جدي خواهد شد .
از آنجايي كه مرز روشني بين اين سه رويكرد وجود ندارد  ،رويكرد و نگرش چهارمي نيز در سالهاي اخير به اين سه رويكرد
اضافه شده است به نام نگرش يا رويكرد سيستمي .

 -4نگرش يا رويكرد سيستمي
در اين رويکرد  ،تركيبي مناسب با وضع كشور از حالتهاي سه گانه انتخاب ميشود  ،البته در اين رويكرد هم يكي از اين سه
رويكرد  ،محوری و بارز است و اين يك رويكرد نوين در مديريت دولتي است .

نتيجه :
نتيجه اين است كه وقتی دولتي به اين جمع بندي برسد كه براي اداره كشور مقداري از تمركز يا تراکم خود را كم كند اين ديدگاه همان
نگرش سيستمي است .يعني مسائل مركزي و مهم را دولت مركزي انجام دهد  .در برخي از امور حقوق و مسئوليتهاي دولت را به
مناطق و مردم تفويض می نمايد .

در رويكرد جديد يك سلسله اتفاقات ميافتد:
 -1حركت از حكومت مركزي به سمت اشكال حكومتي محليتر انجام می شود.
 -2نقش بخش خصوصي و غير انتفاعي در خدمات افزايش مييابد .
 -3دولت مركزي بيشتر به سمت راهبردها و خط دهي گرايش دارد نه اجرا و تصدی گری .
 -4بجاي گسترش ماليات بيشتر به صرفهجويي و حذف تشريفات و زوائد توجه ميشود .
 -5گردش اطالعات بيشتر شده و دسترسي مردم به مسؤوالن تسهيل ميشود .
 -6گرايش دولت از بوروكراسي به سمت كار پراكندهتر و بازار متمايل ميشود و دولت منعطف تر ميشود.
 -7قرار دادها با بخش خصوصي توسعه مييابد .

در نتيجه  :كارها بيشتر به دست مردم سپرده مي شود و مشاركت عمومي و بخش خصوصي تقويت مي شود  ( .در مسير توسعه )
تعريف و ماهيت حكومتهاي محلي

) Unالف  -تعريف سازمان ملل (

تقسيمبندي يك كشور بر اساس قانون ،كه كنترل امور محلي را به عهده دارد .
در اين تعريف دو نكته مهم وجود دارد:

 -1حکومت ها قانوني هستند .
 -2شامل واحدهاي محلي هستند .

Tony Byrenب – توني بايرن

حكومت محلي شامل مديريت امور عمومي يك منطقه بوسيله يك هيأت اجرايي از نمايندگان مردم محل است.
در اين تعريف دو نكته مهم وجود دارد .

 -1مديريت امور عمومي است.
 -2هيأت اجرايي از نمايندگان مردم محل تشکيل می شود.

John clarkج -جان كالرك

حكومت محلي جزئي از حكومت ملي يك كشور است كه عمدتا ً با موضوعات محلي و اداره امور يك منطقه سر و كار دارد و
اولويتكاري آنان توسط پارلمان مشخص ميشود .

دو نكته مهم اين تعريف :

 -1حکومت محلی جزئي از حكومت ملي است .
 -2اولويت كاري آنان توسط پارلمان مشخص ميشود .
شاخصههاي اصلي حكومتهاي محلي

حكومت محلي بصورت عمومي داراي سه شاخصه اصل و ضروري ميباشد :

 -1حكومت محلي موجوديتي سازمان يافته دارد .
 -2وجهه و مشخصه حكومتي دارد .
 -3داراي عنصر استقالل می باشند ( استقالل مالي  ،اداري و بودجهبندي ) .

تعريف جامع دولت محلي ( حكومت محلي )

حكومت محلي  ،موجوديتي ساختار يافته است كه داراي هويت حكومتي بوده و از استقالل اداری برخوردار است  .هدف آن ارائه
خدمات عمومي به مردم منطقه است ( .با حداكثر كارايي و اثر بخشي ) .

عناصر تشكيل دهنده حكومتهاي محلي

 -1قلمرو
 -2جمعيت
 -3سازمان دائمي
 -4هويت قانوني
 -5مستقل از ساير حكومتهاي محلي
 -6داراي قدرت و وظايف دولتي
 -7قدرت جذب در آمد

دولتهاي محلي در امور دفاعي و سياست خارجي به صورت مركزي عمل ميكنند .
نرخ عوارض و ماليات را دولتهاي محلي ميتوانند تغيير دهند .
استقالل اقتصادي حكومت محلي بسيار مهم است ،چون ممكن است خواستههاي مردم آن منطقه با خواستههاي دولت مركزي متفاوت
باشد .
تاريخچة حكومتهاي محلي

حکومت محلی در انگليس سابقه طوالني دارد  .انگليس پايه گذار حكومتهاي خود گردان محلي بوده است  .پس از انگليس فرانسه
سابقه طوالني دارد  .در امريكا از سال  1950امور پليس به واحدهای محلی داده شد .

• در دو قرن اخير توجه جدي به امور حكومتهاي محلي انجام شده است .
• اكثر جنگهاي كشورها در مورد خودگرداني دولتهاي محلي بوده است .
• در قرن  11در فرانسه فردي به نام نورمن از انگليس لشگركشي ميكند به فرانسه ور يك حكومت محلي را در آب های نزديك
انگليس و فرانسه سرنگون ميكند .
• در ايران ،اوج توجه به حكومتهاي محلي مربوط به زمان و دوره مشروطه بوده است .
• نخستين چيزی که در سال  1285هجری شمسی به طور قانوني در ايران شكلگرفت قانون انجمنهاي ايالتي بود که در مجلس
تصويب شد.
• دوران مشروطه خواهي دوراني است كه قانون مجلس و حكومتهاي محلي شكل گرفت ولي هيچگاه قانون ايالتي و واليتي به اجرا در
نيامد .
• دوره ها را می توان اينگونه از بعد تاريخی ديد:

 -1قانون انجمنهاي ايالتي و واليتي
 -2هنگام ملي شدن صنعت نفت ( مرحوم مصدق ) قانون انجمن شهر در  1328تشكيل شد و در سال  1331به اجرا در آمد و با
كودتاي شاه متوقف شد .

3در سال  1349شاه ،قانون جديد انجمنهاي ايالتي و واليتي را دنبال ميكند كه به صورت نيم بند و لرزان شكل می گيرد و تاسالهاي آخر دهه پنجاه  50ادامه می يابد .
4در سال  1358شوراي انقالب قانون شوراهاي محلي را تصويب كرد  ،ولي اجرا نشد .5در سال  1361با تالش جهاد سازندگي طرح شوراهاي اسالمي روستاها تصويب و توسط جهاد سازندگی آن زمان اجرا شد.6در سال  1365واگذاري امور از جهاد سازندگي به وزارت كشور صورت گرفت.7-در سال  1375قانون شوراها تصويب و در سال  1377به اجرا در آمد .

دليل اهميت شوراها :

امر شورا ها به مسائل مردم  ،خدمات عمومي  ،رسيدگي به امور مردم  ،رسيدگي به امور شهرها مربوط است .

فراموش نکنيم که شورا ها و شهرداری ها مهم است:
فرانسه  :شهردار پاريس  ،رئيس جمهور
چين  :شهردار شانگهاي  ،رئيس جمهور
تركيه  :حزب رفاه استانبول  ،دولت و نخستوزير
ايران  :حزب آباد گران  ،رئيس جمهور
رويكرد مديريتي  :اداره خدمات رساني  ،كمك به مردم  ،رفع مشكالت
نظريات مخالفان و موافقان حكومتهاي محلي و داليل آنها
مخالفان و موافقان يك طيف را تشكيل ميدهند .
موافق :
توماس جفرسون ،
ايدهآليست  :حكومت در سطح محلي بسيار حكومت مؤثر و مفيدي است و در ساختاررسمی و دارای ارتباط دولتي است  .وی مسائل
سياست خارجي و امور بينالمللي را مد نظر قرار داد ه و معتقد است دولت محلي بايد كامالً مستقل و به شكل عدم تمركز اداره شود
.
وظايف دولتهاي محلي از ديد جفرسون :
 آموزش ابتدايي دستگيري از فقرا كشيدن جادهها امور امنيتي و مبارزه با اشرار عدالت محلي گروه ميلشيا ( ارتش نامنظم  ،نيروي كماندويي  ،نيروي مردمي و شبه نظامي ) -تعيين اعضاي هيأت منصفه و ساز و كار انتخابات

گاندي :

وي معتقد است ،حکومت محلی ،حكومت روستايي است ( جمهوري روستا ) چون روستائيان اعضاي خدمتگزاربه خود را انتخاب
ميکنند  .گاندي معتقد است كه جمهوري روستايي در خودكفايي اقتصادي روستا صا حب نقش است  .وی بيشتر از جنبههاي
اقتصادي و تأمين مسائل عمومي روستاها نگاه ميكند .
در طرف ديگر طيف ( مخالفان ) « روسو  ،جيمز مارسيون » قرار دارند.

مارسيون :
حكومت محلي مردم را دچار استبداد اكثريت خواهد كرد  ( .آنان كه در اكثريت هستند حقوق اقليت را زير پا خواهند گذاشت)
رو سو :

حكومت محلي موجب تضعيف حكومت مركزی ميشود .
دتوكويل  :در وسط طيف موافقان و مخالفان قرار دارد.
وی معتقد است:
حكومت يك فرايند سياسي است و امري فني و اجرايي نيست  .او می گويد :حكومت محلي ازا طاعت تا نافرماني ( نسبت به حکومت
مرکزی ) در نوسان است .

داليل مدافعان

 -1حكومت محلي شيوهاي كارا براي خدمات عمومي است و در منطقه و حدت و هماهنگي به وجود ميآورد .

 -2استقالل محلي ابتكارات و تجربيات مردم محل را به عرصه ميكشاند و خالقيتها بروز ميكند .

 -3حكومت محلي دموكراسي و شهروندي را ترويج ميكند و دموکراسي ( مردم ساالري ) بدون خود مختاري محلي معنا ندارد .

خودكامگيهاي حکومت مركزي هستند و با حكومت محلي قدرت توزيع )  -4Defence damحكومتهاي محلي سد دفاعي (
ميشود.

 -5حكومت های محلي پاسدار و نگهبان عرف سنت و ارزشهاي قومي و عقيدتي محل هستند .

 -6حكومت محلي همانند روزنه تعادلي براي مشاركت و حضور مردم عمل ميكند .

داليل مخالفان

 -1حكومت محلي موجب افت استاندارد خدمات عمومي ميشود و اين بيعدالتي است  /امكانات زيادي روي كار خاصی متمرکزمی
شود .

 -2در عصر ارتباطات كه دنيا به شدت كوچك شده است حكومت مركزي قادر است با كارايي و سرعت به مناطق مختلف خدمات
رساني كند .

 -3حكومت محلي بر بوروكراسي كشور ميافزايد و بهتر است دولت مركزي كارها را از طريق قرار داد با بخش خصوصي دنبال
كند .

 -4حكومتهاي محلي محدود نگر ميشوند و در مقابل ايدههاي جديد ايستادگي ميكنند .لذا تعصب محلي و کوته نگري رشد ميكند .

 -5در حكومتهاي محلي بزرگنمايي و خيال پردازي رشد ميكند واژههاي پوچ و بلند پروازانه براي جلب رأي مردم باب می شود.

حال بايد بررسی شود که با فرض واقعی بودن اين ضعفها چه بايد كرد ؟

راه حل اين است که با حمايت و پشتيباني حكومت مركزي ضعفها به حداقل برسد و حداكثر توان محلي به كار گرفته شود .
نظارت براي انجام كارهاي مملكت و مشاركت مردم در حكومت امر پسنديده ای است پس بهتر است حکومت محلی به عنوان صدای
مردم در تمامي مناطق تشكيل شود .
از آنجا كه تشكيل حكومت محلي ممكن است به ساختار بوروكراسي و سلسله مراتب سازماني بيفزايد .دولتهاي محلي می توانند با
تجربيات بخش خصوصي و همکاری دو طرفه به اداره ساختار و کار های محل بپردازند .

بر اساس همكاري دولت محلي با آژانسهاي بخش خصوصي شيوهاي پديد ميآيد که بر اساس آن روحيه بخش خصوصي و تواناييهاي
آن و شيوههاي عملياتي آن وارد بخش دولتی ميشود  .اين قراردادها عالوه بر اينكه به نفع بخش دولتي است باعث همكاري بخش
خصوصي و دولتي ميشود و
ساختار موقت شکل می گيرد.

ساختار موقت ساختاری است كه در آن تشكيل تيم موقت براي زماني معين جهت انجام كار تيمي طراحي ميشود  .پس از انجام كار
تيم از بين خواهد رفت و همکاری و تشريک مساعی برحسب نياز و ضرورت ميباشد .

مثال ساختار ادهوكراسي :

كار جمعي درقالب كمكرساني  :براي حوادث غيرمترقبه
كار گردانان و فيلم سازان .
دستاوردهاي ساختار موقت ( ادهوكراسي )
 مديران حرفه اي بخش خصوصي و دولتي با همديگرفعال ميشوند  .دولت ميتواند با اين كار بر بخش خصوصي نظارت كند .بخش خصوصي براي اينكه از عهدة كاري كه دولت به آن ها محول كرده خوب برآيد سعي مي كند بهترين و فعالترين مديران خود را
به كار گيرد .
 معيارها و استانداردها رشد پيدا ميكند . صرفه جويي در واحدهاي محلي انجام می گيرد . رقابت و نوآوري و خدمات جديد جديتر ميشود . سبكهاي مديريت بخش خصوصي به عنوان موتور محركه بخش دولتي عمل خواهد كرد .. انضباط كاري و تعهد منطقهاي افزايش مييابد . در بخش نظارتي  :كار فرما در بخش تصديگري  :پيمانكاركه حالت رقابتي پيش ميآيد و کارها در يک تيم انجام خواهد شد.
وظايف دولتها :

ساختارهاي موجود در دولت ها :
 ساختار سلسله مراتبياعمال قدرت از مركزيت تا تمامي اجزاي حكومت فشار بيهوده
 ساختارمتمرکز و رابطه قيموميتدولت مركزي در مناطق و مراكز مختلف با اعزام نماينده به محل بر کار ها نظارت ميكند
 رابطة متقابل و همبستهانتخابات محلي انجام مي شود و از دل انتخابات  ،حكومت محلي شهرداريها و مجالس خارج ميشود كه ساختار دولتي و ساختار
محلي در كنار يكديگر كار مينمايند  ( .شوراهاي شهر و روستا ) مجلسو شوراها از طرف مردم و فرماندار و استاندار از طرف
دولت .
بهترين سبكهايي را كه ميتوان مناطق را در آنها سامان داد .

( سبكهاي مختلف در اداره حكومتهاي محلي )

 -1سبك نيمه مختاري
 -2سبك تمركز زدا
 -3سبك تراكم زدا
 -4سبك تمركز گرا

سبك تمركز گرايي

دولتهايي هستند كه به صورت سلسله مراتبي اداره ميشوند و داراي مركزيت قوي  ،روابط طولي و سلسله مراتب هستند و قدرت و
اختيار تصميمگيري متمركز است و علت اصلي عدم كارايي بوروكراسيهاي دولتي هم تمركز گرايي است .
مدافعان تمركز گرايي

اگر تمركز گرايي نباشد چه مشكالتي پيش ميآيد ؟

آگر تمركز گرايي نباشد :
استقالل طلبي رشد ميكند تجزيه طلبي ايجاد ميشود .

سبك تراكم زدايي

سپردن اختيارات از يك سطح به سطح ديگر است منصوب كردن افراد در سطحي غير مركزي تفويض اختيار جوابگو و مسؤول
بودن افراد در برابر حكومت مركزي و نه در برابر مردم.
تا قبل از انتخابات شوراها سبك اداره محلي در ايران سبك تراكم زدايي بود .
رابطه استانداران و شوراهاي محلي و شهرداريها رابطه « همبستگي » است بر اساس اصل  103قانون اساسي استانداران بايد به
مركز پاسخگو باشند و برابر ماده  14شوراها بايد هماهنگي با شوراها داشته باشند .
سبك تمركز زدايي
در اين سبك اختيارات دولت مركزي و نمايندگان ( استاندارد  ،فرماندار  ...نمايندگان دولت در محل) به نمايندگان مردم واگذار
ميشود .

نتايج و آثار اين حركت سبك تمركز زدايي :
 -1مشاركت شهروندان در محل افزايش مييابد .
 -2خدمات عمومي تقويت ميشود .
 -3توجهات منطقهاي براي توسعه رشد ميكند .
 -4مجموعه به حكومت مركزي پاسخگو خواهد بود .
عدم تمركز اداري
در عدم تمركز اداري :

مسؤوليت  ،اختيارات و قدرت تصميمگيري اداري به واحدهاي محلی واگذار ميشود .
در عدم تمركز سياسي :
اقتدار يا قدرت سياسي ميان حكومت مركزي و واحدهاي ايالتي و استاني تقسيم ميشود .

عدم تمركز اداري :

با عدم تمرکز اداری ارزشهاي مديريتي در منطقه ترويج مي شود .
ارزشهاي مديريتي  :كارآيي  ،اثربخشي  ،صرفهجويي هزينه ،
كارايي  :كار را خوب انجام دادن .
اثر بخشي  :كار خوب انجام دادن .
داليل مدافعان تمركز زدايي :
از نظر تئوريك مباحث مديريتي  ،سياسي و اقتصادي در عدم تمركز داراي اهميت است .

 -1تئوري مديريتي :

افرادي مانند فيليپ  ،هودو آلدر فر معتقدند  ،انتقال اختيارات اداري به مناطق اگر همراه با انتقال مسؤوليت باشد ارزش دارد .
بهترين شكل سپردن قدرت مديريتي دادن قدرت اجرايي به منتخبان مردم خواهد بود ( پاسخگويي به جمعيت محلي ) .

 -2تئوري سياسي مدافع تمركز زدايي

تئوري سياسي ليبرال دموكرات ها :جان استوارت ميل )وی می گويد با مشاركت مردم در ساختارهاي محلي منافع ملي و محلي حفظ
خواهد شد .
ليبرال دموكرات  :آزادي سياسي بدون قيد و شرط  ،توجه به حقوق  ،قدرت از طريق انتخابات
نظريه سياسي كه از تئوري تمركز زدايي دفاع ميكند نظريه ليبراليسم دموكراتيك است .
اين شيوة حكومت ( محلي ) دستاوردها و مزايايي دارد از جمله :

 -1به عامه مردم آموزش سياسي خواهد داد .
 -2رهبران سياسي زيادي در محل پرورش مييابند ( كادر سازي ) .
 -3ايجاد ثبات سياسي از طريق مشاركت مردمي صورت ميگيرد .
 -4قدرت به طريق سياسي ( نه جنگ و درگيري ) توزيع ميشود .
 -5مقامات و دولت در برابر نمايندگان محلي پاسخگو هستند .

تئوري اقتصادي مدافع تمركز زدايي :

از نظر اقتصادي اگر تمركز زدايي شود :

 -1تدارك كاال و خدمات مورد نياز مردم توسط حكومت محلي راحتر انجام ميشود .
 -2صرفهجويي اقتصادي انجام ميشود .چون از انباشتگي و تراكم كاالها در مناطقي كه نياز نيست جلوگيري ميشود لذا ،هم
صرفهجويي ميشود و هم كارايي باال ميرود .

نسخه مناسب ايران

با تشكيلشورا شيوة تراكم زدايي محدود كه نوعي تمرکز دولتي بود ( شهردار و فرماندار از طرف دولت بودند ولي به آنها اختيارات
داده شد ) از سال  ( 77با انتخابات شوراها) به تراكم زدايي پيشرفته تر وارد شد .

اين نسخه ( پيشرفته ) با واقعيت و بافت جمعيتي و سياسي ايران هم خواني بيشتري دارد و موضوع اختيارات گسترده در كشور
نهادينه نشده است و در سنين جواني است .مسائل قومي و قبيلهاي هم هنوز در بخشهايي از كشور حرف اول و آخر را ميزند و نيز
موقعيت جغرافيايي و بافت كشور و شرايط فرهنگي حاكم بر آن شرايط اختيارات كامل و تمركز زدايي را ايجاب نمينمايد .

كاركردهاي مديريتي در دولتهاي محلي :

 -1برنامهريزي
 -2سازماندهي
 -3مديريت منابع
 -4رهبري
 -5هدايت
 -6كنترل و نظارت
فرض كنيم،آنگاه بايد گفت كه حکومت از عناصر مختلفي تشكيل ) Dynamic systemاگر دولتهاي محلي را بعنوان يك سيستم زنده(
شده است و از محيط تأثير ميگيرد .
هر حكومت محلي دو محيط دارد

 -1محيط محلي
 -2محيط مركزي

يك مدير در محيط جغرافيايي مشخص وظايفي را به عهده دارد كه آن وظايف را انجام ميدهد و در محدوده يا محيط پيرامون او دو
محيط وجود دارد.

 -1محيط محلي
 -2محيط ملي
رابطه مديريت با محيط اول رابطه كارآيي است .يعني مردم و نمايندگان آنها ( شوراها ) بر مديريت نظارت ميكنند و از او انتظار
كار دارند  .رابطه مديريت با محيط دوم رابطه پاسخگويي است يعني نسبت به مسايل منطقه و امور آنجا پاسخگو باشد .
مدير براي آنكه بتواند تعادلی ميان خواستههاي نامحدود مردم و امكانات محدود دولتي برقرار كند ناچار است كه برنامهريزي داشته
باشد .

برنامهريزي
برنامه ريزی شامل چند مقوله است:

 تعيين هدف پيشبيني ترتيب دادن فعاليتها از طريق بودجه بندي ( اولويتبندي فعاليتها از طريق بودجه ) تصميمگيری -تحت كنترل قرار دادن آينده

در بخش پيشبيني معموالً سه حالت ديده ميشود .

 -1حالت مطلوب  /حالت مورد انتظار
 -2بهترين شرايط ممكن
 -3بدترين شرايط ممكن
تعريف برنامهريزي :
 -1برنامهريزي عبارت است از تعيين اهداف و مقاصد سازمان روشن كردن استراتژيها ( نحوه رفتن به سمت هدف ) و تلفيق و
هماهنگي كليه فعاليتها در يك سازمان .
 -2عبارت است از تعيين اهداف سازمان  ،راههاي دستيابي به آن و نحوه تخصيص منابع .
 -3برنامهريزي يعني چيرگي بر عدم اطمينان به وسيلة تنظيم يك سلسله كارها براي رسيدن به هدفي مشخص.
ما به آينده اطمينان نداريم ،لذا بايد با برنامهريزي كاهش ريسك كنيم و آينده را پيشبيني كنيم و برآينده مسلط شويم برای اين کار
نيازمند برنامهريزي هستيم .
مهمترين مسئله دربرنامهريزي پيشبيني است .
در سازمان پيش بيني بر دو اساس انجام ميشود :
 -1بر اساس آمار و اطالعات موجود ( گذشته )
 -2متكي بر حدس و گمان و تجربه افراد
در برنامهريزي سه نوع پيشبيني وجود دارد .

 -1پيشبيني حوادث و اينکه احتمال وقوع هر رخداد چقدر است ؟
 -2پيش بيني زمان رويداد و اينکه چه وقت رخ خواهد داد ؟
 -3پيشبيني دوره زماني  ،يعنی اينکه چه دورهاي ميماند و پيوسته است يا منقطع ؟
گاهي اوقات پيشبيني آگاهانه است ( مبتني بر تجربيات فرد است ) .
گاهي اوقات شيوه پيش بيني بايد از طريق ارتباط با مردم و كار علمي صورت بگيرد.
گاهي اوقات ،پيش بيني روندها صورت ميگيرد .
(در دوره زماني قبل يك اتفاقي افتاده بعد از مدتي تكرار ميشود) .
اهداف برنامهريزي در دولتهاي محلي

سازمان بدون برنامه ريزي ،توانايي تاباندن يك نورو خط هدايت به آينده را نخواهد داشت در چنين حالتی سازمان يا دولت محلي فقط
در گذشته و حال زندگي ميكند و آيندهاي نخواهد داشت .
ما بايد باور کنيم  « ،امروز همان فردايي است كه ديروز نگرانش بوديم »
برنامه ريزی موجب خواهد شد تا:

 -1جلوگيري از اتالف منابع
 -2ايجاد هماهنگي ميان بخشهاي مختلف ( صرفهجويي وقت  ،زمان  ،هزينه )
 -3پيشبيني و شناخت انحرافات احتمالي و كسب آمادگي براي برخورد با آن
 -4تدارك جايگزينهاي الزم براي شرايط بد و بدتر ممکن گردد.
برنامهريزي شهري و روستايي :

برنامه ريزی شهری و روستايی ،علم اداره و كنترل سيستمهاي شهري و روستايي است كه هدف آن تخصيص بهينه منابع سازمان (
منابع مالي و انساني ) است .
برنامه ريزي شهري و روستايي به دو چيز نياز دارد .

 -1مطالعات بنيادي
 -2مطالعات كاربردي

مطالعات بنيادي مبتني بر تئوري و نظريه پردازي است و جهت گيري علمي محض دارد و معموالً در راهبردها  ،خطمشيها و گروه
گشاييهاي كلي سير ميكند .
مطالعات كاربردي مبتني بر مشاهدات ميداني و تجربي است و تهية برنامهريزي جا مع شهري بدون مطالعات كاربردي و ميداني
ممكن نيست .

بايد در منطقه ای كه نياز به برنامه جامع شهري دارد ،مطالعات كاربردي زير انجام شود :

 -1جمعيت چه ميزان است؟
 -2درآمدها چگونه است ؟
 -3روند جمعيت افزايشي است يا خير ؟
 -4اين منطقه منابع دارد يا خير ؟
 -5وضعيت صنايع چگونه است ؟
 -6كشاورزي در چه وضعي است ؟
 -7تجارت در چه حدي انجام ميشود ؟

پاسخگويي به اين سؤاالت و مطالعه پيرامون آنها زمينه ساز برنامه جامع شهري است كه همراه با مطالعات بنيادي ،برنامه جامع
شهري را آماده ميسازد .
مطالعات كاربردي و پاسخهاي آن ما را به مطالعه آمايش سرزميني در محل ميرساند .
مطالعه آمايش سرزميني :

يعني مطالعه نحوة كاربري زمين در هر منطقه

انواع كاربري :

 مسكوني تجاری -صنعتي

 عمومي -كشاورزي

فراموش نكنيم كه :

آمايش سرزمين ،نخستين گام در برنامهريزي حكومت محلي است كه مشخص ميكند به چه كاري بايد مجوز بدهيم و به چه كاري
مجوز داده نشود .
چه كساني در برنامهريزي و روستايي صاحب نقش هستند ؟

 -1شهرداري عامل اصلي است  ( .بخشداری و دهداري )
 -2حكومت ( منظور حكومت مركزي است ) كه حدود و ثعور و استانداردها را تعيين و نظارت ميكند .
 -3مردم ،كه نظارت بر برنامه را از طريق شوراهاي محلي انجام ميدهند ( شوراهاي محلي نقش مجلس را دارند ) .

از تعامل اين مجموعه ها در هر منطقه برنامه جامع بدست می آيد.
برنامه جامع

برنامه جامع برنامهاي است كه كليه چارچوبهاي منطقه را معين ميكند و معموالً براي شهرهاي باالي  50/000نفر جمعيت
موضوعيت دارد.
برنامه جامع عبارت است از برنامهاي كه به صورت راهنما و شاخص عمل می کند و هدف آن تدوين برنامه و تعيين جهات توسعه
شهر و تأمين نيازمنديها بر مبناي پيشبينيها و اهداف توسعه است .
به زبان ديگر برنامه جامع :

 -1خط مشيهاي اصولي ،
 -2سياستهاي كلي منطقهاي و شهري را تعيين مينمايد .

هدف از برنامه جامع :

 -1ترويج ضوابط شهر سازي
 -2كنترل توسعه شهرها
 -3هماهنگ سازي بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي منطقه است .

معموالً حكومتها  ،دولتها و دولتهاي محلي در اكثر موارد از طرح برنامه جامع فرار كرده و آن را اجرا نميكنند .
يكي از برنامههاي ديگر در كنار برنامه جامع شهری ،برنامه تفصيلي شهرها و مناطق است .

برنامه تفصيلي :

برنامه تفصيلي معموالً به دنبال برنامه جامع ميآيد و در اصل تنظيم برنامههاي مفصل و جزء به جزء در منطقه است .
معموالً برنامه تفصيلي به عهده وزارت مسكن است و اخيراً بخشي از مسؤوليتها را به عهده شهرداري گذاشتهاند .در اين برنامه  ،در
قطعات شهري  ،ميزان و مساحت هر منطقه يا ناحيه و ميزان جمعيت درهر منطقه  ،ميزان خدمات  ،چگونگي شبكه حمل و نقل و
رفتوآمد و مساحت فضاي سبز براي هر نفر  ،در هر نقطه مشخص ميشود .

A :در شهر فرضي

برنامه جامع :
 %20صنعتي
%30كشاورزي
 %20عمومي
 %30مسكوني
در شهرها و روستا هاي كوچه برنامهاي داريم به نام برنامه هادي شهري  /روستايي
در اين وضعيت معموالً استانداريها و شهرداريها مسؤول تهيه هستند .
Bمثال ً در روستای فرضی
حفظ حيات روستا
حفظ مسائل اجتماعي  /اقتصادي  /فيزيكي
تسهيالت روستايي

محيط زيست و آب
تعيين و ابالغ می گردد.
برنامههاي جامع و تفصيلي برنامههاي بلندمدت هستند و در برنامه ريزي يكي از هدفهاي آن كار ساليانه هر منطقه وبرنامهريزی يا
بودجه ريزي است .
نكته  « :بودجه ريزي حتما ًيك ساله است » بودجه ريزي يعني درآمدها  ،مخارج هزينهها ( كه بايد با هم تعادل داشته باشند ) .
اصول بودجه ريزي در حكومتهاي محلي

بودجه ريزي ( موضوع برنامه عملياتي ) است.
بودجه  :تنظيم  ،تصويب  ،اجراء و كنترل برنامه عملياتي است .برنامهاي كه زمان دارد  ،ساليانه است و امور آن مشخص و
برنامههايش معين است .
بودجه نياز به تنظيم دارد ( بحث اجراء )
نياز به تصويب دارد (بحث كنترل )

اصول بودجه ريزی

 -1اصل ساليانه

چون براي بودجه سال مطرح است  .بيشتر از يكسال براي بودجه عقالني نيست ،چون امكان پيشبيني بلند مدت وجود ندارد  .زيرا
بيش از يكسال مشكل و كمتر از يكسال مقرون به صرفه نيست .كه در كشور ما معموالً از اول فروردين است تا بيستو نه اسفند (
هجري شمسي ) است.

 -2اصل جامعيت

بودجه بايد كامل و شامل باشد ،يعني تمام درآمدها و هزينهها و ريز و تفصيل آنها را شامل شود .

 -3اصل وحدت

بر اساس اين اصل كليه درآمدها و مخارج بايد در يك برگه و سند واحد قرار گيرد  ( .كل رقم درآمدها و هزينههاي سال در يك سند
واحد درج ميشود ) .

 -4اصل انعطافپذيري

به اين معنا كه در بودجه ،درصدي اختيار به مدير داده ميشود كه در سقف بودجه در مادهها جابجايي ايجاد كند .

 -5اصل قانوني بودن

بودجه زماني قانوني است كه به تصويب شوراي شهر برسد  .در سطح مركزي ،بودجه زماني قانوني است كه به تصويب مجلس
شوراي اسالمي برسد .

 -6اصل تمركز درآمدها

كليه وجود در آمدي بايد زير نظر شورا باشد و در بانك نگهداري شود .

 -7اصل تفكيك اعتبارات

يعني اينكه اعتبارات سر فصل عمراني بايد از اعتبارات سرفصل جاري جدا باشد  .معموالً اين گونه است كه  %60جاري و %40
عمراني ديده می شود.

 -8اصل تعادل درآمدها و هزينهها

در تعادل در آمدها و هزينهها داريم  :به ميزان خرج و هزينه بايد درآمد داشته باشيم .

 -9اصل مصرف در حوزه

يعني اعتبارات فقط ميتواند در حوزه جغرافيايي تعيين شده و با نظارت شوراي شهر مصرف شود .
روند بودجه ريزي :
تهيه و تنظيم  ،تصويب ،اجرا ،کنترل و نظارت
تهيه و تنظيم

در بخش تهيه و تنظيم وزارت كشور بر اساس اصول و سياستهاي كلي ،محورهايي را ابالغ ميكند .مانند سياستهاي توسعهاي دولت
و توسعه منطقهاي مدنظر دولت  .سپس شورای محلي مطابق اين دستور العمل  ،مبلغ و ميزان مخارج در طول سال را تعيين ميكند
و بر اساس ميزان مخارج محل ،در آمدها را پيشبيني ميكند .

كار شهرداري :

مواردي كه در شهرداري بايد براي آن فكر شود عبارتند از :

امور اداري  ،خدمات  ،ساختمان  ،آسفالت  ،بهداشت  ،پارك  ،آب و فاضالب  ،خدمات درماني واجتماعي خدمات تعاوني و امور
خيريه،
براي هر يك از اينها بايد محل درآمد پيش بيني شود و گرنه كار شهرداري با مشكل مواجه خواهد شد .

هزينهها در قالب فصول و مادهها :

 -100فصل اول  :هزينههاي پرسنلي
ماده  -1حقوق و دستمزد
ماده  : 2مزايا و كمكها

 – 200فصل دوم  :هزينههاي اداري
ماده  -3سفر  ،مأموريت و اياب و ذهاب
ماده  -4اجاره و كرايه

ماده  -5خدمات قرار دادي
ماده  -6سوخت  ،آب و برق
ماده  -7مواد و لوازم مصرف شدني
ماده  – 8هزينههاي سري و پيش بيني نشده

 -300فصل سوم  :هزينههاي سرمايهاي
ماده  -9مطالعه براي ساختمان و تأسيسات ( عمراني )
ماده  – 10خريد زمين و ساختمان
ماده  -11مخارج ساختمان ( امكانات  ،تجهيزات )
ماده  -12ماشينآالت و تجهيزات
ماده  -13ساير كاالهاي مصرف نشدني ( ماشين آالت  ،تجهيزات  ،ميز و صندلي )
ماده  – 14خريد مصالح و لوازم ساختماني ( لوله  ،آهن  ،آجر و گچ )
ماده  – 15وام و سرمايه گذاري در بخش خصوصي

 -4000فصل  4پرداختهاي انتقالي
ماده  -16كمك و اعانه به بخش عمومي
ماده  -17كمك و اعانه به سنجش خصوصي
ماده  -18پرداخت بهره وامها
ماده  -19پرداختهاي انتقالي و ويژه به كاركنان ( عيدي و ) ...
ماده  ( -20بدهيها )
تمام اين ماده بنديها مربوط به ذيحساب و حسابدار است و به مدير مربوط نميشود .
درآمد يك منطقه به طور كلي ميتواند از چه منابعي تأمين شود ؟

درآمدها :

منابع تأمين درآمد ،

 -1سهم ماليات  ،كمك مركز ( كمك دولت مركزي)
 -2منابع مالياتي و عوارض محل ( شامل ماليات مستقيم و غير مستقيم )
 -3منابع غير مالياتي ( هزينه خدمات  ،جرائم و ) ...
 -4كمكهاي مؤسسات محلي ( بخش خصوصی )
 -5استقراض

مرحله 2

تصويب بودجه :

تصويب بودجه در سطح استانها و مناطق  ،در اختيار شورا هاست . .چون شوراها برگزيده ملت هستند كه بايد تا آخر دي ماه بودجه
به شورا داده شود و چون سال  ،شمسي است تا قبل از اسفند ماه بايد شورا بودجه را تصويب و رسيدگي كند و براي اجرا آماده شود
.
تصويب بودجه از اختيارات شوراهاست نه شهرداريها  ،چون شورا نمايندگان مردم هستند بعد از اعالم بودجه بايد رؤساي سازمانهاي
مصرف كننده بودجه بيايند و با سازمان برنامهريزي و مديريت استان ( اداره كل مديريت و برنامهريزي ) موافقت نامهاي را امضا
كنند ،حدود بودجه را مشخص كنند پروژها را تعيين كنند تا بودجه تخصيص يابد .

مرحله - 3

از وظائف شهرداری ها ست و دريافت و مستلزم سه مرحله است :

 -1تعهد
 -2تشخيص
 -3صدور حواله

تعهد :

ايجاد تعهد در حدود مصوبات و اعتبارات

تشخيص :

چه مقدار از بودجه براي هر دين و بدهی شهرداري پرداخت شود .
صدور حواله  :صدور حواله براي مراكز مختلف ( تخصيص ) .

مرحله -4

نظارت و كنترل

 تحقق برنامه و برنامه عملياتي = بودجه ساالنه كه بعهده شورا است ،زيرا بايد بر عملكرد واحدهاي اجرايي نظارت كند . -نظارت شورا بر مصرف بودجه كه اجراي آن از سه طريق انجام ميشود :

 -1از طريق هيأت ناظر از سوي شورا
 -2نظارت از سوي حكومت مركزي ( اعزامي )
 -3واحدهاي حكومت مركزي در محل ( واحدهاي مستقر )
نوع نظارت بستگي به نوع حكومت منطقه دارد كه از كدام نوع نظارت استفاده كنند .

براي بررسي ميزان اثربخشي طرح و برنامهها

مدلهاي بررسي مختلف وجود دارد .

 -1مدل برنامهريزي مشاركتي ( با مشاركت مردم  +كارشناسان تخصصي )
 -2مدل تجزيه و تحليل ( هزينه – فايده )

بايد در اين مدل هر برنامه دو كفه داشته باشد  -1هزينه  -2فوايد
اگر فوايد از هزينه ها بيشتر باشد طرح اثربخش است .
اگر فوايد از هزينهها كمتر باشد طرح اثر بخش نخواهد بود .
بايد منافع اجتماعي و سود بازرگاني مدنظر قرار گيرد .
منافع اجتماعي  :منفعت هايي كه به سود مردم باشد .

سازماندهي در حكومتهاي محلي

بعد از روشن شدن برنامهها و استراتژيها ،نوبت به سازماندهي ميرسد .
سازماندهي يعنی فرايند طراحی ساختار مناسب براي سازمان
سازماندهي :
بكارگيري منابع سازماني براي رسيدن به اهداف استراتژيك سازمان
( تعيين ساختار ) سازماندهي برنامهها استراتژيها اهداف
در سازماندهي مفاهيمي وجود دارد از جمله :

 -1ساختار سازماني
يعني تقسيم كار – تعيين وظايف و هماهنگي واحدها

 -2تخصصي كردن :
هر وظيفهاي در واحدي قرار ميگيرد .

 -3سلسله مراتب
خط پيوسته و بدون انقطاع توزيع اختيارات در تشكيالت و اينكه چه كسي بايد به چه كسي گزارش بدهد ؟

 -4اختيار

در بحث اختيار ،حق قانوني مدير براي تصميمگيري و صدور فرمان و تخصيص منابع روشن ميشود .

 -5مسؤوليت
چارچوب شغل هر فرد يا فعاليت او معلوم ميشود - .

 -6پاسخگويي
درجهاي كه افراد داراي اختيار و مسؤوليت  ،در معرض سؤال و گزارش قرار ميگيرند .

 -7تفويض اختيار
چه ميزان از اختيار به سطوح ديگر واگذار ميشود .
« در سازمانهاي عمومي و از جمله سازمانهاي محلي سازماندهي فرآيند طراحي ساختار است »
در سازماندهي دو موضوع بسيار اهميت دارد .

 -1Differentiationتفكيك
 -2Integrationتركيب يا تلفيق

تفكيك :

وظايف اصلي سازمان به وظايف فرعي تر تقسيم و وظايف فرعي به پستها تقسيم شود و هر كدام به واحدها سپرده گردند .
تركيب :
به اين معناست كه از طريق هماهنگي  ،همكاري الزم در سازمان براي دستيابي به هدفها فراهم شود.
حكومتهاي محلي هم همانند بقيه سازمانها هم چنين وظيفهاي وجود دارند .
با تفكيك وظيفه افراد مشخص ميشود .
با تركيب ،روابط ميان افراد معين ميشود .
هر حكومت سه بعد دارد  .اجرايي قضايي مقننه
در حكومتهاي محلي كداميك از ابعاد باال وجود دارد ؟

بستگي دارد به نظام حاكم كه حكومت فدرالي است يا متراكم يا متمركز !
ولي معموالً حكومتهاي محلي دو بخش مقننه و اجرائيه را دارند .
كه بخش مقننه به شورا و بخش اجرايي به شهردار مربوط ميشود .
مأموريت قانونگذاري شورا
مأموريت اجرايي شهرداري
لذا در رديف سبكهاي گوناگون  ،سازماندهي حكومتهاي محلي وجود دارد اعم از :

 -1سبك  /ساختار شورا – شهردار
 -2سبك  /ساختار شورا -مدير شهر
 -3سبك  /ساختار كميسيوني

سبک اول ،به اين معناست كه تفكيك كامل وظايف شورا و شهردار آمده است  ( .شورا و شهردار هم وزن و هم قدرت هستند ) .

مردم شورا را انتخاب ميكنند براي قانونگذاري
مردم رأي ميدهند وشهردار انتخاب ميكنند براي انجام كارهاي اجرايي .
در حالت دوم شورا انتخاب ميشود توسط مردم و شورا شهردار يا مدير شهر را انتخاب ميكنند  .مدير شهر زير نظر شورا كار
ميكند .

در ساختار كميسيوني ،وحدت هر دو در شورا است ،يعني امور به صورت كميسيوني در شورا اداره ميشود  .شهردار معين وجود
ندارد .
قانونگذار چگونه مجري را كنترل و نظارت ميكند ؟ ( در ساختارهاي پراكنده )
( حكومت مركزي ميخواهد شورا و شهردار يك منطقه را كنترل نمايد )

 -1تعيين استراتژي و برنامهها
چارچوب ها و خط مشی (که ديگران تعيين ميكنند ) .
استراتژي ( از درون سازمان ساخته می شود ) .

 -2تخصيص منابع
اگر با حكومت مركزي همراه باشي تخصيص باال ميرود .
اگر غير همراه باشي تخصيص پايين ميرود .

 -3نظارت بر بودجه

 -4انتصابات و دخالت در اجراء ( از طريق بازرسي ) .
تشكيالت ما در ايران  :شورا – مدير شهر است .
ساختار كشور ما از نظر سازماندهي  :نيمه متمركزو غير متراكم است و در درون شوراهاي محلي هم ساختار ساختار شورا -مدير
شهر است
نظارت بر شورا از طريق وزارت كشور است .

شورا – شهردار

روساي نهادها و ادارات و واحدها را شهردار منصوب ميكند .
معموالً شورا در اين انتصابات دخالتي ندارد و شهردار به نمايندگي ازطرف مردم به انجام امور ميپردازد  .مصوبات شورا با
امضاء و ابالغ شهردار اجرا و قانوني ميشود .
ساختار شورا -شهردار معموال به دو دسته تقسيم ميشود .

 -1شورا شهردار قوي
 -2شورا شهردار ضعيف

در مورد اول ،شهردار از اختيار گسترده و بسيار بااليي برخوردار است و شورا كمتر دخالت ميكند  .واحدهاي اداري زير نظر
شهردار است .
در حالت دوم  ،شورا با ايجاد كميتههاي ويژه به طور غير مستقيم بر واحدهاي اداري اثر ميگذارد ولي شهردار ضعيف عمل ميكند
.
مزيت ساختار شورا – شهردار

دخالت قوا در امور يكديگر به حداقل ميرسد .

اشكال :

احتمال ناهماهنگي ميان شهردار و شورا وجود دارد .

ساختار كميسيوني :

در اينجا فقط مردم شورا را انتخاب ميكنند كه وظيفه قانونگذاري را انجام دهد و شورا تعيين خطمشي مي كند .شوراها از ميان
خودشان يكنفر را بنام" كميسيونر ارشد" انتخاب مي كنند  .كميسيونر ارشد بصورت گردشي در بين افراد چرخشی خواهد بودو هر
كدام به صورت نمادين و سمبليك خواهند بود كه مسؤول واحدها هستند و امر نظارت شورا و شهردار عمالً از بين ميرود و
بيمعناست .

ساختار شورا – مدير شهر

مدير شهر همان شوراست كه از سوي شورا انتخاب ميكند .
مدير  :مسؤول اجراي مصوبات شورا است .
اگر شورا از كار آنها راضي نباشد ،آنان را عزل ميكند .
در قوانين موجود در ايران با توجه به قانون شوراهاي اسالمي ساختار ما ساختار شورا – مدير شهر است .
اين حالت مانند حالت شركتهاست كه مدير عامل به هيأت مديره پاسخگوست  .در قوانين ايران معموالً مدير شهر را هر  4سال يكبار
انتخاب ميكنند  .و اگر شهر باالي  200000نفر باشد با پيشنهاد شوراي شهر يا محل ،حكم شهر دار توسط وزير كشور امضاء
ميشود  .در شهرهاي زير  200000نفر با پيشنهاد شورا حكم را استاندار منطقه امضاء ميكند  .نقشهاي شوراها :
 تدارك خدمات براي مردم است . نقش حاكميتي از طرف دولت نقش نمايندگي از طرف مردم محلتعريف شورا در ايران

شورا در ايران ،تجمع افرادي است كه براي بحث و بررسي و تبادل نظر و مصلحت مردم منطقه تشكيل ميشود وپايههاي ديني و
اسالمي نيز در آن دخيل است .

شوراها نمايندگي  %100و قطعی حاکميت وحكومت را ندارند و بعنوان حكومت محل منظور نميشوند .يعني تمامي اختيارات سياسي
 ،قانوني و مديريتي در دست شورا ها نيست .
در برخی از کشور ها  ،شورا ها نمايندگي حكومت را دارند  ،از جمله در :
• برخي ايالتهاي آمريكا
• هند  ،در برخي از روستاهاي آن
• برخي از كشورهاي اروپاي شرقي
ساختار غير متراكم
در اين ساختاربرخي از مسؤوليتها به نمايندگان محل واگذار شده و دولت در برخي مناطق نمايندگان رسمي دارد ( استانداران و ...
)
ساختار داخلي شوراها درايران
در ايران معموالً شوراها :

داراي سه كميسيون مجزا هستند

 -1كميسيون توسعه و عمران شهري
 -2كميسيون فرهنگ و اجتماعي
 -3كميسيون اقتصادي و برنامهريزي

معموالً اگر شوراها در ايران  15نفر باشند ،در هر كدام از اين كميسيونها  5نفر فعاليت ميكنند .

کميسيون 1

نظارت بر وظايف مهندسي عمران  ،حمل و نقل  ،ترافيك  ،شهرسازي و مسائل مترو در كميسيون توسعه و عمران شهري انجام
ميگيرد .

کميسيون -2

معموالً مسائل خدمات شهري  ،زيست محيطي  ،مسائل اجتماعي و امور فرهني و فرهنگسراها  ،مسائل تفريحي  ،ورزش و امور
جوانان را كميسيون فرهنگ و اجتماعي دنبال ميكنند .
کميسيون  -3معموالًمسائل طرح و برنامه ( ساختار  ،طراحي  ،برنامه )  ،مسائل اقتصادي  ،امور مالي  ،محاسبات  ،بودجه  ،درآمد
 ،امور حقوقي آموزشها  ،تشكيالتي و قراردادها انجام ميدهد .
« در جايي كه شوراها كم است اين كميسيونها با هم ادغام ميشوند » .
بر اساس ماده  30آيين نامه داخلي ،كميسيون ويژه پيشبيني شده است .براي بررسي مسائل مهم و حساس كه معموالً به پيشنهاد اعضا
( دست كم  5نفر ) انجام ميگيرد و شورا تصويب ميكند .

در شورا های ايران،اتخاذ تصميم ها بايد با اكثريت مطلق آرا قانوني شود (بر اساس ماده  15قانون شورا ها %80 – 85آرای
حاضران).
اگر با اجماع باشد بايد از  80يا  %85باالترباشد .

اندازه شوراها

عواملی دراندازه شورا اهميت دارند :

 -1توزيع جغرافيايي
 -2تاريخ و سنتها و اقوام

در هند اندازه شوراها ميان  7تا  140نفر است .
در اروپا معموالً متوسط شوراها خصوصا ً اروپاي شرقي  100نفر است .
در كشور نيوزلند حدود  25نفر است .
در انگليس ميان  15تا  150نفر است .
در امريكا معموالً باالي15نفر است .
بزرگترين شوراي شهر جهان شوراي شهر مسكو است با  1400نفر .
در ايران روستايي كه تا  1500نفر جمعيت دارد 3نفر عضو  .اگر روستا به بخش تبديل شد تعداد اعضاي شورا  5نفر خواهد بود .
اگر شهرك بود و جمعيت شهركها از  200خانوار بيشتر شد تا سقف  1000خانوار  3نفر عضو شورا خواهد داشت.اگر در شهركها
از  1000خانوار بيشتر شد اعضا  5نفر خواهد بود  .اگر شهر تا  50000نفر جمعيت داشت  5نماينده خواهند داشت يعني هر
 10000نفر  1نماينده  .اگر تا  200000نفر بود  7نفر عضو

و اگر حدود  100000نفر بود تعداد اعضا  9نفر
و اگر باالي  100000نفر بود تعداد اعضا  11نفر
درتهران تعداد اعضاي شورا  15نفر است .
پايههاي اصلي براي انتخاب اندازه شورا .

 -1نمايندگي ( مثالً اقليتهاي مذهبي  /كردها  /لرها و  ...بايد نماينده داشته باشند ) .
 -2كيفيت عضويت
 -3برنامهريزی و مديريت
 -4عامل مسؤوليت

مسئله مشاركت مردم در انتخاب كه احساس داشتن نماينده بنمايند.
به طور اصولي اگر تعداد كمتر باشد تصميمگيري كيفيتر و سريعتر خواهد بود.اما مشكلي كه ايجاد ميشود اين است كه ممكن است
تخصص و عقل الزم در اين زمينه نداشته باشيم و به مشاورمراجعه

ميكنند  .اگر تعداد بيش از حد باشد با تقسيمكارها به هر نفر كار كمتري ميرسد .
فراد كيفي جذب شورا نميشوند بنابراين بايد اندازه بهينه باشد  ،م كارها ساده نباشد هم تصميمگيري كيفي باشد و هم افراد مناسب
جذب شورا شوند .
اگر تعداد كم باشد برنامهريزی بهترخواهد بود ( چرا برنامهريزي مهم است ؟ ) چون كارهاي فني تخصصي وقتي قرار است انجام
شود در نتيجه بايد برنامهريزی شود  .در يك مجموعه اگر تعداد زياد باشد تعداد پيشبينيها و فرضها زياد ميشود  .براي
برنامهريزي يك جمع متعهد و موفق الزم است .
اگر اندازه مناسب و كوچك باشد احساس مسؤوليت پذيري باالتر است  .و اگر اين طور نباشد اعضا بيشتر به سمت مسائل سياسي و
كلي گويي گرايش پيدا ميكنند .

دوره شورا

در كشورهايي كه به صورت دورهاي شوراها تشكيل ميشود معموال دوره شوراها از  1تا  12سال است.
درامريكا در شوراي كوچه نشينان يك ساله است .
انگليس  3ساله است .

هند  4تا  5سال
فرانسه  6ساله است .
آلمان  4ساله است .
ايران  4ساله است .

در مسئله دوره شورا ها چندنكته ضروري است .

دوره بايد آنقدر طوالني باشد كه افراد داراي اطالعات الزم با تجربه الزم و توانايي الزم در كار شوند و زمينه طرحها و مصوبات و
اقدامات فراهم شود .
و بايدآنقدر كوتاه باشد كه تبديل به حرفه و دكان معامله نشود .
يكسال براي يادگيري كم و كوتاه و  12سال يا  6سال زمينه ساز انحراف بيشتر است  .پس به نظر ميرسد با توجه به شرايط كلي
ايران و واقعيتهاي موجود دوره  4ساله دوره نسبتا ً مناسب و بهينه باشد .

قدرت و اختيارات شورا

اختيارات و قدرت شوراها را ميتوان به  5بخش تقسيم نمود .

 -1قدرت قانوننگذاري
 -2قدرت اداري
 -3قدرت مالي
 -4قدرت تحقيق و بازرسي شوراها
 -5قدرت قضايي ( نيمه قضايي )

در قدرت قانونگذاري مسائل مهمي مطرح است يعني قوانين و مقررات و احكام محلي و رويه هادر آن وضع ميشود و بعد
شهرداريها موظف به تبعيت از اين قوانين هستند .مثل نقش مجالس شوراي اسالمي در سطح كشور  .اين مسائل بايد در قالب قوانين
ملي باشد .
اين قانونگداري در چارچوب خانه سازي  ،مناطق صنعتي  ،بزرگراهها  ،فضاي سبز  ،وضعيت زمينهاي كشاورزي  ،بهداشت ترافيك
و هم چنين سازمانهايي كه بايد خدمات به مردم برساند ميباشد .

قدرت اداري در اصل مديريت كردن است و عبارت است از اين كه شورا بر بخشهاي مختلف شهرداري نظارت ميكند و همچنين
انتصاب شهردار يا مدير شهر به عهده شوراست به عنوان قدرت اداري آن  .تصويب توزيع در يك منطقه  ،تغييرات ساختار
شهرداري ( معاونت عمراني و  ، ) ....ايجاد مراكز تفريحي
ورزش فرهنگي

قدرت مالي

اين قدرت از طريق تصويب بودجه و نحوة درآمدها اعمال می شود و نظارت بر انجام بودجه و تراز كردن آن برعهده قدرت مالي
است .
شوراها از طريق اين قدرت خود از ميزان مسؤوليت و پاسخگويي شهرداري بازرسي به عمل ميآورند  .بازرسي مداوم از بخشهاي
شهرداري براي حصول اطمينان از اينكه شهرداري براساس مصوبات حركت ميكند اين قدرت بر اين است كه ميزان انحراف
شهرداري را از شاخصها تعيين كند و پيشگيري كند از هر نوع رشوه دادن ورشوه گرفتن.
قدرت قضايي  /نيمه قضايي  :گاهي تشكيل هيأت منصفه به عهده شوراهاست در بعضي كشورها كه به صورت غير متمركز اداره
ميشود و هر استان ياشهر اختيارات كامل دارد تشكيل هيأت منصفه شوراها انجام ميشود  .برخي از دادگاههاي استياف ( دادگاه
تجديدنظر ) كه نمايندگان مردم هستند تشكيل آنها برعهده شوراهاست  .در ايران كه شوراها به طور غير متراكم است فقط حق نظارت
بردعاوی شهرداري با طرفهاي ديگررا
دارد .

البته در روستاهاي ايران وضع بهتر است چون شوراي ده قدرت قضايي بيشتري دارد  ( .عمالً دادگاهي وجود ندارد ) .
وظايف و اختيارات شهرداري  ،بخشداري  ،دهداري
شهرداري را كه مردم انتخاب می کنند.
شهرداری كه شورا انتخاب ميكند .

وظايف كلي و عمومي شهرداري :

برنامهريزي شهري حفظ محيط زيست
حمل و نقل سردخانهها
آتشنشاني و باليا ا نبارها
تأمين فضاي سبز تسهيل سرمايهگذاري
تأمين پاكيزگي

زيباسازي فضاي عمومي ساختن و اداره فرهنگسراها
اداره امور گورستان شورا و شهرداري
اداره بازارهاي عمومي
ميادين ميوه و تره بار
خدمات فرهنگي و سرگرميها نظارت بر اجراء
جلب و جذب گردشگر
ارائه خدمات انتظامي
رانندگي و ترافيك

ساختار شهرداري

 -1ساختار وظيفهاي  :يعني مأموريت آنها را ساختارشان را تعيين ميكند .

 -2ساختار بخشي  :منظور منطقهاي بودن و تقسيمبندي جغرافيايي

 -3ساختار ماتريسي  :اين ساختار طول و عرضي خواهد بود و بيشتر كارهاي پروژهاي و قرار دادي و تيمي است  .يعني گروههايي
بر اساس قرار داد تشكيل ميشود و كار را انجام ميدهند  .بوروكراسي آن خيلي كم و محدود است .

-4ساختار شبكهاي  :استقالل عمل در بخشهاي مختلف شهرداري است  .در كشورهايي كه حالت پيشرفته دارند نوعي ساختار
وجوددارد به نام :

 -5ساختار مجازي  :كه انجام كارها از طريق شبكه اينترنتي و غير حضوري است .
در ايران ساختارها بيشتر وظيفهاي و بخشي است .
ساختار مجازي و شبكهاي هم در طول و هم در عرض ساختار شهرداري عدم تمركز وجود دارد .
هم رابطة تيمي دارند و هم رابطه سازماني

ساختار شهرداريها در ايران

به ميزان جمعيت هر منطقه و شهر بستگي دارد .
اگر جمعيت يك شهر زير  100/000نفر باشد شهرداري آن منطقه با يك معاون اداره ميشود .
اگر جمعيت يك شهر بين  100تا  200هزار نفر جمعيت داشته باشد شهرداري با دو معاون اداره ميگردد .
اگر جمعيت يك شهر باالي  200هزار نفر باشد شهرداري با سه معاون اداره خواهد شد .
تعيين استاندارها براي ساخت و ساز و نظارت برعهده معاونت عمراني و شهرسازي است  .كارفرماي قراردادها قسمت معاون
شهري است .

كار ستاد :

طراحي برنامهريزي نظارت پشتيباني
سازمان عملياتی كار صف است كه به اجرا ميپردازد اگر سازمان نباشد كار اجرا به بخش خصوصي داده ميشود.
يكي از مهمترين مباحث در شهرداري تامين نيروي انساني است كه يكي از وظايف مدير است .
در زمانهاي دور انسان بعنوان ابزار در نظر گرفته ميشد .
منابع انسانی ( منبع تأمين كار )
در گذشته مطرح بود كه :

 -1انسان = ابزار توليد  /از كار گريزان  /بايد بشدت بر آن نظارت انجام گردد .
 -2نهضت روابط انساني :حمايت از كاركنان و نيروي انساني و مسئله انسان مسؤول مطرح شد و مسئله انگيزش عنوان شد .
 -3امروز انسان را يك انسان پيچيده ميگويند كه قابل پيشبيني نيست و به راحتي نميتوان در مورد او قضاوت كرد .

منابع انساني و حكومت محلي

در سازمان ،اگر از نيروي موجود استفاده کنند ،ميگويند از بازار كار داخلي استفاده شده است .
در سازمان اگر از نيروي بيرون سازمان استفاده شود ،ميگويند از بازار كار خارجي استفاده كرده است .

خريد نيرو  :پيدا كردن نيرو با تخصص الزم از خارج سازمان

در دولتهاي محلي تامين نيروي كار از چند طريق است :

 -1از طريق مركزيت كشور با ضوابط ملي( متخصصتر و با سوادتر هستند) .
 -2از طريق ضوابط با اولويت نيروهاي بومي ( دارای توان متوسط)
 -3حالت تركيبي از نيروهاي ملي و محلي ( منطقي ترين شيوه استفاده از نيروهاست).
در ايران در شهرداريها معموالً از شيوة تركيبي استفاده ميشود به دليل غير متراكم بودن

تركيب نيروهاي شهرداري در ايران :

 -1مستخدمين ثابت  :تصدي يكي از پستهاي شهرداري را بعهده دارند  ( .رسمي  /غير رسمي )
 -2مستخدمين رسمي  :تابع قانون استخدام كشوري هستند .
 -3مستخدمين موقت  :به صورت قرار دادي براي مدتي معين ( زير  89روز )
 -4كارگران شهرداري  :مشمول قانون كار هستند  .كليه كاركنان مطبوعات و رسانههاي بخش خصوصي .
كساني كه در سطوح كارمندي هستند تابع قانون استخدام كشوري هستند .
كساني كه در سطوح كارگري هستند تابع قانون كار هستند  .در بخش خصوصي
كارگران وضعيت بهتري دارند از لحاظ قانون يعني قانون كار حمايت از كارگر را در پی دارد .

 -5استفاده از نيروهاي مأمور به خدمت
معموالً دولتهاي محلي براي تأمين تخصص ها و کار شناسان به دولتهاي مركزي نيازمندند.
آموزشها :
يكي از مهمترين مسائل حكومتهاي محلي مسئله آموزش است .
انواع آموزش در مقوله نيروي انساني :

 -1كارآموزي
 -2آموزش
 -3بهبود يا توسعه نيروي انساني

 -1آموزش فنون  :تعليم مهارتها  ،رويههاي شغلي و تخصصهاي حرفهاي كه حين خدمت به فرد ياد داده ميشود ( باال بردن مهارت
از شيوه استاد – شاگردي ) .

 -2آموزش رشته خاص  :مهارتهاي يك رشته را به صورت كلي آموزش ميدهند و معموالً با سيستم مدرسه اي و دانشگاهي دنبال مي
شود  .كه دو نوع ميباشد :
الف -مدرك داخلي فقط در داخل همان سازمان كاربرد دارد و به صورت معادل ميباشد  .ب -مدرك كلي

 -3بهبود يا توسعه نيروی انسانی که بيشتر بر يادگيرنده تكيه دارد و آموزش سبكهاي مختلف كاري است و توجه به آينده است .
نقش آموزش
اگر فرد داراي شرايط احراز پست نيست باآ موزش او را آماده پذيرش پست ميكنند .
اگر كار پروژهاي باشد ترجيح ميدهيم از نيروهاي قرار دادي استفاده كنيم  .اگر كارها مدت دار باشد طوري كه بايد روي افراد
حساب كرد ترجيح ميدهيم از نيروهاي قراردادي استفاده نكنيم .
اگر كارها مدت دار باشد طوري كه بايد روي افراد حساب كرد ترجيح ميدهيم از نيروي ثابت و رسمي استفاده كنيم  .اگر بخواهيم
براي كارهاي مدت دار و افراد رسمي آموزش بگذاريم كدام مورد بهتر است ؟

اول بايد ببينيم افراد زمينه پذيرش مهارتها و تخصصها را دارند يا خير  .براي تخصصهاي عمومي معموالً از آموزشهاي
كارآموزي كه مقرون به صرفه تر است استفاده ميكنيم .
در مراحل بعدي و تخصص بيشتر از آموزش و درآينده از بهبود استفاده ميكنيم .
رهبري و هدايت نيروي انساني در حكومتهاي محلي

يكي از وظايف مدير در سازمان رهبري و هدايت نيروي انساني است .
نيروي انساني جزء سرمايه هاي سازمان محسوب ميشود .
هدايت و رهبري در حكومتهاي محلي شامل چند موضوع است .

 انگيزش به زير دستان جهتدهي به آنها  ،انتخاب گامهاي ارتباطي مناسب -حل تضادها در سازمان

هر چند از مركزيت به سمت مناطق برويم رهبري پررنگتر از مديريت است  .چون روابط قويتر است در هدايت بايد چشم انداز
سازمان براي كاركنان به خوبي و روشني بيان شود .
مدير براي آنكه قادر باشد كار رهبري را انجام دهد دو مورد را نياز دارد .

 -1توانايي
 -2مهارت

هدايت بدون نفوذ در قلبها و بدون رابطه منطقي بين مدير و زيردست و مريد و مراد مقدور نيست .
بر اين اساس مدير به دو مورد ياد شده نياز ضروري دارد .
براي يك مدير محلي مهارت هايی الزم است:

 -1مهارتهاي عام
 -2مهارتهاي خاص

مهارت عام شامل:

مهارت فني  :توانايي بكارگيري دانش متون و تجهيزات است .
مهارت انساني  :مهارت كاركردن با ديگران و درك نيازهاي افراد .
مهارت ادراکی و مفهومی برای تصميم گيری

مهارت خاص شامل:

مهارت سياسي  :بيشتر به خارج از سازمان برميگردد و در يک كالم عبارت است از توانايي البی كردن با محيط پيرامون براي
استفاده مناسب از تشكالت  ،استفاده از فرصتها  ،استفاده از بسيج امكانات « فن مذاكره با جهتهاي مختلف را بداند » که حاصل كار
بسيج امكانات و بهرهبرداري مناسب خواهد بود .

مهارت كارآفريني  :كار آفريني شكار فرصتها بدون توجه به امكانات .

مديراني كه در مناطق و محالت قادرند با استفاده از قدرت سياسي محل ( امام جمعه يا استاندارد  ،اتحاديههاي كارگري و) ....
اهرمي براي حل و فصل مسائل خود ايجاد كنند  ،داراي مهارت سياسي بوده و قادراند كه شرايط محل خود را به نفع تشكيالت برهم
بزنند .
فرهنگ سازماني در مناطق و محالت
اهميت فرهنگ به اين دليل است كه در حكومتهاي محلي مقوله فرهنگ از مركز جديتر و قويتر است .

تعريف فرهنگ  :فرهنگ الگوي ارزشها  ،آداب  ،رسوم  ،عقايد و اولويتهاي يك جامعه است  ،آن چه كه رفتار جمعي جامعه ميباشد
فرهنگ است .

فرهنگ معموالً سه رده و سه بخش دارد .

 -1بخش پنهان ريشه
 -2بخش پايه ساقه
 -3بخش نمادها شاخ و برگ

ريشهها شامل  :باورها  ،ايدئولوژيها ( اعتقادات قلبي ) مكنونات جامعه
پايه شامل  :نگرشها  ،اصول و رفتارهاي كلي جامعه
شاخ و برگ  :نمادهاي فرهنگي و سمبلهاي اجتما عی است.
وقتي وارد يک سازمان و يا يك جامعه بشويم اول شاخ و برگ را ميبينيم بعد ساقه و بعد ريشه را .
فرهنگ در سازمان

فرهنگ در سازمان عبارت است از هنجارهاي مشترك  ،جامعه پذيري ( انجام كار با يكديگر ) سمبلها و نمادها و زبان مشترك در آن
سازمان و اين فرهنگ در موضوع و کار اثر جدي و پايهاي دارد .
در فرهنگ هم دو مقوله اثر گذار هستند:

 -1محيط
 -2استراتژي

اگر تغييرات محيطي زياد باشد به آن محيط متغير ميگويند .
اگر تغييرات آن محدود باشد به آن محيط پايدار ميگويند و استراتژي ميتواند استراتژي تمركز به مسائل بيروني يا مسائل دروني
باشد .

تعريف استراتژي :

چگونگي حركت به سمت هدف و نحوة رسيدن به هدف
تعريف خطمشي :
قيد و بندها و بايدها و نبايدهاي محيط [ دولت  ،گروهها  ،اعضا  ،اتحاديهها ]
فرهنگ كار آفريني :
هنگامي كه تمركز استراتژيك سازمان بر محيط بيروني است و براي دستيابي به نيازها و خواستههاي مردم در محيط پويا و متغير
عمل ميكند فرهنگ حاكم فرهنگ كارآفريني است .بدين معنا كه مدير منطقهاي به دنبال فرصتها در محيط ميگردد و در آن حالت
ابتكار و خالقيت هم بسيار جدي است .

فرهنگ مأموريتي :

سازمانهاي محلي كه خدمت به مردم و مشتريهاي خاص در محيط بيروني را مورد توجه قرار ميدهند و نيازي به تغييرات سريع
احساس نميكنند و محيط هم با ثبات است فرهنگ حاكم بر سازمان آنان فرهنگ مأموريتي نام دارد .

فرهنگ قبيلهاي:

اين فرهنگ عموما ً بر مشاركت اعضاي سازمان و انتظارات محيطي كه دائما ً در حال تغييرات تمركز دارد و چون استراتژي آن
دروني است و اصطالحا ً مركز استراتژيك بر داخل سازمان است در فرهنگي شكل ميگيرد به نام فرهنگ قبيلهآي كه در اين فرهنگ
بيشتر بر نيازهاي كاركنان توجه ميشود تا نيازهاي مردم در محيط و در اصل خود سازمان هدف ميشود و افراد سازماني مورد
عنايت قرار ميگيرند

فرهنگ بوروكراتيك

در اين نوع از سازمان تمركز استراتژيك بر درون سازمان بوده و محيط هم ثابت و سازگانر است .وقتي محيط ثابت و سازگار باشد
و تمركز استراتژيك هم دروني باشد فرهنگ مشاركت قانوني افراد در درون سازمان باال ميرود و كمتر به محيط پيرامون توجه
ميكنند .
كدام فرهنگ براي يك سازمان محلي مناسبتر است ؟
كار آفريني چون دولت را مردم انتخاب ميكنند  .با توجه به محيطهاي پويا و خواستههاي مردم و انتظارات آنان فرهنگ كار آفرينانه
نسبت به ساير فرهنگ ها با كار محلي تناسب بيشتري دارد .زيرا هم تمركز استراتژيك بر بيرون است هم محيط و نيازهاي مردم به
طور مرتب در حال تغيير است و فرهنگ مناسب براي حكومتهاي محلي فرهنگ قبيلهاي است .زيرا از ظرفيت فكري و توان فيزيكي
نيروهاي موجود محلي در حكومت محلي استفاده خواهد شد و معموالً فرهنگ مأموريت و فرهنگ بوروكراتيك كارايي خود را در
روزگار امروز از دست دادهاند .

سبكهاي تصميمگيري مديران محلي

 -1سبك حرفهگرايي
 -2سبك مديريت گرايي
 -3سبك سياستگرايي مردمی

آنهايي كه سبك تصميمگيري آنها سياستگرايي مردمي است بر اساس منافع مردم و توجه به مردم تصميمگيري ميكنند و معموالً با
مديريت مركزي كشور دچار چالش هستند( بين مديريت و سياست رابطه متقابل وجود دارد )
كساني كه سبك  1و  2را دنبال ميكنند تصميمگيري را مربوط به درون سازمان و ساختار ميدانند و نيازي به سياسي بودن نميبيند
.
كساني كه سبك  3را دنبال ميكنند ميگويند بايد ميان درون سازمان و ارتباط مردمي حركت كرد  .سبك مديريتي در هر سه اين
شيوهها همان رهبري كردن است .

تعريف سبك مديريتي :

سبك مديريت عبارت است از الگوهاي پايدار رفتاري كه رهبران براي رسيدن به هدف از آن استفاده ميكنند .
آيا سبك تصميمگيري مديران به خود مدير برميگردد يا به عوامل ديگري نيز وابسته است ؟
پاسخ آن است که محيط و پيرامون بر سبك مدير مؤثرند .
انتخاب سبك مناسب براي تصميمگيري مديران و رهبران به محيط و هم چنين ميزان آمادگي پيروان و كاركنان بستگي دارد .

در انتخاب اين سه سبك بايد به محيط و شرايط و واقعيتها و توان و انگيزه توجه كرد و معموالً تركيبي از اين سه سبك انتخاب ميشود
و يك سبك به عنوان محور در نظر گرفته ميشود .
اگر تركيب شورا – شهردار حاكم باشد بايد سبك  3را برگزيد زيرا مردم شهردارو شورا را انتخاب ميكنند.
اگر تركيب شورا – مدير شهر حاكم بود معموالً سبك  1و  2انتخاب ميشود .
انتظارات مردم از رهبران محلي :

 -1مشاركت و حضور داشتن در صحنه
 -2رفاه اقتصادي
 -3متحول ساختن جامعه
 -4عدالت

بهتر است مديران محلي به خواستهها و عالئق و اولويتهاي مردم توجه كنند .
اگر بخواهيم پرونده يك مدير را بررسي كنيم و به او نمره دهيم نخست بايد ببينيم .
او چقدر شهروند سازي كرده است .

حقوق شهروندي
داراي سه شاخه اساسي است :

 -1حقوق مدني
 -2حقوق سياسي
 -3حقوق اجتماعي

حقوق مدنی مانند

آزاديهاي فردي
آزادي بيان

حق مالكيت
حق بهرهمندي از عدالت
حقوق سياسي مانند
حق رأي دادن
حق شركت در تعيين سرنوشت
حق فعاليتهاي سياسي و حزبی و ...

حقوق اجتمايی مانند

حق بهرهمندي از امنيت
حق داشتن رفاه عمومي
حق خدمات اجتماعي
مدير بهتر است به صورت اداري عمل كند يا مشاركتي در محل و مناطق ؟
مشاركتي بهتر است که البته مشكالتي دارد.

به دليل هزينهبر بودن و زمان بر بودن زيرا هماهنگ كردن تمام نظرات و ايدهها وتعامل آنها با يكديگر مشكل است .

براي مشاركت می توان از شيوه هايی استفاده کرد :

 طرح مسئله -طوفان مغزي

كنترل و نظارت

کنترل و نظارت جزء آخرين فرآيندهاي مديريت در مناطق و محالت و حكومتهاي محلي است .
اگر بهترين برنامهها در جايي برنامهريزي شود اما نظارت بر آنها نباشد دستيابي به اهداف با خطر مواجه ميشود .

« كنترل و نظارت تعيين كنننده و تضمين کننده دستيابي به هدفهاست »
آيا مجموعه و سازماني وجود دارد كه نياز به كنترل نداشته باشد ؟
سايبرناتيك (خود کنترلی) بهترين نوع كنترل و نظارت است که هر فرد بر كار خود كنترل الزم و ضروری اعمال كند .
از طريق فرآيند كنترل اطمينان حاصل ميشود كه اهداف سازمان مطابق برنامه در حال انجام شدن است .

كار كنترل :

مقايسه عملكرد با شاخصها و از بين بردن و اصالح انحرافات است و اگر در مجموعهآي كنترل نباشد امكان دسترسي به اهداف با
خطر مواجه خواهد شد .
فرآيند كنترل و نظارت :

کنترل دو مفهوم دارد :
 -1كنترلی که دولت محلي نسبت به كاركنان دارد .
 -2كنترلی كه دولت مركزي نسبت به دولت محلي دارد .
رابطه نظارت و كنترل ميان دولت مركزي و دولت محلي بر يك طيف استوار است كه از كنترل كامل تا خود مختاري را در
برميگيرد .

چگونگی اين كنترل به شرح زير است :
كنترل بررسي اختالف عملکرد با شاخص و اصالح آن
نظارت برای تعيين اختالفات با شاخص
خود مختاري و استقالل در چارچوب حاكميت ملي معنا پيدا ميكند و اگر از اين چارچوب خارج شد بحث تجزيه پيش ميآيد .
حاكميت مركزي و ملي
در ايران بر اساس اصل  105قانون شوراها تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسالم و قوانين كشور باشد و وحدت ملي و
تماميت ارضي و تابعيت از حكومت مركزي بايد توسط حكومتهاي محلي مورد توجه قرار گيرند .
حكومتهاي محلي توسط مراجعي از حاکميت تحت کنترل هستند.
اساسا ً هيچ نوع فعاليتي در هيچ كجا شكل نميگيرد مگر اينكه نظارت و كنترل وجود داشته باشد .

تطبيق عملكرد با برنامه و اصالح انحراف از برنامه هدف كنترل و نظارت است  .بخش اصالح انحرافات جزء بحث كنترل است .
سازمان بازرسي كل كشور فقط نظارت ميكند واصالح انحرافات با سازمانهاي ديگر است .
در برخي از كشورها كه حكومتهاي ايالتي و واليتي دارند نظارت با نظام مركب است .

سازمانهاي داوطلب از حكومتها نظم  ،رعايت سلسله اصول و ضوابط و سهم ميخواهند .
حكومتهاي ايالتي  :خط مشيگذاري و چارچوب دهي ميكنند براي حكومتهاي محلي .
سازمانها و نهادها  :نوع نظارت و كنترل آنها عمدتا ً با چارچوبها و خطمشيها و شيوه بودجه گذاري است و از منافع ملي و مركزيت
و پايتخت حمايت ميكنند و بعنوان حلقه اتصال با حكومت مركزي عمل ميكنند .
گروههاي فشار ( صاحب نفوذ ) عمدتا ً به دنبال مسائل قومي  ،قبيلهاي و سهم خواهي گروهي هستند .

ساير رقبا  :با رفتار خود و الگوسازي كه انجام ميدهند يك فشاري را بر حكومتهاي محلي وارد ميكنند و در اصل نوعي از نظارت
و نقش دولت  /حكومت مركزي در كنترل حكومتهاي محلي به  4نقش تقسيم ميشود .

كنترل مركزيت كشور بر حكومتهاي محلي  4نوع و در اصل  4نقش است .

 -1نقش با ال برنده
 -2نقش باز دارنده
 -3نقش نتنبيهي
 -4نقش اصالح گري

نقش باالبرنده يا ارتقاء دهندگي :

اين نقش همانند نقش و رابطه والدين و كودك ميماند كه در اصل حكومت مركزي نقش شريك بزرگتر يا ارشد را دارا است  .به رشد
حكومت محلي و دستيابي به اهداف مورد نظر كمك مينمايد  .اين كار از طريق حمايت  ،هدايت  ،مشاوره و ارائه تسهيالت صورت
ميگيرد .

نقش باز دارنده :

حكومت های مركزي معموالً به دليل آنكه خود را متولي منافع عمومي ميدانند همواره نقشي كنترلي براي پيشگيري از تضادهاي
محلي با اهداف و ارزشهاي ملي را قائل هستند.از سويي نظارت بر حكومتهاي محلي و كاركنان محلي و مردم را وظيفهاي ملي
محسوب ميكنند و همواره معيارها و خطمشيهايي را تعيين و ابالغ مينمايند و رسيدگي به شكايات شهروندان را وظيفه خود و
جزئي از نظارت محسوب مينمايد .

نقش تنبيهي :

اين نقش كه عمدتا ً منفي هم ارزيابي ميشود داراي مباني قانوني است و بر محدودهها و چهارچوبها استوار است لذا گاهي حكومت
مركزي حكومتهاي محلي را در يك چارچوب روشن تنبيه و جريمه مينمايد كه اين اقدامات تنبيهي در زمينههاي مالي و حقوقي تجلي
مييابد و از تذكر دادن تا انحالل شوراها را در برميگيرد .
نقش اصالحگري
معموالً فرآيند اصالح از باال به پايين سازمان است و بستگي به نوع رابطه حكومت محلي با حكومت مركزي دارد و معموالً كميتهها
يا كميسيونهايي از طرف دولت مركزي با قدرت مالي براي انجام اصالحات و درمان مشكالت يا رسيدگي به وضعيت فوق العاده
تشكيل ميشود  .اين بخش در اصل نقش اصالح گري حكومتهاي مركزي است .
به دليل نو بودن بافت جمعيتي ( تنوع جمعيتي )  ،مسائل فرهنگي ( چون تمام نقشها در مدار فرهنگي شكل ميگيرد ) نقش بازدارنده
پررنگتر است .
كشور ما كشوري متحد و يكپارچه است اما متشكل از پاره فرهنگها است و مانند دانههاي تسبيح است و نيازمند نخ محكمي است كه
دانههاي تسبيح را به هم متصل كند .

دانهها :

 -1ايرانيت
 -2اسالميت

كه بعنوان گره عمل ميكند .
مشكل ما در گذشته چه بوده است كه اآلن نشانههايي از آن نميبينيم ؟

 -1ايران درسرراه سه قاره مهم جهان قرار دارد  ( .نقطه اشتراك سه قاره اروپا  ،آسيا  ،آفريقا است ) مشكل بزرگ ما ارزش
جغرافيايي سياسي ما ( ژئوپوليتيكي ) بوده است .

 -2هيچ قوم و قبيلهاي را نميبينيد كه مدتی در ايران حكومت نکرده باشند ( زنديه  ،ترك  ،كرد  ،شيرازي ) ...

 -3جنگهاي داخلي

 -4تبعيت خوانين

 -5هر حكومتي جديد كه آمده به نابود كردن اسم و آثار حكومت گذشته پرداخته است .
لذا مردم حاكميتها را حاكميت غير ملي ميدانستند  .همواره با پادشاهان و حكومتها درگير بودند بنا بر اين
هرفردی و قومی سعي كرده فرهنگ ،آداب و آيين خود را داشته باشند  .شبكههاي دولتي هيچ نفوذي بر مردم
نداشتند و هنوز اين فرهنگ جاری و ساری است.
اتحاديهها و سند يكاها

اثر و كنترل آنها در سازمانهاي محلي چگونه است ؟
حمايت از كارگران و كاركنان
اثر حكومتهاي ايالتي در سازمانهاي محلي چگونه است ؟
منافع محلي و سياستهاي كلي كه بايد اجرا شود .
اثر حكومت مركزي در سازمانهاي محلي چگونه است ؟

منافع ملي

اثر گروههاي فشار در سازمانهاي محلي چگونه است .
سهم خواهي قدرت و قبيلهاي
اثر سازمانهاي داوطلب ( سازمانهاي غير انتقاعي ) چگونه است ؟

سودآوري

اثر رقبا در سازمانهاي محلي چگونه است ؟

در سهم و اندازه بازار

اثر تكنولوژي در سازمانهاي محلي چگونه است ؟
تهديد ( و فرصت براي سازمان محلي ديگر ) .
اثر مشتريان در سازمانهاي محلي چگونه است ؟
انتظارات آنها و خواست ها و اولويت های آنان.
اثر نماينده مركزيت در سازمانهاي محلي چگونه است ؟
كارگزار پايتخت بودن و فشار سياسی و اقتصادی.
در هر حال کنترل هنگامی مفيد است كه كنترل مؤثر باشد .
به هدف رسيدن در صورت وجود کنترل مهم و ارزشمند است زيرا  .تمام عوامل بيروني هم فرصت هستند و هم تهديد  .بر همين
اساس است که ما در طرح ريزی و توانمند سازی و ساخت استراتژی به نقاط قوت و ضعف
و تهديد و فرصت توجه داريم .در بررسي استراتژيك نقاط ضعف را به قوت وتهديدات را و فرصتها را بررسی واصالح ميكنيم .
سوالی که در اين بخش وجود دارد اين است که در بحث تفويض اختيار تكليف كنترل چيست ؟

در اين حالت هم کنترل به وسيلة :

 نمايندگان دولتی مستقر درمحل حكومت مركزي -هيأت ناظر ،

صورت می گيرد و از طريق خود پايی و خود کنترلی تضمين می شود .در هر حال هيچ سازماني بدون كنترل نيست  .در تشکالت
مردمی و دموکراتيک ( خود كنترل )  ،كنترل كمتري وجود دارد زيرا سطح مسوليت و
وبلوغ باالست .

سطوح كنترل در حكومتهاي محلي

معموالً كنترل و نظارت درحكومتهاي محلي در دو سطح انجام ميشود .
 -1كنترل حكومتهاي محلي در سطح ملي
 -2كنترل حكومتهاي محلي در سطح محلي

در سطح ملي  :کنترل در سطح ملی شامل کنترل های قانونی  ،قضايی و اداری – مالی است.
كنترل قانوني  :توسط مجلس قانوني کل كشور با وضع قوانين و نظارت است .
كنترل قضايي  ،توسط قوة قضائيه و در مورد رسيدگي به شكايات و اعتراضات مردم ميباشد و پيگيري امور حقوقي.

كنترل اداري و مالي  :قوه مجريه و سازمان مديريت و برنامهريزي و وزارت اقتصادي و دارايي بر آن نظارت دارد  .با کم و زياد
كردن تخصيص و تصويب و اعتبارات بودجه برآن نظارت دارند  .هر سازماني بايد ساالنه تفاهم نامهاي با سازمان مديريت و
برنامهريزي امضاء كند براي نحوه صرف بودجه.
سازمان بازرسي كل كشور فقط قوهها را نظارت ميكند و وظيفة آن تطبيق عملكرد با برنامه است .
نظارت رسيدگي به تخلفات اداري مربوط به هيأت بازرسي اداري همان سازمان است .
رسيدگي به تخلفات مالی با قوة قضائيه است .
کنترل در سطح محلي

در سطح محلی ،كنترل قانوني شوراي محلي توسط استانداري انجام ميشود كه نمايندگان حکومت مرکزی هستند  .عمل كردن به
طرح جامع بايد توسط استانداري تصويب شود .

كنترل اداري محلي

توسط سازمانهاي تابعه وزارت خانه ها انجام ميشود .

كنترل مردمي

به اعتبار رأي به شوراها انجام ميشود  .در هر صورت  ،بطور دائم عملكرد حکومت های محلی با برنامه تطبيق داده می شود و
ميزان فاصله برنامه با هدف تعيين و اصالح می گردد .
جمع بندی اينکه کنترل در سازمانهاي متمركز توسط رئيس يا مركزيت صورت می گيرد.

در سازمانهاي مردمی و ادهوکراسی كنترل تفويض مي شود .
در سازمانهاي پيشرفته به صورت خود كنترلي است .
اميد است که با تجربه های آزمون شده در ايران و ساير نقاط جهان قادر شويم الگويی مردمی و قابل دفاع از ساختار اداره غير
متراکم و غير متمرکز و پيشرفته را به نمايش بگذاريم و مردمان تمامی استان ها و مناطق و محالت با بلوغی سرشار  ،از آن بهره
مند شوند.

دکتر فريدون وردی نژاد

