فصلنامه مطالعات مديريت شهري
سال نهم /شماره سي و دوم /زمستان 1396

تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار ،عملکرد و راهبرد)
تاريخ دريافت مقاله 1396/5/ 2 :تاريخ پذيرش مقاله1396/ 10/25 :
فرضعلی ساالری سردری
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزی شهری ،مدرس دانشگاه پیام نور (مسئول مکاتبات) fsalari64@gmail.com

اکبر کیانی
دکتری جغرافیا و برنامهريزی شهری ،استاديار گروه جغرافیای دانشگاه زابل kianiakbar@yahoo.com

چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :مديريت شهری يک فرايند است که در مجموع به يک نظام تصمیم گیری منجر خواهد شد،
میزان موفقیت و يا عدم موفقیت مديريت شهری بستگی به قدرت ،مشروعیت و ساختار حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی
جامعه دارد .نوع مدل مديريت شهری در دوره های مختلف تاريخی و در مناطق مختلف ،بازتابنده نگرش و میزان
مشارکت عمومی (رويکرد جمع گرايانه) و قدرت اجرايی مديريتی است .يکی از گفتمان های مهم در تعیین مدل
مديريتی برتر ،تعیین چگونگی اداره شهر و قرارگیری قدرت در دست مديران شهری است .از سوی ديگر ،مدل اداره
شهر رابطه نزديکی با حل يا ايجاد مسائل شهری دارد .در اين مقاله ضمن شناخت و بررسی چگونگی ،سیر تحول
رويکردهای اداره و مديريت شهری و سیر تحوالت سطوح مديريت شهری ايران در ادوار مختلف و بیان وضعیت موجود،
نقاط قوت و ضعف (مزايا و معايب) آنها مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است.
روش پژوهش :در اين پژوهش با استفاده از روشهای توصیفی (مطالعات کتابخانهای) ،تحلیل دادههای ثانويه
(اسنادی) و تکنیک تحلیل محتوا به بررسی و مقايسه تطبیقی میان رويکرد مديريت سنتی و جديد شهری از دوره
حکومت ماد ( 780قبل از میالد) تا دوره جمهوری اسالمی (سال  1395ه.ش) پرداخته شده است.
یافتهها :يافته های پژوهش با توجه به تحلیل کارکردها و عملکردهای مديريت شهری در ايران و اينکه نظام مديريت
شهری کشور در حکومتهای مختلف تحت تأثیر برنامهريزی و مديريت متمركز (سازماندهی تمرکزگرا) بوده و تجزيه و
تحلیل عناصر تأثیرگذار مديريت شهری کشور در دوران کنونی در سطوح کالن ،منطقهای و ناحیهای/محلی و تغییرات
سطوح مديريت شهری در طول زمان بیانگر وجود موازیکاری در امر تصمیمگیری و برنامهريزی است.
نتیجه گیری :سیر تاريخی روندها و گرايش های حاکم بر ويژگی های شکلی و محتوايی مديريت شهری در ادوار
مختلف ،نمايانگر نوعی تکامل شکلی ،مفهومی ،محتوايی و عملکردی مديريت ها میباشد؛ به گونهای که از برداشتها و
باورهای تک ساختی و تک ساحتی رو به سـوی برداشتها و بـاورهـای چند ساختی و چند ساحتی (مديريت مشارکتی
و بهره گیری از خرد جمعی ،پاسخ گويی و شفاف سازی) هدايت شـده اسـت .نظام اداره امور شهر در طی صد سال
گذشته از وظايف اصلی مديريت شهری به جهت نداشتن منابع درآمدی پايدار ،ضعف نهادهای مدنی و محلی و نداشتن
جايگاه تعريف شده تشکیالتی در سلسله مراتب تشکیالتی کشور ،عدم مشارکت در برنامه ريزی به واسطه ماهیت برنامه
ريزی متمرکز و از باال به پايین باز مانده و بیشتر به امور بر زمین مانده شهر پرداخته اند .بنابراين ،توسعه وظايف و
اختیارات شهرداریها همراه با تمركززدايی و توسعه مديريت يکپارچه شهری ضروری میباشد.
واژگان کلیدی :حکمروايی ،مديريت شهری ،مديريت محلی ،شهرداری ،ايران
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مديريت شهری به عنوان يک نهاد محلی ،مسوول
نظارت ،برنامه ريزی و مديريت توسعه پايدار شهرها است.
در اين ارتباط موضوعی كه مديريت می شود فضا و
مجموعه ای از فعالیت هايی است كه در آن اتفاق می
افتد .ايفای اين نقش ،مستلزم سطح متناسبی از
تمرکززدايی سیاسی  -مديريتی و اختیارات کافی برای
سیاست گذاری ،تصمیم گیری ،برنامه ريزی و اجرا در
سطح محلی است .مديريت مهمترين عامل در حیات،
رشد و بالندگی يا مرگ يک جامعه است و روند حرکت از
وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل میکند
(رکن الدين افتخاری و ديگران )1 ،1386 ،و هدف آن
سیاست گذاری و اجرای آن است ( Kumar Raut,
.)2001, 9
امروزه هدف اصلی مديران شهری دستیابی به
شهرهای پايدار و مديريت شهری پايدار می باشد .در
مديريت شهری پايدار ،تالش بر پايداری منابع برای نسل
های آتی و جلوگیری از اتالف و تخريب منابع در کنار
دستیابی به سطح قابل قبولی خدمات عمومی و رفاه
شهری برای تمامی نسلها میباشد .در حالی که مديريت
شهری کارآمد و پايدار ،کلیه امور محلی سیستم شهر را
بايستی برنامهريزی ،سیاستگذاری ،هدايت ،ساماندهی،
نظارت و هماهنگی کند .بنابراين مديريت يکپارچه
شهری گام اولیه در پايداری شهری است نه چشمانداز و
هدف درازمدت مديريت شهری.
مديريت شهری به حکومت (دولت) ،اقتصاد سیاسی
و ساختار اداری شهر وابسته میباشد (مزينی،1374 ،
 .)81تحوالت ساختاری و کارکردی نظامهای اجتماعی و
سیاسی باعث ايجاد بسترهای متفاوتی در اداره امور
شهرها شده است (صرافی ،عبدالهی .)115 ،1387 ،و
الگوهای مديريت شهری به تبع نوسانات در الگوی کالن
مديريت متحول شده است (يزدانی .)45 ،1379 ،ساختار
مديريت شهری نه در ايران بلکه در سراسر جهان همراه
با دگرگونیهای رژيم های حکومتی و سیستمهای
اقتصادی دچار جذر و مدهای فراوان شده است (مزينی،
 .)81 ،1374بر اين اساس الگوی مديريت شهری ،نشان
دهنده نحوه اداره شهرها در ادوار تاريخی و زمینههای
متفاوت تصمیمگیری و توسعه نواحی شهری میباشد.
مديريت شهری در دورههای مختلف تاريخی در روند
توسعه يا عدم توسعه سکونتگاههای شهری نقش بسیار
مهم و تعیین کنندهای داشته است.

با توجه به روند شهرنشینی و شهرگرايی و تغییرات
جمعیت شهری و پیچیده شدن زندگی و نظام جامعه
شهری و در پی آن نیازهای مشترک و بروز مشکالتی
همانند نارسايی خدمات شهری ،کمبود مسکن ،فقر،
بیکاری ،تراکم ،ترافیک ،آلودگیهای زيست محیطی و
ساير مسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به بررسی
مقايسهای مديريت سنتی و جديد شهری ،يکپارچگی در
مديريت شهری و عناصر اصلی ساختاری الگوی بومی
مديريت شهری میپردازيم.
اهمیت و ضرورت پژوهش
گسترش روز افزون جمعیت بخصوص در جوامع
شهری ،توجه به مشکالت شهر و باالخص مديريت
شهری را دوچندان نموده ،بطوريکه تحقیقات مرتبط با
شهر و مسائل شهری را به سمت امور مديريتی شهر
سوق داده است .در اين نوشته به دلیل اهمیت وافر
مديريت شهری در نظم بخشی به اوضاع نابسامان شهرها،
به بررسی موضوع مديريت شهری با تاکید آن بر
يکپارچگی در اداره امور شهری انجام گرديده و هدف آن
آشکارسازی اهمیت يکپارچگی در حوزه مديريت شهری
در راستای رسیدن به پايداری شهری می باشد .تعیین
اهداف در سیستم مديريتی شهر و مشخص بودن جايگاه
و وظايف هر يک از سازمان های متولی ،باعث حذف
موازی کاری و دوباره کاری در شهر شده و زمینه را برای
حرکت شهر به سمت پايداری در منابع و امکانات موجود
فراهم خواهد نمود .عدم وجود مديريت يکپارچه شهری و
وجود بخشینگری در اداره امور شهر بوده و جايگاه
سازمانها و ارگانهای مسئول در امور شهری به خوبی
مشخص نشده است؛ همچنین روابط مشخصی بین
سازمانها و ارگانهای متولی در امور شهری وجود ندارد ،و
چنانچه رويکرد مديريت يکپارچه شهری مورد توجه قرار
گیرد ،امکان ارتقاء شاخصها و مولفه های پايدار در شهر
وجود دارد .اداره امور شهرها بدون يکپارچگی در مديريت
آن ،شهرها را به سمت وسويی سوق می دهد که نتیجه
ای جزء اتالف منابع و ناپايداری در حوزه های اجتماعی،
اقتصادی و ...را در برنخواهد داشت .برنامهريزی و
مديريت بخشی و عدم هماهنگی طرحهای شهری با
برنامههای عمرانی ،ايجاد طرحها در فضای آرمانی و دور
از واقعیت ،بیتوجهی به شرايط خاص و عملکرد غالب هر
شهر و نبود پايش مدون از مسائل نظام برنامهريزی و
مديريت شهری کنونی ايران میباشند .اين مسائل
نتیجه ی نگاه باال به پايین است که به عنوان رويکرد
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غالب در نظام برنامه ريزی شهری ايران منجر به تهیه
طرحها برای شهروندان و نه با شهروندان میشود .تجربه
راههای گوناگون مشارکت مردم در برنامهريزی شهری به
دلیل رويکردهای باال به پايین ،نافرجام مانده است.
شهر سیستمی پويا و زنده است که عملکردهای
ساختارهای آن ،پیوسته با هم تعامل دارند ،برای تنظیم
اين روابط و پايداری سیستم ،هماهنگی و يک پارچگی
در مديريت آن ضروری است و ما نمی توانمی
کارکردهای مختلف شهر را به مديريت منفک و برون
ارتباط با هم بسپاريم و انتظار بهبود وضعیت داشته
باشیم.
هدف و روش پژوهش
در فرآيند توسعه پايدار شهری ،پرداختن به جايگاه و
نقش مديريت در توسعه شهری الزامی میباشد .پرداختن
به مديريت شهری رويکرد جامعنگر و داشتن شناخت
درستی از موقعیتها ،منابع مادی و ارزشهای معنوی و
اجتماعی را میطلبد (رضويان .)159 ،1381 ،بر اين
اساس ،در راستای بهبود مديريت شهری کشور از نظر
تقويت بنیه نظريهپردازی با در نظر گرفتن سابقه تاريخی
مديريت شهری کشور و با هدف بهرهگیری از مزايای
مديريتی آن با توجه به اهمیت و نقش مديريت شهری
در حل مسائل و مشکالت شهر و شهروندان ،تحوالت
جمعیت شهری کشور و همراه با آن ظهور فناوریها و
ايدههای جديد مديريتی در اين پژوهش با استفاده از
روشهای توصیفی (مطالعات کتابخانهای) ،تحلیل داده-
های ثانويه (اسنادی) و تکنیک تحلیل محتوا بر اساس
معیارهای مستخرج شده از منابع مختلف به بررسی و
مقايسه تطبیقی (تحلیل مزايا و معايب) میان رويکرد
مديريت سنتی و جديد شهری کشور ايران از دوره
حکومت ماد ( 780قبل از میالد) تا دوره جمهوری
اسالمی (سال  1395ه.ش) پرداخته شده است .بنابراين
هدف مقاله حاضر با در نظر گرفتن موضوع پژوهش
دستیابی به مديريت شهری سازنده و علمی (هوشمند)
با بهرهگیری از سابقه مديريت شهری کشور در دورههای
تاريخی به عنوان رويکرد بومی و محلی (درونزا) در کنار
آن رويکردهای نوين ،مشارکتی و جديد مديريت شهری
میباشد .مطالعات حاضر در سه مرحله کلی پیش بینی
شده است .مرحله اول با عنوان «شناخت و تحلیل»
شامل بررسی نظريه ها و اصول مديريت شهری و
شناخت ابعاد مختلف مديريت منطقه شهری در وضعیت
گذشته و موجود است .در مرحله بعد براساس چارچوب

های نظری و تحلیل وضعیت موجود ،تدوين چشم انداز
مطلوب و ممکن از مديريت شهری صورت گرفته است.
در نهايت براساس چشم انداز تدوين شده و به منظور
تحقق آن ،راهبردهای گذار از وضعیت موجود به وضعیت
مطلوب مديريت شهری ارائه شده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
سیستم مديريت شهری اصوالً يک سطح و رده
فضايی مديريت محلی برای اداره همه امور يک شهر به
عنوان يک واحد فضايی مطرح است (کاظمیان و رضوانی،
 .)23:1381مديريت شهری به مثابه جزئی از سیستم
حکومت محلی زمینه ارائه خدمات مورد نیاز جمعیت
ساکن در شهرها و الزامات زندگی جمعی را فراهم می-
نمايد (صرافی ،عبداللهی.)129 ،1387 ،
مديريت شهری به عنوان چارچوب سازمانی توسعه
شهر به سیاستها ،برنامهها ،طرحها و اقداماتی مربـوط
میشـود كه در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با
میزان دسترسی به زيرساختهای اساسی زندگی شهری
خصوصاً مسكن و اشتغال میباشد .در چارچوب اين
تعريف كارايی مديريت شهری وابستگی مشخص و
مستقیمی به عوامل زمینهای از قبیل ثبات سیاسی،
وحدت و يكپارچگی اجتماعی ،رونق اقتصادی و انسجام و
پويـايی فرهنگـی و برخـی عوامـل ديگر نظیر توان و
مهارت ،انگیزه و دانش سیاستگذاران ،تصمیمگیران و
تصمیمسازان و نیز افراد استفاده كننده از اين سیاستها
و برنامهها دارد .مديريت شهری ،فرآيندی از مسؤولیتها
و اقدامات مرتبط شامل سیاست گذاری ،برنامه ريزی،
سازماندهی ،اجرا ،نظارت و کنترل است که ،برای نیل به
اهداف عملیاتی خاص در سطح جوامع شهری تنظیم
شده است.
شکل گیری اين فرآيند و تحقق اهداف عملیاتی آن
نیازمند يک ساختار متناسب و کارآمد برای اعمال
مديريت است .در اين ارتباط ،مديريت شهری بايد
ديدگاه جامع نگرتری درباره اجزا و عناصر سیستم شهری
اختیار کند  (Mcgill.1998:464).و رويکردی جامع و
کل نگر به فرآيند ساخت شهر داشته باشد (van
 Digk,2006:3).رويکرد کل نگر ،نیازمند هدايتی قوی
است تا هماهنگی و همسويی الزم در فرآيند مديريت
شهری حاصل گردد و مطلوب ترين نیروی هدايتی،
مطمئناً يک حکومت شهری يا محلی قوی در سطح شهر
خواهد بود.
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پژوهشهای مختلفی چه در عرصههای نظری و چه
تجربی در زمینه ساختارهای مديريت شهری انجام گرفته
است .بررسی ادبیات نظری مرتبط با مديريت و توسعه
سازمانی؛ نشان میدهد که سازمان و تشکیالت اداری
مورد نیاز جهت انجام وظايف مديريت شهری بايد از
ويژگیهايی به اين شرح برخوردار باشد " :پوشش کامل
همه امور شهری در هر دو بعد جغرافیايی و عملکردی"،
حضور عناصر منتخب شهروندان در سیستم مديريت
شهری" ،شمول مديريت شهری بر سیاست گذاری و
برنامه ريزی فضايی" ،که دست يابی به اين الزامات
نیازمند تعیین دقیق جايگاه سیستم مديريت شهری در
نظام سیاسی و اداری کالن کشورها است (مرکز
پژوهشهای شهری و روستايی.)188:1384 ،
مديريت شهری (مفهومی چند وجهی) به صورت
امری پیچیده ،چند نقشی و چند بخشی میباشد .سابقه
نظريهپردازی در مورد مديريت و تصمیمگیری به عنوان
عامل اساسی و غالب در روند شهرسازی فراتر از قرن
حاضر نمیرود (پاپلی يزدی و رجبی سناجردی،1382 ،
 .)323اما مدتها پیش افالطون مدير مدينه فاضله را
پادشاه فیلسوف می داند و فارابی برای مدير آرمان شهر
 12خصلت تندرسی ،نیرومندی حافظه ،هوشیاری ،خوش
سخنی ،دوستدار آموزش و ...بیان میکند (همان.)10 ،
جان گالبرايت و مارکوزه بر مديريت تخصصی و ويلیام
وايت بر مدير و انسان عقاليی ،انسان سازمانی تاکید دارد.
افرادی چون لی پريستون و جیمز پست در سال 1973
نظريه مديريت مشارکتی ،پال در سال  1975نظريه
مديريت مداری شهری مطرح کردهاند.
طريقه سازماندهی و مديريت يک شهر ،نگرش دو
سويه اجتماعی دارد .از يک سو مقتضیات محلی و از
سوی ديگر اهداف مهم ملی مد نظر قرار میگیرد (ايمانی
جاجرمی و ديگران .)52 ،1381 ،برای مديريت شهری دو
پاردايم وجود دارد .پاردايم نخست که «حکومت» 1و
حکومت شهری 2نام دارد ،شهرداری مسؤلیت تمام امور
بر عهده داشته ،و به عنوان مديريت شهری زير
مجموعهای از حكومت محلی میباشد .پاردايم دوم که
«حکومتداری» 3نام دارد ،مسؤولیت اداره امور عمومی
میان سه نهاد شهرداری ،جامعه مدنی و بخش خصوصی
تقسیم شده است (همان.)9 ،
مديريت شهری بايد ضمن دارا بودن برنامهای برای
وضع موجود شهر و فايق آمدن بر مشکالت آن ،برنامه-
های آينده شهر در راستای ايجاد شهری بر مبنای محیط
زيستی پايدار ،مولد ،ايمن و انسانی را تدوين و بر اساس

آنها به ترسیم آينده ايدهآلی که بر مبنای واقعیتها و
شرايط زمان و مکان قرار دارد بپردازد (شیعه،1382 ،
.)39
مديريت شهری ارتباط نزديکی با توسعه اقتصادی
شهر دارد ( .)Kumar Raut, 2001, 9و در بهبود
سکونتگاههای انسانی و پايداری توسعه شهری مهم ترين
نقش ايفا میکند (شیعه  .)37 ،1382و مهمترين اهداف
آن را میتوان ارتقای شرايط کار و زندگی (کیفیت)
جمعیت ساکن در قالب اقشار و گروههای مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان،
تشويق توسعه اقتصادی و اجتماعی پايدار و حفاظت از
محیط کالبدی نام برد (سعید نیا.)46 ،1379 ،
در ديدگاه جديد مديريت شهری تغییر نگرش نسبت
به نقش دو بخش دولتی و خصوصی در فرآيند توسعه
جامعه مورد تأکید است (اردشیری.)12 ،1379 ،
مديريت علمی اساسیترين امری است که میتواند در
حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و حفظ
محیط زيست شهری موثر باشد (میرزايی.)126 ،1383 ،
و مديريت جديد شهری به سوی مديريت رشد ،مديريت
مشارکتی -مردم گرايی ،مديريت دانش در مديريت
شهری ،دورن زايی ،كنترل توسعه ،نظريه رشد هوشمند و
غیره پیش میرود.
سابقه علم مديريت شهری به پیدايش شهر و
ضرورت تدوين اصول و مقررات و قوانین زيستن انسانها
در کالبد زيستی ،روانی و اجتماعی باز میگردد (زياری و
همکاران .)213 ،1388 ،از جمله مطالعات در اين زمینه
می توان به مقاله نظام نوين مديريت شهری در ايران
توسط منوچهر مزينی ،مديريت شهری در ايران؛ فراز و
فرود توسط اردشیر جوادی ،لزوم تحول مديريت شهری،
اسماعیل شیعه و ...اشاره نمود.
در ايران با توجه به دو عامل انتخابی بودن و ارتباط
نزديک و مستقیم با مردم دو سازمان شهرداری و شورای
شهر میتواند يکی از بهترين سازوكارها برای تحقق
حكمرانی خوب و توسعه شهری باشد (ايمانی جاجرمی،
فیروزآبادی.)92-94 ،1386 ،
محمد رحیم رهنما نظام جديد مديريت شهری
تعامل چهار عامل شهروندان ،شورای اسالمی شهر،
4
شهرداری و حکومت میداند (رهنما .)63 ،1380 ،وگان
دست اندرکاران امور شهری ،اعم از مديران شهر ،بخش
خصوصی بايد به ترويج هنر و مهیا ساختن آموزش،
زندگی ساکنان شهرها را بهبود بخشند و به نظر مايلز
فريدمن بايد در تدوين برنامههای مديريت توسعهای و

تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار ،عملکرد و راهبرد)

برنامههای منطقهای و کشوری ،جايگاه شهر و مديريت به

روشنی تبیین گردد (شیعه.)40 ،1382 ،

جدول  :1معیار شناسايی مديريت سنتی و جديد
ردیف

معیار

مدیریت سنتی

مدیریت جدید

1

سبکهای سازماندهی

متمرکز

غیرمتمرکز

2

شیوه مديريت و تصمیم گیری

انعطاف ناپذير ،رابطهای

انعطاف پذير ،ضابطهای

3
4

اجرای تصمیمات
تخصص

ناقص و رابطهای
نا مرتبط

از طريق اطالع رسانی و درخواست
مرتبط با مديريت شهری و تخصصی

5

قدرت رهبری مديران

ضعیف (مرجع مافوق)

قوی (حامی ،مربی)

6
7

آموزش کاربردی
نظارت

کم (آزمايش و خطا)
ضعیف ،سطحی

آموزش مدون و مستمر
قوی ،چند جانبه

8
9

قوانین و مقررات
نیروی محرک توسعه

پیچیده و سخت گیرانه اما غیر موثر
بخش دولتی

منطقی و الزم االجرا
بخش خصوصی

10

الگوی انجام کار

سلیقهای

پروژهای و ماموريتی

11

مشارکت

منفعل

فعال

12

سیاست

روزمرهگی

برنامهريزی هدفمند و آينده نگر

13

راهبردها

نامعین ،مقطعی و کوتاه مدت

مشخص ،بلند مدت

14
15

راه کارهها
تفکر -ديد

غیر شفاف ،مخفی
قومی و قبیلهای

شفاف ،علنی
سیستمی -کلی

16

نوع منابع

بهره از منابع طبیعی

تکیه بر توسعه انسانی

17
18

انجام کار
نظارت و ارزيابی

فردی
کم

گروهی
مستمر

19

بهره وری

کم

زياد

20
21

توزيع منابع
جذب منابع

نامناسب ،رابطهای
غیر رقابتی

مناسب ،سیستمی
سالم

22

گردش مالی

کند

سريع

23

خطر پذيری

پايین

باال

24

برنامهريزی

برنامهريزی محدود

برنامهريزی غیر متمرکز

25

هماهنگی مديريتی در اجرای سیستم

ناهمگون ،نا هماهنگ

همگون ،هماهنگ

رهیافت

رهیافت باال به پايین در طراحی ،اجرا
و ارزشیابی ،رهیافتهای شخصی

رهیافت پايین به باال در طراحی ،اجرا و
ارزشیابی ،رهیافتهای جامع بر مبنای
کلیت برنامه

زمان و مکان

محدوديت زمان و مکان

بیکرانی زمان ،مکان و توجه به مکان و
زمان گذشته

26

27

منبع :مهدوی و نجفی کانی ،23 ،1384 ،مقیمی 81 ،1382 ،و اضافات نگارندگان1390 ،
شهرداریها در همه كشورها تحت يك عنوان و در
يك رده حكومتی واحد قرار ندارند .بلكه بسته بـه نـوع
نظـام حكومتی و تقسیمات سیاسی كشورها از جايگاه-
های متفاوتی برخوردارند .تجربیات جهانی نشان میدهد؛
رويکرد مديريتی به امور و مسايل شهری ضمن تخصصی
شدن به سمت ابعاد جديدتری پیش میرود و با توجه به
شرايط جغرافیايی (طبیعی و انسانی) و وضعیت جهانی
(فناوریهای نوين و تصمیمات جهانی) مديريت شهری
قابل ارزيابی و تحلیل میباشد.

بحث و یافتهها
تحلیل ساختار و عملکرد مدیریت شهری در ایران
مديريت شهری در ايران پیوندی همه جانبه با نظام
سیاسی حاکم با کشور دارد .بر اين اساس ،ويژگیهای
نظام سیاسی مانند باز يا بسته بودن ،متمرکز يا غیر
متمرکز بودن بازتاب خود در شهرها و مديريت شهری

سال نهم
شماره سی و دوم
زمستان 1396
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فرضعلی ساالری سردری و اکبر کیانی

نشان میدهد (سعید نیا .)55 ،1383 ،مديريت شهری در
دورههای مختلف از حاکمان محلی و داوران شهری
دورهی ماد و هخامنشی ،انجمنهای مالی و صرافی دوره
هخامنشیان ،شورای شهر و مجلس سنای شهر حگومت
سلوکیان ،نظام اداری شهرها در دوره اشکانیان را که
حزب و شورا اداره میکردند و شهراب (شهردار) زير
فرمان دولت مرکزی ساسانیان که با حذف استقالل
نهادهای مديريت شهری و وابستگی آنها به حکومت
مرکزی همراه بوده همگی به اشکال متفاوتی مديريت
شهرها را بر عهده داشتهاند .در جدول ( )2سیر تکوين و
تحوالت مديريت شهری در دورههای تاريخی ايران نشان
داده شده است.
مديريت شهری به شکل نو نیز در ايران به دوران
پس از مشروطیت تعلق دارد .ساخت مديريت شهری
ايران تا قبل از تغییرات نظام اداری در دوران معاصر از
شرايط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی جامعه
تأثیر میپذيرفته است( .مدير به صورت انتصابی) پس از
پیروزی انقالب اسالمی ،با توجه به تغییر بنیادين نظام
سیاسی کشور و بر اساس تالش برای افزايش مشارکت و
دخالت مردم در اداره امور شهر و سیاست عدم تمرکز در
اداره عمومی کشور و ضرورت سپردن امور محلی به
دست مردم محلی بر اداره شورايی کشور (در سطوح
مختلف کشوری ،استانی ،شهری و روستايی) در قانون
اساسی تأکید شده و از جمله تغییرات مهمی که بعد از
انقالب اسالمی در مديريت شهری به وجود آمد به شرح
زير میباشد.

ساختار دولت در ايران ،زمینهساز تسلط گسترده در
اداره امور شهر شده است (رهنمايی و کشاورز،1389 ،
.)23
سازمان اداره کننده امور شهری در بخش دولتی
(سطح کالن) شامل چندين وزارتخانه و سازمان میباشد.
بخش نیمه دولتی (شهرداریها) که عملکرد مستقلی
ندارد ،بخش مردمی تنها شورای اسالمی میباشد و بخش
خصوصی در امر مديريت شهری مشارکت فعال و
عملیاتی ندارد و يا مشارکت غیر مستقیم دارد.
مديريت شهری در ايران به عنوان سازمانهای محلی
زير مجموعهای حکومت محلی میباشد (پارسايی،1381،
 .)81ساختار نظام مديريت شهری در ايران با تأكید بر
شوراها و شهرداریها (مدل شورا-مدير شهر) میباشد
جدول ( .)3مديريت شهری در کشور (شهرداریها) از
گونه سازمانهای محلی هستند نه حکومت محلی
مستقل و سطوح مديريت شهری در ايران به سه سطح
کالن ،منطقهای استانداری و ناحیهای/محلی تقسیم
بندی میشود.
شکل ( )2و شکل ( )3مدل مفهومی سطوح مديريت
شهری در جمهوری اسالمی (مدل کنونی مديريت شهری
کشور که کلیه اجزاء و عناصر دولت مرکزی دارای نقش و
منافع مشترک متداخل و اليه اليه در حوزه مديريت
شهری میباشند) و سطوح مديريت شهری در رابطه با
زمان نشان میدهد.

جدول  :2سیر تکوين و تحوالت مديريت شهری در دورههای تاريخی (حکومتهای مختلف) ايران
نام سلسله

ویژگی شهری و نحوه انتخاب ،حوزه و حیطه مدیریت و اداره شهر

تاریخ

مدیر شهر

780-550

دولت ،رأس هرم قدرت ( .)23 ،1نهادهای

شهرهای با کارکرد نظامی و سیاسی نهادهای مديريت شهری ابتدايی

ماد

ق.م

مديريت شهری ابتدايی و دارای تحول
بطئی ( )3و (.)38 ،8

مرجع انتصاب شاه -حوزه اداری ،سیاسی و امنیتی شهر و منطقه؛ نظارت بر
عناصر -هماهنگی و ارتباط با ش اه و حکومت مرکزی نهادی شدن مفهوم دولت و

هخامنشیان

559-330
ق.م

سلوکیان

330-129
ق.م

رأی طبقات اجتماعی و دودمانهای عشیره ای؛ نظام شهپدری متمرکز ،شهر
نظامی ،سیاسی ،شهر قدرت ( )2پدرشاهی (ويس) (.)185 ،10
حاکمان محلی و داوران شهری

شهرهای اداری ،سیاسی ( ،)202 ،2انجمنهای مالی و صرافی در شهر شکل می -
گیرند  -اشرافیت دودمانی  -شار پارسی مسئول امنیت منطقه ،جمع آوری مالیات
و و خراجهای معهود ( ،) 77 ،7سرباز و نیروی نظامی ،رسیدگی به دعاوی مردم

فرمانروايی ساتزاپ نشینها :خشترپاون
نشینها ،شهربان ،والی و حاکم ارگ
شهرها :ارگ پات – دژبان(.)84 ،6

و حق ضرب سکه ( .)187 ،10خانه ،ده ،طايفه ،کشور( )1امور نظامی و ايجاد
امنیت و گرد آوری مالیات ()6

مردم ساالری اشرافی ( )9 ،3شورای شهر
و مجلس سنای شهر ( .)121 ،4استراتگ

دولت شهر و شهرهای خود فرمان و خود مختار (شهرهای نو ) سلوکی تحت
نظارت حکومت مرکزی ( .)202 ،2مجلس ملی و شورايی منتخب از شهروندان

(انتخابی) واپیسات (انتصابی) (.)187 ،9

(.)187 ،9

250ق.م -

سیاست اداره شهر تابعیت پادشاه (،4

سیاست اداره شهر تابعیت پادشاه

226میالدی -

 .) 121والی ( بیستاک سس) ،ويتاکسا (،7
)144

رهبران ايالت انتخاب از طريق مجلس مهستان يا مغستان و نظام اداری شهرها را
حزب و شورا اداره میکردند (.)188- 189 ،9

وابستگی به دولت مرکزی

سال نهم
شماره سی و دوم
زمستان 1396
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اشکانیان

تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار ،عملکرد و راهبرد)

نام سلسله

تاریخ

مدیر شهر

ویژگی شهری و نحوه انتخاب ،حوزه و حیطه مدیریت و اداره شهر

ساسانیان

226-652م

شهرداران (شًترداران-حکام شهری و
منطقهای) ( .)191 ،9؛ شهراب :زير فرمان

شهراب (شهردار) زير فرمان دولت مرکزی  -دخالت حکومت در زندگی شهری و
امور اصناف و بازرگانان و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آن ها و حذف

دولت مرکزی ،شهريگها (حکمران هر
بلوک شهر) :انتخاب از میان دهگانان (،6

استقالل نهادهای مديريت شهری و وابستگی آنها به حکومت مرکزی () 3
شهراب:جمع آوری مالیات ،ايجاد نظم و امنیت  ،شهر و منطقه

در پايتخت :پادشاه ،در مرکز اياالت والی:
حکام بیگلربیگلیان –حاکم يا امیر شهر/

ماموران محلی و دولتی امور اجتماعی ،اقتصادی و انتظامی هر شهر را اداره می -
کردند -قصبه ،مدينه و قريه :استقالل شهرها بر اساس مقیاس کاهش يافت -

امام-خلیفه :اداره امور سیاسی و امنیتی
شهر و منطقه ( .)19 ،2امور اجتماعی

وابستگی به حوزه بزرگتر ( ) 82 ،3شرطه (نظامی) ،اِشراف (امنیتی) ،استیفا
(دارايی) ،بريد (پست) ،رسائل (مکاتب دولتی) ،امالک خاصه و حسبت (امور

اقتصادی و امور مربوط به شهرداری:
رئیس شهر ،کالنتر و کدخدايان ،امور
انتظامی :عسس و داروغه امور قضايی

شهری) ،قضا (دولت) )2( .و (.)125 ،4

خان نظامی ( .) 64 ،5درگاه و دربار،

امور اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی (.)64 ،5

371-447
ه.ش

ديوان-حاجب ساالر ( .)200 ،9ملک -
الطوايفی

مدير شهر در اياالت  -امیر(.)200 ،9

ایلخانیان

638-714
ه.ش

کالنتر

سلجوقیان

672-503

ديوان حسبت و محتسب ()1

878- 1114

شهربانی – کالنتر (مالیات) ،امور انتظامی

اداره امور و کنترل جمعیت ،حفظ مراکز انتظامی و رسیدگی به امور خالف ،حل

صفویه

ه.ش

(داروغه)  ،حاکم شهر خان و در منطقه
والیان ،بیگلربیگی-خان سلطان (.)202 ،9

مشکالت مردم و اصناف ،جمع آوری مالیات و عوارض بازرگان ،و تعیین و
تشکیل صنف کاسبان ( )1و نظارت بر کیفیت محصوالت ()1

حكمران (مسئولیت انتصاب و عزل كالنتر

کالنتر-رئیس نظمیه {پس از مشروطه}(نظم و امنیت داخل شهر  -قیمت

قاجاریه

1174- 1302
ه.ش

و كد خدا) -سلسه مراتب در شهرهای
بزرگ :بیگلر بیگی (عنوانی از کالنتر های

اجناس)
کدخدا (نظم و امنیت اطراف شهر و محالت شهر)

پهلوی

- 1357
1302ه.ش()7

شهردار ،شهرداری= کارمند و سازمان
دولتی (وزارت کشور).

1357- 1391

شهردار و نظارت مستقیم از طريق شورای

ه.ش

شهر

.)167-163
 610م
اسالم

توسط قضات (.)22 ،2
سامانیان

رابطهای میان اهالی غیر نظامی و حکومت ( )6انتخاب از سوی شاه و افراد با نفوذ
محلی
حاکم و علمای مذهبی شهر نظارت بر انجمنهای صنفی ()1

ه.ش

شهرهای بزرگ) ،کالنتر ،کدخدا باشی و
کد خدا ( )6در اياالت و اليت نايب
الحکومه(.)9

جمهوری
اسالمی

قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهر /انجمن بلدی
شورای شهر انتخاب شهردار (اصل يک صد و يک تا يک صد و شش قانون
اساسی /ماده  71قانون شوراهای اسالمی) امضای حکم آنان در شهرهای کمتر از
 200هزار نفر با امضای استاندار و بیش از  200هزار نفر و شهرهای مرکز استان
با حکم و امضای وزير کشور

منبع .1 :مستوفی الممالک .2دهاقانی  .3پارسايی  .4سعیدنیا  .5حبیبی  .6کلمان هوار  .7شاملوئی  .8فاطمی  .9شیعه.
جدول  :3جمعبندی ويژگیهای مدلهای مختلف مديريت شهری ايران و تغییرات قوانین آن از سال 91- 1286
عنوان قانون

قانون بلدیه
 1286ه.ش

قانون بلدیه

ارکان

مراجع انتصاب

مرجع برکناری یا انحالل

انجمن بلديه

انتخاب مستقیم مردم به
تفکیک محالت شهری

-

هیئت اجرايی
بلديه

انجمن بلديه

انجمن بلديه

شهرداریها و

مدل رهبری

کالنتر از میان اعضاء انجمن
بلديه توسط انجمن برای سمت

جمعی گرفته
شده از قوانین

انتخاب به وزارت داخله برای
صدور جکم معرفی میشد.

کشور بلژيک

کالنتر همزمان ريیس انجمن
بلديه نیز بود

کالنتر

انجمن بلديه

انجمن بلديه با تأيید مرجع
صادر کننده حکم

انجمن بلديه

انتخاب مستقیم از میان
نمايندگان طبقات ،تجار،
اصناف و ساکنین

-

رهبری اجرايی
مدير منتصب

رئیس اداره بلديه

وزارت داخله

وزارت داخله

دولت مرکزی

 1309ه.ش
قانون تشکیل

مدل کلی

انجمن شهر
شهردار (مدير

انتخاب توسط مردم بر
اساس محالت شهری
توسط انجمن شهر و

انجمن شهر

توضیحات

-

سال نهم
دوم
سی
شماره
شهرو بايد
انجمن
در اين دوره

مدل شورا-

سه نفر را برای تصدی مدير

زمستان 1396
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عنوان قانون

ارکان

مراجع انتصاب

انجمن شهر و

شهر)

وزارت کشور

معاون شهردار

توسط انجمن شهر به
پیشنهاد شهردار

شهردار با تأيید انجمن شهر

انجمن شهر

انتخاب توسط مردم بر
اساس حوزهبندی شهری

هئیت وزيران

شهردار (مدير
شهر)

توسط انجمن شهر

انجمن شهر

قصبات 1328

الیحه قانونی
شهرداری مصوب

مرجع برکناری یا انحالل

مدل کلی

توضیحات

مدير شهر

شهر به وزارت کشور پیشنهاد
میداد تا اين وزراتخانه يکی
را برگزيند و حکم صادر کند.

مدل شورا-

 1331ه.ش
معاون شهردار

توسط انجمن شهر به
پیشنهاد شهردار

-

انجمن شهر

انتخاب توسط مردم بر
اساس حوزهبندی شهری

هئیت وزيران

شهردار (مدير
شهر)

انجمن شهر

انجمن شهر

معاون شهردار

شهردار (مدير شهر)

شهردار

شورای شهر

انتخاب توسط مردم

هئیت حل اختالف مرکزی

مدير شهر

اين اليحه قانونی بر اساس
اختیارات اعطايی مجلس در
دولت ملی دکتر مصدق
تصويب نشد و اساس قوانین
بعدی در اداره امور شهرها
تشکیل داد.

قانون شهرداری -
ها مصوب 1334
ه.ش

مدل کنونی
منعبث از قانون
شهرداریها
 1334و قانون

شهردار (مدير

شورای شهر

شهر)
مدل شورا-
مدير شهر

شوراها مصوب
سال 1382

شکل  :2مدل مفهومی سطوح مديريت شهری در جمهوری اسالمی ايران (نگارندگان)1390 ،

شکل  :3سطوح مديريت شهری در رابطه با زمان (ارجمندنیا و ديگران)79 ،1379 ،
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اختالف مرکزی متشکل از
نمايندگان قوه مجريه ،قضايه و
مقننه و نمايندگان شورای
عالی استانها صورت میگیرد
و قابل اعتراض در دادگاه
صالحه است.

(احمدآخوندی و همکاران.)152 ،1387 ،

شماره سی و دوم

تصمیمگیری در خصوص
انحالل شورای شهر بعد از
تصمیمگیری در هئیت حل

شورای شهر

 1375و اصالحی

سال نهم

مدل شورا-
مدير شهر

-

تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار ،عملکرد و راهبرد)

با گذشت زمان (از سال  1286تا  )1377میزان
دخالت سطوح مديريت ملی (سطح کالن) و منطقهای
(سطح خرد) در ابعاد جزئی مديريت شهری روبه کاهش
بوده و به ترتیب در حوزه سیاستگذاری و برنامهريزی
فعالیت میکنند ،بر اين اساس ،میزان تخصصگرايی در
مديريت شهری در سطح محلی روبه افزايش میباشد.
شکل ( )4مدل ساختاری پنج بُعدی سطوح مديريت
شهری کشور در ابعاد سطوح مديريتی ،میزان دخالت،
ابعاد دخالت و انجام وظايف و تخصصگرايی در ارتباط با
بازه زمانی نمايش میدهد.
مطابق شکل باال نطام برنامهريزی و مديريت شهری
در ايران متمرکز بوده و نظارت بر توسعه شهری و اداره
امور آنها از طريق سازمانهای دولتی و عمومی در سطح
ملی و ناحیهای /محلی صورت میگیرد .برای ترتیبات
نهادی الزمه چنین يکپارچگی ،تقاطعی بین ساختار
)« (Sectoralبخش دولتی» (دستگاههای
بخشی
دولتی) با ساختار فضايی )« (Spatialبخش عمومی»
(شهرداریها و شورای شهرها) است؛ در واقع نیاز به
ايجاد سطح حکومت محلی در ايران است که با تفويض
اختیار و منابع مرتبط به شهرداری و شوراها برای تمام
اموری که در سطح شهر قابل اجرا ،اداره و پاسخگوئی
است ،میتواند عملی شود.
شهرداری به عنوان مهمترين عنصر مديريت (مهم-
ترين سازمان اجرايی مديريت شهری ايران) برای نیل و
تحقق هداف توسعه شهری ضروری میباشد که براساس
تامین نیازهای مشترک شکل گرفته است (ايمانی
جاجرمی و ديگران .)9 ،1381 ،مديريت شهری را
میتوان شاخههای نسبتا جديد علم مديريت دانست،
يکی از مهمترين ارکان اين نظام ،شوراهای شهر است.
که نهادی کامالً مردمی محسوب شده و عهده دار بحث،
بررسی و تصمیم گیری درباره مسائل روزمره و امور مردم
هستند .هدف اصلی تشکیل شورای اسالمی شهر،
پیشبرد سريع برنامههای توسعه شهری از طريق همکاری
و مشارکت مردم است به همین خاطر در ايران شوراها به
عنوان يکی از نهادهای نظارتی بر عملکرد بخش عمومی،
فلسفه وجودی پیدا میکند (پیرموذن.)38 ،1381 ،

شوراهای اسالمی شهر به عنوان هدايت کننده اصلی
فعالیتهای شهری برای تحقق مديريت واحد شهری
تعريف میشوند (بهشتی .)40 ،1380 ،اما شوراهای شهر
در شهرها به داليلی در زمینه مديريت شهری توفیق
زيادی نداشته اند که داليل عدم توفیق شوراهای اسالمی
در شهرها به عدم وجود ساز و کارهای حقوقی و قانونی
در تحقق شوراها در کشور ،روشن نبودن وضعیت شوراها
در ساخت ار رسمی کشور ،فقدان پشتوانه و منابع مالی
برای شوراها ،فقدان نیروهای متخصص در امور شهری در
شوراهای اسالمی و...ازجمله ديگرمواردی است که عمالً
مسیر تضعیف شوراها را هموار کرده است (صديق،
 .)1386يکی از فاکتورهای اساسی برای اجرای برنامهها و
رسیدن به توسعه پايدار حکمروايی خوب و نوع مديريت
بايد مورد توجه باشد تا بتوان برنامه ريزی از باال به پايین
را معکوس کرد و مردم را در تعیین سرنوشت خود سهیم
کرده و از پیچیدن نسخههای مشترک اجتناب نمود.
پراکنده بودن امور اداره شهر در بین دستگاههای
مختلف اجرايی ،موازی کاری ،دوباره کاری و تداخل
وظايف دستگاههای اجرايی (درگیری سازمانی و هدر
رفتن سرمايه) و عدم مديريت يکپارچه شهری موجب نا-
هماهنگی در توسعه و عمران شهری شده است .بنابراين؛
ضرروی است که چارچوبی مناسب به منظور
بازساماندهی ارتباطات سطوح مختلف مديريت شهری در
راستای تقويت حكومتهای محلی ،مشاركت مردمی ارائه
و اصالح ساختارو تصمیمگیریها تا رسیدن به وضع
مطلوب ادامه يابد .در جدول ( )4سیر تحول مديريت
شهری در ايران در سه دوره سنتی ،مدرن و فرامدرن
نشان داده شده است.
جدول  :4سیر تحول مديريت شهری در ايران
شرایط حکمرانی دوره تاریخی

الگوی حکمرانی

سنتی

قبل از 1285

استبدادی – عرفی -متمرکز

مدرن

1285-1378

مطلقه -قانونی -متمرکز

فرامدرن

 1378به بعد

مشارکتی -خودگردان –
تمرکز زدايی

(ملکی)20 ،1383 ،

سال نهم
شماره سی و دوم
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شکل  :4مدل ساختاری پنج بُعدی سطوح مديريت شهری کشور (نگارندگان)1390 ،
تجزيه و تحلیل عناصر تأثیر گذار مديريت شهری در
سطوح مختلف (وظايف و اختیارات وزارتخانهها و
سازمانهای گوناگون) و تغییرات سطوح مديريت شهری
در رابطه با زمان ،نمايانگر وجود موازیکار در امر
تصمیمگیری و برنامهريزی در سطح کشور است .از اين
رو ،توسعه وظايف و اختیارات شهرداریها و شوراهای
شهر اجتنابناپذير است .توسعه وظايف اختیارات
شهرداریها و شوراهای اسالمی با هدف توسعه اختیارات
آن کلیه جنبههای مديريت شهری را افزايش داده و
استراتژی عدم تمرکز را محقق میسازد.
مديريت مدل سنتی با حکومت مرکزی پیوند خورده
است ( .)Wekwete,1997, 52و روابط به صورت
عمودی و تقسیم بندیهای انعطاف ناپذير شکل میگیرد.
مديريت شهر به عنوان يک رويکرد نوين در حل
معضالت و مشکالت بوجود آمده در جامعه نقش مهمی
به عنوان يک حکومت محلی در عرصه زندگی شهری ايفا
مینمايد.

سال نهم
شماره سی و دوم
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عملکرد و الگوی مدیریت جدید شهری در ایران
بر طبق آمارهای جديد سرشماری بیش از %69
(درصد) مردم به صورت متوسط شهرنشین می باشند.
اين عدد در ارتباط با کالنشهرها که جمعیت متوسط 16
استان را در بردارند( %84/7 ،درصد) را به خود اختصاص
می دهد .مقايسه اين عدد با  40سال گذشته که %38
(درصد) به صورت متوسط بوده است قابل تأمل است.
تعداد شهرداری های کشور در سال  273 ، 53عدد بوده
که اين تعداد هم اکنون  1100می باشد.
نظام مديريت شهری ايران طی سالیان طوالنی به
لحاظ ساختارهای اجتماعی و مديريتی دگرگونیهای
پیچیدهای را تجربه نموده است .مطالعات و بررسیها
نشان می دهد مديريت شهری متمرکز اعتبار خود را از

دست داده و با تنگناهای عملی فراوانی روبرو است
(صرافی و همکاران .)3 ،1390 ،رشد سريع نقاط شهری
و شهرنشینی در چند دهه اخیر و ايفای نقش چندگانه و
حوزههای گسترده مديريت شهری (مديريت مالی
شهری ،مديريت حمل ونقل و )...و ظهور ديدگاههای
جديد مديريتی ،به کارگیری ابزارها و فناوریهای جديد
مؤثر در مديريت شهری ،)IT) 5پیچیدگی برنامهريزی و
مديريت شهری و اهمیت آن و همچنین پیچیده بودن
آينده شهرها برنامهريزان و مديران شهری را وادار میکند
که روشهای سنتی و قديمی مديريت شهری را رها
کرده و با افکار و مديريت نوين به برنامهريزی و مديريت
بپردازند.
عوامل مؤثر در مديريت شهری از جمله پويايی،
تحول و دگرگونیهای ساختاری (توسعه فیزيکی شهر) و
اجتماعی (افزايش جمعیت شهر) ،ناپايداری شهری تحت
تأثیر تغییرات فنآوری و به همراه تعدد وظايف مديريت
شهری ،نوعی ساختار علمی ،قابل انعطاف و مشارکتی
مديريت شهری میطلبد .بر اين اساس مديريت جديد
شهری تنها شامل بیان وظايف و فعالیتها برای مديران
نمیباشد بلکه برخوردی نوين با مسئله مديريت شهری
است.
نارسايیهای موجود در نظام مديريت شهری کشور
به علت ساختار متمرکز اداری و بخشی ،بهبود و اصالح
اين نظام میطلبد ،چرا که مديريت جديد شهری می-
تواند نقش تعیین کنندهای در فرآينده توسعه پايدار
شهری کشور داشته باشد .رويکرد جديد در مديريت
شهری عبارت است :اداره امور شهر به منظور ارتقاء
مديريت و رشد پايدار مناطق شهری در سطح محلی با
تبعیت از اهداف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کل کشور
میباشد که به عنوان بخش ناگسستنی از مسئله تمرکز-
زدايی نیز تلقی میشود (ايمانی جاجرمی و ديگران،

تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار ،عملکرد و راهبرد)

 .)49 ،1381پرداختن به مديريت شهری نوين (تصمیم-
گیری و نظارت) مسلتزم شرايط قانونی و ساختار جديد
در کشور است بدين معنی که با ايجاد قوانین شهر ،اداره
و مديريت فضای شهری به شهرداری (مديريت شهر)
واگذار شود (ارجمندنیا و ديگران.)70 ،1379 ،
نظام مديريتی نوين شهری با همکاری و مشارکت
شهروندان میتواند پايه گذار يک شهر سالم و پويا باشد.
شیوه مديريت جديد شهری الزم است بر پايه نگرش
نوينی از حاکمیت و حکمرانی شهری باشد که نه تنها
دولت ،بلکه جامعه مدنی (شهروندان) و بخش خصوصی
را به مشارکت در اداره شهر فرا خواند (ارجمندنیا و
ديگران ،)69 ،1379 ،شکل( )4عناصر مديريت شهری
جديد را نشان میدهد.

منابع مورد نیاز در ابعاد فضايی مديريت نوين شهری
شامل؛ اطالعات ،سرمايه ،مشارکت مردم ،قدرت ،نیروی
انسانی متخصص و غیره در مقابل آن وظايف نوينی نظیر
مديريت سازمانی ،مديريت مالی ،مديريت اطالعات،
مديريت اجرائی ،بازاريابی و  ...مرتبط میشود که عؤامل
تأثیر گذار در ابعاد فضايی مديريت نوين شهری عبارتند
از بخش دولتی (ادارات دولتی ،سازمانهای کمک
کننده) ،بخش خصوصی (مشاغل ،شرکتهای خصوصی،
سرمايهگذاران) و سازمانهای غیر دولتی (سازمانهای
اجتماعی ،اتحاديههای صنفی ،گروههای حمايت کننده)
و الزامات قانونی شکلگیری شوراهای اسالمی منتخب
منطقهای،

شکل :4عناصر مديريت شهری جديد (صرافی ،عبداللهی)130 ،1387 ،
ناحیهای ،محلهای و شوراهای منتخب استان در کشور
میباشد (شیعه.)51 ،1382 ،
به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل
شهری و پیچیدگی اين مسائل و متناسب با اين تحوالت
مديريت شهری جديد میطللبد .اين مديريت شامل
برخوردی نوين با مسئله مديريت مناطق شهری است و
شیوه ای نوين از عملکرد يک سازمان در برخورد با دولت
مرکزی و مردم و در واقع ساختار تشکیالتی غیرمتمرکز-
حکومت محلی مد نظر میباشد .از اين رو ،بر اساس
اصول تمرکز زدايی ،شهرداریها با عهده دار بودن برنامه
ريزی استراتژيک و مديريت آن ،آخرين تصمیم گیرنده
در امور شهری خواهند بود (رضويان.)54 ،1381 ،
مديريت شهری امروزه ،عالوه بر آشنايی با فنون
مديريت ،بايد به گونهای اعمال شود که با توجه به
مسايل اجتماعی و اقتصادی ،بر مبنای الگوی مشخصی
به اعمال نقش بپردازد (شیعه .)48 ،1386 ،و به سمت
تحقق مديريت واحد مطلوب و شکلگیری حکومت
محلی در شهر هدايت شود (صرافی ،عبدالهی،1387 ،
 .)122در عصر ديجیتال و شهرهای الکترونیک –

شهرداری الکترونیک مديريت شهری بايستی به سوی
سیستمهای اطالعاتی خودکار (مديريت هوشمند-
مديريت هوشمند ترافیکWHAT IF ،Urban sim ،
 )Cellular Automata،و حکومتهای محلی مستقل و
مديريت محله مبنا پیش برود .در شکل ( )5مدل
مفهومی معايب و محاسن مديريت سنتی و جديد و بیان
الگوی مديريت آينده شهری و در جدول ( )5مقايسه
تطبیقی حدود ،وظايف ،اختیارات ،قوتها (مزايا )+و
ضعفهای (معايب  )-مديريت سنتی و جديد شهری در
ايران نشان داده شده است.
با توجه به وضعیت گذار کشور ايران از سنت به
مدرنیزم (در حال توسعه) و اين که  70درصد جمعیت
کشور در شهرها ساکن میباشند و توقعات شهروندان از
اين رو اداره جامعه شهری با ابزار و شیوههای سنتی
امکانپذير نیست (رهنمايی و کشاورز.)23 ،1389 ،
در زمان حاضر وظايف مديريت شهری در ايران را
میتوان به طور كلی در چهار حوزه ذيل دسته بندی
نمود -1 :وظايف سیاستگذاری ،شامل :تصمیمگیری و
سیاستگذاری امور شهری  -هماهنگی و راهبری امور
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شهری  -حقوق و ضوابط شهری  -كنترل و نظارت امور
شهری -2 .وظايف برنامهريزی؛ شامل :مطالعات شهری
– برنامهريزی شهری -امور اقتصادی و مالی -3 .امور
اجرايی ،شامل :عمران شهری -زيرساختها و تجهیزات
شـهری -خـدمات شـهری -خـدمات ايمنـی شهری-
خدمات ترافیكی و حمل و نقل عمومی شهر -فضای سبز
شهری -زيباسازی شهری  -خدمات فرهنگـی و
اجتماعی -4 .امور اداری ،شامل :پاسخگويی به
درخواستهای شهروندان -صدور پروانههای گوناگون
ساختمانی و صـنفی -امور حقوقی و رفاهی پرسنل.ـ هر
يك از اين وظايف در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه،
بسته بـه موضـوع از سـوی يكـی از دو اركـان مديريت
شهری «شهرداری و يا شورای شهر» صورت میپذيرد
(پرهیزکار و فیروزبخت.)51 ،1390 ،
از مهم ترين نقاط ضعف مدل رايج در مديريت
شهرهای ايران می توان به عدم تفکیک مديريت سیاسی
از مديريت تخصصی ،محدود بودن وظايف نهادهای
مديريت شهری ،يکسان بودن مدل اداره امور شهر در
تمام شهرهای کشور ،ضعف مکانیسمهای نظارت و تعادل
بخشی در تنظیم رابطه شورا و شهردار ،عدم شکل گیری
شوراهای محلهای و منطقهای زير مجموعه شوراهای شهر
و نحوه انتخاب اعضای شورای شهر می باشد .براين
اساس ويژگیهای سازمانی مديريت شهری و نیز نقش
اجرايی بخش دولتی و عمومی در آن ،تأثیر بسزايی در
موفقیت و يا عدم موفقیت آن ايفا مینمايد.
در ساختار فعلی نظام مديريت شهری کشور ارتباط
سیستمی بین نهادهای مرتبط با مديريت شهری (بهبود
وضعیت تحصیلی و اجتماعی مجموع برگزيدگان شورای
اسالمی شهرها در کشور ،بهبود وضعیت کیفی در انتخاب
شوراها از نظر مردم ،افزيش میزان مشاکت شهروندان
(امانپور و همکاران .)98 ،1394 ،در مسیر حکمروايی
خوب و مشارکتی صورت گرفته است  .مطابق شکل 5
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گذار از حکومت شهری به صورت متمرکز و سلسله
مراتبی و حرکت به سوی حکمروايی مطلوب و غیر
متمرکز و مردم ساالر (رويکرد حکمروايی خوب و
متناسب با بافت فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی کشور،
همکاری بین جامعه مـدنـی و جامعه سـیاسی) امری
اجتنباناپذير است (همان .)23 ،در ديدگاه جديد مديريت
شهری ،تغییر نگرش علمی و روشن نسبت به نقش دو
بخش دولتی و خصوصی در فرآيند توسعهی جامعه مورد
تأکید است.
نظام مديريت شهری ايران به سبب تمرکز در
ساختار سیاسی -مديريتی کشور نسبت به سیستمهای
فرادست و نظامهای ملی و منطقهای دارای رابطهای
خطی -عمودی و يک سويهای است که آن را به سوی
مديريتی منفعل سوق داده است .به دنبال آن عدم فقدان
انسجام کافی در تعامالت سیستمی با سطوح فرودست و
داخلی آن را تبديل به مديريتی نامنسجم نموده است و
در نهايت از نظر ابعاد محیطی نیز مديريت شهری ايران
به دلیل عدم برخوردا ری از بسترهای مناسب سیاسی،
اجتماعی ،مالی ،حقوقی و مشارکت ناکافی کنشگران
اجتماعی در محیطی نامساعد درحال فعالیت است.
در نهايت به منظور گذار از حکومت شهری به
حاکمیت شهری در ايران ،راهبردها و سیاست هايی
پیشنهاد شده است .راهبرد اصلی پیشنهادی ،تقويت
عرصه عمومی در فرآيند کنترل و هدايت توسعه شهری
است .مهمترين يافته های نظری تحقیق به شرح زير
است - 1 :طرح يک مفهوم جديد جهانی در ايران (تاکید
بر فرايند مشارکتی و مردم ساالر در نظام اداره شهر )2 .
 ارائه ديدی همه جانبه و جامع در زمینه بررسی نظاممديريت توسعه شهری ايران  - 3 .تاکید بر عوامل
غیرکالبدی در نظام کنترل و هدايت توسعه شهری- 4 .
ايجاد سطح تازه ای از شیوههای بررسی نظام شهرسازی
در ايران (تاکید بر اصالحات از درون و بیرون).

تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار ،عملکرد و راهبرد)

مدیریت سنتی

آینده

مدیریت
جدید

معایب

مزایا

معایب

مزایا

 .مدیریت بسته و متمرکز

 .تعامل اجتماعی بیشدتر

 .تغییر مدداو سداختار مددیریت
شهری

در بددی شددهروندان و
همکاری محلهای
 .مدیریت و برنامهریدزی

 .نبدددددود مددددددیریت
یکپارچه شهری

 .مدیریت باز

 .عد استقالل
 .کمبود نیروی متخصص
 .نبود برنامهریزی بلندد مددد در

شهر بر اساس محیط
طبیعی

مدیریت شهری
.کمبود فناوری مناسب و مؤثر در
برنامهریزی ،مدیریت

 .درآمدددزایددی شددهر بددا
وجددددود رسددددکرانه
مناسب

 .مددیریت رراکندددم امدور شددهری

 .مشددارکت خودجددو
مددددرد در ان ددددا

(موازی کاری)
 .عد هماهنگی و همکاری بدی

 .عددددد اسددددتقالل
مدددیریت و نهادهددای
محلی
 .ضعف نیروی انسدانی
متخصص
 .کمبددود منددابل مددالی
رایدار و وابستگی بده
دولت
 .وجود چارچوبهدای
بوروکراتیک اداری

فعالیتها

 .عد تفکیک رهبری
سیاسی از مدیریت
تخصصی

بخشی
 .تصمیم گیری رابطهای و قددرد
رهبری ضعیف

 .مدیریت م ازی
 .شدددددددددهرداری
الکترونیک

 .رویایی
 .انعطاف رذیری
 .مشارکت مرد

 .شهر الکترونیک
 .سیسدددتمهدددای
خودکدددددددار و

 .نگر آینددم نگدر و
سیستمی

هوشمند
 .حکمروایدددددددی

 .بروز خالقیت
 .اسددددتفادم از رو -
هدددای علمددددی و

شایسدددددددته و
مشارکت محلی
 .تکنیدددک هدددا ی

تکنولدددو یهدددای
جدید

اجتمددددداعی و
ظرفیددت سددازی

 .برنامهریزی از ردایی
به باال
 .مدددددیریت محلدددده

اجتمددددددداعی
مدیریت شهری
مطلوب و رایدار

شهری

شکل  :5مدل مفهومی معايب و محاسن مديريت سنتی و جديد و بیان الگوی مديريت آينده شهری
(نگارندگان)1390 ،

جدول  :5مقايسه تطبیقی حدود ،وظايف  ،اختیارات ،قوتها (مزايا)+
و ضعفهای (معايب)-مديريت سنتی و جديد شهری در ايران
دیف

معیار

مدیریت سنتی
مزایا ( )+معایب () -

مدیریت جدید

حدود ،وظایف و اختیارات

مزایا ( )+معایب () -

حدود ،وظایف و اختیارات

1

سبکهای سازماندهی

*

محدود

*

اجرای ناقص

محدوده قانونی شهری

2

شیوه تصمیم گیری

*

انعطاف ناپذير ،رابطهی

*

عدم استقالل

مشارکتی ،انعطاف پذير و ضابطهای

3

اجرای تصمیمات

*

ناقص و رابطهای

*

مشارکت و ضابطهای (ضابطهمند)

4

تخصص

*

عدم تخصص گرايی

*

تخصص گرايی و نوآوری

5

قدرت رهبری مديران
تجربی

*

ضعیف (مرجع مافوق)

*

قوی (حامی ،مربی) و مثبت

*

آزمايش و خطا

*

آموزش مدون و مستمر /تخصصی  -علمی

*

ضعیف

*

قوی

پیچیده و سخت گیرانه

*

منطقی و الزم االجرا

بخش دولتی

*

بخش دولتی ،خصوصی با مشارکت مردمی
و سازمانی

*

سلیقهای

*

تعامل اجتماعی بیشتر در بین

*

6

آموزش کاربردی

7

نظارت

8

قوانین و مقررات

*

9

نیروی محرک توسعه

*

10

الگوی انجام کار

11

مشارکت

*

بوروکراتیک

پروژهای
فعال

شهروندان و همکاری محلهای
12

سیاست

*

روزمرهگی

*

برنامهريزی هدفمند و آينده نگر

13

راهبردها

*

نامعین و مقطعی

*

مشخص ،بلند مدت

14

راه کارهها

*

غیر شفاف

*

شفاف

15

تفکر  -ديد

*

قومی و قبیلهای -جزئی

*

سیستمی  -کلی

16

نوع منابع

*

بهره گیری از منابع طبیعی

*

توسعه انسانی و تکنولوژيکی در کنار
سرمايه مالی

17

انجام کار

*

فردی

*

گروهی

18

بهره وری

*

کم

*

زياد

سال نهم

19

توزيع منابع

*

نامناسب ،رابطهای

*

مناسب ،سیستمی

20

جذب منابع

*

غیر رقابتی

*

سالم
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21

گردش مالی

*

کند

*

مشخص
نبودن

سريع

درآمدها
22

خطر پذيری

*

پايین

*

باال

23

برنامهريزی

*

برنامهريزی محدود

*

برنامهريزی غیر متمرکز و سنجیده

24

هماهنگی مديريتی

*

ناهمگون ،نا هماهنگ

*

همگون ،هماهنگ

25

رهیافت

*

رهیافت باال به پايین در طراحی،
اجرا و ارزشیابی ،رهیافتهای

*

رهیافت پايین به باال در طراحی ،اجرا و
ارزشیابی ،رهیافتهای جامع بر مبنای

شخصی و متغیر يا بخشی در
پروژههای مختلف
26

زمان و مکان

27

توجه به محیط

*
*

محدوديت زمان و مکان

کلیت برنامه
*

توجه به محیط طبیعی در

توجه به مکان و زمان گذشته
*

مديريت شهری

عدم توجه به محیط طبیعی و تأکید بر
فناوری

نبود مديريت
يکپارچه

مديريت مشارکتی و باز

28

مديريت

*

مديريت بسته/دستوری و کنترلی

*

29

اصول بهرهبردای

*

بهرهبردای غلط

*

بهرهبردای صحیح

30

پاسخدهی

*

عدم پاسخگويی اقدامات

*

پاسخدهی اجتماعی

(نگارندگان)1390 ،
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نتیجهگیری
نوع مدل مديريت شهری در دوره های مختلف
تاريخی و در مناطق مختلف ،بازتابنده نگرش و میزان
مشارکت عمومی (رويکرد جمع گرايانه) و قدرت اجرايی
مديريتی است .يکی از گفتمان های مهم در تعیین مدل
مديريتی برتر ،تعیین چگونگی اداره شهر و قرارگیری
قدرت در دست مديران شهری است .از سوی ديگر ،مدل
اداره شهر رابطه نزديکی با حل يا ايجاد مسائل شهری
دارد.
مديريت شهری يک فرايند است که در مجموع به
يک نظام تصمیم گیری منجر خواهد شد ،میزان موفقیت
و يا عدم موفقیت مديريت شهری بستگی به قدرت و
مشروعیت و ساختار حقوقی و اجتماعی و اقتصادی
جامعه مورد «مديريت يکپارچه» يا يکپارچه شدن
مديريت شهر که برخی مواقع هم به عنوان مديريت واحد
شهری نظر است گفته می شود ،يکی از مفاهیمی است
که امروزه زياد شنیده می شود ،شهر به عنوان سیستم
يکپارچه ای است که شهری بايد مديريت آن نیز
يکپارچه باشد؛ چرا که شهرها دارای هويت واحد و
يکپارچه هستند.
تجربیات الگوهای متفاوت مديريت شهری در ادوار
تاريخی کشور ،کمک فراوانی به شناخت و تعیین
راهبردهای اساسی مديريت شهری در دنیای امروزی
دارد ،به گونهای که درک صحیح تجربیات تاريخی
ارزشمند و استفاده از آنها بر میزان موفقیت الگوهای
توسعه شهری و بويژه توسعه پايدار شهری میافزايد .از

آنجا که مديريت شهری با توجه به پويايی شهرها با
انديشههای مختلف در تصمیمگیری مواجه است و اتخاذ
تصمیمات حالتی پیچیده ) (Complexپیدا مینمايد،
بنابراين تطبیق تجربیات مديريتی و جلوگیری از آزمون
و خطا و لغزش در تصمیمگیریها امری ضروری است،
به طوری که میتوان نقش سیستم مديريتی شهری را
مشابه يک خلبان يا ملوان قلمداد نمود .زيرا عرصه
فعالیت شهر با شهروندان است و تصمیمات نیز می-
بايست بسیار علمی و کارآمد باشند .از اينرو است که
شهرها را به عنوان يک سیستم يکپارچه و به عنوان يک
موجوده زنده فرض مینمايند،که نیازمند مديريت پويا و
هوشمند برای هماهنگی میان عناصر مختلف و تعیین و
دستیابی به اهداف خود میباشند.
سیر تاريخی روندها و گرايشهای حاکم بر ويژگی
های شکلی و محتوايی مديريت شهری در ادوار مختلف،
نمايانگر نوعی تکامل شکلی ،مفهومی ،محتوايی و
عملکردی مديريت ها میباشد؛ به گونهای که از برداشت-
ها و باورهای تک ساختی و تک ساحتی رو به سـوی
برداشتها و بـاورهـای چند ساختی و چند ساحتی
(مديريت مشارکتی و بهره گیری از خرد جمعی ،پاسخ
گويی و شفاف سازی) هدايت شـده اسـت.
نظام اداره امور شهر در طی صد سال گذشته از
وظايف اصلی مديريت شهری به جهت نداشتن منابع
درآمدی پايدار ،ضعف نهادهای مدنی و محلی و نداشتن
جايگاه تعريف شده تشکیالتی در سلسله مراتب
تشکیالتی کشور ،عدم مشارکت در برنامه ريزی به واسطه

تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار ،عملکرد و راهبرد)

ماهیت برنامه ريزی متمرکز و از باال به پايین  ......باز
مانده و بیشتر به امور بر زمین مانده شهر پرداخته اند.
نتیجه اين رويکرد و سیاست گذاری ،رشدی بی قواره و
ناانديشیده دولت و ضعف و ناتوانی مفرط مديريت شهری
بوده است.
نظام مديريت شهری ايران تحت تأثیر برنامهريزی و
مديريت متمركز طی سالیان طوالنی به لحاظ
ساختارهای اجتماعی ،تحوالت و دگرگونیهای پیچیدهای
داشته همچنین در مقايسه با ديگر كشورهای جهان از
لحاظ تقويت حكومت محلی ،مشاركت مردمی و
تمركززدايی و مديريت واحد شهری در سطح پايینتری
قرار دارد.
الگوی مديريت شهری سنتی با شکل گیری تحوالت
اجتماعی و سیاسی و تغییر و تـحـوالت در حــوزه
فـنـاوریهـای اطـاعـات و ارتباطات در دهههای پايانی
قـرن بیستم و افزايش چالشها و مشکاالت شهرها و
ناتوانی مديران و سیاستگذاران برای حل يا کاهش آنها،
مـورد انتقادات وسیعی قـرار گرفته اسـت.
ساختار مديريت شهری در ايران به منظور گذر از
نظام متمرکز و حرکت به سمت نظام غیر متمرکز و
بیرون رفت از چالشها رخ داده ،به ناچار بايد ايجاد
تحول در نظام برنامه ريزی و مديريت توسعه شهری را به
عنوان يک راه حل اساسی پذيرا باشیم .اين امر يک
انتخاب نیست بلکه يک ضرورت انکار ناپذير تلقی می
گردد .چرا که در شرايط فعلی اين ساختار علیرغم سعی
و تالش فروان در ايجاد ارتباط و تعامل میان سه عامل
اصلی شکل گیری شهر «انسان ،فضا و محیط» عاجز از
پاسخگويی وحل مشکالت رو به تزايد اجتماعی،
اقتصادی ،کالبدی و زيست محیطی شهرها به ويژه در
شهرهای بزرگ کـــشور بوده و شیوه های کنونی برنامه-
ريزی و مديريت توسعه شهری نه تنها در مواجه با اين
معضالت ،ضعیف و ناکارآمد جلوه می نمايد بلکه موجب
تشديد اوضاع و بحرانی نمودن آن به خصوص از طريق
ايجاد تمرکز و دفع نظام مشارکتی می باشد.
مديريت شهربه عنـوان يـک رويکـرد نـوين در حـل
معضالت و مشکالت بوجود آمده در جامعه نقـش مهمـی
به عنوان يک حکومت محلی در عرصه زندگی شهری ايفا
می نمايد .شوراهای شهر به عنوان يک عنصر از مـديريت
شهری در اداره شهرهادر سطح محلـی نقـش مهمـی بـر
عهده گرفته است.تشکیل شوراهای اسالمی شـهرها ،مـی
تواند نقطه عطفی برای مديريت مشارکتی در ايران باشد.

الگوی ساختاری شورا -مدير شهر به عنوان ساختار
حکومت محلی در ايران (شورای شهر /مقننه و شهردار
مجريه) نقش مثبتی در توسعه ،مديريت و هماهنگ-
سازی منابع برای دستیابی به اهداف توسعه شهری دارد.
تجزيه و تحلیل عناصر تأثیر گذار مديريت شهری در
سطوح مختلف (وظايف و اختیارات وزارتخانهها و
سازمانهای گوناگون) و تغییرات سطوح مديريت شهری
در رابطه با زمان (سیر تحول مديريت شهری در دوران
سنتی ،مدرن و فرامدرن از استبدادی متمرکز قبل از
سال  1285هجری شمسی به مطلقه قانونی متمرکز و
مشارکتی خودگردان /تمرکززدايی  1378به بعد) بیانگر
موازیکار در امر تصمیمگیری و برنامهريزی در سطح
کشور است .از اين رو ،توسعه وظايف و اختیارات
شهرداریها اجتنابناپذير میباشد .توسعه وظايف و
اختیارات شهرداریها از يک سو ،کارايی مديريت شهری
را افزايش میدهد و از طرفی ،استراتژی عدم تمرکز
اداری دولت را محقق میسازد .اين امر به دولت مرکزی
اجازه می دهد تا تالش خود را بر امور سیاستگذاری،
برنامهريزی کالن و نظارت بر دستگاههای اجرايی متمرکز
سازد .دولت مرکزی میتواند با اتخاذ سیاستهای عدم
تمرکز عمودی ،قدرت سیاسی به سطوح استانی ،محلی و
شهری انتقال دهد و با سیاستهای تمرکززدايی افقی
می تواند از مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای غیر
دولتی سازمان يافته بهره بگیرد.
الگو و ساختار مديريت شهری کشور در سطوح
محلی نیازمند تقويت جايگاه و نقش مديريت محلی و
مشارکت اجتماع محلی ،حاکمیت چند سطحی و چند
عاملی برای مديريت شهری کارآمد و اثربخش با تقويت
شاخص های حکمروايی شهری (مشارکت شهروندان،
مسوولیت پذيری ،شفافیت ،پاسخ گويی و عدالت) می
باشد.تقويت حكمروايی خوب شهری در مقابل رويكرد
مديريت شهری دولت محور نیازمند وجود يک عزم
سیاسی و اراده قوی در سطوح باالی حا کمیت و به
خصوص اعتقاد آنها به چنین الگوی مديريتی است.
با ظهور فناوریهای نوين به ويژه سیستمهای
کامپیوتری و به تبع آن انواع سیستمهای برنامهريزی و
پشتیبانی هوشمند برنامهريزی و مديريت شهری همانند:
 Cellular Automata ،WHAT IF ،Urban simو
مديريت مشارکتی و اطالعاتی( )ITو ساير سیستمهای
مرتبط شهری ،ارائه خدمات به شیوههای نوين در
شهرهای الکترونیکی مانند ارائه بیش از  500نوع خدمت
در شهر سئول و تصمیمگیری دولتها جهت ارائه
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فرضعلی ساالری سردری و اکبر کیانی

خدمات به شیوه الکترونیکی و ،...مديريت نوين و پیشرو
در شهرهای ايران نیازمند ايجاد تغییرات و اصالحات
متنوع در ابعاد و ساختارهای علمی و اجرايی است که
تحقیق حاضر اين وضعیت را در مقايسهای تطبیقی نشان
داد .اما هرچه به سمت جلو زمان پیش میرود ،چشم
انداز مديريت شهری با وجود زيرساختهای الکترونیکی
و دسترسی شهروندان به شبکه ،بسیاری از خدمات
الکترونیکی رو به توسعه نیازمند «مديريت شهری
هوشمند» هستند .بر اين اساس پژوهش حاضر ،توجه به
«مديريت شهری هوشمند» را به عنوان بستر توسعه
شهری و ضرورتی اجتناب ناپذير ،برای پژوهشهای
علمی و اجرايی امور شهری ملزوم مینمايد.
منابع و مآخذ
احمدآخوندی ،عباس ،برک پور ،ناصر ،اسدی ،ايرج و
بصیرت ،میثم و طاهرخانی ،حبیب ا .)1387( ...آسیب
شناسی مدل اداره امور شهر در ايران ،مجله پژوهش-
های جغرافیايی ،شماره  ،63زاهدان.
ارجمدنیا ،اصغر ،اردشیری ،مهیار ،توسلی ،غالمعباس،
سعیدنیا ،احمد ،سعیدی رضوانی ،نويد ،صرافی ،مظفر،
طاهرخانی ،حبیب ا ،...کاظمیان ،غالمرضا و نوروزی،
کامبیز ( .)1379گفتگو :مفهوم ،مبانی و چالشهای
مديريت شهری ،فصلنامه مديريتی شهری ،شماره دوم،
تهران.
اردشیری ،مهیار ( .)1379توسعه پايدار و مديريت
شهری ،فصلنامه مديريت شهری ،سال اول ،شماره .3

امانپور ،سعید؛ حسنی شه پريان ،نبی اله؛ آتش افروز،
نسرين و رهمند ،قاسم ( .)1394بررسی و تحلیل
عملکرد شوراها در مديريت شهری (نمونه موردی؛
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شهرايذه) ،فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی شهری،
دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت ،صفحه .110-95
ايمانی جاجرمی ،حسین ،بیگدلی ،مهرناز و حناچی،
سیمین ( .)1381مديريت شهری پايدار (بررسی
تجارب مشارکتی شهرداریها و شوراهای اسالمی
شهرها) ،انتشارات سازمان شهرداریها ،تهران.
ايمانی جاجرمی ،حسین و فیروزآبادی ،سیداحمد
( .)1386بررسی مدلهای سنجش عملکرد مديريت
محلی :با تاکید بر سازمانهای مديريت شهری و
روستايی در ايران ،مجله نامه علوم اجتماعی ،شماره
.32
برزويی ،علیرضا ( .)1381برنامه مديريت شهری بانک
جهانی ،مجله شهرداریها ،سال سوم ،شماره .35

بصیرت ،میثم ( .)1382دانشنامه مديريت شهری،
فصلنامه مديريت شهری ،شماره  15 -16پايیز و
زمستان.
پاپلی يزدی ،محمد حسین و رجبی سناجردی ،حسین
( .)1382نظريههای شهر و پیرامون ،انتشارات سمت.
پارسايی ،جابر ( .)1381نظام نوين مديريت شهری،
مجله شهرداریها ،سال چهارم ،شماره .44
پرهیزکار ،اکبر و فیروزبخت ،علی ( .)1390چشم انداز
مديريت شهری در ايران با تأكید بر توسعه پايدار
شهری ،فصلنامه جغرافیايی سرزمین ،علمی –
پژوهشی ،سال هشتم ،شماره . 32
جوادی ،اردشیر ( .)1382مديريت شهری در ايران؛ فراز
و فرود ،مجله شهرداریها ،سال چهارم ،شماره .47
حبیبی ،محسن ( .)1386از شار تا شهر :تحلیلی تاريخی
از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن :تفکر و تأثر،
انتشارات دانشگاه تهران.
رضوانی ،محمدرضا ( .)1383مقدمهای بر برنامهريزی
توسعه روستايی در ايران ،انتشارات قومس.
رضويان ،محمدتقی ( .)1381مديريت عمران شهری،
انتشارات پیوند نو ،تهران.
رکن الدين افتحاری ،عبدالرضا ،سجادی قیداری ،حمداهلل
و عینالی ،جمشید ( .)1386نگرشی نو به مديريت
روستايی با تاکید بر نهادهای تأثیر گذار ،فصلنامه
روستا و توسعه ،سال  ،10شماره .2
رهنما ،محمدرحیم ( .)1380پاراديم بهبود مديريت
شهری (با تکیه بر شهر مشهد) ،فصلنامه تحقیقات
جغرافیايی ،شماره.61
رهنمايی ،محمدتقی و کشاورز ،مهناز ( .)1389بررسی
الگوی حکمروايی خوب و نقش دولت در مديريت و
اداره امور شهرها در ايران .دو فصلنامه جغرافیا و
برنامهريزی منطقهای ،سال اول ،شماره اول.
زياری ،کرامت اهلل ،زندوی ،سیدمجدالدين ،آقاجانی،
محمد و مقدم ،محمد ( .)1388بررسی مشارکت
شهروندی و نقش آن در مديريت شهرهای کوچک
(نمونه موردی :شهرهای گلهدار ،ورزنه و هیدج) .مجله
جغرافیا و توسعه ناحیهای ،شماره .13
سعیدنیا ،احمد ( .)1383کتاب سبز شهرداریها:
مديريت شهری ،انتشارات سازمان شهرداریهای و
دهیاریهای کشور ،تهران.
سلطان زاده ،حسین ( .)1367مقدمهای بر تاريخ شهر و
شهرنشینی در ايران ،چاپ دوم ،انتشارات امیر کبیر،
تهران.
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شابیر چیما ،جی ( .)1379مديريت شهر ،خط مشیها و
نوآوریها در کشورهای در حال توسعه ،ترجمه پرويز
زاهدی ،انتشارات شرکت پردازش و برنامهريزی
شهری.
شاملوئی ،حبیب اهلل ،کتاب تاريخ ايران از ماد تا پهلوی،
انتشارات صیفعلیشاه( ،؟).
شیعه ،اسماعیل ( .)1382لزوم تحول در مديريت شهری
ايران ،مجله جغرافیا و توسعه،سال اول ،شماره اول.
شیعه ،اسماعیل ( .)1386با شهر و منطقه در ايران،
انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،چاپ چهارم.
صرافی ،مظفر و عبدالهی ،مجید ( .)1387تحلیل مفهوم
شهروندی و ارزيابی جايگاه آن در قوانین ،مقررات و
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