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چکیده
از آنجا که در کشور ما رشد سریع شهرنشینی و تقلید ناقص از شهرسازی دوران مدرنیته و برنامه ریزی
شهری برون زا به انبوهی از نابسامانی و معضالت شهری انجامیده ،ضرورت داشته تا با شناخت علل نابسامانی
به تالش برای جستجوی راه عالج همت گمارده شود  .این جستجو ،از رهگذر شیوه های مدرن و آزموده شده
مدیریت نوین میسور بوده که یکی از این شیوه ها که برآمده از حکمروایی شایسته شهری است و به عنوان
ابزاری در جهت تحقق آن به کار می رود" ،مدیریت یکپارچه شهری " است .لذا پژوهش حاضر با هدف
بررسی سیر و روند تعریف و تفسیر مدیریت یکپارچه شهری و جایگاه آن در مدیریت شهری کشورمان و
ضمن مرور بر نمونه های عملی سایر مناطق جهان ،به واکاوی ضرورت هایی که مدیریت یکپارچه شهری را
به عنوان راهکاری اجتناب ناپذیر در مدیریت شهرها مطرح می سازد ،پرداخته است .روش تحقیق در این
پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده که دارای جنبه کاربردی می باشد .گردآوری اطالعات نیز به روش
کتابخانه ای انجام گرفته است .نتایج حاصل از مطالعات نشان داده که در شهرهای ایران مدیریت یکپارچه
شهری تحقق نیافته ،از طرف دیگر تشریک مساعی نهادی(هم افزایی نهادی) بعنوان پیش شرط پیاده سازی
مدیریت یکپارچه در حال حاضر نامناسب بوده لذا غلبه بر انواع تفرق و پراکندگی موجود به عنوان یکی از
ضرورت های مدیریت یکپارچه شهری مطرح شده است.
واژگان کلیدی :مدیریت شهری  ،مدیریت یکپارچه شهری  ،هم افزایی نهادی  ،ضرورت های مدیریت
یکپارچه شهری
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-1مقدمه
مدیریت شهری یکی از مسائلی است که همواره ذهن کارشناسان را به خود مشغول داشسته
است.چرا که همراه با پویایی تحوالت شهری و مسائل وابسته به آن،چگونگی نگرش به شهر
و مسائل مدیریتی آن تغییر می کند.این مسئله به قدری اهمیت یافته که بانک جهانی و سازمان
ملل،برنامه ای را برای کمک به حل این معضالت کشورهای جهان سوم  ،تدوین نموده
اند.یکی از اصولی که به درک بهتر این شرایط کمک می کند،اصل «مدیریت یکپارچه شهری
» است که در بعضی از کشورها اجرا شده است.البته باید به خاطر داشت که هنوز هم برخی
از اصول سنتی مدیریت نظیر اصول انعطاف پذیری،تفاهم اجتماعی و بهره وری در شرایط
کنونی کاربرد دارند.شالوده مدیریت شهری عبارت است از برعهده گرفتن نقشی فعال در
توسعه،مدیریت و هماهنگ سازی منابع برای دستیابی به اهداف توسعه شهری(سعیدی:1388،
 .) 133-131طی چند سال گذشته در محافل علمی و اجرایی کشور ما ،مفهوم مدیریت
یکپارچه ،هماهنگ و یا واحد شهری مطرح شده است.همچنین تصریح ماده  136برنامه سوم
توسعه به تحقق مدیر یت واحد شهری نیز،منجر به فراگیرتر شدن این مفهوم شده است .
مدیریت شهری باید پاسخی مفهومی و اجرایی با رویکردی فراگیر به مشکالت و مباحث
شهری منفرد و جداگانه به تقویت ظرفیت سازمان های غیر دولتی و سایر بازیگران به منظور
توانمند کردن آن ها درانجام وظایفشان در فرایند مدیریت شهری است (.)McGill,1998
براساس تعریفی دیگر مدیریت یکپارچه شهری مدیریتی است که در یک و یا چند حوزه
مجزا یکپارچه شده باشند:حوزه مدیریتی ،حوزه علوم برنامه ریزی و حوزه علوم سیاسی و
جامعه شناختی.حوزه اول به هماهنگی و همکاری بین سازمانی مربوط است،در حوزه علوم
برنامه ریزی شاهد ظهور برنامه ریزی استراتژیک فضایی به عنوان ابزار برنامه ریزی هستیم
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و ایده حکمروایی که به عنوان مفهومی فراگیر وارد حوزه علوم برنامه ریزی و مدیریت
عمومی گشته و جایگزین مفاهیم پیشین –از جمله ادراه و مدیریت شده است محصول حوزه
علوم سیاسی و جامعه شناسی است (برک پور و اسدی.)145 :1388،
با رشد عظیم شهرها و نقش چندگانه ای که ایفا می کنند برنامه ریزی،سرمایه گذاری و
مدیریت شهرها بسیار پیچیده و دشوار است.پیچیدگی مسائل و اهمیت آن نه تنها برنامه ریزان
را با واقعیت وجودی این پدیده روبرو می سازد،بلکه ضرورت ترک روش های قدیم مدیریت
شهری و جایگزینی آن با افکار و روش های نوین را آشکار میسازد.اگر به مدیریت شهری
در حالت کل و یکپارچه نگریسته شود،احتمال موفقیت در کشورهایی که نومیدانه تالش می
کنند تا بر مشکالت ناشی از شهرنشینی سریع غلبه کنند،بیشتر خواهد شد(.(McGil, 1996

از آنجا که در کشور ما رشد سریع شهرنشینی ،با انبوهی از نابسامانی و معضالت همراه
بوده ،ضروریست تا با شناخت چالش ها  ،به تالش برای جستجوی راه عالج پرداخت ،از
اینرو پژوهش حاضر با امعان نظر به این ضرورت و با هدف بررسی سیر و روند تعریف و
تفسیر مدی ریت یکپارچه شهری و جایگاه آن در مدیریت شهرهای کشورمان به واکاوی
ضرورت هایی که مدیریت یکپارچه شهری را به عنوان راهکاری اجتناب ناپذیر در اداره
شهرها مطرح می سازد ،خواهد پرداخت  .روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش
توصیفی – تحلیلی بوده که دارای جنبه کاربردی می باشد .گردآوری اطالعات نیز به روش
کتابخانه ای انجام گرفته است.
نتایج حاصل مطالعات نشان داده که در شهرهای ایران مدیریت یکپارچه شهری عملکرد
نیافته و مدیریت شهری دارای نگرش و کارکرد سنتی است و نتیجه این نوع نگرش ناکارآمدی
طرح های ساماندهی و گسترش مسائل شهری در بافت های اسکان غیر رسمی است.از طرف
دیگر تشریک مساعی نهادی(هم افزایی نهادی) بعنوان پیش شرط پیاده سازی مدیریت
یکپارچه در حال حاضر در این شهرها نامناسب و در پایه چرخه حیات مدیریت یکپارچه
شهری واقع شده است .بیشتر پژوهشگران اصالح ساختار سازمانی و روابط عناصر ذی ربط
در مدیریت شهری و اصالح بسترها و ابزارهای مرتبط با مدیریت شهری شامل قوانین و
مقررات و توانمندی مالی شهرداری ها را در تحقق مدیریت یکپارچه شهری موثر دانسته اند.
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-2مدیریت شهری
مدیریت شهری فراتر از ساختار و سازمان به مجموعه نهادهای ذیربط و ذی نفوذ در اداره
شهر و چگونگی تعامالت این عناصر با یکدیگر اشاره دارد.مدیریت شهری ابتدا در دهه
هشتاد میالدی در کشورهای در حال توسعه مطرح شد و تا کنون دست کم سه مفهوم مورد
قبول را در بر داشته است.نخست اینکه ،مقامات سطح شهری اساسا مسئول اموری هستند
که د ر شهر می گذرد .ممکن است مسئول مسکن ،تامین آب و سیستم های فاضالب نیز
باشند ،که البته قبال این طور بود .امروزه توسعه اقتصادی ،محیط زیست و فقر هم در زمره
وظایف مدیران شهری درآمده اند .دوم ،کار مدیران شهری دیگر فقط سرزنش سطوح باالتر
حکومت به دلیل عدم تامین خدمات شهری و درخواست پول از آنان نیست .مدیران شهری
اکنون خودشان مسئول تدوین استراتژی ،افزایش سرمایه و اجرای استراتژی هستند .سرانجام،
طرح جامع دیگر مهم ترین ابزار برنامه ریزی نیست ...مدیریت شهری ،علم مدیریت شهری
به مفهوم حدود آن در دانشکده های بازرگانی نیست .روابط بین مقامات شهری ،موسسات،
خوشه ها ،توسعه های شهری و منطقه ای بسیار اهمیت دارد .روش های اقتصاد خرد و کالن
می توانند در فهم عوامل تعیین کننده پویایی یک خوشه شهری ،یک شهر یا یک منطقه کمک
کنند .اهمیت تحلیل مالی و اقتصادی به عنوان ابزاری برای مدیران شهری در این موضوع
نهفته است(Van Dijk, 2006,53-56) .

مدیریت شهری را می توان چنین تعریف نمود :تالش برای هماهنگ کردن و یکپارچه
کردن اقدامات دولتی و همچنین خصوصی برای چیره شدن بر مسائلی که ساکنان شهرها با
آنها مواجه هستند و ایجاد شهرهای رقابتی تر ،عادالنه تر و پایدارتر.فان کلینک و برامستا،
جامع ترین تعریف از مدیریت شهری را ارائه کرده اند .به نظر آنان ،مدیریت شهری مدرن
عبارت است از فرایند ایجاد ،اجرا ،هماهنگی و ارزیابی استراتژی های یکپارچه به کمک
مقامات شهری با در نظرگرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان ،در
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چ ارچوب سیاستی که در سطوح باالتر حکومت برای تحقق پتانسیل توسعه اقتصادی پایدار
تدوین می شود(Van Dijk, 2006,53-56) .

شالوده مدیریت شهری عبارت است از برعهده گرفتن نقشی فعال در توسعه،مدیریت و
هماهنگ سازی منابع برای دستیابی به اهداف توسعه شهری(سعیدی )133-131 :1388،به
بیانی دیگر مدیریت شهری عبارت است از سازمان دهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به
نیازهای ساکنان شهر است.هدف کالن مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه
همراه با عدالت اجتماعی  ،کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی است.در ادامه
فعالیتهای سازمانهای بینالمللی در زمینه بهبود مدیریت شهری در کشورهای در حال
توسعه ،مفهوم حکمروایی شایسته شهری مطرح شد که در ایران به مدیریت
(حکمروایی)مطلوب،خوب یا کارآمد شهری نیز ترجمه شده است.این مفهوم در پی آن است
تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن
در تصمیم گیری ها ،اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره مردم در راستای بهبود و
ارتقاء مدیریت شهری و پیامدهای آن بر زندگی ذینفعان بکاهد.در این نظام شهرداران نقش
رئیس اصلی اجرایی شهر را بر عهده دارند که قدرت آن ها متکی بر آراء مستقیم یا غیر
مستقیم مردم از طریق شوراهای شهر و منتخب مردم است.مشارکت مردم در اشکال،احزاب
سیاسی،اتحادیه ها،انجمن ها و انواع گروه های داوطلب در اداره ،ساماندهی شهر و اقدام
های اجرایی اساس حکمروایی شایسته شهری است.همچنین با انتخاب نمایندگان شوراهای
شهری و محلی در حاکمیت شهری حضور غیر مستقیم مییابند(جستارهای شهرسازی:1386،
.)16-18
دانشمدیریتبطورعمده5وظیفهاساسیشامل،برنامهریزی،سازماندهی،کارمندگزینی،رهب
ری،کنترل و نظارت را برعهده دارد،که این وظایف هم در مدیریت شهری کامال قابل اجرا
هستند.
.بنابر عقیده کارشناسان،دستیابی مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه به دو
موضوع الزامی است:
شناخت دقیق محیط طبیعی شهری که با آن سروکار داریم.
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 سازماندهی ابزارهای مداخله به طوری که سازمان های مدیریت شهری،در شرایط
مساعدی از ابعاد تشکیالتی،مالی و ...به سر برند.
بنابراین مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه با دو مورد «ساختار شهری» ( city
 )buildingبرای انجام زیرساخت ها و خدمات پایان ناپذیر و «ساختار شورایی» ( council

 )buildingبا نیازهای به ظاهر بی انتها روبرو است(.) McGill, 1994b,1995aدر بررسی
شهرها و کشورهای در حال توسعه ،شناخت مدیریت شهری به طور کلی صورت پذیرفته
است و به دلیل همین کل نگری مسایل شهری و پاسخ سازمانی باید به طور همزمان مورد
بررسی قرار گیرد تا اطمینان یابیم که استراتژی پایدار و پاسخ های موثر یعنی ساختار یکپارچه
مدیریت شهری تحقق یافته است.محک مدیریت شهری باید به صورت تونایی تامین
زیرساختی صورت پذیرد و این امر نه تنها توسعه اقتصادی را می سنجد بلکه توزیع فضایی
رشد شهری را هم مورد بررسی قرار می دهد).) McGill, 1998
فرایند تامین زیرساخت ها در طیفی از سازمان ها-از بخش دولتی تا بخش غیر رسمی
حرکت می کند،بنابراین یک نیروی محرکه مرکزی است تااز لزوم برنامه ریزی درون سازمانی
( ) inter-agencyو هماهنگی بودجه اطمینان یابیم.حالت ایده آل آن است که این نیروی
محرکه ،در سطح کامال اجرایی حکومتی نامتمرکز،مثل یک دولت محلی و یا حکومت
شهری،موجود باشد.این موضوع اهمیت توسعه سازمانی برای مدیریت شهری را یادآور می
شود(.(McGill, 1993,1994a

اگر به مدیریت شهری در حالت کل و یکپارچه نگریسته شود،احتمال موفقیت در
کشورهایی که نومیدانه تالش میکنند تا بر مشکالت ناشی از شهرنشینی سریع غلبه
کنند،بیشتر خواهد شد(.(McGil, 1996

-2-1مدیریت شهری به مثابه یک نظام((system

برای درک مدیریت شهری،می توان آن را به یک نظام تشبیه کر د " نظام عبارت است از
ترکیبی از اجزا و قسمت های مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته است و روابط
متقابل آن ها به شکل خاصی سامان یافته اس ت " (رسنی و بیشون.)62 :1370،
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اما توجه به این نکته ضروری است که به دلیل پیچیدگی و پویایی انسان و پدیده های مرتبط
با آن و به طور مشخص پدیده " شه ر "  ،برازش کامل شهر و مدیریت شهری بر یک
" سیست م " چندان منطقی نبوده و البته در عمل نیز افق های آینده تا حد زیادی غیر قابل
پیشبینی خواهند بود.
این سازمان یافتگی برای انجام کاری یا دست یابی به هدفی خاص است.مدیریت شهری
نیز از قسمت هایی چون معاونت ها و سازمان ها یا اداره های وابسته تشکیل شده که با
یکدیگر در قالب ساختاری واحد روابط متقابل دارند.این ارتباط ممکن است ضعیف یا قوی
باشد .اجزای اساسی تشکیل دهنده سیستم مدیریت شهری را می توان به شرح زیر تعیین
کرد:
 داده های سیستم مدیریت شهری،خواسته های دولت و شهروندان هستند و ستاده های
آن که در طی فرایندی از برنامه ریزی،طرح و اجرا به دست می آیند،توسعه کمیت و کیفیت
زندگی شهری است.
 هدف کلی سیستم مدیریت شهری تامین و ایجاد زمینه و محیط مناسب برای زندگی
راحت،امن و کارآمد شهروندان به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی است.
 محیط اجتماعی،سیاسی و اقتصادی و اداری تاثیر بسیار زیادی در کارایی سیستم
مدیریت شهری و چگونگی عملکرد آن دارد.لذا باید با عوامل محیطی هماهنگ باشد.
سیستم مدیریت شهری مسئول اداره و هدایت تمام فضای جغرافیایی و عملکردهای
شهری است و به این لحاظ باید تمام عناصر و سازمان های ذیربط و تمام محدوده شهر را
تحت نظارت و کنترل داشته باشد(طرح مجموعه شهری تهران،گزارش شماره -5 :5،1375
. )6
اگرچه قسمت های گوناگون مدیریت شهری هر یک در کار خود استقالل نسبی
دارند،برای ت حقق اهداف نظام باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.انجام این وظیفه مهم بر
عهده مدیر نظام یا شهردار است در نتیجه می توان گفت سیستم مدیریت شهری عبارت است
از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و ذیربط در
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ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره،هدایت و کنترل توسعه
همه جانبه و پایدار شهر.

-3مدیریت یکپارچه شهری
طی چند سال گذشته در محافل علمی و اجرایی کشور ما ،مفهوم مدیریت یکپارچه ،هماهنگ
و یا واحد شهری مطرح شده است.همچنین تصریح ماده  136برنامه سوم توسعه به تحقق
مدیریت واحد شهری نیز،منجر به فراگیرتر شدن این مفهوم شده است .اما بررسی مطالعات
و پژوهش های داخلی و خارجی موجود در این زمینه نشان می دهد که علیرغم گستردگی
استفاده از این مفهوم در داخل ،تعریف روشن و متقنی از مفهوم یکپارچگی ارائه نشده
است.شاید بتوان این مفهوم را به عنوان راه حلی برای غلبه بر انبوهی از نابسامانی های
سیاسی،برنامه ای و عملیاتی ،مطرح نمود.
مدیریت یکپارچه شهری با الهام از حکمروایی خوب شهری دارای پارامترهای مختلف
و متنوعی چون کارآمدی،شفافیت،مشارکت طلبی،حق اظهار نظر همگامی،انصاف،دانایی
محوری و غیره است که ب ه صورت یکپارچه با هم افزایی نهادهای مختلف شهری اقدام به
بهبود محیط شهری و حل مسائل متعدد شهری از جمله اسکان غیر رسمی می
نماید(. (Chakrabart ,2001,p13در مدیریت یکپارچه شهری سازمان خردتر نه تحت
حاکمیت و اختیار مدیر شهر بلکه هماهنگ با آن و البته با استقالل عملکردی در ساختار
اداری شهر جای می گیرد.در این سیستم برعکس سیستم سنتی که انحصار قدرت تصمیم
گیری و تصمیم سازی را در اختیار افراد یا گروه های خاص(عمدتا دولت)قرار می
دهد،ذینفعان شهری در همه مراحل مدیریت شهری مشارکت فعال داشته و در آن دخیل
هستند.این مفهوم در برگ یرنده تمام سازمان های رسمی و غیر رسمی موثر بر اداره شهرها
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است که به نوعی در تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجرای برنامه های مدیریت شهری
دخالت دارند(کاظمیان.)1390،

 -4برداشت های نوین از پدیده شهر
با رشد عظیم شهرها و نقش چندگانه ای که ایفا می کنند برنامه ریزی،سرمایه گذاری و
مدیریت شهرها بسیار پیچیده و دشوار است.پیچیدگی مسائل و اهمیت آن نه تنها برنامه ریزان
را با واقعیت وجودی این پدیده روبرو می سازد،بلکه آن ها را وادار می کند که روش های
قدیم مدیریت شهری را رها کرده و با افکار و روش های نوین به مقابله با این مسائل
بپردازند.مهمترین برداشت های نوین را می توان به شرح زیر خالصه کرد:
 شهر و شهر نشینی به عنوان پدیده ای مطلوب تصور می شود،به عنوان وسیله ای که
می تواند مردم را به تواناترین بخش های تولیدی جامعه جذب نموده و آن ها را در رشد
اجتماعی و اقتصادی کشور مشارکت دهد.
ش هرها و روستاها به عنوان پدیده ای در ارتباط و وابستگی انگاشته می شود.این
برداشت نوین کامال در تضاد با پنداشت های دهه 1350و  1360قرار دارد که رشد شهر و
روستا دو پدیده کامال مجزا مفروض بود.
 امروزه اکثر کارشناسان امور شهری بر این امر تاکید دارند که برخورد تک بخشی به
مسایل شهری در این محدوده موفق نبوده و نیازمند برخورد همه جانبه ،میان بخشی و
هماهنگ کننده برای مدیریت مناطق شهری است.
 با مسایل شهری هم در سطح کالن و هم در سطح خرد برخورد می شود.سیاست
گذاران و مدیران شهری که چنین درکی دارند،موظف هستند که در سطوح مختلف بین
سازمان های درگیر مدیریت شهری،هماهنگی های الزم را ایجاد کنند.
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در قالب این ماهیت تغییرگرا می توان مدیریت شهری را اداره بهینه امور شهری برای ارتقاء
مدیریت رشد پایدار مناطق شهری در سطح محلی دانست که با در نظرداشتن و تابعیت از
اهداف و سیاست های ملی،اقتصادی و اجتماعی کشور تبلور اجرایی پیدا می کند(.تحول در
مدیریت شهری تهران)1374،

-5تمایز مدیریت سنتی و مدیریت
یکپارچه شهری
تفاوت کاربست این شیوه مدیریت یکپارچه (بویژه در ساماندهی اسکان غیر رسمی) با شیوه
های پیشین(سنتی) در این است که:
-1کنشگران در نظام سنتی محدود و عمدتا دولتی،اما در سیستم مدیریت یکپارچه زیاد
و ترکیبی (مردمی،دولتی،خصوصی و عمومی)هستند.
 -2کارکرد سیستم مدیریت شهری سنتی عمدتا کالبد محور و فیزیکی و در سیستم
یکپارچه عملکردهای مشارکت محور و با توجه به سایر ابعاد زندگی است.
-3ساختارهای در مدیریت شهری سنتی بروکراتیک و در سیستم مدیریت یکپارچه
دموکراتیک و باز است.
 -4تعامل در سیستم سنتی اقتدار طلب،عمودی و انحصارگرا و در سیستم یکپارچه
پاسخگو،افقی و شفاف است.
 -5توزیع قدرت و در سیستم سنتی مدیریت مبتنی بر تسلط دولت و عدم تعادل قدرت
و در سیستم یکپارچه مبتنی بر آزادی و موازنه قدرت می باشد(کاظمیان)114 :1383،
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با توجه به مطالب ذکر شده،سیستم مدیریت یکپارچه شهری را می توان به این ترتیب،شرح
داد:محدودیت های ثابت و غیر قابل تغییر ولی موثر در مدیریت شهری عبارت است از:عوامل
سیاسی،قانونی،تکنولوژیکی،اکولوژیکی،منابع طبیعی،اجتماعی و اقتصادی و ...این عوامل
خارج از کنترل مدیر شهری بوده ولی اثرات مستقیم و بسیار زیادی بر محیط شهری دارند.در
این مرحله مدیر شهری باید قادر باشد که محیط طبیعی شهری را که با آن سروکار دارد به
خوبی شناخته و درک کند تا در مواقع لزوم بر حسب تغییرات ایجاد شده(ناشی از تغییرات
متغیرهای برون زا)،در محیط شهری و اثراتی که بر سیستم شهرها می گذراند ،تصمیم درستی
اتخاذ نماید.در داخل محدوده،پنج ابزار مدیریت که اهرم های اعمال مدیریت هستند،یعنی
برنامه ریزی،سازماندهی،کنترل،و هماهنگی ،هدایت و کارمند گزینی مطرح می شود.این امر
به نوعی به سازمان های مدیریت شهری بر میگرددو ابزاری در دست مدیر است .مدیر شهری
باید با استفاده از منابع طبیعی،انسانی،فیزیکی،مالی،تکنولوژیکی و مانند آن به مسائل مربوط
به ساکنین ،مصرف کنندگان ،بازار(مانند ایجاد هماهنگی بین اهداف این سه دسته،که غالبا با
هم در تضادند)،پویایی شهری،مسکن،زیرساخت ها و توسعه شهری رسیدگی کرده و به
مشکالت مانند تعیین نیاز تقاضا مردمان و مصرف کنندگان،تعیین هویت (موجودیت) قوانین
و اهداف و انجام اقداماتی برای دست یابی به اهداف اجتماعی و کارایی منابع ،پاسخ
دهد.یعنی سیستم و زیر سیستم های ذکر شده را باید یکجا بررسی کرده و بدانیم که برخورد
تک بخشی به مسایل شهری موفق نبوده و نیازمند برخورد همه جانبه،میان بخشی و هماهنگ
کننده است و با مسائل شهری هم در سطح خرد و هم در سطح کالن برخورد کرده و هاهنگی
الزم را بین سازمان های ذینفع با اهداف متفاوت،ایجاد کند.
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 -6فرآیند بازخورد در مدیریت
یکپارچه شهری
یکی دیگر از عوامل مهم و موثر در سیستم یکپارچه مدیریت شهری،استفاده از فرایند
بازبرخورد است.بدین ترتیب که اگر مدیریت شهری با توجه به محدودیت ها ثابت و منابع
موجود در دسترس مدیر،به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت،به سراغ هدف بعدی می
رویم.ولی اگر خروجی با اهداف از پیش تعیین شده همخوانی نداشته باشد،باید مجددا وارد
سیستم مدیریت شده و توجه به عملکرد زیر سیستم ها با کل نگری،بررسی شود .این چرخه
تا آنجا ادامه می باید که به تمامی اهداف مدیریت شهری دست یابیم.پس مدیریت یکپارچه
شهری یعنی:ایجاد هماهنگی بین سازمان های مسئول،برنامه ریزی جهت دستیابی به
اهداف،مدیریت منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر،کارمند گزینی شایسته(انتخاب بهینه
سازمان،با تعریف دقیق وظایف)برای اقدام مناسب و سازماندهی روش ها به طریقی که برای
دستیابی به اهداف،ب ر موانع و محدودیت های بیرونی و ثابت غلبه کرده و با اتخاذ فرایند
«بازخورد»،از دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اطمینان یابیم.

-7گزیده ای از تعاریف در مدیریت
یکپارچه شهری
در جدول شماره  1به طور خالصه برخی از مهمترین نظرات در خصوص مدیریت یکپارچه
شهری جمع آور ی شده است.در بیشتر متون مرتبط ،بیش از معرفی ابعاد مدیریت یکپارچه
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،بر به کارگیری رویکردی فراگیر در برنامه ریزی و اداره امور شهر تاکید شده است.به اعتقاد
برخی نویسندگان ،امروزه مدیریت شهری بیش از آنکه نهادی دولتی –خدماتی باشد ،نهادی
سیاسی است که الزم است با ا تخاذ یک رویکرد کل نگر و فراگیر،کلیه ترتیبات و مناسبات
حاکمیتی را تضمین کند.از بعدی دیگر مدیریت شهری باید پاسخی مفهومی و اجرایی با
رویکردی فراگیر به مشکالت و مباحث شهری منفرد و جداگانه به تقویت ظرفیت سازمان
های غیر دولتی و سایر بازیگران به منظور توانمند کردن آن ها درانجام وظایفشان در فرایند
مدیریت شهری است1998(.و )McGill
جدول  :1تعریف و مفهوم مدیریت یکپارچه شهری(منبع:برک پور و اسدی)1388،
نویسنده

سال

تعریف و مفهوم مدیریت شهری با تاکید بر یکپارچگی

چارچیل

1985

با تاکید برایده پیچیدگی فزاینده معتقد است که مدیریت شهری تنها به کنترل سیستم شهر
اشاره ندارد،بلکه به روابط رفتاری و فرایندی فعاالن بی شمار و تعامالت ساکنین با
یکدیگر و با حکومت و با اداره کنندگان شهر نیز مربوط است.

بیکر

1989

اشترن

1993

مک گیل

1998

برای تعریف مدیریت شهری باید بدانیم نیروی محرکه شهر چیست،راهی پیدا کنیم که
ضمانت کند پیچیدگی سازمانی موجود مدیریت شهری با پیچیدگی مسائل شهری منطبق
است و اطمینان حاصل کنیم که میان استراتژی اعالم شده رسمی و الزم االجرا و توانایی
عملیاتی موجود مدیریت شهری تطابقی وجود دارد.

شایپرجیما

1998

مهم ترین وظیفه مدیریت شهری ،پاسخ گویی اثربخش به مشکالت و مباحث منفرد شهر و
تقویت ظرفیت سازمان های دولتی و سایر بازیگران به منظور توانمند کردن آن ها در انجام
وظایفشان در فرآیند مدیریت شهر است.

چاکرابارتی

2001

با اتخاذ یک رویکرد مدیریت یکپارچه با اصولی منعطف و در نظرگرفتن عدم اطمینان و
پویایی های محیط شهری ،می توان به عدالت در حل و رفع منابع پیچیده و ذینفعان متعدد
دست یافت.

دیک

2006

مدیریت شهری،تالش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و خصوصی
برای چیره شدن بر مسائل ساکنان شهرها و ایجاد شهرهای رقابتی تر،عادالنه تر و پایدارتر
است.

به دلیل پاسخ ساده ایی که ساختارهای بخشی به طبیعت شدیدا پیچیده شهرهای به سرعت
در حال رشد می دهند،الزم است مدیریت شهری دید وسیع تری نسبت به مسائل داشته
باشد.
هرگونه مداخله در سیستم مدیریت شهری باید با رویکرد فراگیر و یکپارچه اتفاق بیافتد
.رویکرد مطالعه شهر و سیستم گذاری شهری باید منعکس کننده تفاوت و تنوع موجود در
شهرها باشد.
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براساس تعریفی دیگر مدیریت یکپارچه شهری مدیریتی است که در یک و یا چند حوزه
مجزا یکپارچه شده باشند:حوزه مدیریتی ،حوزه علوم برنامه ریزی و حوزه علوم سیاسی و
جامعه شناختی.حوزه اول به هماهنگی و همکاری بین سازمانی مربوط است،در حوزه علوم
برنامه ریزی شاهد ظهور برنامه ریزی استراتژیک فضایی به عنوان ابزار برنامه ریزی هستیم
و ایده حکمروایی که بهعنوان مفهومی فراگیر وارد حوزه علوم برنامه ریزی و مدیریت عمومی
گشته و جایگزین مفاهیم پیشین –از جمله ادراه و مدیریت شده است محصول حوزه علوم
سیاسی و جامعه شناسی است( .برک پور و اسدی )145 :1388،مک گیل عالوه بر تاکید بر
به کارگیری رویکردی فراگیر،به معرفی ابعاد مدیریت یکپارچه شهری به سه بعد -1برنامه
ریزی شهری-2،تامین زیرساخت های شهری و -3نهادها و سازمان های مدیریتی پرداخته
است ازاین رو یکپارچگی مدیریت شهری به معنای یکپارچه سازی برنامه ریزی
شهری،یکپارچه سازی تامین زیرساخت ها و یکپارچه سازی نهادی و سازمانی است.

 -8نمونه ها و تجربیات جهانی در
مدیریت یکپارچه شهری
در یک بررسی مقایسه ای جایگاه مجموعه شهری تهران در میان  15کالن شهر جهان،در
جدول شماره  2مشاهده می شود:
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جدول  :2نمونه های جهانی(بصیرت،میثم) 36-35: 1386،
سازو کارهای اصلی
نام قلمرو

وسعت(
کیلومتر)

منطقه گرایی در اداره
قلمرو حکومتی

منطقه کالن

توضیحات

شهری(منطقه
عملکردی)
سازمان یا موسسه خاصی برای کل قلمرو
منطقه کالن شهری ملبورن وجود ندارد
.عمده وظایف کالن شهری به وسیله
حکومت ایالت ویکتوریا انجام می شود

منطقه
کالن
شهری
ملبورن

8831

ناحیه کالن
شهری
استانبول

5342

یک استان
یک شهرداری کالن
شهری:استانبول
چهار شهرداری بخش
 17شهرداری کوچک

-

منطقه
ونکوور
بزرگ

2878

 21شهرداری و یک
ناحیه انتخاباتی

سازمان خدماتی چند
منظوره

عنوان سازمان مورد بحث سازمان
خدمات منطقه ونکوور
بزرگ()GVRDاست

ناحیه
تورنتوی
بزرگ

7200

25شهرداری
 2شهرستان

حکومت فراشهری در
قالب ایجاد شش
شهرداری منطقه ای در
پیرامون

در زمان حاضر فاقد سازوکار برای
حکمروایی یکپارچه منطقه عملکردی-
یعنی ناحیه تورنتوی بزرگ است اما
سوابقی از آن وجود دارد.

ناحیه خلیج
سانفرانسی
سکو

18593

101شهر و شهرداری
 9شهرستان
صدها واحد یا سازمان
خدماتی ویژه

شورای منطقه ای
یکپارچه سازی شهر و
شهرستان

عنوان سازوکار منطقه گرایی اتحادیه
حکومت های محلی ناحیه خلیج
سانفرانسیسکو()ABAG

منطقه
کالن
شهری
سئول

2/986

یک حکومت کالن
شهری(شهر ویژه سئول)
یک کالن شهر
یک استان

فاقد نهاد یا سطحی از
حکومت است که در آن
سیاست های عمومی
منطقه مورد توجه قرار
گیرد.

تنها کمیته مدیریت منطقه پایتخت زیر
نظر نخست وزیر کره به فعالیت می
پردازد.

 31شورای شهر

-

شهردرای کالن شهری استانبول با ایجاد
ناحیه شهری یکپارچه بدون وجود تفرق
سیاسی اداره کالن شهر مرکزی منطقه را
بر عهده دارد.

مجموعه
شهری
تهران(منط
قه کالن
شهری
تهران)

1600

بیش از  40محدوده
شهری
 10شهرستان

-

تا کنون سازوکاری برای منطقه گرایی و
رفع چالش های موجود به کارگرفته
نشده است.

منطقه
کالن شهر
بمبئی

4355

 6شرکت
شهرداری13،شورای
شهرداری و  982دهکده

نهاد برنامه ریزی و
توسعه منطقه ای

نهاد موسوم به نهاد توسعه منطقه کالن
شهری بمبئی()MMRDAبه فعالیت می
پردازد.
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منطقه
کالن
شهری
مانیل

636

ناحیه توکیو
ی بزرگ

13500

13شهر(از جمله مانیل و
گویزن)و  4ناحیه
شهرداری

نهاد برنامه ریزی و
توسعه منطقه ای

عنوان سازمان ویژه،نهاد توسعه منطقه
مانیل است.

کالن شهر توکیو و 3
استان

-

تاکنون هیچ نهاد ویژه ای با وظایف
سیاسی خاص در ارتباط با این سطح
()area greater Tokyoتعریف نشده
است.

قدرت
منطقه
کالن
شهری
بانکوک

7761

استان بانکوک و پنج
استان مجاور آن

حکومت منطقه کالن
شهری

منطقه ایل
دوفرانس

12000

8دپارتمان دارای شورای
عمومی –دارای 1300
شهرداری که تنها 10
شهرداری آن بین 100
تا  200هزار نفر جمعیت
دارند

ترکیبی از شورای
منطقه ای
منتخب(حکومت منطقه
ایل دو فرانس)و فرماندار
منطقه که از سوی
حکومت مرکزی منصوب
می شود.

منطقه
کالن
شهری
لندن

8382

3منطقه
50واحد حکومت محلی
مستقر در  3منطقه
مذکور از جمله حکومت
لندن بزرگ

-

حکومت لندن بزرگ با ایجاد یک ناحیه
شهری یکپارچه بدون وجود تفرق
سیاسی اداره کالن شهر مرکزی منطقه-
یعنی لندن -را بر عهده دارد.

منطقه
استکهلم-
ماالر

34523

 5شهرستان
 62شهرداری

شورای منطقه
ای(کمیسون منطقه ای)

این سازمان با کمک مدل کمیسیونی
مدیریت شهری با حضور نمایندگان
سازمان های خصوصی و
عمومی(شهرداری ها شهرستان ها و
دانشگاه ها)منطقه مسئولیت اداره این
منطقه را بر عهده دارد.

قدرت اداری شهر بانکوک
Bangkok Metropoltan
Administrion

حکومت منطقه ایل دو فرانس
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 -9مدیریت یکپارچه در شهرهای ایران
در شهرهای ایران مدیریت یکپارچه شهری عملکرد نیافته و مدیریت شهری دارای نگرش و
کارکرد سنتی است و نتیجه این نوع نگرش ناکارآمدی طرح های ساماندهی و گسترش مسائل
شهری در بافت های اسکان غیر رسمی است.از طرف دیگر تشریک مساعی نهادی(هم افزایی
نهادی) بعنوان پیش شرط پیاده سازی مدیریت یکپارچه در حال حاضر در این شهرها
نامناسب و در پایه چرخه حیات مدیریت یکپارچه شهری واقع شده است.
آمار حاضر نشان از این دارد که آینده جمیعیت جهان در شهرها رقم خورده و شهرنشین
شدن جوامع امری گریز ناپذیر است.طبق آخرین آمار اعالم شده از سوی مرکز آمار
ایران(مرکز آمار،نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال )1390جمعیت شهرنشین کشور
 73درصد می باشد که در مقایسه با  5سال قبل از آن بیش از  3درصد رشد یافته
است.گسترش ابعاد شهرنشینی ضرورت تغییر نگرش در مدیریت شهری را ضروری ساخته
است.
یکی از مسائل پیش روی شهرهای کشورهای در حال توسعه چون ایران مساله حاشیه
نشینی و فقر شهری نمود یافته در بافت های ناکارآمد شهری همچون اسکان غیر رسمی
است.در واقع آنچه رشد شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را در
حالت بیم قرار داده است مساله افزایش مقدار و میزان درصد جمعیت شهرنشین نیست بلکه
مساله اساسی مهاجرت اجباری با انتخاب اختیاری در انواع مختلف آن است.
که موجبات رانده شدن جمعیت به حاشیه و شکل گیری حاشیه نشینی با نمودی از
اسکان غیر رسمی است.از این رو،چاره کار در مقیاس شهری این است که رویکردهای
موجود مدیریت شهری در نظام مدیریت کشور از ماهیت سنتی خود،پوست اندازی کرده و
قدم به رویکردهای نوین مدیریت شهری در قالب نظام حکمروایی شهری با رویکرد مدیریت
یکپارچه شهری گذارد تا بتواند مسائل مربوط به فقر شهری و شکاف حاصل از آن را با شیوه
های مشارکت طلبانه،هم افزایانه و یکپارچه حل نماید.

 104ـــــــــــــــــــ فصلنامه دانش انتظامی سمنان  ،دوره نهم  ،شماره سی و یکم  ،بهار 1398

 -10چالش های پیش روی مدیریت
یکپارچه شهری در ایران
در شهرهای ایران از سال  1323تا  1357عناصر و نهادهای رسمی جدیدی براساس
تصمیمات دولت های وقت به چرخه مدیریت شهرهای ایران وارد شدند که به نوعی در
مدیریت شهری ایران دخالت دارند و هر یک از این سازمان ها و وزارتخانه ها به صورت
مستقل از یکدیگر فعالیت می کنند و در موارد بی شماری به علت ناهماهنگی در کار یکدیگر
مداخله داشته اند و مشکالت و هزینه هایی را برای شهر و شهروندان به وجود آورده اند،
که از آن به موارد ذیل می توان اشاره نمود :
-1نظام متمرکز اداری و بخشی کشور به سیستم برنامه ریزی و مدیریت سلسله مراتبی
باال به پایین را به وجود آورده است و هر یک از بخش ها به طور مجزا اقدام به برنامه ریزی
و اجرا می نمایند.
-2تعدد و تنوع وظایف شهری.
-3عدم تشکیل مدیریت یکپارچه شهری.
-4عدم توجه به تقسیمات کالبدی در جهت مدیریت شهری موجب ناهماهنگی در اداره
امور و کنترل ساختار و کالبد شهری و همچنین موجب عدم توسعه فرهنگ شهرنشینی می
شود.مشکالت مدیریتی فوق الذکر در تمام کالنشهرهای ایران به خصوص شهرهای
تهران،مشهد و اصفهان و تبریز وجود دارد.امروزه با صنعتی شدن جوامع ،شهرها نیز به
کالنشهرها تبدیل شد ه و مسائل و مشکالت گوناگون و پیچیده ای را ایجاد کرده اند.افزایش
جمعیت شهرها،خواسته ها و نیازهای فزاینده شهرنشینان لزوم بازنگری و در صورت امکان
تغییر و تحول در شیوه متداول و اداره امور شهری را امری اجتناب ناپذیر ساخته است.
-5تعدد و تفرق نهادها و دستگاه های متولی امر مدیریت شهری و تضاد نگرش بخشی
– ملی با نگاه منطقه ای – فضایی و محلی مدیریت شهرها به ویژه کالن شهر های ما را هم
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در عرصه شهر و هم منطقه شهری ناکارآمد کرده است.برای دستیابی به چشم اندازهای ترسیم
شده در طرح های توسعه شهری از یک سو و نیز حرکت در راستای اهداف و سیاست های
برنامه های سوم و چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد مدیریت واحد
شهری،راهی به جز تجهیز شهرها به ویژه کالن شهرها به سامانه مدیریتی و برنامه ریزی
واحد و یکپارچه وجود ندارد و این خود نیازمند تجدید نظر در ساختار و نظام مدیریت و
برنامه ریزی شهری ،تکمیل و تدقیق ساختار حقوقی قانونی است.
 -6با نیم نگاهی به وضعیت شهرنشینی و مدیریت شهری درایران متوجه می شویم در
شرایط کنونی سازمان های محلی و مردم نهاد از توانمندی و استقالل کافی برخوردار
نیستند.در اکثر کشورهای جهان چه با مشخصه های تمرکز گرا و چه با مشخصه های
واگرا،شهرداری ها در امور محلی دارای قدرت باالیی هستند و به عنوان نهادی فرابخشی
عمل می کنند و همراه با شوراها اساس حکمروایی محلی را تشکیل می دهند،به طوری که
کنترل و نظارت بر اغلب امور محلی در حیطه اختیارات و وظایف آن ها می گنجد.
 -7نهادهای م ورد نیاز آگاهی به درستی و به تناسب برپا نشده یا جایگاه قانونی آنها به
دقت تبیین نشده است.
 -8ویژگی ها و شایستگی های مدیران شهری به درستی طبقه بندی و تبیین نشده است.
 -9نهادهای موجود،به ویژه در شهرهای بزرگ با یکدیگر هماهنگی ندارند.
 -10نقش بخش های رسمی و غیر رسمی به درستی ترسیم نشده و مدیران شهری
اغلب به نقش بخش های اشتغال،فقرزدایی و توسعه شهری کم توجه هستند.
در آرایش و انتظام توسعه و عمران و سازمان کالبدی شهرهای کشور،تنگناها یا نابسامانی
هایی وجود دارد که به دو موضوع زیر ارتباط پیدا می کند:
-1وجود نقض،ابهام و تعارض و ناهماهنگی در مقررات شهرسازی و نبود یا کمبود
مقررات مطلوب و متناسب با نیازهای امروزین توسعه و مدیریت شهری.
 -2ایراد و نواقض مرتبط با اجرا و یا نظارت بر اجرای آن ها مانند فقدان سازمان اجرایی
و مدیریت مطلوب،وجود سازمان های موازی،تداخل وظایف در میان سازمان های مختلف
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بخشی و در نهایت نبود نظام اجرایی و نظارتی کارآمد و موثر در زمینه توسعه و عمران
شهری.

 -11تفرق و پراکندگی
تفرق در مفهوم مقابل یکپارچگی و انسجام قرار می گیرد .مرور متون مختلف درباره تفرق
حاکی از وجود دو نوع تفرقکالن در حوزه مطالعات شهری است :تفرق در ابعاد مختلف
شهر و زندگی شهری(موضوع برنامه ریزی) و تفرق در نظام برنامه ریزی و مدیریت آن.
مهم ترین تفرق ها در نظام برنامه ریزی را می توان به شرح ذیل برشمرد:
-1تفرق در حوزه نظری :وجود انواع و اقسام نظریات مختلف در زمینه برنامه ریزی در
این حوزه به چشم می خورد.البته از دهه  1990به بعد نظریه مشارکتی در کشورهای توسعه
یافته پارادیم غالب است.
 -2تفرق عملکردی در نظام برنامه ریزی در یک قلمرو حکومتی و شهر ،چندین دستگاه
و سازمان متعدد مسئول خدمات رسانی هستند.
 -3تفرق برنامه ریزی سیاسی :در سیاست های عمومی (جهانی ،قاره ای ،منطقه ای،
کشوری و منطقه ای و )...و در سیاست های افقی بین بخشی (بخش حمل و نقل -مسکن-
محیط زیست و )...تفرق دیده می شود.
 -4تفرق حکومتی -سیاسی :چند قلمرو حکومتی و مدیریتی در یک قلمرو منطقه دیده
می شود و قلمروسازمانی حکومت محلی بر قلمرو عملکرد شهری منطبق نیست.
 -5تفرق و تکثر منافع :افراد ،گروه ها ،سازمان ها هر یک منافع بعضا متضاد دارند .تا
قبل از دهه  1980جامعه به صورت کل ارگانیک دیده می شد و منافع جامعه بر منافع افراد
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ارجح بود .از دهه  1980به بعد جامعه به صورت افراد ،گروه ها ،سازمان ها و  ...تعریف شد
که بایستی به منافع همه توجه شود.
همچنین انواع تفرق هایی که ذیل موضوع برنامه ریزی قرار می گیرند نیز به اختصار
عبارت اند از:
-1تفرق کالبدی – فضایی شهر:به واسطه اجرای طرح های گوناگون شهری،شهر بخش
بخش شده و پیوند کالبدی میان بخش ها مشاهده نمی شود و صرفا به وسیله خیابان ها به
یکدیگر مرتبط شده اند.
 -2تفرق و چندپارگی اجتماعی :در محدوده شهرها مناطق برخوردار و کم برخوردار،
شمال و جنوب و طبقات اجتماعی متعدد ظهور و بروز دارند.
-3تفرق عملکردی:به واسطه عملکردهای گوناگون(کار-سکونت-رفت و آمد و فراغت)
منطقه بندی کاربری و جدایی گزینی اتفاق افتاده است.
-4تفرق بصری :حاصل آشفتگی مدرنیسم با بناهای کوتاه و بلند کنار هم،شیشه و سنگ،
رنگ ها و نورها و آشفتگی های نوری.
-5تفرق اکولوژیک :تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زیرساخت رفتن آن ها.

 -12ضرورت های شکلگیرﻯ مدیریت
یکپارچه شهرﻯ
با عنایت به سیر و محتوای موضوعات و مطالب مذکور ،فهرستی از ضرورتهای شکلگیرﻯ
مدیریت شهرﻯ یکپارچه را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
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 -1تعدد و تفرق نهادها و دستگاه های متولی امر مدیریت شهری و تضاد نگرش بخشی
– ملی با نگاه منطقه ای – فضایی و محلی مدیریت شهرها به ویژه کالن شهر های ما را هم
در عرصه شهر و هم منطقه شهری ناکارآمد کرده است.
-2برای غلبه بر انبوهی از نابسامانی های سیاسی،برنامه ای و عملیاتی،مدیریت یکپارچه
شهری به عنوان راه حل مطرح می شود.
 -3چالش های عظیمی که مدیران شهری با آن ها مواجه هستند عبارت است از:فشارهای
جمعیتی،زیرساخت های ناکافی و ناکارا،کمبود منابع برای برنامه ریزی و ارائه خدمات،تنش
های میان گروه های ذی نفع،ناتوانی تصمیم گیری در مورد اولویت توسعه اقتصادی یا توسعه
در سایر زمینه ها،پایداری اکولوژیکی و اجتماعی و کیفیت زندگی اجتماعی ،ناتوانی در
مدیریت شایسته،این چالش ها و ریسک های مربوط به امور انسانی را افزایش داده است و
منجر به تولید مشکالت و مسایلی نظیر ایجاد مساکن غیر رسمی،تولید بیش از حد زباله،
مصرف بیش از حد منابع محدود آب سالم،عدم استفاده صحیح از منابع محدود،ایجاد
فاضالب و آلودگی هوا خواهد شد.این رشد شهری در تاریخ شهرنشینی،بی سابقه است.
 -4با رشد عظیم شهرها و نقش چندگانه ای که ایفا می کنند برنامه ریزی،سرمایه گذاری
و مدیریت شهرها بسیار پیچیده و دشوار است.پیچیدگی مسائل و اهمیت آن نه تنها برنامه
ریزان را با واقعیت وجودی این پدیده روبرو می سازد،بلکه آن ها را وادار می کند که روش
های قدیم مدیریت شهری را رها کرده و با افکار و روش های نوین به مقابله با این مسائل
بپردازند.
 -5آمار حاضر نشان از این دارد که آینده جمیعیت جهان در شهرها رقم خورده و
شهرنشین شدن جوامع امری گریز ناپذیر است.طبق آخرین آمار اعالم شده از سوی مرکز
آمار ایران(مرکز آمار،نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال )1390جمعیت شهرنشین
کشور  73درصد می باشد که در مقایسه با  5سال قبل از آن بیش از  3درصد رشد یافته
است.گسترش ابعاد شهرنشین ی ضرورت تغییر نگرش در مدیریت شهری را ضروری ساخته
است.
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 -6یکی از مسائل پیش روی شهرهای کشورهای در حال توسعه چون ایران مساله
حاشیه نشینی و فقر شهری نمود یافته در بافت های ناکارآمد شهری همچون اسکان غیر
رسمی است .چاره کار در مقیاس شهری این است که رویکردهای موجود مدیریت شهری
در نظام مدیریت کشور از ماهیت سنتی خود،پوست اندازی کرده و قدم به رویکردهای نوین
مدیریت شهری در قالب نظام حکمروایی شهری با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری گذارد
تا بتواند مسائل مربوط به فقر شهری و شکاف حاصل از آن را با شیوه های مشارکت
طلبانه،هم افزایانه و یکپارچه حل نماید.
 -7مسائل شهرها به صورت سیستماتیک و مرتبط هستند و مدیریت آنها نیز باید در
اختیار یک سازمان یا ارگان خاص با همکاریهاﻯ سایر سازما نهاﻯ مرتبط و درگیر باشد.
-8باایجاد مدیریت یکپارچه ،برنامهها و طر حها به صورت یک دست و منظم انجام م
ﻰشود ،یعنﻰ هم دروقت وهزینهها صرفه جویﻰ میشودوهم طرحها باکیفیت وصحیح انجام
مﻰشود.
-9در ایران چون مدیریت شهرﻯ در اختیار حدود  52ارگان است ،ساختار شهرها
نامناسب و مسائل هر روز پیچید هتر و بر مشکالت شهرها افزوده مﻰشود .زیرا هر ارگان یا
سازمانﻰ با توجه به امکانات و ب عد کارﻯ خود به مسائل شهرﻯ نگاه مﻰکند و دیدﻯ جامع
وجود ندارد.
-10با ایجاد یک دفتر یا مرکزﻯ به عنوان هماهنگ کننده برنام ههاﻯ عمرانﻰ ،اقتصادﻯ،
اجتماعﻰ و ...در شهردارﻯ مﻰتوان از نابسامانﻰهاﻯ موجود در شهرها کاست.
-11مسئولیت مدیریت شهری عمدتادولتی است و بر این اساس دولتها بتدریج وظایف
بیشتری را در زمینها داره جامعه برعهده گرفته اند که بسیارفراتر از توانایی مالی و اداری
آنهاست.
 – 12غلبه بر تفرق های موضوع برنامه ریزی
 -13غلبه بر تفرق های نظام برنامه ریزی
-14تفرق و پراکندگی موجود و فقدان نظام مشخص و کارآمد در تهیه،نظارت و تصویب
طرح های توسعه و عمران شهری در مقیاس های مختلف عمال از یک سو موجب ناکارآمدی
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و عدم اجرا یا نتایج مشخص و مبتنی بر اهداف این طرح ها شده و از دیگرسو فقدان روابط
عمودی و افقی این طرح ها موجب حرکات موازی و گاه ناهم سو و ناسازگاری شده است
که نتیجه نهایی آن هرز روی مجموعه منابع کمیاب (مدیریت کارآمد،نیروی انسانی
ماهر،بودجه و اعتبار و  ) ...بوده است.

 -13نتیجه گیری
مدیران و مسئوالن شهری،شکل گیری مدیریت یکپارچه و وحدت سازمانی نهادهای خدمت
رسان شهری را نهایت برنامه های مدیریت شهری،آرزو و چشم انداز بلندمدت مدیریت
شهری می دانند در حالی که واقعیت این است که در صورت دستیابی به این هدف تا رسیدن
به شهر پایدار و انسان گرا فاصله زیادی باقی مانده است.لذا مدیریت شهری باید خود را
ملزم به رعایت اهدافی چون اصول توسعه شهری پایدار و سیاست های حکمروایی خوب
چون عدالت،انصاف،شفافیت،پاسخگویی،پاک حسابی،حق اظهار نظر همگانی،مشارکت طلبی
و  ...بداند.در صورت وقوع دیدگاه ها و خواسته های مدیریت یکپارچه و هماهنگ،مدیریت
شهری کشورهای در حال توسعه در شرایطی قرار می گیرد که حداقل  50سال پیش در
شهرهای جهان توسعه یافته و پیشرو اجرایی شده است.بنابراین مدیریت یکپارچه شهری گام
اولیه در راستای توسعه شهری پایدار محسوب می شود.
لذا به نظر می رسد در صورت ایجاد ساختار و نظام مدیریتی توانمند و کارآمد با
تشکیالت،نیروی انسانی،اعتبارات و امکانات سخت و نرم افزاری مناسب،یکپارچه سازی امر
تهیه ،بررسی،نظارت و تصویب طرح ها از طریق آن امکان پذیر شده و توسط ارتباط های
تعریف شده این مجموعه با سایر واحدهای دولتی،عمومی و خصوصی،مدیریتی واحد بر
مجموعه برنامه ها و طرح های توسعه شهری در مقیاس های کالن،میانی و خرد امکان پذیرتر

مدیریت یکپارچه شهری و واکاوی ضرورتهای آن در شهر سمنان ــــــــــــــــــــــــ 111

خواهد شد.در این جهت البته تدوین و تصویب قوانین و ضوابط مشخص جهت حمایت
قانونی از مجموعه اقدامات فوق الذکر و نیز ایجاد هماهنگی های بین بخش ضرورت خواهد
داشت.
یکپارچه سازی مدیریت شهری نه برای ایجاد قدرتی جدید و فراشهری با رویه های
گذشته بلکه برای برقراری حکمروایی شایسته و ایجاد رویه ای نوین با قابلیت بسیج منابع
مردمی جدید و در نهایت توسعه اجتماعات محلی باید پیگیری شود.به سخن
دیگر،یکپارچگی مدیریت شهری می بایست در خدمت تحول فرایند توسعه اجتماعات محلی
از ارکان پایداری باشد.
واپسین نکته به یادآوری عالیترین هدف از یکپارچگی مدیریت شهر باز می گردد که
عبارت است از توسعه پایدار(مجموع ای از عدالت اجتماعی،زیست مندی اقتصادی و تعادل
اکولوژیک) باور راسخ بر این است که پایداری مجموعه کالن شهری جز با تقسیم آن به
واحدهای اجتماعات محلی ممکن نیست.تنها در این صورت است که پیوند های پایدار و
نیروبخش متقابل بین اجتماعات و محیط به وجود می آید و همزیستی با طبیعت و با یکدیگر
جانشین رقابت با حراج دارایی نسل های آینده و (طبیعت فروشی) می شود.ازا ین رو راهبرد
نیل به توسعه پایدار کالن شهری به ایجاد منظومه ای از واحد های فضایی خودگردان همراه
با توسعه اجتماعات محلی در چارچوب نظام مدیریت یکپارچه شهری باز می گردد.این
همان چیزی است که گمگشته برنامه ریزی شهری کنونی کشور است و گویی با طرح و
اجرای نقشه های کاربری زمین و زیرساخت ها و مانند آن ها،کالبد شهر موجب توسعه
اجتماعات می شود -یکپارچه شدن مدیریت شهری این امکان را می دهد که عالوه بر کالبد
،کار کرد و محتوای اجتماعی و اقتصادی را نیز با یکدیگر در فرآیند برنامه ریزی توسعه مورد
توجه قرار داد و مهمتر از این فرآورده (، )productفرآیند ( )processمشارکتی و در برگیرنده
کثرت شهروندان را به راه انداخت ،فرایندی که الزمه توسعه پایدار و شهروندی است(.
صرافی)32: 1388،

 112ـــــــــــــــــــ فصلنامه دانش انتظامی سمنان  ،دوره نهم  ،شماره سی و یکم  ،بهار 1398

بیشتر پژوهشگران اصالح ساختار سازمانی و روابط عناصر ذی ربط در مدیریت شهری و
اصالح بسترها و ابزارهای مرتبط با مدیریت شهری شامل قوانین و مقررات و توانمندی مالی
شهرداری ها را در تحقق مدیریت یکپارچه شهری موثر دانسته اند.
با توجه به تعدد و تکثر ماهیت پدیده های شهری،مدیریت شهری بدون جامع نگری و
یکپارچه سازی سیاست ها و تصمیم های عوامل مختلف نمی تواند به وظایف خود عمل
نماید.مدیریت یکپارچه شهری با الهام از حکمروایی شایسته از مولفه یا پارامترهایی چون
شفافیت ،پاسخگویی ،قانونمندی ،اثربخشی و عدالت محوری و  ...برخوردار بوده و به
صورت یکپارچه با هم افزایی نهادهای متعدد و در جهت دستیابی به محیط شهری بهتر و
حل مسائل شهری اقدام می نماید .مدیریت یکپارچه در دو شکل کلی دیده نمی شود .اول
کلیه وظایف و اختیارات در دست شهرداری است (هلپنکی) دوم -مدیریت برنامه ریزی و
احداث و اجرا توسط دستگاه های مختلف انجام می شود .در کشورهایی که به صورت
متمرکز اداره می شوند شهرها نیز به صورت متمرکز اداره می شوند مانند کشور ما (ایران) و
در کشورهایی که به صورت فدرال اداره می شوند ،مدیریت شهرها نیز به صورت فدرالی
اس ت .شهرها به صورت سیستم های مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،سیاسی ،و ...
مختلف هستند و اگر قرار باشد هر سیستم به صورت مجزا اداره شود منجر به توسعه پایدار
نخواهد شد.
پیشنننهاداتی را به شننرل میل می توان جهت تمقی مدیریت یکپارچه شننهری
مطرل نمود :
نخستین گام در راه ایجاد و تحول مطلوب در شهرسازی و توسعه شهری کشور،تدوین
مقررات کارآمد و مطلوب در زمینه مدیریت یکپارچه شهری است تا بتوان با رعایت آن
ها،اهداف زیر را در قالب اجرای طرح های توسعه شهری تحقق بخشید:
سادگی و کارآمدی
قابلیت انعطاف
هماهنگی با امکانات مالی و سازمانی
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تمرکز زدایی
مشارکت پذیری
تعامل میان حقوق عمومی و خصوصی
 شفاف و خالی از ابهام و تناقض و تداخل بودن قوانین،مقررات و طرح های شهری
تناسب با ضرورت های حال و آینده.
بیشتر پژوهشگران اصالح ساختار سازمانی و روابط عناصر ذی ربط در مدیریت شهری
و اصالح بسترها و ابزارهای مرتبط با مدیریت شهری شامل قوانین و مقررات و توانمندی
مالی شهرداری ها را در تحقق مدیریت یکپارچه شهری موثر دانسته اند.چنانکه (بصیرت)در
یک بررسی اجمالی نشان داده است نظام مدیریت منطقه کالن شهری وقتی با حکمروایی
کالن شهری ( )urban governanceارتقا می یابد که بتواند یک همکاری هدفمند را بین
شهرداری ها،عوامل حکومتی در سطوح مختلف و نیز بخش خصوصی و نهادهای جامعه
مدنی و مجموعه ای بسیار ناهمگن و نا متجانس از کنشگران و عوامل مختلف با زمینه های
متنوع و صالحیت ها و قابلیت های قانونی متفاوت ایجاد کند(.بصیرت( 36-35 : 1386،
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Abstract
Since in our country the rapid growth of urbanization and incomplete imitation of the
urbanization of modernity and urban planning extraneous to a host of urban disasters and
problems, it is necessary to identify the causes of disruption to try to find ways to cure.
This search is through "modern" and "tried-and-tested" modes of modern management of
Mysore, one of which is derived from decent urban governance and is used as a tool for
its realization, "integrated urban management". Therefore, the present study aims at
studying the process of defining and interpreting integrated urban management and its
position in the city's management of our country, while reviewing the practical examples
of other regions of the world, to explore the necessities of integrated urban management
as an inevitable solution to urban management. Poses. The method of research in this
research is descriptive-analytic method which has a practical aspect. Data collection is
done in a library method. The results of studies have shown that unified urban
management in cities of Iran has not been realized; on the other hand, institutional
partnership (institutional coherence) as a prerequisite for the implementation of integrated
management is inadequate at present, thus overcoming the existing types of dispersion as
one The need for integrated urban management has been raised.
Key words: Urban Management, Urban Integrated Management, Institutional Synergy,
Urban Integration Management Needs.
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