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 لزوم تحول مديريت شهري در ايران

 
 دكتر اسماعيل شيعه  

 معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايراندانشيار
 

 
 چكيده

در ابتدا مشكالت شهرهاي    ، هاي ايران مي پردازد   در اين مقاله كه به لزوم تحول در مديريت شهر         
سپس با بررسي مباني نظري در عرصه هاي . امـروزي ايـران و تنگـناهاي موجود آن برشمرده مي شود        

آنگاه . اهداف مديريت شهري در دنياي امروز مورد بررسي قرار مي گيرد          ، شهرسازي و مديريت شهري   
صنعتي بر مشكالت خود پرداخته شده و به اقداماتي         به چگونگي فايق آمدن شهرداري هاي كشورهاي        

كـه آنان در عرصه هاي مديريتي خود به منظور ارتقاء سطح شهرسازي و رفع مشكالت شهرها  انجام                   
مشكالت امروزي مديريت شهري در ايران مورد       ،  در ادامه بحث و باختصار    . اشـاره مي نمايد   ، داده انـد  

اصول مديريت شهري و نحوة كار      ،  مشكالت با مباني نظـري    ايـن ،  در نهايـت  . بررسـي قـرار داده انـد      
 ضمن تأكيد بر تخصصي كردن      ،در نتيجه گيري  . شـهرداري هـاي كشـورهاي صنعتي مقايسه مي شود         

به لزوم تحول در قوانين و تشكيالت ، مديريـت شـهري و تحوالتي كه در اين عرصه بايد معمول گردد            
اجتماعي و اقتصادي شهرها اشاره شده و به پيشنهاد       ، بديمديريت شهري به منظور بهبود ساختار كال      

 . پرداخته مي شودبراي بهبود وضعيت آن ها 
 

 برنامه نويسي، برنامه ريزي، تشكيالت، كالبد، تخصص،فرهنگ، قانون،  مديريت:واژگان كليدي
 
 مقدمه

شـهر بـه عـنوان يـك منـبع توسـعه مطرح است و جايگاه مديريت شهري در روند                    
از ديدگاه  . ر و بهبودسكونتگاه هاي شهري نقش بسيارمهم و تعيين كننده دارد          توسـعه شه  

مـي توان مديريت شهري را درمسير يك توسعة قانونمند و پايدار مورد توجه قرار               ، ديگـر 
بيشـتر از ايـن جهـت اهميت دارد كه نحوة مديريت بر جريان مطلوب               ، ايـن مـورد   . داد

، اه هـاي انسـاني وپـايداري توسـعة شهري    مـي توانـد در بهبودسـكونتگ   ، زندگـي شـهري   
زيرا عامل اجازه دهنده و تنظيم كنندة برنامه هاي شهري از           . مهمتريـن نقش را ايفا كند     

كاهش مصرف  ، توليد منطقي انرژي  ،در اين زمينه  . كارآيي مديريت شهري نشأت مي گيرد     
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 يك منبع   غيرضـروري و بازيافـت منابع طبيعي از جمله زمينه هاي تلقي شهر به عنوان              
 .)٥-٨: ١٣٧٣، گزارش دبير اجرايي كمسيون سكونتگاه هاي انساني سازمان ملل(توسعه است 

رونـد شهرنشـيني و شـهرگرايي جمعيـت در ايـران در طول چند دهة اخير شدت                  
به ،  به نحوي كه سنگيني كفه را نسبت به جمعيت روستايي و ايل نشين             .گرفـته اسـت   

آمارهاي رسمي حكايت   .يت كشور شهرنشين شده است    نفع  خود تغيير داده و غالب جمع       
 در نقاط   ١٣٧٥ ميليون نفري سال     ٦٠ ميليون نفر از جمعيت      ٣٧از آن دارد كـه حدود       
 با توجه به افزايش تعداد      ١٣٨١آمار جمعيت شهر نشين در سال       .شـهري مـي زيسته اند     

 استمرار  مراكـز سـكونتي كـه از حالت روستايي به شهري تبديل گرديده اند و همچنين               
مهاجـرت هـاي جمعيـت به نواحي شهري باعث آن شده است كه سهم جمعيت شهر از                  

جمعيت ، در اين برهه  .  درصد برساند  ٧٠رفته رفته خود را به مرز       ، ١٣٧٥ درصد در    ٦٢
درحّد ، كشـور نـيز در طـول چـند دهـة اخير از اين قافله عقب نمانده و به عنوان مثال                    

 برابر افزايش و به ٣/٢ با حدود    ١٣٤٥ نفري سال     ميليون ٢٦جمعيت  ،  سـال  ٣٠فاصـل   
 ١٣٨٠بنابر اين كشور ما در آغاز دهة        .  رسيده است  ١٣٧٥ ميليون نفر در سال      ٦٠مـرز   

 ميليون نفر رسيده و با تمركز جمعيت در         ٧٠بـا جمعيتـي كه با حدس و گمان به مرز            
امه هاي توسعة اجراي برن،  واحد گذشته است  ٩٠٠نقـاط شـهري كـه تعداد آن ها از مرز            

 .اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را دنبال كرده است
 تحول در انواع     و  نياز به مسكن   ،گسترش بافت هاي شهري   ، عـالوه بـر مـوارد فـوق       

بسياري از شهرهاي ما    ، فـناوري ها كه نتيجة آن بر شرايط زندگي در شهرها مؤثر افتاده            
، افزايش قيمت زمين و مسكن، د اتومبيل افزايش تعدا.را با بحران رو در رو ساخته است      
نياز به انجام انواع فعاليت هاي      ، مسايل بهداشت شهري  ، نـياز بـه انـواع خدمـات عمومي        

تأسيسات عمومي و   ، ايجاد يا تسطيح آسفالت معابر    ، عمرانـي مانند گسترش فضاي سبز     
ين عوامل ا. سي قرار داشته استازيـر بنايـي و نظايـر آن هـا در مواجهه با چند عامل اس     

استفاده گسترده از نيروهاي    ، دارا بودن برنامه  ، شـامل سـازماندهي تشـكيالتي مناسـب       
تأميـن نـيازهاي شـهري و دارا بودن بودجه كافي و باالخره كارآيي مديريت               ،متخصـص 

آيين نامه ها و مقرراتي از      ،  قوانين دارايبه ديگر سخن، شهرهاي ما      . شـهري بـوده اسـت     
 ،دد مصوبات بسياري از آن ها به دهه هاي بسيار قبل باز مي گر             نظر شهرسازي بوده اندكه   

كـه نه شهر نشيني در ايران داراي چنين وسعتي بودو نه شهرداري ها آنچنان بودند كه                 
نيازمند وضع قوانين و مقررات شهري جديدي باشند تا در ساية آن ها ادارة امور شهرها                

سازماندهي ، دارا بودن برنامه  .  ببرند را بـه نحـوي درسـت و با بهره وري مناسب به پيش             
 بهبود  نيازمنداستفاده از نيروهاي متخصص و تأمين بودجه هاي مورد نياز نيز،تشكيالتي
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39  

در چنين  .  بـتواند شـهرهاي امـروزي ما را بخوبي اداره كند            تـا  مديريـت شـهري اسـت     
 برابر  كشور شاهد آن بوده است كه مديريت شهري در كشور ما به طور عمده در              ،مواردي

ة امور شهرها   اردر اد ، تخصصي و بودجه اي   ، بـاري از مشـكالت سـاختاري و تشـكيالتي         
مشـكالت شـهرهاي مـا نـه تـنها به نحو            ، درتنگـنا قـرار داشـته و در سـاية ايـن تنگـنا             

بلكه توان هاي موجود آن ها را نيز به هدر داده و مشكالت را به ، قانونمندانه اي حل نشده 
 .رده استصورت الينحل باقي گذا

 
 مباني نظري در عرصه هاي شهر و مديريت شهري

روش دستيابي به اهدافي است كه براي يك سازمان در نظر گرفته مي شود              ، مديريت
، مديريت به معناي برنامه ريزي    .  مـي شود   گـذارده و وظايفـي اسـت كـه بـر عهـدة مديـر              

، سازمان قلمداد گرددچنانچه شهر به مثابة يك .نظارت و ايجاد انگيزش است، سازماندهي
الزم اسـت كـه در رأس آن و بـه منظور اداره امور شهر از فني استفاده گردد كه مديريت     

، برنامه ريزي هايي را به انجام برساند      ، مديريـت شـهري بـايد براي شهر       . شـهري نـام دارد    
فعاليـت هـاي شهري را سازمان دهد و بر فعاليت هاي انجام شده نظارت كند و حتي براي                   

 انجام چنين مواردي به     ).٢٠-٢١: ١٣٧٩، سعيدنيا(انگيزش ايجاد نمايد    ، جـام بهيـنة امور    ان
هدايت و رهبري و    ، سازماندهي، انگيزش، ارتباطات، برنامه ريزي ، آگاهي از اصول مديريت   

 .نظارت و كنترل باز مي گردد
مهمتريـن هـدف مديريت شهري را مي توان در ارتقاي شرايط كار و زندگي جمعيت                
سـاكن در قالـب اقشـار و گـروه هـاي مخـتلف اجتماعـي و اقتصادي و حفاظت از حقوق                      

 تشـويق بـه  توسعة اقتصادي و اجتماعي پايدار و حفاظت از محيط كالبـدي               ،  شـهروندان 
داراي مشكالت و نارسايي هايي     ،  هنگامي كه شهر   ،بنابراين. )٤٦: ١٣٧٩،  سعيدنيا ( .دانست

شكالت بهداشت شهري و آلودگي هاي محيطي برخوردار و         در چـرخة امور خود بود و از م        
نقص در ظرفيت   ، از اقسـام آسيب هاي اجتماعي رنج مي برد و بحران هايي همچون مسكن             

رشد ، مشقات اجتماعي ، زاغه نشيني ، كمـي درآمـد   ، بـيكاري ، كافـي تأسيسـات عمومـي     
، ه مي كرد  ربخـودروي شـهري و بـي هويتـي در شـكل گـيري بافـت ها و ساختمان ها را تج                     

در . مـي توان به اين نتيجه رسيد كه مديريت شهري آن در تنگنا و نارسايي به سر مي برد                  
ايـن باره مديريت شهري بايد ضمن دارا بودن برنامه براي وضع موجود شهر و فايق آمدن                

به ترسيم آيندة   ، برنامه هاي آيندة شهر را تدوين كرده و بر اساس آن ها           ، بـر مشـكالت آن    
ـ    ، در اين مورد  . بپردازد، ي كه بر مبناي واقعيت ها و شرايط زمان و مكان قرار دارد            ايـده آل

 . مردم شهرها باشدفعمديريت شهري بايد حافظ شهرها و منا

 لزوم تحول مديريت شهري در ايران
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

سازندگان و بخش   ، اعم از مديران شهر   ،  دست اندركاران امور شهري    ١بـه نظـر وگـان     
ان شهرها را بهبود    زندگي ساكن ، خصوصـي بـايد بـا تـرويج هـنر و مهـيا ساختن آموزش              

شهرها بايد به گونه اي مديريت شوند كه جاي         . )Lees,etal,1976:1815-1914(بخشـند   
 شهرهاي  ٢وردفبه نظر لوئيس مام   . تـرس و اضـطراب براي شهر و مردم شهر  باقي نگذارند            

گسـترش يافـتة امروزي با شهرهاي گذشته تفاوت بسياري دارند؛ در شهرهاي امروزي به               
به شهر شخصيتي به مثابه يك ، گسترش بدون حد و مرز، لـيد بـي هـدف    طـور عمـده تو    

در اين گذر است كه بايد بر اين نكته تأكيد          . يك راه آهن و يك زاغه داده است       ، كارخانـه 
. كـرد كـه شهرنشـيني و مديريـت شهري بايد با رشد معيارها و رفاه اجتماعي توام باشد                  

زيراكه . شهر يك حقيقت فرهنگي است، دي  انديشمندهن٣به نظر گپي). XV، همان منبع(
به ). Gopi,1980:42-43(فرهـنگ  بارزترين  و مبرهن ترين عامل در پديده هاي بشري است             

بـايد در تدويـن بـرنامه هـاي  مديريـت توسعه اي و برنامه هاي       ،  نـيز  ٤ نظـر مايلـز فريدمـن      
 بايد مشخص   .جايگاه شهر و مديريت شهري به روشني تبيين گردد        ، مـنطقه اي و كشوري    

 چگونه بر آن تأثير مي گذارد     ، شود كه برنامه هاي مختلفي كه در سطح شهر اجرا مي شود           
تنظـيم كرد كه برنامه هاي توسعة شهري و منطقه اي را بدون  را بـايد  چگونـه بـرنامه اي    و  

وجود ، يكـي از مشـكالت شـهرهاي امـروزي          ).Friedman,1982( وقفـه بـه پـيش  رانـد        
بنابراين در  .  زاغه نشين و فاقد هر گونه رفاه يا تسهيالت اجتماعي است           محله هاي ناباب و   

  نيز پرداخت    ٦ براي شهرها به برنامه نويسي     ٥ابتدا نياز به آن است كه در كنار برنامه ريزي         
(Meltzer,1984:50-57).                  مـنظور از بـرنامه نويسـي بـراي شـهرها نـيز مي تواند در لواي 

، حفاظت از شهر در برابر منفعت طلبي ها       ، ه اجتماعي تدويـن بـرنامه هايـي در جهـت رفـا          
حفظ ارزش هاي ، توجـه بـه سـاختار اجتماعي و كالبدي و حفظ نظم و شكل توسعة شهر       

در اين مورد وظيفه    . اجتماعـي و تدوين برنامه به منظور بهبود محيط كالبدي معني شود           
جلوگيري ، زمين ريكارب  رعايت ضوابط  ي،مديريـت شهري ايجاد تسهيالت و رفاه اجتماع       

بايد با  . از قالبي شكل گرفتن كالبد شهرها و ايجاد ساختار قانونمند تشكيالتي آن ها است             
فرصت هاي مناسب را به     ، ايجـاد تسـهيالت اجتماعـي بـراي تمـام اقشـار جامعـه شهري              

حداكـثر رسـاند و محيط شهري را در جهت عرصه ها و ارزش هاي فرهنگي و انساني ارتقا                   
 . بخشيد

                                                      
1 R.Vaughan 
2 L.Mumford 
3 K.Gopy 
4 M. Friedman 
5 Planning 
6 Programing 
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 معـتقد اسـت كـه شهرهاي بزرگ در كشورهاي در حال توسعه به               ١پراسـاد ميسـرا     
شهرهاي ، در فاصلة بين اين شهرها . مراكـز تجمـع كارفرمايان اقتصادي تبديل شده است        

، ميسرا(كوچـك و متوسطي قرار دارند كه كيفيت زندگي در آن ها بهتر از روستاها نيست                 
ريـت شـهري چيست و چگونه بايد به تدوين          در ايـن مـورد تكلـيف مدي       . )١٤-٢٤: ١٣٦٦

، برنامه هايي بپردازد كه ضمن برقراري اعتدال در استقرار جمعيت در حوزه هاي منطقه اي              
مديريت ،  بنا براين   . بـر مشـكالت ناشـي از روان سـازي جـريان زندگي شهري فائق آمد               

 فضاي  آبياري و گسترش  ، ساخت و ساز  ، شـهري فقط در چارچوب نظارت بر حمل و نقل         
طيح و آسفالت معابر و يا جمع آوري زباله و حفظ بهداشت شهري و نظاير آن ها          ست، سـبز 

ر گسترده تر ازآن چيزي است كه معموالً شهرهاي       ابلكه دامنه هاي آن بسي    ، روي نمي نماياند  
پس از  شهرهاي بزرگ جهان     ٢به نظر فرانك لويد رايت،    . ندهستجهان شاهد آن    امـروزي   

به نيروي جاذبه غير قابل نظارت و مراقبتي تبديل شده اند كه            ، ه بشريت اداي سهم خود ب   
حيات يافته و تحت تسلط نيروهايي قرار گرفته اند كه به طور روزمره             ، توسـط منطق سود   

شناسيد، بينديشيد و ببينيد كه      به شهرهايي كه مي   . كند و اليـنقطع آن ها را دگرگون مي       
براي نفي فاصله و فضا با اين شهرها چه ، تيار داريمابـزار معجـزه آسـايي كـه امروز در اخ       

از ايـن نظـر بايد در ادارة امور شهرها به مسايل و              .)٢٩٨ -٣٠٠: ١٣٧٥، شـواي (كـرده انـد     
نكاتـي كـه نتـيجه آن به از بين بردن اين فاصله ها مي انجامد و مسايل شهرها را از درون                      

از جمله مهمترين  ، نهادهاي شهري . توجه اساسي مبذول داشت   ، مورد توجه قرار مي دهد    
اعمـال سياسـت هايـي اسـت كـه مردم شهرها را از مشكالتي همچون يأس و                  ، وظايفشـان 

مديريـت شـهري خـود در چارچوب ضوابط و          ). Wright,200:34-46(بـي تفاوتـي بـرهاند       
مقررات دانش شهرسازي معني پيدا مي كند و هدف شهرسازي ايجاد محيط هايي است كه               

 ).٨٧-٨٨: ١٣٥٨، گوتن(بشر و ارزش خصايص عالي او گردد سبب  بقاي 
وي شهر را  . نظـر لوئـيس مـامفورد بسـي مهـم و قـابل توجه است              ، درمـوارد فـوق   

او معتقد است كه شهرهايي كه باقيمانده هاي        . مظهـري از يـك پديده اجتماعي مي داند        
ند وابستگي خود چگونه با تحوالت بي پرواي زمين مي توان، رسوم كهن را در خود دارند 
 شهرها بيان كنندة جان انسان هستند       ).Mumford,1976:83(را بـه گذشـته قطع نكنند      

تعريف شهر در اندازة جمعيت يا تراكم       . كـه شخصيت انساني را با خود درگير مي كنند         
 بخش انساني شهرها،جوهره اين تعريف    . يا وابستگي به محيط ساخته شده، كافي نيست       

ر يك مرحله از نمايش اين زندگي است كه از صحنه خارج شده            خـيابان هاي شه   . اسـت 

                                                      
1 R.P.Misra 
2 F.L.Wright 
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مـنظور لوئـيس مـامفورد بيشـتر آن است كه شهرها             . (Legates,etal,2000:89)اسـت   
ارتباط خود را رفته رفته با گذشته خود از دست          ، بـه طور باري به هر جهت رشد يافته اند         

 هاي انساني باقي     فرصـتي در جهـت بروز ارزش       ،مشـكالت زندگـي شـهري     . مـي دهـند   
همه . فضايي براي كار و خواب و بدون انسجام اجتماعي گرديده اند          ، نمي گذارد و شهرها   

ترين  ها در كوتاه   بزرگراه ها و خيابان   نوع وسايل زندگي در عرصه هاي شهري آماده شده؛          
و اين درست همپاي    . سازد زمـان، فاصله بين نقاط مختلف شهر را با يكديگر مرتبط مي           

 شدن انسان ها از يكديگر است كه فاصله هاي روحي و رواني بين آن ها را روز به روز                    دور
هـر برنامة عمراني و هر اقدامي كه به گسترش كالبدي يا رفاه شهري              . بيشـتر مـي كـند     

تا در اين رهگذر جايگاه انسان و       ، بايد به نحوي عميق مورد توجه قرار گيرد       ، مـي انجامد  
مـنظور آن اسـت كه مديريت  شهري         . نهـاده و مرتبـت دهـد       ارزش هـاي انسـاني را ارج      

هايي براي سالمت زندگي در شهرها الزم و چه چيزهايي مضر چيز هتشخيص دهد كه چ
در ابتدا و با حفظ اصول بايد براي اين مسايل به چاره انديشي             ، مديريـت شهري  .  اسـت 

تنظيم ، نگـي در ايـن زميـنه اشـراف بـر مسـايل اجتماعـي و ارزش هـاي فره                 . بـپردازد 
اعتدال در سكونت و    ، سلسـله مراتـب كاربري زمين     ، بـرنامه هـاي اعـتدال بخـش شـهر         

رفع مشكالت و   ، آموزش، حفـظ هويـت ها و ارج نهادن به آن ها          ، نيازمـندي هـاي شـهري     
، رعايـت حقوق شهروندي   ، كـاهش جـرم و جنايـت      ، رفـع بـيكاري   ، عـوارض اجتماعـي   

، ن نيازمندي هاي عمومي و زيربنايي     تأمي، زيـبا سـازي بصـري و حفـظ سـيماي شـهري            
 .نظارت  بر زمين و ساختمان از جمله وظايف انكارناپذير مديريت شهري است

ايجـاد اعتدال در اثر تمدن ساز بودن شهر و عدم اضطراب و نگراني نهادهاي شهري          
 .و مردم شهر نيز در اين چارچوب قرار دارد

 
  شهرها فائق آمدند؟سعه يافته صنعتي چگونه بر مشكالتوكشورهاي ت

 بروز، از جمله مهم ترين اتفاقاتي كه به گسترش شهرنشيني و رشد شهري انجاميد
شهرهاي متأثر از آن به      ، در اثر تحوالت ناشي از اتفاقات صنعتي       . انقالب صنعتي بود  

، نيكباره رو به گسترش نهادند و با مشكالتي همچون كمبود زمين و باال بودن قيمت آ               
آلودگي هاي ، تراكم جمعيت و ساختمان     ،  فاضالب و مسايل بهداشتي       ،زاغه نشيني

قرن نوزدهم اروپا و به ويژه مهمترين         . محيطي و بسياري مانند آن ها روبرو بودند          
آلمان و فرانسه با شهرهايي داراي ، خاستگاه هاي انقالب صنعتي يعني كشورهاي بريتانيا  

، افزايش جمعيت و مهاجرت    ، ناييفقدان تأسيسات زيرب   . اين مشكالت مواجه بودند    
تحوالت اقتصادي شهرها و مسايلي همچون بيكاري و بيماري  از مسايل پيش روي                  
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شرايط شهرهاي قرن نوزدهم اروپا را مي توان در           . شهرسازي قرن نوزدهم اروپا بود      
ح ونوشته هاي نويسندگان و متفكران و حتي فيلسوفان و نظريه پردازان اين عصر بوض              

 اين نهادهاي شهري در كشورهاي مورد بحث بودند كه با تدوين                ،اما. ردمشاهده ك 
طرح و تصويب قوانين و متقاعد شدن به بهره وري از دانش شهرسازي و تحول                ، برنامه

شهرهاي متمركز آن زمان را سامان بخشيدند و زمينة رشد و               ، در مديريت شهري  
 .تم آماده ساختنددگرگوني ساختاري در آن ها را براي ورود به قرن بيس

شهرنشيني ناشي از انقالب صنعتي، به افزايش و رشد آگاهي ها و جستجوي آنچه               
تالش آن بود كه راه حل هاي جديد       . كمك كرد د،  كه به بي ساماني شهري انجاميده بو      

توزيع جمعيت و ساختن الگوي قابل قبولي از سكونتگاه هاي         ، براي حل مشكالت شهرها   
 احداث صحيح راه ها      ، آموزش عمومي ،  ساختن خانه هاي مناسب    . گردد ارائهانساني  
بايد اقداماتي صورت مي گرفت تا وضع شهرها از نظر فرتوت          .  اين تالش ها بود   ة از جمل 

و ارزش هاي وااليي كه در بافت هاي قديم          بدرهايي يا شدن و تخريب محيط فضايي       
يرد و اوضاع بيش از حد       بيش از پيش در معرض تهديد قرار نگ         ، شهري متجلي بود  

  . )Meltzer,1984:18-19( وخيم نشود 
جدايي گروه ها و   ، با  كارگران فقيرو مسايل خشونت زا      ، شهرهاي قرن نوزدهم اروپا   

شهرها از پوستة خود خارج .  در كنار آلودگي هاي صدا و هوا همراه بود،طبقات اجتماعي
انفجار محدوده هاي شهري باعث    . دشده و به سوي نواحي اطراف رو به رشد نهاده بودن           

رشد زاغه نشيني براي اقشار فقير و شكل گيري نواحي حومه اي براي اقشار مرفه گرديده             
روزبه روز برجدايي گروه هاي    ، مسابقاتي كه در معامالت زمين جريان داشت           . بود

 .) sutcliffe,1981:1-8(اجتماعي شهر گستردگي بيشتري مي داد 
 ابتدا به   ١٨٣٥ از سال    ،با تقويت مديريت شهري در شهرداري ها      ،  نمونـة بريتانيا   رد

قوانيني ، تا نيمه اول قرن نوزدهم    ، در اين كشور  . بهـبود مسـكن در شهرها پرداخته شد       
انتخاب ، بـه تصـويب رسـيد كـه در سـاية آن هـا به  تقويت انجمن ها ياشوراهاي شهري                    

دهاي مسكوني غير بهداشتي    شـهرداران و ارتقاي سطح بهداشت عمومي و بهسازي واح         
 .و نظارت بر كار سازندگان مسكن و ساختمان پرداخته شد

 شـهرداري هـا بـه موجـب قانون اين اجازه را يافتند كه به تفكيك                 ١٨٤٨در سـال    
 ١٨٧٥به موجب قانون سال     . زميـن بـه مـنظور بهـبود وضـع خـيابانها و معابر بپردازند              

قدام گرديد و به بهداشتي كردن مسكن در نسبت به ايجاد تسهيالت عمومي در شهرها ا 
 شهرداري ها نسبت به خريد زمين در        ١٨٧٠ و   ١٨٦٠در دهه هاي    . دشـهرها پرداخته ش   

اراضـي اطـراف شـهرها اقـدام كردند و با نظارت خود زمينة ايجاد خانه سازي مناسب را              
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وط به  در همين دهه ها تصميم گيري در امور مرب        . )Ashworth,1954:94(فـراهم آوردند    
شـهرها در صـالحيت شـهرداري هـا و شـوراهاي شهري قرار گرفت و به رواج بهسازي و                    

 . بازسازي شهري و ايجاد تأسيسات زيربنايي بويژه در مناطق فقيرنشين پرداخته شد
 گرايشهاي بسياري درجهت ايجاد بهداشت رواني و جسمي ١٨٨٠در بريتانيا از دهه 

تكامل  .)Sutcliffe,1981:56(  بـه وجـود آمد     سـاكنان و تقـيد بـه بـرنامه ريـزي شـهري            
تخفيف ، اهاودر برنامه هاي گسترش ترام    ،ساختاري شهرها با بهبود فنون مديريت شهري      

كن در اراضي ارزان قيمت تجلي نمود و به كاهش تراكم جمعيت و             سبليط و گسترش م   
،  قيمت ايجاد مسكن ارزان   .)Dyos,etal,1969:219(ساختمان در مركز شهرها انجاميد      

وجهة ، گسـترش راه ها و بسط وسايل حمل و نقل عمومي ارزان           ، محلـه هـاي بهداشـتي     
 .همت شهرداري ها گرديد

مهمتريـن مسـووليتي كه بر عهدة شهرداري ها و          ، در دهـه هـاي آخرقـرن نوزدهـم        
تنظيم برنامه و سياست خانه سازي در نواحي حومه اي شهرها           ، مديريت آن ها قرار داشت    

به تعبيه راه   ،  هـا بـه خـريد زميـن اقـدام و آ ن  را  آمـاده سـازي مي كردند                      شـهرداري .بـود 
 مـي پرداختــند  و از ايــن طـريق جلوگــير ايجــاد واحدهـاي مســكوني نامناســب بودنــد     

)Gaskell,1976:18( .       ايجاد تعاوني هاي مسكن    ، دوميـن عامل مهم پس از مسكن سازي
 ساختار كالبدي شهرها وارد شدند و       در حقيقت شهرداري هاي بريتانيا بر مسكن و       . بـود 

عمالً مديريت جريان عادي و روند رشدشهرها را بر عهده گرفتند و يكي پس از ديگري                
 .مشكالت شهرها را از ميان برداشتند

 اجازة ايجاد فضاهاي عمومي در شهرها را نويد        ١٨٠٧قانون سال   ، در نمونـة فرانسه   
 در بعضي از    ١٨٢٠در دهة   . رها پرداختند  شهرداري ها به ساماندهي نسبي وضع شه       .داد

شهرها واز جمله پاريس به تفكيك زمين و احداث ساختمان در نواحي حومه اي پرداخته              
 بهبود وضع   ١٨٤٠ولي از دهة    ، اگـر چـه اين مورد در ابتدا با موفقيت همراه نبود           . شـد 

محو . ر داشتدر دستور كار شهرداري ها قرا، خـيابان ها و برداشتن مساكن غير بهداشتي    
رشد و  ، بهبود تفكيك اراضي  ، رواج بهداشت عمومي  ، زاغـه نشـيني و خانه هاي نامناسب       

 راز جمله اقداماتي بود كه د     ، گسـترش شـبكة آب و فاضالب و ايجاد خيابان هاي جديد           
 كه جرج ١٨٥٠جهـت بهـبود وضـع شـهرها انجـام گرفـت ايـن موارد با سال هاي دهه                   

. مقارن است ، پـاريس در برابـر صـنعت اقـدام كـرد           بـه آمـاده سـازي شـهر          ١هاسـمان 
شـهرداري ها حتي با اعطاي وام يا پرداخت يارانه و در نهايت جلب سرمايه گذاري بخش                 

                                                      
1 G.Hussmann 
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و سرمايه گذاري بر منافع عمومي شهر به بهبود         ) ولـي بـا نظارت كامل بر آن       (خصوصـي   
 .شرايط شهرها پرداختند

رتقاي سطح بهداشت عمومي مردم      فرانسه در جهت سالمتي و ا      ١٨٥٢قـانون سال    
شـهرداري هـا نيز به تبعيت از آن به بهبود وضع مسكن و تدوين ضوابط                . وضـع گـرديد   

براي . ارتفاع ساختمان ها و ديگر مقررات ساختماني ملزم شدند        ، مـربوط بـه عرض معابر     
مديريت ، تنظـيم برنامه هاي استفاده از اراضي و تفكيك زمين و توسعه قانونمند شهري             

مجلس فرانسه در سال    .  گسترش زيادي يافت   ١٨٩٠هرهاي بـزرگ فرانسـه از دهـه         شـ 
همين مورد بود كه شهرداري ها و       . داشت عمومي شهرها تأكيد كرد    ه مجـدداً بر ب    ١٩٠٢

مديريـت شـهرداري هاي فرانسه را متقاعد كرد كه شهرها بايد از نظر روال كار و شرايط             
ـ         رشد اقتصادي  )Mc.Kay,1976:82(  باشند برخورداريزيسـت از معـيارهاي قـابل قبول

ايجاد شبكة حمل و نقل     ، گسترش خانه سازي  ، بهـبود شـبكه هاي حمل و نقل       ، فرانسـه 
عمومي و ايجاد تسهيالت زندگي براي شهروندان را به دنبال داشت كه اين مورد دليلي               

 .بر پوينده شدن مديريت شهري در شهرهاي بزرگ فرانسه نيز به شمار مي آيد
ها بسي قانونمند و عميق وارد عرصه       شهرنمونـة آلمان نيز مديريت و ادارة امور         در  

عمده برنامه هاي توسعه قانونمند بافت ها و ادارة امور شهرهاي آلمان            . كـار گرديده است   
اگر چه آلمان با مشكالت     . ين آغاز شد و نسبت به ديگر شهرها تعميم يافت         لاز شـهر بر   

 به طور ١٨٥٥ولي مديريت شهرها از سال     ،  روبرو بود  زيـادي در عرصـه هاي شهري خود       
 آلمان را مي توان     ١٨٥٥تا  ١٨٥٠سال هاي   .كـامل در دسـت شـهرداري هـا قـرار گرفـت            

افـزايش قـدرت شـهرداري ها و        . سـال هـاي تقويـت صـالحيت شـهرداري هـا لقـب داد              
كـه متشكل ازگروه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و به           (انجمـن هـاي شـهري آلمـان       

در . فراهم آوردزمينه هاي بهبود وضع شهرها را به نفع مردم آن ها     ) داد مسـاوي بـود    تعـ 
برنامه رشد و توسعه ،  شهرداري ها به تبعيت از انجمن هاي شهر١٨٦٠ و ١٨٥٠دهه هاي 

در همين . شـهرها را زيـر نظـر داشـته و به  تهية برنامة توسعه براي شهرها اقدام كردند                 
ه خريداري اراضي اطراف شهرها به منظور جلوگيري از رشد          مسـير ابـتدا شهرداري ها ب      

سپس رشد و توسعة شهرها را بر       . بـي قـاعده شـهري و افـزايش قيمـت زمين پرداختند            
. ) Sutcliffe,1981:19(ند  د مورد توجه قرار دا    ،مبـناي ضـوابط و برنامه هاي تدوين شده        

 ولي  ،روگرديدند شـهرداري هـاي آلمـان بـا مشـكالت مالـي روب             ١٨٦٠اگـرچه در سـال      
دولـت هـاي وقـت آلمـان سرماية الزم را در جهت بازسازي و بهسازي شهرها در اختيار                   

 .شهرداري ها قرار دادند

 لزوم تحول مديريت شهري در ايران
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 مجلس آلمان در جهت بازسازي و بهسازي شهرها و          ١٨٧٤-٥مصـوبات سـال هاي      
قانون ديگري نيز   . نگـرش مثبت به برنامه هاي منطقه اي و ايالتي شدن ادارة مناطق بود             

بهبود برنامة توسعه شهري به تصويب رسيد كه در لواي آن           و   راه هـا     ايجـاد بـه مـنظور     
احداث راه و   ، شـهرداري هـا مالكـان اراضـي اطـراف خـيابانها را موظـف بـه تأمين بودجه                  

اين شيوة كاهش هزينه    . )Aldridge1915:84-87(روشـنايي و زهكشـي معابـر نمودنـد          
 .بال داشتشهرداري ها را در بهسازي شهري به دن

 كمتر ساختماني در شهرهاي آلمان ساخته مي شد كه شهرداري بر            ١٨٧٠از دهـة    
در اين سال ها    . آن ناظـر نـبوده و مقـررات حفـظ بهداشت مسكن را رعايت نكرده باشد               

نظارت بر فعاليت ساختمان سازان و      ، تأمين شبكه هاي آب و فاضالب     ، بهبود وضع معابر  
ندگـي شـهري بـا اعمـال مديريتـي كه از سوي               بخـش خصوصـي واعـتدال دركيفيـت ز        

برنامة منظم رشد شهري در . وجهة همت شهرداري ها بود، شهرداري ها صورت مي گرفت  
 .در هر مكاني از شهر مشخص بود، داريشهرلواي همكاري نيروي انتظامي 

، يكـي  از اقداماتـي كـه در دهـه هـاي پايانـي قـرن  نوزدهـم  درآلمان صورت  گرفت                      
، مهندسي، انجمن هاي معماري  . انجمـن هـاي تخصصـي و اجتماعـي بـود          شـكل گـيري     

 . به وجود آمد   ١٨٧٠سياسـت اجتماعي و انجمن ارتقاي سطح بهداشت شهري در دهة            
. مسـايل كالـبدي و مسـايل اجتماعـي آن ها بود      ، هاشـهر حـوزة كـار آن هـا، ادارة امـور           

انجمن هاي حرفه اي اجتماعي     شـهرداري ها  رأساً اداره امور شهرها را بر عهده داشتند و              
 آموزش فني از جمله      و روان سازي توسعة شهري   . و تخصصـي نيز در اختيار آن ها بودند        

زيست ، اقدامـات انجمن هاي تخصصي بود كه ادارة امور شهرها را در عرصه هاي كالبدي              
محيطــي و اجتماعــي بــراي شــهرداري هــا تســهيل  مــي كــرده و بــازوي اجرايــي آن هــا 

در سـاية  چنيـن بـرنامه هايـي بـود كـه مديريت شهرهاي آلمان                 . رديدمحسـوب مـي گـ     
بر رشد و توسعة شهري و انجام  امور خدمات  عمومي ناظر بودند و بر ، به صورتي قانونمند
 .) Sutcliffe,1981:25-27( شدندكالبد شهرها وارد 

قـانون بـرنامه ريـزي عمومـي بـراي  شـهرها و واگذاري آن                ، ١٩٠٠در حـدود سـال    
در اين راه شهرداري ها ضمن احداث خيابان ها و        . سازمان هاي شهري به تصويب رسيد      بـه 

به خريد اجباري زمين به منظور مصارف عمومي      ، طرح شبكة فاضالب و خدمات زيربنايي     
وابطي ضپرداختـند و بسـاز و بفروشان وسازندگان ساختمان هاي شهري را به تبعيت از                

. وا داشتند ، فع عمومي شهرها صورت مي گرفت     كـه توسـط شـهرداري ها و در جهت منا          
كــاهش تــراكم در ، حفاظــت محــيط و زيباســازي شــهر، ايجــاد فضــاهاي ســبز وســيع
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خانـه سـازي و ايـن كـه شهرهاي بزرگ بايد به عنوان محيط بزرگ اجتماعي نيز مطرح                   
 .)Lees,1979:67-83(از جمله برنامه هاي مورد توجه شهرداري هاي آلمان بود، باشند

 چگونگي فايق آمدن شهرهاي كشورهاي      ،ردي كه دربارة نحوه مديريت شهرها     مـوا 
 در سال هاي سده بيستم      ،باختصار آورده شد  ، فرانسه و آلمان بر مشكالت خود     ، بريتانـيا 

پيشرفت دانش  ، وريا بـه ويـژه آن كـه گسترش دامنة فن          .مـيالدي نـيز اسـتمرار يافـت       
ه ياري نهادهاي شهري اين كشورها       ب ،شهرسازي و تخصصي شدن مديريت ادارة شهرها      

اگر چه بر حسب گسترش فناوري هاي ، امـروزه شهرهاي كشورهاي مورد بحث  . شـتافت 
 ولي از نظر ساختاري و كالبدي و مسايل         ،جديـد با برخي از مشكالت نيز روبرو هستند        

شهرداري ها در كنار خدمات بهداشتي و       . عديـدة شـهري مشكالت خود را حل نموده اند         
ـ  بر مسايل اجتماعي  ، ي و نظارت بر ساختمان ها و خدمات زيربنايي و عمومي شهر           عمران

، تفريحي، اقتصادي، فرهنگي، بـراي انواع خدمات اجتماعي    . شـهرها نـيز نظـارت دارنـد       
. رفاهـي و خدمـات عمومـي داراي تشـكيالت وسـيعي گرديده اند             ، عمرانـي ، زيباسـازي 

عالوه بر شوراهاي   . افـته است  شـوراهاي شـهري ايـن كشـورها از دو سـوي گسـترش ي              
در . در رده هـاي باالتـر نـيز شـوراهاي ايالتـي و مـنطقه اي و كشوري قرار دارد       ، شـهري 

رده هاي پايين تر نيز شوراهاي محله اي و ناحيه اي كه در نوع خود به شوراهاي اجتماعي                  
شـوراي فرهنگي و نظاير آن ها تقسيم        ،شـوراي خدمـات   ،مانـند شـوراي تفـريح و ورزش       

در ارتباط با يكديگر و با پشتيباني از برنامه ها و مديريت هاي شهر به رتق و                 ،  شـوند  مـي 
بهداشت و  ، رفاه اجتماعي ، مسـايل تراكم و تمركز جمعيت كار      . فـتق امـور مـي پـردازند       

 .آموزش و بسياري مانند آن ها در ارتباط با هم انجام مي گيرد، درمان
 

 مديريت شهري امروز در جهان 
شهرها براي آن    . مديريت شهري در جهان تحول اساسي يافته است            ، امروزه

مديريت . مديريت مي شوند كه بتوانند رفاه و آسايش ساكنان خود را تأمين سازند                
شهري امروز جهان داراي تشكيالت وسيعي شده و مهمترين نقش را در موفقيت انواع               

جريان عبور و مرور در     ، برنامه ها و طرح هاي توسعه شهري و همچنين رفع نياز جمعيت         
تأسيسات زيربنايي و   ، اقتصاد، فرهنگ، كاربري زمين، تفريح  ، مسكن، رفاه عمومي ، شهر

بكلّي متحول  ، مديريت شهري در ساية پيشرفت علم مديريت      . امثال آن ها بر عهده دارد    
. شوراهاي شهري مدافع برقراري اعتدال در شرايط زيست شهري هستند         . گرديده است 

رفع نيازمندي هاي  ، گزيده اقشار مختلف شهر هستند كه بايد بر نيكبختي مردم          آنان بر 
اعضاي شوراهاي شهر به عنوان     . دنآنان و گسترش زمينه هاي رشد و تعالي شهر بينديش        

 ول مديريت شهري در ايرانلزوم تح
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

نمايندگان اقشار مختلف مردم و در جهت حفظ و ارتقاي ارزش هاي شهر و مردم شهر                 
رداري و  هاين ش .  شهرها را به پيش مي برند       د و ادارة امور    ندر كنار يكديگر مي نشين    

 براي  موردينمايندگان شوراي شهر هستند كه بايد بدرستي تشخيص دهند كه چه               
در تصميم گيري هاي  . ها مضر است   چيزمردم شهر و آيندة آن خوب و كدام             ، شهر

دولت ها نقش ارشادي دارند و به تأمين بعضي از منابع بودجه                  ، مربوط به شهر   
 مربوط به   صميماتاما در ت  . ها به منظور تأمين رفاه عمومي شهرها مي پردازند       شهرداري 

، اين شهرداري ها هستند كه در چارچوب ساختار و تشكيالت مربوط به خود              ، شهرها
 .اداره امور شهرها را به پيش مي برند

ل شهر و مردم شهر وهمچنين فنون مديريت شهري آشنايي          يشهرداران بايد با مسا   
هاي  شهرداري ها بايد تابع برنامه    دراين مورد شهرداران و   . تخصصي داشته باشند   كافي و 

سازي  تشكيالتي آنان، روان   حوزة كاري و   .تدوين شده براي شهر و آينده شهر باشند         
هاي  درحوزه شده براي شهر،    اهداف تدوين  هايي است كه در اثر آن،         اجراي برنامه 

تصادي و ارزش هاي مترتب بر طراحي و          مختلف كالبدي، فرهنگي و اجتماعي و اق         
شهرداري ها دراين مورد تمام اقشار جمعيت اعم از           .يابد ريزي شهري تحقق مي    برنامه
غريبه را بايد تحت     جوان و كودك، زن ومرد، خاص و عام و آشنا و            غني، پير و   فقير و 

براي فقر و   هاي شهر،    آن ها بايد در برنامه    .هاي حمايتي خود قرار دهند      پوشش برنامه 
اجتماعي، اشتغال، درآمد،    بيكاري، جرم و جنايت، آشنايي و غريبگي، حقوق فردي و           

اگر خود به   .هاي شهر تدوين شده، نقشي مؤثر داشته باشند        مسكن و آنچه كه در برنامه     
اي شهر و در حفظ منافع         هاي توسعه  اخذ تصميم بپردازند، بايد درچارچوب برنامه        

هاي مربوط به خود و با استفاده از             حوزه ري ها بايد در   شهردا .عمومي شهر باشد   
حفظ .نيروهاي متخصص، جريان امور شهرها را در بهترين وضعيت به پيش برند                  

اعتدال  نگري براي شهر و    هويت شهري، آينده   اجتماعي و  ارزش هاي تاريخي، فرهنگي و   
هر از جمله   اي ش  هاي توسعه  بخشي به سكونت تمام اقشار جامعه درچارچوب برنامه          

ساختمان،   نظارت بر قيمت زمين و     ، كار مديريت شهرها   ةبرنام. وظايف شهرداري هاست 
 ة پايدار،برنام ةساختار فضايي مناسب شهري، حفظ محيط زيست درلواي يك توسع             

رفع مشكالت و تنگناهاي ناشي از فعاليت هاي شهر و آرامش              مناسب كاربري زمين،  
ريت شهري امروز، عالوه بر آشنايي با فنون مديريت،          مدي. رواني براي ساكنان آن است    

اقتصادي، برمبناي الگوي    ل اجتماعي و  يمسا  اي اعمال شود كه با توجه به        گونه بايد به 
اي كه حتي براي ايجاد يك ساختمان          در هر برنامه  . مشخصي به اعمال نقش پردازد     

يان بافت شهرها مورد توجه      آن ها را درم   ةيندآوجود دارد، بايد عالوه بر شرايط موجود،        
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 عملي است كه نتايج آن براي سال ها،        ،گيرد هر اقدامي كه در شهر صورت مي      . قرار دهد 
شود، چه   كه چه تصميم گرفته مي     بنابراين توجه به اين   . ماند ها باقي مي   ها و سده   دهه

هويت،  كند و بركدام شكل و      كدام فرهنگ را تبليغ يا تشويق مي        ساخته مي شود و   
گشايد،  مردم شهر مي اي براي شهر و د و آغوش خود را بر روي چه آينده نزمي ست رد   د

تعريف مديريت شهري امروز به گفتة لوئيس مامفورد، نظارت برجان       . بسيار اهميت دارد  
 ،هاي توسعه شهري   اگر چه برنامه  . مردم شهرها به عنوان جوهرة تعريف شهر است          

ند،ولي به جريان انداختن روال مناسب زندگي در         ك ساختار آينده شهرها را ترسيم مي     
سلسله مراتب مناسب راه ها، آرامش و آسايش        .  مديريت شهري است    ةعهد شهرها بر 

 صدا و  و ها، كاهش سر    گذري به درون محله    هط نقلي يجمعيت، جلوگيري از ورود وسا    
 ونقل   وسايل حمل  ةها،گسترش دامن  ها،نظارت برقيمت  ها در سطح محله     انواع آلودگي 

اقتصادي، مقابله با    هاي اجتماعي و    انواع آسيب  ةعمومي سالم، آينده نگري در زمين       
هاي تدوين شده براي شهر، حسن          بحران هاي طبيعي، نظارت برحسن انجام برنامه        

 . ستاي از جمله وظايف مديريت شهرداري ها  مودت محلهيتفاهم اجتماعي و ارتقا
 .ها به هم نريزد    والن، برنامه ود كه با تغيير مس    اي باش  مديريـت شـهري بايد به گونه      

هاي تدوين شده براي شهر      والن شـهر تابع برنامه    ؤايـن مـورد بـايد مسـ        حقيقـت در   در
ها مجدداً با تغييراتي كه صدمات مالي و زماني          برنامه باشند نه آن كه با تغيير يك مدير،       

ران شهر در عرصة مديريت     مدي. درو گردند  آورد، رو  زيـادي را بـر پـيكره شـهر وارد مي          
هاي تدوين شده براي شهر مغاير       خـود نـبايد بـه اتخاذ تصميماتي بپردازند كه با برنامه           

 . ها به گونة ديگري آغاز شود تغيير آنان برنامه و به مجرد تعويض وباشد 
گشايي از    همان گونه كه آمد، گره     ،وظـيفة اصلي مديران شهر درحوزة مديريت خود       

. سازد هاي شهر را محقق مي     شده در برنامه   ه رفع آن ها، اهداف تعيين     مشـكالتي است ك   
 تحقق  ،آنـان بايد سياست هايي را در پيش گيرند، كه ضمن حفظ منافع عمومي شهرها              

نشريات مختلفي در    كه كتاب ها و    درايـن مورد، نظر به اين     . تسـهيل نمـايد    هـا را   بـرنامه 
شمارند،  برمي را   اهداف آن  و وظايف و   زندپردامي  زميـنة دانش مديريت شهري به بحث        

 . از اطالة كالم خودداري مي شود
 

 مديريت شهري در ايران 
قوانيـن مديريـت شهري در ايران، به مفهوم امروزي خود، تقريباً راهي صد ساله را                

 خورشيدي و يك سال پس از گشايش اولين مجلس          ١٢٨٦در سال   . طـي كـرده اسـت     
انجمن هاي ايالتي و تشكيل اياالت و واليات به تصويب           شـوراي وقـت، سه قانون بلديه،      

 لزوم تحول مديريت شهري در ايران
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

انجمن هاي بلدي نيز قبل از آن كه بتوانند كاري را از پيش ببرند،      . مجلـس وقـت رسـيد     
در سال  . ) ٤ :١٣٧٩ احمدي ،    ( گرديدند پيشنهاد دولت وقت منحل     بعـد ازچهارسـال بـه     

در سال . ري به تصويب رسيدتغيير نام آن به شهردا  خورشيدي نيز قانون بلديه و١٣٠٩
جديد تهران و   ة  ، نقش ١٣١٦ تعـريض معابـر و تخريـب ديوارهـاي كهن، در سال              ١٣١١

آمدگي ساختمان ها در   پيشةنام يني تصويب آ١٣١٨دگرگونـي شـكلي در شهر،در سال     
انجمن شهر، در   تصـويب اليحه قانوني تشكيل شهرداري و ١٣٢٨هـا، در سـال      گذرگـاه 

 قانون تملك اراضي ١٣٣٩نوني ثبت اراضي موات تهران، در سال       اليحـة قا   ١٣٣١سـال   
 ، اصالح قانون توسعه و١٣٤٢سازي، در سال    هاي شهرسازي وخانه   بـراي اجـراي بـرنامه     

 طرح  ١٣٤٥ قـانون تملك آپارتمانها، در سال        ١٣٤٣تعـريض معابـر و زميـن، در سـال           
ن بـه تصويب    ، قـانون نظـارت بـر گسـترش شـهر تهـرا            ١٣٥٢جـامع تهـران، در سـال        

 .)٢٠٠-٢٠٤: ١٣٧٥حبيبي ، (هاي وقت رسيد مجلس
تقسيمات كشوري، مبتني بر قانون تشكيل اياالت و          ، نظام اداري و    ١٣١٦در سال   

براساس . واليـات تغيـير يافـت و به جاي آن قانون تقسيمات كشوري به تصويب رسيد                 
رماندار، فستاندار،  ايـن قانون، سلسله مراتب استان، شهرستان، بخش و دهستان توسط ا           

 ادارات دولتي   ةطبق اين قانون شهرداري ها به منزل      . بخشـدار و دهـدار بـه اجـرا درآمـد          
 نيز به علت ضعف     ١٣١٢تا سال    .پرداختند نظر فرماندار به انجام وظيفه مي       و زير  ندبود

توجه  عمران شهري،  والن شهرداري  و   ودرتـوان مالـي شـهرداري هـا وعـدم آشنايي مس           
ها  خيابان  معابر وةقانون احداث و توسع.شد يفيت كالبدي شهرها معطوف نميك كافي به

 . )٥-٦: ١٣٧٩، احمدي(شد  مي نيزاولين ابزار قانوني درزمينه فعاليت شهرداري ها محسوب
 ، عالوه بر اصالح تدريجي قوانين مربوط به شهرداري ها و          ١٣٥٧ تـا    ١٣٢٣از سـال    

اساس تصميمات دولت هاي وقت      ي جديدي بر  نهادهاي رسم  انجمن هاي شهر، عناصر و    
بـه چـرخة مديريـت شـهري ايران وارد شدند كه در رأس آن ها بايد از سازمان برنامه و                     

 برد ها نام  اتحاديه شهرداري ها و دفاتر فني استانداري       مسكن وشهرسازي،  وزارت بودجـه، 
 .  )٧ :١٣٧٩احمدي، (

 مديريت شهرداري ها، قوانين و     كار و  ةدر دوران بعـد از انقالب اسالمي نيز در زمين         
اگرچه انجمن هاي شهري نيز در دوران قبل از انقالب اسالمي . مقرراتي به تصويب رسيد

بـه صـورتي متـناوب دركـنار شـهرداري ها بود، ولي عمالً فعاليت اين انجمن ها براساس            
نقالب اسالمي  ضوابط قانوني و با نام شوراهاي اسالمي شهر و روستا از دهة سوم بعد از ا               

 . آغاز گرديد
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

    
 

 
                 

  
 

                                                                                     
        

 

 
51  

 تحليل  تجزيه و
 مقاله آمد، شهرهاي امروزي ما و به ويژه شهرهاي بزرگ،           ةهمـان گونه كه در مقدم     

قوانين و ضوابطي كه به منظور اداره شهرداري ها          ،هسـتند اي روبـرو     بامشـكالت عديـده   
شهرهاي . تهمزمان شدن با فناوري مديريت جديد نيازمند اس        به تحول و   وجـود دارد،  

هاي  نقشديگر  جمع   بر هاي مختلفي را   نقش نهاده و يكي پس از ديگري،      رشد به  مـا رو  
 تمركز كار و  نحوة سكونت، وجود بازارهاي    تحـول در   .كنـند  مـي  اقتصـادي خـود اضـافه     

مقررات  ولي قوانين و   .كـرده است   را شهرنشـين     جمعيـت  ةعمـد  رفاهـي،   هـاي  فعاليـت 
نشان خود را    اساس شرايط ساختاري خود،    همچنان و بر  مديريـت شهري در كشور ما،       

هايي   چنين مديريت  ةهاي بسيار قبل بر نحو     گـيرد كـه از دهه      از آنچـنان ضـوابطي مـي      
چارچوب ضوابطي عمل    سـاختار مديريتي شهرها به طور عمده در       . حـاكم شـده اسـت     

مديريت امروزه،  . كـه امـروزه بـا تحوالت مديريت شهري تفاوت بسياري دارد            كـند  مـي 
 بهبود شبكه راه ها،     سازها، پاية صدور مجوز براي ساخت و      طور عمده بر   شـهرهاي مـا به    

 گسترش فضاهاي سبز،   آوري زباله،  جمع روشنايي معابر،  زيربنايي،  اقدامـات عمرانـي و    
شهر تهران  شهرها مانند بعضي تنها در.اي قرار دارد توسعه طرح هاي عمراني و    بر  نظـارت 

اي همانند نهاد   امر ازگستردگي بيشتري برخوردار شده و بعضي از اقدامات         ه دامنة  ك است
بهسازي شهري در آن ها پاي گرفته        فرهنگي و هنري و زيباسازي و مؤسسات نوسازي و        

محتواي  مسايل موجود،  بر رسد كه براي بعضي از آن ها نيز بنا         چنيـن به نظر مي    . اسـت 
هاي  ري از اقدامات از ضوابط برنامه     بسيا. كند نظـر درسـطحي محـدود عمـل مي         مـورد 

 . عميق برخوردار نيست  مدون و
 مشـكالت مديريـت شـهري در شـهرهاي كشـور ما، ازجوانب مختلفي قابل بحث و        

هرها از تخصـص الزم در زميـنة مديريت تشكيالتي و            شـ  مديـران اغلـب   . اسـت بررسـي   
وراهاي اسالمي  ش .مديريت شهري برخوردار نيستند    آشنايي عملي با فنون شهرسازي و     

شهر، ازجمله نهادهايي است كه در طول چند سال اخير واقعيت يافته و تجربة جديدي               
آنـان درحقيقت    .اسـت كـه بـرنحوه اداره شـهر ومديريـت شـهري نظـارت مـي نمـايد                  

مردم شهر   صالح شهر و    كه در آنچه كه خير و      هستندنمايندگان اقشار مختلفي از شهر      
هـنوز به استثناي شوراي اسالمي شهر،       .پـردازند  ري مـي  گـي  را درپـي دارد، بـه تصـميم       

هنوز هم تشكيل   . شـوراهاي ديگـر مرتـبط با آن درسطح شهرهاي ما پاي نگرفته است             
اي و شوراهاي منتخب استان      اي و محله   ناحيه اي و  شـوراهاي اسـالمي منتخـب منطقه      

كالت نقش مهمي در رفع مش     حيطة اختيارات خود،   توانـند برحسـب وظـايف و       مـي  كـه 
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 ها را در   بهـبود شرايط آن    خـود،   منتخـب  ةحـوز  عـنوان نمايـندگان    بـه  داشـته باشـند و    
 . اقتصادي و كالبدي به پيش برند، تحقق نيافته است هاي اجتماعي و عرصه

هاي مديريت شهري،    آشنايي كافي با عرصه    ضمن عدم  مديران شهري اغلب شهرها،   
اين  اداري، پاگير ند و مقررات دست و    آشنايي ندار  شهر وپـنهان  مسـايل پـيدا     اغلـب بـا   

گيرد،  هايي كه از طريق آن ها صورت مي اقدامات و برنامه. سازد مشكالت را دوچندان مي   
اي و با وجود مشكالت   اغلب آن ها به صورتي سليقه     . عمق الزم برخوردار نيست    اغلـب از  

 . پردازند يبه كار م ها دارد، ساختار اداري كه نقش مهمي در اجراي درست برنامه
هدايتي شهرداري ها را داشته باشند،  اگرچه دولت ها بايد نقش پشتيباني، ارشادي و  

هاي آن ها بدون توجه به منافع و يا مضراتي كه براي شهر دارد، برامور شهرها  ولي برنامه
مسـايل سـاختاري و تشكيالت موجود شهرداري ها       ايـن مـورد بـه      .سـايه افكـنده اسـت     

دولتـي يا    سـازي توسـط بخـش      هـاي مسـكن    عـنوان مـثال در بـرنامه       بـه  .گـردد  بازمـي 
گـيري در ايفـاي يك نقش اقتصادي براي شهرها، شهرداري ها كمترين نقش را           تصـميم 

درحالي كه براساس فنون پيشرفته مديريت شهري، اين شهرداري ها و شوراهاي            . دارنـد 
ها و  ي اين برنامهسرنوشت شهرها دخالت داشته و با اجرا  كـه بـايد بـر     هسـتند   شـهري   

. مقرراتـي كـه منافع شهرها را به دنبال داشته باشد، موافقت نمايند             براسـاس ضـوابط و    
بلكه بايد  . اي اتخاذ كنند   شهرداري ها چنين تصميماتي را معموالً نبايد به صورت سليقه         

هايـي كـه بـراي شهرها تدوين شده و اهدافي كه مشخص گرديده، به                برمبـناي بـرنامه   
شـهرداري هـا يعنـي مردم شهرها حتماً منافع خود را    . زهـاي الزم بـپردازند   صـدور مجو  

هـاي جديدي كه براي شهر آن ها تدارك ديده           شناسـند و بـايد بـا وصـلت         مـي بخوبـي   
گيرد،  هراقدامي كه براي شهر صورت مي      .شود، آشنايي و پيوند مناسب داشته باشند       مي

دراين ميان ، آنچه كه به نفع شهر        .  سازد هاي شهر هماهنگ   بايد برنامه خود را با برنامه     
 . نيست، نبايد به مرحلة اجرا در آيد

از جملـه مشـكالت ديگـر مديريـت در اغلـب شهرهاي ايران، فقدان نيروي انساني                 
 كاركنان شهرداري ها را يا افراد فاقد تخصص تشكيل مي دهند، يا ةعمد. متخصص است

بـا مشخصــات   ة شـغلي آن هــا، تخصــص، رسـته و حــوز داشـتن   وجــود بـا كسـاني كــه  
اي از آنان داراي تحصيالت عالي و تخصصي         عمدهبخش  . شان همخواني ندارد   تخصصـي 
از نظر اداري،   . اند دهـند براساس تجربه آموخته     بلكـه آنچـه را كـه انجـام مـي          . نيسـتند 

سـاختاري بوروكراتـيك بـرتمام ضوابط شهرداري ها حاكم است، كاغذبازي و روال انجام      
 ه گي طريق روزمر  انجام امور را به    ا، بسياري از شهرداري ها را دركالفي سردرگم و        ه برنامه

هاي بلندمدت، دورنگرانه براي     شهرداري ها به طور عمده فاقد برنامه      . گرفـتار كرده است   
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هاي  اسـت كه فقط به تنظيم برنامه       ال اخـير  سـ تـنها در چند    .ندهسـت شـهرهاي خـود     
ارتباط نهادهاي دولتي    .ا اقـدام گـرديده اسـت      سـاله آنهـم بـراي بعضـي از شـهره           پـنج 

در قالب انواع   . ريـزي و عمـران شـهري از وضـوح بـرخوردار نيست             شهرسـازي و بـرنامه    
به مرحله اجرا درمي آيد      ها، تصميماتي براي شهرها گرفته مي شود و        طـرح هـا و برنامه     

قش چنداني   اهالي شهر ن   ةكـه شهرداري ها و شوراهاي شهري به عنوان نمايندگان قاطب          
 كه  فني  تخصصي و   در شـوراهاي مختلف    هـا،  ْ بـرنامه  ايـن طـرح هـا و      . در آن هـا ندارنـد     

رسد و  تصويب مي ، براي شهرها بهاستوالن يا نمايندگان ادارات مربوط   ومتشـكل از مس   
اي و خيرات و مبرات شهر، ملزم به اجراي آن ها            شهرداري ها بدون توجه به منابع بودجه      

اي در كشور و از      هاي توسعه  كه از آغاز برنامه    نگري ورد از ساختار بخشي   ايـن م  . هسـتند 
نمايندگان ادارات يا نهادهاي مختلف در      . وجـود داشـته است      آغـاز شـده،    ١٣٢٧سـال   

ها را با حوزة مديريتي      ها فقط ارتباط طرح ها و برنامه       مـرحلة تصـويب طـرح هـا و برنامه         
 . كنند خود دنبال مي

ان بخشي نهادها با يكديگر وعدم ارتباط منسجم با شهرداري ها،           فقـدان ارتـباط مي    
هاي بارز آن،  از نمونه. نتايجي نه چندان رضايت بخش براي شهرها به دنبال داشته است

انجـام خدمـات مخـتلف عمومـي و زيربنايـي توسط نهادهايي است كه هريك از آن ها،                   
 خود را به اجرا در ةو برنام  رندهـا و معابـر شـهر را بـر عهـده دا             پوشـش سـطح خـيابان     

كنند و  طريق انعقاد قرارداد به شهرداري ها واگذار مي       كارها را از   ةآورند و سپس بقي    مـي 
با انعقاد قرارداد ديگري تسطيح سطح آسفالت را به          شـهرداري هـا نـيز بـا تأخير بسيار،         

 ،هـا اهميت دارد    از انجـام كـار درسـت بـراي آن          كارانـي كـه سـودجويي بـيش        مقاطعـه 
يكبار به دليلي برداشته    چند وقت   روست كه سطح آسفالت معابر هر      از اين . گذارند وامـي 

وجود موج مانند   . دهد هاي نامناسب، كارآيي الزم خود را از دست مي         شود و با وصله    مي
كارگيري  ها و گذرها، نتيجه به اندازهاي نامتعادل درخيابان آسفالت برسطح معابر و دست

 طور عمده ايجاد تأسيسات زيربنايي اعم از آب و برق و گاز و             به. تهايي اس  چنيـن روش  
ترين  مقدم ترين و  شهري از اصولي  ةآوري آب هاي سطحي كه در هر برنام        جمـع  تلفـن و  

صورتي  اي به  ها و ارتباطات ميان بخشي و بودجه       دلـيل فقدان برنامه    اقدامـات اسـت، بـه     
معابر شهرها   ها، اغلب راه ها و     ناوب برنامه اين مورد در اثر اجراي مت     .  دهد مي رخ   موضعي

 . و مردم شهرها را به طور روزمره با مشكالتي دست به گريبان مي سازد
، ارتباط اين شهرها    راقدامات شهري و شهرسازي در اغلب شهرهاي كشو        ها و  برنامه

هاي غلط شهرسازي    اجراي برنامه  .را با محيط طبيعي خود دستخوش بحران كرده است        
 است  هاي تفصيلي  برنامه مقـررات سـاختماني و     شـالودة آن هـا بـرخالف ضـوابط و         كـه   
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

بيشتر موارد ظاهري مانند تخلف     ) مسـايل اساسي وساختاري شهر       جـاي توجـه بـه      بـه (
كند،  سـاختماني در برابـر سطح زيربنا يا پيشروي در معبر يا سطح طبقات را دنبال مي                

در . درو ساخته است   اتفاقات طبيعي رو   ابربر پذيري بيشتري در   شـهرهاي ما را با آسيب     
 مقاومت بناها در برابر به استحكام و اي از ضـوابط ساختماني شهرداري ها،     كمـتر بـرنامه   

 توجه  منظرسازي شهري،  هاي محيطي و   زلزـله، سـيل، طوفـان، رعـد و بـرق، آلودگـي            
قط با حدود گيرد، آن است كه ساختمان ف آنچه در اين باره مورد توجه قرار مي      .شود مي

 ةطور عمده نظارتي بر نحو     به. و ثغـور مصـوب تـراكم سـاختماني همخواني داشته باشد           
كه آن ها   (در ساختمان   ) پاركينگ(ها يا محل توقف اتومبيل       ريزي ها و بتون   كاري جـوش 

 . گيرد صورت نمي) گردد نيز با پرداخت جريمه مرتفع مي
ا بايد در گسترش نامناسب در اراضي ر داليل آن اند، گير شده اغلب شهرهاي ما سيل

 آسفالت بر سطح ةپسـت، پوشـش كـامل سـطح معابـر توسـط آسـفالت و ريختن دوبار            
مسيل ها   ها و  گيري غلط معابر، محدود ساختن حريم رودخانه       آسفالت قبلي، نحوه شكل   

هاي اجرايي از تعمق     در اين مورد بسياري از برنامه     . و مـواردي مانند آن ها جستجو كرد       
هاي  در حـال حاضر اغلب شهرداري ها در برابر بروز بحران          . زم بـرخوردار نـبوده اسـت      ال

هاي غلط عمراني  طبيعـي نـه تـنها بـرنامه جـامع و گويايي ندارند، بلكه با اجراي برنامه               
 . وساختماني بر دامنة گسترش آن ها مي افزايند

ازي و ايجاد شهرسازي فقط بولوارس (نويسـنده بـه خاطـر نـدارد كـه ايـن گفته كه           
سازد كه گفتة    ولي خاطر نشان مي     از چه كسي است،    )مـيدان در ورودي شهرها نيست     

جوهره تعريف شهر را با      مـامفورد كـه وظـايف شهرسـازي نظارت برجان شهرها است و            
هـاي خودرو،    رشـد بافـت   . خـود دارد، بـيان گويايـي از شهرسـازي مـا و زمـان ماسـت                

هاي فاقد زندگي، ايجاد     مستحكم، گسترش محله  نشـيني، ايجـاد سـاختمان هاي نا        زاغـه 
فقدان  هوا و صدا،   آلودگي جمعيتي، همراه با موجي از تراكم ساختماني و       بناهاي زشت، 

همراه با   هويت و  زا و بي   اي، دركنار ساختمان هاي خشونت     نيازمـندي هـاي اساسي محله     
ند، روز به روز    ا طور عمده در شهرهاي بزرگ پاي گرفته       سـاختمان هـاي مرتفعـي كـه به        

نمادي از شهرسازي ما     سازد، ترمي شهرها محروم   مردم شهرها را از منظر طبيعي اطراف      
هاي شهري،   مبلمان. گرديده است ) جاي مسكن  به( هاي بزرگ  و ايجاد خوابگاه    در بسـط  

جاي ترويج فرهنگ واالي همسايگي و شهروندي و هويت محيطي،           صورتي ظاهري به   به
همان ه  ب محصول يا   اي براي انواع تابلوهاي تبليغاتي براي فروش فالن        به فضاي گسترده  

بدون . هاي تخليه چاه و فاضالب تبديل شده است        كـالس تقويتـي كـنكور يـا برچسـب         
تركيب نما و سبك و رنگ  ها و سازي خيابان  نه بر بدنه   توجـه بـه نقـش طراحي شهري،       
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ه نقش طراحي شهري در   بـا يكديگـر نظـارت درسـتي صـورت گرفته و ن             سـاختمان هـا   
دار كردن كالبد شهر و ايجاد فضاي مناسب براي عرضه فضاهاي مناسب آن مورد        معنـي 

آنچـه كه انجام شده آن است كه روز به روز از سطح پياده روي              . گـيرد  توجـه قـرار مـي     
به نفع سطح سواره رو كاسته شده       ) گيرد كه طراحي شهري براي آن صورت مي      (معابـر   

هاي موجود از يكديگر جداگرديده و روز به         محله ها، عيت نادرست بزرگراه  و با تعيين موق   
در اين باره مديريت    . روز ارتـباط سـوارگان بـا سـاكنان شـهرها به حداقل رسيده است              

هـاي شهري برنامه درستي در دست        محلـه  شـهري بـراي انسـجام اجتماعـي شـهرها و          
به . از كنار آن ها عبور شده است      اي   صورت سليقه  اگر هم وجود داشته، به    . نداشـته است  

ها در مبلمان شهري و زيباسازي شهر دخيل         ايـن مـورد فكـر نشـده كـه آيا بايد سليقه            
مبنايي براي   هويت شهر،  باشـد يـا نظـرات و افكـار و اعـتقادات مردم وحفظ ارزش ها و                

 . به حساب آيد ها زيباسازي
مديريت كاربري   هري، به هاي مديريت ش   نكات قابل اهميت ديگر در عرصه      جملـه  از

هاي جديد شهري    در طرح هاي تفكيك زمين براي بافت      . گردد زميـن در شـهرها باز مي      
اساس تفكيك بيشتر زمين مسكوني و       هاي شهري بر   بـه طـور عمـده محـتواي كاربري        

بدون توجه به نيازمندي هايي همچون مدرسه، پارك، مسجد، راه، توقفگاه عمومي، مركز 
 پياده، فضاي باز و فضاي سبز معطوف شده و در طراحي ساختمان ها              خريد، مسير عبور  

اغلب شهرها  . تـراكم سـاختماني، نقـش و سـيماي محيط تأثير چنداني نداشته است              و
اين خود عالوه بر نارسايي در بخش خدمات        . انـد  صـورت تـك مركـزي باقـي مـانده          بـه 

دا و هدر رفتن سوخت و      نتيجه آلودگي هوا و ص     عمومـي، بحران رفت و آمد سواره و در        
چنانچه مديريت شهري به نحو درستي برساختار شهرها        . وقـت را به دنبال داشته است      

وجود مشكالت اقتصادي   . جلوگيري از بروز اين نارسايي ها بود       كرد، عاملي در   نظارت مي 
اي بـراي شـهرها، كـار را بـراي بسـياري از آن ها به جايي رسانيده است كه با                      و بودجـه  
بيني شده، يا با     هاي كاربري زمين پيش    مـازاد تراكمـي كه اعتدال آن در برنامه        فـروش   

دريافـت جريمه براي بسياري از تخلفات ساختماني يا صدور مجوز براي هرگونه ساخت              
ها،به تنظيم   محلـه  وصـدا، و بـرهم زدن آسـايش سـاكنان در           سـاز و بـا هـرگونه سـر         و

 بپردازند، اين مورد براي بسياري از شهرها به         هاي خود  ْ هاي مورد نياز براي هزينه     بودجه
.  آن فردي است كه براي تأمين مخارج خود به فروش اعضاي بدن خود دست بزند               ةمثاب

يافـتة خـود به انجام چنين اقداماتي         ويـژه در بافـت سـنتي و سـازمان           مـا بـه    يشـهرها 
صورت پيوندي هايي را بدون ارتباط با ساختار و شرايط محيطي به    يازيده و محله   دسـت 

مجاز دانسته  همراه با جماعاتي جدا از يكديگر        اي بـر محـيط پـيرامون خـود و          و عاريـه  
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

هاي جديد،  هاي عريض در بافت خيابان. ها وجود ندارد  راهةسلسله مراتبي در شبك. است
 ةدر ادام  خدماتي شهر،  ماندن مراكزاداري و تجاري وكاري و      بـا توجه به تك قطبي باقي      

مملو از   عرض و  ها و معابر كم     بافت هاي متمركز ومتراكم، همراه با خيابان       مسـير خود به   
هاي  ارتباطـي بيـن توليدكنندگان اتومبيل با برنامه        .ماشـين رسـيده اسـت      جمعيـت و  

شهرها، اگر چه اين امكان وجود داشت كه از بروز        در بسـياري از   . ردشـهري وجـود نـدا     
. هايي قد برافراشته و تشديد شده است       بحـران رفت و آمد جلوگيري شود، چنين بحران        

راحتي وارد  ه  ها ب  در اثـر ايجـاد رقابـت ومسـابقات تولـيد و فروش اتومبيل، اين فرآورده               
. شـهرها شـده و معابر شهري را به پاركينگ بزرگي مملو از ماشين تبديل ساخته است                

حـال آن كـه مديريـت شـهري بـايد حتـي در زمينة صدور مجوز ورود تعداد مشخصي                    
نقل عمومي   هاي استفاده از وسايل حمل و       شـهرها، دركنار گسترش دامنه     بـه اتومبـيل   

 سفر در شهرها را به حداقل برساند،  هاي كاربري زمين كه نياز به  تنظـيم برنامه   سـالم و  
هاي هادي، جامع    اغلب شهرهايي كه داراي برنامه     در .گيرنده باشد  تصميم نظر و  صـاحب 

ها به اعتدال در      دراين برنامه  اصـوالً توجـه بـه آن كـه         و بـا  هسـتند   تفصـيلي شـهري      و
نسبت  موقعيت هركاربري به   و جايگاه و  مـي شود    هـاي كاربـري زميـن پرداخـته          بـرنامه 

اين مورد  . شود گردد، اقدام به تغيير كاربري آن ها مي       مي  هاي آن تعيين     عملكـرد حـوزه   
هاي  گيري ازي درتصميم  كافي شهرس  ةكارآزمود ن كارآمد و  اخالء وجود متخصص   از   نـيز 

مـربوط به تغيير كاربري زمين، افزايش تراكم و طبقات ساختماني، انهدام فضاهاي سبز              
ها و ظرفيت    مساحت راه  و باغـات شـهري، ايجـاد يـك كاربـري بدون توجه به عرض و               

چنين اتفاقاتي نيز برخالف مقررات وفنون . شود  ميناشـي فضـاي موجـود بـراي آن هـا،      
ت كه بايد كار خود وكار شهر را با تعمق، ژرف نگري و آينده نگري               مديريـت شهري اس   

 . الزم همراه سازد
هاي كامل وضع موجود شهر نيستند، هنوز        شـهرهاي مـا به طور عمده داراي نقشه        

 مصالح ساختماني شهر، كيفيت،  طور دقيق جايگاه جنس هاي همزماني كه به جاي نقشه 
هاي اراضي ثبتي،     نقشه ةمجموع سـاختماني،  تمقاومـت بناها،طـبقا    مـيزان ايسـتايي و    
هـا، پراكندگـي درسـت مراكز خدماتي، تراكم ساختماني و موقعيت             سلسـله مراتـب راه    

تأسيسـات زير بنايي و نحوة استقرار جمعيت در ساختمان ها را نشان دهد، در شهرهاي                
رايط و با شاست  هايي وجود داشته باشد، قديمي       مـا خالـي اسـت، اگـر هم چنين نقشه          

حتي در شهرهاي بزرگ ما، در هنگام مراجعة ارباب رجوع           .موجود شهر همخواني ندارد   
هايـي استناد مي شود كه سازمان        بـراي تعييـن موقعيـت سـاختماني خـود، بـه نقشـه             

برداري در سال هاي بسيار قبل تهيه كرده و با شرايط موجود كاربري زمين شهر،                نقشـه 
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ـ    اين زمينه را براي شهرهاي بزرگ از نظر دور      درد  كُنتـوان پيشـرفت      نمـي . داردوفـق ن
 . داشت، ولي قدر مسلم آن است كه دراين موارد جاي كار بسياري وجود دارد

هاي مشكالت موجود در مديريت شهري دركشور ما         مطالبي كه باختصار در عرصه    
  يك تنهااين موارد   . گرديد ، به طور عمده به مسايل كالبدي شهر مربوط مي           ذكر شد 

قسمت از اقداماتي است كه اجراي درست آن ها از وظايف اصلي مديريت شهري در                  
جان كالم آن است كه كارآيي مديريتي شهر درچارچوب         . شود شهرداري ها محسوب مي  

در اين زمينه، مديريت شهري عالوه بر        . نمايد مي مسايل اجتماعي و اقتصادي آن رخ      
و تحقق بخشد كه    ببيند  هايي را تدارك      برنامه آن كه بايد حافظ منافع شهرها باشد، بايد      

 سطح فرهنگ عمومي، حفظ ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي مثبت،          ينتيجة آن به ارتقا   
 سازي و  اجتماعي، سالمت جامعه، زمينه    اعتدال در زيست سالم مردم، رفاه عمومي و         

، رفت  مشاركت در حل مشكالت مسكن، بيكاري، جرم و جنايت، اعتياد، تفريح، تحصيل           
هاي آموزش،   نهادهاي ذيربطي كه در زمينه      عالوه بر . و آمد و مانند آن ها منجر شود       

هاي تحقق   گيرند، مديريت شهري بايد زمينه     درمان، رفاه، درآمد و فرهنگ تصميم مي       
مديريت شهري بايد گسترش آموزش را      . ها را آماده نمايد    اهداف مورد نظر دراين عرصه    

گسترش  بسط و . اي كليه اقشار و در سنين مختلف آماده نمايد         بر ها و   زمينه ةكلي در
مراكز فرهنگي از جمله وظايف ديگري است كه بايد در مديريت شهري مورد توجه قرار               

سالمت مردم، رواج بهداشت، نظارت برحفظ سالمت روحي و رواني ساكنان                . گيرد
 شهرها در قالب     مردم. گردد هاي برخورد با شهر، به مديريت شهري بازمي           درعرصه

تماس با شهر دچار      اقشار مختلف اجتماعي نبايد از زندگي، رفت و آمد و             گروه ها و 
ي مطمئن همراه    ا مديريت شهري بايد مردم شهرها را از آينده       . هراس شوند  اضطراب و 

اگرچه تأمين بسياري از     . ا و صميميت هاي اجتماعي برخوردار سازد        هتبا بسط مودّ  
عهده نهادهاي ديگر است، ولي      اجتماعي و فردي و شخصي مردم بر       نيازهاي عمومي و  

همكاري و   تدوين برنامه، و با     تالش و با    نهايت سعي و    مديريت شهرها بايد در     
 تحقق اهداف اجتماعي، اقتصادي، تأميني، رفاهي، آموزشي، درماني، و          ةمساعدت، زمين 

 بزرگي به نام شهر     ةخانواد  در مردم شهرها . باالخره فرهنگي اين نهادها را آماده نمايد       
همان گونه كه   .شوند خانواده محسوب مي    يس اين يكه شهرداري ها ر    كنند زندگي مي 

يس خانواده در زمينة تأمين مسكن مطمئن، مخارج، سالمت، حفاظت، تربيت، درآمد          ير
كند، مديريت شهري نيز بايد از       خانواده خود تالش مي   افراد  امثال آن ها براي يكايك      و

مديريت شهري بايد با    . حراست نمايد  حفاظت و همين صورت   به   يكايك مردم شهر،  
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

نشيني، اعتياد، جرم و جنايت، بيماري،          جايي براي زاغه    هاي درست،  تدوين برنامه 
 . خانماني باقي نگذارد بيكاري و بي

پذيري و   گيري بافت ها، نقش     شكل ةمديريـت شهري بايد بر سرنوشت شهرها ، نحو        
 يارتقا معيـت، نيازمـندي هاي عمومي و زيربنايي، حفاظت از محيط زيست و             ج ةانـداز 

گونه شد، شهرها از مشكالت رهايي       اگر اين . هـاي اجتماعـي ناظـر وحـاكم باشد         هويـت 
 . خواهند يافت

  در دورة قاجـار و گسترش آن از دوران پهلوي، با           ١شـهرهاي مـا  از آغـاز نوگرايـي         
هاي كالبدي شهرها ، به صورتي ناقص        ن ها در عرصه   مقرراتي كه اغلب آ    تدوين قوانين و  

 از نظر   است،تدويـن شـده و فقـط بـراي زمـان خـود و فناوري زمان خود مناسب بوده                    
هنوز هم هنگامي كه    . تشكيالت شهرداري به نحوي محدود عمل كرده است        سـاختار و  

 رض و آيد، در ذهن بسياري، مجوز ساخت، پايان كار، عوا         نـام شـهرداري بـه مـيان مـي         
. شود ها تداعي مي   آوري زباله، دفن اموات و آسفالت خيابان       جمع آبدهي درختان،  تخلف،

حـال آن كـه وظـايف شهرداري ها بسيار فراتر از آن چيزهايي است كه به بعضي از آن ها     
 . بنابراين بايد به تحول ساختاري درمديريت شهري پرداخت. اشاره شد

اكناف بافت هاي    شهري در اطراف و     رشد ودبا وج در بافـت هـاي جديد شهرهاي ما         
اين موارد ضمن آن كه ميان      . سـنتي، بـراي مسـايل اجتماعـي فكـر چنداني نشده است            

بافت هاي جديد و قديم به حالتي متضاد جدايي افكنده، نه بافت هاي قديم را به تحول و 
ايطي كه در آن    نه بافت هاي جديد از آنگونه  شر        همپايي با نيازمندي هاي روز واداشته و      

بـزرگ تريـن اقدام     . بـه ارزش هـاي اجتماعـي بهـا داده شـود، بـرخوردار سـاخته اسـت                 
هاي برق و     تعبيه شبكه  ، برخورد با بافت هاي جديد، درختكاري      ةعرص شـهرداري هـا، در    

كه كدام هويت و     اين. گـذاري براي ساختمان ها بوده است       آب، آسـفالت معابـر و پـالك       
گيري است، يا چه      قالـب بافـت هـاي جديـد درحـال شـكل            كـدام زميـنة اجتماعـي در      

بـندي شـهري وكـدام بافـت و با چه خصوصيت درحال به وجود آمدن است،                  اسـتخوان 
ها در لواي آن بوده كه تفكيكي صورت          برنامه ةعمد. موضـوعي كـم اهميـت بـوده است        

نند با  گـيرد، سـرپناهي ساخته شود، معبري آسفالت گردد تا ساكنان غريبه و آشنا بتوا              
حتي ما به معناي اخص كلمه      . اتومبـيل از خانـه تا هر نقطه ديگري از شهر را بپيمايند            

 كه  »خياوان« يا   » خيابان«به جاي   و  ارتباط يافتن اهالي با هم       بـه جـاي مركز محله و      
 »معبر« )١٤٦٥: ١٣٦٢معين ،   (عـبارت از يـك فضـاي تـوأم با درخت و آب روان است،                

 توقفي كه بتواند پيوندهاي     ؛يعنـي محـل عبور و نه توقف       » برمعـ «مـراد از    .ايـم  سـاخته 
                                                      
1 Modernism 
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. كند اجتماعـي را در قالـب تمـاس سـاكنان و در قالـب افـراد پـياده بـا يكديگر تقويت                     
روها به اندازه كافي جا و مكان        همين معابر، براي پياده    همان گونه كه بيان شد، حتي در      

د شهرها موردي عادي است و در  در بافت جديذكر شد،مواردي كه . وجود نداشته است 
 . تري در حال تكرار است شهرهاي جديد كشور نيز در سطح وسيع

بـه طـور كلـي در شهرهاي عمده ما به جاي مسايل اجتماعي، به مسايل اقتصادي                 
چنيـن مـوردي، تأثير خود را حتي بر شرايط بافت هاي سنتي بر      .گـرديده اسـت   توجـه   

ر اغلب شهرهاي بزرگ ما درحال تبديل به زندگي         گرا د  زندگي جمع . جاي گذارده است  
هاي مشخص روز به روز با مجوز شهرداري ها          بندي هايي كه در قطعه    خانه. فردگرا است   

ساختمان هايي كه به     د،نرس  و به فروش مي    وندشمي  تخريـب و بـه چـند طـبقه تبديل           
رويد،  قارچ مي درميان بافت هاي موجود به مانند        ق در گوشه و كنار شهر و      حالـت مطـبّ   

ذهن تداعي   آيـا جـز اسـتيالي اقتصاد بر فرهنگ و عوامل اجتماعي مورد ديگري را در               
. ايم ايم و به مسايل اجتماعي حاكم بر آن توجهي نكرده          كند؟ ساختمان ها را ساخته     مـي 

 هاي كارمديران شهرداري ها قرار گيرد،      آنچـه كـه بسـيار مهـم اسـت و بـايد در بـرنامه               
هاي   آن در برنامه   فراواننقـش    جامعـه شناسـي و     روانشناسـي و  ي   هـا  گسـترش بخـش   

هاي شهري و مديريت شهري بايد       از ايـن جهـت تمـام بـرنامه        . مديريـت شـهري اسـت     
مبناي الگوهاي مثبت رفتاري     براسـاس مطالعـات روانشناسـي و جامعـه شناسـي و بـر             

 . سازي آن ها تحقق يابد ساكنان و بهينه
 

 گيري و پيشنهاد  نتيجه
لبي كه در مبحث مباني نظري آمد، از آن جهت بود كه شهرها از نظر مديريت                مطا

ا، سياست ها ومديريت شهرداري ها       ه اداره شوند وتاچه اندازه تصميم    بايد  شـهري چگونه    
. كالبدي باشد   شهري، اعم از اجتماعي و اقتصادي و       ةگشاي مسايل عديد   توانـد گره   مـي 

هاي   در ايران با مباني نظري، اجراي برنامه       شهري هاي مديريت  درعرصـة سنجش قابليت   
دراين مورد، اغلب شهرداري ها با مسايل شهري به طور          . استمديريتي شهر در مغايرت     

سكن وار از كنار    عمران شهري توجه كرده و به صورت مُ        هاي كالبدي و   عمـده به عرصه   
 . آن گذشته اند

عتي جهان، به آن اشاره     نحـوه فـائق آمدن شهرداري هاي كشورهاي ردة اول صن           در
تصويب آن توسط     نخسـت در لـواي تنظـيم لوايح و         ةشـد  كـه شـهرداري هـا در درجـ           

 شهرها از طريق تنظيم برنامه      ةآنان براي آيند  . كار كردند  گذاري آغاز به   نهادهـاي قـانون   
 يا محو واحدهاي مسكوني غير بهداشتي و ارتقا        ب .كار پرداختند  بـراي وضـع موجـود به      

 لزوم تحول مديريت شهري در ايران
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 شهري، در درجه نخست به ايجاد تأسيسات زيربنايي براي شهرها اقدام            سـطح بهداشت  
تا از اين طريق برنحوه قيمت       شـهرداري هـا مـالك اراضي اطراف شهرها شدند         . نمودنـد 
 شهري نظارت كامل داشته ةتوسع مند كردن رشد و قانون گيري بافت ها و   شـكل  زميـن، 
 شهري از مقدم ترين اقدامات ةر برنام در حالي كه ايجاد تأسيسات زيربنايي در ه       . باشند

 ما در شهرهاي خود، اجراي تأسيسات زيربنايي رابه آخرين لحظات و          ،  رود بـه شمار مي   
سراسر تاريخ قرن نوزدهم اروپا      .ايم حتي سال ها بعد از ايجاد بافت هاي شهري واگذاشته         

اعتدال در  هويت بخشي، بهداشت بصري ،        زيباسازي شهر،  ةمجادله در زمين   بـه بحث و   
گـيري بافت هاي سالم از طريق         شـكل  ةرفـع مشـكالت اجتماعـي، نحـو        قيمـت زميـن،   

متأسفانه شهرهاي ما   . اقشـار مختلف مردم گذشت     ازبرخاسـته   انجمـن هـا و شـوراهاي        
مراد آن نيست كه با توجه به تفاوت فرهنگي          .اند ازتجارب تاريخي استفاده الزم را نكرده     

به الگو برداري غلط و تقليدي از كشورهاي ديگر          كشورها،ديگر   و محيطـي بين ايران و     
اي  كشـور ما از غناي گسترده      بـه ويـژه آن كـه فرهـنگ شهرسـازي در           . پرداخـته شـود   
شهرها  را بسيار پيش از قرون نوزدهم و  ما در شهرهاي گذشته خود، باغ. برخوردار است

ي مناسبي برخوردار بوده    هاي شهري ما از انسجام اجتماع      محله. ايم بيسـتم تجربه كرده   
كه اتومبيل بر    هنگام   نظـري بـه بافـت هاي باقيمانده در شهرهاي گذشته، تا آن            . اسـت 

حتي در آخرين تحوالت قبل از آغاز       .  مؤيد چنين نظري است     بـود،  آن هـا غلـبه نكـرده      
مند  شهرهاي ما بسيار ضابطه    تأثير آن بر پيكره و روال امور شهري،        ايران و  مدرنيسم در 

)  ميالدي ١٨٠٨( هجري قمري    ١٢٢٣شهر جديد اراك كه در سال       . كار پرداخته اند  به  
اي برمبـناي معيارهاي اجتماعي، ساختار       آبـاد، بنـيانگذاري شد،شـالوده      نـام سـلطان    بـه 

ريزي براي تعداد مشخصي از جمعيت       اي و برنامه   محله كالبدي سلسله مراتبي شهري و    
حتي براساس فن موجود    . ط را در خود داشت    از شرايط محي  برخاسته  و بـا بافـت هايـي        
 . ) ٨١ :١٣٧٥شيعه ، (  تأسيسات زيربنايي در آن پرداخته شدةزمان، ابتدا به تعبي

شهرها، رشد   تحـوالت جمعيتـي چـند دهـة اخير دركشور ما و افزايش مهاجرت به              
اجتماعي و   مسايل كاربري زمين، خصوصيات فرهنگي و      سـريع بافت ها را بدون توجه به       

ضعف در مديريت شهرداري ها و ساختار تشكيالتي   . شـرايط محيطي در پي داشته است      
ي، انجـام اقدامـات رو بنايـي وا داشته و از گسترش             ه گـ  آن، شـهرداري هـا را بـه روزمـر         

 .كالبدي دور ساخته است    هاي اجتماعي و اقتصادي و     عرصه فعاليـت هـاي زيربنايـي در      
ديريت شهري پرداخت و اين مديريت را با دانش         هاي م  عرصه بنابرايـن بايد به تحول در     

 و از وظايف ردهاي پراهميتي كه امروزه برعهده آن ها قراردا تحـوالت روز و نقش   فنـي و  
 . آن ها به شمار مي رود، مجهز ساخت
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چـارچوب تحـول مديريت شهري درايران، ابتدا بايد ساختار تشكيالتي مديريت             در
كاركنان  ايي بـه مسايل بايد در مديريت و       تخصـص و آشـن    . شـهري را مـتحول سـاخت      

شـوراهاي شـهري بايد افرادي آشنا با مسايل اجتماعي و         . شـهرداري هـا گسـترش يـابد       
 مديران شهري بايد بر   . مـنافع شـهر را مورد توجه قرار دهند         د و اشـن اقتصـادي مـردم ب    

صوب را هاي م اي كه اساس برنامه  هاي مصوب شهر و بدور از هرگونه سليقه        اساس برنامه 
كارگيري سياست ها و    ه  ها بايد در ب    عمدة سليقه . كار پردازند  به الشـعاع قـرار دهد،     تحـت 
. كند، معطوف شود   هاي مصوب را تسهيل مي     هايي كه تحقق اهداف و برنامه      مشـي  خـط 

طرح هاي شهري نيز بايد برمبناي ساختار محيطي، اصول شهرسازي           در هميـن رهگذر،   
دراين مورد  . ي و فرهنگـي و رفـاه اجتماعـي پـاي گيرند            ارزش هـاي اجتماعـ     يارتقـا  و

 سطح فرهنگ شهري، و ايجاد محيط هاي سالم از جمله وظايف خطير يهاي ارتقا برنامه
 اصـالح ساختار ارتباط نهادهاي دولتي و شهرداري ها با    . مديريتـي در شـهرداري هاسـت      

شوند،  ا محسوب مي  شهره رسمي  توجه به آن كه شهرداري ها يكي از مهمترين نهادهاي         
 شهر عالوه بر تأييد     ةهاي مربوط به شهر و آيند      تصويب برنامه . بسيار ضروري خواهد بود   

نهايت  ط كه اعضاي آن ها را متخصصان امر تشكيل داده است ، در            تبهاي مر  كميسـيون 
 .  برسدآن هابايد به تأييد مردم ونمايندگان 

هاي  ايد سلسله مراتبي درعرصه   هاي كاربري اراضي شهري ب     طور كه درعرصه   همـان 
سـاختاري شـهر وجـود داشته باشد، به همان طريق نيز بايد به سلسله مراتب مديريت                 

اهميت  شهري ة شهري ومحله و زيرمحلة شهري، ناحيةهاي شهر، منطق شهري درعرصه
 بايد در لواي سلسله مراتب مديريت شهري، شهرداري ها براي           مسيردرهمين  . داده شود 
ارتباط ميان بخشي بين    .  شـهر، داراي برنامه باشند     ة موجـود و آيـند     هـم رد م تمـام مـوا   

هـاي مالـي، اداري، فرهنگـي وهـنري، عمرانـي، شهرسازي، مسكن، حمل ونقل،                بـرنامه 
 . خدمات عمومي و زيربنايي و طراحي شهري بسيار ضروري خواهد بود

داري ها به منظور جمله نكات بسيار مهم ديگر، تنظيم طرح ها و لوايح توسط شهر            از
 امور شهرها   ةتصويب قوانين ومقررات عمومي براي ادار     . مجلس است  تقديـم به دولت و    

و برحسب مواردي كه بتواند در لواي آن ها شرايط شهرها را سامان بخشد، نقش مؤثري                
البته در سطح كشور قوانين مصوب به       . پـرواز درسـت مديريـت شـهري دارد        ايفـاي   در  

د وبه  وندارد، ولـي با توجه به شرايط روز، آن ها نيز بايد همزمان ش             انـدازه كافـي وجـود       
مديريت شهري در لواي قانون معنا  . موضع جديدي اتخاذ كنند    نسـبت نـيازهاي جديد،    

 سطح مديريت شهري، ابتدا بايد      يبه منظور بهبود وضع شهرها و ارتقا       پـيدا مي كند، و    
براين اساس است . ر شهرها همت گمارد اموةبـه تحول در قوانين ومقررات و ضوابط ادار      

 . كه شهرها به هنر مديريت شهري و زيور دانش شهرسازي مجهز خواهند گرديد

 لزوم تحول مديريت شهري در ايران
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 :و مآخذ منابع 
ايران، مقاله تحقيقي مديريت شهري، مركز كارشناسي ارشد           وظايف شهرداري ها در   :احمدي، مليحه  -١

 .١٣٧٩، برنامه ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران
 از شار تا شهر، تحليلي تاريخي از مفهوم شهر وسيماي كالبدي آن، فكر و تأثر،                     :حبيبي، سيدمحسن  -٢

 .١٣٧٥  دانشگاه تهران ،
 .١٣٧٩ ، تهران،  مديريت شهري ، سازمان شهرداري هاي كشور، جلد يازدهم:سعيد نيا، احمد  -٣
 .١٣٧٥د محسن حبيبي، دانشگاه تهران، شهرسازي، تخيالت و واقعيات، ترجمه سي:شواي، فرانسواز -٤
 هنري  -راه دانش ، فصلنامه تحقيقات فرهنگي         : در   قاجار عصر جديد  اراك شهر  :شيعه، اسماعيل    -٥

 .١٣٧٥، هنري استان مركزي، اراك  ، انجمن علمي ، فرهنگي و٨و٧ شماره هاي ، استان مركزي
نشست نايروبي در     در (VNCHS)زمان ملل گزارش دبير اجرايي كميسيون سكونتگاه هاي انساني سا         -٦

 و   ، گروه مطالعات      ٤٣ شماره   ة نويد سعيدي رضواني، نشري     ة، بهبود مديريت شهري، ترجم     ١٩٩٣سال  
 .١٣٧٣ ، برنامه ريزي شهري وزارت كشور، تهران

  .١٣٥٨،  هوشنگ ناقي ، دانشگاه شهيد بهشتي، تهرانة شهرسازي درخدمت انسان ، ترجم:گوتن،آندره -٧
 مسايل اقتصادي   ة برداشتي نو از مسايل توسعه ، ترجمه حميد فراهاني راد، گزيد            :پراساد  .ميسرا ، رامش   -٨
 .١٣٦٦،  ، تهران ٤٦اجتماعي ، مركز مدارك اقتصادي و اجتماعي سازمان برنامه وبودجه ، شماره  و
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