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  چکیده -

 .مدیریت شهري استنظام هاي یکی از وظایف اصلی فضایی شهرها  یابیو کنترل سازمان هدایت
دست . از ابزارهاي متناسب و کارآمد استمدیریت شهري براي ایفاي این نقش، نیازمند برخورداري 

اقتدار و اختیار الزم  سطح متناسبی از تمرکززدایی سیاسی و مدیریتی و مستلزمابزارها، این به  یابی
 پژوهش حاضر با توجه به این نگرش، .براي سیاستگذاري، برنامه ریزي و اجرا در سطح محلی است

   .ساختار مدیریت شهري تهران و رابطه آن را با سازمانیابی فضایی تهران مورد بررسی قرار داده است

موضوع  تحلیلی می باشد، که با تکیه بر اسناد و مدارك معتبر در ارتباط با-روش تحقیق توصیفی
براي این منظور چهار ابزار ساختاري مدیریت شهري در قالب چهار مؤلفه شامل،  . انجام گرفته است

ساختار سازمانی، نظام قوانین و مقررات مدیریت شهري، برنامه هاي توسعه شهري و منابع مالی 
گذاري سپس چگونگی تاثیر . انتخاب و طی دوره مورد بحث در تهران بررسی و تحلیل شده است

     . فضایی تهران تحلیل شده است-مؤلفه هاي مذکور در هدایت و کنترل تحوالت کالبدي

محدود سازي اختیار و اقتدار مدیریت شهري، تمرکز اختیارات سیاسی و مدیریتی و دولت با 

در این شرایط،  .است فراهم نساختهرا براي هدایت و کنترل سازمانیابی فضایی تهران ابزارهاي الزم 

فضایی تهران از برنامه هاي توسعه شهري آن منجر به سازمانیابی فضایی -عدم انطباق تحوالت کالبدي

سازمان فضایی منتج از این روند به صورت گسیخته، . بی برنامه و خودبخودي تهران شده است

  . مذکور است ها و پیامدهايیافته هاي این رساله مبین روند. ناکارآمد و ناپایدار می باشد

تمرکزگرایی در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور، منجر به تکوین رویکردي بخشی به شهر و 

نتیجه این رویکرد تقسیم وظایف مربوط به توسعه زیرساخت ها و . موضوعات شهري گردیده است

خدمات شهري بین سازمانهاي مختلف دولتی و شکل گیري یک ساختار سازمانی گسیخته براي 

اجرایی الزم و -این مسئله، مدیریت شهري را از ابزار اداري. می باشدتهران  مدیریت توسعه شهري

به دلیل تمرکز . فضایی تهران بی بهره ساخته است-متناسب براي هدایت و کنترل تحوالت کالبدي

اختیارات مربوط به سیاستگذاري و تصمیم گیري امور مختلف شهري در دولت، مدیریت شهري براي 
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توانایی الزم براي سیاستگذاري و تصمیم گیري، برنامه ریزي و سازماندهی و اجرا انجام وظایف خود 

فضایی بی برنامه تهران -این مسئله مهمترین عامل در توسعه کالبدي. در سطح محلی را نداشته است

بعالوه نظام برنامه ریزي و شیوه تهیه طرحها، نارسایی قوانین و مقررات مدیریت شهري، . بوده است

ه نیافتگی قوانین مربوط به تعدیل مالکیت خصوصی زمین هاي شهري و کمبود منابع مالی نیز در توسع

اما طی دو دهه اخیر شیوه تأمین منابع مالی . ایجاد چنین سازمان فضایی در تهران بی تأثیر نبوده است

اکم نیز تغییر کاربري و فروش ترارائه مجوزهاي مدیریت شهري تهران و اقدام مدیریت شهري در 

منجر به تشدید و تعمیق هر چه بیشتر گسیختگی، ناکارآمدي و ناپایداري سازمان فضایی تهران گردیده 

  . است

سازمان فضایی منسجم، کارآمد و پایدار در کالنشهر تهران مشروط است به زمینه  ،نتیجه اینکه

در ابعاد سازمانی، برنامه شکل گیري نظام هدایت و کنترل مؤثر سازمانیابی فضایی تهران سازي براي 

اي، قانونی و مالی است، که این خود مستلزم سطح متناسبی از تمرکززدایی سیاسی و مدیریتی به سطح 

 .استشهري مدیریت 

  .تهرانکالنشهر ، فضایی مدیریتی، سازمان-ساختار سیاسیمدیریت شهري، نظام : کلید واژه ها
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 بیان مسأله -1

ال به عنوان یک سطح و رده فضایی مدیریت محلی براي اداره همه امور سیستم مدیریت شهري اصو
بنابراین ). 1381کاظمیان و سعیدي رضوانی،(یک شهر به عنوان یک واحد فضایی مطرح است

در . »فضا و مجموعه اي از فعالیتهایی است که در آن اتفاق می افتد«موضوعی که مدیریت می شود 
. فضایی شهرها می باشد-یت شهري هدایت و کنترل تحوالت کالبدياین ارتباط یکی از وظایف مدیر

سرعت . شهرها به مثابه موجودات زنده از لحاظ کالبد بزرگتر و از لحاظ ساخت پیچیده تر می گردند
،الگوي گسترش و کیفیت فیزیکی شهر تحت تأثیر مجموعه اي از عوامل اقتصادي، اجتماعی،محیطی 

اخت ها و حمل و نقل و ارتباطات، نظام برنامه ریزي و سیاست زمین سیاستهاي مدیران شهري، زیرس
هر کدام از این عوامل به نحوي باعث تشویق و تسریع و یا تحدید گسترش شهر به اراضی . قرار دارد

پیرامونی می شوند و در ضمن این تأثیرات، تغییرات جدیدي نیز بر چهره و منظر کالبدي، فیزیکی آنها 
و » خودبخودي«سازمانیابی شهرها تقریبا به صورت «تا پیش از صنعتی شدن شهر، . تحمیل می کند

اما با افزایش جمعیت شهري، تنوع فعالیتی و جمعیتی شهر و ). صالحی(».شکل می گرفت» ارگانیک«
تحوالت کالبدي به دنبال آن، معادالت پیشینِ حاکم بر سازمان فضایی متحول گشته و شهر با مسائلی 

اي مختلف محیطی، اجتماعی، اقتصادي و کالبدي مواجه می شود که در گذشته سابقه در عرصه ه
تکامل اندیشه و عمل در مدیریت و برنامه ریزي شهري و شکل گیري نهادهاي رسمی . نداشته است

 . مدیریت شهري نیز به این دوره بر می گردد

نامه ریزي جامع دولتی براي دستیابی در ایران نیز از آغاز قرن حاضر دیدگاه اقتصادي و مبتنی بر بر
رشد نهادهاي مدیریتی دولتی و فعالیت هاي صنعتی در شهرها و به دنبال آن . به توسعه شکل گرفت

جهت . فضایی شهرها گردید-افزایش جمعیت شهري، به تدریج منجر به تشدید تحوالت کالبدي
قوانین و طرحهاي کالبدي متعددي  مدیریت و برنامه ریزي این تحوالت سازمانهاي متعدد مدیریتی،

اما با وجود اقدامات صورت گرفته در . توسط دولت به تصویب و تا حدودي به اجرا درآمده است
طول این سالها، امروزه مدیران شهري با مشکالت عدیده اي چون؛ برتري میزان توسعه هاي غیرمجاز 

است هاي توسعه  شهري و به دنبال آن بر توسعه هاي برنامه ریزي شده، نامناسب بودن ضوابط و سی
محدودیت در عرضه زمین و مسکن براي گروههاي کم درآمد شهري و رشد اسکانهاي غیررسمی، 
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کمبود عرضه خدمات زیربنایی در بسیاري از توسعه هاي شهري به دلیل عدم تحقق پیش بینی هاي 
روبرو ... ست طبیعی شهرها وبرنامه ریزي کاربري و گسترش توسعه هاي غیرمجاز؛ تخریب محیط زی

هستند؛ به طوریکه نیاز به چاره جویی ریشه اي این مسائل و حرکت به سوي چشم انداز مطلوب را 
فرض اصلی پژوهش حاضر این است که، اقدامات دولت طی این مدت، در . اجتناب ناپذیر کرده است

نتیجه این . رت گرفته استشرایط نبود یک نظام هدایت و کنترل مؤثر و متناسب توسعه شهري صو
فضایی شهرها در چارچوب فرایندي معیوب و تشدید و تعمیق عناصر -روند، تغییرات کالبدي

با گسترش کالبدي پیرامونی شهرهاي بزرگ طی دو، سه دهه اخیر، . نامطلوب فضایی شهرها است
که شهري کشور اشکال جدیدي از توسعه هاي شهري با عنوان کالنشهرها و مناطق کالنشهري در شب

فضایی شهرها را بیش از پیش -شکل گرفته است که ضرورت مدیریت یکپارچه تحوالت کالبدي
از دیدگاه مدیریت و توسعه سازمان، ابزارهاي ساختاري الزم براي شکل گیري . ضروري ساخته است

ررات، منابع ساختار سازمانی، برنامه، قوانین ومق: سازمان و عملکرد نظام مدیریت شهري عبارتند از
انسانی، مالی وتکنولوژیک، ابزارهاي مالکیت وتغییر حق مالکیت زمین و امالك، ابزارهاي تشویقی و 

با عنایت به شناسایی این عوامل، رساله ). 175: 1384مرکز پژوهشهاي شهري و روستایی (تنبیهی
شهر تهران و در فضایی کالن-حاضر ابزارهاي مذکور را در عرصه هدایت و کنترل تحوالت کالبدي

  . سیاسی کالن حاکم بر آن مورد بررسی قرار داده است-چارچوب نظام اداري

فضایی -در این رساله تالش شد تا تأثیرات مدیریت شهري در توسعه شهري و سازمانیابی کالبدي
رویکرد نوین توسعه، مدیریت شهري در مرکز بررسی این مسأله نشان داد، که در . شهرها ارائه شود

توسعه شهري چه از حیث نظري و چه از حیث تجربی با برنامه ریزي . کر توسعه شهري قرار داردتف
. شهري، سیاست شهري و تصمیم گیري شهري و در مجموع با ساختار مدیریت شهري سروکار دارد

در مورد ظهور این رویکرد، مشکالت اصلی ذکر شده در ادبیات مربوطه شامل فقر، بخش غیررسمی، 
دسترسی به خدمات شهري، سکونتگاههاي غیرقانونی و افول و تنزل محیطی در شهرها ذکر فقدان 

بویژه در ارتباط با کشورهاي در حال توسعه، شهرنشینی سریع و مدیریتهاي سنتی در این . شده است
کشورها شرایط نامساعدي در شهرها ایجاد کرده، که ضرورت تقویت حکومتهاي محلی و مشارکت 

با . ران از بخش هاي مردمی و خصوصی را در اداره امور شهرها اجتناب ناپذیر ساخته استسایر بازیگ
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توجه به اهمیت موضوع و با عنایت به این موضوع، که در کشور ما نیز از انقالب مشروطیت مبانی 
 قانونی ایجاد مدیریت شهري شکل گرفته و بر مبناي آن شهرداریها در شهرها ایجاد شده اند، در این

رساله به بررسی و تحلیل چگونگی رابطه مدیریت شهري با سازمانیابی فضایی شهرها پرداخته شده و 
 . تهران نیز به صورت موردي مورد مطالعه قرار گرفته است

همچنین از نیمه دهه . ساله برخوردار است 100شکل گیري مدیریت شهري در تهران از سابقه 
فضایی تهران تهیه و اجراي - اي هدایت و کنترل تحوالت کالبديتا به امروز نیز سه طرح جامع بر 40

اما امروز تهران با یک سازمان فضایی گسیخته، ناکارآمد و ناپایدار . آن به شهرداري واگذار شده است
با توجه به اینکه یکی از وظایف مدیریت شهري تهران هدایت و کنترل .  شهري مواجه می باشد

ده، این رساله به بررسی و تحلیل دالیل ایجاد یک چنین سازمان فضایی فضایی آن بو-توسعه کالبدي
بدین ترتیب با وجود تایید تاثیرگذاري عوامل و بسترهاي طبیعی و محیطی در . در تهران پرداخته است

سازمانیابی فضایی تهران؛ این رساله رابطه مدیریت شهري تهران را با سازمانیابی فضایی آن مورد 
  . ل قرار داده استبررسی و تحلی

  :چهار سؤال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت بوده است از

  رابطه ساختار سازمانی مدیریت شهري تهران با سازمانیابی فضایی آن چگونه بوده است؟ -1
  رابطه قوانین و مقررات مدیریت شهري تهران با سازمانیابی فضایی آن چگونه بوده است؟ -2
فضایی تهران -ان نقش مؤثري در هدایت و کنترل تحوالت کالبديآیا طرحهاي توسعه شهري تهر -3

 داشته اند؟

 رابطه نظام تامین مالی مدیریت شهري تهران با سازمانیابی فضایی تهران چگونه بوده است؟ -4

 :با توجه به این سؤاالت، فرضیات مطرح شده عبارت بوده است از

فضایی آن -یت و کنترل تحوالت کالبديمدیریت شهري تهران از ساختار سازمانی الزم براي هدا -1
 .برخوردار نبوده است

فضایی -مدیریت شهري تهران از قوانین و مقررات الزم براي هدایت و کنترل تحوالت کالبدي -2
  .تهران برخوردار نبوده است
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به دلیل ضعف طرح و نیز ضعف مدیریت شهري ) طرح هاي جامع(طرحهاي توسعه شهري تهران -3
 .موثري در سازمانیابی فضایی تهران نداشته انددر اجراي آنها؛ نقش 

فضایی ناموزون آن -نظام تامین مالی مدیریت شهري تهران در عدم انسجام و سازمان یابی کالبدي -4
 . تاثیر داشته است

مراحل و روش تحقیق بدین ترتیب بوده است، که در گام نخست براي دست یابی به اهداف و پاسخ 
و رویکردهاي نظري و مطالعات انجام گرفته در زمینه ساختار هاي به سؤاالت پژوهش، مفاهیم 

حاصل این بررسی تشریح . مدیریت شهري، به شیوه مطالعه کتابخانه اي مورد بحث قرار گرفته است
جهت پاسخ به سؤاالت پژوهش از طریق مطالعه . مؤلفه هاي تحلیل مدیریت شهري تهران بوده است

مروري پژوهش هاي انجام گرفته در این زمینه به تحلیل ساختار  اسنادي و مطالعه-کتابخانه اي
سرانجام با تلفیق و تطبیق مبانی نظري و ویژگیهاي نظام . مدیریت شهري ایران پرداخته می شود

-مدیریت شهري ایران، به تحلیل ناهمسویی ها و تفرق ها در نظام هدایت و کنترل تحوالت کالبدي
در پایان بر اساس یافته هاي تحقیق، مدل تبیین ساختار . ه شده استفضایی کالنشهر تهران پرداخت

  .فضایی آن ارائه شده است-مدیریت شهري تهران در مدیریت تحوالت کالبدي
  

 مفاهیم، معیارها و روابط مورد بررسی در تحقیق
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدیریت شهري 

-سازمانیابی کالبدي
 فضایی شهر

ساختار مدیریت 
 شهري

نظام برنامه ریزي 
 شهري

نظام قوانین و مقررات 
 مدیریت شهري

نظام تأمین منابع 
مالی مدیري 

 شهري
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 : چارچوب نظري -2

پژوهش، مبانی نظري رساله در راستاي دست یابی به پاسخ هاي نظري به سؤاالت و فرضیه هاي 
این بخش در واقع معیارها و شاخصهاي بررسی موردي و وضیعت مطلوبی از . تدوین گردیده است

 . مدیریت شهري و سازمانیابی فضایی را در اختیار این پژوهش قرار داده است

 بررسی نظري موضوع رساله نشان می دهد، که در دیدگاهها و نظریات اخیر، ایجاد یک سیستم
کارآمد حکومتی به لحاظ قانونی، مالی و سازمانی، به عنوان اولین چالش در مدیریت تحوالت شهري 

. D.M. Sukthankar ،2005. 1997جان فریدمن ،(در کشورهاي در حال توسعه ذکر شده است
McGill ،1998.(  ،حکومتهاي مرکزي باید بتوانند کارکردهاي اصلی را میان سطوح در این ارتباط

. به طرز کارآمد و موثر توزیع کنند) دولت،ایاالت،مناطق،شهرها، استانها، حومه ها(وت حکومتیمتفا
رسالت و مسئولیت دولت مرکزي نیز پرداختن به خط مشیها و منافع ملی، هدایت سیاستهاي کالن 

د استقالل محلی و توسعه دو فراینچنین استدالل می شود، که . است کشور و تعامل با جامعه جهانی
  ). ٢٠٠۵هال و فیفر،(توأمانند و توسعه بدون فرایند تمرکزدایی و استقالل محلی ناممکن می نماید

مدیریت شهري فرایندي از مسئولیتها و اقدامات مرتبط شامل سیاستگذاري، برنامه ریزي، 
سازماندهی،اجرا و نظارت و کنترل است، که براي نیل به اهداف عملیاتی خاص در سطح جوامع 

شکل گیري این فرایند و تحقق اهداف عملیاتی آن نیازمند یک چارچوب . تنظیم شده است شهري
در این ارتباط، مدیریت . سازمانی و منابع و ابزارهاي متناسب و کارآمد براي اعمال مدیریت می باشد

شهري باید دیدگاه جامع نگرتري درباره اجزا و عناصر سیستم شهري اختیار 
 van (و رویکردي جامع و کل نگر به فرایند ساخت شهر داشته باشد) McGill,1998:464(کند

Digk,2006: 3(.  رویکرد کل نگر، نیازمند نیروي هدایتی قویی است تا هماهنگی الزم در فرایند
مدیریت شهري حاصل گردد و مطلوبترین نیروي هدایتی، مطمئنا یک حکومت شهري یا محلی قوي 

میان یکی از موارد مهم پس از تقویت سازمانهاي محلی و ایجاد  در این. در سطح شهر خواهد بود
حکومت محلی، طراحی و بهبود تماس و مشارکت میان حکومت محلی ،بخش خصوص وجامعه 

به این  .و تالش براي دربرگیري بازیگران و ذینفعان متعدد شهري در اداره شهرهاست) شهري(مدنی
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راي یکپارچگی تمامی بازیگران از بخشهاي دولتی، ترتیب حکومت شهري به نیروي هدایتی قوي ب
برآیند یک چنین استراتژي یکپارچه . خصوصی و مردمی، در فرایند ساخت شهر مبدل می گردد

مدیریت شهري؛ توسعه مکانی کارا، ارتقاء حاشیه نشینان و آب آشامیدنی تمیز و پاکیزه، تامین شبکه 
، شبکه هاي ارتباطی مناسب و مکانهاي خدمات فاضالب شهري، خدمات پایه آموزشی و بهداشتی

مجموع این عقاید و نظریات در . رسانی شده براي توسعه مراکز فعالیت و سکونت خواهد بود
این رویکرد در . چارچوب رویکرد حاکمیت، مدلی منسجم از مدیریت شهري را به دست می دهد

  . است مقابل الگوي سنتی مدیریت شهري یعنی الگوي حکومت مطرح شده

رویکرد حکومت : خصیصه هاي مدیریت شهري را در این دو الگو می توان بدین شرح تبیین کرد
شهري به طور عمده در مناسبات بین حکومت مرکزي و شهرداري ها ،مشخص می شود که در آن 
دولت و کارگزاریهاي آن عهده دار اصلی نقش مدیریت شهري هستند و شهروندان به جز نقش محدود 

در پرداخت مالیات و تشکیل سازمانهاي محلی که به لحاظ قانونی فعالیت آنها در کنار سازمان  آنها
در واقع مدیریت شهري توزیع منابع با بکار .  حکومتی مجاز شناخته شده، در اداره شهرنقشی ندارند

ع است در این مفهوم مدیریت شهري میانجی بین بوروکراسی که توزیع کننده مناب. گیري قدرت است
هاي  حکومت. و جامعه که نیازمند این منابع در زمینه زیرساخت ها و خدمات است شناخته می شود

شوند که به هدایت  واحدهاي اداري تلقی می اغلب و صرفاً  محلی نیز که تابع سطوح فراتر هستند، 
فراي مدیریت  البته، این خصیصه ها. ها و مدیریت نوسازي شهري می پردازند ایجاد زیرساخت رشد، 

  . بخشی حاکم بر شهرهاي کشورهاي در حال توسعه است

در کل رهیافت حکومت شهري بر مبناي تمرکز گرایی در سطح ملی و عدم تمرکز در سطح محلی 
،برنامه ریزي بخشی میان مدت ،نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی ،اقدامات واکنشی و تنظیم کننده 

در مقابل ،رهیافت حاکمیت . ه حل هاي فن ساالرانه استوار بوده استوضع موجود با استفاده از را
شهري بر تمرکز زدائی در سطح ملی و تمرکز در سطح محلی ،نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی 
،اقدامات ابتکاري و تسهیل کننده وضع مطلوب ،عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار 

و ي نیز تاکید بر تمرکززدائی و مشارکت مردمی است در توسعه شهر ).McGill,2001(است
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محوریت آن مشارکت شهروندان ،دموکراسی و مشروعیت و حمایت از مشارکت عموم به واسطه 
  . (Karien Dekker and Ronald van Kempen,2004) شوراهاي محلی است

مدیریت توسعه  ارتباط مدیریت شهري با سازمانیابی فضایی شهرها از طریق ابزارهاي و منابع
مدیریت شهري براي ایفاي نقش و وظایف محوله در هدایت و کنترل . شهرها امکان پذیر می گردد

ابزاري که توان و . تحوالت فضایی شهرها، نیازمند برخورداري از ابزارهاي متناسب و کارآمد است
چهار . را ایجاد کند ظرفیت الزم براي تحقق اهداف، سیاستها و انجام وظایف تعریف شده براي سیستم

ابزار ساختاري الزم براي شکل گیري سازمان و اعمال مدیریت مشتمل بر سازمان و تشکیالت اداري، 
. برنامه، قوانین و مقررات، منابع مالی، ابزارهاي مالکیت و تغییر حق مالکیت زمین و امالك می باشند

متناسب و کارآمد براي هدایت و  چنین استدالل می شود، که دسترسی مدیریت شهري به ابزارهاي
کنترل سازمان فضایی شهرها، نیازمند برخورداري مدیریت شهري از اقتدار و اختیار الزم براي 
سیاستگذاري، برنامه ریزي و سازماندهی و اجرا در سطح محلی است، که خود نیازمند سطح متناسبی 

مدیریت شهري، به طور عمده کرد در این روی. از تمرکززدایی سیاسی و مدیریتی به سطح محلی است
اجتماعی، سازمان مدیریت و اجرا و میزان مشارکت -منطبق با این ایده است، که شرایط سیاسی

  .همگانی، نقش موثرتري در تحقق سازماندهی مطلوب شهري و کیفیت آن ایفا می کنند

شی شهر قرار می در بعد سازمانی و نهادي مدیریت شهري، تفکر بخشی در مقابل ماهیت بین بخ
سازمان و تشکیالت اداري مورد نیاز جهت انجام وظایف براي پاسخ گویی به این موضوع، . گیرد 

پوشش کامل همه امور شهري در هر : مدیریت شهري می باید از ویژگیهایی به این شرح برخوردار باشد
یت شهري، شمول دو بعد جغرافیایی و عملکردي، حضور عناصر منتخب شهروندان در سیستم مدیر

مدیریت شهري بر سیاستگذاري و برنامه ریزي فضایی؛که دست یابی به این الزامات نیازمند تعیین دقیق 
  .جایگاه سیستم مدیریت شهري در نظام سیاسی و اداري کالن جامعه است

ضرورت برخورداري از یک برنامه یا مجموعه اي از برنامه هاي مشخص و تحقق پذیر در زمینه 
قتصادي، اجتماعی، کالبدي و مالی براي کنترل و نظارت بر توسعه کالبدي شهر به عنوان یکی از هاي ا

دیدگاه نظري اصلی در تبیین نقش برنامه محور . ابزارهاي ضروري مدیریت شهري تلقی می شود
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به صورتی که سیستم کلیه . مدیریت شهري، بر تلفیق و ترکیب مدیریت و برنامه ریزي تاکید دارد
سیستم . احل اعم از تصمیم گیري، سیاستگذاري، برنامه ریزي، طراحی و اجرا را شامل گرددمر

مدیریت شهري بنا به تعریف و به لحاظ وظایف عملی خود، موظف به برنامه ریزي توسعه و عمران و 
امه انجام این وظایف تعیین کننده نوعی هویت برن. اجراي برنامه ها، طرحها و پروژه هاي مربوطه است

در چارچوب این نگرش تلفیقی مباحثی از قبیل بودجه، پرسنل و . اجرایی توامان براي آن است-ریزي
نیروي انسانی الزم، زیرساختها و دیگر مالحظات مدیریتی که به طور سنتی کمتر مورد توجه برنامه 

دیریت و برنامه ریزان بوده، به طور جدي مورد توجه قرار گرفته و بدین ترتیب پیوند اساسی میان م
به تبعیت از همین دیدگاه جدید، برنامه ریزي شهري به عنوان یکی از . ریزي شهري برقرار می شود

در این دیدگاه، مدیریت و برنامه ریزي . اجزاء و وظایف سیستم مدیریت شهري تلقی می گردد
ها بر هماهنگیهاي بین استراتژیک به عنوان شیوه غالب مطرح شده و راه حل هاي فرایندوار منتج از آن

این هماهنگیها به وسیله برنامه ریزي فیزیکی و سرمایه گذاري توام ایجاد و . سازمانی متمرکز هستند
برقرار می شوند، زیرا براي هدایت و کنترل رشد شهري، هدایت توسعه زیرساختها بسیار کارآمدتر از 

  . تتالشهاي سخت و انعطاف ناپذیر براي کنترل کاربرد زمین اس

در واقع، . قوانین و مقررات متناسب نیز از جمله ضروري ترین ابزارهاي مدیریت شهري است
هرگونه اقدام و مداخله در حوزه امور عمومی نیازمند برخورداري از پشتوانه و سندیت قانونی و 

رخوردار در این صورت برنامه و اقدام مورد نظر از پشتوانه قانونی الزم در قلمرو اجرا ب. رسمی است
به این . شده و مجموعه عناصر و روابط اداري موثر و ذیربط را پشتیبان و همراه خود خواهد یافت

ترتیب، می توان قوانین را یکی از حلقه هاي عمده و موثر اتصال و ارتباط نظام برنامه ریزي با نظام 
رنامه ریزي به اقدامات قابل این حلقه می تواند و باید در فرایند تبدیل اندیشه هاي ب. مدیریت دانست

در این چارچوب، . عمل در یک محیط واقعی، نقش زمینه ساز، تسهیل کننده و حمایت گر را ایفا کند
نظام حقوقی و مواد قانونی آن باید بستر و زمینه هاي مختلف مداخله در حوزه هاي موضوعی و حیطه 

در این صورت، تصمیم گیري . آورد مکانی و هماهنگی هاي سازمانی الزم را فراهم -هاي فضایی
برنامه ریزان و مدیریت می تواند با اتکاء و استناد بر بسترهاي آماده حقوقی، از جهت گیري مشخص 

همچنین، قوانین می توانند ابزارهاي حقوقی الزم براي تحقق . تر و انسجام قویتري برخوردار باشد
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. قرار دهند و از این طریق فرایند اجرا را تسهیل نمایندبرنامه ها را در اختیار مراجع مدیریتی و اجرایی 
چنین عملکردي مشروط به برقراري تعامل و تفاهم کامل بین حوزه هاي قانونگذاري، برنامه ریزي و 

در صورت تحقق این بسترها می توان از تطابق و کارایی ابزارها براي نیل به .  مدیریت اجرایی است
در واقع، چنانچه هدف نیل به . اهدف برنامه و رعایت قید و بندهاي مدیریتی اطمینان حاصل کرد

زندگی شهري با کیفیت و حاکمیت مطلوب باشد، تحقق آن بدون توسل به قوانین متناسب و فراگیر 
  .بودمیسر نخواهد 

همچنین تحقق عملی همه نگرشها، اهداف و سیاستها، برنامه ها، اقدامات و قوانین مدنظر و مرتبط 
با نظام مدیریت شهري، مشروط به وجود منابع قابل دسترس و کافی به لحاظ کمیت و کیفیت می 

فزاینده اي در این میان، منابع اقتصادي و مالی در تمام سیستمهاي مدیریت شهري جهان اهمیت . باشد
این اهمیت فوق العاده نسبت به سایر سیستمهاي مدیریتی ناشی از ماهیت محلی و عمومی . یافته است

مدیریت شهري است که ایجاب می کند تا منابع و درآمدهاي مالی سیستم از منابع محلی و با روشهاي 
مناسب براي تامین  بدون فراهم سازي تمهیدات.  غیرخصوصی و در عین حال غیردولتی تامین شوند

مالی هزینه هاي توسعه شهري و اداره شهر، طراحی و اجراي برنامه هاي توسعه شهري بی معنی 
در صورت فقدان نظام بهینه مالیه شهري و البته به همراه مدیریت مالی شهري، امر توسعه . خواهد بود

همچنین فقدان .  گیردشهري و برنامه هاي مرتبط با آن در بن بست هاي چندگانه اي قرار می 
ابزارهاي مناسب در زمینه مالیه شهري موجبات ایجاد نابرابري در بهره مندي از منافع اقتصادي حاصل 

بدین ترتیب، دست . از رشد شهر را فراهم آورده که پیامد آن بروز تنش هاي مختلف اجتماعی است
. امی براي توسعه شهري می باشدیابی به یک الگوي مناسب مالیه شهري به عنوان شرط ضروري و الز

در کنار این مسائل استفاده هدفمند از نظامهاي اخذ مالیات و وضع عوارض بویژه در حوزه زمین و 
مسکن در بسیاري از موارد، به عنوان ابزارهاي برنامه ریزي و اجراي سیاست هاي شهري مطرح می 

  . گردد

لی مؤثر و متناسب، می تواند به سازمانیابی موفقیت مدیریت شهري در تأمین این ابزارها، به شک
شهري که در آن عناصر مختلف فضایی به صورتی . فضایی منسجم، کارآمد و پایدار شهري منجر شود

منسجم و هماهنگ استقرار یافته و به لحاظ کارکردي، این عناصر کارآمدي الزم را در تداوم حیات 
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یداري اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی هدایت شهر داشته و تحوالت سیستم شهري را به سمت پا
در این میان، تمرکززدایی حکومت به سطح محلی و ایجاد حکومت محلی قوي و مشارکت مردم . کند

از طریق شوراهاي شهر در اداره شهرها، که به عنوان دو پیش شرط اصلی در تحقق حاکمیت مطلوب 
ابی مدیریت شهري به این ابزارهاي ساختاري را شهري نیز هستند، بسترهاي نهادي الزم براي دست ی

فراهم ساخته و به دلیل انطباق ابزارها با الزامات، امکانات و محدودیت هاي محلی کارایی و اثربخشی 
در الگوي حاکمیت شهري، . فضایی شهرها خواهند داشت-الزم را در هدایت و کنترل تحوالت کالبدي

توسعه سازوکارهاي مشارکت مردم، نهادهاي غیردولتی در ي، به دلیل اختیار و اقتدار مدیریت شهر
فضایی با برنامه شهري و سازمان فضایی منسجم، پایدار و -کالبديپیامد آن، توسعه مدیریت شهري، 

مدل تحلیل رساله شامل معیارها و شاخصهاي مورد بررسی در این رساله نیز به . کارآمد شهري است
این مدل مبنا و چارچوب مطالعه موردي پژوهش را فراهم . استتدوین گردیده  زیرشرح نمودار 

ساخته و بر اساس آن مدیریت شهري و سازمانیابی فضایی تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 
   . است
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انمدل تحلیل رابطه مدیریت شهري با سازمانیابی فضایی تهر  :شکل   

 شاخصها معیارها مفهوم شاخصها معیار مفهوم

حجم منابع مالی  
تمرکززدایی

 ترکیب منابع مالی
 نظام تامین  مالی

پوشش موضوعی 
تمرکززدایی

 پوشش فضایی

 هماهنگی هاي بین سازمانی

 قوانین

 کیفیت طرح 

 تحقق پذیري طرح
 برنامه ها

 عناصر  سازمانی

 روابط سازمانی

تار سازمانیساخ  

مدیریت 
 شهري

سازمان 
 فضایی

 کالبد

 وسعت شهر

توزیع  فضایی خدمات، 
 حمعیت و فعالیت  

 بافت شهر

 تراکم ساختمانی

 استخوانبندي شهري

 ساختار شهري

 مرکزیت شهري

 کاربري اراضی
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  یافته هاي رساله -3

اول همـین  براساس مجموعه یافته ها و نتایج حاصل از مطالعه این رساله و به ویـژه مباحـث قسـمت    

فصل و اثبات فرضیات رساله، ویژگی هاي اساسی مدیریت شهري و سازمانیابی فضایی تهـران را مـی   

   .توان به شرح زیر استنتاج و تلخیص کرد

بررسی ساختار سازمانی مدیریت توسعه شهري نشانگر دولت محوري و بخشی نگري در ساختار 

. با وجود شکل گیري نهاد شوراي شهر استتداوم این روند حتی مدیریت توسعه شهري تهران و 

تمرکز اختیارات سیاستگذاري، تصمیم گیري، برنامه ریزي و اجرا در سازمانها و نهادهاي دولتی و 

در ایجاد هماهنگی هاي سازمانی )شهرداري و شوراي شهر(جایگاه مدیریت شهرينامشخص بودن 

فضایی تهران -ترل تحوالت کالبديقواعد و ضوابط رسمی و قانونی در هدایت و کنجهت اجراي 

   .نتیجه این گرایش است

بررسی نظام قوانین و مقررات مؤید بخشی نگري و دولت محوري در تدوین قوانین و مقررات 

در تدوین قوانین، سیستم مدیریت شهري به عنوان یک کلیت و رده . مدیریت توسعه شهري می باشد

لیف مقرره براي عناصر مختلف سیستم عمدتاً به صورت مدیریتی مستقل و جامع مد نظر نبوده و تکا

زمینه ساز حضور سازمانهاي مختلف در این امر . مجزا و بی ارتباط و حتی متداخل تعیین شده است

مدیریت توسعه شهري تهران، گسیختگی سازمانی و فقدان سیستم یکپارچه مدیریت شهري گردیده 

ساز ورود قانونی دولت در حیطه موضوعات و مسائل  محوریت دولت در تصویب قوانین، زمینه. است

بطوریکه با تداوم تصویب قوانین ناظر بر شکل گیري نهادها و سازمانهاي دخیل . شهري گردیده است

در مدیریت شهري، امورات شهري نه در حیطه اختیارات شهرداري، بلکه در حوزه اختیارات 

ام قانونگذاري به موضوع تعدیل مالکیت خصوصی بی توجهی نظ. سازمانهاي دولتی قرار گرفته است

زمین و لزوم تأمین منابع مالی مدیریت شهري از ظرفیت ها و توانمندیهاي محلی، یکی از ابزارهاي 

فضایی تهران را از - مهم سیاستگذاري و منابع مورد نیاز جهت هدایت و کنترل تحوالت کالبدي

رات مدیریت شهري در نظارت و کنترل بر اختیامحدود سازي . مدیریت شهري سلب کرده است
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توسعه پیرامون تهران نیز شهرداري تهران را همواره در سطوح قانونگذاري، در نظارت بر ساخت و 

بدین ترتیب، نارسایی در قوانین و مقررات مدیریت . سازهاي حریم خود با مشکل مواجه ساخته است

ضایی مدیریت شهري بر حیطه هاي شهري، زمینه ساز گسیختگی سازمانی، ضعف در پوشش ف

عملکرد فضایی تهران، نامشخص بودن سازمان مسئول اجراي قوانین مصوب، ضعف در قوانین تعدیل 

مالکیت خصوصی زمین و حتی تعارض و عدم تناسب در قوانین و مقررات مدیریت توسعه شهري 

 . تهران گردیده است

ران نشان می دهد، که طرح ها هم در بررسی نظام برنامه ریزي و طرحهاي توسعه شهري ته

. کیفیت محتوي و هم در تأمین منابع مالی و ابزارهاي قانونی و اجرایی خود با مشکل مواجه بوده اند

با از بین رفتن نقش هماهنگ کننده شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران در ایجاد هماهنگی بین 

ه دهه اخیر و محدودیت مالی و فشار سازمانهاي دخیل در مدیریت توسعه شهري تهران، طی س

اقتصادي مدیریت شهري، شهرداري به عنوان مسئول قانونی اجراي طرح جامع، از توان و اقتدار الزم 

مسائلی که باعث . براي اجراي سیاستها، ضوابط و برنامه هاي کالبدي شهر برخوردار نبوده است

دي تهران و اقدامات بی برنامه مدیریت کنارگذاشته شدن طرح جامع هدایت و کنترل تحوالت کالب

شهري در فروش ضوابط و مقررات مربوط به تراکم و کاربریهاي پیشنهادي طرح جامع در پاسخ به 

وند سازمانیابی فضایی ردر این شرایط . تقاضاهاي ساخت و سازگران ساختمان در تهران گردیده است

) ساخت و سازگران ساختمان(بخش خصوصی تهران به جاي طرح و برنامه در تبعیت از خواسته هاي

سیاست تمرکززدایی از تهران، ارائه . و نیروهاي اقتصاد بازار آزاد زمین و مسکن شکل گرفته است

ضوابط ساخت و ساز متناسب با توان گروههاي با درآمد باال و متوسط، جابجایی جمعیت جنوب 

اد کاربري ها و سرانه هاي خدماتی و تهران به شمال شهر و ساماندهی مناطق جنوبی شهر، پیشنه

عمومی یکسان براي کل مناطق شهر، افزایش تراکم ساختمانی در مناطق جنوبی شهر و کاهش تراکم 

از جمله سیاستها و پیشنهادات طرحهاي توسعه شهري تهران هستند که به دلیل ... در مناطق شمالی و 

یت اقتصادي، اجتماعی واقعی شهر، توسعه رویکرد دولت محورانه برنامه ها و بی توجهی به وضع

نیافتگی قوانین و مقررات تعدیل مالکیت خصوصی زمین هاي شهري، کمبود و ناکارآمدي منابع مالی 
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این برنامه ها قادر . اجرایی در اجراي آنها، محقق نشده اند-مدیریت شهري و  ناکارآمدي نظام اداري

ازهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي شهر تهران نبوده به هدایت تغییر و تحوالت درونی ناشی از نی

و ... ) عدم تحقق پیشنهادات طرح جامع در زمینه نحوه استفاده از اراضی، تراکم ها، جمعیت و(اند

چنانچه توسعه اسکانهاي غیررسمی . حتی زمینه ساز توسعه خودبخودي و بی برنامه شهر گردیده اند

ز در نقاط سکونتی نزدیک تهران از جمله پیامدهاي بی توجهی ساله و حریم آن و نی 25در محدوده 

  .به اسکان گروههاي کم درآمد و مالکیت خصوصی زمین در تهران بوده است 1347طرح جامع 

به جز کاربریهاي مسکونی، که بیش از پیشنهادات طرح جامع هم تحقق یافته اند، کاربریهاي 

. اجرا نشده اند... شهري، تراکم هاي ساختمانی ومربوط به خدمات عمومی، سلسله مراتب مراکز 

غربی - جنوبی شهر در عین توسعه شرقی- افزایش بی رویه محدوده شهر تهران، تداوم توسعه شمالی

آن، گسترش کالبدي شهر تهران در حریم آن و شکل گیري نقاط سکونتی شهري و روستایی در حریم 

ي شمالی شهر، افزایش جمعیت شهر تهران بیش از استحفاظی تهران در قسمتهاي جنوب و کوهپایه ها

پیش بینی هاي طرح جامع، عدم تحقق سرانه هاي پیشنهادي کاربریهاي شهري، عدم تحقق تراکم هاي 

مسکونی پیشنهادي طرح جامع براي نقاط مختلف شهر، خارج نشدن مراکز نظامی از داخل شهر و 

نی؛ نشانگر این موضوع هستند که طرحهاي ورود کاربریهاي صنعتی و اداري به بافت هاي مسکو

فضایی آن نداشته اند و در طول - توسعه شهري تهران نقش موثري در هدایت و کنترل توسعه کالبدي

  . فضایی تهران خارج از ضوابط طرح جامع هم اتفاق افتاده است- این مدت توسعه کالبدي

شغال و موقعیت بنا در قطعه زمین، مثل نوع استفاده، سطح ا(اگر طرح و ضوابط استفاده از اراضی

را وسیله اي براي کنترل کیفیت محیط شهر بدانیم، بدیهی است که ) تعداد طبقات و تراکم ساختمانی

عدم رعایت آن و نابهنجاري و هرج و مرج در نوع و نحوه استفاده از اراضی موجب نزول مستمر 

مومی شهري به موازات توسعه شتابان کمبود خدمات و فضاهاي ع. کیفیت زندگی در شهر خواهد شد

شهر، کمبود و فرسودگی تاسیسات و تجهیزات شهري، تخریب گسترده محیط زیست طبیعی شهر، 

عدم دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی در توزیع خدمات و اهداف مرتبط با رفاه شهروندي و ارتقاء 

ربریهاي شهري از پیامدهاي کیفیت زندگی در محیط هاي شهري و ساختار گسیخته و متفرق کا
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بررسی شیوه تأمین منابع مالی مدیریت شهري حاکی از ناکارآمدي و  .روندهاي متناقض مذکور است

قطع سهم شهرداري از . فضایی تهران است-ناپایداري این شیوه در هدایت و کنترل تحوالت کالبدي

ی از ساخت و ساز هاي منابع مالی ملی دولت و وابستگی مالی مدیریت شهري به عوارض ناش

ساختمانی باعث شده، تا دولت مثل سابق نتواند بر اجراي برنامه هاي شهري توسط شهرداري پافشاري 

در عوض ساخت و سازگران ساختمان تصمیمات خود را در مورد نحوه استفاده از زمین بر . کند

ارج از ضوابط مصوب این در حالیست که خواسته هاي این بخش خ. مدیریت شهري تحمیل کرده اند

طرح جامع بوده و مدیریت شهري هم به دلیل اتکاء مالی به تک محصول ساختمان به خواسته هاي 

درصد  40نزدیک  1344سهم دولت در تامین منابع مالی شهرداري تهران در سال  .آنها تن داده است

 60از دهه . است درصد بوده11بوده و در عوض سهم بخش ساختمان در منابع مالی مدیریت شهري 

به بعد سهم دولت در تامین منابع مالی شهرداري تهران، به صفر رسیده و در عوض سهم بخش 

 15سهم درآمدهاي ناشی از استفاده از فضا در حدود  .درصد رسیده است 85ساختمان به بیش از 

درصد  85یک درصد از درآمدهاي شهرداري را تشکیل داده و سهم درآمدهاي ناشی از تولید فضا نزد

ارقام فوق به معنی تشویق ساخت و سازهاي . از درآمدهاي شهرداري را به خود اختصاص داده است

اقدام شهرداري در . جدید توسط شهرداري و تأمین منابع مالی مدیریت شهري از این طریق می باشد

ز هاي تشویق ساخت و ساز و کسب درآمد از فروش تراکم ساختمانی به متقاضیان ساخت و سا

، خارج از ضوابط طرح جامع، منجر به کنترل و هدایت توسعه کالبدي )مسکونی و تجاري(انتفاعی

مقایسه تراکم ساختمانی .  شهر مغایر با پیشنهادات طرح جامع و توسعه عمودي ناموزون آن شده است

ی تر شهر که مناطق مختلف تهران با تراکم پیشنهادي طرح جامع دوم نشان می دهد که در مناطق شمال

. ساخت و ساز در آنها رونق داشته، تراکم هاي ساختمانی بیشتر از تراکم هاي پیشنهادي بوده است

چهره ناموزون برج هاي واقع در شمال تهران با سازمان فضایی منطقه نیز پیامد این ساخت و سازهاي 

و مرکزي شهر که در آنها در عوض تراکم هاي ساختمانی موجود در مناطق جنوبی . بی برنامه می باشد

پیامد . قیمت زمین و مسکن هم ارزانتر بوده، از تراکم هاي پیشنهادي طرح جامع پایین تر بوده است

این رویه آزاد نشدن زمین براي ایجاد فضاهاي عمومی در این مناطق و کمبود زمین براي ایجاد 
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و ساز و کسب درآمد از  اقدام شهرداري در تشویق ساخت. تسهیالت و خدمات شهري بوده است

تغییر کاربري و فروش آن به متقاضیان ساخت و ساز هاي انتفاعی و حتی ساخت و سازهاي انتفاعی 

توسط خود شهرداري، خارج از ضوابط طرح جامع، نیز منجر به کنترل و هدایت تحوالت کالبدي 

. ایی آن شده استدرونی شهر مغایر با پیشنهادات طرح جامع و تعمیق گسیختگی در سازمان فض

شهرداري تهران نیز حاکی از تغییر  5بررسی تغییر کاربریهاي صورت گرفته در کمیسیون ماده 

کاربریهاي خدماتی و فضاي سبز پیشنهادي طرح جامع به کاربریهاي انتفاعی به ویژه کاربریهاي 

یفیت محیطی پایین پیامد این رویه کمبود فضاهاي خدماتی و تفریحی در تهران و ک. مسکونی می باشد

  .سازمان فضایی تهران می باشد

مدیریتی متمرکز -مبنی بر اینکه ساختار سیاسی تز اصلی رسالهدر مجموع بر مبناي نتایج فوق، 

فضایی تهران -توسعه کالبدي ایران ظرفیت هاي الزم را براي شکل گیري نظام هدایت و کنترل مؤثر

هاي ویژه اي  هر ساختار معین داراي ظرفیت و پتانسیل، توضیح اینکه. فراهم نساخته، تأیید می شود

براي میزان و انواع خاصی از فرایندهاي کارکردي بوده و متقابالً فرایندهاي مذکور نیز براي تحقق، 

اما واگذاري مسئولیت مربوط به . نیازمند ساختارهاي نهادي و نیز سازمانی متناسب با خود هستند

فضایی تهران به مدیریت شهري، با انتقال اقتدار و اختیارات مدیریتی -يهدایت و کنترل توسعه کالبد

چنانچه شواهد و نتایج حاصل از این رساله، حاکی از تأیید  .مراه نبوده استبه سطح مدیریت محلی ه

فضایی آن و -این موضوع، یعنی بی بهره بودن تهران از یک نظام هدایت و کنترل مؤثر تحوالت کالبدي

بر این اساس می توان . با سازمان فضایی گسیخته، ناکارآمد و ناپایدار تهران می باشدارتباط آن 

فضایی منسجم، کارآمد و پایدار تهران، ایجاد یک -پذیرفت که یکی از شروط و الزامات توسعه کالبدي

مدیریتی به سطح -فضایی آن از طریق تمرکززدایی سیاسی-نظام هدایت و کنترل مؤثر تحوالت کالبدي

مدیریت شهري و مشارکت گروهها و بازیگران متعدد محلی از بخش هاي خصوصی و مردمی در 

مدیریتی کشور، -توضیح اینکه، تمرکزگرایی در ساختار سیاسی. مدیریت توسعه شهري تهران است

نتیجه این رویکرد . منجر به شکل گیري رویکردي بخشی به شهر و موضوعات شهري گردیده است

بوط به توسعه زیرساخت ها و خدمات شهري بین سازمانهاي مختلف دولتی و شکل تقسیم وظایف مر
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این مسئله، مدیریت . گیري یک ساختار سازمانی گسیخته براي مدیریت توسعه شهري تهران است

فضایی تهران -اجرایی الزم و متناسب براي هدایت و کنترل تحوالت کالبدي-شهري را از ابزار اداري

به دلیل تمرکز اختیارات مربوط به سیاستگذاري و تصمیم گیري امور مختلف . تبی بهره ساخته اس

شهري در دولت، مدیریت شهري براي انجام وظایف خود توانایی الزم براي سیاستگذاري و تصمیم 

این مسئله مهمترین عامل در . گیري، برنامه ریزي و سازماندهی و اجرا در سطح محلی را نداشته است

فضایی بی برنامه تهران و شکل گیري و تکوین سازمان فضایی گسیخته، ناکارآمد و -توسعه کالبدي

بعالوه نظام برنامه ریزي و شیوه تهیه طرحها، نارسایی قوانین و مقررات . ناپایدار در تهران بوده است

مدیریت شهري، توسعه نیافتگی قوانین مربوط به تعدیل مالکیت خصوصی زمین هاي شهري و کمبود 

اما طی دو دهه اخیر شیوه . بع مالی نیز در ایجاد چنین سازمان فضایی در تهران بی تأثیر نبوده استمنا

تأمین منابع مالی مدیریت شهري تهران و اقدام مدیریت شهري در تغییر کاربري و فروش تراکم به 

دي و ساخت و سازگران ساختمان نیز منجر به تشدید و تعمیق هر چه بیشتر گسیختگی، ناکارآم

مدیریت شهري با مدل مفهومی تبیین رابطۀ  زیردر شکل . ناپایداري سازمان فضایی تهران گردیده است

  . سازمانیابی فضایی تهران ارائه شده است

  

  

  

  

  

  
  

 

  

  

 متمرکز

تصدي گري گسترده 
دولت در مدیریت 

 توسعه شهري

محدودیت اختیارات و 
خش وظایف ب

شهرداري و شوراي (عمومی
در ساختار مدیریت ) شهر

 شهري

ضعف سازوکارها و ابزارهاي 
الزم براي مشارکت بخش 
مردمی و خصوصی در 

 مدیریت شهري

محدودیت قدرت و اختیار 
سیاستگذاري، برنامه ریزي، 
اجرا، کنترل و نظارت در 
 سطوح منطقه اي و محلی 

تراکم زدایی محدود 
یف مسئولیت ها و وظا

مدیریتی به سطوح پایین 
 دولت

قوه (انحصار وظایف حاکمیتی 
) قضائیه،قوه اجرائیه، و قوه قانونگذاري

 به سطح  حکومت مرکزي

تمرکز قدرت و اختیارات مدیریتی 
تمام سطوح و الیه هاي حکومتی 

 در مرکز

تقسیم وظایف و مسئولیت هاي 
بین وزارتخانه ها و ی مدیریت

 يسازمانهاي مختلف مرکز

 ساختار مدیریت فضاي سرزمینی ایران

 بسیط بخشی

ساختار سازمانی 
 گسیخته و متفرق 

 سازمان فضایی گسیخته، ناکارآمد و ناپایدار

نظام برنامه ریزي 
 بخشی و دولت محور 

نظام قوانین و مقررات دولت 
 محور، بخشی و متعارض

نظام مالی ناکارآمد و 
 ناپایدار مدیریت شهري

 ).تدوین و تنظیم از نگارنده(مدیریت شهري با سازمانیابی فضایی تهران مدل مفهومی تبیین رابطۀ  : شکل 
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 اهداف تحقیق -4

در حیطه هدایت و کنترل تحوالت تهران شهري توسعه مدیریت شناخت نظام هدف اصلی این پژوهش، 

می فضایی تهران و تبیین چگونگی رابطه و تأثیرگذاري مدیریت شهري در سازمانیابی فضایی تهران - کالبدي

 :، که در چارچوب اهداف جزئی زیر دنبال شده استباشد

 یی تهرانساختار مدیریت شهري تهران و تبیین چگونگی تاثیرگذاري آن در سازمانیابی فضاشناخت   - 1

شناخت قوانین و مقررات مدیریت شهري تهران و تبیین چگونگی تاثیرگذاري آن در سازمانیابی فضایی   -2
 تهران 

 و تاثیرات آنها در سازمانیابی فضایی تهران) طرح هاي جامع(شناخت طرحهاي توسعه شهري تهران  - 3

ري آن در سازمان فضایی شناخت نظام تامین مالی مدیریت شهري تهران و تبیین چگونگی تاثیرگذا  - 4
 تهران

تهران با براي تحلیل رابطه مدیریت شهري دست یابی به چارچوب نظري و ارائه مدل مفهومی   -5
 آن سازمانیابی فضایی

  در توسعه فضایی شهرهاگسترش بنیان هاي نظري برنامه ریزي و مدیریت شهري   - 6
 

  کاربردهاي تحقیق - 5

مشخص در عرصه برنامه ریزي و  کاربردي کامالً این پژوهش، ضمن ارزشهاي نظري آن، از ابعاد

) مناطق کالنشهري(تا باالترین آن) مراکز سکونتی(مدیریت توسعه فضایی مراکز سکونتی از کوچکترین سطح

 فضایی- با شناخت و تحلیل رابطه مدیریت شهري با سازمانیابی کالبدي به لحاظ کاربردي،. برخوردار است

بیشتر برنامه ریزي و مدیریت  یبه زمینه سازي براي کارایی و اثربخشک سو، از یکالنشهر تهران، می توان 

در  منسجم، کارآمد و پایدارشکل گیري سازمان فضایی به  دست یافت و از سوي دیگر، توسعه فضایی تهران

 توسعهمدیریت و برنامه هاي منابع  سازوکارها،با شناخت ساختار، . کالنشهر تهران از سوي دیگر کمک کرد

تهران، مدیران شهري و کالنشهر تاثیرگذاري آنها در سازمانیابی فضایی  چگونگیتهران و تحلیل  فضایی

استفاده کاربردي از نتایج  عملکردي مدیریت توسعه فضایی تهران آگاه شده و باو  مسئولین از مسائل ساختاري

مه ریزي و مدیریت کالنشهر تهران خواهند توانست، قدمهاي مثبتی را در رفع چالش ها و مسائل برنا تحقیق
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با استفاده . به سازمان فضایی مطلوب کالنشهري که هدف اصلی مدیریت شهري است، دست یایندبرداشته و 

نه تنها از اتالف بسیاري از منابع مادي و انسانی  ،توسط نهادهاي مدیریت شهري ،عملی از نتایج تحقیق

شده، بلکه با اثربخشی بیشتر عملکرد مدیریت شهري، ت شهري باعث افزایش کارایی مدیری و جلوگیري کرده

به شکل گیري سازمان فضایی کارآمد، پایدار و زیست پذیر شهري دست یافت، که خود به ارتقاء مشروعیت 

  .شهري منجر خواهد شدتوسعه به پایداري هر چه بیشتر مدیریت شهري و پایداري آن گردیده و  نهاد

و مدیریتی ا توجه به تالشهاي مسئولین در راستاي اصالح ساختار سیاسی به لحاظ نظري، بهمچنین 

ئولین از اهمیت و جایگاه مدیریت و کشور، تمرکززدایی  و ایجاد شوراهاي محلی، که ناشی از درك مس

شناخت و تحلیل آسیب هاي است، شهري توسعه اهدف پایداري و کارآمدي  محلی در دست یابی به حاکمیت

در  ،ارائه مبانی و اصول رویکردهاي نوین مدیریت توسعه شهري می تواندي مدیریت دولتی و ساختاري الگو

از این رو هرگونه . واقع شودفایده بسیار مفید شهري مدیریتی مطلوب  رویه هايسازمانی و ساختارهاي ایجاد 

  . تالش براي بسط ادبیات نظري این بحث کمک موثري به غناي آن در کشور خواهد بود

  

  


