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  87   تابستان  ،دوم شماره ،همددوره ، علوم و تکنولوژی محیط زیست
  
  

  حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایراناجرایینظام 

   و برنامه های توسعه شهریطرح هاتحلیلی بر نظام اجرایی 
  

  )مسئول مکاتبات( 1محمود جمهیری
  2حسین ذبیحی
  2حمید ماجدی

  

                             ۲Ĥ/Ĥ/۸ĩ:      تاريخ پذيرش              ۲/۷/۸۵: تاريخ دريافت 

  

  چكيده 
 نخستین دهه از تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری با وجود انتقادات متعدد، به موضوع اجرا به عنـوان  مـانع                         گذشت پس از 

ه چـشم   ـــ  ب درتـــ به ن ازی  ـرســ شه  در مطبوعات و ادبیات    اجراییسازمان و یا نظام     . تحقق طرح های توسعه شهری پرداخته نشده است       
 بودن طرح شهری کافی نیست، بلکه طرح نیازمند نظامی است که وظیفه اجرا، پیگیری و نظـارت بـر طـرح را بـر عهـده                           اجرایی. می خورد 

  .نبود این نظام و ناکارآمدی آن از دالیل اصلی عدم تحقق طرح هاست. داشته باشد
شیوه تحقیق برای طراحـی نظـام تبیینـی بـا           . برای اجرای طرح های توسعه شهری است      فرضیه این تحقیق  نبودن نظام کارآمد        

کتابخانه، قوانین و مقررات، آئین نامه هـا و         ( روش جمع آوری داده ها اسنادی       . استفاده از  مطالعه اسنادی و عملیات میدانی تدوین گردید         
  :   که با استفاده از دو شیوه بررسی و پیمایش است)3مصاحبه های علی و محاوره ای(و همچنین مصاحبه ) بخشنامه ها

 سی پهنا نگر اجرای طرح های شهریبرر . 1

 بررسی اجرای طرح های شهری با رویکرد سیستمی . 2

 مدت زمان طوالنی برای تدوین و تـصویب          صرف رغم مطالعات جامع و تفصیلی و      که علی   و نتیجه حاصل آن    گرفتمطالعه انجام   
  : مباحث زیر همچنان وجود دارد درمسایلطرح ها مشکالت و 

های اجرای طرح ها و برنامه های شهری، منابع شامل منابع مالی و نیروی انسانی، نقش جریان اطالعات در اجـرای                       اجرا و روش  
ا بـراین   که در اختیار مدیر یت شـهر نیـست و بنـ           (، تصمیم سازی و تصمیم گیری       )فقدان بازخورد در اجری برنامه ها وجود دارد       (برنامه ها   

                                                 
   دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی -1
  و معماری، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسالمی  استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر - 2

3-Casual and conversational interview 
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 نمایـان مـی     اجرایـی  متعددی در نظام شهری وجود دارد و به طور خالصه  نبود نظام               دخالت هایی از این روست که     ). طرح ها پویا نیستند   
 .گردد که ضرورت طراحی آن الزم است

  
    ، طرح ها وبرنامه های توسعه شهری، مدیریت شهریاجرایینظام، نظام : واژه های کلیدی

  
  مقدمه

 در بررسی و ارزیابی تجـارب پیـشروان اولیـه     1الپیتره
اولین بحـث او    . برنامه ریزی شهری به چند نتیجه کلی می رسد        

وی .  امریکایی برنامـه ریـزی شـهری اسـت         –در سنت انگلیسی  
طـرح  سپس به آنوین و پارکر می پردازد که اندیشه هوارد را در             

ریـپ،   ایده های پری، استین، ت     آن گاه . ند خود تعدیل نمود   های
گیــدنز، ابرکرامبــی و رایــت را بــه عنــوان ادامــه همــان ســنت  

در ادامـه بـه سـنت       .  آمریکایی به بحـث مـی گـذارد        –انگلیسی
اروپایی روی می آورد و از ارتورسوریای ماتـا شـروع مـی کنـد،               

 بـر قـضاوت     آن گـاه  . گارنیه، می و لوکوربوزیه را مطرح می کند       
ه صـدور حکمـی کلـی       وی اعتقاد دارد ک   . درباره آنان می نشیند   

امـا برخـی    . درباره گروهی از برنامه ریزان مشکل به نظر می آید         
 )1(می کنـد  ها اطالق    از نتیجه گیری ها را تقریباً به تمامی آن        

یکی از نتایج مورد نظر وی این بود که اغلب ایـن متفکـران بـه                
 اسناد قطعـی در مـورد       ارایهتولید نقشه های تفصیلی و کامل و        

 مند بودند بـه عوامـل اقتـصادی و نقـش نیروهـای              آینده عالقه 
ایـن   )2(.بخش خصوصی در اجرا و تحقق طرح ها توجه داشتند         

عدم توجه به اجرا در برنامه ریزی هـا عـاملی           در حالی است که     
است تا طرح ها را ایده آلی، مجرد و در نهایت غیر واقعی نمایـد               

 و توجـه    هیسازمان د تبدیل ایده به عمل جز  با برنامه ریزی و           
به این لحـاظ اجـرا      . به اصول و مبانی اجرایی امکان پذیر نیست       

همانند پی و مبنای هر طرحی است که از ایـده بـر روی کاغـذ                
 اسـت   سال هایی نقش می بندد بررسی های پیترهال مربوط به         

) 1945-1880( دهــه مــی گــذرد 6کــه از انتهــای آن بــیش از 
ز مرتباً سرعت می گیرد     پویایی شهرها و تحرک و تجدید آنان نی       

 حـل مـشکالت     بـرای راه های پیشنهادی برنامه ریـزی شـهری         
 اسـت   گام هایی شهرها بدون توجه به این  امر در واقع به مثابه            

                                                 
1- Peter Hall 

رویکرد سیستمی به برنامه ریـزی      . که به عقب برداشته می شود     
 کـه الزم اسـت تـا در         ای برنامه ها به ما اعـالم مـی کنـد          و اجر 

نظر اجـرای سیـستم بـه صـورت قطعـات           طراحی سیستم مورد    
ها بـا یکـدیگر      د بلکه باید ارتباط آن    ه نشو جدای از یکدیگر دید   

ـ         عـالوه همـاهنگی بـا تـأثیرات        ه  هماهنگ، کارآ و مـؤثر باشـد ب
   )3(عملکرد اجزا و کل سیستم موجود در محیط سروکار دارد 

  

  روش تحقیق
. تحقیق حاضر بر مبنای روش تبیینی و توصیفی است        

ات مورد نیاز از طریق اسنادی و کتابخانه ای با مراجعه بـه             اطالع
اسناد و قوانین و مقررات و همچنین مطالعه مقـررات حـاکم بـر              

 بـا   بـه عـالوه   . دستگاه های اداری ذیـربط صـورت گرفتـه اسـت          
استفاده از مصاحبه به صورت مصاحبه های علی و محاوره ای بـا       

ری و شورای شهر    ن شهردا افراد و اشخاص مسئول مانند مسئوال     
ن محلـی   او یا رؤسای ادارات و نهادهای ذیربط و همچنین مطلع         

از جملـه روش    .   اطالعات جمع آوری شده اسـت       ،و کارشناسان 
 و شـیوه    های مورد استفاده مشاهده روش کار و اجرای طرح هـا          

جلـسات و    که با مراجعه به صورتهای تصمیم گیری بوده است 
   است  هیافتیا حضور در جلسات انجام 

  منظور از اجرا چیست ؟
بنا به نوشته شین مـک کونـل در کتـاب نظریـه هـای          
برنامه ریزی، نتایج چندین دهه برنامه ریـزی کالبـدی نـا امیـد              
کننده است، چرا که نظریه های پایه ای آن بسیار کلی، مبتنـی             
بر عوامل کالبدی، نخبه گرایانه و از نظر ابعاد اقتصادی، مـالی و             

این گونه برنامه ریزی بسیار     .  غیر واقعی بوده است    سیاسی بسیار 
که طبیعت پویا و متحـول شـهر بـه      جامد و ایستاست، در حالی    
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  اگـر بپـذیریم کـه        )4( نیاز دارد  1نوعی برنامه ریزی انطباق پذیر    
چـه کـه      کالبدی به اجرا در آمده انـد و هـر آن           طرح های همه  

ظهـور  طراحی شده است و بـر کاغـذ رسـم گردیـده بـه منـصه        
 بی شک می توان مـرگ برنامـه ریـزی و طراحـی              ،رسیده است 

اما نکته کلیدی که همواره امیدوار کننـده        . شهری را اعالم نمود   
  .است و در عین حال بحث بر انگیز، اجرا است

 که به تحقق یک طـرح       فعالیت هایی در واقع مجموعه    
. د تا به واقعیت بپیوندد، اجـرا محـسوب مـی شـود            یاری می ده  

هـیچ طـرح و یـا       . ن طرح و برنامه بر اجرا باید استوار گـردد         بنیا
برنامه ای نمی تواند به محک زده شود مگر آن که شـاهدی بـر               

جـدا  . وجود داشته باشد وجود طـرح نیـز در عملکـرد آن اسـت            
  برنامـه    2الگـوی سـنتی   . نمودن طرح از اجرا گمراه کننده است      

اسـت کـه در بـین       برگیرنده این دیدگاه ساده انگارانـه        ریزی در 
مراحل موفق برنامه ریـزی، تسلـسلی منطقـی وجـود دارد و در              
. نقطه اوج خود لزوماً به یک اجرای موفق هم منتهی مـی شـود             

منطق این دیدگاه گمراه کننده است و هرگز به واقعیت تبـدیل            
 از اجـرا بـه شـدت        3در واقع جدا کـردن خـط مـشی        . نمی شود 

 خط مشی از ایده هـای   در حقیقت، گاهی اوقات   . خطرناک است 
دشـواری اساسـی فاصـله      .  نشأت می گیرد و نه بر عکس       اجرایی

 شـده بـر روی      ارایـه ای است که میان اهداف و آرزوهای طـرح          
  ).5(.کاغذ با واقعیت های بیرونی وجود دارد

توجه به اجـرا و دقـت در قـرار دادن مرحلـه اجـرا در                
را   توان آن  برنامه ریزی آن چنان دارای اهمیت است که گاه می         

اگر برنامه را چراغی بدانیم که راه را بـه مـا        . بنیان برنامه دانست  
اما اجرا به سادگی به دسـت       . نشان می دهد اجرا همان راه است      

، نمی آید اجـرای یـک طـرح یـا برنامـه نیـاز بـه ابـزار و ادوات                 
، نظــارت و ســازمان دهــی اعتبــارات، نیــروی انــسانی، امکانــات،

ای تفصیلی و اجرایی، کنترل مـدارک فنـی         کنترل، تهیه طرح ه   
 اجرایی، تقـسیم  سازمان هایطرح های تفصیلی، هماهنگی بین   

وظایف، قوانین و مقررات و ضوابط اجرایـی، ضـمانت هـای الزم             
  .  برای اجرای طرح های تفصیلی و اجرایی، دارد

                                                 
1- Adaptive Planning    
2-Traditional Model  
3-Policy   

سـکونت  مرکز سازمان ملل متحد بـرای       "سازمان ملل   
 در توصیه های خـود      1995ر سال    هابیتت د  4" انسانی گاه های 

برای اصالح نظام برنامه ریزی شهری ایجـاد تغییـرات در مـوارد             
گرفتن امکانات  در نظر «متعددی را الزم دانست که از جمله آن         

روی آوردن بـه برنامـه      . )6( را مطـرح نمـود     »و ابزارهای اجرایی  
 به اعتباری می توان به دلیل توجه بـه اجـرا و              را ریزی راهبردی 

گذاری بخشی از وظایف مربوط بـه تـصمیم گیـری بـر عهـده               وا
ایــن دو موضــوع را در اندیــشه هــای . نهادهــای محلــی دانــست

  . فالودی و پیترهال می توان جستجو کرد
های غلبه برمحدودیت هـای      به نظر فالودی یکی از راه     

برنامه ریزی جامع، توجه به راهبردهای برنامـه ریـزی و برنامـه             
از نظــر وی راهبردهــای برنامــه ریــزی، . ریــزی راهبــردی اســت

ی است که امکان می دهد، روند برنامه ریزی بر پایـه            یرویکردها
و رونـد   . هـای معتبـر و امکانـات واقعـی اسـتوار گـردد             شناخت

تصمیم گیری، به جای تعیین تکلیف قطعی و نهایی، در راستای           
هدایت و اصالح روندهای واقعی و به صورت گام بـه گـام انجـام               

 پیترهال نیز با انتقاد از برنامه ریزی جـامع، ضـرورت بـه              .یردپذ
 به نظر   . کارگیری اصول برنامه ریزی راهبردی را مطرح می کند        

وی برنامه ریزی شهری، بیش از پرداختن به جزئیات، به تمرکـز    
بیشتر بر روی اصول کلی نیاز دارد و بایـد بـر فرآینـد یـا تـوالی            

  ).7(تاکید کردزمانی در جهت رسیدن به اهداف 
اجرا یکی از عواملی بود که گـرایش بـه برنامـه ریـزی              

برنامه ریزی راهبردی در سطح دوم خـود        . راهبردی را باعث شد   
جنبه عملیاتی فـوق العـاده ای دارد، در یـک نظـام هماهنـگ و        
پیوسته سه نوع فعالیت یعنی برنامه ریزی، تهیـه طـرح، و اجـرا              

ین سه فعالیـت بـه ترتیـب و         در برنامه ریزی خطی ا    . وجود دارد 
اما در برنامه ریـزی چرخـه ای ایـن          . پشت سر هم واقع شده اند     

سه مرحله به شکلی قرار می گیرند که مرتباً به یکدیگر تبـدیل             
ل ـــ دیــ یعنی برنامه ریزی در این فرآیند به اجـرا تب          ،می شوند 

اگر بخواهیم به ایـن امـر بـا         . می شود و اجرا هم به برنامه ریزی       
 بیشتری به پردازیم و تحوالت و تغییرات عمده را در دانش          دقت

شهرسازی معاصر مورد توجه قرار دهیم سه نکته را باید مد نظر            
  :داشته باشیم

                                                 
4-Habitate پروژه واحد اسکان سازمان ملل 
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  90 و همکاران                                     جمهیری                                87، تابستان علوم و تکنولوژی محیط زیست                                       

مراحل برنامه ریزی، تهیه طرح و اجرا به عنوان یک فرآیند  -
  واحد چرخه ای باید مد نظر باشد 

 .تاکید بر  تحقق پذیری و امکانات اجرایی -

است کـه   ) مردمی(ضوع جلب مشارکت عمومی     سومین مو  -
 . بر آن تاکید می شود

  نظام اجرایی 
نگرش به اجرا در این تحقیق توجه و دقت به فرایندی           

 کـه در یـک    به منظور تحقق اهداف برنامه اسـت     از برنامه ریزی  
بـه  نظام سلسله مراتبی در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجـرا            

زی با عوامل اجرایی تلفیق مـی        می آید و عوامل برنامه ری      وجود
رویکرد سیستمی تغییرات بنیادی را در مبانی طرح هـای           . شود

. شهری به وجود آورد و چشم اندازی تازه را برای ما روشن کـرد           
از این منظر برنامه ریزی نظامی است هماهنگ و منسجم بـرای            

  و بر    )8(تحقق اهداف برنامه ای خود با تمامی شرایط یک نظام         
اس نظام اجرایی برنامه ها و طـرح هـای توسـعه شـهری              این اس 

ایـن رویکـرد    . خرده نظامی با تمام خصوصیات یک نظـام اسـت         
تجزیه و تحلیل اجرای طرح های توسعه شهری را قابل درک تر            

  1برنامه ریزی از دو روند تصمیم سازی و تصمیم گیری         . می کند 
ت، در فرآیند تصمیم گیری اجـرای تـصمیما       . تشکیل شده است  

این امر از دیـدگاه سیـستمی بـه         . نظارت و بازنگری وجود  دارد     
در واقع از اجرا مدلی ساخته می شود        . یک نظام تشبیه می شود    

تا بتوان بر مبنای آن مدل به تجزیه و تحلیل سازو کارها، روابط             
رونی، عملکـرد و کـارکرد، بـاز خـورد و جریـان             یدرونی، روابط ب  
  . نهایت ساختار و سازمان پرداخت عوامل و در ،اطالعات، اجزا

ایـن ویژگـی را     رویکرد سیستمی در تحلیل موضوعات      
 که یک چارچوب فرضی در اختیـار مـا قـرار مـی دهـد تـا                  دارد
 بر اساس چارچوب مورد نظر به تجزیه و تحلیل موضـوع            یمبتوان

 سیستم حاصل گردیـده،     نظریهاین چارچوب از    . واقعی بپردازیم 
ی برنامه های توسـعه شـهری بـا توجـه بـه             بنابر این نظام اجرای   

  . فوق مورد بررسی و تحلیل قرار می گیردویژگی های

                                                 
1- Decision Making , Decision Taking 

  ضرورت بررسی و تحلیل نظام اجرایی 
در برنامه ریزی جدید اهداف ثابت و الیتغیـر پنداشـته           

 و بنـابر ایـن اهـداف در طـول دوره برنامـه قابـل                )9(نمی شوند 
فرآینـدهای تـصمیم    از این رو    . تعریف و دستیابی مجدد هستند    

سازی و تصمیم گیری برای اهـداف در یـک ارتبـاط چرخـه ای               
  قرار  می گیرند و یکدیگر را بازسازی می کنند 

 ضـرورت تحـول در رویکـرد طـرح جـامع و             مقولهاین  
 موضـوعات مهمـی را      ،تالش در تغییر تهیه و تدوین برنامـه هـا         

اشت از جمله مسایل مورد بحث در این زمینه برد      . روشن ساخت 
د ـورت یـک فراینـ    ـــ  به ص  آن را جدید از برنامه ریزی است که       

دیل و تنظـیم    ـــ رح و تع  ــمی بیند که برنامه ها از طریق آن ج        
 این جرح و تعدیل در دو صورت انجام می گیرد            ).10(می شدند 

یکی در حین اجرا و دیگـری در زمـانی کـه دریافـت اطالعـات                
  . جدید تغییراتی را الزم می کرد

 از همان آغاز طرفدار پیدا کـرد    آن چنان ویکردها  این ر 
 راهبـردی  –که جایگاه مهمی در الگوی برنامه ریزی سـاختاری       

مک لولین، چدویک و ویلسون بـر اسـاس همـین نگـرش             . یافت
کوشیدند که فرایند عمومی برنامـه ریـزی را بـر اسـاس روابـط               
 سیستمی میان اهداف، امکانات، اجرا، نظارت و بازنگری تـشریح         

  ).11(نمایند 
پیترهال وجوه مشترک نظرات آنان را شامل مباحث و         

پـیش بینـی و مـدل       )  ب 2اهداف و مقاصد  )  الف :مفاهیم کلیدی 
منظور تهیـه   .   زیر آورده است   4تدوین طرح وارزیابی  ) پ 3سازی

تــصویر وضــعیت آینــده شــهر در حــاالت مختلــف بــه صــورتی 
  برنامه یک،حطر. منسجم، هماهنگ، کار آمد و تحقق پذیر است   

بلکه مسیری پیوسته از حال به آینده       . باره ای برای آینده نیست    
بنابر این فرآیند تدوین    . قابل پیش بینی را به نمایش می گذارد       

نخست انتخاب مدل   .،  طرح از دو محور اساسی تشکیل می شود       
های سیستم که عناصر اصلی را نـشان مـی دهـد، دوم فرآینـد               

 یـک راه حـل بهینـه        ارایهف به منظور    ارزیابی گزینه های مختل   
  . برای وصول به اهداف

                                                 
2-Goals and Odjectives 
3-Forecasting and Modelling  
4- Plan Design and Plan Evaluation  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                                                                                               .... نظام اجرایی حلقه مفقوده     
 

91

 پیترهال از آن چـه کـه در بـاال           برداشت های توجه به   
ذکرگردید نشان می دهد که امر اجرا و موضوع آن مرحله ای از             

رویکردهـای جدیـد برنامـه    . مراحل برنامه به شکلی ساده نیست  
می داند که    نوین آن مرحله اجرا را فرآیندی        روش های ریزی و   

به اجرای تصمیمات،  نظارت و بـازنگری مربـوط مـی شـود و از                
دیدگاه سیستمی و بر اساس برداشت از علم سیبرنتیک جریـان           

 که نتایج و آثار اجرای طـرح        طالعات باز خورد را به ما می دهد       ا
انعکاس عمل برنامه در این فرآینـد  . در آن نشان داده شده است    

در نتیجه آن برنامه ریزی،     . از برنامه است  به مانند ارزیابی واقعی     
نگاه به برنامه ریـزی بـه عنـوان یـک امـر             . قابل اصالح می شود   

مستمر و مداوم مفهوم ذکر شده را تحلیل پذیر و پذیر فتنی می    
  . نماید

گـاه آن را    زی جای ـــ ه ری ـــ را در برنام  ــاهمیت وافر اج  
 صورت مرحله    دهد که برنامه ریزی را به      می تواند به حدی ارتقا    

این بخش از مراحل برنامـه ریـزی، طـوالنی          . ای از اجرا در آورد    
ترین بخش درسنت های برنامه ریزی گذشته است و در برنامـه            

 با سایر مراحل پیوند خورده است کـه         آن چنان ریزی مدرن نیز    
. ها از یکدیگر مشکل می نماید      در بسیاری از موارد تشخیص آن     

ه و تدوین و اصالح برنامه ها و طـرح هـا            در واقع  امر اجرا و تهی      
ایـن  . به طور موازی و در راسـتای یکـدیگر حرکـت مـی کننـد              

زمانی تهیه، تدوین و اجرا به خـوبی مفهـوم    حرکت موازی و هم  
 در جوامـع پیـشگام       .نوین مراحل برنامه ریزی را روشن می کند       
گرفتـه و   ) راهبـردی (برنامه ریزی کم کـم خـصلت اسـتراتژیک          

ریزی شهری از یک سو به برنامه ریزی فضایی و از سـوی           برنامه  
  ).8(دیگر به برنامه ریزی عمل گرایش می یابد

چــه کــه در ســیر تطــور برنامــه ریــزی شــهری در  آن
 تغییر  ر برنامه ریزی نشان داده شده است،        کشورهای پیشگام د  

 جـامع بـه     طـرح هـای   و تحول به رویکرد سیستمی و سپس از         
این صیرورت و تطـور برخاسـته   .  استسوی طرح های راهبردی 

از تجربیات ایـن کـشورها در شهرسـازی از یـک سـو و بـسط و              
نظریـه عمـومی    .  از سوی دیگـر بـود      سیستم ها  نظریهگسترش  

.  ثابت کرد که شهر هم چون یک کلیت واحـد اسـت            سیستم ها 
  به سـال     1"گروه مشورتی برنامه ریزی   "تحت تأثیر این جریان       

                                                 
1-P.A.G 

یحه قانون شهرسازی را تهیـه کـرد و ایـن            در انگلیس، ال   1964
انگلـیس  ) 1969-1971(الیحه مبنای قانون شهرسازی جدیـد       

طرح توسـعه و    " جامع که    طرح های قرار گرفت و بر اساس آن،       
 سـاختاری،   طـرح هـای    نامیده می شد، منسوخ و مدل        "عمران

مک لولین  یکـی از اعـضای ایـن گـروه در             . جایگزین آن گردید  
رویکـرد  "برنامه ریزی شهری و منطقه ای بـا          کتاب   1969سال  

 در 1971 را منتشر کـرد و جـرج چـدوبک در سـال            "سیستمی
نگرش سیستمی برنامـه    "کتاب مشهور خود    ،  تکمیل مباحث آن  

 را انتشار داد که نظرات گـرد آمـده در آن، در مفـاهیم و         "ریزی
های آن تحـول اساسـی پدیـد         اندیشه شهرسازی، متدها و مدل    

  . )12(آورد
 مـا را بـه   "برنامه ریـزی عملـی  "  و    "سیستم"مفاهیم  

ایـن مباحـث نظـری و       .  نزدیک می کنـد    "نظام اجرایی "مفهوم  
های اخیر در کشور توجه به اجـرا را          تجربه شهرسازی طی سال   

توجـه بـه برنامـه      . ه اسـت  در برنامه ریزی شهری ضروری نمـود      
هری  و برنامه های ش    طرح ها ریزی به عنوان یک فرایند، اجرای       

هـای زیـر     عبـارت . را به عنوان زیر سیستم برجسته مـی نمایـد         
  .خالصه ای از ایده های مد نظر است

شـهر  (نگرش به برنامه ریزی شهری با رویکردی سیستمی          -
به عنوان کلیتی واحد و برنامه ریزی شهری به مثابـه یـک             

  ) نظام
برنامه ریزی شهری فراینـدی اسـت از تـصمیم سـازی بـه               -

 تصمیم گیری 

ایش برنامه ریزی شهری به سوی برنامـه ریـزی عمـل؛            گر -
  2 تغییر مدل پوزیتویستی به مدل سیستماتیک

 - تکنیکـی بـه عوامـل سیاسـی          -تغییر روش عوامل فنی      -
 مشارکتی و قدرت دادن به نهادهای محلی

  در برنامه ریزی شهری "مدیریت گرایی"گرایش به  -

العـات و   توجه و استفاده از نظریه سیبرنتیک و جریـان اط          -
 نقش بازخورد در اصالح عملیات و فرایند برنامه ریزی 

                                                 
 / Survey   طـرح / تحلیـل  / مـدل پوزیتیـو یـستی شـناخت      -2

Analysis / Plan      سیاسـت  / طـرح  / مـدل سیـستماتیک تحلیـل
Analysis / Plan / Policy  
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های فوق خالصه ای از مسایل گفتـه شـده تـا             عبارت
کنون می باشد و ما را به این امر رهنمود می کند کـه ضـرورت                
توجه به نظام اجرایی برنامه ها و طرح های توسعه شهری را بـه              

ل نیازبـه   نظام برنامـه ریـزی شـهری در عمـ         . خوبی درک کنیم  
مدیریتی دارد کـه بتوانـد اسـباب و لـوازم الزم را بـرای اجـرای                 

 گیرد تـا اهـداف و مقاصـد در          به کار برنامه ها و طرح های خود       
مـدیریت شـهری بـرای      . نظر گرفته شـده را بـه تحقـق در آورد          

اجرای برنامه ها و طرح های توسعه شـهری نیازمنـد اداره امـور              
یـی شـهری وجـود دارد و آن         وظایفی است که در سـازمان اجرا      

، همـاهنگی، کنتـرل و      سازمان دهی وظایف شامل برنامه ریزی،     
 .نظارت، هدایت و رهبری است

برای تعریف مـدیریت شـهری و درک مفهـوم آن الزم            
 داشته باشد تـا     است تا بپذیریم که سازمان یا نظامی باید وجود        

این نظـام اجرایـی برنامـه هـا و طـرح هـای               بنابر ،مدیریت شود 
 نظام اجرایی و تشکیالت   .توسعه شهری به ذهن متبادر می شود      

برنامه ریزی شهری در کشور به علت وابستگی مدیریت شـهرها           
 طـرح هـای    .به وزارت کشور  در سازمان واحدی متمرکز نیست        

) در شـهرهای بـزرگ    ( شـهرداری    سیاسـت هـای   شهری فقط با    
ـ             یهمسو ا ی دارد و بین ضوابط و مقررات مـسکن و شهرسـازی ب

شهرداری ناهماهنگی وجود دارد موازی کـاری نیـز از مـشکالت       
  ).13(استا اجرایی طرح ه

    برنامه ریزی عملی 
تحول در نظام برنامه ریزی و گرایش به برنامـه ریـزی            
عملی نقش اجرا و در نتیجـه نظـام اجرایـی را در کـل سیـستم           

عمـالً ایـن اتفـاق بـرای کـشورهای          . برنامه ریزی ارتقا می دهد    
 رخ داد و برنامه ها به سوی اجرایـی شـدن،            70ایی در دهه    اروپ

تحقق پذیری، با قابلیت ارزیابی و ارزشیابی، و در نتیجه اصـالح            
ت به نظـام اجرایـی نگـرش        از این روی نسب   . گرایی روی آوردند  

د و بنابر این ارتباط یک سویه و جریان یک طرفـه            یگردمتفاوت  
ام ظن. دشی تبدیل شد  برنامه ریزی به یک ارتباط چرخشی و گر       

اجرایی جایگاه واالتری یافت و با تمامی عناصر برنامه در ارتباط           
رویکرد گذشته برنامـه هـا و طـرح هـای توسـعه      در . قرار گرفت 

. شهری پس از تصویب برای اجرا به شهرداری ابالغ مـی گردیـد            

شهرداری نیز از این طرح ها درجهت تدوین ضـوابط و مقـررات             
می کرد و به عنوان دستوراتی که برای اجـرا          شهرسازی استفاده   

 در رویکـرد گذشـته و       .دادابالغ شده است مورد عمل قرار مـی         
د و فقط در زمـان       برنامه ها چندان مورد توجه نبو      سنتی اجرای 

تهیه مجدد برنامه و یا اصالح برنامه قبلی نوعی ارزیـابی صـورت         
  . می گرفت

بـه  م می شد ارزیابی از طرح که پس از پایان طرح انجا    
 ارایـه  نداشـتن خـصلت پویـایی و دینـامیکی، بـه صـورت               دلیل
این مقطـع میـزان     . یری از یک مقطع معین ظهور می یافت       تصو

 به شـکل ایـستا نـشان        آن را تحقق طرح و مقدار تحقق پذیری       
از این دیدگاه نظام اجرایی به سوی بسته شدن پـیش           .  می داد 

 تا آن.  کم از دست دادرفت و ارتباط با محیط اطراف خود را کم    
جا که حتی دستورات و ضوابط طرح های جـامع نیـز نتوانـست              

 این دستورات نیز اغلب نقض می شـدند و          .گرهی از کار بگشاید   
 بـا تغییـرات     الن ذیر بط در کمیسیون های مربوط      یا خود مسئو  

  . های شهرسازی دست رد می زند الزم بر تصمیم

  برنامه ریزی به مثابه فرایند 
 و الگوهـای    "برنامه ریزی فراینـدی   "توجه به مفهوم    با  

جدید برنامه ریزی توصیف برنامـه ریـزی شـامل تمـام مراحـل              
سـازمان  / بودجـه بنـدی     / برنامه ریزی، تهیه طرح های اجرایی       

 کـه   اصالح برنامه و بازنگری مـی باشـد    /بازخورد/ ارزیابی / دهی
یل مـی شـود و      در این فرایند برنامه ریزی به تدریج به اجرا تبد         

تبـدیل مکـرر اجـرا بـه        . )14(دوباره به برنامه ریزی بر می گردد      
برنامه ریزی و بالعکس به شکلی اسـت کـه گـرایش بـه برنامـه                

 و ـد به وجـود مـی آیـ   1ریزی عملیاتی یا برنامه های کوتاه مدت  
نظام اجرایی به نحو غیر قابل انکاری در نظام برنامـه ریـزی رخ               

 یکـه سـبب ارتقـا    مـستمر عـالوه بـر آن      این ارتباط   . می نماید 
جایگاه نظام اجرایی می شود باعث سرعت عمل در نظام برنامـه            

در این صـورت تـصمیم گیـری بـه سـرعت         . می گردد نیز  ریزی  
. انجام می شود و تصمیم سازی نیز مرتباً در حال پویـایی اسـت             
ی این سبک جدید نظام اجرایی را در ارتباط متقابل با تمام اجزا        

  . برنامه ریزی قرار می دهدنظام 

                                                 
1-Programming  
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در کشور ما اغلب قوانین شهرسـازی در زمینـه تهیـه،            
تدوین و تصویب برنامه ها و طرح های شهری است و قـوانین و              
مقررات اجرایی اوالً به صورت منسجم وجود ندارد و در ثانی این   

 از ایـن رو جنبـه       ا نظام برنامه ریزی هماهنـگ نیـست،       قوانین ب 
نامه های شهری به صورت آشکاری در عرصـه       های اجرایی در بر   

ی عمـالً  عملیات شهرسازی قرار نمی گیرند و برنامه هـای شـهر         
ـ        و ضـمانت هـای اجرایـی الزم را         د  در حد تصویب باقی مـی مان

 کـه بـرای     د است  متعد آن چنان  از سوی دیگر قوانین نیز       .دندار
جلوگیری از هر فعالیـت عمرانـی و توسـعه ای در شـهر قـانونی           

  .  دارد و برای اجرای آن قانون الزام آوری وجود نداردوجود
بـرای روشـن شـدن جایگـاه نظـام       : نظام هرمی شـکل   

خرده نظام برنامه ریزی     الزم است نظام اجرایی به عنوان        اجرایی
 و سیـستم هـای برنامـه    اجـزا  و ارتباط این نظام بـا       تعریف شود 

رمـی در   ت ه اگر نظام برنامه ریزی را به صور      . ریزی روشن گردد  
را سنگ زیرین و قاعده هـرم        نظام اجرایی    نظر بگیریم می توان   

این امر به صورت واقعی در جهان خارج رخ نموده          . گرفتدر نظر 
  نظام برنامه ریزی نوین که به حق این نمودار           به خصوص . است

را پذیرفته است و اکنون نظام برنامه ریزی بر اساس آن اسـتوار             
  . است

 سازی شیوه های نوین شهر

، برنامـه هـا بـه نحـوی         در شیوه های نوین شهرسـازی     
ها  ن   د، اهداف آ  تنظیم می شود که به صورت فرآیندی عمل کن        

 بهترین راه حـل وجـود       به عالوه  ،ممتاز و منحصر به فرد نیست     
م اجرایی به گونـه ای      اهداف نظا . ندارد و برنامه یک فرآیند است     

مـه هـای توسـعه      د که با اهـداف طـرح هـا و برنا          تعریف می شو  
د در این صورت نه تنهـا       ری به خوبی در تعامل قرار می گیر       شه

توسـعه  اهداف نظام اجرایی با اهـداف برنامـه هـا و طـرح هـای                
د بلکه اهـداف واقعـی و مـورد    شهری یکسان و هماهنگ می شو  

در ایـن شـیوه نظـام       . یـد آ مـی    به دست نیاز نیز از همین نظام      
  هرمی است که کلیه تصمیمات، اهـداف، سیاسـت         قاعدهاجرایی  

ها، خط مشی ها و طرح ها و برنامه ها بر نظـام اجرایـی اسـتوار       
  .شود می

 و  نظریـه  این جریان بر اثر تقابل بین ایده و عمـل یـا             
اصالحات، تغییرات و حتـی تبـدیالت       . واقعیت صورت می گیرد   

 رده  در این جا پایه گذاری می شود و به صـورت بـاز خـورد بـه                
و بـه   مجدداً اهداف تعریـف مـی شـود         . های باالیی بر می گردد    

 و چرخه ای است که برنامه ریزی        سطوح اجرایی انتقال می یابد    
برنامـه ریـزی    . به اجرا و اجرا به برنامه ریزی تبـدیل مـی شـود            

را ـــ  اج ،ن روش ـدر ایـ  . چرخه ای حاصل این روش نوین اسـت       
مه ریزی عمل نماید بلکـه  نمی تواند به صورت یک مرحله از برنا    

داده هـا   . باید خود به عنوان یک سیستم و یک نظام ظاهر شود          
را بگیرد و سپس در فرآیند باز داده ها تولید شود و بـه سـطوح                

بازخورد ها حاصل این نوع جریـان       . .گرددقبلی و بعدی گزارش     
 این الزامات هم نظام اجرایی را تعریف می کند و           .اطالعات است 

 .  مشخص می  نمایدآن را هم اهداف

تبدیل برنامه ریزی به اجرا و اجرا بـه برنامـه ریـزی،             
 در .نظام تصمیم سازی و تـصمیم گیـری را بـه کـار مـی گیـرد               

نتیجه اهداف از قطعیت و ثبات خـارج شـده و بـه صـورت پویـا        
ـ           و .در می شو  ــظاه ه  نظام برنامه ریزی پویا و انعطاف پـذیر را ب

زمانی و موازی بودن طرح ها        اوالً هم  ،اماین نظ  .وجود می آورند  
 شـکل مـی دهـد و ثانیـاً اهـداف           هدف هـا  و برنامه ها را با اجرا       

اجرایی و عملیـاتی را بـا اهـداف کـالن و کیفـی بـه نحـو قابـل             
مالحظه ای کمی می گرداند و اهـداف کمـی شـده نیـز دسـت                

  .تر استیافتنی 
 برای اهـداف مـشخص      )15(در برنامه ریزی سه مرحله    

یـا  ( ردیده است که شامل اهداف کلی، اهـداف جزیـی و آمـاج            گ
روش شناسی برنامـه نـوین تاکیـد        . می باشد  1) اهداف عملیاتی 

بسیاری روی قدم اول در مرحله مزبور می کند بـه خـصوص بـا               
دقت بین سه مرحله در بسط مقاصد یعنی قاعـده بنـدی هـدف            

. تیکلی، تعیین اهداف فرعی و تعیـین آمـاج یـا اهـداف عملیـا              
 کـه از جـنس   سـت اهداف کلی اساسـاً عـام و بـسیار  انتزاعـی ا            

اعی بـوده و از نـوع زیبـایی شناسـی            اجتمـ  –مقوالت اقتصادی   
اهداف فرعی نسبتاً مشخص تراست و به نحوی تعریف می          . است

آماج یا اهداف عملیاتی کـه      . دشود که قابلیت اجرایی داشته باش     
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مـی  خص و خـاص     بـسیار مـش   . استبسط یافته از اهداف فرعی      
  . د شوارایه و ممکن است به صورت دستور کارهای معین باشد

د و نظـام    یاتی یا آمـاج در اجـرا کـاربرد دار         اهداف عمل 
امـا در شـیوه نـوین       . اجرایی این اهداف را به تحقق در می آورد        

ـــذاری تـاثیر    دف گ ـــ را بر مراحل قبلی ه    ــآماج در پروسه اج   
ا اهـداف فرعـی و در نتیجـه         گذارد و این باعث می گردد تـ       می  

 قـرار گرفتـه و در نهایـت اصـالح            اهداف کلی نیز مورد ارزیـابی     
چه که برای هرم نظام اجرایی در نظـر گـرفتیم            مشابه آن . دشو

می توانیم هرم اهداف را نیز در نظر بگیریم و تاثیرات متقابـل را          
  . ها باز یابیمدر آن

  نظام اداری و تشکیالتی اجرایی 
ه طرح ها و برنامه هـای توسـعه شـهری در     جا ک  از آن 

 لـذا بـه اجـرا در        ،دوسیع در بر گیرنده کل شهر می باشـ        سطح  
 نهادهای مختلـف    فعالیت های   نیزمجموعۀ وسیعی از     آمدن آن 

همـاهنگی و مـدیریت نظـام    . موجود در شهر را در بر می گیـرد      
مند می تواند اجرای برنامه را به نحو مطلوبی تـسهیل نمـوده و              

اجرای برنامه ها و طرح های      . ف آن را به منصه ظهور رساند      اهدا
توسعه شهری در یک نظام اداری و تشکیالتی منسجم از جملـه            

اساسـاً فلـسفه وجـودی      . نکاتی است که باید به آن توجه نمـود        
 معقـولی اسـت     فعالیت های   ها و تشکیالت برای انجام       سازمان

  . که برای رسیدن به هدفی معین می باشد
 در محیط شهری و گستردگی حوزه و        فعالیت ها    تنوع

دامنه طرح ها و برنامه هـای شـهری نیـاز بـه سـازمان اجرایـی                 
ایـن  .  را در بـر گیـرد      فعالیت ها   بزرگی دارد که بتواند همه این       

سازمان در شرایط فعلی بزرگتر و متنوع تر از سازمان شهرداری           
شی از  شـهرداری هـا در واقـع بخـ        . و تشکیالت اداری آن اسـت     

فعالیت خود را بر اساس قـانون بـه اجـرای طـرح هـای شـهری                 
  . اختصاص می دهند

سازمان اداره کننده و اجرایی سازمانی اسـت کـه بـه            
 بـه نحـوی      صورت  معین و تعریف شده و قابل شناسایی باشد،         

که وجود حقیقی یا حقوقی آن از جنبه هـای رسـمی، عرفـی و               
 کـه بحـث سـازمان هـای         از جمله کـسانی   . قانونی متمایز باشد  

اداری و بوروکراسی را مطرح کرده و نـام او بـا نـام بوروکراسـی                

 از نظـر او معنـی       . مـی باشـد    1پیوند خورده اسـت مـاکس و بـر        
 عبـارت اسـت از تنظـیم روابـط          "تشکیالت سـازمانی  "اصطالح  

داری ایـن روابـط را بـه         اجتماعی که پاره ای افراد وظیفـه نگـه        
 وجـود  ،سازمانی بر عهده می گیرنـد منظور ایجاد یک تشکیالت   

و معموالً یک کادر اداری الزامی است و سـازمان          ) یا مدیر (رهبر  
عبارت از تشکیالتی است که القل دارای دو جزء مزبـور بـوده و              

  ).16(شکل سلسله مراتبی داشته باشد
ــام اداری      ــرای نظ ــف را ب ــوم و تعری ــین مفه ــر هم اگ

بپذیریم خود به خود    تشکیالت اجرایی طرح های توسعه شهری       
 به این ترتیب سازمان اداری      .فقدان نظام موجود را در می یابیم      

وب ــررات مـص  ـکه در اعمال قدرت قانونی خـود قـوانین و مقـ           
طرح های توسعه شهری را مورد استفاده قـرار دهـد در شـهرها              
وجود ندارد، در عین حال که شهرداری هـا موظـف بـه اجـرای               

ازی هستند و طرح های شهری نیز       مصوبات شورای عالی شهرس   
 اما این امر بـه تنهـایی کـافی نبـوده و             ،جزو مصوبات شورا است   

  . تنها بخشی از وظایف  شهرداری را در بر می گیرد

محتویات طـرح هـای شـهری و وظـایف شـهرداری هـا              
  )تجربیات جهانی و ایران(

 حـدود مطالعـات و برنامـه        )17( 12در قرار داد تیـپ      
 پیوست قرار داد مذکور جزئیـات       9 شده و    رایهاهای طرح جامع    

 این طرح  بررسی های  مطالعات و    .مطالعات را روشن نموده است    
 و  " بررسـی حـوزه نفـوذ      " ، "بررسـی کـل منطقـه     ": ها شـامل  

 خـصوصیات   -2 تاریخچـه    -1شـامل   (بررسی و شناخت شـهر      "
 خصوصیات جمعیتی و اجتمـاعی شـهر        -3جغرافیایی و اقلیمی    

 امکانات مالی، اعتباری، فنی و      -5تصادی شهر    خصوصیات اق  -4
 -6 مـؤثر در عمـران شـهر         سازمان های اداری شهرداری و سایر     
  . می شود")خصوصیات کالبدی شهر

نتــایج  (بررســی هــاه و تحلیــل و اســتنتاج از  تجزیــ
 ) مربوط به حوزه نفوذ شهر و تهیه الگوی نهایی

نفوذ  و برنامه های عمرانی شهر و حوزه         طرح ها تهیه  
 تهیه طرح ها و برنامه های مربوط به حـوزه نفـوذ شـهر             -1(آن  

                                                 
1-  Max Weber (1920-1964)  
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 طرح توسعه کالبدی شهر     " تهیه طرح توسعه و عمران شهر        -2
 ) تهیه برنامه های توسعه و عمران شهر-3 "

 محتویات طرح  نشان می دهد که مطالعات جامع و          
برنامه های جامع توسعه در طرح تهیه می شـود کـه عـالوه بـر                

مطالعات و پیش بینی    . زه نفوذ آن را نیز در بر می گیرد        شهر حو 
 کهـن،   بافت هـای  های جمعیتی، طرح های کالبدی و فیزیکی،        

شبکه های ارتباطی شهر، وضعیت اقتصادی و معشیتی شـهر، و           
پیشنهاد برای باال بردن سطح رشد و توسـعه اقتـصادی شـهر و              

ختلف  م بخش های حوزه نفوذ، پیش بینی نیازهای آتی شهر در         
و ) آب، فاضالب، برق و تلفن    (و در زمینه های تأسیسات شهری       

سایر موارد به صورت گـسترده ای در ایـن قـرار داد ذکـر شـده                 
  . است

این کلیه خدمات تاسیسات و تجهیزات شـهری        بنا بر 
 توسعه عمران شهر و حـوزه نفـوذ آن در مطالعـات             طرح های و  

اری و در   حـال الزم اسـت تـا وظـایف شـهرد          . منظور می گـردد   
های اداری با طرح مطابقت داده شود        صورت لزوم سایر دستگاه   

برای درک بهتر موضوع ابتدا تجربه های جهانی  به طور خالصه            
  .  می شودارایه

بـر اسـاس    :  تجربه های جهانی وظایف شهرداری هـا      
ی کشور وظایف   شهرداری ها مطالعات انجام شده توسط سازمان      

 روز گــسترده تــر مــی شــود و  در جهــان روز بــهشــهرداری هــا
 به عنوان نهادهای مـدنی، محلـی، عمـومی و غیـر             شهرداری ها 

ایــن . )18(انتفــاعی وظــایف بیــشتری را بــر عهــده مــی گیرنــد
 تنها  شهرداری ها مطالعات اذعان می دارد که گستردگی وظایف        

در کشورهایی که از شیوه های حکومتی فدرال تبعیت می کنند        
در تمام کشورهای مورد بررسی صـرف        بلکه   ،مشاهده نمی شود  

ده ــاهـمـش ) تک ساخت یـا فـدرال     (نظر از شیوه های حکومت      
شـهرداری   در کشورهای در حال توسعه نیـز         به عالوه . می گردد 

 کوشیده اند تا با افزایش گستره وظایف خود نقـش بیـشتری             ها
 خدمات بر عهده گیرند و به عنوان موسسه های محلـی            ارایهدر  

یکـی از اصـولی کـه در خـصوص          .لت مطرح شـوند   مستقل از دو  
 واگـذاری   " رعایت شـده اسـت       شهرداری ها واگذاری وظایف به    

  است که تقریباً در تمـامی کـشورهای مـورد     "وظایف هم پیوند  
 سـازمان هـای   همـاهنگی بـا     "اصل  . بررسی صورت گرفته است   

همکـاری گـسترده و     "،  " رده های باالتر حکومتی    به ویژه دیگر،  
سـازمان  مـشارکت   "،  "ت بخش خصوصی و مردمی    جلب مشارک 

  از جملـه مـوارد       " وحـدت مـدیریت    "، و اصل  " غیر دولتی  های
رسـی تحقیـق    ی مورد بر  شهرداری ها  که در تمامی     استمهمی  

چه به طور خالصه ذکر گردیـد        آن. مذکور رعایت گردیده است   
مطالعه فـوق   . تجارب جهانی در نظام اجرایی شهری جهان است       

ــورد شــهره ــو،  در م ــدن، توکی ــن، اســتکهلم، لن ــاریس، وی ای پ
  . استانبول، کواالالمپور، پکن، قاهره و بمبئی صورت گرفته است

با توجه به این مطالب می توان ادعا نمـود کـه اصـل             
 و ممالک رعایت شده است      شهرداری ها وحدت مدیریت در این     

 تمام یـا    شهرداری ها  اقتضا می کند که      " وحدت مدیریت  "اصل
ف مهم اداره و توسعه شهر را بر عهده داشـته باشـند،         اغلب وظای 

نتیجه این بررسی نشانگر آن است که در شهرهای فاقد وحـدت            
های مختلف   مدیریت که وظایف مربوط به شهر به وسیله ارگان        

 شـده از کیفیـت      ارایهانجام می شود از یک سو معموالً خدمات         
 هویـت   مطلوب برخوردار نیست و از سوی دیگر شهرداری فاقـد         

 سـازمان هـای   مستقل مدنی است، و بیشتر بـه عنـوان یکـی از             
    ).19(دولتی تلقی می گردد

ــران ــانون فــصل شــش:  وظــایف شــهرداری در ای م ق
و اصالحات و الحاقات بعـدی آن        11/4/1344شهرداری مصوب   

در خصوص وظایف شهرداری است که به طور مشخص در بندها    
. ورده شده اسـت   آداری   وظایف شهر  55و تبصره های ذیل ماده      

ی طـرح هـای     اتحلیل وظایف و عملکردها و انطباق آن با محتـو         
  . شهری ذیالً مد نظر قرار می دهیم

شــهرداری هــا در ایــران عــالوه بــر وظــایف عمــومی 
هـا و معـابر      داری، و تنظیف خیابـان     شهرداری مانند ایجاد، نگه   

ها و فضاهای شهری، خدمات عمومی و عمـران   عمومی و میدان  
قـوانین متعـددی نیـز وجـود دارد کـه           . شهری را بر عهده دارند    

بعضی .  الزم می نماید   فعالیت های   شهرداری را موظف به انجام      
از این قوانین به طـور مـستقیم شـهرداری را موظـف بـه انجـام              

یی در شهر می نماید و بعضی دیگر به عنوان همکاری       فعالیت ها 
  . و یا به طور غیر مستقیم
 و مقررات برای تثبیت و تعیین وظـایف         تعدد قوانین 

برای شهرداری از جمله مشکالتی است که در اجرای فعالیت ها           
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 آیـین قوانین به انضمام  . شهرداری را با مشکل مواجه کرده است      
بـه  بـرای انجـام فعالیـت        ی را ینامه ها و مصوبات پیچیدگی هـا      

جـا تعـدد قـوانین و        موضـوع اساسـی در ایـن      . د مـی آور   وجود
ت و الزامات وظایف و تکالیف برای شهرداری است کـه بـا             مقررا

بنابر ایـن تعـدد قـوانین نـه         . مناسب نیست  حیطه اختیارات آن  
تنها مشکالت اداری و حقوقی را ایجاد می کنـد بلکـه از جنبـه               

 .  ساز استمسألهانجام وظایف و تکالیف و محدوده فعالیت نیز 

ــه طــور عمــومی و معمــول وظــایف شــهرداری در   ب
  بـا    )20(ورهایی مانند نروژ، دانمارک، هلند، بریتانیـا، ژاپـن،        کش

 به عالوه وظایف و اختیارات شوراهای شهر، متناسب می باشد و          
این . ها است  قوانین و مقررات موجود نیز متناسب با وظایف آن        

جا دارای اهمیت است کـه مـی توانـد یـک نظـام               موضوع از آن  
 آن. یم و هماهنگ نمایـد    اجرایی برای برنامه های شهری را تنظ      

چه در کشور ما و شهرداری ها تنظیم شده اسـت عـدم تناسـب             
 تعدد قوانین، اختیـارات محـدود،    ).21(وظیفه با اختیارات است     

 نظارتی متعدد، عدم تناسب نظام سیاسی بـا نظـام           دستگاه های 
باعـث گردیـده    .  در دوره و زمان انتخابات     به خصوص شهرسازی  

به شهرداری ها فاقد نظم و انطباق اداری         تا وظایف محوله     ستا
مجموعه وظایف شهرداری ها نـشان مـی دهـد    . و سازمانی باشد 

مع و تفـصیلی و یـا هـادی          جا طرح های که تناسبی با مطالعات     
ات و طـرح هـای        شـهری مطالعـ     طـرح هـای    در   .دشهری نـدار  

ظـایف شـهرداری هـا تطبیـق         که بـا و    .دمتعددی تهیه می گرد   
  ..دندار

در هر کشوری نظام سیاسی پیونـدی  :  سی محیط سیا 
 مـدیریت شـهری دارد      بـه خـصوص   همه جانبه با نظام شـهری       

 نظــام سیاســی بازتــاب خــود را در شــهرها و در  ویژگــی هــای
بـرای نمونـه اگـر در کـشوری         . مدیریت شهری   نشان می دهد      

انتخاب مدیران سیاسی جامعه از طریق انتخابات انجام پذیرد در        
ی نیز همین شیوه اجرا می شـود و شـهردار           سطح مدیریت شهر  

از طریق انتخابات برگزیده شده و نظارت مردم از طریق انجمـن            
  ).22(ها یا شورای شهر اعمال می شود

  

  

  مدیریت 
بر اساس دیدگاه سیـستمی مـدیریت بـه عنـوان بـه             
کارگیری فرآیندی پیچیده است کـه بـه صـورت یـک سیـستم              

مـی  ی تابع و جزء در هم  ها سیستممستقل، این فرآیندها را در      
ورد و بـر اسـاس      آآمیزد و به شکل یکنواخـت و مـنظم در مـی             

گیری موثر و کار به کارتعریف و اصول مدیریتی، مدیریت فرایند      
، بـسیج   سازمان دهی آمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی،         

منابع و امکانات، وهدایت و کنترل است که برای دست یابی بـه             
ر اساس نظام آموزشی مورد قبول صـورت مـی گیـرد            اهداف و ب  

)23.(  
این برای نظام  اجرایی طـرح هـا و برنامـه هـای              ابربن

مـه ایـن    شهری نمی توان یک مدیریت معین و مـشخص کـه ه           
) 1د پیدا نمود، مدیریت شـهری کـه         وظایف را یک جا داشته ش     

سـازمان  )2برنامه ریزی؛ تهیه برنامه ها و طـرح هـای شـهری،               
هـای کـاری و      واقـع تقـسیم کـار میـان افـراد و گـروه            ؛ در دهی

بسیج منابع و امکانات موجـود در شـهر         )3هماهنگی میان آنان،    
هـای  هـدایت و کنتـرل شـهر وتوسـعه          )4برای اجرای طرح ها،     

 را بـه عنــوان زیـر مجموعــه   کالبـدی و اجتمـاعی اقتــصادی آن  
این همان مدیریت یکپارچه    . مدیریتی خود در شهر داشته باشد     

هری قلمداد می شود که فقـدان آن هـم علـت و هـم معلـول                 ش
  .  استاجرایینبودن نظام 
  

  بحث و نتیجه گیری  
بـسیاری از   . شخصیت یک طـرح در اجـرای آن اسـت         

اندیشمندان شهرسازی و برنامه ریزی شهری در توجـه بـه ایـن             
هـای   نظریهند که الزم است تا در       ه ا موضوع به این نتیجه رسید    

در ایـن زمینـه بـه ایـده هـای           . صورت گیـرد  شهرسازی تحولی   
اهمیـت نظـارت و بـازنگری در     "پیترهال می توان اشـاره نمـود        

چـه مطالعـات     آن.  "برنامه ها در توجه به اجرا حاصل می شود        
حاضر نشان داد به صورت خالصه ای از تحلیل و نتـایج در زیـر               

    .آورده می شود
ی در برنامه های شهری و طرح های تهیـه شـده بـرا            

شهرها عالوه بر شهر، ناحیه و منطقه و محدوده حوزه شهر نیـز              
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طرح هـا   . مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه تهیه می شود          
و برنامه های تهیه شده در خارج از محدوده شهر به هـیج وجـه             

  .د نیز نداراجرایی نبوده و ضمانت اجرایی
برنامه های شهری فاقد نظام اجرایی تعریـف شـده ای           
هستند و مشخصه های الزم را برای ابراز وجود به عنـوان نظـام              

 اجـزا در اجرای برنامه های شهری اهداف، محیط، منابع،         . ندارند
در نتیجه به عنـوان یـک       و مدیریت فاقد انسجام و تعریف است،        

 و دارای ارتبـاط مـنظم قابـل    اجـزا مجموعه منسجم، متشکل از  
به عنوان یک نظام قلمـداد       دبنا براین نمی توان   . شناسایی نیست 

  .   الزم برخوردار نیستکارآییشود و از 
برنامه های منطقه ای و نظام اجرایی آن در بـسیاری           
موارد موازی با برنامه های شهری است و با آن تـداخل دارد در               
شهرداری ها عالوه بر برنامه های شهری و طرح های جـامع یـا              

ساله عمرانی تهیه می ج برنامه هایی تحت عنوان برنامه پن  هادی  
شود  که به موجب سازمان تفصیلی شهرداری ها کمیته برنامـه            
ریزی شهرداری موظف به تهیه و تنظیم برنامه عمرانی و اجرایی        

در بعـضی از  . کوتاه مدت، میان مـدت و بلنـد مـدت مـی باشـد        
شهرداری ها نیز کمیته ای تحت عنـوان شـورای فنـی راهبـری              

    .ار همین کمیته را انجام می دهد ها وجود دارد که کطرح
تداخل برنامه های منطقه ای با برنامه هـای شـهری           

 اغلـب دسـتگاه هـای       .به نحوی است که تفوق بـر آن نیـز دارد          
 هـای شـهری را راهبـری و    طـرح اجرایی و اداری که بسیاری از    

اجرا می کنند تحت پوشش برنامه های منطقه ای هستند و بـه             
ه ـــ ه ای شناخت  ـایی برنامه هـای منطقـ      اجر دستگاه های عنوان  

از این باب می توان سازمان نوسـازی مـدارس، دفتـر            . می شوند 
فنی استانداری، حفاظت محیط زیست، مـسکن و شهرسـازی را           

 وزارت مسکن و شهرسـازی بـه طـور عمـوم و             به عالوه .  نام برد 
ها جزو دستگاه های مجـری       سازمان مسکن و شهرسازی استان    

که این سـازمان متـولی     در حالی  ،طقه ای هستند  برنامه های من  
  . نظارت بر طرح ها و برنامه های شهری است

 ارتباط منطقی بـین     فقدانتداخل وظایف از یک سو و       
به نوعی از هم گسیختگی را      ،   اجرایی از سوی دیگر    دستگاه های 

 از این جهت هدایت و کنترل اجرایـی بـسیار           ست، آورده ا  وجود
ــده و مغــشوش اســت ــن از هــم گــسیختگی و از هــم  . پیچی ای

ری ـــ ای شه ــــ پاشیدگی فشار مضاعفی را به اجرای برنامـه ه        
 اجرایی شهری ظهور و بروز      می آورد که باعث می گردد تا نظام       

  .نیابد
ادامه این روند مرتبا به سود نظام اجرایی برنامـه هـای            

ر اجـرا دچـار مـشکالت       منطقه ای است و برنامه های شـهری د        
  حتی می توان بـه نحـوی مـصوبات قـانونی             .دشومتعددی می   

نامه با شـهرداری      در خصوص امکان مبادله موافقت     1380سال  
  پر رنگ تر شدن برنامه های منطقـه   .را در همین زمینه دانست    

ای وضعف مداوم برنامه های شهری ناشی از نـاتوانی در اجـرای             
 این  توجه به نظام اجرایی در    . طرح ها و برنامه های شهری است      
حذف برنامـه هـای شـهری و        . تحقیق نیز از همین رو می باشد      

ت که از این ادغام آن در دل برنامه های منطقه ای نتیجه ای اس    
مـدیریت یگانـه برنامـه هـای شـهری و        .روند عاید خواهـد شـد     

منطقه ای به شرطی می تواند قابل دفاع باشد که دیدگاه حاکم            
امـه و از منظـر   ای همـان برن    اختصاصاً بر   یک از این برنامۀ    بر هر 

  .همان برنامه باشد
بـه  برنامه های منطقه ای و در نتیجه  نظام اجرایی آن       

قـوی تـر از برنامـه هـای         ( داشتن پشتوانه قـوی و محکـم         دلیل
 مرتبا رو به توسعه، گسترش و اقتـدار       )  آن یشهری و نظام اجرای   

 و  این برنامه و برنامه های شهری در طول یکدیگر نیستند         . است
  همـان .ی موارد در عرض هـم واقـع شـده انـد       در اجرا در بسیار   

گونه که در تهیه برنامه های جامع توسعه و عمران حوزه نفوذ و             
 الزم اسـت بـا یکـدیگر        ،یا طرح های ناحیه ای تعریف شده انـد        
  .   ارتباطی منطقی و مدبرانه داشته باشند

 نظارت بر نظام اجرایی برنامه های شهری به نحو قابـل          
بـر برنامـه هـای منطقـه ای         . مالحظه ای فراموش گردیده است    

سازمان های معینی با ابزارهای متفـاوت مـشتمل بـر ابزارهـای             
 مالی، اداری، تشکیالتی و قانونی نظارت و کنترل دارند در حالی          

    .که این موضوع در برنامه های شهری وجود ندارد

  منابع
، 1381، هال، پیتر، برنامه ریزی شهری و منطقه ای .1

ترجمه جالل تبریزی، انتشارات پردازش و برنامه 
 .83تا 43صص . ریزی شهری، تهران
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، برنامه ریزی 1382مهدیزاده، جواد و همکاران،  .2
راهبردی توسعه شهری، مرکز مطالعات و تحقیقات 

 تهران، چاپ اول، ص - شهرسازی و معماری ایران
76. 

ق ، شیوه های تحق1379مهندسین مشاور شارمند  .3
تدوین شیوه : طرح های توسعه شهری ، جلد دوم

های مناسب تهیه طرح های شهری در ایران، 
 تهران صص  انتشارات سازمان شهرداری های کشور،

 .50 و 49

 برنامه ریزی راه؛ 1382مهدیزاده، جواد و همکاران .4
؛ مرکز مطالعات و تحقیقات بردی توسعه شهری

 .77 چاپ اول، ص شهرسازی و معماری ایران

و داوری، سیمین؛  توفیق، فیروز و مدنی پور، علی .5
روش های شهر سازی نوین در فرانسه ؛ 1384

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی انگلستان آمریکا؛ 
 .192، ص شهرسازی و معماری ایران

 برنامه ریزی راه؛ 1382مهدیزاده، جواد و همکاران .6
؛ مرکز مطالعات و تحقیقات بردی توسعه شهری

 .76 چاپ اول، ص ماری ایرانشهرسازی و مع

 84همان منبع ص  .7

 84همان منبع ص  .8

 272همان منبع ص  .9

؛ مرکز روش های شهرسازی؛ 1384غمامی، مجید؛  .10
اتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران، مطالع
 .121ص 

 برنامه ریزی راه؛ 1382مهدیزاده، جواد و همکاران .11
؛ مرکز مطالعات و تحقیقات بردی توسعه شهری

 .272 چاپ اول، ص زی و معماری ایرانشهرسا

کتاب سبز شهرداری جلد ؛ 1382سعید نیا، احمد؛ .12
شهرداری  سازمان –طرح های شهری در ایران: پنجم

 .120های کشور ص 

؛ 1383رهنمایی، محمد تقی و شاه حسینی، پروانه؛  .13
 سازمان مطالعه و فرآیند برنامه ریزی شهری ایران؛

، تهران، )سمت(ها  هتدوین کتب علوم انسانی دانشگا
 .80ص 

 برنامه ریزی راه؛ 1382مهدیزاده، جواد و همکاران .14
؛ مرکز مطالعات و تحقیقات بردی توسعه شهری

 .252 چاپ اول، ص شهرسازی و معماری ایران

، 1381هال، پیتر، برنامه ریزی شهری و منطقه ای،  .15
ترجمه جالل تبریزی، انتشارات پردازش و برنامه 

 .321ص . ریزی شهری، تهران

بشارت، دکتر علیرضا و صادقپور، دکتر  .16
 نظر یه هایی درباره بوروکراسی؛؛ 1358ابوالفضل؛

انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 
 .12، قم، ص دانشگاه تهران

داد تیپ شماره قرار؛  1363سازمان برنامه بودجه؛ .17
 مورخ 1- 4062/54/13010؛ دستور العمل شماره 12

 توسعه و عمران، حوزه نفوذ و  طرح های 6/10/1363
 تفصیلی شهرها 

امکان ؛ 1382مرکز مطالعات برنامه ریزی کشور؛ .18
 جلد – شهرداری هاسنجی واگذاری وظایف جدید به 

 انتشارات اول بررسی تحوالت نظری و تجارب جهانی؛
  ی کشور؛ چاپ دومشهرداری هاسازمان 

 128- 127همان منبع صص  .19

  135- 131همان منبع صص  .20

شرکت پردازش و برنامه ریزی، شهرداری  .21
 تطبیقی شهرهای –مطالعات راهبردی؛ 1382تهران؛

؛ چاپ شهرداری ها سازمان اجرایی –جهان و تهران
 53 تا 44 صص 1382 تهران، –اول 

کتاب سبز شهرداری جلد ؛ 1382سعید نیا، احمد؛ .22
شهرداری  سازمان –طرح های شهری در ایران: پنجم

 ..55های کشور ص 

سازمان اصول مدیریت؛ ؛ 1376رضائیان، دکتر علی؛ .23
ها  مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

  . 6، ص ؛  چاپ هشتم)سمت(
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