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  خالصه

 

هم مورد توجه حكومت بوده و هم  ها،آناداره امور  نحوهگيري و پيدايش شهرها، با شكل زمانهم 

. به صورت کلی، مديريت فرآيند به کارگيري موثر و کارآمد منابع مادي وانسانی در مورد عالقه شهروندان
ريزي، سازماندهی، بسيج منابع و امكانات، هدايت و کنترل است که براي دستيابی به اهداف سازمانی برنامه

 زارها،اب اي ازمجموعه شهري مديريت بين اين گيرد. درو بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می

شهر . بگيرند بتوانند شكل شهري کارکردهاي تا دهداطمينان می که است کارکردهايی و وظايف ها،فعاليت

سيستمی پويا است که عملكردهاي ساختارهاي آن، پيوسته با هم تعامل دارند. براي تنظيم اين روابط و 
توانيم کارکردهاي مختلف میپايداري سيستم، هماهنگی و يكپارچگی در مديريت آن ضروري است و ما ن

 مشكالت در حل سنتی شهري مديريت ناکارآمدي شهر را به مديريت بدون ارتباط با هم بسپاريم. بدنبال

شهري مفهوم مديريت يكپارچه شهري مطرح شد. مديريت يكپارچه شهري به  هاي چالش فزونی و شهري
ت پيگيري رويكرد مذکور در مديريت شهر معناي اتخاذ يک رويكرد کل نگرانه و طراحی سازوکارهايی جه

رود که تحقق آن بخش شهرها به شمار میاست. در واقع مديريت يكپارچه شهري يكی از ضروريات کالن

قابل توجهی از مشكالت فعلی اين شهرهاي پر جمعيت را مرتفع خواهد کرد. در اين پژوهش مروري 

پژوهش فوق  روش ي در ساختار کالبدي شهر.خواهيم داشت بر نقش و جايگاه مديريت يكپارچه شهر
 توصيفی تحليلی است.

 

 يريتمد ،شهرساختار کالبدي  ی،حكمران مديريت يكپارچه شهري، مديريت شهري،کلمات کلیدی: 

 

 

 

 مقدمه   .1

 نظر به گذار تاثير بسيار شهري امور اداره و پيگيري در که است ضرورياتی از يكپارچه مديريت

 و اصولی ساماندهی يک چارچوب در هستند موظف نهادها تمامی مذکور چارچوب در عواق در و رسدمی

 نيز روستا و شهر اسالمی شوراي تحرک به ديگر سوي از و باشند پاسخگو شهري مديريتی سامانه به مدون
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 و خودسرانه مديريت به يكپارچه امر، مديريت واقع در. شودمی بخشيده بيشتري چه هر و قوام چابكی

 بايد شهر سطح در فعال نهادهاي و هادستگاه کليه مديريت، اين در شود، بلكهنمی گفته محورتک و روتک
 دريافت و انديشیهم به اتكاي با شهري مديريت نهايت در و بردارند گام شهري مديريت با همسو و هميار

 قانون درآمدن اجرا به ورتضر و اهميت .کندمی اقدام هوشمندانه تدابيري اتخاذ به نسبت مختلف نظرات

 با شهر دهد، انجام را کارها شهر در خودش سبک با سازمان هر باشد قرار اگر ازآنجاکه شهري مديريت

 مديريت گفت توانمی که است اساس همين بر است. بديهی امري شد، خواهد روبرو زيادي مشكالت
 آن به بايد که است اجتماعی رفاه تايراس در اهداف پيشبرد براي مهم نيازهاي از شهري يكی يكپارچه

 و بهتر پاسخگويی شرايط مشكل اين کردن برطرف ضمن شهري يكپارچه مديريت .داشت توجه بسيار

 کمترين با و سرعت به شهر نظر مورد اهداف شودمی باعث و کرده محقق را مردم برابر در مسئوالن بيشتر
 همانند زيادي نهادهاي که است دليل اين به شهر در موجود مشكالت .شود محقق زمان و هزينه رفت هدر

 خود سبک به کدام هر و هستند فعال شهر در و غيره شهرداري وپرورش،آموزش فاضالب، و آب سازمان

 و هاارگان اين ميان هماهنگی عدم .شوندنمی هماهنگ کارها انجام براي واحد نقطه يک از و کنندمی عمل

 که دارند فعاليت اجرايی دستگاه ۷۲ حدود تهران در مثال؛ آوردمی وجود به را زيادي مشكالت هاسازمان
 غير در باشند داشته را مناسبی تعامل و همكاري و بوده ارتباط در شهرداري با بايد خود کارهاي انجام براي

 که است همين براي. شد خواهند مواجه مشكالتی با شهروندان به رسانیخدمات بحث در صورت اين

 ارگان ميان شهري و اجرايی هايفعاليت در هماهنگی ايجاد براي شهري يكپارچه مديريت ايجاد ورتضر
 تداخل ها،ناهماهنگی شدن برطرف فقط را شهري واحد مديريت فلسفه کارشناسان، از برخی .شودمی حس

 ايجاد نتيجه در و شهرها و روستاها در گيريتصميم مراکز تعدد رسان، خدمات هايسازمان وظايف در

 .دانندمی شهرهاکالن در بويژه ترافيک چون مشكالتی ايجاد و المالبيت شدن ضايع مردم، در نارضايتی

 و گيريتصميم شهري، واحد مديريت طرح در معتقدند و دارند ديگري نظر کارشناسان از بعضی وليكن
 به وظايف و هامسئوليت اين کل. دشومی اختيار تفويض و منتقل شوراها و شهرداري به وظيفه ۷۲ اجراي

 امور تمام به تواندنمی دولت چراکه گيردمی قرار هاشهرداري و شوراها اختيار در آن هايبودجه همراه

 .دارد دولت و مردم براي پايينی وريبهره و باال هزينه نتيجه در و کند رسيدگی روستايی و شهري
 

  مبانی نظری  .2

 های سیاسی ناظر بر حاکمیت شهریدئولوژیو ای هاپارادایم .2.1
  

 .در زندگی و تاريخ انسان دانست «شهر»توان همزاد پديده را می «اداره امور شهر»تفكر و عمل براي  

 ها،آناداره امور  نحوهگيري و پيدايش شهرها، با شكل زمانهمدهند که میشواهد و اسناد تاريخی نشان 

 کهن هايتوان از تمدناين شواهد را می. م مورد عالقه شهروندانهم مورد توجه حكومت بوده و ه
اگرچه فرم و . جستجو کرد و نشان داد امروزيتا شهرهاي  و سند )موهنجودارو( النهرين، يونان، ايرانبين

ها و جوامع و در مقاطع مختلف زمان، تحت تأثير شرايط محتواي نظام اداره شهرها در هريک از تمدن

 .ها و تمايزهاي عمده و معناداري برخوردار استدرونی شهرها از تفاوت پيرامونی و

ها گيري و تكامل اين تفاوتپردازي در خصوص علل و فرايند شكلنظريههاي مذکور،تفاوت رغمبهاما 

اين . شهرها منجر شود ادارهنظام  زمينهدر  تعميمقابلتواند به استنتاج نكات و مباحث مشترک و می

 :پردازي ممكن است با تمرکز بر ابعاد خاص از نظام مذکور به شرح زير انجام گيردنظريه
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شهر و ماهيت روابط و  ادارهو مؤثر بر نظام  دهندهتشكيلهاي اصلی عناصر و مؤلفه :ابعاد ساختاري -1

 .هاآنمناسبات حاکم بر 

ن در بهبود شرايط شهر و وري آماهيت و فرايند کارکردهاي نظام و سطح بهره ي:ابعاد کارکرد -۷

 .زندگی شهروندان به عنوان محصول نهايی نظام

عناصر اصلی ساختار قدرت ه: در نگاه ساختاري به حاکميت شهري، بحث و سؤال محوري اين است ک

منافع  ها؟ آناندپايگاه اجتماعی اين عناصر چيست و چگونه مشروعيت يافته اند؟کدامو حاکميت شهري 
کنند؟ و نهايتاً اينكه در ساختار موجود چه کسی، چه اجتماعی و اقتصادي را نمايندگی میهاي کدام گروه

 ؟آوردمی دست بهچيز را، چه زمانی و چگونه 

. به عملكرد نظام مديريت شهري است نتيجهو  دستاورداما در رويكرد کارکردي، توجه اصلی بيشتر به 
ها )سطح زندگی شهروندان و کيفيت محيط شهري(، سطح ادهبه ست ها )منابع(نسبت داده: سؤاالتی از قبيل

 انندهاي مختلف نظام مديريت شهري و معملكرد و گردشكار بخش نحوهاقتصادي و اجتماعی شهر،  توسعه

 .از جمله مباحث اصلی اين رويكرد هستند کهآن

وجه مذکور را  بايد دونظري و چه ابعاد عملی می هايوتحليلتجزيهالبته روشن است که چه در 
هاي ويژه براي ميزان و درواقع هر ساختار معين داراي ظرفيت و پتانسيل ت.مكمل و متمم يكديگر دانس

نيازمند ساختارهاي  ،انواع خاصی از فرايندهاي کارکردي بوده و متقابالً فرايندهاي مذکور نيز براي تحقق

 .نهادي و نيز سازمانی متناسب با خود هستند
توان در اين چارچوب را نيز می شهريکالنمديريت شهري و  حوزهكردهاي نظري در سير تحول روي

مديريت »رويكردهاي اوليه عمدتاً بر ابعاد و اصالحات اقتصادي و اداري براي  که حالیدر . تبيين کرد

تمرکز داشتند، رويكردهاي بعدي با تأکيد بر ضرورت در نظر گرفتن سياست و مديريت به  «شهري توسعه

توسعه »کنند تا فرايندهاي قدرت و سياست و پيامدهاي آن بر سكه حكومت محلی تالش می دورويعنوان 
تر از مديريت شهري ارائه تر و غنیمفهومی کامل  (Stren)را در نظر گرفته و به قول اسْترن  «مديريت شهري

 .[1] کنند

و فرايندهاي مؤثر بر حيات و توسعه  گرانبازي عناصرو فراگيري همه ابعاد،  نگريکلبنابراين همگرايی، 
تحوالت مذکور را در  ت.و تحوالت نظري مديريت شهري دانس هاتالشتوان خصلت غالب در شهري را می

ي و قديمی حكومت شهر (Prototype)توان به صورت حرکت از الگوي پايه ترين شكل ممكن میخالصه

(urban government)  به الگوي حكمروايی شهري(urban governance)  تبيين و تعريف کرد. 

هاي سياسی انطباق داده و تر رژيمبندي کلیتوان با طبقهدوگانه مذکور را می بنديطيف بندي وطبقه

نظر  «دولت و جامعه»ها بايد به رابطه ميان بندي رژيممعيارهاي تقسيم ،شناختیجامعهاز ديدگاه  سنجيد.

جامعه به دو  براعمال قدرت حكومتی  نحوهيكی ؛ معيار قابل تشخيص است دواز اين لحاظ . داشته باشد

دهد، دوم ميزان اعمال قدرت که ساخت قدرت سياسی را تشكيل می دسته دمكراتيک و اقتدار طلب
توان از نظر معيار اول می :هاي اجتماعی و اقتصادييا کوشش براي ايجاد دگرگونیحكومتی بر جامعه، 

توان طيف يا می ترتيباينبه د.تقسيم کر گراراستگرا و ظر معيار دوم به دو گروه چپها را از نرژيم

 د.ها را برحسب دو معيار مذکور تشخيص داد و ترسيم کراي از رژيمدامنه

 ،، قدرت سياسیجانبهيکدر ساخت قدرت  .ساخت قدرت بر دو نوع است، يک جانبه و دوجانبه

آورد و در نتيجه نهادهاي مشارکت اجتماعی به دست می از جامعه )مردم( مشروعيت خود را از منابعی غير
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هاي دمكراتيک(، منبع ؛ اما در ساخت قدرت دوجانبه )رژيمدهاي سياسی وجود ندارگيريدر تصميم

 .مشروعيت به نحوي در درون جامعه است

در اين . ندي کردبطبقه توانمی هاي حاکميت شهري را نيز برحسب معيارهاي کالن مذکورنظام

 نظامبهبندي الگوي حكومت شهري بيشتر به سمت نظام اقتدار طلب و الگوي حكمروايی شهري طبقه

 .دمكراتيک قرابت بيشتري دارند

بازندگی  که همواره است موضوعی رهبري و خصوص هدايت به و مديريت دانش و اداري انديشه موضوع
 اداره و اداره از بيشتر مفهوم مديريت پيدايش از قبل [2]است  بوده مطرح آن از قبل حتی و انسان اجتماعی

 به مديريت به امور اداره از گذر از مديريت دارد. ترکم دامنه و محدودتر ايوظيفه که کردندمی استفاده امور

 و طراحی فرايند عنوانبه مديريت تئوري .[3]باشد می و عملكرد تئوري جنبه از عمده تغيير معناي ايجاد
 کنند. می کار خاص براي اهدافی کار مجموعه قالب در ها گروه و هاانسان در آن که است محيطی نگهداري

 توان به صورت زير تعريف کرد:مديريت را به صورت کلی می

ريزي، سازماندهی، بسيج يري موثر و کارآمد منابع مادي وانسانی در برنامهکارگبهمديريت فرآيند 

هدايت و کنترل است که براي دستيابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد منابع و امكانات، 
 .[4]گيرد قبول صورت می

اطمينان  که است کارکردهايی و وظايف ها،فعاليت ابزارها، اي ازمجموعه شهري مديريت بين اين در 

 شهر اساسی که خدمات دهدمی اطمينان شهري مديريت. بگيرند بتوانند شكل شهري کارکردهاي تا دهدمی

 .[5]شكل گيرد  مناسب شيوه به عمومی و محلی مختلف، اجتماعات افراد ها،گروه براي

يک مدير شهري بايد بتواند نقاط ضعف خود را بهبود داده و نقاط تقويت خود را تقويت نمايد تا شهر 

خشد. در واقع يک مدير شهري مسئول المللی بهبود بداري بينيهسرمابتواند کارکردهاي خود را در نظام 

هاي شهر و شهر نشينان است در حالی که يک مدير شهرداري مجري است و پاسخگويی ارتقاي توانمندي
هاي اساس براي عملكرد کارآمد شهرها، سازي زيرساختآماده .[5]آن محدود به نحوه عملكرد است  

وري و استاندارهاي زندگی شهري، تنظيم هبود بهرهسازي خدمات الزم براي توسعه منابع انسانی، بآماده

هاي بخش خصوصی بر امنيت، سالمت و رفاه اجتماعی، آماده ساختن خدمات و تسهيالت الزم براي فعاليت
ترين وظايف يزي استراتژيک از مهمربرنامههاي خصوصی در نواحی شهري و هاي موسسهپشتيبانی فعاليت

 .[6]آيد می حساببهمدير شهري 

 يک مختلف هايقسمت و اجزاء ترکيبی از که کرد تشبيه درخت يک مانند به توانرا می شهري مديريت

است. از طرف ديگر  يافتهنظام شكل خاصی به آنها ميان متقابل روابط و اند وابسته به يكديگر که مجموعه

از شهرهاي کوچک به شهري، -شهري و در مرحله بعد شهر-گسترش سريع شهرها با مهاجرت شديد روستا

يختگی نظام اجتماعی شهرها، کمبود مسكن، برهم رگيرد. اين مهاجرت آثار نامطلوبی در بزرگ شكل می

 .[5]هاي اجتماعی، کاهش توليدات کشاورزي و غيره دارد نشينی، ناهنجارييهحاش
ي تنظيم اين تعامل دارند. برا باهمشهر سيستمی پويا است که عملكردهاي ساختارهاي آن، پيوسته 

توانيم کارکردهاي روابط و پايداري سيستم، هماهنگی و يكپارچگی در مديريت آن ضروري است و ما نمی

 .[5]بسپاريم  باهممختلف شهر را به مديريت بدون ارتباط 
در  سنتی شهري مديريت ناکارآمدي به دنبال که مطرح شد شهري يكپارچه مديريت مفهوم بنابراين

 ترافيک، بيكاري، ناامنی، اجتماعی، ناهنجاري فقر، شهري همچون هاي چالش فزونی و شهري مشكالت حل

 يكپارچگی به ضرورت دادن اهميت جهت شهري مديريت واژه به پسوند غيره و طبقاتی شكاف نشينی،حاشيه
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 و دولت بودن پر مسئوليت انتقادي نظريه سنتی شهري مديريت ايرادات اساسی از يكی .است شدهاضافه

 اداره زمينه در را وظايف بيشتري يجتدربه هادولت بود اعتقاد اين بر که دولتی است صرفا شهري مديريت

 .است هاآن اداري و توانايی مالی از فراتر بسيار که اند گرفته عهده بر مديريت عمومی جمله از جامعه

 محلی نهادهاي قالب در ترپايين سطوح نهادهاي به آن توزيع و و اختيارات امور واگذاري لزوم بنابراين

 تعارض انواع با را هاوظايف دولت خصوصی، دارييهسرما تسلط بدليل ادامه روند حاضر چراکه است؛ ضروري

 بحران نهايتا و اجتماعی اقتصادي، بحران بحران عقالنيت، بحران بروز به نتيجه منجر در و کرده مواجه

شهري  مديريت انديشه شدهمطرح انتقادات و به دنبال مسائل ينخواهد شد؛ بنابرا سازسبب را مشروعيت

 اخير مانند دهه چند شهري مديريت و ريزيبرنامه هاي نوينانديشه کنار در تكثرگرايی رويكرد با يكپارچه

 و اجتماعی، دموکراسی عدالت جمعی، خرد شهروندي، جامعه مدنی، مشارکتی، ريزيبرنامه پايدار، توسعه
 از ويژهبه مديريت شهري و ريزيبرنامه هايسياست کهطوريبه شود؛می مطرح شهري وبمطل حكمروايی

 و ها شيوه با ساختاري راهبردي يكرد( رو1691) بعدي دهه در و نمود يافته سيستمی رويكرد که 50 دهه

 دهه در نهايت در. کندمی نمو پيدا و رشد آن پايدار توسعه و شهر پايدارسازي باهدف مديريتی نوين هايسبک

 حكمروايی شهري پايدار توسعه محور، ريزي مردمبرنامه مشارکتی، ريزيبرنامه مفاهيم شدنمطرح با 80 و 70

 گسترش است، شهري مطلوب حكمروايی از نظام منبعث که نيز شهري يكپارچه مديريت مطلوب الگوهاي

 متنوعی چون و مختلف پارامترهاي داراي شهري حكمروايی خوب از الهام با شهري يكپارچه مديريت. يابدمی

 صورتبه است که غيره و محوري يیدانا انصاف، همگانی، اظهار نظر حق مشارکت طلبی، شفافيت، کارآمدي،

 جمله از شهري مسائل متعدد حل و شهري محيط بهبود به اقدام مختلف شهري نهادهاي افزايی باهم يكپارچه

 شهر اختيار مدير و حاکميت تحت نه خردتر سازمان كپارچه شهريي نمايد مديريت می رسمی غير اسكان

 برعكس سيستم در اين. گيردمی جاي شهر اداري ساختار در استقالل عملكردي با البته و آن با هماهنگ بلكه

 )عمدتا خاص يا گروهی افراد اختيار در را سازي تصميم و گيريقدرت تصميم انحصار که سنتی سيستم

 دخيل آن در و داشته مشارکت فعال شهري مديريت مراحل همه در ذينفعان شهري دهد،قرارمی دولت(

 در نوعیبه که است شهرها اداره موثر بر رسمی غير و رسمی هاي سازمان تمام يرندهدربرگ مفهوم اين. هستند

 اين شيوه کاربست تفاوت [7]دارند  شهري دخالت مديريت هايبرنامه اجراي و سازي و تصميم گيريتصميم

 که: است اين سنتی( در) يشينپ هايشيوه غيررسمی( با اسكان ساماندهی در ويژهبه)مديريت 

ترکيبی  و زياد يكپارچه مديريت سيستم در دولتی، اما عمدتا و محدود سنتی نظام در کنشگران 1-

 .هستند عمومی( و خصوصی دولتی، )مردمی،

 يكپارچه سيستم در و فيزيكی و البد محورک عمدتا سنتی شهري مديريت سيستم کارکرد 2-

 .است زندگی ابعاد ساير به توجه با و محور عملكردهاي مشارکت

 باز و يكپارچه دموکراتيک مديريت سيستم در بروکراتيک و سنتی شهري مديريت در ساختارهاي 3-

 .است

و  افقی پاسخگو، يكپارچه سيستم در و و انحصارگرا عمودي طلب، اقتدار سنتی سيستم در تعامل 4-

 .است شفاف

سيستم  در و قدرت تعادل مو عد دولت تسلط مبتنی بر مديريت سنتی سيستم در قدرت توزيع 5-
 .[8]باشد می قدرت موازنه و آزادي بر مبتنی يكپارچه

 .شده استخالصه 1مقايسه مديريت سنتی با مديريت يكپارچه شهري در جدول 
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 از برداشت 401 ص ، 9731 برمن، :ماخذ شهری؛ یکپارچه مدیریت با سنتی مدیریت تفاوت -1 جدول

 . 411 ص ، 3831 کاظمیان،

 – مدیریت نوین)حکمروایی مقایسه معیار سنتی مدیریت

شهری مدیریت  یکپارچه

 یکپارچه (

 محدود تعداد

 کنندگان،مشارکت

 عوامل

 دولتی، اساساً اجرايی

 نهادهاي حضور عدم

 مردمی

 کنندگان،مشارکت دزيا تعداد کنشگران

 هايبخش اجرايی عوامل

 و خصوصی مردمی، مختلف

 نهادهاي گيريشكل عمومی،

 محلی

 گيريشكل عدم

 عدم مشاوره،

 در همكاري

 بنديصورت

 اجرايی، هاسياست

 زياد گستردگی

 شهري، موضوعات

 عمدتا عملكرد

 - کالبدي

 ريزيبرنامه فيزيكی،

 گر فن اجراي و

 و کارکردها

 وظايف

 در همكاري مشاوره، مانجا

 بنديصورت و هاسياست اجراي

 آن،

 موضوعات کم گستردگی

 مشارکت عملكرد سياسی،

 محور،

 زندگی ابعاد ساير به توجه

 شهري

 و بسته مرزهاي

 ناپذير،انعطاف

 غير موازي عضويت

 ،سازمانی کاري،
 ،عملكردبروکراتيک

 باال از منابع تخصيص

 عضويت باز، بسيار مرزها ساختار

 و تعامل خوديار، و اوطلبانهد

 هم

 عملكرد سازمانی، افزايی

 توزيع به تمايل دموکراتيک،

 قدرت

 زدا تمرکز و

 مراتبی سلسله اقتدار

 از پيوسته رهبري و

 باال

 و خصمانه ميانكنش

 متضاد، روابط

 برخوردهاي

 قراردادهاي

 کنش ميان

 ونی،در تحرک افقی و مشاوره

 هنجارها سر بر توافق

 وروباط تكنوکرتيک

 و بودن باز همكاري، بر مبتنی

 نهادهاي پاسخگويی شفافيت،

 شهري،
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 غيررسمی،

 رقابت کاري،پنهان

 انحصاري

 و اعتماد دولت، نظارتی نقش
 پذيريرقابت و مثل به معامله

 همه فعال

 نهادها

 باالي عمل آزادي

 جامعه از دولت

 دولتی اقتدار و تسلط

 هايگروه نفوذ عدم

 ذينفع

 و تعادل عدم
 بين همزيستی

 بازيگران

 از دولت اندک عمل آزادي قدرت توزيع

 جامعه

 دولت پراکنده تسلط

 بين همزيستی و تعادل

 چند طلبی منفعت و بازيگران

 جانبه

 همگرا و افزاهم

 
 ها را نشان می دهد.يكپارچگی در مديريت شهري و روابط آن گانهسه  سطوح 1شكل 

 

 

 هادر مدیریت شهری و روابط آن سه گانه یکپارچگی سطوح -1شکل 

 

گيري مديريت يكپارچه را نهايت در اين ميان گاهی در بين مديران و يا حتی پژوهشگران شكل

دانند در حالی که واقعيت اين است که بعد از نيل به اين هدف هنوز تا یمهاي مديريت شهري برنامه
ي گام اوليه در پايداري شهر است نه شهر ت يكپارچهبنابراين مديري؛ رسيدن به شهر پايدار فاصله زياد است

 .[8]انداز و هدف دراز مدت چشم

اي مانند مطلوب براي آن هاي مخصوص به خود را دارد. وقتی از واژهمديريت مطلوب شهري ويژگی
کنيم، در واقع منظور ما رسيدن به معيارهايی است که براي هدف اصلی مديريت شهري، گذاري میارزش

ی و مديريتی رواج حكمرانهاي سه دهه اخير در ساختار ين واژه که با بررسیا وب و ارزشمند است.مطل

يداکرده است، مشخصاتی مانند شفافيت، کارآمدي، تمرکززدايی، شهروندمداري و پاسخگويی را در پ

 يدهااين نقطه ها و ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي، به تدريج به گيرد. بايد براساس فرصتیبرم
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ي اين نقطه مطلوب نيازمند اقدامات وسيعی در ساختارهاي قانونی، سوبهاما حرکت ؛ يافتدست آل

 .[5]مديريتی و فرآيندهاي حاکم بر مديريت شهري است

 

 روش تحقیق  .3

 :تابعی از عوامل زير است وتحليلتجزيهسازماندهی فرايند کلی تحقيق و انتخاب روش 

 موضوع دامنه ماهيت، حيطه و -

 آغازين و فرضيات تحقيق نظريه دهندهمبانی و اصول شكل  -

 متدولوژي مورد نظر براي انجام تحقيق -

آيد گانه مذکور، به نظر میمباحث پيشين در مورد عوامل سه مجموعهو با استناد به  ترتيباينبه

تواند چارچوب و می هک است شناختیروشالگوي تحليل سه سطحی با توجه به نظم منطقی تسلسل 

در اين روش سطوح تحليل به سه سطح کالن، . هاي الزم براي انجام اين پژوهش را داشته باشدظرفيت
. گيرندقرار می وتحليلتجزيهبه تفكيک اين سطوح مورد  شدهانجامبندي شده و مشاهدات اليهميانه و خرد 

. سه سطح مورد تأکيد بيشتري قرار گيرند بديهی است که در هر پژوهش خاص ممكن است يک، دو يا هر

و در  ناشی از عوامل فوق، سطوح اول و دوم مورد تأکيد بيشتري قرار دارد ياقتضا هو بمقاله چنانكه در اين 

 شده است.اين پژوهش از روش توصيفی تحليلی استفاده

 

 های تحقیقیافته .4

 یکه هر پژوهش دهدينشان م يشهر كپارچهي تيريتحقق مد رامونيصورت گرفته پ جينتا یبررس

منظر  کياز  ،يشهر كپارچهي تيريتحقق مد یاست، اما به طور کل یو نقاط مثبت و منف شنهاداتيپ يدارا
گرفته  صورتبه مطالعات و شواهد گوناگون  هي. با تكرديگیرا در برم یمختلف يهانشده است و عرصه دهيد

 يمتعدد يیرهايکه متغ شودیاستنباط م نيچن يشهر چهكپاري تيريعوامل موثر بر تحقق مد رامونيپ

هر کدام  رهايمتغ ني. ادهندیقرار م ريرا تحت تاث يشهر كپارچهي تيريتحقق مد نديوجود دارند که فرا

فرد است و گاه در که گاه منحصربه دهندیم شنهاديپ يشهر كپارچهي تيريمد شبرديدر پ یخاص شنهاديپ
 .استمختلف تكرار شده  قاتيتحق

 هاافتهيالزم است با  ،يشهر كپارچهي تيريمرتبط با مد قاتيپس از مرور تحق قيتوجه به روش تحق با

که عوامل  دهديها نشان مپژوهش یشود. بررس ليمتن تحل یموضوع كرديبه مثابه متن رفتار شود و با رو
کرد  يبنددسته ،يمحور مقوله 11در  توانياست را م ليدخ يشهر كپارچهي تيريکه در تحقق مد یمختلف

شناخت  ،یو آموزش یعلم تيمحتوا عبارتند از: فعال يواحدها نيهستند ا زيالزم ن یاعتبار علم يکه دارا

 تيتقو ،یسازمان تيريتمرکز در مد ت،يريابزارها و تجارب موجود، مشارکت هماهنگ کنشگران عرصه مد

 يو اقتصاد یقدرت مال سجم،من يژبه شهر، استرات گرایکل یتيريمد كرديرو ،يشهر يشوراها
اصالح  ،یتخصص تيرياز مد یاسيس يرهبر کيها، تفكبخش ريمداخالت سا ینيبشيپ ،یسازماندرون

از  ياريدر بس رسدیشهر. به نظر م ريمد-( و شوراكپارچهي-شهر )متمرکز ريمد-شورا تيرينحوه مد ن،يقوان

رى در حل مشكالت، به عملكرد جدا از هم همكا يجادولتى و خصوصى به يهابخش ،يشهر يفضاها
شهر نظر دارد. روشن است  يبندكرهينظام علمى تنها به بخش کوچكى از پ ايدارند. هر اداره دولتى  شيگرا

بدون  طى،يمح ستياشتغال و ابتكارهاى ز جاديا ايونقل عمومى مسكن، بدون توجه به حمل يزيرکه برنامه
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 سمىي. در بخش دولتى، مكانبخشدیبلكه آن را شدت م کند،ینم رفا برطاقدامات آموزشى نه تنها مشكل ر

خود دارد  ستمهاىيعملى براى س يهاادارات وجود دارد و بخش دانشگاهى برنامه انيبراى هماهنگى م
. دهدیقرار م رينسبى آن را تحت تاث تيو موفق يزيرسطوح حكومتى، نوع برنامه انيدرجه هماهنگى م

در  يشهر تيريمد کنندیعمل م گريتر از سطوح دمنسجم اريبرخى از سطوح حكومتى بس که بيترت نيبد

کوچک در  يآن نسبت به شهرها و شهرها كرديجامع در رو یدر حال توسعه را به صورت مفهوم يکشورها

هم زمان به عنوان  يمستلزم آن است که مسائل شهر ينگرجامع نيآن، ا ی. در هسته اصلرنديگينظر م
 كپارچهيهمان ساختار  یعني دار،يپا یاتيو عمل کيپاسخ استراتژ کياز  نانياطم يبرا یزمانئل سامسا

 . درنظر گرفته شوند زين يشهر تيريمد
 

 گیریبحث و نتیجه .5

ناکارآمدي  به دنبال شهري مديريت و ريزيدر برنامه نوين انديشه عنوانبه شهري يكپارچه مديريت

نشينی و عدم پاسخ حاشيه و فقير مسائل شهرنشينی همچون و ابعاد گسترش و مديريت سابق هايرهيافت

 به مديريت سنتی شكل گرفت.

کارکرد  و نقش داراي شهري نظام در که ذينفوذان شهري و ذينفعان تمامی مديريتی شيوه اين در
همگرا  ساختاري چارچوب در شدهتعريف وظايف توجه به با هم کنار در و افزايانه هم صورتبه باشندمی

 گرا و محلی مشارکتی، شفاف، پاسخگو، پذير،مديريت رقابت اين محتوايی ساختار. نمايندمی نقش ايفاي

 با نهادي را سازيظرفيت و ساخته عادالنه و متعادل منابع را توزيع قدرت، توزيع بتواند تا است قانونمند

 .بپوشاند عمل جامه پذيري شهري زيست باهدف مديريتی تمرکززدايی

عناصر شهري که در برگيرند عناصرحاکميتی و عناصر فضايی و عملكردي هستند به  مديريت اين در

گيري را صورت هم گرا، قانونمند و يكپارچه با استفاده از ابزارسازمانی مشارکتی در کنار هم فرآيند تصميم

 شكل می دهند.
 

 

 مراجع  .6

، ترجمه کمال تبريزي، فصلنامه مديريت شهري، "هري با مديريت توسعه شهريتوسعه مديريت ش "،(1۲۲1) .ا ورنا، ا -1
 .۷شماره 

 شهر. نقش ، انتشارات"مديريت تئوريهاي "،(1۲۲1) . ع.م حقيقی،-۷
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