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 چکیده

ی شهرنشینی در ايران و طرح مباحثی چون توسعه پايدار شهری، توسعه انسانی، تقويت هایدگیچیپی اخیر هاسالدر 

زيست و غیره، مقوله مديريت شهری را بیش از پیش با مباحث پیچیدده  اقتصاد شهر، تأکید بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط

ی تدازه در مدديريت شدهری از سدويی و     مند مواجه نموده است. در نتیجه با توجه به گسدتره امدور، نیداز بده روي درد     و نظام

و واگدذاری   هدا یشدهردار راهبردهای دولت و ايجاد تحول در ساختار اداری و مديريتی کشور از سوی ديگر، لدووم توجده بده    

، سیسدت   ردید گیمد يی که به ظاهر و در عمل صورت اهتالشوظايف جديد را توجیه کرده است. اما امروزه با تمام تأکیدها و 

اسبی در نظام مديريت شهری کشور تحقق نیافته است. در نبود مديريت ي پارچه شهری، نابسدامانی، ناهمداهنگی،   واحد و من

خواهدد بدود. بدر همدیا اسداح، طدرح        ريوناپدذ يگراتالف منابع اع  از انسانی و مادی و باالخره نارضايتی فواينده شهروندان 

 تواندد یمد ، هدا یکاستری موجود در کشور، جهت رفع موانع و موضوع مديريت ي پارچه شهری و تحلیل سیست  مديريت شه

تحلیلی بیان شده است. همچنیا هدف از  -ای و توصیفیروش ايا پژوهش کتابخانه ،حائو اهمیت فراوان باشد. در ايا راستا

در پايدان، بدا   باشدد.  آن بررسی و تبییا مديريت واحد شهری در قوانیا کشور و شناسايی مش الت و معضالت قانونی آن می

استفاده از نتايج به دست آمده، راه ارهايی جهت حل ايا مش الت و بهبود يافتا وضعیت موجود مديريت شهری در کشور 

 پیشنهاد گرديد.

 شهرداری، شهر ،هاموانع و راه ار ،قوانیا شهری، مديريت واحد شهری: کلیدی هایهواژ
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 دانشگاه تهران ،ريوی شهریو برنامهاستاد جغرافیا  -1

 M.Mahdian65@Gmail.com، مسئول م اتبات: هادی شهردانشگاه گلستان و مدرح دانشگاه پیام نور واحد  ،ريوی شهریکارشناح ارشد جغرافیا و برنامه -3

 دانشگاه تهران  ،ريوی شهریدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه -2
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 مقدمه -1

در نی  قرن اخیر، شهرها با سرعت زيادی گسترش 

افددوايش درجدده شهرنشددینی و  کددهیطددور، بدده اندددافتددهي

ی تغییدر جهدانی   هاجنبه ايمهمترجمعیت شهری که از 

به عنوان يک واقعیت غیرقابل  (Xu et al., 2007)ت اس

( مقدمدده رشددد و توسددعه  1232خوايددی،  ،تددواليیر )ان ددا

و تغییددرات وسددیعی از  گسددترده شددهری را فددراه  آورده

کاربری و پوشش زمدیا ايجداد   مقیاح محلی تا جهانی در 

باتوجده بده اين ده     .(Yun Yu et al., 2007)ت کرده اس

امروزه در سراسر جهان، رشد شهری ه  از نظر جمعیدت  

ات و هدد  از نظددر گسددترش فضددايی، منجددر بدده تغییددر   

ايدا   ،(Rafiee et al., 2009) تی شدده اسد  اگسدترده 

پديده به همدراه پديدده شهرنشدینی و رکدود شدهری در      

 است شهری قرار گرفته وانيربرنامهی هاینگراننقطه ثقل 

(Alden, 1996)ی کده مطالعده جددی از سدوی     بده طدور   ؛

 مدداران استیسشهری و همچنیا  وانيربرنامهدانان و جغرافی

در ايا ارتباط  (AL-Ahmadi et al., 2009) دطلبیمرا 

را به معنای چند  آنهااگر افوايش جمعیت شهرها و گسترش 

برابرشدن مسائل و مشد الت موجدود در شدهرها بده همدراه      

افوايش درخواست خدمات بدانی ، اولیا نهدادی کده در ايدا    

، نهداد  شدود یمد ی مقابلده بدا مسدائل فدور مطدرح      برازمینه 

آن  تیجمعی و شهرمديريت شهری است. در واقع تحوالت 

 سدت  یسی بدرا يی را هدا چدالش  رید اخدر دو دهده  در جهان 

 ايد ابا  اياتا قبل از  کهی به وجود آورده است شهر تيريمد

   .(UN Habitat, 2009)ت مواجه نبوده اس هاچالش

موانع فدراروی   ايتریي ی از اصل، هاچالشکنار  در

چنددپارگی   ،شدهرها در کدالن  خصوصمديريت شهری به

، یسداز  یتصدم  ،یگذاراستیس صهمديريت شهری در عر

هدايت و نظارت اسدت. شدهر سیسدتمی بداز      ی،ويربرنامه

 اسددت کدده سدداختارهای ايددا سیسددت  هددر کدددام دارای 

کارکردهای خاص خود است. ايا عمل ردهدا و کارکردهدا   

در حدال تغییدر و    ،فضدايی  و م دانی  ،در پیوستگی زمانی

ولدی  تولیدد مجددد هسدتند.    تحول و همچندیا درحدال   

شهر چیوی فراتر از تمدام   وجه شود کل سیست بايستی ت

اجوا، ساختارها، کارکرد و عمل ردهدای آن اسدت، يعندی    

اختارها و عمل ردهای يدک شدهر از هد  منفدک و     س اگر

شمايل سیست  شدهر   تجويه شوند، پیوند دوباره آنها ديگر

ی که امدروزه بیشدتر در حدوزه مدديريت     الهأمس .را ندارد

به چش   رانيای در حال توسعه، از جمله کشورهاشهری 

، تعددد مراجدع و نهادهدای مختلدف مسدئول بدا       خوردیم

تأثیرپذيری از قوانیا موجود است. ايا قوانیا، با ساختار 

و چارچوب کاری که بدون توجه بده سداير نهادهدا بدرای     

، ضما ايجاد ناهماهنگی در سیست  کنندیمخود تعريف 

کده   کنندد یمی را ايجاد مديريت شهری، مش الت مختلف

بددا تشددديد مسددائل موجددود در شددهر در نهايددت باعددث   

ی که در برخورد ايدا  به طورد. نشونارضايتی عمومی می

ت امیدی به بهبود داشد  توانینممسائل با ساختار فعلی، 

 (.1231لطیفی، )

ی قابل قبول در جهت مديريت جامع هادهياي ی از 

و برخددورد هماهندد  بددا مسددائل و مشدد الت مختلددف در 

سیسدت  پیچیددده شدهری در کشددور، مدديريت واحددد يددا    

، مددل مطلدوبی   رسدیمي پارچه شهری است که به نظر 

برای سامان دادن به پراکندگی مديريتی در حدوزه شدهر   

بده   ازید نامدروزه احسداح    ی،شدهر وجود معضالت است. 

تف در،   ايد ادر چدارچوب   و کندد یم شتریبرا  یويرنامهبر

مختلدف   یهدا بخدش در  یهماهنگتعادل، تناسب و  جاديا

، یشدهر  ، مدديريت واحدد  ايبندابرا . است ريپذشهر ام ان

، ايد پوکدار  و سداز   کيد  عندوان  بده شدهر را   اتیحشهر و 

 یپاسدددخگو و رسددداندیمددد یاريدددو زندددده  دارهددددف

شدهروندان   یازهاین و هاخواسته، شهر یآت یهایدگرگون

به صورت راسدخ وجدود داشدته     یاعتقاد ایچناگر . است

با صحت و دقت وضع موجدود را شدناخت،    توانیم باشد،

انددازها را  و چش  ديد را هاتياولورا در نظر گرفت،  ازهاین

ال در ايا بیا علدل و عوامدل چنددی    . حکرد  یترس وین

که مقاله حاضر در نظدر   شوندیمفور م مانع از تحقق نظا

يدابی  و همچندیا ريشده   آنها لیتحلدارد ضما بررسی و 

مسأله مورد نظر، در نهايت راه ارهدايی را بدرای از میدان    
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و وجود نظام مديريت شهری ي پارچه ارائده   آنهابرداشتا 

 دهد.

ی، ساماندهی، نظارت و ويربرنامهمديريت به معنای 

منظور از مديريت . (1233سعیدنیا، ت )ايجاد انگیوش اس

نده   ،بخشی به مديريت شدهری اسدت  واحد شهری وحدت

منظور ايجاد وحددت رويده در    یعبارتبه ؛واگذاری وظايف

از اهدداف و   یااز طريق ايجداد مجموعده   ،مديريت شهری

الزم بدرای   یهامعیا و مشترک و تدويا برنامه یچارچوب

 یهدداو برنامدده هدداتيهمدداهنگی در سددااهددداف و تحقددق 

مديريت شهری است. در متون تخصصی، منظدور از ايدا   

بیشدتر همداهنگی و   ، 1اصطالح مديريت ي پارچه شدهری 

ي پارچگی در عمل ردها و وظايف مديريت مدنظر اسدت.  

مديريت شهری امدروز جهدان، دارای تشد یالت وسدیعی     

و  هدا برنامده نقدش را در موفقیدت اندواع     ايمهمترشده و 

ی مختلدف  ازهاینیا رفع ی توسعه شهری و همچنهاطرح

ی متنوع از جملده جريدان عبدور و    هاحوزهشهروندان در 

عمدومی، مسد ا، کداربری     شيآسدا مرور در شهر، رفاه و 

زمیا، تفدري،، فرهند ، اقتصداد، تأسیسدات زيربندايی و      

 (. 1233بر عهده دارد )شیعه،  آنهاامثال 

در واقع، مديريت شهری مسئولیت ح ومت شهری 

ی توسدعه شدهری از خصوصدی تدا     هدا حدوزه است و تمام 

و از طريدق  ( Amos, 1989)د رید گیمد عمومی را در بدر  

نفدع  های ذیمشارکت گسترده و در کنش متقابل با گروه

بدده تنظددی  راهبردهددا و مددديريت عمل ردهددای شددهری   

بحدث مدديريت ي پارچده    (. Oliver, 2008) پدردازد یمد 

يت شهری حاصل ورود روي رد سیستمی در مباحث مدير

« لاالصدو یعلد مديريت ي پارچده شدهری   . »شهری است

، يعندی اين ده   «ديريت عمودیم»ه است، ن ديريت افقیم

و نهادهای درگیر در مديريت شدهری بده    هاسازمانتمام 

د صدورت افقدی و هماهند  در کنددار ي دديگر قدرار دارندد     

(. در واقع، مديريت ي پارچده شدهری بدا    1231)حبیبی، 

توجه به مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در 
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قالب يک الگوی مشخص، ضما هدايت عناصدر مختلدف   

دخیل در حوزه مديريت شهری، به ايجداد همداهنگی در   

شددن  و طدوالنی  هدا یکدار و از دوبداره  پردازدیم اهآنبیا 

هری و گرفتاری آن در پیچ و خد   فرايند توسعه پايدار ش

 رسدد یمد  نظدر  به. کندیمنظام بروکراسی حاک  جلوگیری 

ي ی از راه ارهای دستیابی به توسعه پايدار شدهری ايجداد   

ساختار مديريتی هماهند  و ي پارچده در قالدب مدديريت     

ی، در برابدر  واکنشمفهوم توسعه پايدار د. باش 3شهری پايدار

برای تمامی ساکنیا زمدیا حتدی   ی از توسعه است که نوع

يافته کنونی نیو، قابل اسدتمرار و پايددار   برای اقلیت توسعه

( 3555) 2(. بده عقیدده پیتدر هدال    1235)صرافی،  نیست

بنیادهای شهر پايدار عبارتندد از: اقتصداد شدهری پايددار،     

جامعه شهری پايدار، سرپناه شهری پايدار، محیط زيست 

ايددار، زنددگی شدهری    شهری پايدار، دسترسی شدهری پ 

بدرای دسدتیابی بده    . سداالری شدهری پايددار   پايدار، مردم

پايداری در تمامی ابعاد فور و برای ايجاد الگدوی توسدعه   

به پديده شدهر  « اینگرش ي پارچه»شهری پايدار نیاز به 

است که به کارگیری ايا نگرش نیو، خود در گدرو ايجداد   

راندی شدهری   ساختار نهادی ي پارچه و واحد، بدرای ح م 

است که بر اساح اراده شدهروندان شد ل گرفتده باشدد.     

امروزه در بسیاری از شهرهای بدور  جهدان، کلیده امدور     

مربوط به شهر، سوای مسائل نظامی و ديپلماتیک برعهده 

مددديريت شددهری منتخددب مددردم اسددت کدده اسددتقالل و 

(. به همیا 1233اختیارات کامل و کافی دارند )سعیدنیا، 

ی کده شدهرها بده    ادهيد عدتوجه بده مشد الت   دلیل و با 

خصوص در کشورهای درحال توسعه با آن روبرو هسدتند  

و از آنجددا کدده مددديريت شددهری، خددود حاصددل ي سددری 

نیازهای عمومی است، عدم برآورده شددن ايدا نیازهدا و    

تشديد مش الت مذکور در اثر فقدان مدديريت ي پارچده   

يتی شددهری، باعددث اخددالل در زندددگی شددهری و نارضددا 

گفدت   توانیم. در مجموع، شودیمعمومی و اتالف منابع 
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3- Peter Hall 
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که مفاهیمی چون شهرداری، ح ومت محلدی و مدديريت   

ي پارچدده و واحددد شددهری در کنددار ي ددديگر معنددا پیدددا  

(. بديا صدورت کده شدهرداری    1231 ،)رضويان کنندیم

نهاد برخاسته از اراده عمومی، در قالب ح ومدت   عنوانبه

و  باشدد یمد محلی، مرجع اصلی مديريت ي پارچه شهری 

در امور شهری  گرمداخله هایسازمانبايد تمام واحدها و 

؛ اما آنچه که امدروزه  رندیگدر چارچوب مديريتی آن قرار 

در مديريت شهری شهرهای مختلف شداهد آن هسدتی ،   

 ژهيد به وت بسیار زياد در ايا ارتباط وجود موانع و مش ال

که خود عاملی جهت چنددپارگی    یباشیمضعف قوانیا 

مديريت شهری و در نهايت مدانعی جهدت تحقدق آرمدان     

 توسعه پايدار شهری شده است. 

 ند از:حاضر عبارت اهداف تحقیق

 ایقوان در یشهر واحد تيريمد اییتب و یبررس -1

  ید قانونمعضالت موجوو  مش الت يیشناساو  کشور

پیش روی  مش الت حل جهت یيراه ارها ارائه -3

 تيريمد موجود وضع بهبود شهری و تحقق مديريت واحد

 یشهر

 روش تحقیق -2

انجام شده  قیتحقبا توجه به ماهیت موضوع، روش 

تحلیلددی  -ی و توصددیفیاکتابخانددهدر ايددا مقالدده از نددوع 

. در ايا زمینه پس از انتخاب موضوع، با بررسدی  باشدیم

ی اطالعداتی، بده بررسدی    هدا بانکی و اکتابخانهاسنادی، 

مديريت شهری کشور در  مطالب مختلف پیرامون موضوع

ی گذشته و حدال و بدا ت یده بدر ت نیدک تحلیدل       هادهه

محتوا، پرداخته شد. در ايا راسدتا بده بررسدی قدوانیا و     

ی رید گشد ل ی عددم  ابيد علدت و مواد حقوقی موجود و نی

ی مديريت ي پارچه شهری در کشور پرداخته و در هاهيپا

ی موجود و بر اسداح يدک مددل    هاافتهنهايت بر اساح ي

 شود. مفهومی راه ارهايی برای رفع مسأله فور ارائه می

 هایافته -3

رشددد سددريع شددهری در کشددورهای رو بدده توسددعه 

آورده  اقتصادی، اجتماعی و فیوي ی پديد مش الت عمده

است و شهرهای کشورهای جهان سوم را دچار مسدائل و  

ی زيسدت محیطدی و   هدا یآلودگمش الت جدی از قبیل 

و  هازاغهبیماری در شهرها، افوايش فقر در شهرها، ايجاد 

هدای غیرقدانونی، دسترسدی ناکدافی بده مسد ا و       مس ا

ان از ي دديگر،  خدمات اصدلی شدهری، بیگدانگی شدهروند    

ی شددهری و هددارسدداختيزکمبددود شددديد تأسیسددات و  

مهدداجرت گسددترده از روسددتا بدده شددهر کددرده اسددت     

گمدان  (. بدی 1233؛ ترجمده زاهددی،   1332)شابیرچیما، 

عدم توجه به ايا مقوله شهرهای جهان سوم را در مقابله 

ی آتی ناتوان خواهد ساخت. بندابرايا واکدنش   هاچالشبا 

موضدوعات و مشد الت شدهرها چالشدی     کارآمد در برابدر  

است که مديريت شهری با آن مواجه است. در يدک نگداه   

مانندد   یکلی مش الت نظام مديريت شهری در کشورهاي

در سده زمینده مسدائل محیطدی و کلدی       توانیمايران را 

و تشد یالتی و مسدائل    سدازمانی نظام مدديريت، مسدائل   

 (.1ل بندی کرد )جدواقتصادی و مالی طبقهقانونی، 
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 های مدیریت شهریچالش -1 جدول

زمینه 

 مطالعاتی
 مسائل خرد مسائل کالن و اصلی

مسائل 

محیطی 

 وکلی

سط، پايیا توسعه زندگی و 

 اجتماعی

 پذيری نظام مديريت شهریسط، پايیا مشارکت -

 اعتمادی فرهنگی و اجتماعی شهروندان به نظام مديريتبی -

 غلبه فرد يا افراد به قوانیا و ضوابط -

 های مبتنی بر دموکراسی و انتخاباتغیرقابل اعتماد شدن و عدم کارايی شیوه -

تعارضات سیاسی و ساختاری نظام 

ح ومتی تمرکوگرا و مديريت 

 شهری عدم تمرکوگرا

 های مرکوگرايی ح ومت مرکوی با تمايالتسیاستتعارض تمايالت و  -

ی هاح ومتطلبانه و گريو از مرکو مديريت شهری به عنوان ي ی از تجلیات استقالل -

 محلی

تعارض تمايالت کنترل مرکوی و انتخابی دولت با تمايالت انتخابی و دموکراتیک مديريت  -

 تخابیشهری و اعمال نفوذ دولت برای کنترل و هدايت عناصر ان

 عدم رسمیت جدی و مبه  بودن جايگاه مديريت شهری در سیست  مديريت جامعه -

مسائل 

سازمانی و 

 تش یالتی

تعارض ماهیتی مديريت شهری 

 محلی با نظام کالن اداری اجرايی

بخشی تش یالت دولت بخشی مديريت شهری با نظامتعارض ماهیت چندبخشی و میان -

 مرکوی

جغرافیايی مديريت شهری با روابط عمودی و سلسله مراتبی تعارض روابط افقی د  -

 های دولت مرکویسازمان

نامشخص بودن تش یالت و روابط 

 بیا سازمانی مديريت شهری

 دقیق نبودن تقسی  کار و وظايف ساماندهی برون سیستمی در ارتباط با مديريت شهری -

 صالحقبال مراجع ذینامشخص بودن میوان مسئولیت قانونی مديريت شهری در  -

های نامشخص بودن و نیو عدم کارايی مراجع و حل اختالفات مديريت شهری با سازمان -

 مرتبط

مسائل 

قانونی، 

اقتصادی و 

 مالی

نامشخص بودن تش یالت و روابط 

 درون سازمانی مديريت شهری

 آنهانامشخص بودن عناصر نظام و حوزه وظايف و اختیارات  -

 روابط بیا عناصر و چگونگی کنترل و هدايت عناصرنامشخص بودن  -

های شهرداری به عنوان عنصر اجرايی نظام مديريت نامشخص بودن جايگاه و مسئولیت -

 شهری

 ناکارآمدی قوانیا مديريت شهری

 افی و يا پوشش کامل موضوعات مرتبط با مديريت شهری، کعدم وجود قوانیا مناسب -

 شهری موجود در ارتباط با نیازهای معقول زمانعدم کارايی اغلب قوانیا  -

 آنهاهای قانونی و وجود استثناهای متعدد در تعارض -

کمبود و خأل نیروی انسانی 

 متخصص

 های مرتبطکمبود مراکو آموزشی عالی متخصص مديريت شهری و حوزه -

های مديريت شهری به علت عدم جذابیت عدم جذب متخصصان محدود موجود به نظام -

 آنهاجانبه همه

 (1332، ایندیسع) منبع:

 

 :(هاا یشهردار) وظایف مدیریت شهریه طیح

محلدی بدودن آن    تدوان یمويژگی شهرداری را  ايمهمتر

دانست. ايا محلی بودن در برابدر خصدلت بخشدی بدودن     

نظام مديريت شهری کشور است که در ايران بدر اسداح   

وظیفدده بددرای 22، 1221ی سددال هددایشددهردارقددانون 

(، که در طول زمان 3تعريف گرديده )جدول  هایشهردار

بده   توانیمدستخوش تغییراتی شده است. ايا وظايف را 

 -2نظدارتی،   -3عمراندی،   -1پنج قسدمت تقسدی  کدرد:    

 رفاه اجتماعی. -2عمومی و  -1بهداشتی، 
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 1333داری بر اساس قانون شهرداری وظایف شهر -2 جدول

 عمرانی نظارتی بهداشتی عمومی اجتماعی رفاه

 هاايجاد خیابان وکوچه -

 های عمومیباغ میاديا و ايجاد -

 هانگهداری آب مجاری و ايجاد -

 معابر هتوسع -

 ،تسطی نگهداری اصالح و -

 معابر

 نگهداری فاضالب -

 نگهداری انبارهای عمومی -

 تنقیه قنوات مربوط به شهر -

 گورستان غسالخانه و ايجاد -

اتخاذ تدابیر برای حفظ شهر از  -

 سوزیتشآ سیل و

تعییا میدان عمومی برای  -

 فروش خريد و

تعییا میدان عمومی برای  -

 پارک خودروها

 های ارزان قیمتساخت خانه -

اداره )سازمان  سیس وأت -

 نشانی(آتش

انجام اقدامات مختلف برای  -

 هرزيبايی ش حفاظت و

 با سد معبر مقابله -

نصب برچسب  -

 هامتیق

جلوگیری از فروش  -

 اجناح فاسد

مراقبت در  ظارت ون -

 دسترسی اوزان

 همراقبت نسبت ب -

 فراوانی خواربار ارزانی و

 رفع خطر از بناها -

 تهیه مقررات صنفی -

نظارت بر اداره  -

 گوشت و نان

حفظ آثار ابنیه  -

 باستانی

صدور پروانه  -

 ساختمانی

 

 ها رت بر مجاری آبظان -

نظارت بر انبارهای  -

 عمومی

 نظارت بر معابر -

های تعییا محل -

 مخصوص دفع زباله

جلوگیری از فروش  -

 اجناح فاسد

نظارت بر امور بهداشتی  -

 وراناصناف و پیشه

جلوگیری از صنايع  -

 مواح 

 ايجاد رختشوخانه -

 ايجاد آبريوگاه -

 ايجاد حمام عمومی -

شرايط نظارت بر  -

 هابهداشتی در کارخانه

نظارت بر پاکیوگی  -

 هاگرمابه

 میا آبأت -

 میا روشنايیأت -

 گذاری اماکاشماره -

مقررات برای  وضع -

 گذاری معابر ونام

 نصب لوحه

اقدامات مختلف  -

زيبايی  برای نظافت و

 شهر

 نصب تابلو اعالنات -

 سیس پرورشگاهأت -

 سیس مراکو درمانیأت -

 کتابخانهسیس أت -

 سیس نوانخانهأت -

های ايجاد کالح -

 سوادیمبارزه با بی

نگهداری کودکان  -

 سرپرستبی

مربوط به  تهیه آمار -

 امور شهر

 موالید و متوفیات -

جلوگیری از  -

 گریت دی

 (1333انی جاجرمی، سعیدی رضوانی، یم)ا: منبع

 

 

شهرداری اسدت   1221ايا وظايف مربوط به قانون 

. ديد آیمد که در زمان خود تقريباً قانون کاملی به حسداب  

ولی در طول زمان صدها قدانون ديگدر تصدويب شدد کده      

مسددتقی  و غیرمسددتقی  موجددب شددد کدده ايددا قددانون   

دستخوش تغییراتی شود؛ به طوری که برخدی از وظدايف   

ها و نهادهدای ديگدر محدول    وزارتخانه ها،سازمانبه عهده 

شده و برخی از وظايف نیو با گذشت زمان اهمیدت خدود   

ار وظیفده اصدلی نظدارتی،    را از دست داده اسدت. از چهد  

خدماتی، عمرانی، رفاه اجتماعی محوله بده شدهرداری در   

قوانیا مربوطده، امدروزه تنهدا دو وظیفده يعندی وظدايف       

، دو دهندد یمد انجدام   هدا یشدهردار خدماتی و عمرانی را 

هدای دولتدی و يدا بخدش     وظیفه ديگر از سدوی سدازمان  

خصوصی از ايا سازمان سلب شده است و حتدی امدروزه   

ر اذهان عمومی نیو سازمان شهرداری بیشتر بده عندوان   د

. بندابرايا نیداز اسدت    شدود یمسازمانی خدماتی نگريسته 

جهت پیشبرد موفق و کارآمد شهری، وظايف  هایشهردار

د نبیشددتری را در حددوزه شددهری در اختیددار داشددته باشدد

 (. 2)جدول 
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 )ترسیمی از چندپارگی مدیریت شهری( هانآ( و مجری فعلی 1333سال ) هایشهرداروظایف   -3 جدول

 وظیفه مجری فعلی

 شهرداری

 شهرداری

 شهرداری

 شهرداری

 وزارت نیرو(ب )شرکت آب و فاضال

 بخش خصوصی -بازرگانی -شهرداری

 شهرداری

 بخش خصوصی -شهرداری

 شرکت آب و فاضالب

 وزارت نیرو

 شهرداری

 شهرداری

 بازرگانی

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پوش ی

 بازرگانی

 هاکوچهايجاد خیابان و 

 های عمومیايجاد میاديا و باغ

 ايجاد میاديا و توسعه معابر

 معابر تنظیف و نگهداری و تسطی،

 تنظیف و نگهداری فاضالب

 نگهداری انبارهای عمومی

 هاآبنگهداری مجاری 

 تنقیه قنوات مربوط به شهر

 آب تأمیا

 تأمیا روشنايی

 های مخصوص دفع زبالهتعییا محل

 مقابله با سد معبر

 نصب برگه قیمت

 جلوگیری از فروش اجناح فاسد

 مراقبت نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار

 وزارت بهداشت و درمان

 شهرداری و بهويستی

 بهويستی

 وزارت بهداشت و درمان

 وزارت فرهن  و ارشاد

 بهويستی

 آموزی و آموزش پرورشنهضت سواد 

 مجامع صنفی -بازرگانی

 مرکو آمار ايران -شهرداری

 شهرداری

 شهرداری

 مراقبت در امور بهداشتی

 جلوگیری از گدايان

 تأسیس پرورشگاه

 تأسیس مراکو درمانی

 تأسیس کتابخانه

 تأسیس نوانخانه

 سوادیهای مبارزه با بیايجاد کالح

 هااحیمقنظارت و مراقبت در صحت اوزان و 

 تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

 ايجاد غسالخانه و گورستان

 اتخاذ تدابیر برای حفظ شهر از سیل و حريق

 شهرداری

 وزارت بهداشت و درمان

 مجامع امور صنفی -بازرگانی

 (وزارت بهداشت )اداره کل نظارت بر مواد غذايی

 شهرداری

 ثبت -دارايی -شهرداری

 شهرداری

 ه(گوشت وغل) جهاد سازندگی -وزارت بازرگانی

 سازمان محیط زيست -شهرداری

 شهرداری

 خطر از بناها رفع

 جلوگیری از شیوع امراض

 تهیه مقررات صنفی

 وراننظارت بر امور اصناف و پیشه

 تأمیا اراضی مورد نیاز خدمات

 های شهریتعییا قیمت اراضی و ابنیه واقع در طرح

 عمومیهای تعییا میدان

 خريد و فروش و پارکین 

 نظارت بر حسا اداره فروش گوشت و نان

 جلوگیری از صنايع مواح 

 بخش خصوصی -شهرداری

 بخش خصوصی -شهرداری

 جهاد سازندگی

 اداره تربیت يدنی

 شهرداری

 مس ا و شهرسازی

 میراث فرهنگی

 وزارت بهداشت و درمان

 شهرداری

 شهرداری

 شهرداری

 شهرداری

 شهرداری

 شهرداری

 شهرداری

 شهرداری -مجامع امور صنفی -بازرگانی

 خانه و آبريوگاهايجاد رختشوی

 ايجاد حمام عمومی

 ايجاد کشتارگاه

 ايجاد ورزشگاه

 ايجاد باغ کودکان

 های ارزان قیمتساخت خانه

 باستانی هیابنحفظ آثار و 

 هاکارخانهمراعات شرايط بهداشتی در 

 صدور پروانه ساختمانی

 معابر و خیابانآسفالت 

 پیشنهاد، وضع و الغای عوارض

 گذاری معابر و نصب لوحهوضع مقررات برای نام

 نصب تابلوی اعالنات

 گذاری اماکاشماره

 اقدامات مختلف برای نظافت و زيبايی شهر

 صدور پروانه کسب
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کده    یابيد یمد در  1همچنیا با مراجعه به جددول  

ذکدر شدده، بدر     1221درصد وظايفی که در قانون  1/23

درصدد از وظدايف بده طدور      1/23عهده شهرداری است و 

 هددایکلددی از شددهرداری سددلب و بدده ادارات و وزارتخاندده

  

 

 

 

 

 

 
 

 اداره بدرای  :هدف اصلی مدیریت واحد شاهری 

                                                   و جداگاندده یهدداتيريمددد از تددوانینمدد شددهر موفددق

 عناصدر  از هدر يدک   اگدر  گرفدت  بهره بخشی گرهایهدايت

 خدود  اختیدارات  حدوزه  بده  با توجه شهر مديريت مجموعه

 بده  نگریبخشی و خرد از منظر و بگیرند تصمی  شهر برای

 مشد الت  کالن بعد در تصمیمات ناهماهنگی بنگرند، شهر

 تدوان یمد  تعدارف  بددون  که آورد خواهد پیش را ایعديده

 عدددم و تفددرر ايددا حاصددل را کنددونی مسددائل از بخشددی

 واحدد  تيريمدد  اصدوالً  ت.دانسد  شدهر  مديريت ي پارچگی

 یافتگيد شهر و عنصر کارآمد توسدعه  اداره ازین شیپ یشهر

 تواندد یمد  یدر صدورت  یشدهر  تيريد. مدد شویم یآن تلق

 -سدط، در آن  ايتدا بداالتر   ايتدر ايیموفق باشد که از پدا 

، ی، منداطق شدهر  یشدهر  تيري، مدد یکالن شهر تيريمد

 یهدداهيددبدده عنددوان ال -یمحددالت شددهر و یشددهر ینددواح

وجددود داشددته باشددند  یریددگ یو تصددم یگددذاراسددتیس

است کده در   جهانی مت ثر ،جهان هستی (.1215طوسی، )

 هدر همد  وحدت است. مثالًعیا ت ثر در کلیت خود دارای 

هدای  انجام وظايف و فعالیتضما  موجودات زنده هر عضو 

در خدمت رشدد و تدداوم حیدات پی دره واحدد       ،ويژه خود

توازن در رفتار و کردار . وجود دينمایم موجود زنده عمل

 در موجودات زنده خود دلیلی بر وجود مديريت واحدد 

 رهودی و)ف کنترل، رشد و عمل رد مناسب اجوای آنهاست

 نیو عالوه بر شهرهاريوی کالن. در برنامه(1231هم اران، 

وظدايف را شدهرداری بدا    ديگر واگذار شده اسدت و بقیده   

دولتدی و بخدش خصوصدی     هدای سدازمان مشارکت ديگر 

 .دهدیمانجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

گونداگون منداطق مختلدف طبدق      یهایژگيلحاظ تنوع و و

ي پدارچگی در   -تشاهد حفظ هوي  ،طرح جامع الزم است

 یژگد يزندده و بدا و   یپی ره واحد شهر باشی . شهر، موجود

آن بددر  یهدداوارهاز اندددام کيددرو هرايددخدداص اسددت و از ا

جعفدرزاده نجدار،    ،الساداتسیرئ) هستند رگذاریثأت گري دي

 کيد بده ندام شدهر بده      یا دره ینگرشی پ ای. با چن(1231

دارد تا شهر بسامان شدده و   ازیواحد ن تيريو مد یفرمانده

معضدالت شدهر، در عددم وجدود      یرید بده تعب  .ردينظ  پدذ 

نبددود همدداهنگی میددان  دارد. شددهيواحددد شددهر ر تيريمددد

و  هدا تید گیرندده و تدداخل فعال  ها و نهادهای تصمی ارگان

از موانع جدی مديريت کدالن کشدور اسدت.     هایويربرنامه

اگر ما بخواهی  به توسعه پايدار شدهری بینديشدی ، يعندی    

و  مندد نظاموضعیت کالن شهرهايمان را به صورت علمی و 

نیاز به ايدا    یبر اساح استانداردهای مديريتی متحول کن

اداره شهرهايمان را تغییر دهی  و مدديريت   هداري  که شیو

شهری بايد محور ايا تغییدرات باشدد. در     پارچهيواحد و 

يافتدده، همدداهنگی الزم بددیا بعضددی از کشددورهای توسددعه

های مختلف با اعمال مدديريت واحدد و يدا مدديريت     بخش

گیری نماينددگان  هماهن  و ي پارچه و با نظارت و تصمی 

شهر، منطقه و يا ايالدت بده وجدود آمدده      همردم در محدود

کشدورها، بدا تبیدیا قدوانیا،     ايدا قبیدل    در است. معموالً

هدای  ها و مقررات و بدا تف یدک وظدايف دسدتگاه    نامهآيیا

گیدری  مختلف، مديريت شدهری تحدت نظدارت و تصدمی     

 بر حسب درصد هاسازمانوظایف شهرداری و  -3 جدول

 درصد تعداد سازمان مجری

 1/23 31 شهرداری

 3/12 1 شهرداری + ادارات ديگر

 2/3 3 شهرداری + ادارات ديگر+ بخش خصوصی

 3/2 3 شهرداری + بخش خصوصی

 1/23 31 ادارات ديگر

 155 22 جمع
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  33تحليلي بر عوامل عدم تحقق مديريت واحد شهري .../ احمد پوراحمد، معصومه مهديان بهنميري، علي مهدي ــــــــــــــــــ 

 یهدا نمايندگان مدردم در شدوراها، مجدالس و يدا پارلمدان     

تددا حدددود قابددل قبددولی بدده و ايددا کشددورها  بددوده محلددی

همدداهنگی الزم در مددديريت واحددد شددهری دسددت پیدددا   

اند. در برخی ديگر از کشورها هنوز مديريت واحدد در  هکرد

چندیا   شهرها محقق نشدده اسدت. طبیعدی اسدت کده در     

هدا  خیر در انجام پروژهأشرايطی همواره شاهد ناهماهنگی، ت

 . در ايدا  یباشد یهمگون و متدوازن شدهر مد    هو عدم توسع

نقش نظدارتی نماينددگان مدردم در     قبیل کشورها، معموالً

ای در شهرها و مناطق نامشدخص  و منطقه شوراهای محلی

نقدش نماينددگان    و (1235میرعابددينی،  کاظمیان، است )

دولت نیو به درستی تبیدیا نشدده اسدت. در حقیقدت بده      

درستی معلوم نیست که چه وظايفی به عهده کدام بخدش  

نگی در اجرا و نظارت در عمدل  هنقش هما، همچنیا است

بديهی است اگر هر بخدش  نیو به خوبی تبییا نشده است. 

نگی بدا بخدش ديگدر و يدا هدر دسدتگاه بددون        هبدون هما

هدای ديگدر عمدل نمايدد شداهد بدروز       هماهنگی با دستگاه

بددور  شددهر و نارضددايتی شددهروندان   هاخددتالل در پی ددر

هدف اصلی درخصدوص مدديريت   به طور کل  خواهی  بود.

اجرايدی و   یهدا تید واحد شهری ايجداد همداهنگی در فعال  

کداری،  یا نهادهای اجرايی و جلدوگیری از دوبداره  ب شهری

تجربه فعالیدت چندد    ،... است. در واقع اسراف، سردرگمی و

که  نشان داد هایساله گذشته شوراها و به تبع آن شهردار

با قوانیا و سداختارهای سدازمانی موجدود     توانیشهر را نم

در واقدع افدرادی کده معتقدد بودندد بدا تشد یل         .اداره کرد

به ايا  ،شودیا بسیاری از مش الت شهری برطرف مشوراه

ن ته واقف شدند که حدل مشد الت بده وسدیله شدوراها و      

 هدا یچرا که شدوراها و شدهردار   ؛شهرداری غیرمم ا است

کدردن مصدوبات   و عملدی  هاتیفعال ايتربرای انجام کوچک

هدا و نهادهدای ديگدر    نیازمند هم اری بسیاری از سدازمان 

کدار   ،مخالفت و عدم هم داری آندان  هستند که در صورت 

شهرداری مختل و به تبدع آن موجدب ايدراد خسدارت بده      

د. با توجه به تجربیات گذشته و مطالعات شویشهروندان م

انجام شده مشخص شد که بهتريا راه بدرای   یهایو بررس

الزم جهدت تحقدق    هرفت از شرايط مذکور ايجاد زمینبرون

اذعان داشدت   توانیممديريت واحد شهری است. در واقع 

بددیا  کدده مددديريت واحددد شددهری در ايجدداد همدداهنگی  

ها و نهادهای اجرايدی  و شوراها با ساير سازمان هایشهردار

در جهت جلوگیری از اقددامات مدوازی، اسدراف در مندابع     

 مثمر ثمر خواهد بود. مالی و انسانی و غیره

بدا   محدودیت وظایف و اختیارات شاهرداری: 

وجود کمبود اختیارات شهرداری در جهت اجرای وظايف 

جاری خود، شهرداری با کمبود وظايف روبرو است يعندی  

از يک طرف، اختیارات شهرداری در حال حاضدر نسدبت   

به وظايف آن کد  اسدت و از طدرف ديگدر خدود وظدايف       

هدای جهدان   شهرداری نیو نسبت به بسیاری از شهرداری

ثدر کشدورها دارای وظدايف    کمتر اسدت. شدهرداری در اک  

متعددی است و در حقیقت نوعی ح ومت محلدی اسدت،   

بسددیاری از امددور ماننددد تددأمیا اشددتغال  کددهی طددور بدده

شهروندان، امور مربدوط بده سدالمندان، امدور مربدوط بده       

يی مانندد  هارساختيزاصناف، کلیه امور مربوط به تأمیا 

 برر، آب، گاز، تلفدا و غیدره و حتدی انتخداب پلدیس يدا      

رئیس پلدیس شدهر و بسدیاری وظدايف ديگدر بدر عهدده        

در  کده ی افده یوظ 22شهرداری است. با وجدود اين ده از   

)کده مرجدع اصدلی     1221قانون شهرداری مصوب سدال  

( برای ايا سازمان مشخص شده، در باشدیم هایشهردار

وظیفه حدود يدک سدوم آن    32حال حاضر تنها کمتر از 

ايا است  مهمتراما مسأله  شودیمتوسط شهرداری انجام 

که اختیارات شهرداری حتی کمتر از وظدايف جداری آن   

های بسدیاری از وظدايف محولده نیدو     و در زمینه باشدیم

اختیارات کافی جهت اجرای آن وجود نددارد. پدس لدووم    

ايدا  . شدود یمد افوايش وظايف شهرداری کامالً احسداح  

زير به  که در باشدیمکمبود وظايف ناشی از عوامل چند 

 (.1235میرعابدينی،  ،کاظمیاند )شویماشاره  آنها

عدم وجود ضمانت اجرایی برای وظایف محوله 

، هدا یشدهردار با وجود وظدايف محددود    :در بعضی امور

ضمانت اجرايی ناکافی در جهت انجام ايا امور نیدو ي دی   

در امر مديريت شهری  هایشهردارمش الت  ايمهمتراز 

 هدا یشدهردار ای از امور که انجام آن بر عهدده  است. پاره
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نهاده شده است، به علت تقابل و ناهماهنگی بیا بسیاری 

، هدا یشهرداربا  هاوزارتخانههای دولتی و حتی از سازمان

ايا سدازمان قددرت کدافی و اسدتقالل الزم را در جهدت      

. بده نظدر   باشدد ینمد اعمال حاکمیت در ايا امدور را دارا  

ايا امر، بايد در قوانیا و مقررات مربوط بده ايدا    رسدیم

 سازمان در نظرگرفته شود.

هدای ديگدر   تدداخل مدديريت  تداخل مادیریتی:  

(، استقالل شدهرداری را محددود کدرده    2)جدول  شهری

هدای مدرتبط بدا    و سدازمان  است. بده طدوری کده نهادهدا    

مديريت شهری: فرمانداری، مس ا و شهرسازی، پسدت،   

دارايی، بدرر، مخدابرات، آب فاضدالب، فرهند  و ارشداد،      

بهويستی، ثبت و اسناد ... در سط، شدهر وظدايف خداص    

خود را در نظام مديريت شهری بر عهده دارند که در هدر  

تصمیمی برای اداره شهر بايدد بده جايگداه و سده  آندان      

مديريتی در شدهر تدداخل وظدايف،     توجه شود. ايا تعدد

کاری و تضدادهايی را بدرای مدديريت اصدلی شدهر      موازی

يعنی شدهرداری ايجداد کدرده و اسدتقالل آن را محددود      

 ساخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر رسمی نظام مدیریت شهری در سطح محلی بر حسب حوزه وظایف  -3جدول 

 وظایفشرح  ربطسازمان و نهاد ذی حوزه مداخله و مدیریت شهری

 کنترل و نظارت و کمک فنی

 وزارت کشور و واحدهای تابع آن

 مس ا و شهرسازی

 مهندسیا مشاور

 وظايف متعدد

 تهیه برنامه و نظارت بر اجرا

 تهیه برنامه و تجديد نظر در آن

 تأمیا بودجه و اعتبارات مالی

 وزارت کشور

 سازمان برنامه و بودجه

 وزارت امور اقتصادی و دارايی

 شهرداری

 ای و متفرقهی مالی دولت و نیو عوارض دروازههاکمکتخصیص 

 های دولتیتخصیص اعتبار و بودجه

 وصول عوارض شهرداری توأم با مالیات و تحويل آن به شهرداری

 وصول عوارض مستمر و غیرمستمر و درآمدهای ويژه

 ی شهریهاساختتأمیا و ارائه زير 

 فاضالبو سازمان آب 

 ایشرکت برر منطقه

 شرکت گاز

 شرکت مخابرات

 شرکت پست

 رسانی و دفع و تصفیه فاضالببرداری از تأسیسات آببهرهو احداث 

 رسانی شهریبرداری از تأسیسات مربوط به برربهرهو احداث 

 بهره برداری از تأسیسات گازرسانی شهریو احداث 

 .(ل س و..، تلگراف، تتلفات )ی از تأسیسات مخابرابرداربهرهو احداث 

 برداری از شب ه ارتباطات پستیبهرهو احداث 

 تامیا و ارائه خدمات عمومی

 

 اداره آموزش و پرورش

 و مؤسسات آموزش پوش ی هادانشگاه

 سازمان بهداشت و درمان آموزش پوش ی

 سازمان تربیت بدنی

 اداره ارشاد اسالمی

 اداره ثبت اسناد و مدارک

 اداره اوقاف

 اداره حفاظت محیط زيست

 اداره بازرگانی وکمیته امور صنفی

 اداره میراث فرهنگی

 نیروی انتظامی

 تأمیا خدمات و تسهیالت آموزش ابتدايی تا متوسطه

 تأمیا خدمات و تسهیالت آموزش عالی

 تأمیا خدمات و تسهیالت آموزش پوش ی و خدمات درمانی و بهداشتی

 تأمیا خدمات و تسهیالت ورزشی

 فرهنگی و تفريحیتأمیا خدمات و تسهیالت 

 تأمیا خدمات ثبت اسناد و امالک

 تأمیا خدمات و تسهیالت احوال حیاتی

 تأمیا خدمات مذهبی

 های زيست محیطیکنترل و جلوگیری از آلودگی

 ی واحدهای صنفیهانرختعییا نظارت و کنترل 

 کنترل نظارت و کمک به واحدهای صنعتی

 فیک شهریبرقراری و حفظ امنیت عمومی شهر و کنترل ترا

 کنترل و نظارت بر اجرای قوانیا و مجازات متخلفیا

 تأمیا زمیا و مس ا و احداث بنا

 اداره زمیا شهری

 اداره اوقاف

 سازمان ملی زمیا و مس ا

 سازمان ثبت اسناد و امالک

 شهرداری

 سازی و واگذاری زمیا به متقاضیانآماده

 فروش زمیا و احداث بنا

 عمرانی دولتیاحداث ابنیه و تأسیسات 

 صدور سند مال یت و تف یک زمیا

 احداث تجهیوات شهری

 تأمیا و ارائه خدمات شهری
 شهرداری

 

 آوری و دفع زباله،خدمات بهداشتی: شامل تنظیف معابر، جمع

 داره گورستان و غسالخانه،ها، اکشتارگاهاداره 

 های محیط زيستمبارزه با آلودگی

 و اطفای حريق خدمات حفاظتی: جلوگیری از وقوع

 و دفاع غیرنظامی هالیمسخدمات ايمنی: اليروبی 

 ی حمل و نقل عمومی شهریهاست یساداره 

 تعییا نرخ کرايه حمل و نقل شهری

 و زيباسازی شهر، هاپارکخدمات رفاهی و تفريحی شامل اداره 

 اداره فازهای تفريحی و فرهنگی

  (1331سعیدی رضوانی،  ،کاظمیان): منبع
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 ي یخأل قوانین ضروری برای مدیریت شهری: 

از مش الت ديگری که مديريت شهری با آن مواجه است 

هدای قبدل و   وجود قوانیا کهنه و ناکارآمد مربوط به سال

عدم کارايی ايا قوانیا در رابطه با نیازهای معقول زمدان  

 لحداظ  بده برای اداره امور شهر است. در حالی کده شدهر   

وسعت و جمعیت گسترش يافتده و نیازهدای شدهروندان    

شده است، اما ايدا قدوانیا بده     ترمتنوعه نسبت به گذشت

دلیل عدم انعطاف با شرايط زمان، با وضدع موجدود شدهر    

متناسب نبوده و تمام ابعاد زندگی شدهروندان و نیازهدای   

. بده همدیا   ردیگینمآنان را به لحاظ شرايط زمانی در بر 

دلیل برخی از ايا قوانیا در عمدل قابدل اجدرا نیسدتند.     

که شدهر   اندشدهاری زمانی تدويا مجموعه قوانیا شهرد

از نظر وسعت و جمعیت به اندازه زمان حال رشد نیافتده  

و نیازهای شهروندان محدودتر بوده و پرسدنل شدهرداری   

برای اداره شهر به راحتی به تمام شهر تسلط داشتند، اما 

در حال حاضدر قدوانیا برخدورد بدا تخلفدات شدهروندان       

کداربردی نیسدتند. مدثالً    جوابگو نبوده و قوانیا مح   و 

شدهروندی بددون مجدوز بده سداخت و سداز        کده یهنگام

، فقددط يددک پددنج  ارزش معددامالتی جريمدده پددردازدیمدد

، در صورتی کده شدهرداری بايدد ايدا پشدتوانه      پردازدیم

قانونی را داشته باشد کده نسدبت بده تخريدب بندا اقددام       

نمايددد. امددا در صددورت فقدددان پشددتوانه قددانونی بددرای    

 دهندد یمد شهروندان نیو ايا اجازه را به خدود   شهرداری،

هدای تعیدیا شدده در    تا بددون مجدوز بدرخالف کداربری    

های توسعه شهری به ايجاد کداربری اقددام نمدوده و    طرح

نقددق قددوانیا شددهری را سددبب شددوند. همچنددیا اگددر   

شهروندی عوارض خود را پرداخت ن ند، شدهرداری بايدد   

قطدع بدرر، آب و   ايا قدرت را داشته باشد که نسبت بده  

عدم وجدود   لیدلبهگاز و واحدهای صنفی اقدام نمايد. اما 

ابوار قانونی الزم و ضمانت اجرايی قوی، بسیاری از قوانیا 

. شدوند یمد اجرا  يا به طور ناقص شوندینمشهری يا اجرا 

هدای  بنابرايا الزم است قوانیا مطابق با شرايط و واقعیت

موجود تجديدنظر شدوند تدا از پشدتوانه اجرايدی بهتدری      

 (.1232، هایشهرداربرخوردار گردند )ماهنامه 

 :ضرورت بازنگری در قوانین و تشکیالت شوراها 

های شوراهای اسالمی شهر در کشدور، اگدر   شروع فعالیت

جهدت اصدالح نظدام مدديريت      چه گامی بسدیار مهد  در  

ولی بنا بده علدل مختلدف هندوز      شودیمشهری محسوب 

ريدوی و مدديريت   در زمینده برنامده   آنهدا جايگاه و نقدش  

توسعه و عمران شهری به درستی روشدا نیسدت. قدانون    

در حددوزه  1212شدوراهای اسدالمی شدهر مصدوب سدال      

نوع وظیفه قانونگذاری و نظارتی بدرای شدوراها    3شهرها 

است که انتخاب شهردار، تصويب بودجه شدهرداری،  قائل 

تعییا خدمات و عوارض شهری و نظارت بر امور مدالی و  

 هرابطد  ه. امدا نحدو  شدود یمد را شامل  هایشهرداراجرايی 

شوراها با وزارتخانه و نهادهدايی کده در توسدعه و عمدران     

شهر دخالت دارند، به درستی تعريدف و مشدخص نشدده    

 هدلیل عدم پیشینه کدافی در زمیند  ايا به  است. عالوه بر

فعالیددت شددورايی هنددوز بسددیاری از شددهروندان و حتددی  

مسئوالن مديريت شهری آگاهی کافی از نقش شدوراها و  

 یندارنددد. در حددال حاضددر مددديريت شددهر نآندداوظددايف 

 ه( از اختیارات محددودی در زمیند  هایشهردار)شوراها و 

شدهری  گیری و مداخله در امور توسدعه و عمدران   تصمی 

ريوی ای از برنامهکه بخش عمده برخوردار است به طوری

بددرای توسددعه و عمددران شددهرها توسددط وزارت مسدد ا و 

میا بسیاری أو ت شودیمشهرسازی و وزارت کشور انجام 

سیسددات زيربنددايی امددور  أاز خدددمات شددهر در زمیندده ت 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیدره بده عهدده نهادهدا و     

در و ايدا   متعدددی واگدذار شدده    هایهای بخشسازمان

که بسیاری از مسائل شهری ماهیت فرابخشی است حالی 

پاسخ  آنهابه درستی به  تواندینمدارند و مديريت بخشی 

گويد. از ايا نظر تحقق اهداف اجتماعی توسعه و عمدران  

 شهری مستلوم ايجاد يدک مدديريت شدهری ي پارچده و    

ری منافع محلدی را  مؤث نحوبه تواندیمهماهن  است که 

(. در 1213 ملی آشدتی دهدد )مهدديواده،    یهااستیسبا 

حال حاضر چیوی به نام مديريت شهری به صورت عملی 

هدايی از هد    در واقدع سدازمان   هایشهرداروجود ندارد و 

پاشیده هستند، همچنیا الگوی مديريت شهری در ايران 
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 مدیریت یکپارچه شهری -1نمودار 

 (1331میرعابدینی،  ،منبع: )کاظمیان     

 

 

 

 مدیریت یکپارچه شهری -1نمودار 

 1331منبع: )کاظمیان و میرعابدینی،             

بده   1221هدای  به شدت مبه  است. در قانون شدهرداری 

گدوی مدديريت غیرمتمرکددو محلدی اشدداره شدده بددود و     ال

اختیدارات و وظدايف زيدادی داشدتند ولدی       هدا یشهردار

ها به دلیل نداشتا گونه نیست و شهرداری اکنون اياه 

ام انات و اختیارات کافی به شدت در امور اجرايی شهری 

 یهدا حدل دچار مش ل هستند. در حال حاضر ي ی از راه

رهايی از ايا بحران گام نهادن به سمت مديريت شدهری  

 1بدا توجده بده نمدودار     شدن مديريت شدهری  و ي پارچه

است  یاژهيوي پارچه شدن مستلوم اختیارات  عمل .است

امور شدهر بده آن نیداز دارندد.      هبرای ادار هایشهردارکه 

ضرورت و نیاز به ي پارچگی مديريت شهری باعدث شدده   

رنامه سوم توسعه تصويب شدود و در حدال   در ب 121ماده 

و  هدداوزراتخانده امدا  االجددرا اسدت  حاضدر ايدا قدانون الزم   

های دولتی با تفويق بخشی از اختیارات خود بده  سازمان

کدردن  . نهادينده کنندد یمد به شدت مخالفت  هایشهردار

. رسدد یمدر بطا جامعه نوعی ضرورت به نظر  121ماده 

از طريدق آن اختیدارات   وجود نوعی سیسدت  کده بتواندد    

واگددذار کددرد و  هدا یشددهرداربدده را هدا  نهادهدا و سددازمان 

برای انجام بهینده ايدا    هایشهردارسازی همچنیا آماده

است که بايد به آن توجه شدود   یهايامور ي ی از ضرورت

 (.1233، هایشهردار)ماهنامه 

ر عوامل تأثیرگذار ب

عدم یکپارچگی 

 مدیریت شهری

 مدیریت یکپارچه شهری

هری و عناصر سازمانی و تشکیالتی مدیریت ش

آنهاروابط میان   

 عوامل مرتبط با نظام و روابط قدرت در سطح

 ملی و محلی

 بسترها و امکانات مورد نیاز

 پیشنهاد مشترک

مطرح شده بر 

برای  هاپژوهش

تحقق مدیریت 

یکپارچه و 

 هماهنگ شهری

 تأکید بر وجود

یک مرکز 

 کنندههماهنگ

و  هااستیس

ی هایزیربرنامه

 شهری

تمرکززدایی از 

حکومت مرکزی 

و به رسمیت 

شناختن 

استقالل رده 

مدیریتی/ 

سازمانی 

مدیریت شهری 

در سلسله 

ب اداری/ مرات

ورحاکمیتی کش  

به کارگیری 

ی مناسب هامدل

مدیریت شهری و 

و  بازتعریف وظایف

اختیارات 

و  هایشهردار

واگذاری تدریجی 

وظایف دولت به 

 هایشهردار

خصوصاً وظایف 

 مربوط به تأمین

و یا  هارساختیز

 وظایف حاکمیتی

 یهامدلبه کارگیری 

مناسب مدیریت 

شهری و بازتعریف 

وظایف و اختیارات 

و  هایشهردار

واگذاری تدریجی 

وظایف دولت به 

خصوصاً  هایشهردار

وظایف مربوط به 

 و هارساختیزتأمین 

 یا وظایف حاکمیتی

 گسترش فعالیت

شوراها در سطوح 

مختلف شورای 

محله تا شورای 

منطقه و بهبود 

بستر حضور و 

مشارکت 

در  شهروندی

 مدیریت شهری

 ابسترهاصالح 

و امکانات مورد 

نیاز مدیریت 

یکپارچه 

 شهری

 بهبود ارتقاء

توان مالی 

شهرداری و 

استقالل 

د مالی این نها

 از دولت

تدوین 

استانداردهای 

ارزیابی 

خدمات 

مدیریت 

شهری و 

سنجش منظم 

عملکرد 

مسئوالن و 

نظام مدیریت 

م شهر و اعال

 عمومی آن
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جایگاه حقوقی مبهم و غیرمستقل شاهرداری  

معمدوالً در کشدورهايی کده مدديريت     در مقابل دولات:  

شدهرداری در   ،باشدیمشهری در آنها به صورت ي پارچه 

ولی  باشدیمسیست   قالب ح ومت محلی نهاد اصلی ايا

در ايران بررسی قوانیا و مقررات موجود در زمینه حقور 

م.( و  1313 شهری از جملده قدانون شدهرداری )مصدوب    

قانون تشد یالت، وظدايف و انتخداب شدوراهای اسدالمی      

م.( و ساير 1331انتخابات شهرداران )مصوبکشور و 

 وابستگی کلیدهنده نشان ،قوانیا مربوطه موجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل مؤثر بار عادم یکپاارچگی مادیریت     

در مفهوم مقابل ي پارچگی و انسجام قرار  1تفررشهری: 

. مرور متون مختلف درباره تفرر حاکی از وجدود  ردیگیم

دو نوع تفرر کالن در حوزه مطالعات شهری است: تفدرر  

در ابعاد مختلف شهر و زندگی شهری و تفرر در نظام )يا 

 ايمهمتری و مديريت آن. موارد ذيل ويربرنامهی( هانظام

 ی قابل مشاهده و مرتبط با مديريت هستند:هاتفرر

 عدم معنایکه به  سیاستی -یويربرنامه تفرر 

                                                           
1- Fragmentation 

بده دولدت هسدتند. در مقابدل مدواد قدانونی        هایشهردار

دهندده  مربوط به عمل درد اجرايدی شدهرداری کده نشدان     

، مواد قانونی موجدود  باشدیماستقالل شهرداری از دولت 

در زمینه قانونگذاری و امور قضايی مربوط بده شدهرداری   

، دهندد یمد کده روح اصدلی قدانون شدهرداری را تشد یل      

شددهرداری را در جايگدداه يددک نهدداد کددامالً دولتددی قددرار  

های موضدوعی جايگداه حقدوقی    زمینه 1. جدول دهندیم

 غیرمستقل و وابسته نهاد شهرداری و شدورا را در مقابدل  

  .دهدیمدولت نشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وجود استراتژی و يا سیاست ي پارچه افقی و عمدودی در  

ی شدهر اسدت. منظدور از ي پدارچگی سیاسدتی      ويربرنامه

يی چددون هدداهيددالی ي پارچدده در هددایاسددتراتژعمدودی،  

ی و محلدی  امنطقده  خدرد ی، امنطقده ی ملدی،  هااستیس

ی افقدی نیدو بده معندای آن اسدت کده       هدا استیساست؛ 

و يدا   ونقدل حمدل ، ستيزطیمحی مختلفی چون هابخش

اقتصدداد شددهری و ... در کنددار هدد  و در پیونددد بددا هدد    

استراتژی شهری واحدی را بده اجدرا برسدانند. در هدر دو     

 ی موضوعی جایگاه حقوقی غیرمستقل نهاد شهرداری و شورا در مقابل دولت در قوانین موضوعی کشورهانهیزم  -3 جدول

 قانون شوراها قانون شهرداری زمینه موضوعی جایگاه حقوقی غیرمستقل نهاد شهرداری و شورا
های نامهآئین

 شهرداری

 - - 1ماده  1تبصره  (هاد دولتی)نتوسط وزارت کشور  (هاد مردمی)نحق انحالل شهرداری 

 - - 21و ماده  3ماده  قابلیت اجرای يک فعالیت در حوزه شهری توسط شهرداری با تصويب وزارت کشور

 - - 13ماده  جانشینی وزارت کشور به جای شورای شهر

 - 11ماده  2تبصره  23ماده  کشورصدور ح   انتصاب شهردار توسط وزارت 

 - - 23ماده  نامه وزارت کشوراستخدام کارکنان شهرداری بر اساح آئیا

 - - 11ماده  و اقدامات شهرداری به وزارت کشور هانهيهوارائه گوارش شهرداری درباره 

 - 11ماده  12بند  31ماده  موافقت وزارت کشور با ايجاد مؤسسات شهرداری

 نامه وزارت مذکورمعامالت بدون مناقصه، با تأيید وزارت کشور و عمل به آئیاانجام 
و ماده  1ماده 

151 
- - 

 33ماده  - - منبع درآمد شهرداری به عنوانهای دولتی های اهدايی دولت و سازمانکمک

 25ماده  - - نامه وزارت کشورو تشخیص عوارض بر اساح آئیا هاتعرفهتنظی  

 - 33ماده  3تبصره  - تخلفات شهرداران در هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت کشوررسیدگی بر 

 - 13ماده  - نامه وزارت کشورشرايط احراز تصدی سمت شهردار با آئیا

نامه پیشنهادی شهرداری توسط شورا با رعايت دستورالعمل وزارت تصويب آئیا

 کشور
 - 11ماده  3بند  -

 (1333، زادهعمران ،منبع: )قرخلو              
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حوزه سیاستی افقی و عمودی بايد راهبردهای هر سط،  

ی مشخصی ریگ یتصمچارچوب  دستايیپابرای سطوح 

ی و مدديريت  ويد ربرنامده فراه  سدازد تدا بتدوان از نظدام     

 (.1233اسدی،  ،پورد )برکمنسج  صحبت کر

  کده در   ونددیپیمتفرر عمل ردی زمانی به وقوع

يک شهر يا قلمرو ح ومتی خاص )مانند محدوده شهر يا 

ی و ارائه خددمات شدهری در مدورد    ويربرنامهشهرداری(، 

و وظايفی که ماهیت محلدی دارندد بدیا چندد      کارکردها

اسدی،  ،پور)برک نهاد، سازمان و هیئت تقسی  شده باشد

( که به عندوان مثدال در شدهر تهدران بده معندای       1233

ی و ارائه خدمات شهری به شهروندان توسدط  ریگ یتصم

 سازمان دولتی و عمومی است. 32بیش از 

   ی شدهری بندد منطقده تفرر قلمرويی به معندای 

ربدط )نظیدر منداطق شدهرداری،     ذی هایسازمانمتفاوت 

سازمان آب، نیرو، مخابرات و ...( در ارائه خدمات شدهری  

ی تفدرر  هانشانهاست. خأل قلمرويی و تداخل قلمرويی از 

ربدط  ذی هدای سدازمان قلمرويی است و بده دلیدل تعددد    

مذکور و چگونگی تقسی  وظدايف ارائده خددمات شدهری     

 .افتدیماتفار  نهامیان آ

   تفدددرر ح ومتی/سیاسدددی در سدددط، منددداطق

ی قلمروهدا شهری به معندای وجدود تعدداد زيدادی از     کالن

ح ددومتی و مددديريتی مسددتقل در درون يددک منطقدده     

شهری است به نحدوی کده هدر قلمدرو ح دومتی يدا       کالن

در ای حق، اختیار و صالحیت اظهارنظر مديريت محلی دار

بخشددی از قلمددرو منطقدده اسددت و هددیچ مرجددع ح ددومتی 

ی و عمل در گسدتره کدل منداطق    ریگ یتصمواحدی برای 

 (.1233اسدی،  ،پورد )برکی وجود ندارشهرکالن

 نفدوذ یذنفعان و عناصدر  تفرر ناشی از تعدد ذی 

ی رید گ یتصدم صاحب قدرت در فرايندد سیاسدتگذاری و   

شهری، ه  به نوعی محصول ساير انواع تفرر است و هد   

. ايا تفرر در اثدر مطالعدات قددرت    کندیمرا تشديد  آنها

و عناصر رسدمی و   شودیمدر اجتماعات محلی شناسايی 

خصوصاً غیررسمی صاحب قدرت و ثروت را کده تواندايی   

ی و تغییر آن امنطقهنفوذ در فرايند سیاستگذاری شهری/

 .ردیگیمرا دارند، در بر به نفع خود 

  و زمینه مديريت شدهری   بسترهاتفرر مرتبط با

ی موجدود در مجموعده   هدا یناهمداهنگ و  هدا تفدرر که به 

قددوانیا و مقددررات موجددود شددهری، اسددناد باالدسددت    

ی هددارسدداختيزی شددهری، ويددربرنامددهسیاسددتگذاری و 

ی شدهری و ...  رید گ یتصماطالعاتی و ارتباطی مورد نیاز 

 دارد.داللت 

 121مداده   قانون: نگاه از شهری واحد مدیریت

اجتمداعی و فرهنگدی    ،قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

: به منظدور ايجداد زمینده مناسدب بدرای      داردیم بیانکه 

ی، يهای اجراوری دستگاهرشد توسعه کشور، افوايش بهره

تقويت امور حاکمیتی و توسعه مشدارکت مدردم در امدور    

( ايدا  122اجرای وظايف مدذکور در مداده )  کشور، نحوه 

 :گرددیقانون به طريق ذيل پااليش و اصالح م

هدای  امور حاکمیتی دولدت، توسدط دسدتگاه   ( الف 

جلدب مشدارکت مدردم انجدام      بدا  در صورت نیازدولتی و 

ربدط در ابعداد مندابع    ی ذیيد هدای اجرا دستگاه و شودمی

انسانی، فناوری انجام کار، تجهیدوات و تخصدیص مندابع،    

 تقويت و توسعه کیفی خواهند يافت.  

های اجتمداعی، فرهنگدی و   وظايف امور تصدی( ب

( و 33خدماتی دولتی بدا رعايدت اصدول بیسدت و نهد  )     

( قانون اساسدی جمهدوری اسدالمی ايدران بدا      25) امیس

   :شودیانجام م های ذيلاستفاده از شیوه

الزم بدرای توسدعه بخدش     یهدا تيد اعمال حما -1

 غیردولتی مجری ايا وظايف  

 خريد خدمات از بخش غیردولتی  -3

مشارکت با بخش غیردولتی از طريق اجاره و  -2

  یواگذاری ام انات و تجهیوات و منابع فیوي 

واگذاری مديريت بخشی از واحدهای دولتی بده   -1

کلدی برنامده    یهدا استیارچوب سبخش غیردولتی، در چ

توسعه اقتصادی، اجتمداعی و فرهنگدی جمهدوری    م چهار

 اسالمی ايران

ايجدداد و اداره واحدددهای دولتددی بددا روي ددرد     -2

ايدا قدانون( بدا     111گرا )مطدابق مداده   هدفمند و نتیجه
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ريدوی کشدور در منداطقی    تأيید سازمان مديريت و برنامه

 پذير نباشد.  ر ام انالذکهای فورکه هیچ کدام از حالت

وظايف زيربنايی دولت بدا مدديريت، حمايدت و    ( ج 

دولتدی توسدط بخدش     یهدا هدای شدرکت  نظارت دستگاه

 غیردولتی انجام خواهد شد.  

های اقتصدادی دولدت و   وظايف مربوط به تصدی( د

( قانون اساسدی جمهدوری   11رعايت اصل چهل و چهار )

دولدت   .گرددیاسالمی ايران به بخش غیردولتی واگذار م

در ايا بخش نسبت به تنظی  مقررات برای جلدوگیری از  

ايجددداد انحصدددار، تضدددییع حقدددور تولیدکننددددگان و   

کنندگان، ايجاد فضای سال  رقابت، رشد توسدعه و  مصرف

 .گدذاری و نظداير آن اقددام خواهدد نمدود     امنیت سدرمايه 

تعريف و تفضیل و همچنیا اجرای کلیده مدوارد در ايدا    

ای توسط دولدت  در قالب اليحه 1232ان سال ماده تا پاي

 تهیه و به مجلس شورای اسالمی تقدي  خواهد شد.  

مفاد قانونی برنامه چهارم  121ماده همچنیا 

 توسعه اجتماعی و فرهنگی با موضوع: 

های دولت م لف است، تش یالت کالن دستگاهف( ال

و اح دام   هدا اسدت یها را متناسدب بدا س  اجرايی و وزارتخانه

برنامدده و تجربدده سدداير کشددورها، جهددت برطددرف کددردن   

هدای دسدتگاهی ناکارآمدد و عددم     اثربخشی ناقص، تعارض

و  هددایکددارجامعیدت، عدددم کفايددت، تمرکددو امددور، مددوازی 

های جانبه از فناوری نويا و روشگیری همههمچنیا بهره

سدازی ادغدام و تجديدد    کارآمد، با هدف نوسازی، متناسدب 

صورت يک منظومه منسج ، کارآمد، فراگیدر بدا    ساختار به

ربدط را  غیرمتمرکدو نمايدد و اليحده ذی   اثربخش و کفايت، 

حداکثر شش ماه پس از تصدويب ايدا قدانون بده مجلدس      

شورای اسالمی تقدي  کند، به طوری که ام ان اجدرای آن  

 از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.  

واگددذاری  هددای قابددل  آن دسددته از تصدددی  ب(

های دولتی، در امور توسعه و عمران شهر و روستا دستگاه

ربدط بده   با تصويب هیأت وزيران همراه با منابع مدالی ذی 

 2 و نیدو بندد   شدود یواگدذار مد   هدا یاریو ده هایشهردار

 ،مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 1رديف ب ماده 

برنامده  قدانون   121اجتماعی و فرهنگی تنفیذی در ماده 

اجتماعی و فرهنگدی بدا موضدوع     ،چهارم توسعه اقتصادی

قابددل  یهدداتیددشناسددايی واگددذاری وظددايف، امددور و فعال

و بخدش   هدا یی بده شدهردار  يد های اجراواگذاری دستگاه

هددای غیردولتددی بددا هدددف رهاسددازی دولددت از تصدددی  

غیرضروری و همچندیا تعیدیا نحدوه ارتبداط و تنظدی       

اهای اسالمی روستا، بخدش و  مناسبات نظام اداری با شور

 گیرد.را در بر می شهر

 موضدوع  ايا به ديگر بار نیو، توسعه پنج  برنامهدر 

 پدنج   برنامده  112 مداده ح اسدا  بدر  است؛ شده پرداخته

ع جدام  برنامده  تهیده  بده  نسدبت  است مجاز دولت توسعه،

 و مناسدب  سداختار  به دستیابی منظوربه شهری مديريت

 حدري   و محدوده در شهریه ي پارچ و هماهن  مديريت

و تمرکد  شدهرها،  پايددار  توسدعه  تحقدق  روي رد با شهرها،

 هددایتصدددی و وظددايف واگددذاری طريددق از مددديريت

 و تعداونی  و خصوصدی ی هدا بخدش  به دولتی هایدستگاه

ت مقدررا  و قدوانیا  روزرسدانی بده  و بازنگری ها،شهرداری

 آنهدا  اتحاديده  و هاشهرداری جايگاه ارتقای و هاشهرداری

 پدنج   برنامده د در واقع روي در  .عمل آوردی بهقانون اقدام

ز ا ناشدی  آن، به توجه و شهری مديريت استقالل توسعه،

 و سدازی خصوصدی  بدرای  کشدور  در کده  اسدت  روي ردی

براسداح   .ه اسدت داشدت  وجدود  دولدت  کدردن  تدر کوچک

 برنامدده مجلددس اساسددی، قددانون 11اصددل  هددایسیاسددت

 تصددی  واگذاری بره ک دارد شهری مديريت برای جامعی

 هاتعاونی و خصوصی بخش ها،شهرداری به شهر مديريت

 پدنج ،  برنامده  در مجلدس  نظدرات  بر اسداح . داردد تأکی

 کدالن  سیاسدتگذاری و  مدالی  مندابع  تدأمیا  بدرای  دولت

. کدرد  خواهدد  اقددام  اساسدی  قدانون  11 اصدل  بدا  مطابق

 و اسدت  حداکمیتی  هدای گیدری تصدمی   دولت،ت مسئولی

بده عبدارتی    .ر هسدتند شده  امور اداره متولی هاشهرداری

 توسدعه  در عظدی   تحدولی  راقدانون   ايدا  اجرای توانیم

 درآمدهای، واحد مديريت ساختار شهرها، موزون و پايدار

 سدال  پدنج  ظدرف  در شهرها مديريت و اداره جهت پايدار

 مقدررات  و قوانیا تأکید وجود با تاکنوناما  .نمود قلمداد
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 تأکیدد  همچنیا و هاشهرداریه ب شهرها امور واگذاری بر

اساسدی در ايجداد    قدانون  11اصدل   قدانون  مثدل  قوانینی

 ايدا  در جددی  و بلندم گا هنوز مديريت ي پارچه شهری،

 . است نشده برداشته خصوص

 انتواع سوی به گرايش نوعی کشور، در که حالیدر 

 هاشهرداری به آن الحارو  دولت از شهرها به مربوط امور

 برنامهق مطاب دولت که آنجا از ديگر سوی از و دارد وجود

 جدامع  مدديريت  طدرح  تصدويب  در مجداز  توسدعه،  پنج 

 ايجداد  را مناسدبی  موقعیتت فرص ايا است، شده شهری

ن قدانو  و راه نقشده  هددفی  چنیا تحقق برای که کندمی

 بدیا  از را مدوازی  نهادهای تا شود تصويب کاملی و جامع

 که شرايطی چنیا در. کند ايجادا ر وظايف وحدت و برده

 در امدور ع تجمید  و موازی نهادهای رفتا بیا از به خاطر

 کارآمددتر  پاسدخگويی  و تدر دقیدق  نظدارت  هدا، شهرداری

 .شد خواهد

مادیریت   ی تحقاق برای شنهادیپراهکارهای 

مدديريت ي پارچده    ي ی از راه ارهای :یکپارچه شهری

پاسدخگوی   تواندیم، سازمان عمران شهر است که شهری

ت أايا سدازمان بده صدورت هید    اعضای ايا مش ل باشد. 

سددای اداراتددی کدده در امددر ؤمددديره اداره شددهر و تمددام ر

را شدامل   هدای شدهری بده فعالیدت مشدغولند     زيرساخت

اندازی و يدا  و هر اقدامی که در زمینه نصب و راهشود می

زيرساختی انجام گیدرد   رسانی و گسترش خدماتخدمات

يیدد سدازمان عمدران شدهر برسدد امدا از       أبه ت ستيبایم

آنجايی که قانون سوم و چهارم توسعه همچندیا مطالعده   

برخی از شهرهای کشورهای پیشرفته در ايا زمینه نشان 

، الزم است که شهرداری در هماهنگی و اداره ايا دهدیم

بده نظدر    لدذا  ؛نقش بسیار پر رنگی داشته باشد هاسازمان

حتی اگر سازمان فور ه  تش یل شدود بداز هد      ،محقق

شهرداری الزم است که نقش اصلی را در هماهن  کردن 

ربط برعهده بگیرد. اما به منظور حل ايا های ذیسازمان

مش ل، محقق راه ارهايی را ارائه نموده است کده شدرح   

حدل در سدط،   آن در ادامه آمده است. به منظور ارائه راه

که الزم است در مرحله اول قدوانیا   رسدیمن به نظر کال

مربوط به مديريت شهری در سط، کالن استخراج شده و 

تناقضات مربوط به قوانیا مختلف در ايا زمینه بر طدرف  

گردد. چدرا کده در حدال حاضدر و طبدق برخدی قدوانیا،        

و بايد در سط،  تواندیمتش یل مديريت ي پارچه شهری 

گردد ولی بر اساح برخی از قدوانیا  شهرهای کشور اجرا 

 توانندیم هاسازماناز  بعضیمختلف  یهابخشمربوط به 

در امر مديريت شهری دخالدت نمايندد. بندابرايا در گدام     

نخسددت الزم اسددت قددوانیا متعدددد مددرتبط بددا مددديريت 

ي پارچه شهری استخراج و در برخی موارد اصالح گدردد.  

 اندد دهینرسد بندی عاين ه هنوز در سط، کالن به ايا جم

کدده در صددورت واگددذاری اختیددارات در زمیندده مددديريت 

د شدد يدا خیدر،    ند حدل خواه  ، مشد الت ي پارچه شهری

ای برای اجرا نشدن قانون باشد. چرا که تدا  بهانه توانینم

اقدام عملی در ايا ارتباط صورت نگیرد محاسا و معايب 

 و مش الت واگذاری اختیارات حل نخواهد شد. همدانطور 

که در قانون برنامه چهارم پیشدنهاد شدده اسدت بايدد در     

، بودجده ايدا   هاسازمانو اختیارات  هاتیمسئولواگذاری 

قدرار گرفتده تدا بدار      هایشهردارنیو در اختیار  هاسازمان

اضافی برای شهر به همراه نداشته باشد. با واگدذاری ايدا   

 بده طدور قطدع   ، هدا یشدهردار ها به اختیارات و مسئولیت

و ح ومت محلی اقتدار خود را در حوزه نفوذ  هایشهردار

 ههای چهارگاند سازمان همچنیا خود کسب خواهند کرد.

)آب و فاضالب، برر، مخابرات( جهت هماهنگی در انجام 

گونده از  های شهری در مرحله اول نبايدد هدیچ  زيرساخت

عملیات اجرايی خود را بدون تصدمی  شدهرداری در ايدا    

د. برای به سرانجام رسیدن ايدا مرحلده و   زمینه اجرا کنن

سدای  ؤگام برداشتا به سوی مديريت شهری ي پارچده، ر 

بدا پیشدنهاد شدورای شدهر و شدهرداری       هدا سدازمان ايا 

سای ؤفقط ر هاسازمانانتخاب خواهند شد. منظور از ايا 

و در سدط، بداالتر    باشدد یمد شدهر   ،در سدط  هدا سازمان

هدای مربوطده   تخانده کماکان به حالت فعلی زير نظدر وزار 

هدای اختصداص   در مرحله دوم بودجده  باقی خواهند ماند.

در بخدش مربوطده در اختیدار     هدا سدازمان يافته بده ايدا   

شهرداری قرار گرفته با ايا شرط که حداقل هر سدازمان  
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به اندازه بودجه اختصاص يافته بتواند عملیدات اجرايدی و   

رداری البته با هماهنگی کامدل شده   خود را یعادکارهای 

ی از ح ومت ئجو هاسازماناجرا نمايد. در واقع هنوز ايا 

در اختیدار   هدا سدازمان محلی نیستند ولی بودجه محلدی  

شددهرداری قددرار گرفتدده و در عددوض شددهرداری همدده    

را بدر عهدده    هدا سدازمان ای جاری و اجرايی ايدا  ههوينه

ساله و بعد از کامل شدن  15الی  2دوره  در يک ردیگیم

)شدامل آب، فاضدالب، گداز، بدرر،      رهدای شده  زيرساخت

میا أاز طريق شهرداری ت هاسازمانمخابرات( بودجه ايا 

جو ح ومت محلی محسدوب   هاسازمانخواهد شد و ايا 

در آن زمدان   هاسازمانسای ايا ؤانتخاب ر شده و طبیعتاً

بدا اجدرای سیسدت      از اختیارات شدهرداری خواهدد بدود.   

های محلی از پی ره سازمان تمرکوزدايی، پس از آن ه ايا

هدا جددا شددند وظدايفی چدون سیاسدتگذاری،       وزارتخانه

ريوی و تولید ايا خدمات همانندد سدابق در حدوزه    برنامه

های مربوطده بدوده و عمدل انتقدال و     اختیارات وزارتخانه

توزيدددع خددددمات فدددور در محددددوده شدددهر از طريدددق 

های شهری تجهیو شده به عهده شدهرداری يدا   زيرساخت

های تحقیدق و  ديريت شهر خواهد بود با عنايت به يافتهم

ال، محقدق  ؤدر پاسدخ بده سد    استفاده از روش توصیفی و

موفق به طراحی يک سیست  مدديريت ي پارچده شدهری    

پاسدخگوی نیداز فعلدی جامعده      رسدیمبه نظر  که گشته

تش یل مديريت ي پارچه شهری قرار  هالزم شهری باشد.

هدای  دهنده خدمات و زيرساختهای ارائهگرفتا سازمان

همچندیا   .باشدیمشهری زير نظر مديريت واحد شهری 

عنصر مدديريت شدهری، از    ايمهمترشهرداری به عنوان 

های اداری کشور برخوردار جايگاه خاصی در نظام سازمان

 ءاسددت. شددهرداری بدده لحدداظ حقددوقی و اداری جددو     

. بدا ايدا مفهدوم    شدود یمد های عمومی محسدوب  مؤسسه

ری يک نهاد عمومی اما غیردولتی است که اقتددار  شهردا

ی مردم يا نمايندگان مردم است أو رسمیت آن ناشی از ر

 و در قلمرو و ظرفیت خود بايد دارای استقالل عمل باشد.

بده طدور    هدا یشدهردار گداه  هیچ ،اما با ايا حال در ايران

آن  بهره نبوده و عالوه بدر کامل از ايا اش االت قانونی بی

قانون تش یالت شورای  22 جمله ماده یا موجود )ازقوان

بده شددت تحدت     هایشهرداراسالمی شهر( موجب شده 

و مقامددات  هدداسددازماننظددارت و کنتددرل وزارت کشددور و 

محلی تابع آن مانند استاندار و فرمانددار باشدند و وجدود    

 ايتدر یاصل ،چنیا روابط و ديدگاهی نسبت به شهرداری

تبديل  های آن است.عامل در نقق اختیارات و مسئولیت

به يک نهاد فرابخشی در شدهر نیدو از ديگدر     هایشهردار

بدر   ت.عوامل مؤثر در ايجداد مدديريت واحدد شدهری اسد     

ی بدور   هدا شرکتاساح تجارب فراه  آمده از شهرها و 

های تصدمی  و  ارتباط مديريت ي پارچه شهری با دستگاه

ت چندد سدطحی و نیدو ماتريسدی     اجرای ملدی بده صدور   

ا در شدهره  هایشهردار. بديا معنی که مديريت باشدیم

. کندیمبخشی را ايفا نقش يک دستگاه فرابخشی يا میان

بنددابرايا مددديريت شددهرداری در جايگدداه ارتبدداطی بددا    

گیدر و اجرايدی بخشدی    های تصمی ای از دستگاهمجموعه

ری در جايگداه  رو مديريت ي پارچده شده  قرار دارد. از ايا

ی مرتبط به يدک موضدوع معدیا    هابخشکننده هماهن 

. برای نمونده در حدال حاضدر جهدت     کندیمشهری عمل 

ی شدهری، کودکدان خیابدانی و    هدا خانمدان ساماندهی بی

سدازمان   33تهدران   شدهر کدالن ديدگان شهری در آسیب

جددا   هدا سازماناند. ايا تأمیا و خدمات اجتماعی دخیل

های خیريه است. عالوه بر ايدا  از مجموعه بور  مؤسسه

الزم اسددت نیددروی انتظددامی و مؤسسددات اجرايددی غیددر   

خدمات اجتماعی نیو به کار گرفتده شدوند. کددام مرجدع     

ی طيشرا ایچنبايد مديريت موضوع را بر عهده گیرد؟ در 

الزم است که يک نهاد معیا به عنوان مرجع، بده سدامان   

ی مختلدف بپدردازد. ايدا    هدا بخدش ديريت دادن امور و م

مرجددع معددیا همددان مددديريت ي پارچدده شددهری اسددت. 

همچنیا ارتقداء شدهرداری بده همدراه شدورای شدهر بده        

جايگاه يک نهاد فرابخشدی بده عندوان مرجدع همداهنگی      

ی هدا نظامه  با ماهیت سیست  شهر که از  هابخشساير 

مختلف شهری تش یل شده است، همخدوانی دارد و هد    

ين ه باعث نودي ی و ارتقداء شدهرداری از يدک سدازمان     ا

 تدوان یمد . در ايا زمینه شودیممحلی به ح ومت محلی 
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المللدی مدرتبط   هدای بدیا  و تجربیات سدازمان  هاکمکاز 

ی محلدی متحدد   هدا ح ومدت همچون سازمان شدهرها و  

(UCLG)1  ی هدا ح ومتکه خود را متعهد به حمايت از

بدرد. تقويدت و توسدعه    ، بهدره  دانندد یمد محلی مسدتقل  

NGO ،هاPVO ها وCBO     ها نیدو از عدواملی اسدت کده

سازی مدديريت ي پارچده شدهری مدؤثر     در پیاده تواندیم

، 3(NGOs) غیردولتدی  هدای سدازمان باشد. در ايا بدیا  

 هدای سدازمان و  2(CBOs) اجتماعات محلی هایسازمان

های کوچدک و  ، در قالب گروه1(PVOs)ب عمومی داوطل

کده   باشندیمهدفمند محلی، عناصر کلیدی انديشه فور 

ريدوی شدهری   های مدديريت و برنامده  ورود آنها به عرصه

ريوی و مدديريت از  دهنده تجس  واقعی تف ر برنامهنشان

پائیا به باال خواهد بود. بدون وجدود عناصدر بیدان شدده     

بدود و در شدرايط   دستیابی به اهداف فور عملی نخواهدد  

نه تنهدا   ،گری دولتفقدان چنیا عناصری کاهش تصدی

گیری مدديريت ي پارچده شدهری نخواهدد     منجر به ش ل

شد، بل ه خود باعث تجمع قدرت در نهادی ديگر و غلبده  

ريوی بدون وجود مدردم خواهدد   ديدگاه مديريت و برنامه

 شد.

 و پیشنهادات یریگجهینت -3

 دارعهدددهنهادهدايی کده در حددال حاضدر در شدهرها     

ی هدا برنامده هر يک بندابر   باشندیمی به شهر نارسخدمات

بخشی و شرح وظدايف و مشد الت اجرايدی و فندی خدود،      

مش لی کده   ايمهمتراند که نظر قرار داده تقسیماتی را مد

 باشدد یمد در حال حاضر ناشی از ايا تقسدیمات چندگانده   

هدای  خدمات و عدم هماهنگی دسدتگاه  عدم تعادل در ارائه

هدای  است، اما بده طدور کلدی همداهنگی سدازمان      ربطیذ

خدماتی مختلف شهر برای يک مدير واحدد شدهری دارای   

ی در مدورد  رید گ یتصدم هماهنگی  موايای زيادی از جمله

 ،هدای مختلدف  ی مختلف شهری از سوی سازمانهامنطقه

                                                           
1- United Cities and Local Governments 

2- Non-Government Organizations  

3- Community-based Organizations 

4- Public Volunteer Organizations 

ايجاد فرم و سداختار جديدد شدهری و افدوايش کدارايی در      

مددراجعیا و جلددوگیری از سددفرهای اضددافه درون شددهری، 

های مختلدف شدهری در بهبدود    هم اری و انسجام سازمان

وضعیت مناطق شدهری، حفدظ اسدتقالل و خودکفدايی در     

ی و اجدرا، آمدار،   ويربرنامهمنطقه، افوايش ضريب اطمینان 

هدای  وضعیت ي سان برای سدازمان اطالعات، سرشماری و 

ی اضدافی،  هانهيهومختلف، کاهش سرگردانی شهروندان و 

ن، آندا ی هدا برنامده افوايش اعتماد شهروندان بده مدديران و   

ی هدا سده يمقاافوايش دقت اطالعات و تخمیا کمبودها در 

. به طور کلی هدف مديريت ي پارچده  است مختلف شهری

ی پايددار  اگونده بده  شهری بهبود کیفیت زندگی شهروندان 

است. از ايا منظر مديريت ي پارچه شهری بدیش از آن ده   

و ويدژه   خصدوص  بده ش ل و يا فرمدی سازمانی/سداختاری   

باشد، نوعی شب ه ارتباطی و تعاملی مبتنی بدر مشدروعیت   

ی آن و پدذيرش  هدا یتوانمندد مديريت شهری و اعتماد به 

نفعددان شددهری در مددديريت ضددرورت مشددارکت کلیدده ذی

رود. مرکوی بده شدمار مدی    دولت/ ح ومت از سوی شهری

ايجاد و گسدترش ايدا اعتمداد، تنهدا از مجدرای تحدوالت       

سدداختاری در درون مددديريت شددهری، ارتباطددات میددان   

ربدط و يدا حتدی    ی ذیهدا دسدتگاه مديريت شهری و ساير 

، بل ه از طريق نهادسدازی  شودینماصالحات قانونی محقق 

و توزيع آن در میدان کلیده    به منظور تمرکوزدايی از قدرت

و کنشگران شهری اعد  از شدهروندان، مدديريت     نفعانیذ

هدا  NGOشهری، دولت/ح ومت مرکوی، بخش خصوصی، 

و ... قابل دستیابی است. در ايا میان بدا توجده بده مسدأله     

مدديريت ي پارچده يدا واحدد     مورد بررسی در ايا تحقیق، 

نظددام مددديريت شددهری در کشددور  مفقددودهشددهری حلقدده 

که فقدان آن در شهرها باعث بروز انواع مشد الت   باشدیم

هدای مختلدف مدديريت    های بسیاری در حوزهو ناکارکردی

بده   تدوان یمد شهری شده است. از جملده مشد الت فدور    

ناهماهنگی، اتالف منابع اع  از انسدانی و مدادی،    ،نابسامانی

نارضدايتی   جده ینتدر  ، سدردرگمی مدردم و  هدا یکدار دوباره

 شهروندان اشاره کرد.

با توجه به سیر تاريخی تحول نظام مديريت شهری 
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در کشددور، عددواملی را کدده مددانع از دگرديسددی و تحددول  

از حالت سازمان محلی بده ح ومدت محلدی     هایشهردار

گیدری مدديريت   و در نهايدت باعدث عددم شد ل     اندد شده

در موارد زير  توانیمرا  اندشدهي پارچه شهری در کشور 

 خالصه کرد:

 غیرمستقل شدهرداری در   جايگاه حقوقی مبه  و

 مقابل دولت

  ی و اختیدارات محددود   رید گ یتصدم تعدد مراکو

 هایشهردار

  قانونی مديريت ی هاهيپای صحی، ریگش لعدم

 شهری واحد در کشور

ی صورت گرفته در نهايت به منظور هایبررسطبق 

گیری مدديريت ي پارچده شدهری در کشدور و رفدع      ش ل

هدای ناشدی از فقددان آن    مسائل و مش الت و ناکارکردی

 :گرددیمراه ارهای زير پیشنهاد 

   اری آن بازنگری در جايگاه دولت و تحدول سداخت

 در ارتباط با مديريت شهری

  شدی در  بده يدک نهداد فرابخ    هدا یشهردارتبديل

 شهرها

  تقويت و توسعه شوراها در سطوح مختلف

 ای تا سط، مناطق شهرداریط، محلهشهری از س

  تقويت و توسعهNGO ،هاPVO ها وCBOها 

  ی قددانونی مددديريت واحددد هددارسدداختيزايجدداد

 و تحول در قوانیا و مقررات شهری شهری

   طددهیحگسددترش دايددره فعالیددت شددهرداری در 

 مسائل مختلف شهری

 

 منابع  -3

(. 1211ايمانی جاجرمی، حسیا؛ سدعیدی رضدوانی، نويدد. )   

دو مقالده در  هدای محلدی.   ها به عنوان سازمانشهرداری

خصددوص مددديريت شددهری در ايددران، تهددران: مرکددو   

 ريوی شهری وزارت کشور.مطالعات برنامه

مديريت و ح مروايی (. 1233) .جاسدی، اير ؛، ناصرپوربرک

 رات دانشگاه هنر.، تهران: انتشاشهری

(. الگدوی توزيدع   1232)یا. البند ام خوايدی،  ؛تواليی، سیمیا

ن فضددايی جمعیددت در نظددام شددهری اسددتان مازندددرا  

پژوهشددی انجمددا   -شددريه علمددی ن (.1232-1222)

 .131-112، 1(15و  11، )ايران جغرافیايی

های پیوسته شهر در بازه يک (. گام1231) .احس، محبیبی

و  3(31، )هامجله شهرداریگفتگو(. ) سده شهرداری

21. 

 ،(. مديريت عمران شهری1231رضويان، محمدتقی. )

 تهران: انتشارات پیوند نو.

(. 1231) جعفدرزاده نجدار، مرتضدی.   ؛ السادات، ريحانده رئیس

. تجارب شهرداری ثاما در زمینه مديريت واحد شدهری 

هدای فرسدوده   اولیا همايش بهسازی و نوسدازی بافدت  

 آذر. 31و  35مشهد، شهری، 

کتدداب سددبو شددهرداری: جلددد  (. 1233سددعیدنیا، احمددد. )

های . تهران: انتشارات سازمان شهرداریمديريت شهری

 کشور.

هدا در  هدا و ندوآوری  مشدی طخد  .(1332)چیمبا، جی. ر شابی

. ترجمدده پرويددو زاهدددی، کشددورهای در حددال توسددعه

 کشور.های (. تهران: انتشارات سازمان شهرداری1233)

(. لووم تحول مديريت شهری در 1233) .لشیعه، اسماعی

 .21-13، 1(1، )مجله جغرافیا و توسعهايران. 

شهر (. بنیادهای توسعه پايدار کالن1235) .رصرافی، مظف

در مجموعه مقاالت همايش موازيا توسعه و تهران. 

 -ضد توسعه شهر تهران، انتشارات سازمان فرهنگی

 اجتماعی شهر تهران.

شارکت در مديريت و م (.1215) طوسی، محمد علی.

 نتشارات سازمان مديريت دولتی.ا . تهران:مال یت

؛ چهاراهی، ذبی، اهلل ؛قالیباف، محمدباقر ؛الهفرهودی، رحمت

(. تحلیل تقسیمات کالبدی 1231) .دجواهری، احم

شهری بر اساح مديريت ي پارچه نمونه موردی شهر 

و  13، )ما جغرافیايی ايران(انجا )مجله جغرافیشیراز. 

13)1 ،11-31. 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 

 1221ی کشور؛ هایشهردارقانون 
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(. وضعیت حقوقی 1231)بهواد.  ،زادهعمران ؛قرخلو، مهدی

مجلده جغرافیدا   تعامالت دولت و شدهرداری در ايدران.   

 .  13-13، 2(1و1، ))انجما جغرافیايی ايران(

(. 1235) .همیرعابددينی، سدیده زهدر    ؛غالمرضدا کاظمیان، 

شناسی مديريت ي پارچده شدهری در تهدران از    آسیب

نشدريه  گیدری شدهری.   گذاری و تصدمی  تمنظر سیاس

 .33-11، 2(11، )هنرهای زيبا

(. 1231) .همیرعابددينی، سدیده زهدر    ؛کاظمیان، غالمرضدا 

شناسايی ابعاد و راه ارهای تحقق مدديريت ي پارچده   

چهارمیا کنفرانس مدديريت   ش فراتلفیق.شهری با رو

 ريوی شهری، مشهد.و برنامه

(. 1231) .سددعیدی رضددوانی، نويددد  ؛کاظمیددان، غالمرضددا

، هدا سنجی واگذاری وظايف جديد به شدهرداری ام ان

ها در ايران، کدار  جلد دوم: مديريت شهری و شهرداری

هددای مشدترک، تهددران: انتشددارات سدازمان شددهرداری  

 کشور.

ديريت شددهری. تهددران:  مدد .(1231غالمرضددا. )لطیفددی، 

 .هایاریدهو  هایشهردارانتشارات سازمان 

ها و راه ارهای جديدد در  ديدگاه(. 1213) .دمهديواده، جوا

. همدايش زمدیا و توسدعه    ريوی کداربری زمدیا  برنامه

شددهری، مرکددو تحقیقددات و مطالعددات شهرسددازی و   

 ن.معماری ايرا

 .کشدور  هدای دهیاری و هاشهرداری سازمان کشور، وزارت

مدردم و   مشدارکت  تبلور شهروندی، آموزش(.1233)

 .31-153، 2(23)  ،هاشهرداری ماهنامه دولت،

. کشدور  هدای دهیداری  و هاشهرداری سازمان کشور، وزارت

. 1232قانون شهر، مقررات شهری در سدال  (. 1232)

  .11، 1(12. )هاماهنامه شهرداری
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