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 کارشناس مسئول پايش برنامه و بودجه شهرداري شيراز           را كامکارـزه          

 

 چکیده

از ساختاري نظام مند و متناسب با نيازهاي امروزي برخوردار نمي باشد. نظام مديريت شهري در ايران، 
ي توسعه کشور، بحث تحول در ساختار اين نظام موورد توجوه اورار تر توه هابه همين علت در برنامه

بيش از ده سال تذشته، اين مهم محقق نگرديده است که يكي از عمده تورين دييو  است. اما در طول 
ي هاآن، روشن نبودن مسير پيش رو مي باشد. در ايون راسوتا، ايون معا عوه بوا هودی بررسوي ديودتاه

ي کالنشهرها درخصوص مديريت يكپارچه شهري صورت پذير توه اسوت. معا عوه ان وام هاشهرداري
 هوايمايشي بوده کوه در آن از دو پرسشونامه خودسواخته بوراي جموي آوري دادهشده از نوع توصيفي پ

استفاده شده است. پرسشنامه نخست شام  سؤايتي درخصووص مبواني موديريت يكپارچوه شوهري و 
جموي بنودي ترديوده  هاتروه بندي استنباطي پاسخروش ي آن با هاوضعيت آن در کشور بوده که داده

ي اجرايوي دخيو  در موديريت شوهري، از نظور اابليوت هانامه دوم نيز، دستگاهاند. با استفاده از پرسش
توسط روش امتيازبندي تروهي او ويت بنودي شوده انود. همننوين در ايون  هايكپارچگي با شهرداري

ي هانشوان موي دهنود شوهرداري هامعا عه، مدارك اانوني مرتبط با بحوث توردآوري شوده انود. يا توه
 "مديريت واحود شوهري"و  "مديريت يكپارچه شهري"يز مشخصي بين دو مقو ه کالنشهرها غا باً تما

اائ  نيستند و حتي در اکثر مباحث کالن معروحه اتفاق نظر چشمگيري بين آنها وجود ندارد. همننين 
ي آب و  اضوالب، هادستگاه اجرايي سعح شهر، شورکت 28ي مورد معا عه، از بين هااز نظر شهرداري
موي  هاق و مخابرات در يك رده، داراي بيشترين او ويت براي يكپارچگي با شوهرداريتوزيي نيروي بر

باشند و پس از آنها، شرکت تاز، سازمان مسكن و شهرسازي، اداره کو  ميوراف  رهنگوي و اداره کو  
ي بعدي را به خود اختصواص موي دهنود. بعوالوه، بررسوي هاحفاظت محيط زيست به ترتيب او ويت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )نويسنده مسئول( zahrakamkar@yahoo.com 
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تحوول نظوام در مسوير  هارويوهتعودد و  آنهوا تسستگي و ناهمواهنگيوجود حاکي از مدارك اانوني م
تأثيرتوذار بووده اسوت. در پايوان، پيشونهاداتي بوه منظوور اي واد ي هادستگاه مديريت شهري از سوي

 هماهنگي و بهبود و ارتقاء مديريت شهري در کشور ارائه شده است.

 
 شهري، مديريت واحد شهري، شهرداري، کالنشهر.مديريت يكپارچه ی كلیدی: هاواژه

 

 مقدمه. 1

نقش شهرها در توسعه پايدار ملي و ضورورت تقويوت و بهوره تيوري از ظر يوت 

شهرها، بهبود مديريت شوهري را کوانون توجوه صواحبنظران اورار داده اسوت. ايون در 

ساختارهاي نظوام منود و ي مديريتي شهرها از هاحا يست که در ايران، برخورداري نظام

متناسب با نيازهاي امروزي شهرها در حداا  مي باشود. نيازهواي وسويي شوهروندان در 

ي خدمات رسوان هاي متفاوت و تاه متضاد دستگاههااز يك سو و سياست هاهمه زمينه

شهري براي پاسخگويي به اين نيازها از سوي ديگر،  ضايي را  راهم آورده که به د يو  

را بوه ميوزان  هاو چرخه معيوب اداره شهرها، اثربخشوي سياسوت هاي دستگاهناهماهنگ

بنا بر اين موضوع و احساس ضرورت و  وريت در مورد  زوم  زيادي کاهش داده است.

ي  توسوعه ملوي شوام  مواده هاتحول در ساختار نظام مديريت شهري کشور، در برنامه

برنامه پن م بوه دو وت اجوازه داده  173ه برنامه چهارم و ماد 137برنامه سوم، ماده  136

تا وظايف مديريت شهري را به نهادهاي محلي واتذار نمايود. اموا در طوول   شده است

 بيش از ده سال تذشته، به ديي  متعدد ايون مهوم محقوق نگرديوده اسوت کوه يكوي از 

عمده ترين ديي  آن، روشن نبودن مسير پيش رو براي تحول نظام مديريت شوهري در 

کشور مي باشد. توجه به اين موضوع، مستلزم پاسخ به اين سؤال اسوت کوه آيوا وظيفوه 

نموود و يوا بوا  واتوذارمديريت اجرايي شهر را بايستي به يك سازمان مانند شوهرداري 

ي ذي هااصالحات نهادي مي توان چارچوبي را اي اد کورد کوه درون آن کليوه سوازمان

بتوانند با برخوردي راهبردي و هماهنگ با ديگور نهادهوا مدخ  در امر مديريت شهري 

طرحوي در همين راستا، تدوين  براي بهبود شرايط زندتي در شهرها ايفاي نقش نمايند.
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ي کالنشهرها، با توجه به نقش بسيار تأثيرتذار آنهوا در ايون هااز طری شهرداريهمسو 

کشور باشد. اموا ابو  از آن مي تواند زمينه ساز تحو ي خ سته در مديريت شهري   امر

به هماهنگي و توا ق برسند. بدين منظور اين   يزمست کالنشهرها در مورد اصول طرح

ي کالنشوهرها درخصووص اصوول هاي شوهرداريهامعا عه، با هودی بررسوي ديودتاه

ي اجرايوي هامديريت يكپارچه شهري و وضعيت آن در کشور و او ويت بندي دسوتگاه

صوورت پذير توه  هاي از نظر اابليت يكپوارچگي بوا شوهرداريدخي  در مديريت شهر

است که با توجه به آن، پيشنهاداتي در جهت اي اد هماهنگي و بهبود و ارتقاء موديريت 

 شهري در کشور و در نهايت، استقرار نظام مديريت يكپارچه شهري ارائه مي تردد. 

 

 مباني نظری . 2
پينيده و متغير است و تحوويت سوريعي کوه در ي هازندتي شهري يكي از پديده

 ي توناتون در جهان در حوال واووع اسوت، نيوز ايون پينيودتي را دو چنودانهازمينه

توأثير   نمايد. تأثير عوام  توناتون بور زنودتي شوهري و شهرنشويني از يوك سوو ومي

ي زندتي پرهياهوي شهري بور تحوويت موذکور از سووي ديگور، پينيودتي و هاشيوه

تحول آن را پديده اي هميشگي و روندي موداوم سواخته اسوت )آ مانودينگر و جوونز، 

ي اي اد تضاد و تعارض را نيوز ها(. اين پينيدتي، ضمن اي اد تنوع و تكثر، زمينه1387

(. از ايون رو، بكوارتيري رويكورد بخشوي در موديريت 1390سازد )عند يب، مي  راهم

طبيعووت پينيووده شهرهاسووت )کاظميووان و شووهرها بووه معنوواي دادن پاسووخي سوواده بووه 

 ( که يقيناً ناکارآمد خواهد بود. 1390ميرعابديني، 

شا وده مديريت شهري عبارت است از برعهوده تور تن نقشوي  عوال در توسوعه، 

مديريت و هماهنگ سازي منابي بوراي دسوتيابي بوه اهودای توسوعه شوهري )سوعيدي، 

 شوهر بوه توسوعه سازماني چارچوب انعنوبه شهري (. در تعريف ديگر، مديريت1388

رشود  از تعابق اطمينان در پي شود کهمي اطالق و عملياتي هاها، طرح، برنامههاسياست

 اسواس، کوارآيي هسوتند. بور ايون اساسوي يهازيرسواخت به شهر با دسترسي جمعيت

 سياسي، يكپوارچگي ثبات از ابي  ايزمينه عوام  به مشخصي وابستگي شهري مديريت
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 هووايو انگيزه مهووارت از ابيوو  ديگووري و نيووز عواموو  ااتصووادي و رونووق اجتموواعي

 چوارچوب شرايط اين سياستها دارد. تحت از اين کنندهاستفاده و اشخاص سياستمداران

و عموومي در  دو تي بخش اجرايي نقش ويژهبه  شهري مديريت سازماني يهاو ويژتي

 و (. راکوودي1373کند )کاظميوان، ايفا مي آن در مو قيت ايکنندهآن، تأثير بسيار تعيين

 وااوي در داننود، کوهمي عمليواتي عوااب مسئو يتي راهبردي با را شهري مديريت شارما

 بوه شوهر و سواکنين آن،  عا يوت براي روزانه يهاتأمين نيازمندي براي تالش بر عالوه

 يهواحوزه بوا تعامو  موؤثر نيازمنود رو اين از و است ابعاد تمام در شهري دنبال توسعة

(. ايون موضووع 1998تيو ،  اسوت )موك اجتمواع و ااتصواد شوهري سياسوت، ادرت،

ضرورت بكارتيري ديدتاهي ک  نگر و وسيي متناسب با پينيودتي مسوائ  شوهري در 

 مديريت شهري را معرح مي سازد.

 ديود انديشومندان از شوهري موديريت کارکردهواي و تعاريف 1شماره جدول  در

 مسوائ  بوه نسبت وسيي ديد نگاه  راتير و بر تأکيد خوبي به که است شده بيان مختلف

در  پراکنوده و بخشوي سواختارهاي بور يكپارچوه ترجيح ساختارهاي و آن ادارة و شهري

 دهد.مي نشان را مديريت شهري

 
 تعاریف و مفاهیم مدیریت شهری با تأكید بر یکپارچگي :1 جدول

 تعریف و مفهوم مدیریت شهری سال نویسنده

 1985 چارچي 

با تأکيد بر ايده پينيدتي  زاينده، معتقد است کوه موديريت شوهري تنهوا بوه 
کنترل سيستم شهر اشاره ندارد، بلكه به روابط ر تاري و  رايندي  عواين بوي 

تعامالت ساکنين با يكديگر و با حكومت و يا اداره کنندتان شهر نيز شمار و 

 مربوط است.

 1989 بيكر

به د ي  پاسخ ساده اي کوه سواختارهاي بخشوي بوه طبيعوت شوديداً پينيوده 

دهنود، يزمسوت موديريت شوهري ديود مي شهرهاي به سرعت در حال رشد

 وسيي تري نسبت به مسائ  داشته باشد.

هرتونه مداخله در سيستم مديريت شهري بايد بوا رويكورد  راتيور و يكپارچوه  1993 اشترن
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 تعریف و مفهوم مدیریت شهری سال نویسنده

اتفاق بيا تد. رويكرد معا عه شهر و سياسوتگذاري شوهري بايود مونعكس کننوده 

 تفاوت و تنوع موجود در شهرها باشد.

 1998 مك تي 

براي تعريف مديريت شهري بايد بدانيم نيروي محرکه شهر چيست، راهوي پيودا 

ضمانت کند پينيدتي سازماني موجوود موديريت شوهري بوا پينيودتي کنيم که 
مسائ  شهري منعبق است و اطمينان حاص  کنيم که ميان استراتژي اعوالم شوده 

رسمي و يزم ايجرا و توانايي عملياتي موجود مديريت شوهري تعوابقي وجوود 
 دارد.

 1998 شابيرجيما
اثوربخش بوه مشوكالت و مباحوث مهمترين وظيفه مديريت شهري، پاسخگويي 

ي دو توي و سواير بوازيگران بوه منظوور هامنفرد شهر و تقويت ظر يت سوازمان
 توانمندکردن آنها در ان ام وظايفشان در  رايند مديريت شهر است.

چاکرابارت
 ي

2001 
با اتخاذ يك رويكرد مديريت يكپارچه با اصو ي منععف و در نظر تور تن عودم 

توان به عودا ت در حو  و ر وي منوا ي مي  ي محيط شهري،هااطمينان و پويايي

 پينيده و ذينفعان متعدد دست يا ت.

 2005 استوارت
براي دستيابي به کارآيي، برابري، مشارکت، پاسخگويي مديران و امنيت شوهر در 

  رايندهاي مديريت يك شهر، حمكروايي شايسته شهري پيشنهاد مناسبي است.

 2006 ديك
شهري تالش براي هماهنگ کردن و يكپارچه کردن ااودامات دو توي و مديريت 

خصوصي براي چيره شدن بر مسائ  ساکنان شهرها و اي اد شهرهاي راابتي تور، 

 عادينه تر و پايدارتر است.

ديك به 

نق  از 
کلينك و 

 براستا

2006 

مديريت شهري مدرن عبارت است از  رايند اي اد، اجورا، همواهنگي و ارزيوابي 
ي يكپارچه به کمك مقامات شهري با در نظر تر تن اهدای عملياتي هااستراتژي

بخش خصوصي و منا ي شهروندان، در چارچوب سياستي که در سوعوح بوايتر 
 شود.مي حكومت براي تحقق پتانسي  توسعه ااتصادي پايدار تدوين

 .1390: کاظميان و ميرعابديني، منبي

 

 مديريتي، شده وظايف تعريف تمامي شام  شهري مديريت  وق، تعاريف اساس بر

نووع  اسواس بر است که کنترل و رهبري برنامه ريزي، سازماندهي، سياستگذاري، از اعم
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 اعمال از موضوعات طيف متنوعي در محلي، و ي مرکزيهاحكومت ميان وظايف تقسيم

رويكورد کو  نگرانوه و به معنواي اتخواذ يوك  "مديريت يكپارچه شهري "مي شوند و 

طراحي سازوکارهايي جهت پيگيري رويكرد مذکور در مديريت شهر است )کاظميوان و 

 (. 1390ميرعابديني، 

 يهاشهري، تأمين زيرساخت برنامه ريزي سه بعُد برتيرنده در بايد شهري مديريت

( و موديريت يكپارچوه 2001تيو ،  مديريتي باشود )موك سازمانهاي و و نهادها شهري

 ري به معناي يكپارچگي در همه اين ابعاد است.شه

 "اما در کنار بحث مديريت يكپارچه شهري، نبايسوتي ضورورت توجوه بوه مقو وه 

ت ربوه کشوورهاي پيشور ته دنيوا در ايون  را از نظر دور داشت. "مديريت واحد شهري

توسوعه و زمينه نشان مي دهد بدون وجود مديريت واحد براي شهر نموي تووان انتظوار 

پاسخگويي به نيازهاي شهروندان حتي در کوتاه مدت را داشت. اما د ي  طرح موديريت 

يكپارچه شهري بعنوان کليد راهگشاي تحول و بهبود و ارتقاء نظام موديريت شوهري در 

کشووور، عوودم وجووود امكووان تعريووف مووديريت واحوود در وضووعيت کنوووني مووديريت 

شهرداري، مدير شهر است و تموامي اموور  شهرهاست. در مديريت واحد يك نهاد مانند

خدمات شهري همه در يك جا جمي شده و زير نظر همان مديريت اداره مي شوند. اموا 

در مديريت يكپارچه شهري، يك مديريت براي هماهنگي شوهر وجوود خواهود داشوت 

و  ضواهاي شوهري، بوراي  هواي مختلف عامو  در محيطها( و دستگاه1388)صارمي، 

ي خود، از يك نظوام واحود يكپارچوه تبعيوت موي کننود. ايون هان  عا يتهماهنگي ميا

ي مختلف ان وام هايي که دستگاههايكپارچگي، به رغم تفاوت و تنوع زياد زمينه  عا يت

مي دهند، موجب دنبال نمودن اهدای مشترکي براي توسوعه پايودار شوهري موي توردد 

ريت واحد شهري او ويت اول (. بنا بر آننه تذشت روشن مي شود مدي1389)معوی، 

، هادر تحول نظام مديريت شهري در کشور است، اما به  حاظ  راهم نبوودن زيرسواخت

در تام اول، کشور ناتزير از حرکت به سمت مديريت يكپارچه شهري است توا از ايون 

 (. 1388راه، زمينه تحقق مديريت واحد شهري مهيا تردد )صارمي، 
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 روش شناسي. 3
ه که از نوع توصيفي پيمايشي است، از دو پرسشونامه خودسواخته بوه در اين معا ع

بووين  1390اسووتفاده شووده اسووت کووه در آبووان موواه سووال  هووامنظووور جمووي آوري داده

ي متعدد بعم  هاکالنشهر کشور توزيي ترديده و در نهايت با پيگيري 14ي هاشهرداري

، تهوران، اوم، کورم، مشوهد، پرسشنامه مربوط به شهرهاي اصفهان، اهواز، تبريز 9آمده، 

همدان و شيراز برتشت داده شده و در معا عه مورد بررسي ارار تر ته انود. پرسشونامه 

سؤال بسته و بواز درخصووص اصوول موديريت يكپارچوه شوهري و  18نخست شام  

ي کالنشوهرها در هاوضعيت آن در کشور بوده که با هدی بررسي او يه نظور شوهرداري

ي حاص  از سؤايت باز اين پرسشنامه از طريق هاشده است. دادهمورد اين مبحث تهيه 

و سوؤايت بسوته بوا درصودتيري از  هاهرمونتيك و تروه بندي استنباطي پاسوخروش 

دسوتگاه  28ي انتخاب شده جمي بندي ترديده اند. در پرسشنامه دوم،  هرسوت هاتزينه

ي مختلف موجود هادستورا عم  اجرايي دخي  در مديريت شهري که از درون اوانين و

ي مورد معا عه ارار تر تنود توا هادر اين زمينه استخرام شده بودند، در اختيار شهرداري

در چهار تروه هفت تايي او ويت بنودي  هاآنها را از نظر اابليت يكپارچگي با شهرداري

. بودين ، از روش امتيازبندي تروهوي اسوتفاده شوده اسوتهانمايند. براي تعيين او ويت

هفوت دسوتگاه  ترتيب که با در نظر تر تن تعداد کالنشهرهاي نظر داده در هر تروه، بوه

و به همين ترتيب، بوه هفوت دسوتگاه اورار تر توه در  4ارار تر ته در تروه اول امتياز 

اختصاص داده شد. همننين در کنوار دو پرسشونامه موذکور، يوك  1تروه چهارم امتياز 

ي مورتبط بوا بحوث هاو دسوتورا عم  هانين،  وايح، بخشونامه رم با هدی تردآوري اوا

موي بايسوتي در اا وب ايون  ورم،  هامديريت يكپارچه شهري تهيه ترديده که شهرداري

ي کالنشوهرها مورتبط بوا هاعناوين و مشخصات مدارك اوانوني موجوود در شوهرداري

ماره و تواريخ مبحث مذکور شام  عنوان، نوع، دستگاه تهيه کننده، وضعيت تصويب، شو

 و توضيحات را  هرست مي نمودند.
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 هایـافته. 4
ي کالنشهرها در خصوص اصول هادر بخش نخست اين معا عه، نظرات شهرداري

در کشور تردآوري و جمي بندي شده انود کوه  مديريت يكپارچه شهري و وضعيت آن

 ي آنها ارائه مي تردند.هادر ادامه يا ته

نيواز  ي موردهايكپارچگيي کالنشهرهاي کشور، هاشهرداريبر اساس اين معا عه 

. 2ي، سياستگذاري و برنامه ريوز. 1را در انواع زير برشمردند:  در بحث مديريت شهري

تصوميم   انسو ام در. 4ي، برنامه ريزي، عملكردي و سياس. 3ي، ساختار نهادهاي خدمات

هماهنوگ کننوده بوين ادارات،  .5ريزي اسوتراتژيك شوهري، ي اجرايي و برنامههاتيري

 برنامووه ريووزي و وجووود سوواختاري بووراي مووديريت و . 6  ،هاو سووازمان هووامعاونت

 .اجرا. 7زي، برنامه ري

را  هودی از موديريت يكپارچوه شوهريي موورد معا عوه، هادرصد شوهرداري 75

و  هاو نهادهاي ارائه دهنده خدمات شوهري توسوط شوهرداري هاهماهنگي ميان سازمان

موي  هادرصد مابقي، واتذاري مسئو يت اجرايي کليه خدمات شوهري بوه شوهرداري 25

 دانند.

ي هادرصود شوهرداري 50از نظور بهترين ا گوي ارائه خدمات شهري براي کشور 

)مرکوزي و  درصد دو سوعحي 25کالنشهرها سه سعحي )مرکزي، منعقه اي و محلي(، 

از سوعوح يوك اصلي هر مي باشد که وظايف درصد تك سعحي )محلي( 25محلي( و 

 عنوان ترديده اند. 2در جدول شماره مديريتي در نظام يكپارچه مديريت شهري 
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در نظام یکپارچه محلي، منطقه ای و ملي اصلي سطوح مدیریتي  وظایف: 2 جدول

 ی مورد مطالعههاشهرداریبراساس نظر  مدیریت شهری

 سطح محلي

 سياستگذاري، برنامه ريزي و اجرا در سعح شهر

 و خدمات در جهت بهبود زندتي مردم هاان ام  عا يت

 برنامه ريزي  رهنگي، اجتماعي، ااتصادي، کا بدي و خدمات شهري

 نهادسازي، اي اد امكانات او يه و بهره تيري از متخصصان

 ر اه مردمامور مربوط به 

 سطح منطقه ای

 تنظيم و نظارت بر روابط بين مراکز سكونتگاهي

 ي ارتانهاي مختلفهاهماهنگي در بين  عا يت

 نظارت بر نحوه عملكرد ارتانهاي مختلف

 اصالح و تنظيم موارد اانوني و حقواي

 هماهنگي و همكاري بخشي و ميان بخشي مديريت شهري با دو ت

 صنعت، اشتغال، محيط زيست و از اين ابي امور مربوط به 

 سطح ملي

 ي کليدي شهرهاهاتعيين نقش

 اانونگذاري و سياستگذاري کالن

 برنامه ريزي و سياستگذاري اجرايي

 ي اانوني و اجراييهاتقويت تشك 

 حمايت از منا ي شهر و شهروندان

 امور مربوط به روابط بين ا مل 

 مناطق مختلف و آمايش منعقه اي کالنتوزيي جمعيت در 
 

نيروي پيش برنده اصلي موديريت ي کالنشهرها، هادرصد شهرداري 5/37همننين 

درصد در سوعح ملوي  5/37درصد در سعح منعقه اي،  5/12ي را در سعح محلي، شهر
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 درصد مابقي در هر سه سعح دانسته اند. 5/12و 

تانه خدمات شوهري شوام خ خودمات ي پنج هابر اساس دسته بندي استانير، تروه

خودمات زيرسواختي )آب، بورق، مسوكن، موديريت  حفاظتي )پليس،آتش نشواني، ...(،

  خدمات  رهنگي و تفريحي، خدمات عمومي )آموزش، بهداشت، ر اه، ...(، پسماند، ...(

خودمات ، هواخدمات ارتباطي و مخابراتي ) رودتاه ( و، ...ها، موزههاکتابخانه ،ها)پارك

ي موورد معا عوه، خودمات هاموي باشود کوه از بوين آنهوا، شوهرداري پستي، بوازار، ...(

و  يكپارچووه سووازي نظووام مووديريت شووهريزيرسوواختي را داراي بيشووترين او ويووت در 

را داراي کمترين او ويت در ايون زمينوه برشومرده انود. در خدمات ارتباطي و مخابراتي 

، به ترتيب خدمات  رهنگي و تفريحيو  عموميخدمات  اين معا عه، خدمات حفاظتي،

   ي دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.هااو ويت

ي کالنشهرهاي کشور، در تروه خودمات زيرسواختي، هاهمننين از نظر شهرداري

درصد در سعح  14درصد در سعح منعقه اي و  33درصد خدمات در سعح محلي،  53

 33  که اين مسئله در مورد خودمات ارتبواطي و مخوابراتي،ملي مي بايستي اداره شوند 

، 3درصد ملي عنوان شده است. جدول شوماره  50درصد منعقه اي و  17درصد محلي، 

ي خودماتي هوارا درخصووص سوعوح اداره کننوده خودمات در تروه هانظر شوهرداري

 پن گانه بيان مي دارد.
 

 ی مورد مطالعههابر اساس نظر شهرداری ح اداره كننده خدمات شهریوسط: 3 جدول

 تروه خدماتي
 سعح اداره کننده

 ک  ملي منعقه اي محلي

 100 14 33 53 زيرساختي

 100 32 24 44 حفاظتي

 100 19 15 66 عمومي

 100 10 4 86  رهنگي و تفريحي

 100 50 17 33 ارتباطي و مخابراتي
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و و شووراها  هااوانين شهرداري در حقواياصالحات ي مورد معا عه، هاشهرداري

براي تحقق نظوام را ي اجرايي هابرخي اوانين اداري کشور مربوط به اداره ساير دستگاه

ضروري عنوان نموده اند. بعالوه وضي اووانين جديود در ايون  يكپارچه مديريت شهري

م دانسوته ، در ايون معا عوه يزبراي نهاد هماهنگ کننده اداره شوهرهاخصوص از جمله 

 شده است.

نقوش يكي ديگر از مواردي که در اين معا عه موورد بررسوي اورار تر توه اسوت، 

مي باشد که در ايون خصووص،  در ظر يت سازي در بخش خدمات شهري هاشهرداري

شناسايي کليه سازمانها و نهادهواي  ي مختلفي شام خهاي مورد معا عه، نقشهاشهرداري

 ، شفای نمودن حوزه  عا يت کليه سازمانها و ارتانهواي دخيو، ثر در مديريت شهريؤم

اي واد همواهنگي ، ي موديريت شوهريهااي اد نگرش سيستمي و يكپارچه سازي برنامه

ر، بين سازمانهاي دخي  در مديريت شهري و بهينه سازي تعوامالت آنوان در سوعح شوه

ي اساسي به کارشناسوان و هادادن نقشي، انگيزه و راابت سا م در بخش خصوص اي اد

و  هااي واد زيرسواختي، ي بخش خصوصهابدنه شهري جهت نظارت کام  بر  عا يت

عموده خودمات شوهري ب وز را بيان داشته اند، که در اين باره،  در دست تر تن ابزارها

 تيآمواد، از نظور آنهوا يزي کالن شهريامور مربوط به رهبري، سياستگذاري و برنامه ر

رهبري، سياستگذاري و برنامه ي هانقشرا دارا مي باشند.   واتذاري به بخش خصوصي

و تدوين اسوتانداردها و ا زاموات کيفوي و پوايش  ينظارتو همننين ريزي کالن شهري 

در  هاشوهرداريي هوانقش، ي محلويهامستمر کيفيت خدمات در راستاي سياستگذاري

را از نظور جامعوه موورد معا عوه  کيفيت خدمات واتذار شده به بخش خصوصوي حفظ

 تشكي  مي دهند.

ميوزان صور ه ي، ميزان رضايتمندي شهروندان از عملكرد موديريت شوهرهمننين 

ميوزان کواهش ي، يكپارچوه سوازي موديريت شوهر  از طريق هاجويي در منابي سازمان

مشارکت مردمي در امور شوهري و ميوزان ا وزايش ميزان ر، در سعح شه هادوباره کاري

 بواانعباق ، ميزان ميزان پاسخگويي نهادهاي محلي، احساس مسئو يت آنان در ابال شهر

 جموياثربخشي و کارايي و در و در ک ، ميزان استانداردهاي ملي و جهاني و هاشاخص
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رضوايت بهره وري شام  کيفيت، زموان و هزينوه ارائوه خودمات و ميوزان مشوارکت و 

ي ارزيابي کارايي خدمات شهري در مديريت يكپارچه هاو روش هاشاخص، شهروندان

  ي مورد معا عه را تشكي  مي دهند.هااز نظر شهرداري شهري

شوهر و ي کالنشهرها معتقدنود از آن وا کوه هادر بعد مديريت مشارکتي، شهرداري

محو ه مو ق و بدون مشارکت مردمي در هيچ يك از امور ذاتي  اادر نيستند هاشهرداري

در تموام  را بايستي ي مردمي در مديريت يكپارچه شهريهانقش مشارکت نمايند،عم  

و  هواو برنامه ريزي شوام  تشوخيص نيواز، هد گوذاري، تعيوين پرو ه يسعوح مديريت

 .در نظر تر تمين منابي ما ي أتو حتي  اادامات، اجرا و نظارت

نيازمند بهره تيري از يك سري ابزارهوا  نظام مديريت يكپارچه شهرييقيناً استقرار 

ي موورد معا عوه معتقدنود برناموه ريوزي و هاشوهرداري مي باشد که در اين خصوص،

اين مهم دارا مي باشد و ابزارهاي حقوواي تحقق سياستگذاري بيشترين او ويت را براي 

اموا  ي بعدي را به خود اختصاص موي دهنود.ها ويتو اانوني و نهادسازي به ترتيب او

ي کالنشهرها بر ايون نظرنود کوه در حوال هادرصد از شهرداري 5/87 يزم به ذکر است

ي واتوذار شوده هاجهت اجراي مأموريت مورد نيازابزارهاي اين از  هاشهرداريحاضر، 

 برخوردار نمي باشند. به مديريت يكپارچه شهري

ي ها، شوهرداريمنوابي موا ي در نظوام يكپارچوه موديريت شوهريتوأمين به منظور 

ي دو توي هواي توناتوني از جملهخ منابي ملوي و کمكهاکالنشهرها به بهره تيري از راه

ي محلووي از شووهروندان هوواما يات، اخووذ ي زيرسوواختي و کووالنهوواپرو هبووايخص در 

ايي کوه در حوال ت ميي و دريا وت عووارض و ما ياتهو ،ي محليهادر پرو ه )عوارض(

جذب منوابي موا ي حاضر هر يك از نهادهاي متو ي مديريت شهري دريا ت مي نمايند، 

صر ه جوويي و  هابهبود روشها و کاهش هزينه، ي داخلي و خارجيهاو سرمايه تذاري

ي هاتعر هو وضي  دنتردها ميمنابعي که در حال حاضر صری دوباره کاريمصری در 

ايون  بوه منظوور تحقوقبه نظر نمي رسد رخي هم عقيده دارند که معتقدند، ا بته ب جديد

وجود داشته باشود. اموا تغييرات در منابي تأمين ما ي اداره شهرها اعمال  ي بهنياز ،هدی
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د که نحوه کنوني توأمين موا ي نمونبايستي اين نكته را  راموش  اين تروه تأکيد مي کنند

  خودي خود نيازمند بهبود و ارتقاء اند.در جهت دستيابي به درآمدهاي پايدار به 

ي کالنشهرها معتقدند که معيارهواي مقبو يوت و مشوروعيت اوانوني و هاشهرداري

در  ي مختلف مديريت يكپارچه شوهريهاتزينه  ارزيابيپذيرش سياسي مي بايستي در 

ي، ، معيارهاي کارايي ااتصادي و امكان پوذيري اجرايوهااو ويت ارار تيرند و پس از آن

ي بعدي را در ارزيابي امكان يكپارچوه سوازي بوه خوود اختصواص هابه ترتيب او ويت

 دهند.

جهوت  ي موورد معا عوههاروش و مرحله بندي پيشنهادي شوهرداريو در نهايت، 

 ي زير دسته بندي نمود:هارا مي توان در تروه دستيابي به مديريت يكپارچه شهري

 ا ف(

براي امور شهري در سعح کوالن بوا مواهيتي  تعريف نهاد اانوني و سياستگذاري -

  راوزارتخانه اي و به صورتي جامي 

در  هاتهيه چارچوب اانوني و سازوکار يزم و اععواي اختيوارات بوه شوهرداري -

  سعح محلي براي مديريت کليه امور شهري از سوي نهاد اانوني ذکر شده در بند اب .

و شوفای سوازي نحووه  هاريبرنامه ريزي سيستمي و راهبردي از سوي شوهردا -

عملكرد و تعامالت در سعح نهادهاي محلي و ملوزم نموودن آنهوا بوه تبعيوت از برناموه 

  راهبردي شهري

ارزيابي نحوه عملكرد نهادهاي مختلف در عملياتي نمودن برنامه راهبردي شوهر  -

  و اعمال اصالحات مورد نياز.

 ب(

 تفكيك و تعريف امور ملي، منعقه اي و محلي -

 ان ام هر يك از امور در سعح خود و تفويض اختيار از سعح ملي به محلي -

 ي برنامه ريزي شهر در سعح محليهاتشكي  کارتروه -

که ان ام اين اادامات نيازمند اصالحات و تعريف سازوکارهاي اانوني، سواختاري، 

رچه شهري ا بته برنامه ريزي براي استقرار مرحله اي نظام مديريت يكپا ما ي و ... است.
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ي اووانوني و موودني از طريووق نماينوودتان م لووس شوووراي اسووالمي و هوواپيگيرو ان ووام 

  ا مي تواند تحقق اهدای را تسريي نمايد.شوراهاي شهر و شوراي عا ي استانه

ي هادر بخش بعدي اين معا عه، همانعور که در اب  نيز اشاره ترديد، از شهرداري

اجرايي دخيو  در موديريت شوهري را از نظور  دستگاه 28کالنشهرها خواسته شده بود 

نتوايج آن  را  4او ويت بندي نمايند که جدول شوماره  هااابليت يكپارچگي با شهرداري

 نشان مي دهد. 

 
ی اجرایي دخیل در مدیریت شهری برای یکپارچگي با هااولویت دستگاه :4 جدول

 ی مورد مطالعههابر اساس نظر شهرداری هاشهرداری

 دستگاهنام 

ياز
امت

 
از 

(
28) 

ت
وي

او 
 

 نام دستگاه

ياز
امت

 
از 

(
28) 

ت
وي

او 
 

 9 16 اداره ک  آموزش  ني و حر ه اي 1 27 شرکت آب و  اضالب

 10 14 سازمان صنعت، معدن و ت ارت 1 27 شرکت توزيي نيروي برق

 1 27 شرکت مخابرات
ي بهداشووووت و درمووووان هووووا عا يت

 ي علوم پزشكيهادانشگاه
14 10 

 10 14 اداره ک  ورزش و جوانان 2 25 شرکت تاز

 10 14 ي نفتيهاشرکت پخش  راورده 3 24 سازمان مسكن و شهرسازي

اداره کوو  ميووراف  رهنگووي، صوونايي 
 دستي و تردشگري

 11 13 اداره ک  منابي طبيعي 4 22

 11 13 اداره ک  بهزيستي 5 21 اداره ک  حفاظت محيط زيست

 11 13 اداره ک  ثبت احوال 6 18 ترابرياداره ک  راه و 

 6 18 سازمان آموزش و پرورش
اداره کوو  نوسووازي، توسووعه و ت هيووز 

 مدارس
12 12 

 12 12 کانون پرورش  كري 6 18 اداره ک   رهنگ و ارشاد اسالمي

 13 11 سازمان جهاد کشاورزي 7 17 نيروي انتظامي



 ...  شهرهاي کشور هاي شهرداري هاي کالن بررسي ديدتاه

 

203 

 دستگاهنام 

ياز
امت

 
از 

(
28) 

ت
وي

او 
 

 نام دستگاه

ياز
امت

 
از 

(
28) 

ت
وي

او 
 

 14 10 دامپزشكياداره ک   7 17 ي عموميهااداره ک  کتابخانه

 15 9 اداره ک  پست 8 16 اداره ک  امور ما ياتي

 15 9 جمعيت هالل احمر 8 16 اداره ک  تعاون، کار و ر اه اجتماعي
 

و  هاعنواوين و مشخصوات اووانين،  ووايح، بخشونامه 5و در آخر، جدول شوماره 

ي هاشوهرداريي مرتبط با بحث موديريت يكپارچوه شوهري کوه توسوط هادستورا عم 

 کالنشهرها تردآوري شده اند، را ارائه مي دهد.
 

 مدارك قانوني مرتبط با بحث مدیریت یکپارچه شهری در كشور :5 جدول

 دستگاه تهيه کننده نوع عنوان رديف
وضعيت 
 تصويب

شماره و 
 تاريخ

1 
 کشور توسعه يهابرنامه

 137برنامووه سوووم،  136و  1)مووواد 
 برنامه پن م( 173برنامه چهارم، 

 - - - اانون

2 
 136شيوه نامه تشكيالت تحقق ماده 

 اانون برنامه توسعه کشور
 پيشنهادي

 )مرکز معا عات 
 برنامه ريزي شهري(

- - 

3 
ي هوواشناسووايي و واتووذاري  عا يت

ي اجرايي به هاااب  واتذاري دستگاه
 هاشهرداري

 پيشنهادي
سازمان مديريت و 

 -ريزي کشوربرنامه
 هاسازمان شهرداري

- 
مهرماه 

1381 

4 

احصاء وظوايف اابو  واتوذاري بوه 
به منظوور تحقوق مواده  هاشهرداري

 1اسوومت ب موواده  5و بنوود  136
 اانون برنامه سوم توسعه کشور

تصويب نامه 
عا ي شوراي

 اداري

 هاسازمان شهرداري
)د تر مديريت توسعه 

 شهري(
 مصوب

مردادماه 
1381 

 پيشنهادي مديريت واحد شهريييحه تحقق  5
  هاسازمان شهرداري
 )د تر حقواي(

- 1390 
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 دستگاه تهيه کننده نوع عنوان رديف
وضعيت 
 تصويب

شماره و 
 تاريخ

6 

هموووواهنگي ااوووودامات عمرانووووي 
مؤسساتي که خدمات آنها در داخ  
محوودوده شووهرها مسووتلزم حفوواري 

 معابر و احداف تأسيسات مي باشد

 مصوب وزارت کشور آيين نامه
ت/140202
993 

17/11/66 

7 
واتذاري به تانه ااب  23ي ها عا يت

 هاشهرداري
- 

شوراي عا ي اداري 
 کشور

 27/2/1382 مصوب

 

 و پیشنهادات جمع بندی، نتیجه گیری
ي مديريت شهري در زمينوه خودمات رسواني در کشوور، هات زيه و تحلي  چا ش

ي مووازي بوين هوابيانگر وجود چنودتانگي در موديريت و در نتي وه آن، تعودد  عا يت

اشكال در سازماندهي خدمات، هدر ر ت منابي، تراکم نيروي انساني و ، اي اد هاسازمان

، تحوول در سواختار نظوام هواو نهايتاً نارضايتي شهروندان است که  ائق آمدن بر آن  ...

ي توسوعه ملوي، بحوث هابه همين منظور در برناموه مديريت شهري کشور را مي طلبد.

اما به نظر   محلي معرح شده است.واتذاري وظايف مديريت شهري دو ت به نهادهاي 

و دنبوال  تغيير نوع نگاه بوه موديريت شوهريمي رسد آننه در اين بين مورد نياز است 

بوا  "موديريت واحود شوهري"به جاي  "مديريت يكپارچه شهري" نمودن استقرار نظام

، ما ي و سواختاري يزم ياانون وي حقواو بسترهاي  هاتوجه به  راهم نبودن زيرساخت

براساس اين ا ق جديود کوه تحقوق آن ست. هاي دو تي و شهرداريهاا ي در بخشو ک

ها، بوا همواهنگي هموه ها بوه شوهرداريجاي واتذاري تمام مسئو يتتر است بهمحتم 

تيورد کوه اي شوك  مييكپارچوه ساختاربراي مديريت مناسب شهر  ،ها و نهادهاسازمان

ايون در حا يسوت کوه  هايش بوا هوم هماهنوگ خواهنود بوود.خروجي کارکرد مديريت

ي کالنشوهرها غا بواً تموايز هاي معا عه ان ام شوده نشوان موي دهنود شوهرداريهايا ته

مشخصي بين دو مقو ه ياد شده اائ  نيستند و حتوي در اکثور مباحوث کوالن معروحوه 
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وجود ندارد، در صورتي که تعيين تكليف در اين مهوم،  هاي بين آناتفاق نظر چشمگير

در وااي مسير پيش رو براي اصالح نظام مديريت شهري در کشور را روشون و همووار 

 مي نمايد. 

از ديگر سو، بررسي مدارك اانوني مرتبط با بحوث موديريت يكپارچوه شوهري در 

نبوود پشوتوانه و  ايون مودارك تسسوتگي و ناهمواهنگيکشور در اين معا عه، حاکي از 

تحول نظام مديريت شوهري در مسير  هارويهو همننين تعدد  آنها اجرايمحكمي براي 

 تأثيرتذار مي باشد.ي مختلف هادستگاه از سوي

بر اساس نتايج اين معا عه، پورداختن بوه ضوروريات زيور جهوت بهبوود و ارتقواء 

 ارچه شهري پيشنهاد مي تردندخمديريت شهري در کشور و استقرار نظام مديريت يكپ

 مشخص نمودن جايگاه شهر و مديريت شهري در نظام اداري کشور -

 ارائه تعاريف مشخص و شفای براي امور ملي، منعقه اي و محلي -

ي مختلف در نظام اداري کشور در سه طبقه برنامه هاتبيين جايگاه وااعي دستگاه -

 ختالط کارکردي و عملكردي آنهاريز، م ري و ناظر به منظور جلوتيري از ا

ارائه يك تصوير معلوب و مدل کاربردي از اسوتقرار نظوام موديريت يكپارچوه   -

 شهري متناسب با مقتضيات کشور و شهرها

ي اجرايي تأثيرتوذار هاتمهيد سازوکارهاي يزم جهت همراه نمودن ساير دستگاه -

کواهش تبعوات مقاوموت در مقابو  در استقرار نظام مديريت يكپارچه شهري به منظوور 

 تغيير

پيگيري ر ي تسستگي و ناهماهنگي مدارك اوانوني موجوود درخصووص نظوام  -

 مديريت يكپارچه شهري و تعريف ضمانت اجرايي براي آنها

اي اد وحدت رويه در مسوير دسوتيابي بوه نظوام موديريت يكپارچوه شوهري در  -

سووازمان  ،تشووخيص مصوولحت نظووامم مووي  دو ووت،ي مختلووف از جملووه هادسووتگاه

  و ... هاشهرداري

و در پايان، بايستي توجه داشت که همراه بوا پويوايي تحوويت شوهري و مسواي  

وابسته به آن، چگونگي نگورش بوه شوهر و مسواي  موديريتي آن نيازمنود تغييور اسوت. 
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كوه بل  مشكالتي که امروز تريبانگير کالنشهرهاي کشور است، ديگر نه تنها يك مسئله،

، راهكارهواي د عوي و منفعو  راه تشوا هايي مي باشند که براي برخورد با آنهاوااعيت

نيستند، بلكه چنين برخوردي مستلزم نگاهي راهبردي متناسب با مقتضويات و مناسوبات 

 اانوني، ما ي، ساختاري و برنامه ريزي کشور و شهرها است. 
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