
 
 
 

 بررسی نظام مداخله بهینه برای بهسازی و نوسازی     

 فرسوده کالن شهر شیرازهای پهنه
 

 ریزی شهری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه  لیال عشرتی

 و مشاور مدیریت بحران شهرداری شیراز                        
 

 چکیده
نیازمندد تجزیده و ی فرسوده های محلی در مدیریت پهنههاسازمانحفظ پویایی و ارتقاء نوآوری 

های سازمان و اقدام مدثرر در تحلیل صحیح محیط، انتخاب بهترین اهداف و راهبردها، ارتقاء توانمندی
یابی به این مهم، فدار  از مااعهده، پدشوهر در شک دستهای تدوین شده است. بیجهت تأمین هدف

نظدام هدای هدا و توانمنددیبا توجه به فلسفه وجودی و ظرفیت این پشوهراشد. بپذیر نمیامور امکان
انجدام مااعهده و پدشوهر توصدیفی بده -مداخله کننده در بافت فرسوده شهر شدیراز بدا روت تحلیلدی

پردازد، تا انجدام فرآینددهای پدیر هفتده را بدرای مددیران، می ی مرتبطهاعملکرد دستگاهدرخصوص 
بر ایدن ، با توجه به اهمیت موضوع وگران حوزه مدیریت شهری تسهیل نماید.صاحب نظران و پشوهش
نظام بهینه مداخله بدرای بهسدازی و  هدف مورد نظر که دست یابی به یابی بهباور است که زمینه دست

عملکدرد بهینده  و پارچده در سدایه مددیریت یدکجزء ، باشدمی های فرسوده شهر شیرازنوسازی پهنه
نباید تصور کدرد کده  .باشدنمی ممکنی در خصوص تسهیل هری، بهسازی و نوسازی نهادهای سازمان

کندد و می یک پارچگی مدیریتی اکسیری است که به خودی خود مشکالت کالن شهر شدیراز را چداره
و تباینات در یک پدارچگی مددیریتی بدرای  هاهمچنین صرف افزایر کارایی و جلوهیری از هم پوشی

راز کافی نیست و الزم آنست که بارویه و شیوه مدیریتی دهرهدون شدده ای در مشکالت عظیم شهر شی
ی اعگدو یبررسدجهت در برهیرندهی تمامی کنشگران توسهه کالن شهر شیراز اقدام نمود. در ادامه بده 

دفاتر تسهیل هری در محالت شهر شیراز به عنوان نظامی تسهیل هدر بدا عملکدرد هماهندن کنندده در 
شدود و در نهایدت راه می های فرسدوده پرداختدههینه برای بهسدازی و نوسدازی پهندهراستای مداخله ب

  کارهایی در خصوص عملکرد بهینه آنها پیشنهاد شده است.

 هر،لنهادهای تسهی مدیریت یک پارچه، ی فرسوده،هاپهنه بهسازی و نوسازی، واژگان کلیدی:
 .شیرازشهر 

                                                           
  Leila.eshrati@gmail.com 
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 مقدمه  .1
سریع علمدی و فندی موجدب دهرهدونی در سداختار در چند دهه پیشین تحوالت 

اقتصادی و اجتماعی شهر شیراز شدد. فرسدودهی یکدی از مهدم تدرین مسدایل  ،کاعبدی

 سدازمانی، عددم تهدادل، عددم تناسدب آنکده باعدب بدی، مربوط به فضای شهری است

از ناهمخوانی و شیراز به صورت اساسی  های فرسوده شهریدر حاعی که بافت ،شودمی

امدر  ،هیدردمی نابسامانی عوامل کاعبدی و غیر کاعبدی در جریان حیات مدنی سرچشدمه

 مدیریت را به مسئوعیتی پیچیده تبدیل نموده است. 

ی مدیریت شهری سنتی و فراینددهای نداقص و ناکارآمدد هانظام، به طور مشخص

ور اجرا در حدی نیسدتند کده بتوانندد تحدوالت طن هیری و همیسازی و تصمیمتصمیم

ی فرسوده شهری باشدند. هاشهری را هضم نمایند و راه هشای بهسازی و نوسازی بافت

ی جدیدد هداحوزه( بندابراین، عدزوم ورود بده 39 :1384، )علی شماعی،احمد پوراحمد

ی ابده هوندهتوسهه شهری نیازمند بازنگری و اصالح ساختارهای مدیریت شهری است؛ 

ی مختلد  و در سداوح متناسدب وارد مددار و هاروترا به  نفعیذی هاهروهکه تمام 

 چرخه فرایندهای تصمیم هیری، اجرا، و بازنگری و اصالح نماید. 

ی فرسدوده شدهری در دنیدای هدادر حاعی که پیچیدهی مسدایل و مشدکالت بافت

تنهایی قدادر بده حدل آن رسان به ای نیست که یک نهاد یا سازمان خدماتمهاصر مسئله

های مداخلده در بهسدازی و نوسدازی شدهر ها و برنامهپذیری طرحباشد. بنابراین تحقق

-های بین بخشی تمام ذینفهان و دسدتهمکاری (1شیراز درهرو دو اقدام موازی است. 

( مشدارکت شدهروندان در تمدام مراحدل 2رسانی در شهر. اندرکاران در عرصه خدمات

 در اقددامات اهمیدت و ربدات ایجداد درجهدت امدور ایدن بر حلی. تاکیدبرنامه توسهه م

 بدرای (156 :1379، )آزاد ارامکی. ی فرسوده استهابافت بهسازی ونوسازی یهاطرح

 خدمت هدزار و قدرتمند محلی یهانیازمند مدیریت شهری وسازمان مهم این به رسیدن

 یهاسدازمان ،شودمی هذاشته مردم احترام عقاید و افکار به که کشورهایی در. باشیممی

 امدور بده مسایل مربدوط در محل مردم یهنی ،دارند وجود کلمه صحیح مهنای به محلی
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 پیشرفت در دارد امکان که آنجا تا کننده اداره سازمان ایجاد از پس و دارند شرکت محل

 در ،(Saylan, 2003: 289) کننددمی کمدک محلدی سدازمان بده محدل ومقاصدد نیات

 تدوجهی قابدل رشدد ،محلی یهاسازمان توسهه و ایجاد به توجه ایران در اخیر یهاسال

 از محدل امدور اداره بدرای الزم اختیدار دارای یا شده ایجاد یهاسازمان است، وعی یافته

 داده آنهدا بده اختیداراتی چندین طبق قانون اهر یا و نیستند مردم دخاعت و شرکت طریق

 و واقهیدت اصداعت فاقدد ،کنندد اسدتفاده خدود اختیارات از عمالً توانندنمی چون شده،

بایسدت بدا توجده بده می ( در این خصوص 85 :1379تبار،  یعلو)علی رضا  .باشندمی

هدف یک پارچگی مدیریت کالن شهر شیراز، نظامی تسهیل هدر بدا عملکدرد هماهندن 

و سپس تا ساح  و..( هامیانه )شهرداریتا ساح  کننده از ساح خرد )اجتماعات محلی(

به وجود آید که از یک سدو اصدل مسدئوعیت و  کالن )مجموعه کالن شهری شیراز و..(

اجرای امور در پایین ترین مقیاس عملی رعایت شود و از سوی دیگر اصدل همبسدتگی 

 و همیاری اجتماعات محلی و مناطق در مجموعه کالن شهری مدنظر قرار بگیرد.

 

 روش گردآوری اطالعات .2
توصیفی بوده و از آنجایی که بدنبال بکدارهیری نتدای  -این پشوهر از نوع تحلیلی

برای حل یکی از مشکالت اساسی جامهه با نام بافت فرسوده اسدت از دسدته  هاو یافته

 شود.می تحقیقات کاربردی و اجرایی محسوب

ی هابا مسئوعین بخرهمواره مشاهدات نزدیک و مصاحبه ، در طول مدت پشوهر

در ، هیدردمی که به نوعی در بدنه مدیریت شهری جدای هامختل  در هر یک از دستگاه

دستور کار قرار داشته است.و همچنین ضمن ارتبداط بدا نهادهدای دوعتدی و عمدومی از 

 ی غیر دوعتی موجود در محدوده، بهره هرفته شده است.هاسازمان

ی کندونی در مددیریت هاپشوهر با بررسی چاعرروند پشوهر :به طور کلی این 

به این نتیجه رسیده که در حال حاضر احتیدا  بده ، ی فرسوده شهر شیرازهاشهری بافت

در این راستا و برای تحقق این ، مدیریتی یک پارچه با حضور و مشارکت ساکنین است
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 موضوع دفاتر تسهیل هری پیشنهاد شده است.
 

 ی فرسوده:هاهسازی و نوسازی بافترویکردهای مدیریتی در ب .3
ساختار کالن مدیریت و برنامه ریزی توسهه شهری در روند تاریر خود بر سداخت 

دو نوع نظام سنتی و شبه مدرنیستی یا شبه سدرمایه داری را تجربده کدرده  ،فضایی شهر

شدبه سدرمایه داری، در  -است: نظام سنتی )مقابل سرمایه داری( و نظام شبه مدرنیسدتی

و در جهدت  هدابا تاریر از جوامع غربی و اعگوهدای آن ،ل هیری نظام شبه مدرنیستیشک

جریان تجددهرایی، ضرورت برنامه ریزی و تهیه برنامه به مثابده ابدزار توسدهه متمرکدز 

دوعتی پدیدار شد. اما برنامه ریزی مالوب، که فرایندی منسجم از اندیشه و عمل است، 

توان به آینده ای نزدیدک نیدز نمی ندی که در پیر است،تحقق پیدا نکرده است و با رو

 (79-78ص، پرویز پیران،چاپ چهارم–امیدوار بود.)جان فوران 

پس از انقالب اسالمی نیز به رغم تحوالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فدراوان و 

در ساختار مدیریت شهری تغییراتی اساسی به وجدود نیامدد  ،ی جدیدهاپیدایر دیدهاه

.با وجود این، مدیریت امور شهری در ایران، به رغم وجود محمدل قدانونی، حقدوقی و 

بدده دعیددل نداشددتن سددازوکارهای کارامددد بددرای جلددب  ی پددیر بینددی شدددههاسیاسددت

ی مردمی و همگانی، همچنان به صورت مدیریت متکی و مهاوف به مرکدز هامشارکت

 (48 :1384، باقی مانده است .) پرویز پیران

حاضر سداختار مددیریت و برنامده ریدزی توسدهه شدهری، یدک سداختار  در حال

، کده در آن ناهمداهنگی افقدی، باشددمی مدیریتی بسیار متمرکز، دوعتی و دیوان ساالرانه

در ساح محلی که زمینده سداز  هاناکارآمدی و نبود سازمان دهی مالوب نهادها و ارهان

 خدورد. بندابراین،می آن بده چشدم توسهه ای نامتوازن و ناپایدار اسدت، بده وضدوح در

توان هفت که مشکل اصدلی نظدام مددیریت و برنامده ریدزی شدهری و از جملده در می

ی هذشته، دوعت محوری و سداختار شدبه های فرسوده طی سالهامدیریت شهری بافت

مدرنیستی بوده است. ودر این نظام برنامه ریزی، دوعت به جدای مددیریت توسدهه، بده 

، سیاسی و تحقق توسهه تبدیل شده است.)عباس منوریدان -مل اجتماعیمانع اصلی تکا
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1379 :30-31  ) 

 

  فرسوده بافت سازینو و بهسازی یهاطرح تحقق عدم علل به رویکردی .4
بهسدازی و  یهاتحقق طرح عدم مشکالت و مسائل در این پشوهر به اصلی ترین

 شود:می پرداخته شیراز ی فرسوده کالن شهرهابافت نوسازی

 عدم و موضوع متولی یهاسازمان تعدد (شهری مدیریت در یک پارچگی عدم. 4.1

 (آنها بین هماهنگی

 و مسدائل بیشدتر کده نحدوی است بده متمرکز غیر شیراز بسیار در شهری مدیریت

 هدذاری سیاسدت دوعتی مختل  یهابخر طریق از توسهه شهری، با مرتبط یهابخر

 و آب اداره پدرورت، و قبیدل آمدوزت از ییهدابخر مثدال عندوان بده .شدوندمی اداره

 مدورد در اتخداذ تصدمیم و تصدرف و دخل به نسبت، خود ،... و هاز شرکت فاضالب،

وجدود  و کرده اقدام شوند،می مربوط سازی شهر و شهر حیاه به اصل در که ییهامقوعه

  شمارند؛نمی ضروری مسائل قبیل این بر نظارت منظور به را متمرکز مدیریتی

 سیسدتم سدازمانی مددیریت شدهری و بین روابط به طور کلی شناسایی و توصی 

 باشد :می در محدوده مورد مااعهه بر این اساس هیری تصمیم

شیراز بدا محوریدت  شهر در هیرنده تصمیم نهادهای و هاسازمان بین موجود روابط

هیدری)در سداح  تصمیم اصلی یهاارهان اصلی بین روابط، دسته دو به شهرداری شیراز

 ئیهاسازمان بین فرعی روابط و وزارت کشور،مجموعه کالن شهری و شهرداری شیراز(

دهندد)در سداح شدهرداری می قدرار تداریر راتحدت شدهری تصمیمات شهر ساح در که

 اصدلی، .روابدطشدود می هاز و برق ... و اجتماعات محلی( تقسدیم، سازمان آب ،شیراز

 کننده کنترل ماهیتی با بیشتر و پایین به باال از یکارفه روابط و بخشی روابط انواع عمدتا

 تهرید  و غیرسیسدتماتیک عمددتاً فرعدی، روابط و بوده شهرداری برای کننده وهدایت

 در قددرت، میزان و هامسئوعیت و وظای  فراخور به هااز سازمان یک هر و است نشده

 (1)جدول شماره  .نمایندمی دخاعت شهری یهابرنامه اجرای
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 درشیراز: گیرنده مدیریت شهری تصمیم و فرعی یهاسازمان بین روابط تشریح

 
 های فرسوده شهر شیرازارزیابی نظام مداخله در بهسازی و نوسازی پهنه :1جدول 
 های موجود برای فهاعیتضه ها و ها، زمینهظرفیت حوزه و نحوه فهاعیت نام نهاد یا سازمان

 شهرداری
های پشتیبانی و فهاعیت

 ایمحله
های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی دارای بیشترین زمینه

 ظرفیت برای فهاعیت در مدیریت شهر شیراز است.

مهاونت فرهنگی 
 و اجتماعی
 
 

برهزاری نمایشگاه، همایر 
و توزیع بروشور و تبلیغات، 

ارتباط با زنان امور خیریه و 
 سرپرست خانوار

های های توانمندسازی، حرکت از سیاستایجاد ظرفیت
های محرك اتخاذ سیاست هری،هری بسوی توعیتصدی
 های اقتصادی محالت، آموزت و کارآفرینیبخر

مهاونت فنی و 
 عمرانی
 

اجرا و اداره امور عمرانی 
شهرداری و نظارت بر حسن 

عمرانی های اجرای پروژه
 مناطق

هماهنگی در امور عمرانی و در اختیار داشتن طرح آینده 
ساختار کاعبدی حوزه بالفصل محالت توسط مشاور، کنترل 

های فرسوده در ها از زاویه نگاه موجود به بافتپروژه
 توانمندسازی و استفاده حداکثری از نیروهای کار محلی

مهاونت 
شهرسازی و 
 مهماری

 نهاداره صدور پروا

صدور پروانه ساختمانی، 
پیگیری تهیه و تصویب 

های شهری و اجرای طرح
 آنها پس از ابال 

های نو و خالق مرتبط با اهداف همکاری در ارائه طرح
های فرسوده، افزایر سرعت انجام موجود نوسازی بافت

 مراحل صدور پروانه

مهاونت اجرایی و 
خدمات شهری و 

و  هاسازمان پارك
 فضای سبز

حفظ و نگهداری فضاهای 
سبز شهری، امور نظافت و 

 خدمات محالت
 ساماندهی نظافت محالت و انجام صحیح امور خدماتی

شرکت نوسازان 
 مناطق

بازوی اجرایی سازمان 
 نوسازی شهر شیراز

در صورت عملکرد مناسب ظرفیت خوبی را برای 
 کند.توانمندسازی اجتماع محلی فراهم می

سازمان احیا و 
ی هانوسازی بافت

فرسوده شهر 
 شیراز

های متوعی نوسازی بافت
 فرسوده در شهر شیراز

دارای ظرفیت زیاد به عنوان اهرمی برای پیشبرد اهداف 
 نوسازی
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 های موجود برای فهاعیتضه ها و ها، زمینهظرفیت حوزه و نحوه فهاعیت نام نهاد یا سازمان

 شرکت برق
نگهداری و  رسانی،برق

 تهمیرات

هماهنگی برای باال بردن ساح ایمنی شبکه، جابجایی 
عوامل مزاحم شرکت برق شهر شیراز برای تسهیل در کار 

 های فرسوده و ناپایدار.نوسازی پالك

 شرکت آب
آبرسانی، نگهداری و 
 تهمیرات شبکه توزیع آب

نوسازی شبکه توزیع آب در محالت و اصالح مواضع 
 هیری آن در زمینقرار

 شرکت هاز
توزیع هاز و حفظ و 
 نگهداری شبکه آن

- 

 آموزت و پرورت

 
آموزت در مقاع ابتدایی، 
 راهنمایی و دبیرستان

ظرفیت آموزشی تابع فضاهای آموزشی موجود، و آمد و 
ها و کودکان و نوجوانان بصورت مستمر در شد خانواده

ترین ظرفیت برای فضاهای آموزشی مدارس، عمده
های فرهنگی را بوجود فهاعیترسانی و آموزت، اطالع

 آورده است.

سازمان بهزیستی 
 استان فارس

 
 تقویت ظرفیت مددکاری

های های هماهنن در حوزه آسیبتوان بخشی و برنامه
هایی نظیر اجتماعی، خدمات اجتماعی و پیشگیری در زمینه

 اعتیاد و زنان سرپرست خانوار

 مساجد
مساجد در ساختار اصلی 

مهمی بازی نقر  محالت
 کنند.می

های توان از ظرفیت این پایگاه برای حفظ امنیت برنامهمی
بهسازی و نوسازی محالت استفاده کرد. همچنین از فضای 
مسجد به عنوان محلی برای ارتباط با اقشار خاص مذهبی 

 کنند استفاده کرد.که در محله زندهی می

و  هابانک
موسسات ماعی و 

 اعتباری

تسهیالت  مسئول پرداخت
بانکی برای بهسازی 
 ونوسازی هستند .

توان با هدایت و کنترل و ایجاد نهادهای مشابه رسمی و می
های ماعی را در محالت به سمت دعخواه غیر رسمی فهاعیت

 هدایت کرد.

 1392نگارنده، منبع :

 

 اجدرای و شدهری خددمات ارائده بدا ارتبداط شدود درمی همان طور کده مالحظده

 هر که با یکدیگر هستند، یی در ارتباطهاسازمان و نهادها ،بهسازی و نوسازی یهابرنامه

 غیر سیستماتیک زیادی حد تا روابط این که داشته عهده بر را وظایفی خود به نوبه کدام
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. اسدت مشدخص قواعدد و ضدوابط بددون و متنداق  یکددیگر با واکثراً نشده تهری  و

 مهاوندت شدیراز، حدوزه شدهرداری خصدوص ایدن در مدرتبطهیری  تصمیم یهاکانون

 ترافیک در ساح شدهر و نقل و حمل مهاونت و عمرانی -فنی مهاونت حوزه شهرسازی،

 اخدذ بده شدیراز کدالن شدهر سداح در هسترده ای شبکه به عنوان این مراکز. باشندمی

 بده عندوان منداطق شدهرداری و پردازنددمی مختل  یهادستوراعهمل ارائه و تصمیمات

 مختلد  یهاابالغیه و هادستوراعهمل ،هاطرح اجرای به موظ  اجرایی صرفاً تشکیالت

 باشد. می

 

 و نوسازی بهسازی در مردمی مشارکت اصل به توجه عدم.4.2
 نهادهدای طریدق از شهروندان و مدیریت شهری بین تهامل و ارتباط هرهونه فقدان

 و سدازمان در نقیصه بزرهترین به عنوان بایستی را مردمی تشکلهای و هاانجمن و مدنی

 .نامیدد شدیراز ی فرسدوده شدهرهداتشکیالت مداخله هر در بهسدازی و نوسدازی بافت

 قددیمی وضهیت در کماکان شوراها، بکار آغاز و هیری شکل بر خالف مدیریت شهری

 کده هونداهونی یهداقاعب در مردم با تهامل هونه هر از و باشند،می حیات ادامه حال در

 در ندواقص بدزر  تدرین از یکی حقیقت در .ورزندمی خودداری نمود، تصور توانمی

 هرهونه امروز دنیای در حاعی که در دید، زمینه این در بایستی مدیریت شهری را ساختار

 سداختار در ارتبداط وجدود عددم عدذا آورد،مدی بدست ازمردم را خود مشروعیت نهاد،

 ضمن مردمی، یهاتشکل جانبه با همه و مثبت تهامل عدم نیز و مردم مدیریت شهری با

 .افدزود آن خواهدد آمددی ناکار به مدت بلند در سازد،می ناقص را مذکور ساختار آنکه

 ایدن رفدع اسداس ایدن ( بر 38 :1381ترجمه حسین ایمانی جاجرمی، ،کریس، )پاریس

 .شود برداشته بایستی که است ضروری و اساسی یهاهام از نقصیه،

حاکمیدت ، چندد پدارهی، حداکی از عملکدرد غیدر مشدارکتی هادر مجموع بررسی

مدوازی کداری ، عدم روابط منظم و سلسله مراتبی ساوح مختل ، رویکردهای دستوری

تحت عندوان مددیریت ، باشد که در مجموعمی و عدم وحدت رویه در مدیریت موجود
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 شود.می غیر بهینه شهری شناخته ناکارآمد و

 ایدن حل در عملی راه کارهای عنوان به، با وجود این مشکالت در مدیریت سنتی

 نظام طراحی به بیشترنسبت حساسیت و توجه بذل مدیریت شهری با است الزم مسئله،

شدهری کده بیشدتر بدر  بهسدازی و نوسدازی بدا مدرتبط مدوارد تمدامی کنتدرل و هدایت

 دخاعدت از تدوین ضوابای با و کرده اقدام ،مشارکت،توانمندسازی و تسهیل تاکید دارد

 باید نهادها، همه .آورند عمل به جلوهیری شهر، مدیریت به مربوط امور در نهادها سایر

بهسدازی و  اهمیدت و نقدر از مشدترکی درك بده متمرکز، و واحد نهادی نظارت تحت

 یهابرنامده اهدداف و مدورد در عمدومی وفداقی تا شده نائلی فرسوده هانوسازی پهنه

در این راستا مراکز تسهیل هری با رویکرد تروی  بهسازی و .آید دست به شهری توسهه

کده در ایدن رویکدرد بدا توجده بده مشدکالت ، شودمی نوسازی با مشارکت مردم دنبال

ردو بدرای شدکوفایی آن هیدمی ی باعقوه خود ساکنین مورد توجه قدرارهاتوانایی، فراوان

شود.برای تحقق چنین امدری ضدروری اسدت از یدک سدو تغییدر نگرشدی در می تالت

ی هامدیریت شهری صورت بگیرد و از سوی دیگر مردم بده طدور فهدال تدر در برنامده

 تسهیل هری شرکت کنند.

در این رهیافت سلسه مراتب تصمیم هیری شکسته شده و یک ارتبداط هدم سداح 

 آید. می ساکنین و مدیریت شهری در راستای توسهه انسانی به وجودبین 

توانمندسازی و تسهیل هدری ، نقر دفاتر تسهیل هری عبارت است از زمینه سازی

، و فاعالن توسهه خود مردم هستند و وظیفه مدیریت دوعتی تسهیل روند تمرکدز زدایدی

هه است.این توزیع مجدد مشارکت و تفوی  اختیار و قدرت و توزیع مجدد آن در جام

بلکه توزیدع مجددد وسدایل تفکدر را نیدز  ،تنها به دسترسی منابع اقتصادی محدود نشده

ی تفکدر جمهدی هاسدازمان، شود و برای تحقق آن مردم باید به دانر موجدودمی شامل

خودشان دسترسی و نظارت داشته باشدند. از آنجدا کده در سیسدتم مددیریتی سدنتی بده 

ارتباطی عمودی با سداکنین بدا هددف انتقدال فدن آوری و اطالعدات  برقراری یک نظام

آهاهی از بازخورد و نظرات ساکنین و نیز جدواب هدویی بده نیازهدای ، شودمی پرداخته

ی هداتواند تامین کننده نیازهدا در منداطق و موقهیتنمی پذیر نیست وآنان چندان امکان
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میان ساکنین و مددیریت شدهری  همچنین این نظام باعب افزایر شکاف مختل  باشد.

الزم است نیروهایی به عندوان ، شده است. در صورتی که برای ایجاد این راباه دوسویه

، تسهیل هر ایجاد هردند.تا انحصار عمودی و یکسویه دانر شکسته شود و به جدای آن

 یک ارتباط دو سویه مردم و متخصصان تحت عنوان دانر بومی و علمی شکل هیرد.

 وم مدیریت شهری در شیراز دارای سلسله مراتب بداال بده پدایینی اسدت،نظام مرس

 راهنمایی و کنترل را بر عهده دارندد.، بدین ترتیب که در ساوح باال بیشتر نقر هدایت

دانند و نده می در این نظام ساوح پایینی خود را در برابر ساوح باالیی متههد و جوابگو

خود در نظامی سلسله مراتب باال به پایینی،نمی تدوان در برابر مردم .زیرا از مدیریتی که 

انتظار ارتباطی مشارکتی و دمکراتیک با مدردم داشدت.در صدورتی کده بدا ایجداد مراکدز 

تسهیل هری در ساح محالت با عملکرد هماهندن کنندده از سداح خدرد )اجتماعدات 

شدهری و..(و سپس تا ساح کدالن )مجموعده کدالن  هاتا ساح میانه )شهرداری محلی(

یابد و از سوی دیگر ارتباط یک سویه می شیراز و..( نظام ارتباطی درون سازمانی تروی 

یابد.وتسدهیل هدر کمتدر نگدران می عمودی به یک ارتباط دو سویه و دمکراتیدک تغییدر

کند تا تا بتوانندد می ی خاص ترویجی است و بیشتر به ساکنین کمکهاو برنامه هاپروژه

تسهیل هدر ، خود را پیدا کنند و خود را سازماندهی نمایند.در این حاعتاعتماد به نفس 

نه به عنوان یک کارهزار دوعتی، بلکده بده صدورت فصدل مشدترك مددیریت شدهری و 

 باشد. می ساکنین

 

 ارائه الگوی دفاتر تسهیل گری در محالت شهر شیراز .5
ان نظدامی تسدهیل ی دفاتر تسهیل هری در محالت شهر شیراز به عنواعگودر ادامه 

های هر با عملکرد هماهنن کننده در راستای مداخله بهینه برای بهسازی و نوسازی پهنه

شدود و در نهایدت راه کارهدایی در خصدوص عملکدرد بهینده آنهدا می فرسوده پرداخته

پیشنهاد شده است.که در صورت فقدان شرایط مذکور، دفاتر تسهیل هری تا حد زیدادی 

خود نبوده و نده از سدوی سداکنین بده عندوان نمایندده آنهدا مدورد  موفق به ایفای نقر
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شناسایی قرار هرفته اند و نده در ندزد مددیریت شدهری از جایگداه مناسدبی برخدوردار 

  خواهند بود.

 

 نتخاب مسئوالن دفاتر تسهیل گریا .5.1
انتخاب مسئوعین تسهیلگر توسط ساکنین محالت مناسدب تدرین روت اسدت.مهم 

افزایر مشارکت مردمی است که باعب شده ساکنین به شدخص ، این روتترین امتیاز 

منتخب خود اعتقاد پیدا کنند و از وی حمایت نمایند.چنانچده تسدهیل هدر بخواهدد بده 

ی دوعتی مبدل شود،باید منتخب مدردم باشدد.در حداعی هافصل مشترك جامهه و سازمان

ی دوعتدی انجدام هاتوسدط سدازمانکه در شرایط کنونی انتخاب مسئوعین محلدی بیشدتر 

  هرفته است و کمتر توسط ساکنین انتخاب شده اند.

 

 ی مداخله کننده در بهسازی و نوسازی هاهماهنگی با سایر دستگاه .5.2
، ی بهسازی و نوسدازیهادفاتر تسهیل هری در مراحل مختل  تهیه و اجرای طرح

نماید. با توجه به اینکه وظای  پیر بیندی شدده باید با ادارات مربوطه هماهنگی برقرار 

برای دفاتر در ارتباط مستقیم با ایدن ادارات اسدت و تسدهیل هدر نیازمندد همداهنگی و 

باشد.در این راستا ضروری است که ادارات ذی ربط در همه مراحدل می ی فنیهاکمک

 د. مشارکت داشته باشند و وظای  متقابل همه دست اندرکاران دقیقا مشخص شو

 

 جایگاه تعریف شده تسهیل گر در نظام مدیریت شهری  .5.3
در حال حاضر نظام بخشی حاکم بر ساختارهای مدیریتی شهر شیراز سبب هردیده 

به صورت مستقل با شهروندان ارتباط داشته باشندو بدین جهت  هاکه هر کدام از بخر

جهدت اهدداف خدویر  از هماهنگی الزم با یکدیگر برخوردار نباشند و هر بخشدی در

 ی دیگدر نداشدته باشدد.هدای بخرهابرنامه ریزی کند و تدوجهی بده اهدداف و برنامده

حاکمیت این نظام سبب هردیده است که نظام خدمات رسانی موجود یک نظام تهرید  
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ی دوعتی از یدک سدو و هانشده باشد و بدیل تداخالتی بین وظای  محوعه به این بخر

خصوصی و تهاونی از سوی دیگر بوجدود آیدد.و در ایدن راسدتا ، بین بخر نیمه دوعتی

 میدان عمدل و برنامده بدودن عدم تهری  جایگاه دفاتر تسهیل هری دعیلی بر نامشخص

 بدودن و همچندین ناکدافی هدافهاعیت بدر روزمرهدی غلبده باعابع، و مدت، بلند و مدت

 دیکتده اجرایی یهایتفهاع تفوق و مناطق آنها در ریزی برنامه و هیری تصمیم اختیارات

 باشد.می باال شده از

 

 مشخص نمودن نحوه ارتباط دفاتر تسهیل گری با ساکنین .5.4

یکی دیگر از مشکالت نظام مدیریت شهری شیراز آن است که بر اسداس نیازهدای 

تهری  نشده است و فاقد یک نظام مشخص بدرای برقدراری  بهره وران اصلی )ساکنین(

هزاران دوعتدی حفدظ 'و به همین دعیل علی رغم اینکه هدف کار ساکنین است.ارتباط با 

آیدکه دارای می منافع ساکنین است در برخی موارد این احساس برای دوطرف به وجود

 باشند. می تضاد منافع

 

 مشخص نمودن جایگاه قانونی و تشکیالتی دفاتر تسهیل گری .5.5
 در نظام و سلسله مراتب حداکم سدبب مشخص نمودن جایگاه قانونی و تشکیالتی

هردد که هم برای تسهیل هران و هدم بدرای کدارهزاران اجرایی،حددود و وظدای  و می

تههدات آنها نسبت به یکددیگر مشدخص شدود.و همچندین در پدذیرت آنهدا از سدوی 

 توجه حال عین مشکالت برطرف شود. در هامدیریت شهری و دادن امکانات و حمایت

 برنامده نظام تجهیز و نوسازی حقوقی بهسازی و رژیم تاسیس، قانون رعایت و مناق به

 میدزان بده بستگی رشد به رو سازمان و نظام یک پایداری و ماندهاری، نگر جامع ریزی

 قانونی اعزامات شناخت بنابراین .قانونی دارد مستندات و ابزار از سازمان آن برخورداری

ضدروریات  از آن بدا برخورد هونه هر یا و جویی چاره منظور به اقدام هر ورود در برای

 .است دفاتر تسهیل هری
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 نتیجه گیری .6
با توجه به ابهاد هسترده پارامترهای تداریر هدذار در مددیریت شدهری کدالن شدهر 

، باید اذعان نمودکه در عمل نهادهدای متهدددی اعدم از سیاسدت هدذار، مجدری، شیراز

 سداندن اهدداف بهسدازی و نوسدازی بده ایفدای نقدرمشداور و دیگدران در بده رمدر ر

پردازند.این خصیصه همواره مدیریت شدهری را بدا بحدران عددم یدک پدارچگی در می

که نتیجده ایدن امدر نیدز چیدزی جدز  سازد.می مدیریت و بروز تداخالت سیاسی روبرو

بود.بندابراین یکدی از اتالف هر چه بیشتر منابع و از هم هسدیختگی مددیریتی نخواهدد 

ی همسو و فراهیدر در جهدت دسدت هااهداف توسهه پایدار تبیین و بکارهیری سیاست

تواندد بدا می کده ایدن امدر، یابی به مدیریت کارا و یک پارچه در کالن شهر شیراز است

تشکیل مراکز تسهیل هری در مددیریت شدهری شدیراز بده منظدور همداهنگی بدا سدایر 

ی فرسوده با هدف تحقق مدیریت یدک پارچده و هاحدوده بافتی دخیل در مهادستگاه

واحد شهری و نظامی کارا در راستای مداخله بهینه محقق شود، .اعبته در این راستا بایدد 

حکایدت از ایدن مسدئله دارد کده ، توجه نمود که در شرایط فهلی نظام مدیریت شدهری

بده دوعدت و دارای مندافع ی متفداوت دوعتدی و وابسدته هداعبور از مرز نهادها و بخر

مشترك متداخل و الیه الیه در فضای شهری، برای هر سازمان محلی نظیر دفاتر تسدهیل 

که خود نیز از سویی وابسته به دوعت و از سدویی دیگدر جدایز کمتدرین نقدر و  ،هری

رسد.که در ادامه بدرای می اهمیت در فرایند برنامه ریزی توسهه است، غیر ممکن به نظر

 نقیصه و در جهت عملکرد بهینه دفاتر تسهیلگری به ارائه راه کارهایی پرداختده رفع این

 شود:می

کنندکده در نظدام مددیریتی می در صورتی تسهیل هران جایگاه مناسب خود را پیدا

 کشور اصالحاتی ایجاد هردد.

ی بهسدازی و نوسدازی هداحقدوقی فرآیندد اجدرای طرح –تدوین ساختار قانونی 

 مدیریتی وماعی  –اجرایی  براساس ساختار

ی الزم میان ادارات مدیریت شهری در امر جایگاه و وظای  دفاتر هاباید هماهنگی



 1392 زمستانشماره سومسال اول                        

  136 

 

 تسهیل هری انجام هیرد.

اصددالحات و ، مددیریت شددهری بددرای تسددهیل نقددر مشددارکتی و دوسددویه خددود

 ی مناسب را در درون سازمان خود دنبال کند.هاآموزت

ارکتی ایجاد شود،باید مسئوعین تسهیل هدر منتخدب اهر بنا است که یک ارتباط مش

 مردم باشند.

اجدرا  ،بسترسازی برای تقویت نقر ساکنان ونهادهدای محلده ای دربرنامده ریدزی

 ی مردم نهاد .هاونیز بهره هیری از توان سازمان هاونظارت وارزیابی پروژه

بیاموزند تا بتوانندد هری و راهبری را مراکز تسهیل هری باید فنون راهبردی میانجی

ها )شهروندان(، به کنندهان نهایی آنهای خود را، در ارتباط بسیار نزدیک با استفادهطرح

 پیر ببرند.

شود کده بتدوان کدار بدر روی ای فراهم میبا راه کارهای بحب شده در باال، زمینه 

شدامل  مدیریت یک پارچه را شروع نمود. در بهد اجرایی، رویکرد مدیریت یک پارچده

باشد، که از این طریق نظام مداخله بهینه بدرای بهسدازی و نوسدازی می سه اصل کلیدی

 تواند حمایت شود.سه اصل کلیدی عبارتند از:می ،های فرسوده کالن شهر شیرازپهنه
 

 الف: الزام سیاسی
هیری در امور شهری به سوی توسهه پایددار هیری فرآیندهای تصمیماصالح جهت

باشد. این امدر می هاآنها و چگونگی اجرای هیریایجاد تغییر در تصمیم شهری مستلزم

های سیاسی در کدل شدهر ی است که از باالترین ساح حمایتابیدستدر صورتی قابل 

این امر فقط با ایجداد تغییدرات در یدک واحدد یدا بخشدی از  جهیدر نتبرخوردار باشد. 

شد. بدین جهت اموری چدون اصدول و هیری و اجرای آن محقق نخواهد فرآیند تصمیم

راهبردهای مدیریت یک پارچه برای همه در دسدتور کدار و مشدمول تأییدد و تصدویب 

 ساح باالی سیاسی در حوزه مدیریت شهری قرار هیرد.

هدذارد و ربات سیاسی حکومدت محلدی بدر موفقیدت هدر طدرح محلدی تدأریر می

در اهمیت عزوم توسهه پایددار  هایی هستند که به یک وفاق جمهیترین شهرها آنموفق
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 دست یافته باشند. 

 

 ب: ساختارهای سازمانی
در دست یابی به اصول همکاری بین بخشی در جهت تحدول مددیریت غیدر یدک 

نیاز ، های اجرایی همکاریپارچه با نظامی سلسله مراتبی از باال به پایین، در قاعب روت

تا ساح میانه و سپس تا ساح کالن  کننده از ساح خردبه انتصاب یک نماینده هماهنن

است.مراکز تسهیل هری ضمن تشکیل این ساختار بدین بخشدی یدا درون سدازمانی، بده 

پردازد. و از سوی دیگر ارتباط یدک می توسهه مشارکت میان مدیریت شهری و ساکنین

 سویه عمودی مدیریت شهری با ساکنین به یدک ارتبداط دو سدویه و دمکراتیدک تغییدر

ضرورت همکاری بین بخشی باید فراتر از مرزهای مدیریت شهری توسهه یابد یابد. می

 های غیر دوعتی نیز بشود. های اجتماعی و سازمانتا شامل نمایندهان محلی، هروه

 

 ج: فرآیند

 تنظدیم پدی در نگر جانبه همه و یک پارچه مدیریت اعگوی تحقق پی در اصل این

 و فرسدوده یهدابافت توسدهه بهسدازی و نوسدازی بیرونی و درونی مناسبات و روابط

 توسهه بهسدازی و است، بدین مهنی که مدیریت هی روزمر از پرهیز و انفهال از خرو 

 چندین فراهیدر دنبدال شدود. و دائمدی جریدان یک به عنوان فرسوده یهابافت نوسازی

 و مانددهی عقدب جبران جهت در آن و مدیریت زمان اهمیت و ارزت درك با مدیریتی

 کند.می پیگیری را اساسی نقر موجود روند از شدن خار 

در ادامه براساس اطالعات بدست آمده در این پشوهر و بنا بده پیچیددهی بحدب، 

تا زمینه مااعهده و ، الزم است که اقدام برای اجرای این اعگو در یک مناقه محدود هردد

 هردد.پشوهر بیشتر در حین اجرای اعگو ایجاد 
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