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 چکیده:

از نظام متمرکز و حرکت به سمت نظام غیر متمرکز و بیرون رفتن از ریت شهری در ایران به منظور گذرساختار مدیهدف: 

ریزی و مدیریت، توسعه پایدار شهری را به عنوان یک راه حل اساسی باید ایجاد تحول در نظام برنامه  رخ داده، الجرم یهاچالش

جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری  هاییاستسپذیرا باشد. منظور از دستیابی به وضعیت پایدار واقعی در شهرها، تدوین 

بنابراین  .اندشدهبه بحث پایداری اصلی کاال و خدمات، کانون توجه  یکنندهمصرف کننده و توزیع شهر به عنوان امروزه  نمایدیم

به یک مدیریت بهینه جهت کاهش مشکالت فرهنگی، اجتماعی، خدماتی ایجاد آرامش و آسایش، ایجاد عدالت به نحو مؤثر و 

مهم تحت عنوان توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. به  یامقولهمشارکت شهروندان نیازمندند. به همین منظور  ییهروح

اخیر یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار، دستیابی به توسعه پایدار شهری است در این پژوهش ضمن  یهادههی که در طور

 دهدیمریت شهری، ارتباط میان توسعه پایدار و مدیریت شهری را مورد بررسی قرار یاز مفهوم مد یترروشنپرداختن به بیان 

و میدانی  یاکتابخانهوش تحقیق این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و جمع آوری اطالعات آن به روش اسی پژوهش: شنروش

 استفاده شده ست. SPSSنرم افزار ازو تحقیق(  یهاپرسشنامه)توزیع 

       که مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار شهر بوکان دارای تأثیر مثبت و  دهدیماین پژوهش نشان  هاییافته: هایافته

 و تعامل مدیران شهری در توسعه پایدار شهر تأثیر مثبت و معناداری دارد. هایهمکار. همین طور باشدیممعنا داری 

بخش هر سازمان و نهادی است نتیجه گرفت مدیریت، عامل اصلی و حیات  توانیمبا توجه به این پژوهش  نتیجه گیری:

شهروندان یعنی  ییندهآمدیریت شهری در شهرها عهده دار مرتبط با حیات بشری است آنگاه ایجاد شهر مناسب زندگی حال و 

 .گرددیمایجاد شهر پایدار، مأموریت خطیر و الزام آور مدیریت شهری محسوب 

 

 شهری، شهر بوکان مدیریت شهری، توسعه پایدار، پایداری: های کلیدیواژه

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                            
 

 

 

 

 تحقیقکلیات  -1
 

 مقدمه و هدف-1-1

هایی بسیار پیچده اند که همراه با گذر تاریخی آنها به سوی این پیچیدگی، شهرهای امروزین و به ویژه کالن شهرها، محدودیت

ی فیزیک ییهاتیهویشتر، شهرها دهه ب 5نها پدیدار شده است. قریب نیز از آ یتردهیچیپمتفاوت و روز به روز  یهاشناختادراکات و 

قابل دست کاری، تغییرات در آنها به قصد ایجاد حداکثر  یهاتیموجودخدمات شهری، و  یهاساختشدند که با غلبه زیر تلقی می

شهری با انبوهی از مشکالت مواجه شدند، مشکالت زیست محیطی  یهاطیمح، هاسال. اما با گذر این گرفتیمنفع کارکردی صورت 

به ساختارهای شهری هجوم آوردند، و مطالعات نشان دادند که بهبود زیر ساخت تکنولوژیک و خدمات شهری، نه بدون مردم ممکن 

تولید محصوالت فرهنگی، پیدایش  شدن و انبوه شدن یارسانهباید در خدمت چیزی جز مردم باشند. هم زمان،  هااقداماست و نه این 

شهری  یهاطیمحکه برای افراد در  ییهایناخرسندجدید در آدمیان عصر مدرن، و  یهاخواستهاجتماعی جدید، بروز  یهاجنبش

حاضر در آن خلق کرد. در ادبیات توسعه نیز به تدریج  یهاانسانشهری و  یهاطیمحدیگری برای  یهامطلوبپدید آمد، نیازها و 

جایگاه توسعه انسانی، توسعه اجتماعی، فرهنگ و توسعه، سرمایه اجتماعی، و خالصه، محوریت انسان، روابط اجتماعی و کیفیت 

زندگی به عنوان ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی بروز کرد. طبیعی بود که رویکردهای جدیدی در 

و اهداف مدیریت شهری ارائه داد و بر مبنای آنها برای  هاتیاولوبندی نوینی از مسائل، مدیریت شهری بروز کنند تا بشود صورت 

 یهاستمیسابزارهای جدیدی برای بهبود  دائماًمدیریت شهر برنامه ریزی کرد. مدیریت شهری، متخصصان شهری و تکنولوژیست ها 

، اندکردهارائه  هایازمندینکردن خدمات شهری، و سایر  رتنهیهزحمل و نقل، کاهش آلودگی زیست محیطی، بهبود ارتباطات، کم 

انسان، مشارکت مردمی در اما مسئله این است که باید همه این دستاوردها در کنار توجه به انسان، هدف قرار دادن کیفیت زندگی 

همکاران کتاب مدیریت شهری و دانش شهری، فاضلی و ) برد امور شهری، و تقویت فضای زیست مدنی نگریسته شوند. اداره و پیش

که در پی  شودیمو اقداماتی مربوط  هاطرح، هابرنامهمدیریت شهری بعنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر، به سیاستها، ( 1393

. در باشدیممسکن و اشتغال  خصوصاًاساسی زندگی شهری  یهارساختیزاطمینان از تطابق رشد جمعیت با میزان دسترسی به 

از قبیل ثبات سیاسی، وحدت و  یانهیزمچارچوب این تعریف کارایی مدیریت شهری وابستگی مشخص و مستقیمی به عوامل 

یکپارچگی اجتماعی، رونق اقتصادی و انسجام و پویایی فرهنگی و برخی عوامل دیگر نظیر توان و مهارت، انگیزه و دانش سیاستگذران، 

دارد. در کل هدف کالن مدیریت شهری ایجاد  هابرنامهو  هااستیسازان و نیز افراد استفاده کننده از این تصمیم گیران و تصمیم س

همچنین . باشدیممحیطی قابل زندگی برای همه شهروندان همراه با عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی 

برای رسیدن به آرمانهای بشر همراه با حفظ  یاتازهتوسعه پایدار راه  باشدیما یکی از اهداف مهم مدیریت شهری، توسعه پایدار شهره

اخیر یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار، دستیابی به توسعه پایدار شهری است و در  یهادههمنابع و امکانات برای آیندگان است. در 

بسیار گسترده  یهاجنبهتوسعه شهری صورت گرفته است و اندیشه توسعه شهری پایدار از  یهایزیراین راستا مطالعات و برنامه 

مورد نقد و بررسی در امر توسعه در سطح ملی قرار گرفته است، هدف فرایند توسعه شهری پایدار دستیابی به وضعیت پایداری جوامع 

داری در زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی پای یهایژگیو، فرایندی که هدف آن ایجاد یا تقویت باشدیمشهری 

اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی  یهاجنبهمنطقی، سعی در توجه به تمام  یهاپروژهشهر است. طرفداران توسعه شهری با تأکید بر 



                                                                                                                            
 

 

 

رو با توجه به  پذیرد. از اینو کالبدی طرحها دارند و برای نیل به شهر آرمانی بایستی تعمق و تعامل بین بخشهای مذکور صورت 

از مجموعه نیازهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اکولوژیک و  یاگستردهاهمیت مقوله پایداری در اهداف توسعه شهرها، دامنه 

شدن  مطرح پایداری شهر تعریف گردد. یهاشاخصدر قالب  تواندیمپایداری مورد توجه است، که  کالبدی برای حرکت به سوی

اد مختلف زندگی انسانی است. عنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشی از اثرات شهرها برگسترده زیست کره و ابع به پایدار،توسعه 

 یهادههشهری طی  توجه به شهر نشینی بی معنی خواهد بودتوسعه پایدار و توسعه، از پایداری و توسعه پایدار بدون شک بحث بدون

ن و مسلطی در ادیبان نظری علمی رایج در باب توسعه و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است، توسعه اخیر به تدریج به پارادایم نوی

آتی در تأمین نمودن نیازهای خود  یهانسلاست که: احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی  یاتوسعهپایدار به معنای 

توسعه شهری و به ویژه برنامه ریزی  یهابرنامهبه نوبه خود وسیله تنظیم یا هدایت و راهبری  تواندیمبرآورده نماید. این تعریف 

 های مساعد به سمت اهداف بشر دوستانه.-در جهت گیری هاتیقابلشهری و افزایش 

 

 بیان مساله -1-2

مدیریت شهری به  ابدییمیت شهری معنا و امروزه اداره شهرها به طور عام در قالب مدیرشهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است 

که به صورت رسمی و غیر رسمی در فرایند مدیریت شهری اثرگذار هستند مدیریت  شودیمو افرادی گفته  هاسازمانهمه نهادها، 

 ردیگیم، در این حیطه قرار شهر فقط شهرداری یا شورای شهر نیست بلکه هر عنصری که در فرایند مدیریتی شهر، اثرگذار است

 یهاتیفعالشهری را سازمان دهد و بر  یهاتیفعالمدیریت شهری باید برای شهر برنامه ریزی کند،  (105: 1388لطفی وهمکاران، )

چنین اموری به آگاهی از اصول  انجام (.1379:20سعیدنیا، کند )انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام بهینه امور انگیزه ایجاد 

 تقوایی و صفرآبادی،گردد )یمباز  مدیریت، برنامه ریزی، ارتباطات، انگیزش، سازماندهی، هدایت و رهبری و نظارت و کنترل

، توسعه شهری به عنوان یک مفهوم فضایی را باشدیم(. همچنین یکی از اهداف مهم مدیریت شهری، توسعه پایدار شهرها 1390:36

به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن، حمل و نقل، اوقات  توانیم

فراغت، غذا و غیره تعریف کرد. چنین توسعه زمانی پایدار خواهد بود که در طول زمان، شهری از نظر زیست محیطی قابل سکونت و 

ز نظر اجتماعی همبسته سازد یک شهر پایدار فقط یک شهرتمیز نیست. باید همچنین شهری باشد زندگی، از نظر اقتصادی بادوام و ا

تهیه کند، احساس راحتی کند و تالش و وقت خود را وقف  که انسان بتواند در آن درآمدی عادالنه بدست آورد، سرپناه مناسب

 یهامؤلفهرهای پیش آهنگ پایداری و منعکس کننده پایداری، معیا یهاشاخص حفاظت از تصویر شهر نماید. در جوامع شهری

-1378:35کاظمی،هستند )طی نسلها و در  اساسی و بنیادی برای سالمت اقتصادی، اجتماعی یا زیست محیطی جامعه در بلند مدت

هدف مدیریت شهری ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن، در قالب اقشار و گروههای مختلف اجتماعی و  نیترمهم(. 41

اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی است؛ بنابراین 

محیطی برخوردار  یهایآلودگمور است و از مشکالت بهداشت شهری و در چرخه ا ییهایینارساهنگامی که شهر دارای مشکالت و 

همچون مسکن، نقص در ظرفیت کافی تاسیسات عمومی، بیکاری،  ییهابحراناجتماعی، و  یهابیآساست و در عین حال از اقسام 

و ... در عذاب  هاساختمان و هابافتگیری بی هویتی در شکل  کمی درآمد، زاغه نشینی، مشقات اجتماعی، رشد خودروی شهری و

( بنابراین یکی از 39: 1382شیعه، برد )یمبه این نتیجه رسید که؛ مدیریت شهری آن در تنگنا و نارسایی به سـر  توانیماست، 

ریج اخیر به تد یهادهه. توسعه پایدار و توسعه پایداری شهری طی هاستتیفعالعوامل توسعه پایدار چگونگی مدیریت این  نیترمهم

پارادایم اگرچه ناظر  این به پارادایم نوین و مسلطی در ادیبان نظری علمی رایج در باب توسعه و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است.



                                                                                                                            
 

 

 

نده طی زمان و ع بر پایداری و استمرار توسعه برای همگان ونسل های آیو، اما در مجمباشدیمو تفسیرهای گوناگون  هابرداشتبه 

 نیترمهمو زیست محیطی فرایند توسعه در سطح یک کشور تاکید دارد،  اجتماعی ابعاد پیچیده اقتصادی،بر همه جانبه نگری 

که موجبات تمعق و توجه جدی صاحب نظران و برنامه ریزان شهری را به مفهوم توسعه پایدار شهری جلب نموده، واقعیت  یادغدغه

نی در جهان امروز و تداوم در آینده ازیکسو و رشد حیرت آور چشم گیر کالن شهرها به ویژه در کشورهای رشد شتابان شهر نشی

 ترسیم الگو توسعه پایدار شهری محورهایی چون پایداری اقتصادی، در .باشدیمزیانبار آن برای ساکنان این مناطق  یامدهایپجنوب و 

 (.1385:178رهنمایی، دارند )حیطی نقش راهبردی اجتماعی، و فرهنگی و پایداری زیست م پایداری

نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار شهری، و از آنجایی که بین مدیریت شهری و توسعه پایدار شهری رابطه  یرتأثبا توجه به      

مدیریت شهری در راستای . هدف از این پژوهش، بررسی نقش باشدیمتنگاتنگی وجود دارد، پرداختن به مقوله مدیریت شهری مهم 

 تحقق توسعه پایدار شهری در شهر بوکان و ارائه راه کارهای مناسب در این زمینه است.

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

نظر صرف کندیمرا از مکانهای پیرامون خود تمایز های خاص زندگی است که آنها متراکم و شیوهمکانهای شهری دارای جمعیت 

تعریف شحص شهر بیشتر روی چگونگی اداره کردن یک واحد سکونتگاهی بنام شهر مطرح است که در آن مسائل پیچیده و متنوع 

افزون جمعیت علی الخصوص در کشورهای در حال اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیطی و جود دارد. عالوه بر این افزایش روز 

، خدمات مختلف و نابهنجاریهای زیر ساختها ینتأممثل  اییدهعدو با مشکالت  کنندیمه توسعه که رشد سریع شهر نشینی را تجرب

نیازهای مردم حکومتها را با چالشی جدید بنام مدیریت  اجتماعی و اقتصادی و عدم توانایی دستگاههای دولتی در برآورده نمودن

د توجه قرار گرفته است. احمد سعید نیا در کتاب سبز شهری، مواجه کرده است که در زمان کنونی بیش از هر زمان دیگر مور

. اگر شهر، همچون کندیمو به این شکل آن را تعریف  داندیمعلم مدیریت  یهامجموعهشهرداری مدیریت شهری را یکی از زیر 

قرار گیرد. این عنصر را  آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره امور کنونی رأسسازمان در نظر گرفته شود، الزم است که در 

 شودیمبسیاری در شهرها وجود دارند که برای حل آنها وجود مدیریت شهری، الزامی قلمداد  مسائلمدیریت شهر نامید.  توانیم

مسائلی مانند چگونگی گسترش آینده شهر، تأمین خدمات عمومی )آب، برق، نظافت و ...(، احداث مراکز عمومی با کارکردهای 

... آنچه وظیفه هر مدیری به شمار آید، وظیفه مدیریت شهری نیز هست. هاکوچهفرهنگی و ورزشی، ساختن خیابانها و  –تفریحی 

انجام شده نظارت  هاییتفعالشهری را سازمان دهد، بر  هاییتفعالانجام دهد،  هایییزیرمدیریت شهری باید برای شهر، برنامه 

دادرس و ) یدنماکند و حتی برای انجام بهینه امور، انگیزش الزم را در سازمان مدیریت شهری و سایر سازمانها و شهروندان ایجاد 

 .(1387، نصر اصفهانی

ره و ابعاد مختلف زیست ک یگستردهسوم نیز ناشی از اثرات شهرها بر  یهزارهمطرح شدن توسعه پایدار، به عنوان شعار اصلی      

زندگی انسانی است، بدون شک بحث از پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شهرها و شهرنشینی بی معنی خواهد بود. شهرها به 

 .روندیمناپایداری در جهان به شمار  یکنندهعنوان عامل اصلی ایجاد 

 با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها، اییدهپد توسعه پایدار شهری به عنوان شاخه مهم در توسعه پایدار،     

که امروزه مسئله مهم به شمار  آنچه .دهدیممحیطی و اکولوژیکی را مورد توجه قرار  زیست ،جمعیتی ،اجتماعی اقتصادی، عوامل

عاملی مهم در  تواندیمسعه است که محیطی و اکولوژیکی تو زیست ،اقتصادی ،جتماعی آگاهی از نقاط ضعف و قوت ابعادا، رودیم

باشد و نارسایی مبتال به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سالمتی اجتماعی جهت رسیدن به توسعه پایدار  جهت رفع مشکالت و



                                                                                                                            
 

 

 

بر این اساس با توجه به پیچیدگی ذاتی شهرها و ابعاد مختلف تأثیرگذاری آنها، شناخت عوامل ( 1385:34حکمت نیاو موسوی، )

، رسیدن به توسعه پایدار شهرها بدون شناخت شهرها رسدیماصلی و کلیدی در جهت دست یابی به پایداری شهری، ضروری به نظر 

. نوشتار حاضر روابط بین بین مدیریت شهری و رسدیمن کالبدی تمدن بشری به نظر غیر ممک-به عنوان مهمترین نمود فضایی

 .دهدیمتوسعه شهری را مورد برسی قرار 

 

 های پژوهشهدف -1-4

 بررسی تأثیر مدیریت شهری بر توسعه پایدار شهری -

 بررسی نظام مدیریت شهری، اداره مطلوب امور شهر و ایجاد هماهنگی بر توسعه پایدار شهر -

 ی توسعه شهری بوکانهابرنامهلب نظام برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، بر بررسی مدیریت شهری در قا -

 

 های پژوهشفرضیه -1-5

 بین مدیریت شهری و توسعه پایدار شهر بوکان تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. -

 ارد.و تعامل مدیران شهری بوکان در توسعه پایدار بوکان تأثیر مثبت و معناداری وجود د هایهمکاربین  -

 

 

 روش پژوهش -1-6

. همچنین از آنجا که روابط بین متغیرهای مدیریت شهری و کمی است هادادهز لحاظ نوع پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ا

 یهاروشاز  هادادهمع آوری . جهت جباشدیمتوسعه پایدار شهری مورد نظر محقق است، ماهیت تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی 

. با توجه به این شودیمتحقیق( استفاده  یهاپرسشنامه)گرداوری و خالصه برداری از کتب و مستندات( و میدانی )توزیع  یاکتابخانه

ی )میانگین، میانه، نما( و های توصیفاز آمار هادادهند، برای تحلیل قرار دار یارتبهو گاه  یافاصلهکه متغیرهای تحقیق در سطح 

( در راستای اهداف و حلیل رگرسیون خطی با استفاده از روش خطی همزماناستنباطی )تحلیل همبستگی پیرسون، تهای آماره

 استفاده شده است. SPSSاز نرم افزار آماری  هایلتحلهمچنین برای انجام این  تحقیق استفاده شده است. هاییهفرض

 

 های پژوهشروش و ابزار گردآوری داده 1-6-1

اطالعات به دو طریق بوده است. روش اسنادی و مطالعات میدانی. در روش اسنادی، با بررسی و مطالعة اسناد، کتب،  روش گردآوری

های هوایی و غیره بخشی از ای و عکسهای علمی و پژوهشی و همچنین منابع اینترنتی معتبر و تصاویر ماهوارهها و گزارشمقاله

 آوری گردید.ها جمعداده



                                                                                                                            
 

 

 

حدوده مورد مطالعه جمع زدن در محله و مشاهده اجتماعات و کالبد محله و مها با قدمها، بخشی از دادهند گردآوری دادهدر فرای     

ها و مقاالت مرتبط با موضوع و موضعِ ها، گزارشهای محدوده، پژوهشهای طرحآوری شد. سپس، مطالعات اسنادی و استفاده از داده

های دولتی و غیردولتی هایی با افراد مطلع محلی و مسئولین و کارشناسان سازمانحله بعدی مصاحبهمورد مطالعه انجام شد. در مر

 واقع در محدوده مورد مطالعه صورت گرفته است.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظریمفاهیم و  -2
 

 مقدمه -2-1

شماری را برای شهرها بوجود آورده مشکالت بیهای اخیر رشد و گسترش سریع شهرنشینی و افزایش شتابان جمعیت شهری در سال

های شهری ناسازگار با سایر از جمله تخریب محیط زیست شهری، عدم دسترسی مناسب شهروندان به خدمات شهری، وجود کاربری

لگوهای نوین کاربریها، فقدان عدالت اجتماعی و ... در نتیجه لزوم توجه به برنامه ریزی و مدیریت شهری، مطرح شد. به طوریکه ا

های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی و مدیریتی را مرور و راهبرد توسعه پایدار را در جهت کاهش مشکالت ریزی، جنبهبرنامه

کند. هدف این پایان نامه، بررسی نقش و اهمیت مدیریت شهری در جهت توسعه و کاهش مشکالت شهری، بهره برداری مطرح می

 .باشدیمت اجتماعی و به تبع آن ارتقاء کیفیت زندگی شهری صحیح از منابع عدال

 

 و مدیریت شهری مروری بر مفاهیم شهر، مدیریت -2-2

 ارینقش بس  یشهر  یهاسکونتگاه در روند توسعه شهر و بهبود    یشهر  تیریمد گاهیجا. منبع توسعه مطرح است   کیشهر به عنوان  

س  یشهر  تیری، مدتوانیم گرید دگاهیکننده دارد. از د نییمهم و تع سعه قانونمند و پا  کی ریرا در م  نیموردتوجه قرار داد. ا داریتو

و  یانسان  یهاگاهدر بهبود سکونت  تواندیم ،یشهر  یمطلوب زندگ انیبر جر تیریدارد که نحوه مد تیجهت اهم نیاز ا شتر یمورد ب

 (.37: 1382 عه،یکند. )ش فاینقش را ا ینترمهم ،یتوسعه شهر یداریپا

ــهر تیریمد         ــاخهاز  یکیکه به عنوان  یشـ ــناخته  تیریعلم مد یهاشـ ــودیمشـ تعادل در  جادیدر ا ینقش مهم تواندیم، شـ

در اداره  یساز  میو تصم  یریگ مینظام تصم  کیاست که در مجموع به   ندیآفر کی یشهر  تیریداشته باشد. مد   یشهر  هاییتفعال

ساکن  تیجمع یکار و زندگ طیشرا یدر ارتقا توانیمرا  یشهر تیریهدف مد ینترمهم(. 10: 1387 ،یشهر منجر خواهد شد )لطف

 (.  49: 1379 ا،یدنیسعدانست ) داریبه توسعه پا قیو تشو یو اقتصاد یمختلف اجتماع یدر قالب اقشار و گروهها

 

 شهر -2-2-1

قانون تعاریف ضوابط تقسیمات  4است. طبق ماده  ییهاتفاوتمختلفی از شهر وجود دارد که دارای تشابهات و  یهابرداشتتعاریف و 

مکانی( است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، ) یمحلکشوری ایران، شهر، 



 

 

 

اص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، خ هاییژگیواشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با 

اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خود کفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادالت  هاییتفعالصنعت، خدمات و 

ه هزار نفر جمعیت است. یا مکان تجمع عده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای د

، هایابانخبلند،  یهاساختمان. از نظر کالبدی، شهر جایی است که دارای باشدیمکثیری از مردم با سالیق، افکار، رفتار و ...متفاوت 

رای وجه غالب اشتغال صنعتی، . در بعد اقتصادی نیز شهر جایی است داباشدیمو تاسیسات شهری و ...  هاساخت، ادارات، زیر هاپارک

( روند رو به رشد شهرنشینی در جهان و این 2: 1384عالئی،است )خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا 

خدماتی، تجاری و صنعتی، و با سبک زندگی و روابط اجتماعی و  یهابخشحقیقت که شهر جایی است با جمعیت تعلیم یافته در 

دی متفاوت از جامعه روستایی سبب شده است که شهرها مسائل و مشکالت خاص خود را داشته باشند. این مسائل و مشکالت اقتصا

از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. هم چنین ممکن است مسائل و مشکالت شهری در شهرهای سنتی 

جهان توسعه نیافته سوم )شهرهای جهان  (1381:24رضویان،باشد )ی متفاوت راصنعتکشورهای جهان سوم با شهرهای صنعتی و ف

هستند. از این رو پیامدهای شهرنشینی و شهرگرایی در شهرهای جهان سوم نیز آسیب پذیرترین شهرهای جهان  (و در حال توسعه

در مقایسه با شهرهای کشورهای بسیار بسیار حادتر است، و به تبع آن مشکالت نظام مدیریت شهری در جهان سوم نیز بیشتر و 

یگر از مشکالت شهری که ناشی از است. و یکی د است. یکی از مشکالت شهری جهان سوم، رشد فزاینده جمعیت شهری تریجد

ی شهرها و پیچیده شدن ساختار شهری و روابط شهری است. در شهرنشینی و شهرگرایی در جهان سوم است، بزرگ شدن اندازه

شهری، کمبود  هایینابرابرنظام مدیریت شهری در جهان سوم، چاره اندیشی در قبال رشد  یهاچالشو ترین مسائل حال حاضر مهم

شهری، تقاضای زیاد برای سهم بیشتر از درآمدهای شهری و بروز سایر مسائل سیاسی،  یهارقابتود منابع شهری، فشار زیاد برای یا نب

 (1990، 1مسیح و همکاراناست )اجتماعی، فرهنگی و حقوقی شهری 

چیده و پویایی هستند که کنترل کالبدی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار پی هاییستمسو مناطق شهری،  شهرها     

، نظریه پردازان و کارگزاران یاشدهبسیار روبرو است. با توجه به چنین ویژگی شناخته  هاییدشوارو هدایت برنامه ریزی شده آنها با 

یده موضوع خود برنامه ریزی و مدیریت برای دستیابی به کارایی و اثربخشی مورد انتظار در تحقق اهدافشان و پا به پای سیستم پیچ

ها برای برنامه ریزی و مدیریت آن ایجاد کنند تا از این طریق برای  ، سیستم متناظری با همان پیچدگیاندکردهیعنی شهر تالش 

جغرافیایی اقدام مؤثرتری نمایند به این ترتیب مفاهیمی که  یهاپهنهاین  هدایت توسعه یکپارچه و منسجم و نیز رفع مسائل بغرنج

هستند. برای  ییهاتالشگویای چنین  گردندیماغلب با پسوندها یا پیشوندهایی چون یکپارچه سازی، منسجم و مانند اینها همراه 

ها چه در سطح نظری و چه در مثال مدیریت شهری یکپارچه، یکپارچه سازی سیاسی، حکومت شهری یکپارچه و تعابیری مانند این

چون  هایییدهپدسطح عملی گویای این است که سیستم برنامه ریزی و مدیریت قادر نخواهد بود تعدد و تکثری را که در ماهیت 

عوامل مختلف هدایت کند در چنین  هاییاستسو  هایمتصمشهرها و مناطق شهری وجود دارد بدون جامع نگری و یکپارچه سازی 

 (107 :1388برک پور، اسدی، بود )هداف برنامه ریزی و مدیریت قابل تحقق نخواهد شرایطی ا

از آنجا که شهرها به عنوان یک سیستم و واحد اکولوژیک رابطه دقیق میان انسان و محیط را در خود نهفته دارند و در یک شهر       

مقهور دیگری نباشد. همچنین شهرها بستر جغرافیایی زندگی  باشد که هیچ یک یاگونهایده آل رابطه میان انسان و محیط باید به 
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که به دلیل روند طبیعی افزایش جمعیت و مهاجرت، روزبه روز بر تعداد جمعیت  اندآوردهبخش عظیمی از جمعیت جهان را فراهم 

توسعه پایدار بر اساس  یاهشاخصدر صورتی که این روند با مدیریت و برنامه ریزی منطبق با اصول و  شودیمشهرنشین افزوده 

که تمامی منابع حیاتی زیست کره و به طبع آن حیات  رودیممحیطی و فرهنگی جوامع صورت نگیرد، بیم آن  هاییژگیوشرایط و 

انسانی دچار مخاطرات جدی و غیرقابل اصالح شود. این واقعیت را باید پذیرفت که شهرها در ممالک توسعه یافته موتور محرکه رشد 

، نشان دهنده این موضوع است. وجوه اشتراک در همه کنندیممع هستند. اهمیت سیاسی و نقشی که هر کدام از شهرها ایفا جوا

و مشکالت شهری غیر قابل انکاری است که باید برای حل آنها و به نظم درآوردن مسائل شهری،  هایدهپدشهرهای جهان، وجود 

 یهاجلوه ینترمتنوعو  ترینیچیدهپدر داخل شهرها همان مدیریت شهری است. شهر که مدیریتی متناسب اعمال شود. این مدیریت 

شهری  ییکپارچه( مدیریت 1379:19 سعیدنیا،شود )یمزندگی بشری را در خود دارد. بدون مدیریت یکپارچه شهری بی سامان 

است اندهی، بسیج منابع، امکانات و هدایت و کنترل آن فرایند بکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازم

 کندیمحکم  هاآنمتنوعی که منافع  یهاشبکهمختلف شهری را در  یهاگروه( چنین مدیریتی، 111 :1388ران، ستاری و همکا)

. به عبارتی مدیریت شهری سازمانی گسترده نمایدیمقرار داده که توجه به این منافع در جهت دهی به ساختار شهرها الزم و ضروری 

متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی حیات شهری با هدف 

ر ( مدیریت عامل اصلی و حیات بخش ه1381:106، حسینیباشد )یمو پایدار شهری همه جانبه  یتوسعهاداره، هدایت و کنترل 

 سازمان، نهاد و بخش جدانشدنی هر نوع برنامه ریزی است.

 

 مدیریت -2-2-2

مدیریت عبارتست از دستیابی به هدف سازمانی از طریق هدایت و رهبری و همکاری با افراد و بوجودآوردن و حفظ شرایطی که در 

کارآمد فعالیت کنند، تعریف سازمان عبارتست  معین و از پیش تعیین شده به شکل مؤثر و یهاهدفآن افراد بتوانند در جهت تحقق 

که با همکاری یکدیگر، تحت مدیریت و نظام معین، با استفاده از سرمایه و ابزار، برای  هاانسانمتشکل از  یامجموعهاز  یامجموعهاز 

 (.1381:14رضویان، )دارند رسیدن به اهداف سازمانی فعالیت

 وظایف مدیر -

کاری است که این امر نشانگر طریق  یهانقشهیزی شامل تعیین اهداف و مقاصد سازمان و تکمیل کردن برنامه ریزی: برنامه ر-1

تهیه شدند، سازماندهی  هابرنامهچگونه باید تحقق یابند زمانی که  هاهدفکه  دهندیمنشان  هابرنامهرسیدن به اهداف و مقاصد است 

 گرددیمدارای معنا و مفهوم 

اندهی شامل گردآوری منابع مردم و وسایل به شیوه مؤثرتری برای رسیدن به اهداف بنابراین سازماندهی شامل سازماندهی: سازم-2

 .کندیمترکیب و یگانه سازی منابع است. با بوجود آمدن برنامه ریزی و سازماندهی انگیزش اهمیت پیدا 

که حصول  کندیمرد. عملکرد آنها به نوبه خود تعیین انگیزش: انگیزش در تعیین سطح عملکرد کارکنان نقش مهمی بر عهده دا-3

 سازمان تا چه اندازه اثر بخش خواهد بود یهاهدف



 

 

 

و اعمال اصالحات مقتضی  هابرنامهانجام شده با  هاییتفعالنظارت: نظارت عبارتست از توجه به نتایج کار و پیگیری برای مقایسه -4

 در مواردی که از انتظارات، انحرافی صورت گرفته است. حداقل سه حوزه مهارتی در بحث مدیریت ضروری است:

وظایف خاص است و از طریق تجربه و  یالزمه، فنون و ابزار که هاروشمهارت فنی: توانایی به کار گیری دانش، تخصص،  -الف

 .شودیمتحصیل کسب 

شامل درک و فهم، انگیزش و به کار  هاآنمهارت انسانی: توانایی قدرت و تشخیص کنار آمدن با مردم و انجام دادن کار بوسیله -ب

 بردن رهبری مؤثر است

مهارت ادراکی: توانایی فهمیدن پیچدگی ها و مشکالت سرتاسر سازمان و تشخیص اینکه در کجا فعالیت خود شخصی با سازمان  -ج

 .آیدیمجور در 

 :اهداف زیر را بر شمرد توانیمتبیین اهداف و راهبردهای مدیریت شهری: برای سیستم مدیریت شهری 

  محیط زیست شهر( و فیزیکی شهر ئ جلوگیری از توسعه بی نظم و سرسام آورشهر) یکالبدحفاظت از محیط طبیعی و 

 اجتماعی و زیست محیطی شهر -توسعه پایدار اقتصادی 

 آنها یهابرنامهاقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و هماهنگی بین  یهاجنبهامه ریزی توسعه شهری از اقدام به برن 

 ارتقاء شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر و توجه اساسی به گروههای کم درآمدشهری 

  معمرانی و توسعه شهری به طور مستقی یهابرنامهتشویق مشارکت و همکاری مردم در امور تدوین و اجرای 

 نگهداری و به هنگام سازی سیستم اطالع رسانی متمرکز و جامع 

  فوری و خدمات ضروری و روزمره شهری یکمبودهاارائه و رفع 

که برای سازمان در نظر گرفته شده است و یا به عبارتی دیگر: مدیریت عبارتست از  باشدیممدیریت روش دستیابی به اهدافی      

 (.1381:14رضویان، ) از طریق هدایت و رهبری آنها و همکاری با فراد به وسیله افراد و گروها. سازمانی یهاهدفدست یابی به 

کارکردهای برنامه ریزی، سازماندهی، انگیزش و کنترل در بحث مدیریت بسیار اساسی هستند. این کارکردها صرف نظر از نوع      

 .(1381:14رضویان، ) دهستنبل بحث ه و قاسازمان یا سطح مدیریتی که مورد نظر است شایان توج

بطور کلی توافق بر آنست که حداقل سه حوزه مهارتی شامل مهارتهای فنی، انسانی ادراکی در فراگرد مدیریت ضرورت دارد. بر       

که یک  گردندیمنیروی انسانی، رهبری و نظارت پنج عامل اصلی مدیریت محسوب  ینتأمهمین اساس برنامه ریزی، سازماندهی، 

 مدیر برای اداره صحیح یک مجموعه یا سازمان باید قادر باشد که این اصول را به خوبی و در شرایط مختلف و گوناگون انجام دهد.

 

 مدیریت شهری -2-2-3

یت مدیریت شهری عبارتست از اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با در نظر داشتن و تبع

ملی، اقتصادی و اجتماعی کشور است و یا مدیریت شهری عبارتست از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر  هاییاستساز اهداف، 



 

 

 

و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره، کنترل و هدایت  مؤثرو اجزای رسمی و غیر رسمی 

( مدیریت شهری، مفهومی رو به گسترش از نظر کاربرد و رو به 1382:4نوید رضوانی،است )شهر مربوط توسعه همه جانبه و پایدار 

 هاییدهپدپیچیدگی از نظر درک و تفسیر است. به سخنی دیگر مدیریت شهری یک نهاد مدیریتی فراگیر و درگیر با موضوعات و 

و خود را با امکانات بالقوه  پذیردیم یرتأثمومی محیط اجتماعی خود از شرایط ع ˝یعتاًطبگسترده و متنوع شهر و شهرنشینی است که 

. تعاریف متعددی از مدیریت شهری ارائه شده است و هر کدام از این تعاریف کندیمناشی از آن هماهنگ  هاییتمحدودو بالفعل و 

رچه شهری این است که تمام سازمانها، ، منظور از مدیریت یکپاباشدیمبیان کننده نگرشی نظام مند به مقوله مدیریت شهری 

، بنیادها، نهادهایی که در زمینه شکل گیری، حرکت و توسعه مؤثرند باید زیر نظر یک مدیریت باشند، تا بتوانند زیستی ها هاارگان

از اتالف منابع مادی و و دوباره کاریها،  هایناهماهنگپویا، پایدار و دارای کیفیتی باال برای شهروندان بوجود آورند و به دور از 

( چارچوب سازمانی مدیریت شهری باید به نحوی طراحی شود که تمام امور 1390:60نوری، کند )انسانی شهر جلوگیری  هاییهسرما

و روابط بین سازمانی از اهمیت و  هایهماهنگجغرافیایی، عملکردی را تحت پوشش قرار دهد، چنین شرایطی،  یینهزمشهر در هر 

و ادرات مؤثر و مسئول امور شهر در قالب یک سیستم هدفمندو  هاسازمانکه تمام  یاگونهبرخودار هستند، به  اییژهوجایگاه 

 (1373:61 یانبپردازد )کاظم هایشانیتمسئولهماهنگ عمل کرده و به ایفای 

شهری را سازمان دهد، بر فعالیتهای انجام  هاییتفعالانجام دهد،  هایییزیربه طور کلی مدیریت شهری باید برای شهر برنامه      

شده نظارت کند و حتی برای انجام بهینه امور انگیزش الزم را در سازمان مدیریت شهری و سایر سازمانها و شهروندان ایجاد نماید. 

انسان دگرگونی زندگی  هاییچیدگیپتکنولوژی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  هاییشرفتپامروزه شیوه اداره شهرها متناسب 

که رشد شتابان شهرنشینی و شهرگرایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اداره شهرها را با مشکالت  یاگونهفراوانی یافته است. به 

جدی روبرو ساخته و همچنین رشد مسائل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی در شهرها، بر پیچیدگی موضوع افزوده است. 

دارد ورد با این مسائل و ارائه راه حلهای اساسی نیاز به تجدید ساختار نظام مدیریت شهری در تمام سطوح بطوری که برخ

را تدارک ببیند و تحقق بخشد  ییهابرنامهشهری عالوه بر آن که باید حافظ منافع شهرها باشد، باید  یریت( مد140: 1387لطیفی،)

ارزشهای اجتماعی و فرهنگی مثبت، اعتدال در زیست سالم مردم، رفاه عمومی  که نتیجه آن به ارتقای سطح فرهنگ عمومی، حفظ

 (58،57: 1382شیعه، ) یافترهایی خواهند و اجتماعی، سالمت جامعه...و مانند آنها منجر شود. اگر این گونه شد، شهرها از مشکالت 

یش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند امروزه نیز با گسترش شهر نشینی و مشکالت خاص زندگی شهری، بیش از پ     

برای بهینه سازی زندگی شهروندان را ضروری ساخته است و یکی از عناصر مهم در شهر مدیریت شهر است به طوریکه موفقیت و 

شها را بر عهده نق ینترمهمکه یکی از  انددانستهشکست هر سازمانی را در دستیابی به اهداف و انجام وظایفش، متکی بر مدیریت 

سال پیش، ایده مدیریت شهری بعنوان یک شکلی از داللی مطرح شده بود در این ایده توزیع منابع و درستکاری  20دارد. در حدود 

بین دیوان ساالری اداری که دارای منابع برای توزیع بوده و اجتماعاتی  یاواسطهدر قدرت دیده شده است در این معنا مدیریت شهری 

زمند این منافع بودند، تعریف شده است. از دیدگاه سیستمی، نظام مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل که نیا

از تمام عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی ذیر بط و مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیاط شهر با هدف اداره، 

 (11،13: 1382کاظمیان، )استمربوطه پایدار شهر  هدایت، کنترل و توسعه همه جانبه و

 



 

 

 

 مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته الف(

مدیریت شهری در این گونه جوامع بیشتر حالت یک دولت محلی کوچک را دارد که دارای استقالل زیادی در اداره امور زندگی 

، تا این که بخواهند دانندیمر خود را در برابر شهروندان مسئول اجتماعی و اقتصادی جامعه شهری خود هستند. لذا مسئولین اداره شه

در مقابل حکومت پاسخ گو باشند. به دلیل هم بستگی درونی بسیار قوی بین عناصر سیستم شهر، یعنی مدیریت، جامعه و کالبد، 

و تغییرات را به  دهدیمی از خود نشان این نظام در برابر تغییرات محیطی اعم از سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی ثابت و مقاومت زیاد

بعد تغییر اساسی پیدا  به 1960( برنامه ریزی شهری در این گونه کشورها از دهه 56: 1379کامروا،کند )یمراحتی جذب و هضم 

استفاده از الگوهای طرحهای  که بجای یاگونهکرد و به ویژه در دو دهه آخر قرن بیستم دامنه و عمق این تغییرات بیشتر گردید به 

راهبردی و فرایند _فصیلی که مبتنی بر اهداف کالبدی و مقررات منطقه بندی تاکید داشتند. از طرحهای ساختاریت_جامع

. این کشورها در برنامه ریزی برای شهرها به غیر از بعد کالبدی، مسائلی همچون کنندیمدموکراتیک در برنامه ریزی شهری استفاده 

: 1380زاده،مهدیدهند )یمه پایدار، کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی را مدنظر قرار توسع

(. در یک نتیجه گیری کلی باید گفت مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته شفاف، پاسخگو، مشارکت پذیر، محاسبه پذیر و 1

متقابل بین جامعه و مدیریت شهر وجود  یارابطه. کندیماس خواستهای شهروندان تنظیم شهروند مدار است و عملکرد خود بر اس

: 1380زاده،مهدی)دارد و نهادهای مدنی، بخش خصوصی و دولت در پدید آوردن یک نظام شهری پویا با هم مشارکت و همکاری دارند

1.) 

 

 مدیریت شهری در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه ب(

همراه با رشد سریع و سزسام آور شهرنشینی در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه در دو سه دهه اخیر نقش شهرها در این 

گردیده و در عین حال این کشورها را بیش از پیش درگیر مشکالت اقتصادی و  ی متحول و از اهمیت حیاتی برخوردارکشورها به کل

ز جمله: افزایش فقر در شهرها، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهری، بیگانگی شهروندان اجتماعی و فیزیکی کرده است. ا

غیرقانونی، سیستم حمل و نقل ناکافی و نارسایی امکانات اصلی شهری که از مشکالت اساسی  یهامسکناز یکدیگر، ایجاد زاغه و 

 (1388:31حمید بدویی دلفارد،باشد )یم هاآن

 

 های مدیریت شهریشچال -2-2-3-1

رشد سریع شهری در کشورهای رو به توسعه مشکالت عمده اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی پدید آورده است و شهرهای کشورهای 

جهان سوم را دچار مسائل و مشکالت جدی از قبیل آلودگیهای زیست محیطی و بیماری در شهرها، افزایش فقر در شهرها، ایجاد 

های غیر قانونی، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهری، بیگانگی شهروندان از یکدیگر، کمبود شدید  و مسکن هازاغه

(. بی گمان عدم توجه به این 3: 1382شابیر چیما، است )تاسیسات و زیرساختهای شهری و مهاجرت گسترده از روستا به شهر کرده 

آتی ناتوان خواهد ساخت. بنابراین واکنش کارآمد در برابر موضوعات و مشکالت  های مقوله شهرهای جهان سوم را در مقابله با چالش

 شهرها چالشی است که مدیریت شهری با آن مواجه است.



 

 

 

 

 قبل از انقالب اسالمی-مدیریت شهری در ایرانالف( 

دس و گمان است اما برخی ر حمبتنی بعمدتاًبررسی در مورد شیوه مدیریت شهری ایران در گذشته به سبب نبود اطالعات موثق، 

. احمد اشرف، سازدیمانکار  قائلکه وجود نوعی تشکالت منسجم مدیریتی را در گذشته غیر شواهدازچنان قوتی برخوردار است 

. ابتدا: پیدایش شهرها و رشد آرام شهرنشینی که بطور قطع کندیمشهرنشینی دوران باستان را به سه دوره بشرح ذیل تقسیم 

ریتی شهر نیز در این دوران از شکلی ابتدایی و تحولی بطئی برخوردار بودند. در این دوران که با دوره هخامنشیان به نهادهای مدی

فراگیر آن دوران وابسته بودند و با تبدیل شهرها به مراکز اداری  نسبتاًقدرتمند و  یهاحکومتمحلی به  یهاحکومت. رسدیمپایان 

(. مرحله بعد تجربه بزرگ تاریخی بنیانگذاری شهرهای خود فرمان است که به سبک 1378:35ینی، مز) یافتیماین روند استمرار 

و نشانگر رشد شتابان شهرنشینی در عهد سلوکیان و پارتیان است. در این دوره شهرها با تأسیس  شدیمشهرهای یونانی اداره 

از دوران سلطه سلوکیان  یانشانهمور خود برخوردار بودند که تشکیالت مدیریتی خاص خود از قدرت انحصاری و مستقلی در هدایت ا

دانست.  توانیماز سرزمین ایران است دوره سوم را دوره درآمدن شهرهای یونانی وار به زیر فرمان دولت مرکزی ساسانی  ییهاپهنهبر 

اف و بازاریان و فعالیتهای اقتصادی و افزایش دخالت دستگاه اداری وابسته به حکومت مرکزی ساسانی در زندگی شهر و امور اصن

شد اجتماعی آنها، استقالل نهادهای مدیریتی شهرها را منتفی ساخت و موجب وابستگی هر چه بیشتر آنها به حکومت مرکزی 

 (41: 1378مزینی، )

 

 بعد از انقالب اسالمی –مدیریت شهری در ایرانب( 

مدیریت خدمات و تأسیسات شهری در دوران قبل از انقالب بین شهرداری و برخی سازمانهای دیگر تفکیک و تقسیم شده بود. ولی 

به تأیید شاه  عمالًشهرداری به عنوان مدیر منصوب وزرات کشور و حکومت مرکزی در استانها و شهردار تهران که انتصاب وی 

فی برای اعمال مدیریت در حیطه تعیین شده در ادراره شهر بود. لذا دخالت پذیرفته شده دولت ، دارای اختیارات الزم و کارسیدیم

در ارائه خدمات مختلف مورد نیاز مردم، باعث تضعیف بیشتر اقتدار شهرداری و تجزیه مدیریت شهری گردید. در چند سال اول بعد 

هرهای بزرگ، حمل روزانه زباله از سطح شهر بود، که با آن پر کردن از انقالب بزرگترین وظیفه و مسئولیت شهردار تهران و سایر ش

هیچ نقشی ˝یباًتقر 1357–61فاصله خیابان را نیز باید اضافه کرد. شهرداری در واگذاری زمین در سالهای اول انقالب و در  یهاچاله

 یاًثاننسبت به تهیه طرح واگذاری آن اقدام نمودند.  ˝، که خود راساکردندیمدستگاهای مختلفی اقدام به توزیع زمین اوالًنداشت، زیرا 

بعد از واگذاری زمین، این متقاضیان را جهت دریافت پروانه، آنهم در تعدادی از شهرهای بزرگ و نه شهرها، به شهرداری  هادستگاهاین 

 هایشهردار عمالً. با توجه به سابقه منفی شهرداری در تخریب و کشتن و زخمی نمودن تعدادی از مردم بی سرپناه، کردندیمراهنمایی 

توان و اداره الزم برای اعالم سیاستها، اهداف و استانداردهای سازمانی خود را نداشتند. در این دوره شهرداری تبدیل به سازمانی 

وابسته به دولت بود و از نظر اطالعات  کامالًدولت گردید شهرداری در این برهه از زمان، از نظر مالی از قبل به  تروابستهتضعیف شده و 

و الگوهای فکری برنامه ریزی شهری، در فرض احساس ضرورت، تابع سیاستهای دولت و دنباله رو، و تأیید کننده اقدامات انجام شده 

 هاییتهکمبر تقویت نقش وزرات کشور در تأمین امنیت شهری به خاطر مدیریت توسط سایر ارگانها و اشخاص بود. در عوض عالوه 



 

 

 

انقالب اسالمی، به موازات نیروی پلیس؛ سازمان عمران اراضی و سازمان زمین شهری، وزرات نیرو، وزرات جهاد سازندگی بنیاد مسکن 

به عنوان سازمان مسئول مدیریت شهری بودند. در مدیریت شهری نسبت به شهرداری  یتربرجستهانقالب اسالمی دارای نقشهای 

که به صورت آزمایشی در چند شهر انجام شده بود، لطمه بیشتری  1361تجربه ناموفق اجرای قانون شوراهای شهری مصوب سال 

اره امور شهر در اد ترییممستقبه حیثیت و اختیارات شهرداری وارد نمود و باعث شد تا دولت از طریق وزراتخانه های مختلف دخالت 

( بدنبال تقسیم مدیریت شهرها تحت عنوان شهرهای بزرگ دارای طرح جامع و شهرهای کوچک با 84: 1384سیاف زاده، بکند )

(، بعد از انقالب شاهد تجزیه خدمات شهری، به اجزاء جداگانه با مسئولیت 1353) یشهرسازهادی در قانون وزرات مسکن و  یهاطرح

لتی به صورت موازی با رابطه مستقیم با دولت هستیم. روشن است دخالت مستقیم دولت در مدیریت شهری نهادها و ارگانهای دو

مدیریت شهری بین همراه است با افزایش بودجه مصوب دولتی و توزیع اعتبارات عمران شهری و همچنین تجزیه و تقسیم اختیارات 

اعمال چنین سیاستی علی رغم  1357ـ  61ر بازارهای جهانی در فاصله این امر با توجه به افزایش قیمت نفت ددستگاههای موازی 

. بعد از تفکیک بخش برنامه ریزی در سیستم مدیریت آوردینم، مشکل حادی را برای دولت بوجود هاجبههادامه دفاع مقدس در 

تغییر نام وزرات مسکن و شهرسازی شهری، به دو فعالیت منفک ولی موازی تهیه و تصویب طرحهای جامع و طرحهای هادی در قانون 

، در سالهای بعد از انقالب، شاهد تجزیه بیشتر مدیریت شهری و تفکیک وظایف آن و تقسیم و واگذاری این وظایف از 1353در سال 

جمله تملک و تفکیک و واگذاری اراضی شهری به دستگاههای دولتی هستیم، در این دوره نقش مدیریت شهری در برنامه ریزی 

( شهرنشینی یک نیروی مناسبی 85: 1383موتمنی، ندارد )گفت وجود  توانیم عمالًسعه آینده شهری به قدری ناچیز است که تو

برای توسعه اقتصاد کشورهاست. بنابراین نیاز مبرم دارد که تکنولوژی و سایر منابع فراهم آید تا بر موانع و مشکالتی که در شهرها 

غلبه گردد. نیاز به دیدگاهی نو در مدیریت و برنامه ریزی شهرها یک واقعیت است و پاسخگویی این نیاز،  در اثر این تراکم وجود دارد

یک مسئله حیاطی است. با گذشت بیش از دو دهه از انقالب اسالمی، نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری حاکم بر شهرهای ایران 

و همچنانکه بیشتر بحث گردید آن نظام نیز در مقایسه  باشدیمنقالب اسالمی ادامه و استمرار نظام مدیریت شهری قبل از پیروزی ا

با نظام مدیریت شهری در کشورهای غرب فاقد کارایی الزم بود و شاید به جرأت بتوان گفت که وجود مشکالت بسیار زیاد در جامعه 

مد بودن چنین نظامی بوده است که هنوز هم به و کالبد شهری و حتی درون نظام مدیریت شهری، ناشی از ناقص بودن و غیر کارآ

. بر همین اساس نظام شوراها یا به عبارت بهتر شوراهای اسالمی شهر بعنوان یک حلقه مفقوده در نظام دهدیمحیاط خود ادامه 

نوین در مدیریت آن را بهبود بخشید. این امر بدین معناست که شوراهای اسالمی شهر بعنوان راهکارهای  تواندیممدیریت شهری، 

با اتصال دادن همه عناصر سیستم شهری به یکدیگر، توان کارایی سیستم شهری را افزایش داده و مشکالت  خواهدیمشهری ایران 

. توسعه پایدار راه باشدیم( یکی از اهداف مهم مدیریت شهری، توسعه پایدار شهرها 65: 1381کوچه، دهد )جامعه شهری را کاهش 

اخیر یکی از ارکان اساسی  یهادههبشر همراه با حفظ منابع و امکانات برای آیندگان است. در  یهاآرمانرسیدن به برای  یاتازه

متعددی در جهت یافتن اصول و  هاییزیرتوسعه پایدار، دستیابی به توسعه پایدار شهری است و در این راستا مطالعات و برنامه 

بسیار گسترده مورد  یهاجنبهه شهری صورت گرفته است و اندیشه توسعه شهری پایدار از توسع یهابرنامهراهکارهای کاربردی در 

نقد و بررسی در امر توسعه در سطح ملی قرار گرفته است. هدف فرایند توسعه شهری پایدار دستیابی به وضعیت پایداری جوامع 

پایداری در زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی  هاییژگیو . فرایندی که هدف آن ایجاد یا تقویتباشدیمشهری 

اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی  یهاجنبهمنطقی، سعی در توجه به تمام  یهاپروژهشهر است. طرفداران توسعه شهری با تأکید بر 



 

 

 

زهرا صفائی پور، ) یردپذصورت  مذکور یهابخشدارند و برای نیل به شهر آرمانی بایستی تعمق و تعامل بین  هاطرح و کالبدی

1396:71.) 
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در ایران، از جایگاه  هاسازمان. این کنندیمبازی  هایشهرداردر همه کشورهای جهان، بیشترین نقش را در مدیریت امور شهر،  یباًتقر

با نیروی انسانی ناکارآمد و خدمات نه چندان  ییهاسازمانو به  اندهمانداصلی خود که برنامه ریزی و مدیریت امور شهری است، دور 

اجتماعی و کالبدی شهر از جمله مشکالتی است که  هاییچیدگیپ. اندشدهبا کیفیت، به ویژه در شهرهای متوسط و کوچک تبدیل 

و نقل شهری، ایمنی شهری و برنامه  . عالوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست شهری، حملاندمواجهامروزه مدیران شهری با آن 

است بر عوامل سازنده شهری دارد، مدیریت شهری  یاکنندهریزی شهری، یکی از عوامل بسیار مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین 

و آب صوتی، هوا  هاییآلودگاز جمله  اییدهعد( امروزه با افزایش جمعیت در شهرها شاهد بروز مشکالت 1388:25بدویی دلفارد، )

اساسی اندیشیده نشود، این مشکالت در زمینه زندگی شهری  یاچارهمشکالت حمل و نقل درون شهری، زاغه نشینی هستیم و اگر 

 ˝کامال. همچنین جمعیت پذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی ـ اقتصادی آنها، شکل کندیمبه صورت مسائلی حاد جلوه گری 

تفاوت بسیاری  شدیمنیمه اول قرن بیستم در شهرها دیده ی بوجود آورده است که با آنچه دراز شهر، شهرنشینی و شهرگرای یاتازه

دارد. در حال حاضر با توجه به اینکه بخش عمده جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند لزوم بکارگیری تدابیری مؤثر از سوی 

، یکی از این نهادها که نقشی محوری در شودیمدارند احساس  یاشدههری نقش تعریف که در مدیریت ش ییهاارگانو  هاسازمان

، شهرداری است و همانطوری کندیمشهری، فراهم نمودن امکانات و ارائه خدمات را ایفا  هاییطمحجهت باال بردن کیفیت زندگی در 

( و یا اینکه شهرداری شودیمرض و مالیات مردم اداره نهادی است غیر دولتی که از محل عوااست )که از تعریف شهرداری مشخص 

مؤسسه مستقل و عمومی است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر، تأمین رفاه و آسایش اهالی شهر 

 شودیم ترگستردهبه روز  روز هایشهرداربه عنوان زیستگاهی مطلوب تأسیس شده است، امروزه در کشورهای پیشرفته جهان وظایف 

 هادولت. وظایفی که بر دوش گیرندیمبه عنوان نهادی مدنی، محلی، عمومی و غیر انتفاعی وظایف بیشتری را بر عهده  هایشهردارو 

فرهنگی گرفته تا آموزش دفاع  ، این وظایف از حفاظت محیط زیست و میراثشودیمقرار گرفته به این نهادهای محلی واگذار 

در کشورهای توسعه یافته ناشی از نگرشی  هایشهردار. گستردگی وظایف شودیمغیر دانشگاهی را شامل رنظامی واداره تحصیالت غی

نقش  ینترمهممسئول در مدیریت شهری وجود دارد. در اغلب کشورها شهردارها  یهاسازمانبه عنوان  هایشهردارنوینی است که به 

نهاد است و در واقع این مدیریت منسجم  ینترمهمکه شهردارها در سازماندهی و شکل دهی به شهر  را در توسعه شهری دارند، چرا

در جهان با اندک تفاوت « مدیریت شهری» هایشهردار. بطور معمول شودیمهم جهت  هاییتفعالو هماهنگ شهری است که باعث 

در بحث مدیریت شهری توجه به مفهوم دولت و به ویژه نقش آن در  (548: 1387شیعه، اند )شدهقابل اغماض از دو جزء تشکیل 

 .مدیریت شهری حائز اهمیت است

 مفهوم دولت

دولت( در ارکان مدیریت جامعه نیز منعکس ) یدهپدو فرهنگی مفهوم این در حال توسعه با توجه به ساختار سیاسی در کشورهای 

تلفیقی از تاریخ، فرهنگ، مشروعیت، اقتدار، سلطه و اقتصاد را در  هایریگیم کالن در این جوامع در بیشتر تصم . مدیریتگرددیم



 

 

 

که ریشه تاریخی آن همواره در کنار حکومت یا  کندیمزیادی پیدا  یهامترادفمفهوم دولت در ایران، ترکیب مدیریت با هم دارند. 

زیادی در  هاییهنظر. گرددیمی در سطوح باالیی بیان به جای هم بکار رفته است. در سطح کالن نیز در قالب مسئوالن تصمیم گیر

و در دوران اخیر در  کندیمافالطون و ارسطو بازتاب پیدا  یهانوشتهدر تفکرات و  تریمیقدمورد دولت وجود دارد، شاید از همه 

تمهید عقل انسانی در راه  نظریات روسو، ولتر، منتسکیو، الک، هابز و سایرین به تفصیل به شرح آن پرداخته شده است. حکومت

حق دارند تأمین این نیازها را به یاری عقل سامان دهند در ایران مدیریت شهری بازتابی از نقش  هاانسانتأمین نیازهای بشری است. 

 (1397، لطیفیاست )دولت در فرایند تصمیم گیری بوده 
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. دهدیمو برای رسیدن به این اهداف اقداماتی را انجام  نمایدیمروند تکاملی خود مجموعه اهدافی را دنبال در  اییدهپدهر نظام و 

. هدف تئوریک و کالن سیستم مدیریت نمایدیمسیر تحولی جوامع نیز ایفای وظایف و تعقیب اهداف خاصی را برای شهرداریها ایجاب 

ار شهری است. به نحوی که زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت، امن و کارآمد شهری و شهرداریها تقویت فرایند توسعه پاید

شهروندان به تناسب ویژگیهای آنان و جامعه مربوطه فراهم شود. در قالب این هدف کالن، سه هدف زیر برای تمام شهرداریها علی 

 رها تعیین شده است:فراوان در خصوصیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهرها و کشو یهاتفاوترغم 

 ارتقای شرایط کار و زندگی برای همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروههای کم درآمد 

 تشویق توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار 

  (5،4: 1373های انسانی سازمان ملل، گاهدبیر اجرایی کمسیون سکونتشهر )حفاظت از محیط کالبدی 

زندگی  شودیمسرمایه گذاریهای تولید و ایجاد اشتغال و درآمد موجب  مثالًاهداف ذکر شده همگی بهم پیوسته هستند.      

 هاساختبوسیله عدم کارایی زیر  تواندیمافراد جامعه بر بنیانهای پایداری ارتقاء داده شود و در عین حال آینده اقتصادی شهرها 

تی ساکنان، مورد تهدید واقع شود. کالبد شهرها نیز به عنوان مکانی برای سکونت و کار و خدمات یا شرایط نامساعد بهداش

شهرنشینان از اهمیتی خاص برخوردار است. کالبد مناسب شهری، عالوه بر کاستن از مشکالتی نظیر ازدحام، ترافیک بیش از 

البدی شهرها عالوه بر اینکه بر توانایی مدیریت . زوال کگرددیمحد و سکونتگاههای نامناسب، سبب آرامش روانی شهرنشینان 

 هاییگذاردر جذب سرمایه  تواندیم، گذاردیمشهری برای تضمین سرمایه گذاری و توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار تأثیر سوء 

، نیز شهری تکیه دارد یهاساختخارجی که پیش از پیش بر جدابیت های محیط کالبدی و خوب عمل کردن خدمات و زیر 

بومی و محافظت از فضاهای با  یهاارزشتأثیر نامناسب داشته باشد. در نتیجه حفاظت از محیط کالبدی شهرها، زیبایی منظر، 

هویت، جلوگیری از تخریب بافت قدیمی شهرها و مرمت آنها، جلوگیری از وارد آمدن لطمه به ساختار شهری حفاظت اط 

در خور احترام هنر و تاریخ  هاییهابنتاریخی و حفاظت از بناهای فوق العاده و  یهاتههسو فضاهای واقع در داخل  هاساختمان

 (45 :1388بدویی دلفارد، ) یردبگی قرار باید مورد توجه خاص مدیریت شهر



 

 

 

 وظایف نوین مدیریت شهری  2-5

وظایف نوین مدیریت  کشورهااجتماعی  –های محلی در جهت افزایش رفاه و پویایی اقتصادی با توجه به نقش شهرها و ساازمان

پشتیبانی  -4عرضه خدمت و  -3توسعه اقتصادی  -2برنامه ریزی استراتژیک  -1بندی شده است: شهری در چهار گروه طبقه

 (.32:  1389عمومی )صالحی امیری،

 رویکرد اجتماعی و فرهنگی  به مدیریت شهری  -

،  دهندمیرا شکل   یو اجتماع گیرندمیکنار هم قرار  هاانسان دارد. چون هرجا  ینگو فره یوجه اجتماع کیدر جامعه،  ایپدیده هر

 توانمیشهر را  ،یاجتماعات انسان انی. در مدهندمیخود را نشان  یو فرهنگ یدر اثر کنش و تعامالت متقابل، وجوه مختلف اجتماع

صص گرا هافعالیت ییایسرعت و پو  ت،یبا توجه به تراکم جمع س  یی، تخ ساختار ارگان   زیمتما یکار اجتماع میو تق ست.  شهر   یکیدان

از آن که  شــتریاســت و ب یو نســبت رســم داریگذرا، ناپا ،یپرحجم اما ســطح اریبســ یاســت که ســطح مراودات اجتماع ایگونهبه 

ش   نیشکل روابط ب  یسنت  یهنجارها سم  یقانون و هنجارها نیکند ا نییعرا ت نانیشهر ن ست که بر روابط  یر  ینیسنگ  یاجتماع ا

ضا  نی. چنکندمی شهر )در مقا    نیتا روابط ب شود میموجب  ییف ساکن در  ستا  سه یمردم   تیفی( از عمق و کییبا جوامع کوچک رو

  نیکمتر تأم یبه تعلق اجتماع ازیو ن یابدمی شیافزا ییجو - تیو ضــعف در هو یعاطف یخالء ها جهیبرخوردار نباشــد. در نت یکاف

ش     یطیشرا  نی. در چنشود می شهرن سان  سعه روابط اجتماع  ،یابی تیو هو یبه تعلق اجتماع ازیرفع ن یدر تکاپو نیان را دنبال  یتو

شکل انجام فعال   یخنث یادیتا حد ز تواندمی. اما آنچه تالش او را کندمی ساختار و کالبد و  سطح      تیکند بافت و  ست که  شهر ا در 

 نیا ایگونهبتوان به  یشهر تیریو مد یشهر یزی. حال اگر در برنامه رکندمیمحدود  را نانیشهر نش یارتباطات و تعامالت اجتماع

کمک به ارتقاء  نیشتر یب طبعاًکمک کند،  یفیو ک قیکرد که به توسعه تعامالت و ارتباطات عم  میرا تنظ هافعالیتبافت و ساختار و  

  طلبدمیبه شهر و شهروندان  یشهروندان شده است. از آنجا که نگاه انسان     یعاطف یازهاین نیو تأم یابی تیهو ،یحس تعلق اجتماع

سا  ش    یاجتماعو یروح یازهاین نیو تأم شیکه آ ضرور    نانیشهر ن شد،  ست که برنامه ر  یمورد توجه با با   یشهر  تیریو مد یزیا

سان        یو اجتماع یفرهنگ یکردیرو سبات ان سطح روابط و منا سعه  صدد تو شد. تبد   یدر  شهر با ،  هاراهبه باغ  ادهیپ هایگذرگاه لیدر 

صر  هایجلوهارائه  شم نواز بر د  عیبد یب ضا     یو بناها وارهایو چ سعه ف صت  جادیسبز، ا  یشهر، تو گذران اوقات  یبرا یجمع هایفر

  ،یمسکون  یستقرار واحدها اصالح شکل ا   هایخانوادهحضور   یبرا هاپارکو  هابوستان  یساز و مناسب   یفراغت از جمله سالم ساز  

شهر را در دسترس و در   یبه گونها یادار ،یتجار سازد. با   افتیکه  سان  ش   دیخدمات را آ شته با و  یشهر  هایسازه که  میدر نظر دا

  یو ذهن یداشــته باشــند که آرامش درون وندیپ یو اجتماع یهنگفر اتیبا مقتضــ ایگونهبه  دیدر شــهر، با یاجتماع هایفعالیت زین

که  یکردیشــهر: رو تیریدر مد کردیبه دو رو میداشــته باشــ ینگاه ســتیمقدمه بدن نینســازند. با ا یشــهروندان را دچار آشــفتگ

باالتر دارد و عالوه بر ارائه  یرانتظا یاجتماع یبه عنوان نهاد یکه از شهردار یکردیو رو داندمی یخدمات یسازمان صرفاًرا  یشهردار

  یفرهنگ یو متناسب، با نگاه  یمنطق یو شهروندان ارتباط  یشهر  هایفعالیتکالبد شهر،   نیب یتوقع دارد شهردار  یخدمات شهر 

شد. حال آن که رو   یو اجتماع شته با شهر را    خواهدمیاز ما  یو فرهنگ یاجتماع کردیدا ساختار  ساً  که کالبد و  سا  گرفتنبا در نظر  ا

ــعه ده  یو اجتماع  یفرهنگ یکارکردها   ــهیاز ابتدا اند   یعنی. میتوسـ   یخدمات   یازها ی ن نیبه موازات تأم   توانمیکه چگونه    میکن شـ

 یاز کالن شهرها  ینمود. اگر برخ نیرا هم تأم یو معنو یو روان یآرامش روح یکمال و تعال ،یآنها به رابطه اجتماع ازیشهروندان، ن 

ضالت اجتماع  راکمجهان امروزه با ت شو  ،یبزهکار ،یمع شگر    ش،یت شونت، پرخا  یزیآن چ لیدل شوند میشناخته   یو آلودگ ،یخ

  یزیکه در برنامه ر شودمی دیخاطر تأک نی. به همیشهر ستیز یدر فضا یو اجتماع یفرهنگ هایجنبهجز غفلت از ابعاد و  ستین
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Abstract 
Research Aim: The structure of urban management in Iran in order to move from a centralized system and move towards a 

decentralized system and get out of the challenges, must inevitably create a change in the planning and management system, 

sustainable urban development as a fundamental solution Be receptive. In order to achieve a real sustainable situation in cities, 

it is necessary to formulate policies to achieve sustainable cities. Today, the city, as the main consumer and distributor of goods 

and services, has become the focus of attention to sustainability. Therefore, they need an optimal management to reduce cultural 

and social problems, services to create peace and comfort, create justice effectively and the spirit of citizen participation. To 

this end, an important issue called sustainable development has been considered. In recent decades, one of the basic pillars of 

sustainable development is to achieve sustainable urban development. In this study, while clarifying the concept of urban 

management, the relationship between sustainable development and urban management 

Research method: The research method of this research is descriptive-analytical and its data collection has been used by 

library and field methods (distribution of research questionnaires) and SPSS software. 

 

Finding: The findings of this study show that urban management has a positive and significant effect on the realization of 

sustainable development of Boukan city. Also, the cooperation and interaction of city managers has a positive and significant 

effect on the sustainable development of the city 

 

Conclusion: According to this research, it can be concluded that management is the main and vital factor of any organization 

and institution. Urban management in cities is responsible for human life. It is a serious and binding mission of urban 

management. 
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