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شیناته   شیهراا  عامل اصلی و تعییی  نننیده مقیتییت     شهریامروزه مدیریت 

قان اا است. شیهراا بی  عنی   گذاری و اجرای برنام و ادف آن سیاست شقدمی

ای یک سیسهم و نظام اجهماعی پیچیده و مهنقع نیازمند ب  میدیریت سیازمان یایهی    

ایا در  )مدیریت شهری( برای تعیی  و دسهیابی ب  ااداف و امیاانیی یعایییت  

 ضیم  اای مخهلف تقسع  پایدار شهری اسیهند. در ایی  متایی     ابعاد و عرص 

در  اییران  ریشیه  میدیریت ، سیر تحقالت سطقح بررسی چیقنییشناتت و 

 )مزاییا و معایی (   ضیعف  و قیقت  نتاط ،و بیان وضعیت مقجقد ادوار مخهلف

اای تقصییفی  روش اسهفاده از و بااست  گریه  قرار تحلیل و تجزی  مقرد ااآن

محهیقا   تحلیل تکنیک اای ثانقی  )اسنادی( وای(، تحلیل داده)مطایعات نهابخان 

از  میدیریت سینهی و جدیید شیهری     ب  بررسی و متایس  تطبیتی میان رویکرد

 1390قبل از میالد( تا دوره جمهقری اسیالمی )سیا     780دوره حکقمت ماد )

نظیام میدیریت   نی   اای پژواش با تقج  ب  ای یایه  .پرداته  شده است( ه. ش

رییزی و میدیریت   تحیت تییثیر برنامی    اای مخهلف نشقر در حکقمتشهری 

گیذار  عناصیر تییثیر  تجزیی  و تحلییل   و بیقده   (تمرنزگیرا  سازماندای) مهمرنز

-ای و ناحیی  در دوران ننقنی در سیطقح نیالن، منطتی     نشقرمدیریت شهری 

وجیقد   ای/محلی و تغییرات سطقح میدیریت شیهری در لیق  زمیان بییانیر     

وظیایف و     تقسیع   . بنابرای ،استریزی گیری و برنام نار در امر تصمیممقازی

میدیریت واحید شیهری    تقسیع   تمرنززدایی و  امراه بااا  اتهیارات شهرداری

 باشد.  ضروری می

دیریت شیهری، میدیریت محلیی،    می متایس  تطبیتی،  :یکلیدواژگان

 .ایران شهرداری،
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Abstract  
The main factor determining the success of urban 

management today is recognized cities and aimed at 

policy and implementation plans. Cities are as a 

complex social system and the need for urban 

management to achieve the goals of sustainable urban 

development activities in different dimensions. In this 

paper, we examine how knowledge, evolution and 

expression levels of urban management in the 

different periods of the current situation, strengths and 

weaknesses (advantages and disadvantages) have 

been analyzed. Using descriptive and (library studies), 

analysis of secondary data (documents) and the 

techniques of content analysis and comparative study 

between traditional and new approaches to urban 

management of the Median era (780 BC) to the 

Republic Islamic of Iran Period (until 2012) will be 

discussed. The results show the influence of Iran in 

the planning and management of urban management 

center (centralized organization). In the current era 

of urban management at the macro level, local and 

regional, local and urban management levels with 

parallel changes in the decision making and planning. 

Therefore, the development of municipal functions 

and powers of the management with decentralization 

and urban development is essential.  

 

Keywords: Comparative Comparison, Urban 

Management, Local Management, Municipality, Iran. 

 

                                                           
  . Associate Prof. of Geography and Urban Planning, Dept. of 

Geography, University of Zabol, kianiakbar@gmail.com, 
(Corresponding Author). 

. Associate Prof., Dept. of Geography, University of Zabol, 

(Gharibfaz@gmail.com).  

. MA Geography and urban Planning, University of Zabol, 

(fsalari64@gmail.com).  

http://grup.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=1671&_au=%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1++%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://grup.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=1671&_au=%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1++%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
mailto:fsalari64@gmail.com
mailto:kianiakbar@gmail.com
mailto:Gharibfaz@gmail.com
mailto:fsalari64@gmail.com


 

 

 مقایسه تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران 82

  

 مقدمه 
تری  عامل در حیات، رشد و بایندگی یا مرگ مدیریت مهم

جامع  است و روند حرنت از وضع مقجقد ب  سقی یک 

 ,Roknalldin Aftekhari) نندوضع مطلقب را ننهر  می

et al, 2007: 1)  و ادف آن سیاست گذاری و اجرای آن

 شهر ب  عنقان یک(. Kumar Raut, 2001: 9است )

اجهماعی پیچیده و مهنقع نیازمند ب  مدیریت  سیسهم و نظام

ای برای تعیی  و دسهیابی ب  ااداف و اماانیی سازمان یایه 

  باشد.می ی مرتبطاایعاییت

روند مخهلف تاریخی در  یاا دورهمدیریت شهری در     

نتش بسیار مهم  یاای شهرسکقنهیاهیا عدم تقسع  تقسع  

ریت شهری ب  مثاب  مدی ای داشه  است.و تعیی  نننده

جزئی از سیسهم حکقمت محلی زمین  ارائ  تدمات مقرد 

نیاز جمعیت سان  در شهراا و ایزامات زندگی جمعی را 

. (Sarafi and Abdollahi, 2008: 129)نماید یراام می

بر ای  اساس اییقی مدیریت شهری، نشان دانده نحقه اداره 

گیری و  وت تصمیماای مهفاشهراا در ادوار تاریخی و زمین 

باشد. مدیریت شهری ب  حکقمت تقسع  نقاحی شهری می

اقهصاد سیاسی و ساتهار اداری شهر وابسه  )دویت(، 

تحقالت ساتهاری و  .(Mozayeni, 1996: 81)باشدمی

اای اجهماعی و سیاسی باعث ایجاد نارنردی نظام

 Sarafi)بسهراای مهفاوتی در اداره امقر شهراا شده است

and Abdollahi, 2008: 115)  و اییقاای مدیریت شهری

ب  تبع نقسانات در اییقی نالن مدیریت مهحق  شده 

ساتهار مدیریت شهری ن  در . (Yazdani, 2000: 45)است

 اای یمرژاای ایران بلک  در سراسر جهان امراه با دگرگقنی

اای اقهصادی دچار جذر و مداای یراوان حکقمهی و سیسهم

با تقج  ب  روند  .(Mozayeni, 1996: 81)شده است

 و تغییرات جمعیت شهری نشقر از شهرنشینی و شهرگرایی

درصد جمعیت شهری  62) 1375در سا   1میلیقن نفر 37

                                                           
1. 36817789 

درصد جمعیت شهری  5/68) 2میلیقن نفر 48نشقر( ب  

 614از و ایزایش تعداد نتاط شهری  1385نشقر( در سا  

 71داشه   و قرار 1385در سا   1018ب   1375در سا  

 1385 سا  درصد تانقاراای نشقر در نتاط شهری در

(http://www.sci.org) شدن زندگی و نظام  و پیچیده

جامع  شهری و در پی آن نیازاای مشهرک و بروز مشکالتی 

 ،امانند نارسایی تدمات شهری، نمبقد مسک ، یتر، بیکاری

و سایر مسائل  اای زیست محیطیاییک، آیقدگیتر ترانم،

ای مدیریت یرانیی ب  بررسی متایس  اقهصادی، اجهماعی و

تا بهقان بر اساس تجربیات  پردازیم.سنهی و جدید شهری می

بینی ایق آینده، مدیریت نقی  و جدید مفید گذشه  و پیش

شهری ارائ  نمقد ن  عملکرد تقد را با آن منطبق و 

تت و شهراا را ب  تقبی مدیریت و اداره اماانگ سا

تشکیالت شهری )مدیریت شهری( امیش  با نرد. ار چند 

نند و الالعات ما از تشکیالت شهری نیاز شهری رشد می

 باشد.میدر گذشه  نامل ن
 

 تحقیق  روش
در یرآیند تقسع  پایدار شهری، پرداته  ب  جاییاه و نتش 

پرداته  ب  اشد. بمدیریت در تقسع  شهری ایزامی می

شناتت درسهی  نیر و داشه مدیریت شهری رویکرد جامع

اای معنقی و اجهماعی منابع مادی و ارزش ،اااز مققعیت

بر ای  اساس، در . (Razaviyan, 2002: 159) للبدرا می

بهبقد مدیریت شهری نشقر از نظر تتقیت بنی  راسهای 

مدیریت  تاریخیپردازی با در نظر گریه  سابت  نظری 

با  مزایای مدیریهی آن گیری ازبا ادف بهرهو شهری نشقر 

تقج  ب  اامیت و نتش مدیریت شهری در حل مسائل و 

مشکالت شهر و شهروندان، تحقالت جمعیت شهری 

اای جدید اا و ایدهنشقر و امراه با آن ظهقر یناوری

اای تقصیفی روش با اسهفاده از در ای  پژواش مدیریهی

اای ثانقی  )اسنادی( و ای(، تحلیل دادهنهابخان  )مطایعات

شده از بر اساس معیاراای مسهخرج  محهقا تحلیل تکنیک

                                                           
2. 48259964 

http://www.sci.org/
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)تحلیل مزایا و  تطبیتیب  بررسی و متایس  منابع مخهلف 

 نشقر میان رویکرد مدیریت سنهی و جدید شهریمعای ( 

قبل از میالد( تا دوره  780ایران از دوره حکقمت ماد )

 .پرداته  شده است ه.ش( 1390سالمی )سا  جمهقری ا

بنابرای  ادف متای  حاضر با در نظر گریه  مقضقع پژواش    

 ب  مدیریت شهری سازنده و علمی )اقشمند( با دسهیابی

تاریخی  یاا دورهاز سابت  مدیریت شهری نشقر در  گیریبهره

زا( در ننار آن  ب  عنقان رویکرد بقمی و محلی )درون

 باشد.نقی  و جدید مدیریت شهری میرویکرداای 
 

 پیشینه تحقیقو  مبانی نظری
مدیریت شهری )مفهقمی چند وجهی( ب  صقرت امری 

سابت   باشد.می بخشیپیچیده و امری چند نتشی و چند 

گیری ب  عنقان عامل پردازی در مقرد مدیریت و تصمیمنظری 

اساسی و غای  در روند شهرسازی یراتر از قرن حاضر 

. (Papoli Yazdi and Rajabi Sanajerdi, 2003: 323) رود ینم

اا پیش ایاللقن مدیر مدین  یاضل  را پادشاه ییلسقف اما مدت

ی، هتصلت تندرس 12داند و یارابی برای مدیر آرمان شهر می

نیرومندی حایظ ، اقشیاری، تقش سخنی، دوسهدار آمقزش 

و مارنقزه بر جان گایبرایت (. 10 امان:نند )و... بیان می

مدیریت تخصصی و ویلیام وایت بر مدیر و انسان عتالیی، 

انسان سازمانی تانید دارد. ایرادی چقن یی پریسهقن و 

در  نظری  مدیریت مشارنهی، پا  1973جیمز پست در سا  

 اند.نظری  مدیریت مداری شهری مطرح نرده 1975سا  

امروز  شهراای گسهرش یایه  1مامفقرد ب  نظر یقئیس    

شهراای گذشه  تفاوت بسیاری دارند؛ در شهراای با 

ب  لقر عمده تقیید با ادف، گسهرش بدون حد و امروزی 

مرز، ب  شهر شخصیهی ب  مثاب  یک نارتان  داده است. در 

ای  گذر است ن  باید بر ای  نکه  تانید نرد ن  شهرنشینی 

 تقأم و مدیریت شهری باید با رشد معیاراا و ریاه اجهماعی

جان ترنر در نظری  شرانت بر  .(Shieah, 2003: 47)باشد

                                                           
1. L. Mamford 

 .(Rezvani, 2004: 215)امکاری دویت و مردم با ام تانید دارد

، معهتد است، ن  ای  چیما با تانید بر مدیریت غیر مهمرنز

نقع مدیریت میان منابع و نیازاا ارتباط منطتی برقرار 

 نندامقاره می سازد و راه رسیدن ب  نهایج مطلقب را می

(Chima, 2000: 18) . 
در دوران قبل از بحران اقهصادی  مدیریت شهری جهان 

)حانمیت تفکر نالسیک( امراه با دتایت نهاداای  1930

دویهی ب  سمت انجام وظایف امنیت شهراا و نظایت 

اای زندگی بقده، در عصر نینز گرایی پس از بحران، محیط

ئ  ناال و تدمات عمقمی محدود اا عمدتاً ب  اراشهرداری

-80دوم در دوره دویت ریاه )پس از جنگ جهانی گردیده، 

( ب  دییل عدم اعهتاد ب  بخش تصقصی )مشارنت 1960

مدیریت ریزی، مبهنی بر اییقی مردمی( تانید بر نتش برنام 

ی  ساالران  بقده است، دوره دویت حداقل ب  لقر نلی ب  

وظایف مدیریت شهری  تبع نااش مداتالت دویهی از

ناسه  شد و در دوره دویت نارآمد: راابرد نهایی مدیریت 

سازی مداتالت عمقمی، دادن (، مهمرنز1997تقسع  )

اجازه ب  بخش تصقصی، تانید بر محلی گرایی، تانید بر 

 باشد  نتش نهاداای مدنی از ویژگی ای  دوره می

(Yazdani, 2000: 43-48) . 
  

 در تقسع  پردازاننظری  بیشهر 1970  دا اواتر تا   

 و اقهصادی مشکالت حل یایه  برای تقسع  نشقراای

ب   اقهصاد رونق و جنگ اایترابی بازسازی مانند اجهماعی

 تقرم دای،زیان اندک، داشهند. نارایی اعهتاد «دویت بزرگ»

 دا  اواتر در ... و الزم پذیری انعطاف نبقد و نار نیروی

 اقهصاد لریداران اایدیدگاه تا شد سب  میالدی افهاد

گیرد،  قرار تقج  مقرد اا(نئقییبرا  یا شیکاگق )مکه  بازار

در پرتق دیدگاه حکمرانی  دویت سهم نااش اا تقااانآن

 سیاسی قدرت اقهصادی، تقب بقدند، در ای  دیدگاه اعما 

شکل  «اثربخشی و پاسخیقیی قانقن،»اساس  بر اداری و

 اایشیقه ب  بهقانند ن  شهروندان آن بقد گریت و ادف

 تیثیر شانزندگی بر ن  امقری در گیریتصمیم در مخهلف

 باشند. داشه  گذارد، مشارنتمی
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آنهقنی « بقدن دویت یتمسئقیپر »اای دییری مانند نظری  

، 2یقرگ  اابرماس« بحران مشروعیت دویت»، 1گیدنز

و  4ایکی « رژیم شهری»و  3رابرت نازیک« دویت حداقل»

تینید بر نااش نتش دویت و ایزایش نهاداای غیر  5اسهقن

 & دویهی در اداره زندگی اجهماعی و مدیریت شهری دارند

Keshavarz, 2010: 25) (Rahnama 
   

 نزدیک ارتباط و بقدن انهخابی عامل دو ب  تقج  ایران با در   

 شهر شقرای و شهرداری سازمان دو مردم با مسهتیم و

 حکمرانی تحتق برای سازوناراا بههری  از ییک تقاند می

 Imani Jajormi and)باشد شهری تقسع  و تقب

Firoozabadi, 2007: 92-94).  در شهراای نشقراای

داری مدیریت متهدر و مسهتل مردمی و سرمای  سقسیاییسهی

 نظام در. (Saeidiniya, 2004: 60)ننندحکقمت می

قمت مرنزی مدیریت شهری تحت تسلط حکسقسیاییسهی 

ب  را  «مدیریت شهری»ناران حکقمت محلی  بقده، محایظ 

ننند ن  مقج  تشقیق عنقان بخشی از دویت تلتی می

حس تعلق محلی و در نهایت تحکیم قدرت دویت است، 

اا حکقمت محلی را عاملی برای ایجاد تقازن در ییبرا 

ننند و قدرت ملی و تعاد  بخشی ب  تقزیع قدرت تلتی می

پل  «مدیریت محلی»یدگاه مدنی، مدیریت شهری از د

 ارتبالی بی  جامع  مدنی و حکقمت مرنزی است
(Papoli Yazdi and Rajabi Sanajerdi, 2003: 324).  

 

در  1976برنام  مدیریت شهری اویی  بار در سا      

( قرار UNDPاای تقسع  سازمان ملل )دسهقر نار برنام 

از اواتر ؛ و (Arjmandniya et al, 2000: 72) گریت

(. برنام  70: جهان مطرح گردیده است)امان در 1980دا  

تری  تری  و در عی  حا  مهممدیریت شهری یکی از عظیم

شارنت سازمان ملل ب  شمار برنام  امکاری و جذب م

ریزی و مدیریت بر برنام و  ؛(Borzouei, 2002: 48)رودمی

زیست شهری، مدیریت محیط  رای نااش یتر شهری،ب

                                                           
1  . Giddens, Antony 

2. Habermass, Jurgen 

3  .  Nazick, Rabert 

4. Stephen Elkin 

5  . Clarence Stone  

گقیی ب  نیازاای انسانی، حل یا نااش مسائل و  پاسخ

مشکالت زندگی، برنام  ریزی تقسع  و مدیریت شهری 

 غیر مهمرنز جهت ایزایش مشارنت مردمی تانید دارد.

لریت  سازماندای و مدیریت یک شهر، نیرش دو سقی      

اجهماعی دارد. از یک سق متهضیات محلی و از سقی دییر 

 Imani Jajormi et) گیردف مهم ملی مد نظر قرار میاادا

al, 2002: 52) .یم وجقد ادابرای مدیریت شهری دو پار

 7حکقمت شهری و 6«حکقمت»دایم نخست ن  ادارد. پار

تمام امقر بر عهده داشه  و ب   یتمسئقیشهرداری  نام دارد،

ای از حکقمت محلی  عنقان مدیریت شهری زیر مجمقع 

 یتمسئقینام دارد،  8«داریحکقمت»دایم دوم ن  اپار باشد.می

اداره امقر عمقمی میان س  نهاد شهرداری، جامع  مدنی و 

  (.9 :امانبخش تصقصی تتسیم شده است)

ای برای مدیریت شهری باید ضم  دارا بقدن برنام     

اای وضع مقجقد شهر و یایق آمدن بر مشکالت آن، برنام 

اد شهری بر مبنای محیط زیسهی در راسهای ایجآینده شهر 

اا ب  را تدوی  و بر اساس آن پایدار، مقید، ایم  و انسانی

اا و شرایط زمان آیی ن  بر مبنای واقعیتترسیم آینده ایده

 . (Shieah, 2003: 39)و مکان قرار دارد بپردازد
     

مدیریت شهری ارتباط نزدیکی با تقسع  اقهصادی شهر    

اای  در بهبقد سکقنهیاهو  (Kumar Raut, 2001: 9دارد)

 نندنتش ایفا می ی تر مهمانسانی و پایداری تقسع  شهری 

(Shieah, 2003: 37)  تقان تری  ااداف آن را میمهمو

جمعیت سان  در قای  )نیفیت( ارتتای شرایط نار و زندگی 

اقهصادی و حفاظت از  ،اای مخهلف اجهماعیاقشار و گروه

شقیق تقسع  اقهصادی و اجهماعی پایدار حتقق شهروندان، ت

 :Saeidiniya, 2004) و حفاظت از محیط نایبدی نام برد

در دیدگاه جدید مدیریت شهری تغییر نیرش نسبت ب   .(46

نتش دو بخش دویهی و تصقصی در یرآیند تقسع  جامع  

مدیریت علمی . (Ardashiri, 2000: 12)مقرد تینید است

اای اقهصادی، تقاند در حقزهمیامری است ن  تری  اساسی

                                                           
6. Government 

7. Urban Government 

8. Governance 
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  اجهماعی، مشارنت اجهماعی و حفظ محیط زیست شهری 

  مدیریت جدیدو  (Mirzaei, 2004: 126)مقثر باشد

گرایی،  مدیریت مشارنهی مردم مدیریت رشد،شهری ب  سقی 

 ننهر  تقسع ، ،ییزا درونمدیریت دانش در مدیریت شهری، 

  رود.پیش می غیرهنظری  رشد اقشمند و 

سابت  علم مدیریت شهری ب  پیدایش شهر و ضرورت    

اا در نایبد تدوی  اصق  و متررات و ققانی  زیسه  انسان

 ,Ziyari et al) گرددزیسهی، روانی و اجهماعی باز می

تقان ب  ز جمل  مطایعات در ای  زمین  می. ا(213 :2009

 متای  نظام نقی  مدیریت شهری در ایران تقسط منقچهر

مزینی، مدیریت شهری در ایران؛ یراز و یرود تقسط اردشیر 

جقادی، یزوم تحق  مدیریت شهری، اسماعیل شیع  و... 

 اشاره نمقد. 

رحیم رانما نظام جدید مدیریت شهری تعامل  محمد   

چهار عامل شهروندان، شقرای اسالمی شهر، شهرداری و حکقمت 

امقر  درنارانان دست 1وگان. (Rahnama, 2001: 63)داند می

باید ب  ترویج انر و شهری، اعم از مدیران شهر، بخش تصقصی 

مهیا ساته  آمقزش، زندگی ساننان شهراا را بهبقد بخشند و 

اای مدیریت ب  نظر مایلز یریدم  باید در تدوی  برنام 

ای و نشقری، جاییاه شهر و منطت اای ای و برنام تقسع 

 . (Shieah, 2003: 40) مدیریت ب  روشنی تبیی  گردد

و داد؛ رویکرد مدیریهی ب  امقر تجربیات جهانی نشان می   

مسایل شهری ضم  تخصصی شدن ب  سمت ابعاد 

رود و با تقج  ب  شرایط جغراییایی جدیدتری پیش می

اای نقی  و )لبیعی و انسانی( و وضعیت جهانی )یناوری

ل تصمیمات جهانی( مدیریت شهری قابل ارزیابی و تحلی

بر  2006باشد. برای مثا ؛ رپهی و دسهیقنس در سا  می

ریزی و مدیریت شهری و با اای برنام اساس شاتص

تمرنز بر روی وضعیت ناربری زمی  پژواشی انجام دادند 

(Repetti and Desthieux, 2006: 196-215.) و  اگقدیق

مدیریت منابع را نلید تقسع   2011امکارانش در سا  

-Agudelo)ریزی و مدیریت شهری دانسهند  پایدار برنام

                                                           
1. R .Vaughan 

Vera et al, 2011: 2295-2303) بقارنت و امکارانش .

تغییرات رشد مدیریت را در اییقی رشد شهری بر اساس 

. (Boarnet et al, 2011)وضعیت یلقریدا بررسی نمقدند

اای پشهیبانی را در ابعاد بنزرا و امکارانش نتش سیسهم

  پایدار مدیریت شهری مطایع  و عقامل محیطی برای تقسع

سقرییاچی  و  (.Benzerra, 2012: 46-53) بررسی نردند

 امکارانش با تقج  ب  ایزایش جمعیت شهر بانکقک و

ایجاد مشکالتی امچقن یاضالب شهری، رویکرد تمرنززدایی 

د دن ر دا را ینید ق ت مقرد   را در مدیریت شهری 

(Suriyachan, 2012: 85-92) .نشو امکارا گااو 

نامپیقتری را برای  سازیشبی اای نقی  مبهنی بر یناوری

 ارزیابی راابرداای مدیریت شهری بررسی نمقدند
(Gao, 2012: 174-184.) 

مدیریت  با در نظر گریه  مقارد باال و سیر تحقالت   

یی ب  منظقر شناسایی مدیریت تقان معیارااشهری، می

( 1شکل )ن  نمقد،  مطرح نقی ( -نقگراد )و جدی سنهی

 (1) جدو مخهلف مدیریت شهری و اای بخش

نشان را  شناسایی مدیریت سنهی و جدید وضعیت معیار

 .دادمی

 
 

 

 اای مدیریت شهریبخش .1شکل 
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 معیار شناسایی مدیریت سنهی و جدید .1 جدول

 مدیریت جدید مدیریت سنتی معیار ردیف

 غیرمهمرنز مهمرنز اای سازماندایسبک 1

 ایانعطاف پذیر، ضابط  ایانعطاف ناپذیر، رابط  تصمیم گیریمدیریت و  شیقه 2

 از لریق الالع رسانی و درتقاست ایرابط ناقص و  اجرای تصمیمات 3

 مرتبط با مدیریت شهری و تخصصی نا مرتبط تخصص 4

 ققی )حامی، مربی( ضعیف )مرجع مایقق( قدرت رابری مدیران 5

 آمقزش مدون و مسهمر )آزمایش و تطا( نم آمقزش ناربردی 6

 ققی، چند جانب  ضعیف، سطحی نظارت 7

 االجرا الزممنطتی و  پیچیده و سخت گیران  اما غیر مقثر ققانی  و متررات 8

 بخش تصقصی بخش دویهی نیروی محرک تقسع  9

 یهیمیمقرای و پروژه ایسلیت  اییقی انجام نار 10

 یعا  منفعل مشارنت 11

 ریزی ادیمند و آینده نیربرنام  یروزمرگ سیاست 12

 مشخص، بلند مدت نامعی ، متطعی و نقتاه مدت راابرداا 13

 شفاف، علنی غیر شفاف، مخفی نارااراه  14

 نلی -سیسهمی ایققمی و قبیل  دید -تفکر 15

 تکی  بر تقسع  انسانی لبیعی بهره از منابع نقع منابع 16

 گروای یردی انجام نار 17

 مسهمر نم نظارت و ارزیابی 18

 زیاد نم یور بهره 19

 مناس ، سیسهمی اینامناس ، رابط  تقزیع منابع 20

 سایم غیر رقابهی جذب منابع 21

 سریع نند گردش مایی 22

 باال پایی  تطر پذیری 23

 ریزی غیر مهمرنزبرنام  ریزی محدودبرنام  ریزیبرنام  24

 امیقن، اماانگ ناامیقن، نا اماانگ هی در اجرای سیسهماماانیی مدیری 25

26 
 

 رایایت
 اای شخصیرایایت باال ب  پایی  در لراحی، اجرا و ارزشیابی، رایایت

رایایت پایی  ب  باال در لراحی، اجرا و 

اای جامع بر مبنای ارزشیابی، رایایت

 برنام  یاتنل

 محدودیت زمان و مکان زمان و مکان 27
مکان و تقج  ب  مکان و ، زمان بیکرانی

 زمان گذشه 

 .1390و اضایات نیارندگان،  (Mahdavi and Najafikani, 2005: 23 and Moghimi, 2003: 81) منبع:
 

 مدیریت شهری در ایران  سیر تکوین
مدیریت شهری در ایران پیقندی ام  جانب  با نظام سیاسی 

ی نظام سیاسی ااویژگی، ای  اساسر . بارددحانم با نشقر 

 مانند باز یا بسه  بقدن، مهمرنز یا غیر مهمرنز بقدن بازتاب 

 

 

 ,Saeidiniya) دادتقد در شهراا و مدیریت شهری نشان می

از حانمان  اای مخهلفمدیریت شهری در دوره .(55 :2004

اای انجم  ی ماد و اخامنشی،محلی و داوران شهری دوره

شقرای شهر و مجلس ، دوره اخامنشیان مایی و صرایی
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 در دوره نظام اداری شهراا، سلقنیان حکقمت سنای شهر

شهراب و  نردندحزب و شقرا اداره مین  اشکانیان را 

حذف ساسانیان ن  با  زیر یرمان دویت مرنزی ()شهردار

اا ب  اسهتال  نهاداای مدیریت شهری و وابسهیی آن

وتی مهفا امیی ب  اشکا امراه بقده  حکقمت مرنزی

سیر  .2جدو در . اندداشه مدیریت شهراا را بر عهده 

 تاریخی یاا دورهتکقی  و تحقالت مدیریت شهری در 

  نشان داده شده است. ایران

شهری در ایران را ب   مدیریت سیر تکقی  طایع  حاضرم   

مدیریت شهری در دوران . پنج دوره تتسیم نمقده است

دوران می ن  در ای  باسهان، مدیریت شهری در دوران اسال

شهراا از نظر حیث و اندازه ب  شهر، قصب ، مدین  و قری  

اا نیز بر تتسیم شدند ن  میزان اسهتال  و تقد مخهاری آن

تر اای بزرگاا ب  حقزهنااش یایت و آن حس  متیاس

 وابسه  گردیدند. ای  وضعیت تا قرن ششم ادام  داشت

(Parsaei, 2002: 82) . یت شهری در مدیرتشکیالت

( امقر اداری، الفن ؛  باشددوران اسالم بدی  گقن  می

 سیاسی و امنیهی شهر و منطت  تحت نفقذ آن ن  بر عهده

( امقر اجهماعی، اقهصادی و بحانم یا امیر شهر بقد. 

تدماتی ن  بر عهده رئیس شهر، نالنهر و ندتدایان بقد. ج( 

بقده است. امقر انهظامی شهر ن  بر عهده عسس و داروغ  

 ,Saeidiniya) آن با قضات بقد یتد( امقر قضایی ن  مسئقی

پس از حمل  مغق  ب  ایران، ریه  ریه  از . (125 :2004

قدرت و اتهیارات محهسبی  ناسه  شد. ویی در دوره 

ن  دو شعب   «احهسابی »ای ب  نام قاجاری  )نقگرایی( اداره

تقان را می احهساب و تنظیف داشت، تشکیل شد. ای  اداره

نخسهی  گام برای ایجاد شهرداری ب  شکل امروزی در ایران 

(. در ای  دوره پذیرش اصق  عرضی ب  127 امان:دانست)

جای اعهتادات مذابی ب  تدریج ب  عنقان جریان حانم در 

.(Parsaei, 2002: 82)جاییزی  شد مدیریت شهر 

 

 یرانف( ااای مخهل)حکقمت تاریخی یاا دورهسیر تکقی  و تحقالت مدیریت شهری در  .2جدول 
 انتخاب، حوزه و حیطه مدیریت و اداره شهر ویژگی شهری و نحوه مدیر شهر تاریخ نام سلسله

 
 ماد

 ق.م 550-780

(. نهاداای 23، 1دویت، رأس ارم قدرت )
( 3مدیریت شهری ابهدایی و دارای تحق  بطئی )

 (. 38، 8و )
 حانمان محلی و داوران شهری

 یی ب  دویت مرنزیوابسه
اا، اا: تشهرپاون نشی یرمانروایی ساتزاپ نشی  

 –شهربان، وایی و حانم ارگ شهراا: ارگ پات 
 (.84، 6ن )دژبا

 نهاداای مدیریت شهری ابهدایی  شهراای با نارنرد نظامی و سیاسی
حقزه اداری، سیاسی و امنیهی شهر و منطت ؛ نظارت بر  -مرجع انهصاب شاه

نهادی شدن مفهقم  نیی و ارتباط با شاه و حکقمت مرنزیاماا -عناصر
ای؛ نظام شهپدری اای عشیرهدویت و رأی لبتات اجهماعی و دودمان
 (.185، 10( پدرشاای )ویس( )2مهمرنز، شهر نظامی، سیاسی، شهر قدرت )

 
 هخامنشیان

 ق.م 330-559

هر شکل اای مایی و صرایی در ش(، انجم 202، 2شهراای اداری، سیاسی )
شار پارسی مسئق  امنیت منطت ، جمع آوری  -اشراییت دودمانی -گیرندمی

(، سرباز و نیروی نظامی، رسیدگی ب  77، 7اای معهقد )ماییات و و تراج
( امقر 1ر )(. تان ، ده، لایف ، نشق187، 10و حق ضرب سک  ) دعاوی مردم

 (6نظامی و ایجاد امنیت و گرد آوری ماییات )

 
 سلوکیان

 ق.م 129-330
( شقرای شهر و 9، 3مردم ساالری اشرایی )

(. اسهراتگ )انهخابی( 121، 4مجلس سنای شهر )
 (.187، 9) واپیسات )انهصابی(

سلقنی تحت  ق(دویت شهر و شهراای تقد یرمان و تقد مخهار )شهراای ن
مجلس ملی و شقرایی منهخ  از  (.202، 2نظارت حکقمت مرنزی )

 (.187، 9شهروندان )

 
 اشکانیان

 یالدیم 226 -.مق 250
(. وایی 121، 4سیاست اداره شهر تابعیت پادشاه )

 (144، 7یسهاک سس(، ویهانسا ))ب
 سیاست اداره شهر تابعیت پادشاه 

رابران ایایت انهخاب از لریق مجلس مهسهان یا مغسهان و نظام اداری شهراا 
 (.188-189، 9) نردندرا حزب و شقرا اداره می

 
 یانساسان

 
 م 652-226

ای( حکام شهری و منطت -شهرداران )شًهرداران
شهراب: زیر یرمان دویت مرنزی،  .(191، 9)

انهخاب از  شهرییها )حکمران ار بلقک شهر(:
 (.167-163، 6میان دایانان )

دتایت حکقمت در زندگی  -شهراب )شهردار( زیر یرمان دویت مرنزی 
و  اا آناجهماعی و اقهصادی  اای یتاییعشهری و امقر اصناف و بازرگانان و 

اا ب  حکقمت مرنزی حذف اسهتال  نهاداای مدیریت شهری و وابسهیی آن
 شهر و منطت  ،شهراب:جمع آوری ماییات، ایجاد نظم و امنیت (3)

 
 

 اسالم

 

 
 م 610

در پایهخت: پادشاه، در مرنز ایاالت وایی: حکام 
: لیف ت-/ امامحانم یا امیر شهر–بییلربییلیان 

(. 19، 2اداره امقر سیاسی و امنیهی شهر و منطت  )
امقر اجهماعی اقهصادی و امقر مربقط ب  

محلی و دویهی امقر اجهماعی، اقهصادی و انهظامی ار شهر را اداره  میمقران
قصب ، مدین  و قری : اسهتال  شهراا بر اساس متیاس نااش  -نردندمی

( شرل  )نظامی(، اِشراف )امنیهی(، 82، 3) تر بزرگوابسهیی ب  حقزه  -یایت
اسهیفا )دارایی(، برید )پست(، رسائل )مکات  دویهی(، امالک تاص  و 
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رئیس شهر، نالنهر و ندتدایان، امقر  شهرداری:

امقر قضایی تقسط  انهظامی: عسس و داروغ 
 (.22، 2قضات )

 (.125، 4( و )2حسبت )امقر شهری(، قضا )دویت(. )

 سامانیان
 

 ه.ش 447-371
-(. درگاه و دربار، دیقان64، 5تان نظامی )
 یفیایطقا ملقک (.200، 9) حاج  ساالر

 (.64، 5امقر اقهصادی، اجهماعی، یرانیی و سیاسی )
 (.200، 9ر )امی -مدیر شهر در ایاالت

 

 ه.ش 638-714 ایلخانیان
 

ایراد  ( انهخاب از سقی شاه و6ای میان ااایی غیر نظامی و حکقمت )رابط  نالنهر
 با نفقذ محلی

 ( 1اای صنفی )حانم و علمای مذابی شهر نظارت بر انجم  (1دیقان حسبت و محهس  ) ه.ش 672-503 سلجوقیان

 
 صفویه

 ه.ش 1114-878
نالنهر )ماییات(، امقر انهظامی  –شهربانی 
حانم شهر تان و در منطت  واییان،  ،)داروغ (
 (.202، 9)تان سلطان -بییلربییی

امقر و ننهر  جمعیت، حفظ مرانز انهظامی و رسیدگی ب  امقر تالف، اداره 
حل مشکالت مردم و اصناف، جمع آوری ماییات و عقارض بازرگان، و 

 (1( و نظارت بر نیفیت محصقالت )1تشکیل صنف ناسبان ) تعیی  و

 
 قاجاریه

 
 ه.ش 1302-1174

مسئقییت انهصاب و عز  نالنهر و ند )حکمران 
بییلر  مرات  در شهراای بزرگ: سلسل -تدا( 

بییی )عنقانی از نالنهر اای شهراای بزرگ(، 
( در ایاالت و 6) نالنهر، ندتدا باشی و ند تدا

 (.9  )الیت نای  ایحکقم

قیمت  -رئیس نظمی  }پس از مشرول {)نظم و امنیت داتل شهر-نالنهر
 (اجناس

 ()نظم و امنیت الراف شهر و محالت شهر ندتدا 

 (7).شه 1302-1357 پهلوی
شهردار، شهرداری= نارمند و سازمان دویهی 

 )وزارت نشقر(.
 / انجم  بلدیاا و انجم  شهرقانقن تشکیل شهرداری

 

جمهوری 
 اسالمی

 

 ه.ش 1391-1357

 
 و نظارت مسهتیم از لریق شقرای شهرشهردار 

شقرای شهر انهخاب شهردار )اصل یک صد و یک تا یک صد و شش قانقن 
قانقن شقرااای اسالمی( امضای حکم آنان در شهراای  71ه اساسی/ ماد

ازار نفر و شهراای  200ازار نفر با امضای اسهاندار و بیش از  200نمهر از 
 مرنز اسهان با حکم و امضای وزیر نشقر

 .. شیع 9می . یال8 . شاملقئی7نلمان اقار  .6. حبیبی 5نیا سعید .4. پارسایی 3.دااقانی 2 ایممایک یمسهقی. 1منبع: 

 

 1302مدیریت شهری پس از مشروطیت تا سال 

تا زمان مشرولیت شهروندان ایچ جای در مدیریت اداره 

مشرولیت  .(Saeidiniya, 2004: 120) نداشهند شهر

 سرآغاز تحقالت جدید و ورود ب  دوران نقسازی ایران است

(Soltanzadeh, 1988: 219)  شهری ب  شکل مدیریت و

 ران ب  دوران پس از مشرولیت تعلق داردنق نیز در ای

. لبق قانقن بلدی  مصقب سا  )ققانی  مدون و مکهقب(

)اویی  قانقن در زمین  مدیریت شهری  تقرشیدی 1286

اداره امقر شهری ب  عهده انجم  بلدی گذاشه   نشقر(

پس از آن قانقن و  (Saeidiniya, 2004: 120)شده

یاالت و والیات ب  اای ایایهی و قانقن تشکیل اانجم 

 تصقی  رسید.

 مدیریت شهری دوره پهلوی 

ب  لقر علمی و رسمی با سابت   مدیریت شهری در ایران

ریزی و تقسع  شهری با سابت  سا  و امر برنام  70بیش از 

. (Imani Jajormi et al, 2002: 50) باشدمی سا  50بیش از 

مدیریت شهری در دوره رضا شاه )تغییرات ساتهار 

اجهماعی جامع  ایران( ب  شدت تمرنزگرا بقده  -اقهصادی

است و انهخاب شهردار بر عهده دویت بقده و اعضای 

 در دورهشدند.  شهرداری، نارمند دویت محسقب می

 سازمانی دویهی ااسلطنت رضاتان، تیسیس شهرداری

نتش مردم در اداره امقر شهر ب   تسریع یایت و در متابل

.ش با یغق قانقن ه 1309سا  در شدت نااش یایت. 

اا، ب  لقر رسمی بلدی  و تصقی  قانقن جدید شهرداری

اا ب  عهده وزارت نشقر نظارت و ادایت شهرداری

تغییراتی در  در دوران سلطنت پهلقی دوم نیزگذاشه  شد. 

ه.ش  1328ر سا  ؛ دققانی  اداره شهراا ب  وجقد آمد

قصبات ب  اا و انجم  شهر و قانقن تشکیل شهرداری

در  1331در سا   امچنی  و تصقی  شقرای ملی رسید

و انجم  شهر  اا یشهردارتشکیل الیح  ایحاقی ب  قانقن 

اای شهر و قدرت ، اتهیارات انجم 1328سا  و قصبات 

ه.ش  1332مرداد  28مردم ایزایش یایت. پس از نقدتای 

سیاست تمرنز گرایان  دویت در مدیریت شهری یزونی 

دییر تغییرات و  (Saeidiniya, 2004: 131-133) یایت
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تقان ب  تشکیل وزارت مسک  و آبادانی دوره می در ای 

، شقرای عایی شهرسازی و معماری ایران 1342در سا  

 و ... اشاره نمقد. 1351در سا  

نظام مدیریت شهری ب  تبع ساتهاری نالن دوره در ای   

ی نتش نارگزار سیاسی نشقر، دویهی و مهمرنز بقد و شهردار

بررسی روند . نرد رسانی شهری ایفاء می دویت را در تدمات

در دوران )مد  مدیریت شهری( تحقالت مدیریت شهری 

داد ن  تشکیالت مدیریت شهری مخهلف نشقر نشان می

ثبات چندانی حانم اا و ایدئقیقژی تحت تیثیر حکقمت

ر ا بقده است.امراه تغییر و تحق   بانداشه  و امقاره 

مانند شهراای باسهانی ایران چند ن  وجقد آثار و بنااای 

مدیریت  نشان داندهایمهان ، شهر سقته ، شقش و... 

  .است دورانشهری ققی آن 

  مدیریت شهری در دوران جمهوری اسالمی ایران

ساتت مدیریت شهری ایران تا قبل از تغییرات نظام 

صادی، اداری در دوران معاصر از شرایط اجهماعی، اقه

)مدیر ب   پذیریه  استیرانیی و سیاسی جامع  تیثیر می

پس از پیروزی انتالب اسالمی، با تقج   .صقرت انهصابی(

بر اساس تالش بنیادی  نظام سیاسی نشقر و  ب  تغییر

برای ایزایش مشارنت و دتایت مردم در اداره امقر شهر 

و سیاست عدم تمرنز در اداره عمقمی نشقر و ضرورت 

بر اداره شقرایی  ن امقر محلی ب  دست مردم محلیسپرد

و  نشقر )در سطقح مخهلف نشقری، اسهانی، شهری

از جمل  تغییرات  تینید شده و اساسی قانقن روسهایی( در

مدیریت شهری ب  مهمی ن  بعد از انتالب اسالمی در 

 باشد.وجقد آمد ب  شرح زیر می

تغییر حد نصاب جمعیت شهری برای تشکیل شهرداری    

 1334سا   اا مصقبازار نفر )قانقن شهرداری 5از 

سا  )ازار نفر قانقن تتسیمات نشقری  10ه.ش( ب  

جاییزینی شقرای اسالمی شهر ب  جای  ،ش(ه. 1362

گیری مدیریت شهری مسهتل )با انجم  شهر و شکل

اا در برنام  سقم تقسع  شهرداری جنب  محلی( با تانید بر

 .(Imani Jajormi et al, 2002: 9) اجهماعی نشقر-اقهصادی

در راه مشروعیت  اقدامتری   تشکیل شقرااای شهر مهم

  رغم ، علیشهری بقده با وجقد ای نظام مدیریت دادن ب  

بینی شده ب  دییل  اای پیش وجقد محمل قانقنی و سیاست

برای جل  مشارنت  اای نارآمد عدم ]وجقد[ مکانیسم

صقرت مدیریت مهکی و معطقف ب  مرنز   مردم، امچنان ب 

 . باقی مانده است)وابسهیی شدید مایی( 

گسهرده در اداره ساز تسلط ساتهار دویت در ایران، زمین     

 .(Rahnama and Keshavarz, 2010: 23)امقر شهر شده است

رویداداای مانند یروپاشی سازمان سنهی تقییدی نشقر و 

اجقم سرمای  و ناالاای تارجی، ورود درآمداای نفهی ب  

عنقان منبع اصلی درآمد دویت و نتش آن در تقسع  و عمران 

اا، بین  بانک اای اقهصادی )دویهی شدنشهری، یعاییت

حتقق و مسهمری نارمندان و غیره مقج  وابسهیی و ...(، 

جامع  و مدیریت شهری ب  دویت شده است. بنابرای ، 

 باشدمدیریت شهری ایران جزء بخش دویهی می

(Mozayeni, 1996: 81) . سازمان اداره نننده امقر شهری

در بخش دویهی )سطح نالن( شامل چندی  وزارتخان  و 

عملکرد ن  اا(  باشد. بخش نیم  دویهی )شهردارین میسازما

باشد و تنها شقرای اسالمی میبخش مردمی  ،مسهتلی ندارد

یعا  و بخش تصقصی در امر مدیریت شهری مشارنت 

ندارد و یا مشارنت غیر مسهتیم دارد. در ننار مفهقم  عملیاتی

مدیریت شهری، مفاایم مشاب  دییری مانند مدیریت شهرداری 

 شقندمدیریت حکقمت محلی ب  نار برده میو 

(Saeidiniya, 2004: 55).   مدیریت شهری در ایران ب

ای حکقمت محلی  مجمقع  اای محلی زیرعنقان سازمان

ن  ب  آن شهرداری گفه  . (Parsaei, 2002: 81) باشدمی

. بنابرای ؛ ساتهار نظام مدیریت شهری در ایران با شقدمی

 مدیر شهر( -)مد  شقرااا شهرداریتینید بر شقرااا و 

  .(3 جدو )باشدمی
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http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 91-1286آن از سا  ققانی   و تغییرات اای مخهلف مدیریت شهری ایراناای مد بندی ویژگیجمع .3ل جدو

 مراجع انهصاب ارنان عنقان قانقن
مرجع برنناری یا 

 انحال 
 تقضیحات مد  نلی

 
 

 1286قانون بلدیه 
 ه.ش

  انجم  بلدی
انهخاب مسهتیم مردم 
ب  تفکیک محالت 

 شهری
-  

 
مد  رابری 
جمعی گریه  
شده از ققانی  
 نشقر بلژیک

 
نالنهر از میان اعضاء انجم  بلدی  
تقسط انجم  برای سمت انهخاب 
ب  وزارت داتل  برای صدور جکم 

شد. نالنهر امزمان معریی می
 رییس انجم  بلدی  نیز بقد

ایئت اجرایی 
 بلدی 

 انجم  بلدی  م  بلدی انج

 انجم  بلدی  نالنهر
انجم  بلدی  با تییید 
مرجع صادر نننده 

 حکم

 
 

 1309قانون بلدیه 
 ه.ش

 انجم  بلدی 

انهخاب مسهتیم از 
میان نمایندگان 
لبتات، تجار، 
 اصناف و ساننی 

- 

 
رابری 

اجرایی مدیر 
منهص  دویت 

 مرنزی

 
- 

 زارت داتل و وزارت داتل  رئیس اداره بلدی 

 
قانون تشکیل 

ها و شهرداری
انجمن شهر و 

 1328قصبات 

 انجم  شهر
انهخاب تقسط مردم 
بر اساس محالت 

 شهری
- 

 
 

 -مد  شقرا
 مدیر شهر

 
در ای  دوره انجم  شهر باید س  
نفر را برای تصدی مدیر شهر ب  

داد تا ای  وزارت نشقر پیشنهاد می
یکی را برگزیند و  تان  وزارت

 صادر نند. حکم

شهردار )مدیر 
 شهر(

تقسط انجم  شهر و 
 وزارت نشقر

 انجم  شهر

 معاون شهردار
تقسط انجم  شهر 
 ب  پیشنهاد شهردار

شهردار با تییید انجم  
 شهر

 
 

الیحه قانونی 
شهرداری مصوب 

 ه.ش 1331

 انجم  شهر
انهخاب تقسط مردم 

ی حقزه بندبر اساس 
 شهری

 یئت وزیرانا
 
 

 -امد  شقر
 مدیر شهر

 
 

ای  الیح  قانقنی بر اساس 
اتهیارات اعطایی مجلس در دویت 
ملی دنهر مصدق تصقی  نشد و 
اساس ققانی  بعدی در اداره امقر 

 شهراا تشکیل داد.

شهردار )مدیر 
 شهر(

 انجم  شهر تقسط انجم  شهر

 معاون شهردار
تقسط انجم  شهر 
 ب  پیشنهاد شهردار

- 

 
ها قانون شهرداری

 1334مصوب 
 ه.ش

 انجم  شهر
انهخاب تقسط مردم 

ی حقزه بندبر اساس 
 شهری

  یئت وزیرانا
 

 -مد  شقرا
 مدیر شهر

 
 
- 

شهردار )مدیر 
 شهر(

 انجم  شهر انجم  شهر

 شهردار شهردار )مدیر شهر( معاون شهردار
 

 منبعثمدل کنونی 
از قانون 

 1334ها شهرداری
و قانون شوراها 

و  1375مصوب 
اصالحی سال 

1382 

 انهخاب تقسط مردم شقرای شهر
یئت حل اتهالف ا

 مرنزی

 
 

 -مد  شقرا
 مدیر شهر

گیری در تصقص انحال  تصمیم
گیری شقرای شهر بعد از تصمیم

یئت حل اتهالف مرنزی ادر 
مهشکل از نمایندگان ققه مجری ، 

ی  و متنن  و نمایندگان شقرای قضائ
و گیرد اا صقرت میعایی اسهان

قابل اعهراض در دادگاه صایح  
 است.

 
شهردار )مدیر 

 شهر(

 
 شورای شهر

 

 
 شورای شهر

 

 .(Ahmdakakhondy, 2008: 152)منبع:
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شمسی عالوه بر  1357تا  1323در شهراای ایران از سا  

 اا و انجم ی  مربقط ب  شهرداریاصالح تدریجی ققان

شهراا، عناصر و نهاداای رسمی جدید بر اساس تصمیمات 

اای وقت ب  چرت  مدیریت شهری ایران وارد شدند دویت

 دارندن  ب  نقعی امیی در مدیریت شهری ایران دتایت 

(Farhodi, 2009: 29). نشقر مدیریت شهری در 

اای محلی اسهند ن  حکقمت اا( از گقن  سازمان)شهرداری

محلی مسهتل و سطقح مدیریت شهری در ایران ب  س  سطح 

محلی تتسیم بندی ای/ناحی ای اسهانداری و نالن، منطت 

 شقد. می

اا ، سازماناا وزارت تان : در ای  سطح کالن سطح( الف 

اا نل ایی قرار دارند ن  حیط  اتهیار و عمل آناو دسهیاه

وزارت راه و شهرسازی  .2وزارت نشقر،  .1 :نشقر است

 شقرای عایی .3 سابق(، وزارت مسک  و شهرسازی)

 وزارت یرانگ و ارشاد اسالمی .4، معماری و شهرسازی

سازمان میراث یرانیی،  .6وزارت تجارت و صنعت  .5

سازمان  .8 زارت نیرو و و .7صنایع دسهی و گردشیری، 

  .(Farhodi, 2009: 29)اا نشقرشهرداری

اسهانداری )معاونت امقر عمرانی  .1: ایمنطقه سطح( ب 

ی، ی، دیهر امقر شهری و روسهااسهانداری ن  شامل دیهر ینی

اایی از  ادارات و شعب  .2اا است(، سازمان امیاری شهرداری

ریزی و  نام ، شقرای اداری بروزارت راه و شهرسازی

 عایییشهرسازی اسهان ب  عنقان شعب  اسهانی شقرا

ای مؤثر اای منطت دییر سازمان .3و  شهرسازی و معماری

-، شرنتاا یشهرداراتحادی  بر مدیریت شهری عبارتند از: 

قن رسیدگی ب  ینظارت، نمس یسیقننمای، اای برق منطت 

  .ماده دو و پنج و .. یسیقننمساتت بی روی  شهری، 

  :)شهرستان/ شهر( محلی ای/ناحیه سطح ج( 

شقرای ) : نظارت عایی  بر نلی  امقر شهرسهانفرمانداری .1

 ی تیم: ادف از تشکیل آن شهر اسالمی شورای .2، (اداری

اای اجهماعی، مشارنت مردم در پیشبرد سریع برنام 

، آمقزشی و سایر امقر ریاای و نظارت یاقهصادعمرانی، 

نظارت و اماانیی )تعیی  نننده شهردار مشخص شده و 

برای دسهیابی )باشد می (اا و تصمیمات شهرداریبر برنام 

: شهرستان ینتأمشورای  .3 (،ب  مدیریت غیر مهمرنز

 عناصر رسمی دولت مرکزی .4 انهظامیامنیهی و  مسائل

: شرنت آب و یاضالب، شرنت گاز، مانند در سطح محلی

اداره آمقزش و پرورش و شرنت برق، شرنت مخابرات، 

تیثیر   ، تحتنشقر شهریمدیریت غیره. بر ای  اساس، 

رسمی دویت در سطقح  اراده دویت و عناصر رسمی و غیر

  .باشدمیای و محلی  مخهلف ملی، منطت 

مد  مفهقمی سطقح مدیریت شهری در  3شکلو  2شکل   

نلی  )مد  ننقنی مدیریت شهری نشقر ن  جمهقری اسالمی 

و عناصر دویت مرنزی دارای نتش و منایع مشهرک  اجزاء

و باشند(  می مهداتل و الی  الی  در حقزه مدیریت شهری

 داد.نشان می سطقح مدیریت شهری در رابط  با زمان

 
ریت شهری درجمهقری اسالمی مد  مفهقمی سطقح مدی .2شکل 

 .  (Author: 2012)ن ایرا

 

 ر رابط  با زمانسطقح مدیریت شهری د .3شکل 

 (Arjmandniya et al, 2000: 79). 

     
( میزان دتایت 1377تا  1286با گذشت زمان )از سا     

)سطح ترد( ای و منطت )سطح نالن( سطقح مدیریت ملی 

در ابعاد جزئی مدیریت شهری روب  نااش بقده و ب  ترتی  

ای  ننند، بر  می یعاییتریزی گذاری و برنام در حقزه سیاست
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در مدیریت شهری در سطح  ییتخصص گرااساس، میزان  

مد  ساتهاری پنج بُعدی  4شکل باشد.محلی روب  ایزایش می

در ابعاد سطقح مدیریهی، میزان  نشقر سطقح مدیریت شهری

در  ییتخصص گرادتایت، ابعاد دتایت و انجام وظایف و 

 داد. ارتباط با بازه زمانی نمایش می
 

 
 نشقر سطقح مدیریت شهریاری پنج بُعدی مد  ساته .4شکل 

(Author: 2012)  

ریزی و مدیریت شهری در ایران برنام  نظام ،4مطابق شکل 

اا مهمرنز بقده و نظارت بر تقسع  شهری و اداره امقر آن

و  اای دویهی و عمقمی در سطح ملیاز لریق سازمان

 گیرد.ای/ محلی صقرت میناحی 
 

 شهرداری  .5

تری  )مهمتری  عنصر مدیریت عنقان مهم شهرداری ب 

 نیل و تحتق برای سازمان اجرایی مدیریت شهری ایران(

 ی تیم بر اساسباشد ن  تقسع  شهری ضروری می ااداف

 Imani Jajormi et) نیازاای مشهرک شکل گریه  است

al, 2002: 9) .اجهماعی  -تدماتی یک نهاداا شهرداری

اشد ن  اقهدار و رسمیت آن بمحلی غیر دویهی می -عمقمی

اای ناشی از رأی مردم یا نمایندگان مردم است. یعاییت

مربقط ب  دوره بعد از مشرولیت شهرداری ب  شکل نقی  

اا اسهتال  قانقنی ندارند و ب  ، در ایران شهرداریباشدمی

اا و شدت تحت ننهر  و نظارت وزارت نشقر و سازمان

 باشدهاندار و یرماندار میمتامات محلی تابع آن مانند اس

(Karkonan Nasrabadi, 2008: 20) . 100با گذشت 

اا در  سا  از مدیریت شهری جدید در ایران شهرداری

گذاری امقر محلی ب  جاییاه  گیری و سیاست عرص  تصمیم

 اند.  واقعی تقد دست پیدا نکرده

نشقر در  از عناصر غیر رسمی مؤثر در مدیریت شهری 

ن مجلس شقرای اسالمی، نمایندگا ب  تقانمیدوران حاضر 

سیاسی، اجهماعی و اقهصادی،  یاا گروه، ایراد و ع ائم  جم

 نمقد.  تخصصی اشاره -علمیمجامع 

ای  است ن   بیانیراا  نیاای ب  تحقالت وظایف شهرداری 

اا در مدیریت امقر شهری نااش  ب  تدریج نتش شهرداری

اا، بخشی از  دا از شهرداریاایی ج یایه  و با ایجاد سازمان

اا گذارده شد است.  عهده ای  سازمان  اا ب  وظایف شهرداری

داد ن  تشکیالت مقجقد در ای  تغییر و تحقالت نشان می

ققانینی مهناس  با شرایط  ار متطع زمانی ن  نارسا بقده

اقهصادی دوران  زمانی و اوضاع سیاسی، اجهماعی، یرانیی،

و ب  امی  دییل تغییراتی ب   تاص تقد تهی  شده است

سازی آن انجام شده است، ویی سیر تحقالت منظقر بهین 

ای نبقده ن  تشکیالت و مدیریت شهری در نشقر ب  گقن 

 پس از ای  ام  تغییرات وضع مطلقب شکل گریه  باشد.

مخهلف  یاا دسهیاهپراننده بقدن امقر اداره شهر در بی   

و تداتل وظایف  ناری ، دوباره، مقازی ناریاجرایی

و )درگیری سازمانی و ادر ریه  سرمای ( اجرایی  یاا دسهیاه

در تقسع   اماانییمقج  نا شهرییکپارچ   مدیریتعدم 

ن  است  یضروربنابرای ؛  .شده استو عمران شهری 

ارتبالات سطقح  یباز سامانداچارچقبی مناس  ب  منظقر 

اای تمخهلف مدیریت شهری در راسهای تتقیت حکقم

 ساتهار واصالح  مشارنت مردمی ارائ  و ،محلی

در  اا تا رسیدن ب  وضع مطلقب ادام  یابد.گیری تصمیم

در س  دوره  سیر تحق  مدیریت شهری در ایران. 4جدو 

 .سنهی، مدرن و یرامدرن نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 (Maleki, 2004: 20) سیر تحق  مدیریت شهری در ایران .4جدول 

 الگوی حکمرانی دوره تاریخی شرایط حکمرانی

 مهمرنز -عریی –اسهبدادی  1285قبل از  سنتی

 مهمرنز -قانقنی -مطلت  1285-1378 مدرن

 ییتمرنز زدا –تقدگردان  -مشارنهی ب  بعد 1378 فرامدرن
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گذار مدیریت شهری در سطقح عناصر تیثیرتجزی  و تحلیل 

اای  اا و سازمان اتهیارات وزارتخان  وظایف ومخهلف )

، ( و تغییرات سطقح مدیریت شهری در رابط  با زمانگقناگقن

ریزی گیری و برنام نار در امر تصمیممقازینمایانیر وجقد 

وظایف و اتهیارات    در سطح نشقر است. از ای  رو، تقسع 

  ناپذیر است. تقسع  ا و شقرااای شهر اجهنابا شهرداری

اا و شقرااای اسالمی با ادف  اتهیارات شهرداریوظایف 

اای مدیریت شهری را ایزایش  اتهیارات آن نلی  جنب   تقسع 

 سازد.  داده و اسهراتژی عدم تمرنز را محتق می

 

 های مدیریت سنتی شهری در ایرانویژگی

مدیریت مد  سنهی با حکقمت مرنزی پیقند تقرده است 

(Wekwete,1997: 52)  عمقدی و  صقرت ب  روابطو

برتی از  .گیرداای انعطاف ناپذیر شکل میتتسیم بندی

 تری  معای  مدیریت سنهی شهری در ایران عبارتند از:مهم

 گیران مهعدد ن  تصمیم نبقد مدیریت واحد شهری و

شهروندان و تقسع   مقج  ایجاد مشکالت زیادی برای

 ؛شهراا شده است

 اداره امقر شهر عدم اسهتال  سازمان و نارگزارانی ن  

 ؛باشدبر عهده آنان می مسهتیماً

 نبقد سیسهم الالعات مناس  در شهرداری برای 

 ؛مدیریت شهری

  نبقد منابع نایی برای تیمی  تدمات اجهماعی مقرد نیاز

 ؛برای تقسع  اشهغا ، بهداشت و رشد اقهصادی

  نمبقد الالعات و آمار )آمار ثبهی، الالعات زیست

 ؛محیطی و...(

 ام وجق ن ر ب در  یتد شکاف  ی عا ی زی  انری ی م  اا 

هی مسئق  اای محلی و سازمانسازمان اای دوی

 ؛مدیریت شهری در

  ریزی،نمبقد جاییاه علمی و عملی مشارنت مؤثر در برنام 

اای تقسع  و عمران و ارائ  اجرا و نظارت بر یعاییت

 ؛تدمات شهری

  ساتهار بلند سازمان شهرداری و ب  وجقد آمدن روابط

 ؛ایارمی و زنجیره

  ساتهار بخشی نیری در مدیریت شهری و یتدان ارتباط

 .بخشی نهاداا با یکدییر میان

 

 های مدیریت جدید شهری در ایرانویژگی

نظام مدیریت شهری ایران لی ساییان لقالنی ب  یحاظ 

ای را اای پیچیدهساتهاراای اجهماعی و مدیریهی دگرگقنی

داد مدیریت اا نشان میو بررسیتجرب  نمقده است. مطایعات 

شهری مهمرنز اعهبار تقد را از دست داده و با تنینااای عملی 

رشد سریع . (Sarafi et al, 2011: 3) یراوانی روبرو است

نتاط شهری و شهرنشینی در چند دا  اتیر و ایفای نتش 

اای گسهرده مدیریت شهری )مدیریت مایی چندگان  و حقزه

اای جدید و...( و ظهقر دیدگاه و نتلحمل شهری، مدیریت 

اای جدید مؤثر در  ابزاراا و یناوری یرینارگ ب مدیریهی، 

ریزی و مدیریت ، پیچیدگی برنام ((IT 1مدیریت شهری

شهری و اامیت آن و امچنی  پیچیده بقدن آینده شهراا 

اای نند ن  روشریزان و مدیران شهری را وادار میبرنام 

ریت شهری را راا نرده و با ایکار و سنهی و قدیمی مدی

 ریزی و مدیریت بپردازند. مدیریت نقی  ب  برنام 

، تحق  و در مدیریت شهری از جمل  پقیایی مؤثرعقامل     

اای ساتهاری )تقسع  ییزیکی شهر( و اجهماعی دگرگقنی

، ناپایداری شهری تحت تیثیر تغییرات )ایزایش جمعیت شهر(

تعدد وظایف مدیریت شهری، نقعی ب  امراه  و آوریی 

مدیریت شهری  مشارنهی ساتهار علمی، قابل انعطاف و

شهری تنها شامل بیان  للبد. بر ای  اساس مدیریت جدید می

                                                           
1. Information Technology 



 

 

 مقایسه تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران 94

باشد بلک  برتقردی اا برای مدیران نمیوظایف و یعاییت 

 نقی  با مسئل  مدیریت شهری است. 

ب   شقراای مقجقد در نظام مدیریت شهری ننارسایی    

، بهبقد و اصالح ای  نظام علت ساتهار مهمرنز اداری و بخشی

تقاند نتش تعیی  للبد، چرا ن  مدیریت جدید شهری میمی

تقسع  پایدار شهری نشقر داشه  باشد.  یندهیر آای در نننده

رویکرد جدید در مدیریت شهری عبارت است: اداره امقر 

ار منالق شهری در شهر ب  منظقر ارتتاء مدیریت و رشد پاید

سطح محلی با تبعیت از ااداف اقهصادی، اجهماعی و سیاسی 

باشد ن  ب  عنقان بخش ناگسسهنی از مسئل  نل نشقر می

 :Imani Jajormi et al, 2002)شقدزدایی نیز تلتی میتمرنز

گیری و )تصمیم پرداته  ب  مدیریت شهری نقی . (49

جدید در نشقر  شرایط قانقنی و ساتهار مسهلزمنظارت( 

است بدی  معنی ن  با ایجاد ققانی  شهر، اداره و مدیریت 

 یضای شهری ب  شهرداری )مدیریت شهر( واگذار شقد

(Arjmandniya et al, 2000: 70). 

 مد  جدید مدیریت شهری نتش مرنزی در یرآیند   

نظام مدیریهی  (.Wekwete,1997: 52) مشارنت جامع  دارد

تقاند ی و مشارنت شهروندان مینقی  شهری با امکار

پای  گذار یک شهر سایم و پقیا باشد. اگر مدیریت شهری 

اای اا و بخشارگان ب  صقرت سیسهمی عمل نند و نلی 

مخهلف شهری در ارتباط با ام و امسق عمل ننند، ب  

اایشان را در ارتباط با ام لراحی و اجرا لقری ن  برنام 

گراید. شیقه مدیریت می ننند مشکالت شهری ب  حداقل

جدید شهری الزم است بر پای  نیرش نقینی از حانمیت و 

حکمرانی شهری باشد ن  ن  تنها دویت، بلک  جامع  مدنی 

در اداره ی را ب  مشارنت )شهروندان( و بخش تصقص

ساتهار . (Arjmandniya et al, 2000: 69) تقاندشهر یرا

قابطی مدیریت شهراا ب  لقر عمده در چارچقب ض

نند، ن  امروزه با تحقالت مدیریت شهری عمل می

  با تقج  ب  گسهرش شهرنشینی، تفاوت بسیاری دارد.

، ای  پیچیده شدن اداره امقر شهر و تخصصی شدن امقر

ضرورت پیش آمده است ن  مدیریت شهری در ار منطت  

عناصر مدیریت  ،4لشک. (Saeidiniya, 2004)مسهتل باشد

 داد. ن میرا نشا شهری جدید

 
 عناصر مدیریت شهری جدید .4شکل 

(Sarafi and Abdollahi, 2008: 130) 

 
منابع مقرد نیاز در ابعاد یضایی مدیریت نقی  شهری    

الالعات، سرمای ، مشارنت مردم، قدرت، نیروی شامل؛ 

انسانی مهخصص و غیره در متابل آن وظایف نقینی نظیر 

یریت الالعات، مدیریت سازمانی، مدیریت مایی، مد

 عقاملشقد ن  مدیریت اجرائی، بازاریابی و ... مرتبط می

 :یضایی مدیریت نقی  شهری عبارتند ازگذار در ابعاد تیثیر

اای نمک نننده(، بخش بخش دویهی )ادارات دویهی، سازمان

گذاران( و  اای تصقصی، سرمای تصقصی )مشاغل، شرنت

اای ماعی، اتحادی اای اجهاای غیر دویهی )سازمانسازمان

 گیریایزامات قانقنی شکلحمایت نننده( و  یاا گروهصنفی، 

 و ایمحل  ای،ناحی  ،ایمنطت  منهخ  اسالمی شقرااای

 ,Shieah)باشددر نشقر می اسهان منهخ  شقرااای

2003: 51).  
    

ب  دییل گسهردگی ابعاد و تغییر در ماایت مسائل شهری و    

و مهناس  با ای  تحقالت مدیریت پیچیدگی ای  مسائل 

. ای  مدیریت شامل برتقردی نقی  با للبد یمشهری جدید 

ای نقی  از عملکرد مسئل  مدیریت منالق شهری است و شیقه

یک سازمان در برتقرد با دویت مرنزی و مردم و در واقع 

نظر حکقمت محلی مد -کیالتی غیرمهمرنزساتهار تش

 اا زدایی، شهرداریاصق  تمرنز . از ای  رو، بر اساسباشد می
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ریزی اسهراتژیک و مدیریت آن، با عهده دار بقدن برنام 

 آتری  تصمیم گیرنده در امقر شهری تقااند بقد

(Razaviyan, 2002: 54) . مدیریت شهری امروزه، عالوه

ای اعما  شقد ن  با بر آشنایی با ینقن مدیریت، باید ب  گقن 

اقهصادی، بر مبنای اییقی اجهماعی و  تقج  ب  مسایل

و ب   (Shieah, 2007: 48)مشخصی ب  اعما  نتش بپردازد

گیری حکقمت محلی و شکل ت تحتق مدیریت واحد مطلقبسم

  .(Sarafi and Abdollahi, 2008: 122)در شهر ادایت شقد

 شهرداری –در عصر دیجیها  و شهراای ایکهرونیک   

اای الالعاتی سیسهم ایکهرونیک مدیریت شهری بایسهی ب  سقی

 ،(مدیریت اقشمند تراییک -تقدنار )مدیریت اقشمند

(Urban Sim ,WHAT IF,Cellular Automata)  و

محلی مسهتل و مدیریت محل  مبنا پیش برود.  اایحکقمت

( مد  مفهقمی معای  و محاس  مدیریت سنهی و 5شکل )در 

. 5 و در جدو جدید و بیان اییقی مدیریت آینده شهری

و  )مزایا+( ااتایس  تطبیتی حدود، وظایف، اتهیارات، ققتم

مدیریت سنهی و جدید شهری در ایران ( -)معای اای ضعف

 نشان داده شده است.

با تقج  ب  وضعیت گذار نشقر ایران از سنت ب  مدرنیزم   

درصد جمعیت نشقر در  70)در حا  تقسع ( و ای  ن  

دان از ای  رو اداره باشند و تققعات شهرونشهراا سان  می

پذیر اای سنهی امکانشهری با ابزار و شیقهجامع  

مطابق . (Rahnama and Keshavarz, 2010: 23) نیست

گذار از حکقمت شهری ب  صقرت مهمرنز و سلسل   5شکل

مراتبی و حرنت ب  سقی حکمروایی مطلقب و غیر مهمرنز و 

ایت مردم ساالر )رویکرد حکمروایی تقب و مهناس  با ب

 ناپذیر استبایرانیی، سیاسی و اقهصادی نشقر( امری اجهن

(. در دیدگاه جدید مدیریت شهری، تغییر نیرش 23 امان:)

علمی و روش  نسبت ب  نتش دو بخش دویهی و تصقصی 

 ی جامع  مقرد تینید است. در یرآیند تقسع 
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 مدیریت سنهی

 

 آینده مدیریت جدید

 معایب

 مدیریت بسته و متمرکز .

 تغییر مداوم ساختار مدیریت شهری .

 عدم استقالل .

 نیروی متخصص مبود. ک

ریزی بلند مدت در نبود برنامه .

 شهری مدیریت

ثر در ؤمناسووو و موو .کمبووود انوواوری

 ریزی، مدیریتبرنامه

موازی ) مدیریت پراکنده امور شهری .

  کاری(

عوودم اموواان ه و ام وواری بووی    . 

 بخشه 

و قدرت ای م گیری رابطهیتصم .

 رابری ضعیف

 زایام
. تعامل اجتماعه بیشتر در 

ندان و ام واری  وبی  شهر

 ایمحله

ریووزی . موودیریت و برنامووه

شووهر بوور اسووا  محووی   

 طبیعه 

زایه شهر با وجوود  . درآمد

 مناسو کرانه پس

. مشارکت خودجوش مردم 

 اا در انجام اعالیت

 

 

 معایب
. نبود مودیریت ی اارهوه   

 شهری

ل مدیریت و . عدم استقال

 نهاداای محله

. ضووعف نیووروی انسووانه  

 متخصص

. کمبود منابع ماله پایدار 

 و وابست ه به دولت

اای . وجود هارهوب

 بوروکراتیک اداری
. عدم تف یک رابری 

سیاسه از مدیریت 

 تخصصه 

 

 

 . مدیریت مجازی

. شوووووووووووهرداری 

 ال ترونیک 

 . شهر ال ترونیک

اووووای . سیسووووتم 

 خودکار و اوشمند

 مروایه شایسته ح. 

 و مشارکت محله

اوووووای  . ت نیوووووک

اجتموواعه و فرایووت 

سوووازی اجتمووواعه  

 مووودیریت شوووهری  
 مطلوب و پایدار

 
 

 زایام
 . مدیریت باز

 پویایه. 

 پذیریانعطاف  .

 . مشارکت مردم

. ن رش آینده ن ر و 

 سیستمه

 . بروز خالقیت

اووای . اسووتفاده از روش

اوای  علمه و ت نولوویی 

 جدید 

ی از پایی  به ریز. برنامه

 باال

 مدیریت محله شهری. 
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 مدیریت سنهی و جدید شهری در ایران (-)معای اای و ضعف )مزایا+( اامتایس  تطبیتی حدود، وظایف، اتهیارات، ققت .5ل جدو 
 (Author: 2012) 

 

 معیار ردیف
 مدیریت جدید مدیریت سنتی

 حدود، وظایف و اختیارات ( -) معایب )+( مزایا راتحدود، وظایف و اختیا ( -) معایب )+( مزایا

 محدوده قانقنی شهری اجرای ناقص * محدود *  های سازماندهیسبک 1

 ایضابط و  انعطاف پذیرمشارنهی،  عدم اسهتال  * یانعطاف ناپذیر، رابط  *  تصمیم گیریشیوه  2

 مند()ضابط ی امشارنت و ضابط   * ایرابط  ناقص و *  اجرای تصمیمات 3

 تخصص گرایی و نقآوری  * عدم تخصص گرایی *  تخصص 4

 ققی )حامی، مربی( و مثبت  * ضعیف )مرجع مایقق( *  قدرت رهبری مدیران 5

 علمی -/ تخصصیآمقزش مدون و مسهمر  * آزمایش و تطا * تجربی آموزش کاربردی 6

 ققی  * ضعیف *  نظارت 7

 االجرا منطتی و الزم  * ه و سخت گیران پیچید *  قوانین و مقررات 8

  * بخش دویهی *  نیروی محرک توسعه 9
بخش دویهی، تصقصی با مشارنت مردمی 

 و سازمانی

 ایپروژه بقرونراتیک * ایسلیت  *  الگوی انجام کار 10

  * مشارکت 11
تعامل اجهماعی بیشهر در بی  

 ایشهروندان و امکاری محل 
 یعا   *

 ریزی ادیمند و آینده نیربرنام   * یروزمرگ *  سیاست 12

 مشخص، بلند مدت  * نامعی  و متطعی *  راهبردها 13

 شفاف  * غیر شفاف *  راه کارها 14

 نلی -سیسهمی  * جزئی -ایققمی و قبیل  *  دید -تفکر 15

  * بهره گیری از منابع لبیعی *  نوع منابع 16
ننار تقسع  انسانی و تکنقیقژیکی در 

 سرمای  مایی

 گروای  * یردی *  انجام کار 17

 زیاد  * نم *  یور بهره 18

 مناس ، سیسهمی  * اینامناس ، رابط  *  توزیع منابع 19

 سایم  * غیر رقابهی *  جذب منابع 20

 سریع مشخص نبقدن درآمداا * نند *  گردش مالی 21

 باال  * پایی  *  خطر پذیری 22

 ریزی غیر مهمرنز و سنجیدهبرنام   * ریزی محدودبرنام  *  زیریبرنامه 23

 امیقن، اماانگ  * ناامیقن، نا اماانگ *  هماهنگی مدیریتی 24

 *  رهیافت 25

رایایت باال ب  پایی  در لراحی، 

اای اجرا و ارزشیابی، رایایت

شخصی و مهغیر یا بخشی در 

 اای مخهلفپروژه

*  

ر لراحی، اجرا و رایایت پایی  ب  باال د

اای جامع بر مبنای ارزشیابی، رایایت

 برنام  یاتنل

 تقج  ب  مکان و زمان گذشه   * محدودیت زمان و مکان *  زمان و مکان 26

  * توجه به محیط 27
تقج  ب  محیط لبیعی در مدیریت 

 شهری
 * 

عدم تقج  ب  محیط لبیعی و تینید بر 

 یناوری

 باز مشارنهی و مدیریت نبقد مدیریت یکپارچ  * دسهقری و ننهریی/مدیریت بسه  *  مدیریت 28

 صحیح یبردار بهره  * غلط یبردار بهره *  یبردار بهرهاصول  29

 اجهماعی دهیپاسخ  * عدم پاسخیقیی اقدامات *  دهیپاسخ 30
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 گیرینتیجهو  بحث
تاریخی  تجربیات اییقاای مهفاوت مدیریت شهری در ادوار

نشقر، نمک یراوانی ب  شناتت و تعیی  راابرداای اساسی 

ای ن  درک مدیریت شهری در دنیای امروزی دارد، ب  گقن 

بر میزان  اا آنصحیح تجربیات تاریخی ارزشمند و اسهفاده از 

ویژه تقسع  پایدار   مقیتیت اییقاای تقسع  شهری و ب

 ایزاید. شهری می

 ری با تقج  ب  پقیایی شهراا بااز آنجا ن  مدیریت شه   

ست و اتخاذ گیری مقاج  ااای مخهلف در تصمیماندیش 

نماید، بنابرای  تطبیق پیدا می تصمیمات حایهی پیچیده

تجربیات مدیریهی و جلقگیری از آزمقن و تطا و یغزش در 

تقان اا امری ضروری است، ب  لقری ن  میگیریتصمیم

مشاب  یک تلبان یا ملقان نتش سیسهم مدیریهی شهری را 

قلمداد نمقد. زیرا عرص  یعاییت شهر با شهروندان است و 

بایست بسیار علمی و نارآمد باشند. از تصمیمات نیز می

و رو است ن  شهراا را ب  عنقان یک سیسهم یکپارچ  ای 

ن  نیازمند  نمایند،ب  عنقان یک مقجقده زنده یرض می

اانیی میان عناصر مخهلف مدیریت پقیا و اقشمند برای ام

 باشند. و تعیی  و دسهیابی ب  ااداف تقد می

مدیریت شهری در ایران سابت  بسیار لقالنی تاریخی و  

اجهماعی  -ن  تحت تیثیر ساتهار سیاسی، اقهصادی مسهند دارد،

. با پیدایش اویی  نهاداای مدیریت شهر جامع  بقده است

شقرایی شهراای  دوره باسهان در دوره ماداا و مدیریت

پس از ورود شهراب دوره ساسانیان، تقد یرمان سلقنی، 

)اداره امقر  حانماسالم ب  ایران عناصر رسمی امانند 

عسس و داروغ  )امقر ، امقر اجهماعی(سیاسی(، نالنهر )

انهظامی(، قضات و عناصر غیر رسمی: روحانیقن، نظامیان، 

 بیانیر امیی  دوره قاجاری «احهسابی »شاازادگان و اداره 

. از دوره مشرولیت مدیریت شهری ب  باشدای  واقعیت می

اای )قانقن بلدی ، قانقن انجم شکل نق وارد ایران شد 

مدیریت شهری و  ایایهی و قانقن تشکیل ایاالت و والیات(

ه.ش  1328سا   درتمرنزگرا در دوره پهلقی تا ای  ن  

بات ب  اا و انجم  شهر و قصقانقن تشکیل شهرداری

شقرای ملی رسید و امچنی  در ای  دوره  مجلستصقی  

شقرای عایی  و 1342وزارت مسک  و آبادانی در سا  

 تیسیس شد. 1351شهرسازی و معماری ایران در سا  

مدیریت شهری در دوران جمهقری اسالمی ایران با    

بنیادی  نظام سیاسی نشقر و بر اساس تالش  تقج  ب  تغییر

مشارنت و دتایت مردم در اداره امقر  ایزایشبرای 

سیاست عدم تمرنز در اداره عمقمی نشقر، اداره  شهر و

مطرح شد و اویی   اساسی قانقن نشقر درشقرایی 

 1377شقرااای شهر و روسها در اسفند ماه سا   انهخابات

-ایران تحت تیثیر برنام  مدیریت شهری برگزار شد. نظام

 یحاظ ب  لقالنی ساییان لی ریزی و مدیریت مهمرنز

 ایاای پیچیدهگرگقنید و تحقالت اجهماعی، ساتهاراای

اای جهان از یحاظ با دییر نشقردر متایس   امچنی  داشه 

تتقیت حکقمت محلی، مشارنت مردمی و تمرنززدایی و 

 تری قرار دارد. در سطح پایی  مدیریت واحد شهری

 مدیر شهر ب  عنقان ساتهار -اییقی ساتهاری شقرا   

حکقمت محلی در ایران )شقرای شهر/ متنن  و شهردار 

سازی مجری ( نتش مثبهی در تقسع ، مدیریت و اماانگ

تجزی  و  ع برای دسهیابی ب  ااداف تقسع  شهری دارد.مناب

عناصر تیثیر گذار مدیریت شهری در سطقح مخهلف تحلیل 

( اای گقناگقن اا و سازمان وظایف و اتهیارات وزارتخان )

و تغییرات سطقح مدیریت شهری در رابط  با زمان )سیر 

از  تحق  مدیریت شهری در دوران سنهی، مدرن و یرامدرن

اجری شمسی ب   1285دی مهمرنز قبل از سا  اسهبدا

مطلت  قانقنی مهمرنز و مشارنهی تقدگردان/ تمرنززدایی 

گیری و نار در امر تصمیممقازی بیانیر ب  بعد( 1378

   از ای  رو، تقسع  در سطح نشقر است.ریزی برنام 

. باشدمیناپذیر  اا اجهناب وظایف و اتهیارات شهرداری

اا از یک سق، نارایی  هیارات شهرداریوظایف و ات  تقسع 

اسهراتژی  داد و از لریی، مدیریت شهری را ایزایش می

سازد. ای  امر ب   عدم تمرنز اداری دویت را محتق می

داد تا تالش تقد را بر امقر  می دویت مرنزی اجازه

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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اای  دسهیاه ریزی نالن و نظارت بر گذاری، برنام  سیاست 

تقاند با اتخاذ مرنزی می دویت د.سازاجرایی مهمرنز 

اای عدم تمرنز عمقدی، قدرت سیاسی ب  سطقح سیاست

اای اسهانی، محلی و شهری انهتا  داد و با سیاست

تقاند از مشارنت بخش تصقصی و تمرنززدایی ایتی می

 اای غیر دویهی سازمان یایه  بهره بییرد.تشکل

پیقتری اای ناماای نقی  ب  ویژه سیسهمبا ظهقر یناوری   

 ریزی و پشهیبانی اقشمنداای برنام سیسهمو ب  تبع آن انقاع 

،  Urban Simریزی و مدیریت شهری امانند:برنام 

WHAT IF ،Cellular Automata  مدیریت مشارنهی و و

اای مرتبط شهری، ارائ  سایر سیسهم( و ITالالعاتی)

اای نقی  در شهراای ایکهرونیکی مانند ب  شیقه تدمات

گیری نقع تدمت در شهر سئق  و تصمیم 500ائ  بیش از ار

اا جهت ارائ  تدمات ب  شیقه ایکهرونیکی و...، دویت

رو در شهراای ایران نیازمند ایجاد مدیریت نقی  و پیش

تغییرات و اصالحات مهنقع در ابعاد و ساتهاراای علمی و 

ای اجرایی است ن  تحتیق حاضر ای  وضعیت را در متایس 

رود، تی نشان داد. اما ارچ  ب  سمت جلق زمان پیش میتطبی

اای چشم انداز مدیریت شهری با وجقد زیرساتت

ب  شبک ، بسیاری از  انایکهرونیکی و دسهرسی شهروند

مدیریت شهری »تدمات ایکهرونیکی رو ب  تقسع  نیازمند 

اسهند. بر ای  اساس پژواش حاضر، تقج  ب  « اقشمند

را ب  عنقان بسهر تقسع  شهری و « مدیریت شهری اقشمند»

اای علمی و اجرایی ضرورتی اجهناب ناپذیر، برای پژواش

 نماید. امقر شهری ملزوم می

 راهکارها

ساتهاراای سازمانی و اداری  پژواش، نهایج با تقج  ب 

و امچنی  با تقج  ب  تحتیق  مبانی نظری ،مقجقد در ایران

 ا حقزه و مسائلاای مرتبط باای اتیر یناوریپیشریت

اای زیر برای یعاییت اجرایی مدیریت شهری، پیشنهادات

 گردد:سازی مدیریت شهری بیان مینارآمد

 ایزامات قانقنی و  تشکیل مدیریت یکپارچ  واحد شهری(

 ؛نارنردی(

  نظر در ساتهار  تجدید اصالح مدیریت شهری در نشقر با

ریت شهری اای دویهی دتیل در مدی تشکیالت سازمانی دسهیاه

ط با بمرت یاا دسهیاهاا و اماانیی و مذانرات بی  سازمان و

 ؛مدیریت شهری در نشقر

 اای پژواشی و آمقزشی در زمین  مدیریت انجام یعاییت

 ؛شهری

 گذاری و  اا در امر قانقنواگذاری اسهتال  نامل ب  شهرداری

 ؛ماییو  و ضقابط در امقر اداری، حتققی یمش تطتعیی  

 بهبقد نیفیت  /اا اای اجرایی شهرداریییتارتتای ظر

 ؛اا و عملکرداای مدیریت شهریسیاست

 اای برقراری تیمی  اجهماعی یا اسهفاده از اییقاا و شیقه

اای نم درآمد( حمایت اجهماعی )دسهییری اقشار و گروه

مدیریت جدید  -مدیریت سنهی در مدیریت جدید شهری

ت سنهی اسهفاده بنماید شهری از عناصر سازنده و پقیای مدیری

  ؛اای اتالقی، مذابی و یرانیی()سنت

  اای راابردی شهرلرح -ریزی راابردیبرنام CDS؛ 

  ؛ب  مدیریت شهری جامع و سیسهماتیکدیدگاه برتقرد و  

  امزمان شدن مدیریت شهری با یناوری و مدیریت جدید و

 ؛ریاای و یرانیی -ارائ  و تقزیع تدمات اجهماعی

 ل  مشارنت یعا  شهروندان بر اساس اصق  تشقیق و ج

آگاای ء دادن  ارتتا مداری و دمقنراسی مشارنهی با شهروند 

شهرنشینی، مردم از حتقق شهروندی تقد، ترویج یرانگ 

شهری،  ریزی مدیریت و برنام   ارتتای آگاای مردم در زمین 

اای اای قانقنی جهت نظارت مردمی بر یعاییت ایجاد مکانیزم

 ؛ااشهرداری /محلی مدیریت

 جذب مشارنت نهاداای غیر دویهی، مردمی و بخش 

اا و تصقصی از لریق اقدامات قانقنی برای ایجاد تشکل

 ؛تتقیت نهاداای غیر دویهی

 گیری، اجرا و نظام تخصیص تمرنززدایی در سطقح تصمیم

 ؛منابع
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 جذب مشارنت عمقمی و ایجاد شرایط مناس  جهت 

 ؛«ت شهریمشارن»اای اجرای یعاییت

 ؛تحق  ققانی  و ضقابط اداره شهر و شهرداری 

 ؛اا تتقیت روابط مهتابل بخش تصقصی و شهرداری  

  ؛ریزی شهری و مدیریت شهریپیقند و تیثیر بخشی برنام 

  ایجاد حس مسقوییت اجهماعی و احساس تعلق ب  جامع  

 ؛ )اعهماد مهتابل(

   شهریایجاد سلسل  مرات  شهری از منطت  شهری تا محل 

 ؛ )مدیریت شهری محل  مبنا(

 عما  مدیریت شهری عتالیی و علمی )اسهفاده از ا

اای مخهلف شهری و اای جدید در سیسهم یناوری

 ؛ مدیریت شهری(

  اای مدیریت شهری با شرایط یرانیی سازی لرح مهناس

  ؛و اجهماعی

 تقانایی نیروی  ایزایشدر مدیریت شهری و  ییگرا تخصص

 ؛ااینارننان شهردار

  ریزی و  آمقزش نیروی انسانی در جهت مدیریت، برنام

تدمات رسانی  اای صحیح اجرایی و امچنی  انهخاب روش

 ؛در مدیریت شهری

 گیری مرتبط بااای پشهیبانی تصمیماسهفاده از سیسهم 

،  Urban Simامانند:ریزی و مدیریت شهری برنام 

WHAT IF ،Cellular Automata تبط و سایر مقارد مر

اا با مدیریت تتقیت و ارتتاء ارتباط میان بخشی سازمان

 ؛شهری

   ایزایش امکاری بی  بخشی )بی  سازمانی( و اصالح ققانی

جهت تسریع در انجام امقر در راسهای مدیریت یکپارچ  

  ؛ااناری شهری و جلقگیری از دوباره

 مدیریت یکپارچ  و واحد یتقانمندسازسازی و  نارآمد 

 ؛روابط میان عناصر شهری سازیاماانگریق شهری از ل

 اا و الالعات جامع یا ب  عبارتی انباره تشکیل بانک داده

 ناوی و سیسهم داده (Data warehouse)الالعات شهری 

(Data Mining)  اقشمند شهری ب  منظقر تتقیت سیسهم

 ؛مدیریت نقی 

 دار(  اا و الالعات زمی  مرجع )مخهصاتتشکیل بانک داده

اا و الالعات مخهلف سطح ناس  با دنیای واقعی، از دادهمه

 اای زمی  مرجع در سیسهم الالعاتشهر و مااقاره

  .(GIS)جغراییایی
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