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مختلف است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در 
این جلد موضوع “گردشگری شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب 
مشتمل بر مواردی همچون؛ اصول و مبانی توسعه شهری، مدیریت توسعه شهری، 
انواع حکومت های محلی و ارکان آن، نقش برنامه ریزی و مدیریت در شهرداری و 
برنامه ریزی و مدیریت سازمانی می باشد. همچنین فرآیند برنامه ریزی و تصمیم سازی، 
کنترل و نظارت، بهره وری و مشکالت مدیریت و برنامه ریزی در شهرداری های کشور 

و راهکارهای بهبود آن از دیگر محورهای این کتاب است.
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سخن�آغازین
در جهان کنونی سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زندگی  سبک  و  پیرامون  محیط  در  که  است  شتابان  حدی  به  فن آوری  و  محیطی  زیست 
به  رو  و  گسترده  نیازهای  کنار  در  تغییرات  این  است.  گذارده  عمیقی  تاثیرات  افراد،  همه 
گسترده،  سبز  فضای  پاك،  و  روان  نقل  و  حمل  همچون؛  زمینه هایي  در  شهروندان  تزاید 
فضاهای شهری مطلوب، بهداشت مناسب محیط شهری، ایمنی و ... از یک سو و مسایل، 
مشکالت، چالش ها و فرصت های باقیمانده از قبل در شهرها از سوي دیگر، صاحب نظران 
به مدیران و دست اندرکاران  آنها  با  بر آن داشته که رویکردهای جدیدی را در مواجهه  را 
مدیریت و برنامه ریزی شهری پیشنهاد نمایند. از جمله این رویکردها می توان به شهرهای 
پایدار، شهرهای هوشمند، شهرهای دانش بنیان، شهرهای خالق، شهرهای تاب آو، شهرهای 
دوستدار محیط زیست و مواردي از این قبیل اشاره نمود که متاثر از مبانی فکری و اندیشه ای 

ایده پردازان و صاحب نظران، در مواجهه با نیازهای جدید، تبیین و عملیاتی شده اند.
از اصلی ترین بازیگران در تحقق رویکردهای جدید در شهرها، مدیران و کارشناسان 
هر  سرمایه  اصلی ترین  کارآمد،  و  توانمند  انسانی  نیروی  که  چرا  هستند.  شهری  مدیریت 
دستگاه و سازمان است و در واقع این سرمایه انسانی با مجموعه ای از دانش ها و مهارت ها 

است که می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان نقش اساسی داشته باشد.
مدیریت شهري  زمینه  در  کاربردي  آموزش هاي  ارایه  در  اقدامات شاخص  از جمله 
و شهرسازي مي توان به مجموعه کتاب هایي که به عنوان "راهنماي عمل شهرداري ها" در 
برخي از کشورهاي جهان تهیه مي شود، اشاره نمود. هدف از تدوین این گونه کتاب ها، ارایه 
آموزش هاي کاربردي، به شیوه ترویجي و مبتني بر شرایط، ویژگي ها، ضوابط و مقررات هر 

کشور در زمینه هاي مختلف و مرتبط با مدیریت شهر و شهرسازي است.  
و  وظایف  راستای  در  نیز  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  این رو  از 
مأموریت های خود درخصوص توانمندسازی مدیران و کارشناسان مجموعه بزرگ مدیریت 
شهری کشور و افزایش دانش در این حوزه، در آستانه ورود به قرن جدید شمسی، اقدامات 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  گسترده ای  برنامه هاي  و 
تهیه محتواهای علمی تحت عنوان "کتاب سبز 1400" )راهنمای عمل شهرداری ها( مشتمل 
مشارکت  با  که  می باشد  شهر  مدیریت  و  با شهرسازي  مرتبط  زمینه هاي  در  و  جلد   20 بر 
صاحب نظران و اساتید دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است. امید است این اقدام، گام موثري 

در ارتقاي سرمایه های انسانی شاغل در مدیریت شهری کشور باشد.
در پایان الزم است از زحمات و تالش های همه کسانی که در تهیه این آثار ارزشمند 

همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
مهدی جمالی نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور



سخن�ناشر

ــؤولیت ها  ــی، دارای مس ــی غیردولت ــای عموم ــوان نهاده ــه عن ــهرداری ها ب ش
ــف  ــه وظای ــه نحوی ک ــند. ب ــف می باش ــای مختل ــی در زمینه ه ــف گوناگون و وظای
ــوع  ــات متن ــه خدم ــا ارای ــهر ت ــزی ش ــت گذاری و برنامه ری ــطوح سیاس ــا از س آنه
ــماند،  ــت پس ــبز، مدیری ــای س ــل، فض ــل و نق ــای حم ــهروندان در زمینه ه ــه ش ب
فضــای ســبز، بهداشــت محیــط شــهری، ایمنــی و مدیریــت بحــران، امــور اجتماعــی، 
فرهنگــی و اقتصــادی را در بــر می گیــرد. از اینــرو برنامه ریــزی بــرای توانمندســازی 
مدیریت هــای شــهری، زمینــه توســعه شــهر در ابعــاد مختلــف و بــه تبــع آن افزایــش 
ــای توانمندســازی  ــن محوره ــی آورد. از اصلی تری ــم م ــت شــهروندان را فراه رضای
مدیریت هــای شــهری، ارتقــاي ســطح دانــش دســت انــدرکاران و کارشناســان ایــن 
ــه آن  ــا تولیــد و نشــر یافته هــای علمــی و آموزشــی ب حــوزه اســت کــه می تــوان ب

دســت یافــت.
کمبــود منابــع علمــی و آموزشــی در دهــه1370،  ایــن مرکــز را بــر آن داشــت 
ــت  ــف مدیری ــای مختل ــب در حوزه ه ــار کت ــوا و انتش ــه محت ــه تهی ــبت ب ــا نس ت
شــهری، اقــدام نمایــد. از مجموعــه کتابهایــی کــه در آن دهــه انتشــار آن آغــاز شــد، 
کتــاب ســبز شــهرداری ها بــود کــه ســیزده جلــد آن منتشــر شــد و مــورد اســتقبال 
ــدد  ــای متع ــه چاپ ه ــا ب ــک از آنه ــه و هری ــرار گرفت ــی ق ــی و اجرای ــز علم مراک
ــر اســاس الگوهــای رایــچ در ســطح کشــورهای دیگــر از  رســید. ایــن مجموعــه ب
جملــه کتــاب ســبز تهیــه شــده توســط انجمــن شهرســازان آمریــکا، APA  تدویــن 

و چــاپ شــده بــود.
ــب موصــوف و  ــوای کت ــد نظــر در محت ــه تجدی ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب حــال ب
ــزي  ــز مطالعــات برنامه ری ــد، مرک ــات علمــی جدی ــش و ادبی ــد دان ــه منظــور تولی ب
شــهري و روســتایي، مجـــموعه کتــاب�ســبز��1400)راهنمــای�عمــل�شــهرداری�ها(�را 

در بیســت عنــوان بــه شــرح ذیــل تهیــه و منتشــر نمــوده اســت؛
1- شهرسازی                                                

2- کاربری زمین شهری



3- حمل و نقل شهری
4- نظام مراکز شهری و فضای مسکونی 

5- طرحهای شهری 
6- ساخت و سازهای شهری

7- مدیریت پسماندهای شهری 
8- تاسیسات شهری 
9- فضای سبز شهری

10- تسهیالت شهری )فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی( 
11- مدیریت شهری 
12- تجهیزات شهری

13- گردشگری شهری 
14- مدیریت  و برنامه ریزی

15- مدیریت ایمنی محیط شهری
16- مدیریت بهداشت شهری

17- پیاده رو سازی و پیاده راه سازی
18- بودجه و بودجه ریزي در شهرداري ها 

19- شهر هوشمند
20- شهر خالق

در پایــان شایســته اســت از اســاتید و کارشناســان فرهیخته اي کــه در بازنگري، 
تهیــه و تدویــن ایــن مجموعــه همــکاری داشــته اند و همچنیــن کارشناســان ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور و ایــن مرکــز کــه بــا نظــرات خــود بــر غنــای 

ایــن مجموعــه افزودنــد، تشــکر و قدردانــی نماییم.
انتشارات�



چکیده
ــدف  ــا ه ــهرداري ها(، ب ــل ش ــاي عم ــبز�1400" )راهنم ــاب�س ــه "کت مجموع
تدویــن بنیان هــای نظــری و عملــی برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری تهیــه و تدویــن 
ــه  ــت ک ــي اس ــاب آموزش ــد کت ــر 20 جل ــتمل ب ــه مش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش
مي کوشــد تــا بــه تناســب وظایــف شــهرداری ها، محتواهــاي آموزشــي مــورد نیــاز را 

ــد.  ــه نمای ــب ارائ ــه مخاط ــه جامع ــف ب ــاي مختل در زمینه ه
ــم  ــش عل ــازی، پیدای ــف شهرس ــامل تعاری ــه، ش ــن مجموع ــت ای ــد نخس جل
شهرســازی در عصــر حاضــر، عوامــل مؤثــر بــر شهرســازی، رشــته ها یــا شــاخه های 
اصلــی شهرســازی )یعنــی برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری، برنامه ریــزی 
محیطــی و برنامه ریــزی منطقــه ای( اســت و رابطــه ایــن رشــته ها را بــا مبانــی علمــی 
ــا  ــه، گرایش ه ــت. در ادام ــته اس ــث گذاش ــه بح ــی ب ــدی و فضای ــزی کالب برنامه ری
ــن  ــن در ای ــای نوی ــهری و نگرش ه ــی ش ــزی و طراح ــی برنامه ری ــول اساس و اص

ــان شــده اســت. خصــوص بی
جلدهــای دوم تــا چهــارم ایــن مجموعــه، بــه تشــریح نظام هــای بنیــادی 
ــن  ــری زمی ــم کارب ــث مه ــه بح ــد دوم ب ــد. در جل ــهری می پردازن ــزی ش برنامه ری
ــاب  ــن کت ــه شــده اســت. در ای ــزی شــهری پرداخت ــان برنامه ری ــوان بنی شــهری به عن
همچنیــن مطالبــي درخصــوص منطقه بنــدي و حریــم شــهر بــه مخاطــب ارایــه شــده 
اســت. در جلــد ســوم کــه موضــوع آن، نظــام ارتباطــات و حمل و نقــل شــهری اســت، 
حمــل و نقــل از دیــدگاه برنامه ریــزی شــهری و در رابطــه بــا موضــوع کاربــری زمیــن 

ــه اســت.  ــرار گرفت شــهری و مســائل انســانی مــورد بحــث و تحلیــل ق
برنامه ریــزی مراکــز شــهری، یکــی از اساســی ترین مســائل برنامه ریــزی و 
طرح ریــزی شــهری اســت کــه هویــت و شــخصیت شــهرها بــه چگونگــی و کیفیــت 
کارکــردی و کالبــدی آن هــا مربــوط می شــود. ایــن موضــوع در بخــش نخســت جلــد 
ــری  ــام کارب ــای مســکونی، نظ ــام تشــکیل محله ه ــده اســت و نظ ــرح ش ــارم مط چه
ــد  ــن جل ــش دوم ای ــکونی در بخ ــای مس ــای فض ــخصات و معیاره ــکونی و مش مس

مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. 



ــی  ــری و عمل ــول نظ ــوان اص ــاب، به عن ــد اول کت ــار جل ــي چه ــور کل ــه ط ب
شهرســازی، پایــه و مبنــای ســایر بخش هــا محســوب می شــود.

ــه  ــد، تاریخچ ــن جل ــت. در ای ــم اس ــد پنج ــوع جل ــهری، موض ــای ش طرح ه
ــد  ــهری مانن ــای ش ــواع طرح ه ــه ان ــخصات تهی ــران، مش ــهری در ای ــزی ش برنامه ری
ــث  ــی از مباح ــده اند. یک ــی ش ــا بررس ــایر طرح ه ــادی و س ــرح ه ــع، ط ــرح جام ط
ــالغ و  ــل اب ــهری و مراح ــای ش ــه طرح ه ــد تهی ــی فراین ــش، چگونگ ــن بخ ــم ای مه
ــران  ــازی در ای ــردی شهرس ــمی و کارب ــه رس ــه جنب ــه ب ــت ک ــا اس ــرای طرح ه اج

ــت. ــه اس پرداخت
ــط،  ــل، ضواب ــامل: مراح ــه ش ــاز ک ــرل ساخت و س ــام کنت ــه نظ ــم، ب ــد شش جل
ــاع و  ــم، ارتف ــی، تراک ــت، ایمن ــای حفاظ ــاختمان، معیاره ــرل س ــای کنت آیین نامه ه

ــردازد. ــت، می پ ــط اس ــالمت محی ــهر و س ــیمای ش ــرل س ــا در کنت ــش آن ه نق
جلــد هفتــم، شــامل برنامه ریــزی و مدیریــت بهداشــت و نظافــت شــهری اســت. 
ــت  ــا و مدیری ــا، معیاره ــه ي:  روش ه ــهرداری ها در زمین ــف ش ــد وظای ــن جل در ای
جمــع آوری، دفــع و بازیافــت پســماند مطــرح شــده اســت. یکــی از مباحــث بســیار 
جدیــد در ایــن بخــش، پاکیزگــی و نظافــت شــهری اســت کــه نقــش شــهرداری ها را 

ــازد. ــخص می س ــهری، مش ــت ش ــت محیط زیس ــوب حفاظ در چارچ
در جلــد هشــتم، مبانــی مکان یابــی، برنامه ریــزی و مدیریــت تأسیســات شــهری 
ــار و  ــوه و تره ب ــن می ــتارگاه، میادی ــتان، کش ــامل؛ گورس ــه ش ــت ک ــده اس ــرح ش مط

پایانــه اســت و همچنیــن وظایــف شــهرداری در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت.
ــرار داده و  ــبز شــهری را محــور بحــث ق ــای س ــت فضاه ــم، مدیری ــد نه در جل
ــعه،  ــهرداری ها در توس ــی ش ــگاه قانون ــزی، جای ــی برنامه ری ــي مبان ــه بررس در آن ب
بهســازی و نگهــداری فضاهــای ســبز، پارك هــای شــهر و پیرامــون شــهری بــا توجــه 
ــای  ــه  روش ه ــرح و ب ــی مط ــرایط اقلیم ــا ش ــه ب ــان در رابط ــی گیاه ــه گونه شناس ب

ــه شــده اســت. ــز پرداخت ــاری، کاشــت و نگهــداری نی آبی
ــی-  ــای فرهنگ ــت فضاه ــزی و مدیری ــهرداری ها در برنامه ری ــن ش ــف نوی وظای
تفریحــی در زمینــه کتابخانه هــای شــهری، زمین هــای ورزشــی و تفرجگاه هــای 



ــان  ــه تفصیــل بی ــا عنــوان تســهیالت شــهری ب طبیعــی پیرامــون شــهرها در جلــد دهــم ب
ــت. ــده اس ــث ش ــز بح ــا نی ــزی آن ه ــای برنامه ری ــی و معیاره ــط مکان یاب ــده و ضواب ش
جلــد یازدهــم دربــاره اصــول و مبانــی مدیریــت شــهری بحــث می کنــد و شــامل دو 
بخــش اســت: بخــش اول بــه تبییــن اصــول نظــری و عملــی مدیریــت شــهری و فراینــد 
ــی و اداری  ــت مال ــش دوم، مدیری ــه و در بخ ــی آن پرداخت ــاد اجرای ــری و ابع تصمیم گی
ــائل  ــرح مس ــش ط ــن بخ ــم ای ــث مه ــی از مباح ــت. یک ــده اس ــرح ش ــهرداری ها مط ش
ــنهادهای  ــه ي پیش ــی و ارائ ــای علم ــن پژوهش ه ــاس جدیدتری ــر اس ــهری ب ــت ش مدیری

ــه اســت. ــن زمین اصالحــی در ای
جلــد دوازدهــم ایــن مجموعــه بــه لــوازم و تجهیــزات فضاهــای شــهری تحــت عنــوان 
تجهیــزات شــهری می پــردازد. در ایــن مبحــث بــا تأکیــد بــر طراحــی فضاهــای شــهری و 

بهبــود کیفیــت محیطــی، ویژگی هــا و معیارهــای زیباســازی شــهری تبییــن گردیده انــد.
ــد شــده  ــاب تاکی موضــوع جلــد ســیزدهم، گردشــگرِی شــهری اســت و در ایــن کت
اســت کــه موضــوع گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، مســتلزم تأمیــن فضاها، تأسیســات 
و امکانــات گوناگــون بــرای گردشــگری اســت. عــالوه بــر شــهروندان یــک شــهر، ســایر 
مــردم کشــور و حتــی مــردم جهــان بــرای گــذران اوقــات فراغــت و آشــنایی بــا فرهنــگ 
ملــل، عالقمنــد بــه ســفر بــه شــهرها و ســیاحت میــراث ملــی و میــراث فرهنگــی هســتند. 
مســئله گردشــگری شــهری امــروز یکــی از شــاخه های اقتصــاد، اشــتغال و توســعه بشــمار 

مــی رود.
ــا توجــه بــه مشــکالت  موضــوع جلــد چهاردهــم، مدیریــت و برنامه ریــزی اســت. ب
ــا مســائل  ــران  کــه ب متعــدد و پیچیــده مدیریــت شــهری به ویــژه در کشــورهایی ماننــد ای
جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی روبــرو هســتند، آگاهــی بــه وجــوه مختلــف مدیریــت و 
برنامه ریــزی ضــروری اســت. در ایــن کتــاب مشــکالت مدیریــت و برنامه ریــزی،  روش هــا 
و معیارهــای مناســب برنامه ریــزی و مدیریــت در ارتبــاط بــا یکدیگــر معرفــی می شــوند.
ــی محیــط شــهری اســت کــه امــروزه آن را  ــد پانزدهــم، مدیریــت ایمن موضــوع جل
ــل؛  ــی نشــده از قبی ــد. بحــران، رخدادهــای پیش بین ــز می نامن ــت بحــران شــهري نی مدیری
ــات  ــاکنین و تاسیس ــهرها، س ــه ش ــت ک ــوزی و ... اس ــان، آتش س ــه، طوف ــیالب، زلزل س
ــن  ــدف ای ــازد. ه ــا وارد می س ــه آن ه ــنگینی ب ــوده و آســیب های س ــد نم شــهری را تهدی
ــرای  ــی ب ــای مدیریت ــد و  روش ه ــر، تهدی ــات خط ــا موضوع ــنایی ب ــاب، آش بخــش از کت



ــت. ــا آنهاس ــه ب ــی و مقابل پیش بین
مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری موضوعــي اســت کــه در جلــد شــانزدهم بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. شــهرها بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی روز 
ــا زمینه هــای  بــه روز آلوده تــر شــده و ســالمتی شــهروندان را تهدیــد می کننــد. آشــنایی ب
مختلــف آلودگــی و آگاهــی از  روش هــای نویــن مقابلــه بــا آلودگــی، بهداشــت شــهرها را 

تضمیــن خواهــد کــرد.
ــهرها  ــردازد. ش ــهری می پ ــای ش ــاده رو و پیاده راه ه ــوع پی ــه موض ــم ب ــد هفده جل
ــینی  ــل ماش ــت. حمل و نق ــف اس ــکال مختل ــه اش ــهروندان ب ــرور ش ــور و م ــل عب مح
ــوده  ــز نم ــوارد تهدید آمی ــی م ــگ و در برخ ــاده، تن ــت پی ــرای حرک ــا را ب ــج فض به تدری
ــر  ــا از نظ ــادگان در خیابان ه ــرور پی ــور و م ــزی عب ــرایط، برنامه ری ــن ش ــت. در ای اس
ــاب، ضمــن  ــن بخــش از کت ــه اســت. موضــوع ای ــت یافت ــی و آســایش بســیار اهمی ایمن
ــهری را  ــزی ش ــی و برنامه ری ــتانداردهای طراح ــط و اس ــا، ضواب ــت پیاده راه ه ــرح اهمی ط

مشــخص می ســازد. 
جلــد هجدهــم بــه موضــوع بودجــه و بودجه ریــزي در شــهرداری ها پرداختــه اســت. 
ــهرداری ها،  ــب در ش ــی مناس ــزی مال ــراي برنامه ری ــي ب ــاب راهنمای ــن کت ــدف از ای ه
ــی  ــای مال ــق ابزاره ــا از طری ــت ها و برنامه ه ــردن سیاس ــاده ک ــای پی ــی از  روش ه آگاه
ــهرداری  ــدت ش ــدت و بلندم ــان م ــزی می ــتای برنامه ری ــالیانه در راس ــدی س و بودجه بن
ــات  ــا و امکان ــا محدودیت ه ــهری را ب ــران ش ــی، مدی ــزی مال ــای برنامه ری ــت. راهنم اس

ــازد. ــنا می س ــوزه آش ــن ح ــزی در ای برنامه ری
ــه  موضــوع جلــد نوزدهــم، یعنــی شــهر هوشــمند، دارای دو بعــد اســت. یکــی جنب
تکنولــوژی اداره و مدیریــت توســعه شــهری اســت کــه به عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت 
ــری و  ــاد کارب ــهر در ابع ــمند ش ــد هوش ــر آن رش ــه دیگ ــد و جنب ــل می کن ــرل عم و کنت

ــده و آشــفته مطــرح می شــود.  ــل رشــد پراکن ــه در مقاب عملکــردی اســت ک
ــائل و  ــواع مس ــوع ان ــل وق ــهرها مح ــت. ش ــالق اس ــهر خ ــتم، ش ــد بیس ــوان جل عن
مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و به ویــژه محیطــی هســتند کــه بســیاری از ایــن 
مســائل راه حــل فــوری و کوتاه مــدت ندارنــد. بــرای احیــای زندگــی، رونــق اقتصــادی و 
ارتقــای نشــاط فرهنگــی شــهرها، نیازمنــد راه حل هــای خالقانــه ی گوناگونــی هســتیم تــا 

بتوانیم بر مشکالت شهری فائق آییم. 
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ــان  ــژه در شــهرهای جه ــور شــهری، به وی ــت ام ــا معاصــر، مدیری در دنی
ــدی،  ــتابان کالب ــترش ش ــت و گس ــدی جمعی ــش تصاع ــا افزای ــه ب ــوم ک س
تقاضــای فزاینــده ي خدمــات نویــن شــهری و منابــع مالــی و درآمــدی ناپایــدار و 
غیرقابــل اتــکا و بســیاری مشــکالت دیگــر مواجه انــد وظیفــه ای بســیار دشــوار 
ــرای آن قابــل تصــور نیســت. و ســرگیجه آور محســوب می شــود کــه پایانــی ب
ــر  ــهری و در اث ــه ش ــعه ي بی روی ــا توس ــویی ب ــهری از س ــران ش مدی
ــت  ــر دس ــوی دیگ ــتند و از س ــهرها رودررو هس ــه ش ــد ب ــای جدی مهاجرت ه
بــه گریبــان مســایل و مشــکالت حــادی هســتند، همچــون بحران هــای 
زیســت محیطی )آلودگی هــا، ســیل، انبــوه زبالــه، فاضالب هــای ســرگردان 
و...(، بیــکاری، فقــر و بدمســکنی و کمبــود زیرســاخت های شــهری؛ به طــوری 
ــداف  ــم اندازها و اه ــه چش ــیدن ب ــرای اندیش ــی ب ــت و مجال ــر فرص ــه کمت ک
ــرای حــل مشــکالت باقــی می گــذارد.  مطلــوب و اقــدام ریشــه ای و بنیادیــن ب
ــهری  ــده ي ش ــکالت پیچی ــایل و مش ــا مس ــتر ب ــه بیش ــهری هرچ ــت ش مدیری
ــکالت و  ــت مش ــی و موق ــل مقطع ــی، ح ــوی روزمرگ ــود؛ به س ــه می ش مواج

بی برنامگــی، کشــیده می شــوند. آن،  از  مهم تــر 
ــهری،  ــت ش ــکالت مدیری ــینی و مش ــد شهرنش ــز رون ــا نی ــور م در کش
ــعه ي  ــو توس ــابهت دارد. در یک س ــوم مش ــان س ــورهای جه ــا کش ــش ب کم وبی
بی رویــه ي شــهرها و رونــد شــتابنده شهرنشــینی و مشــکالت پیچیــده و 
فزاینــده ی شــهری قــرار دارد و در ســوی دیگــر محدودیت هــای حقوقــی 
ــات و  ــز و تأسیس ــی ناچی ــع مال ــص، مناب ــانی متخص ــروی انس ــی، نی و قانون
ــه  ــه اســت. ب ــرار گرفت ــی، پیــش روی او، ق ــزات شــهری فرســوده و نا کاف تجهی
ایــن ترتیــب و در عمــل تــالش مدیریــت شــهری، امکانــی بــرای برنامه ریــزی 
ــردی توســعه ي شــهر،  ــن اهــداف راهب میان مــدت و درازمــدت، تعییــن و تدوی
ــهر و  ــعه ي ش ــر در توس ــف مؤث ــای مختل ــازمان ها و نهاده ــازی  س هماهنگ س
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چشــم انداز های توســعه ي پایــدار شــهری، باقــی نمی گذارنــد.
در ایــن مبحــث تــالش شــده مســایل و موضوعــات و معضــالت 
برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری، مطــرح شــوند و بــه تجــارب جهانــی اشــاره 
ــهرهای  ــت ش ــا وضعی ــب ب ــای متناس ــردی و راه حل ه ــات راهب ــردد و امکان گ
ــای  ــهرداری ها و اعض ــان ش ــئولین و کارشناس ــا مس ــوند. ت ــرح ش ــور، مط کش
ــت  ــزی و مدیری ــن در برنامه ری ــای نوی ــا مباحــث و رویکرده ــهر ب ــورای  ش ش
شــهری آشــنایی بیشــتر پیــدا کننــد و راه حل هــای محلــی و طــرز تفکــر نویــن 

در شــهرداری ها را پی ریــزی نماینــد.
بــرای ایــن منظــور، ابتــدا در فصــل اول اصــول و مبانی مربوط بــه مدیریت 
و برنامه ریــزی مطــرح می گــردد در فصــل دوم بــرای تبییــن نقــش برنامه ریــزی 
ــزی در  ــات برنامه ری ــای الزام ــه ضرورت ه ــت ب ــهری، نخس ــت ش در مدیری
شــهرداری اشــاره می شــود و ســپس ســازوکار و تجــارب برنامه ریــزی و 
ــرد. در فصــل ســوم شــیوه ها و روش هــای  ــرار می گی مدیریــت مــورد بحــث ق
مدیریــت شــهری و تجــارب کشــورهای جهــان ســوم و روابــط میــان »وظایــف«، 

ــت«، بررســی می شــود. ــه« و »مدیری »برنام
ــه  ــزی در رابط ــد برنامه ری ــازی و فراین ــری، تصمیم س موضــوع تصمیم گی
ــارم  ــل چه ــهری در فص ــت ش ــه ي مدیری ــب در عرص ــری مناس ــا تصمیم گی ب
مــورد بحــث قــرار می گیــرد و مراحــل برنامه ریــزی و تصمیم گیــری نیــز 
معرفــی می شــود. کنتــرل و نظــارت در مدیریــت و برنامه ریــزی نقــش پایــه ای 
دارد و تحقــق برنامــه و اجــرای تصمیمــات مســتلزم کنتــرل و نظــارت اســت. بــه 
همیــن جهــت ایــن مبحــث در مدیریــت و برنامــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
ــرل و  ــال کنت ــی اعم ــایل و چگونگ ــات و مس اســت. در فصــل پنجــم موضوع

ــود. ــرح می ش ــارت مط نظ
ــوم  ــه مفه ــه ب ــت و برنام ــره وری در مدیری در فصــل ششــم موضــوع به
اســتفاده ي بهینــه از منابــع در ســه زمینــه مــورد بحــث قــرار می گیــرد: بهــره وری 
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ــل و  ــزات عل ــی و تجهی ــع مال ــره وری مناب ــان و به ــره وری کارکن ــت، به مدیری
ــت  ــزی و مدیری ــد برنامه ری ــایی ها دررون ــکالت و نارس ــش مش ــه ي پیدای زمین
ــی  ــم ارزیاب ــه در فصــل هفت ــی اســت ک ــز اهمیت شــهری کشــور موضــوع حائ
بهبــود مدیریــت و  بــرای  مناســب  راهکارهــا و توصیه هــای  می شــود و 

برنامه ریــزی در شــهرداری های کشــور در فصــل هشــتم ارائــه می گــردد.
 ایــن بخــش از کتــاب ســبز، راهنمــای شــهرداری ها بــا همــکاری 
پژوهشــگر ارجمنــد مهنــدس کیومــرث مســعودی تهیــه و تدویــن شــده اســت. 
ــای توســعه ي شــهری  ــا و برنامه ه ــه طرح ه ــدس مســعودی ســال ها در تهی مهن
ــا  ــه طرح ه ــق تهی ــواره از طری ــته و هم ــکاری داش ــاور هم ــان مش ــا مهندس ب
ــک  ــنایی نزدی ــزی آش ــت و برنامه ری ــه مدیری ــهرداری ها در زمین ــایل ش ــا مس ب
ــرث  ــدس کیوم ــه اســت. در اینجــا بایســتی از کوشــش های پژوهشــی مهن یافت

ــی شــود. مســعودی قدردان

احمد�سعیدنیا
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اصول،�تعاریف�و�مبانی

در�این�فصل�اصول،�مبانی�و�تعاریف�مربوط�به�مدیریت،�برنامه�ریزی�و�اجرا،�در�دو بخش�بررسی�
شده اند:

الف:�تعاریف،�مفاهیم�و�مقوالت�اساسی،�شامل�حکومت�محلی،�منطقه�ای�و�ملی�ـ�شهرداری�ـ�
شورای�شهر�ـ�مدیریت�شهری�ـ�برنامه�ریزی�شهری�ـ�مشارکت�شهری�ـ�بودجه�و�برنامه�مالی

ب:�مدیریت،�برنامه�و�اهداف�برنامه�نوین،�شامل�مدیریت�برنامه توسعه�شهری ـ سیاست�شهری�ـ�
اهداف�توسعه

توســعه�ي�شــهری�و�ضــرورت�رویکــرد�عملــی�بــه�مدیریت،�ســازمان�
ــزی و�برنامه�ری

�امــروزه بــا توســعه ي کالبــدی شــهرها، رشــد فزاینده جمعیتــی آن هــا و پیچیدگی 
ســاختار شــهری وظایــف ســازمان مســئول شــهرداری یــا  ســازمان های مؤثــر در 
اداره و توســعه ي شــهری )تحــت عنــوان مدیریــت شــهری(، از مقیــاس وظایــف 
معمــول و متــداول فراتــر رفتــه اســت. مراکــز جمعیتــی از کانون هــای شــهری 
کوچــک و متوســط بــه کالن شــهرها و منظومه هــای شــهری چنــد میلیونــی بــدل 
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شــده اســت. تقاضــا بــرای خدمــات شــهری و عــالوه بــر آن، خدمــات جدیــد 
ــه  ــمگیر یافت ــش چش ــا افزای ــی نه تنه ــی و اجتماع ــی، سیاس ــی، فراغت فرهنگ
اســت، بلکــه از نظــر کیفــی نیــز مناســبات میــان شــهروندان و تعمیــق فرهنــگ 
شــهروندی و مشــارکت جویی شــهروندان و بســیاری مســایل دیگــر نیــز عمــق 
بیشــتری پیــدا کــرده اســت. نخســت ایــن شــرایط ارتقــاء ســازمان و مدیریــت 
ــای مناســب  ــن راهکاره ــرای تدوی ــی ب ــه همــراه آن رویکــرد عمل شــهری و ب

ــر شــده اســت. اداره ي شــهرها و هدایــت توســعه ي آن هــا را، نا گزی
ــت  ــم مدیری ــم از عل ــاخه ای مه ــوان ش ــهری به عن ــت ش ــروزه مدیری ام
ــدی در  ــن اســاس رشــته ي جدی ــر ای ــده اســت. ب ــزی شــهری درآم و برنامه ری
ــا پســوند شــهری از اهمیــت روزافــزون برخــوردار شــده کــه  علــوم انســانی ب
ــه خــود  ــص ب ــم مخت ــی و مفاهی ــیمات، مبان ــف، تقس ــود از تعاری ــه ي خ به نوب

برخــوردار اســت.
در شــرایط معاصــر یکــی از مشــکالت اساســی نظــام مدیریــت شــهری، 
یافتــن راهکارهــای علمــی بــرای مقابلــه بــا آثــار ناشــی از پیچیده تــر شــدن نظــام 
ــدازه و  ــتغال، محیط زیســت، ان ــه ي شــهری اســت. مســایلی همچــون اش جامع
اجتماعــی، تحرك پذیــری  قشــربندی های  ناهمگونــی جمعیــت،  و  تراکــم 
اجتماعــی و جغرافیایــی زیــاد، نظــام سیاســی ـ اجتماعــی حاکــم بــر شــهرها و 
ــده شــدن ســاختار  ــه پیامدهــای پیچی ــه ي مدیریــت شــهری از جمل خــود مقول
شــهرها محســوب می شــوند. عــالوه بــر ایــن یافتــن راه حــل بــرای حمل ونقــل، 
ــات  ــف وســیع خدم ــی، طی ــز فرهنگــی و فراغت ــه مراک ــاز ب ــی شــهری، نی ایمن
ــنتی  ــای س ــینی، بافت ه ــوع، حاشیه نش ــازهای متن ــاز، ساخت وس ــهری موردنی ش
ــده ي  ــدن فزاین ــی ش ــه صنعت ــخی ب ــهری، پاس ــت ش ــظ هوی ــل حف و در مقاب

زندگــی شــهری و پیامدهــای منفــی ناشــی از آن اســت.1
ــهری و  ــعه ي ش ــی توس ــازوکار اصل ــران س ــمندان و صاحب نظ  اندیش

1-�سیدمحمودنجاتیحسینی،1379”پارادایمجدیدمدیریتشهری“،فصلنامهيمدیریتشهری�شمارهیک�
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ــهری  ــازمان ش ــاختار س ــد س ــوع آن را در تجدی حــل مســایل و مشــکالت متن
ــت و  ــر هوی ــی ب ــک و مبتن ــردی دمکراتی ــا رویک ــه ب ــد. البت ــت می دانن مدیری
ــط  ــاد محی ــًا ایج ــهروندان و نهایت ــهر و ش ــی ش ــی ـ فرهنگ ــای تاریخ ارزش ه
شــهری انســانی، توســعه ي شــهری نیــز چــه از جنبــه نظــری و چــه از لحــاظ 
ــازمان  ــهری )Urban Ploicy(“، ” س ــت ش ــزی“، ”سیاس ــا ”برنامه ری ــی ب تجرب
ــا نظــام  ــوع ب ــوراها و انجمن هــای شــهری“و... در مجم اداری شــهر“ و ”ش

ــاط دارد.1 ــهری ارتب ــت ش مدیری

مفاهیم�اساسی�مدیریت�و�برنامه�ریزی

مفهوم�توسعه
همان طــور کــه اشــاره شــد، بحــث دربــاره ي »توســعه«، پیش نیــاز گفتگــو 
ــاره ي رابطــه ي مدیریــت و برنامه ریــزی اســت. مفهــوم »توســعه« از لحــاظ  درب
نظــری معانــی و مقاصــد گوناگونــی دارد. »جامعیــت مفهــوم توســعه« )توســلی، 
ــه  ــعه ب ــت توس ــه ي لغ ــت. ریش ــی اس ــای مختلف ــامل موضوع ه 435:1373( ش
ــت و  ــی اس ــردن و ترق ــودن، فراخ ک ــای گش ــه معن ــی ب ــت. یک ــا اس ــه معن چ
ــی  ــدگاه، توســعه نوع ــن دی ــاف« اســت. از ای ــای دیگــر آن، »خــروج از لف معن
ــد و  ــه رش ــردن مرحله به مرحل ــی ک ــتلزم ط ــود و مس ــا می ش ــکوفایی معن ش
تحــول اســت. در بطــن مفهــوم »توســعه«، ســه واژه ي کلیــدی »تحــول«، »تغییــر« 
ــف  ــاف تعری ــروج از لف ــای خ ــه معن ــر ب ــود و اگ ــده می ش ــرفت« فهمی و »پیش
کنیــم، بــه مفهــوم »نوســازی« و »خــروج از جامعــه ي ســنتی بــه جامعــه ي مدرن« 

ــی زاده، 280:1387(. ــنامه ي نق ــد )دانش ــا می ده معن
از دیدگاه هــای  منابــع مختلــف  به طــور کلــی، مفهــوم توســعه در 
ــوم  ــران عل ــش صاحب نظ ــث و چال ــورد بح ــترده ای م ــو گس ــه نح ــف ب مختل
ــوان یــک تعریــف  ــه اســت و به ســادگی نمی ت اجتماعــی و سیاســی قــرار گرفت

1-�ادموندرورنا،مدیریتتوســعهيشهریباتوسعهيمدیریتشهری،ترجمهجاللتبریزی،فصلنامهيمدیریت
شهریشماره1379،2
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ــوان گفــت  ــه دســت داد. در یــک برداشــت کلــی، می ت جامــع و کامــل از آن ب
ــه ــــ  ــی جامع ــت زندگ ــه کیفی ــیدن ب ــود بخش ــای بهب ــه معن ــعه ب ــه توس ک
ــای اجتماعــی،  ــه از قابلیت ه ــرداری بهین شــهری ــــ اســت و هــدف آن، بهره ب
اقتصــادی، محیطــی، انســانی و فیزیکــی اســت. امــروزه نیــل بــه ایــن هدف هــا 
ــه اســت؛  ــرار گرفت ــی ق ــاق عموم ــورد وف ــدار« م در چارچــوب »توســعه ي پای
امــا از دیــدگاه نوســازی )یــا مدرنیزاســیون(، »توســعه مســتلزم پیگیــری اهــداف 
کمــی و کیفــی پیشــرفت و نوســازی به طــور هم زمــان اســت و نظــام اجتماعــی 
به ســوی زندگــی بهتــر بــه و یــا انســانی تر اســت« )تــودارو، 133:1370(. 
مفهــوم توســعه هــم در موضــوع و هــم در اهــداف، دارای وجــوه و جنبه هــای 
مختلــف سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و محیطــی اســت و بحــث گســترده ای را 
می طلبــد. به ویــژه در فضــای گفتمان هــا و »فرانظریه«هایــی ماننــد سوسیالیســم، 
لیبرالیســم، پراگماتیســم و مدرنیســم کــه چالش هــای بــزرگ عقیدتــی و سیاســی 
ــوان  ــن توســعه مفهومــی نیســت کــه به دلخــواه، بت را مطــرح می ســازند؛ بنابرای
ــه  ــا ب ــرده و تنه ــع ک ــث را جم ــه ي بح ــن رو، دامن ــرد. از ای ــف ک آن را تعری
جنبــه ي توســعه ي شــهری در رابطــه بــا برنامه ریــزی شــهری به عنــوان یکــی از 

ــود. ــه می ش ــعه پرداخت ــت توس ارکان مدیری

مفهوم�مدیریت�توسعه�ي�شهری
تعریــف کلــی مدیریــت توســعه ي شــهری عبــارت اســت از »بــه عهــده 
ــرای  ــع ب ــازی مناب ــت و هماهنگ س ــعه و مدیری ــال در توس ــش فع ــن نق گرفت
ــا  ــه اهــداف توســعه ي شــهری« )دانشــنامه، ســعیدی، 707:1387(. ب دســتیابی ب
توجــه بــه پیچیدگــی و تنیدگــی ماهیــت، محتــوا و عملکــرد شــهرها، مدیریــت 
شــهر به ویــژه بــا نگــرش توســعه ای، بســیار بغرنــج و دشــوار می شــود؛ از ایــن 
رو تعریــف وندجیــک و برامــزا را می تــوان تعریفــی فراگیــر دانســت: »مدیریــت 
شــهری، رونــد توســعه؛ اجــرا، هماهنگ ســازی و ارزیابــی راهبردهــای یکپارچــه 
ــا در نظــر گرفتــن اهــداف بخــش  ــا کمــک کنشــگران شــهری و ب اســت کــه ب
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خصوصــی و منافــع شــهروندان در چارچــوب سیاســتی اجــرا می شــود کــه در 
ســطح عالــی دولــت بــرای دســتیابی بــه توســعه ي اقتصــادی پایــدار مشــخص 
شــده اســت )Van Dijik, 2006: 56، بــه نقــل از مدیریــت شــهری ج یــک: 29(.

مفهوم�توسعه�و�عمران�شهری�)شهرسازی(
ــدان  ــی ب ــران فیزیک ــه عم ــه وج ــهری؛ هنگامی ک ــعه ي ش ــت توس مدیری
ــام  ــی و انتظ ــاماندهی فیزیک ــی س ــازی، یعن ــت شهرس ــود، خصل ــزوده ش اف
ــای  ــه معن ــا ب ــران1 در اینج ــد. عم ــهر( را می یاب ــوع )ش ــط مصن ــی محی فضای
ــه ي  ــه درون مای ــت ک ــاختن« اس ــی »س ــور کل ــاز« و به ط ــی«، »ساخت وس »آبادان
»توســعه ي فیزیکــی« را تشــکیل می دهــد. از نظــر تاریخــی، توســعه و عمــران، 
پایــگان »شهرســازی« بــه شــمار می رونــد؛ ماننــد ســاختن راه هــا، ســاختمان ها، 
تأسیســات زیربنایــی، تســهیالت عمومــی و کاربــری زمیــن کــه گویــای ماهیــت 
»محیــط مصنــوع بشــر« یــا بــه عبارتــی دیگــر، »شــهر« اســت. در طــول تاریــخ، 
شــهرها بــدون برنامه ریــزی و مدیریــت نیــز شــکل گرفتــه و گســترش یافته انــد. 
ــد.  ــاق می افت ــان اتف ــهرها همچن ــدوده ي ش ــارج از مح ــز در خ ــون نی ــم اکن ه
دخالــت مدیریــت شــهری و برنامه ریــزی در زمینــه ي عمــران به صــورت 
ــه ي  ــعه ي بی روی ــل توس ــه دالی ــتم، ب ــرن بیس ــاز ق ــی از آغ ــی و عقالی علم
شــهرهای صنعتــی پدیــد آمــد و برنامه ریــزی شــهری )یــا بــه عبارتــی دقیق تــر: 
ــهرها  ــدی ش ــاماندهی کالب ــی و س ــی فضای ــور انتظام بخش ــازی( به منظ شهرس
رشــد کــرد و رو بــه گســترش گذاشــت. در ایــن قــرن به دالیــل تحــول جامعه ي 
صنعتــی، جنگ هــای بین المللــی اول و دوم و ضــرورت دخالــت دولت هــا 
ــعه ي  ــم توس ــتی، پارادای ــای زیس ــهرها و مجتمع ه ــازی ش ــازی و بهس در بازس
ــت یافته و  ــی دس ــی بزرگ ــری و عمل ــرفت های نظ ــه پیش ــهرها ب ــی ش فضای
ــهری را  ــی ش ــرای زندگ ــت ب ــاماندهی محیط زیس ــا و س ــد فض ــی تولی چگونگ

1-. Development
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ــرای  ــت ب ــاماندهی محیط زیس ــر س ــن نظ ــت. از ای ــرار داده اس ــل ق ــالك عم م
ــاماندهی  ــر س ــن نظ ــت. از ای ــرار داده اس ــل ق ــالك عم ــهری را م ــی ش زندگ
کالبــدی و فضایــی شــهرها از اهمیــت حیاتــی و اجتماعــی ســترگی برخــوردار 
ــی  ــه معن ــن شهرســازی و نوســازی ب ــرا رابطــه ي نزدیکــی بی شــده اســت؛ زی

ــازد. ــرار می س ــیون را برق مدرنیزاس

مفهوم�هماهنگی�برنامه�ریزی�و�مدیریت
بــرای اولیــن بــار مــارچو ســیموندر ســال 1958، ایــن موضــوع را مــورد 
ــت(  ــازمان )مدیری ــاخه های س ــی از ش ــزی را یک ــرار داده و برنامه ری ــث ق بح
ــن  ــاختند. از ای ــت س ــم مدیری ــوزه ي عل ــزی را وارد ح ــته اند و برنامه ری دانس
ــع و  ــر از مناف ــداف برت ــت اه ــه در جه ــت ک ــق اس ــزی موف ــدگاه، برنامه ری دی
وظایــف ســازمان خــود یــا ســازمان های دیگــر به طــور هماهنــگ عمــل کننــد. 
ــر  ــه خاط ــاد را ب ــل اقتص ــزه ي نوب ــا جای ــه بعده ــیمون )1957( ک ــرت س »هرب
ــزی را  ــرد، برنامه ری ــت ک ــی دریاف ــوش مصنوع ــه ي ه ــش در زمین فعالیت های
به عنــوان تحلیــل سیاســت ارائــه داد. ســیمون تصــور می کــرد کــه برنامه ریــزی، 
ــر اســاس  ــی کــه ب ــی در حــوزه ي تصمیم ســازی اســت، در حال شــیوه ي عقالن
ــد کــه ســنت اصــاًل اجتماعــی به صراحــت اهــداف  ــن می نمای مطالعاتــش، چنی
ــی  ــه بی طرف ــی ب ــل سیاس ــه ي تحلی ــی داد. در زمین ــرار م ــدف ق ــی را ه اجتماع
 ،)1995( الکســاندر  ارنســت  .)13:1385 )فریدمــن،  می کــرد«  تأکیــد  ارزش 
شــهری،  برنامه ریــزی  گونه شناســی  در  هلنــدی،  برجســته ي  برنامه ریــز 
نظریه هــای برنامه ریــزی را بــه چهــار گونــه تقســیم بندی کــرده اســت. 
ــه ي  ــر رابط ــر ب ــر ناظ ــای دیگ ــش از گونه ه ــه، بی ــار گون ــن چه ــوع از ای دو ن
هماهنگ ســاز«  »برنامه ریــزی  یکــی  می باشــند.  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
و دیگــری »برنامه ریــزی چارچوب گــرا« اســت؛ کــه در کتــاب نظریه هــای 
ــد  ــرار گرفته ان ــث ق ــورد بح ــل م ــه تفصی ــی(، ب ــز اجالل ــزی )پروی برنامه ری

)اجاللــی، 337:1392(:
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الف��برنامه�ریزی�هماهنگ�ساز1

از ایــن دیــدگاه، ســازمان ها یــا شــبکه های ســازمانی هنگامــی می تواننــد 
به طــور جمعــی در تحقــق اهــداف مشــخص برنامه ریــزی موفــق شــوند کــه در 
جهــت اهــداف فراتــر از منافــع و وظایــف ســازمان خــود یــا ســازمان های دیگــر 
ــر  ــی ب ــاز، متک ــزی هماهنگ س ــس برنامه ری ــد. پ ــل کنن ــگ عم ــور هماهن به ط
دو پایــه اســت: یکــی طراحــی نهــادی یــا ســازمانی مناســب کــه بُعــد ســاختار 
ــد و  ــن قواع ــد و منظــور از آن، تدوی ــزی را تشــکیل می ده ــوع برنامه ری ــن ن ای
خلــق ســاختارهای ســازمانی اســت و عمــل هماهنــگ را امکان پذیــر می ســازد 
ــش  ــاز، پیدای ــزی هماهنگ س ــه ي دوم برنامه ری ــاندر: 1995: 50-51(. پای )الکس
ترکیبــی مناســب از عقالنیــت اســتراتژیک و عقالنیــت ارتباطــی اســت. بدیهــی 
اســت کــه خــرد ارتباطــی بــر اســاس اندیشــه ي هابرمــاس، بــر ایــن نکتــه تکیــه 
دارد کــه اســتمرار گفتگــو، ذاتــًا آفریننــده ي نوعــی عقالنیــت اســت و طرفیــن، 
ــازگار  ــود و س ــداف خ ــته ها و اه ــردن خواس ــدود ک ــوی مح ــو را به س گفتگ
کــردن آن هــا خواســته های دیگــران و در نتیجــه رســیدن بــه وفــاق و هماهنگــی 
ــر  ــراً ب ــد منحص ــازی نمی توان ــزی هماهنگ س ــا برنامه ری ــد؛ ام ــوق می ده س
ــه از موضــع  ــت ارتباطــی و کنش هــای و گفتگوهــای وفاق جویان ــای عقالنی مبن
برابــر تحقــق یابــد. بــدون تردیــد، عقالنیــت اســتراتژیک نیــز در فراینــد کنــش 

ــی دارد. هماهنــگ شــبکه های ســازمانی، نقــش حیات
در مــورد نســبت عقالنیــت ارتباطــی و عقالنیــت اســتراتژیک، الکســاندر 
ــًا  ــا صرف ــتراتژیک ی ــراً اس ــد منحص ــن نمی توان ــک از طرفی ــد: »هیچ ی می گوی
ــن  ــش تعیی ــط دو کن ــًا توس ــل، نهایت ــت تعام ــد. ماهی ــل کنن ــه عم ارتباط جویان
می شــود. حــال ممکــن اســت نحــوه ي عمــل، گاه بیشــتر متمایــل بــه همــکاری 
ــدا  ــش پی ــی گرای ــه منفعت طلب ــوی توجی ــس، به س ــد و گاه برعک ــاق باش و وف

ــی، 338:1392(. ــل از اجالل ــه نق ــد« )الکســاندر، 2000: 251؛ ب کن

Coordinative planning .-1
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ب��برنامه�ریزی�چارچوب�گرا1

ــه  ــری ب ــوی دیگ ــود، الگ ــزی خ ــی برنامه ری ــاندر، در گونه شناس الکس
چارچوب گــذاری  می ســازد.  مطــرح  را  چارچوب گــرا  برنامه ریــزی  نــام 
یــا چارچوب ســازی، یکــی از شــیوه های برنامه ریــزی اســت و منظــور از 
ــی  ــازی، یک ــک چارچوب س ــن ی ــه تعیی ــه ب ــت ک ــدی اس ــد نظام من آن، فراین
ــت  ــدی اس ــد نظام من ــور از آن، فراین ــت و منظ ــزی اس ــیوه های برنامه ری از ش
ــای بعــدی  ــا و اقدام ه ــرای تصمیم ه ــک چارچــوب مرجــع ب ــن ی ــه تعیی ــه ب ک
ــراد از آن،  ــد و م یــک اجتمــاع می انجامــد و آن را »اجتمــاع سیاســی«2 می خوان
ــرد.  ــر می گی ــت گذاری تأثی ــوب سیاس ــن چارچ ــه از ای ــت ک ــه ای اس مجموع
بــه ســخن دیگــر، چارچوبــی کــه بــر ســر آن توافــق می شــود، می توانــد یــک 
اجتمــاع ســرزمینی3 )کشــور، منطقــه و شــهر( را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، امــا در 
عیــن حــال، ایــن چارچــوب می توانــد بــه یــک ســازمان شــبکه ای از ســازمان ها 
یــا حتــی وظایــف فــردی درون ســازمانی مربــوط شــود؛ بنابرایــن، برداشــت از 
برنامه ریــزی، هــم در ســطح ملــی کاربــرد دارد و هــم در ســطح منطقــه و شــهر، 
ــا(. روش  ــاندر، 249:2000، همان ج ــف )نک الکس ــازمان ها و وظای ــی س ــا حت ی
کار چنیــن اســت کــه ایــن چارچــوب بــا مشــارکت اجتمــاع سیاســی، ســاخته 
ــاع  ــای آن اجتم ــک و آرزوه ــداف ایدئولوژی ــر اه ــود و بیانگ ــه می ش و پرداخت
ــان ذینفعــان گوناگــون  ــا برقــراری گفتگــو می اســت. ایــن چارچــوب مرجــع ب
ــک  ــه ی ــی این ک ــذاری یعن ــاندر: چارچوب گ ــه ي الکس ــه گفت ــود. ب ــه می ش تهی
اجتمــاع سیاســی دســت بــه ســاختن یــک تصویــر مشــترك یــک »ابَر سیاســت«4 
ــا همچــون چارچــوب مرجــع  ــد ت و یــک »رهنمــود کلــی برنامه ریــزی«5 می زن

Frame Setting Planning .-1
Policy Community .-2

Territorial Community .-3
Meta-policy .-4

Plannig Doctrine .-5
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بــرای تصمیمــات و اقدامــات بعــدی او مــورد اســتفاده قــرار گیــرد )الکســاندر، 
ــزی در  ــیوه ي برنامه ری ــن ش ــی، 343:1392(. ای ــل از اجالل ــه نق 248:2000؛ ب
ــهری و  ــع ش ــای جام ــاًل طرح ه ــت؛ مث ــوده اس ــتفاده ب ــورد اس ــم م ــته ه گذش
برنامه ریــزی  نوعــی  حقیقــت  در  کــه  ســاختاری  طرح هــای  همین طــور، 
ــز  ــی و بخشــی نی ــزی ســطح میان هســتند، در برنامه ریــزی هســتند، در برنامه ری
ایــن نــوع چارچوب گذاری هــا وجــود داشــته اند و گاه به طــور طبیعــی و 

ــوند. ــدار می ش ــودآگاه پدی ناخ

مفاهیم،�مقوالت�و�مبانی�نظام�مدیریت�شهری
�الف:�تعاریف،�مفاهیم�و�مقوالت�اساسی1

�ســازمان های اداره کننــده شــهر و مدیریــت شــهری، به قــرار زیــر تعریــف 
ــوند: ــته بندی می ش و دس

حکومت�محلی،�منطقهای�و�ملی
به طــور کلــی سیســتم و ســازمان مدیریــت شــهری در هــر کشــور تابعــی 
ــرار  ــا آن ق ــد نزدیــک ب ــا در پیون ــر آن کشــور و ی از سیســتم سیاســی حاکــم ب

دارد.
ــوان در 3 گــروه  ــردم یــک کشــور را می ت ــوع م نیازهــای مشــترك و متن
دســته بندی نمــود: نیازهــای محلــی، نیازهــای منطقــه ای بــا اســتانی و نیازهــای 
ــورهای  ــژه در کش ــان، به وی ــف جه ــورهای مختل ــی. در کش ــا مملکت ــی ی مل

1-�منابعومقاالتمختلف،ازجمله:
محمدجواداصغرپور1374،”تصمیمگیریوتحقیقعملیاتدرمدیریت“،دانشگاهتهران�- 
”دومقالــهدرخصــوصمدیریتشــهریدرایران“،مترجم:نویدســعیدیرضوانــی،مرکزمطالعات- 

برنامهریزیشهری،تهران
علیرضاعلویتبار،1379”بررســیالگوهایمشارکتشهرونداندرادارهامورشهرها“،مرکزمطالعاتو- 

برنامهریزیشهری،جلداول)تجاربجهانیوایران(
فضلالههاشــمی،1367”حقوقشهریوقوانینشهرسازی“،مرکزمطالعاتوتحقیقاتشهرسازیو- 

معماری
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ــر  ــرای ه ــد، ب ــک برخوردارن ــی دمکراتی ــان سیاس ــه از بنی ــی ک ــرفته صنعت پیش
ــه  ــف شــده ک ــی تعری ــه حکومت ــاد مســتقل و جداگان ــک نه ــا ی دســته از نیازه

ــوند ــاب می ش ــدوده انتخ ــان مح ــردم هم ــط م ــورت ادواری توس به ص
ــی  ــی محل ــای حکومت ــا نهاده ــازمان ها ی ــی:  س ــترك محل ــای مش نیازه

ــهرداری و... ( ــهر، ش ــورای ش )ش
ــر  ــه ای نظی ــازمان های منطق ــتانی:  س ــا اس ــه ای ب ــترك منطق ــای مش نیازه

ــتان و... شــورای اس
نیازهــای مشــترك ملــی و کشــوری: نهــاد شــورای ملــی و نهادهــای ملــی 

متی حکو

LocalGovernmentحکومت�محلی�
ــد در مــورد خدمــات  �اگــر در یــک سیســتم،  ســازمان های محلــی بتوانن
عمومــی مربــوط بــه خودشــان تصمیم گیــری نمــوده و تصمیمــات را بــه 
ــورت  ــن ص ــند، در ای ــوردار باش ــاری برخ ــق خودمخت ــد و از ح ــرا درآورن اج
ایــن سیســتم یکــی بنیــاد اداره محلــی، (حکومــت محلــی) نیرومنــد محســوب 

می شــود.

حکومت�شهری)حکومت�محلی(
ــک ”  ــود ی ــهری وج ــت ش ــهرداری و مدیری ــی ش ــئولیت های عموم مس
ــک  ــه ی ــهری ن ــت ش ــن حکوم ــد. بنابرای ــه می کن ــهری“ را توجی ــت ش حکوم
ــکیالت  ــک تش ــه ی ــت و ن ــی اس ــر حکومت ــطوح باالت ــعابی از س ــه انش مؤسس
ــق دارد؛ بلکــه مشــروعیت  ــدرت مطل اداری غیروابســته کــه در حــوزه عمــل ق
ــه  ــدگان )ســاکنین شــهر( اخــذ می شــود. وظیف حکومــت شــهری از انتخاب کنن
ــهردار و  ــه ش ــهروندانی اســت ک ــه ش ــانی کارا ب ــت شــهری خدمات رس حکوم

ــد. ــاب می کنن ــهر را انتخ ــورای ش ش
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Municipalityشهرداری
شــهرداری ســازمانی اســت حقوقــی، محلــی و مســتقل کــه در محــدوده 
ــی شــهروندان تشــکیل  ــی، رفاهــی و خدمات ــای عمران ــع نیازه ــرای رف شــهر ب
می شــود. منظــور از تشــکیل شــهرداری آن اســت کــه امــور شــهری بــا مشــارکت 

ــود. ــل ش ــهروندان حل وفص ش
ــد.  ــرق می کن ــر ف ــور دیگ ــه کش ــوری ب ــهرداری از کش ــخصات ش  مش
ــف  ــر تعری ــات زی ــا خصوصی ــور کل ب ــهرداری را به ط ــوزه ش ــوان ح ــا می ت ام
ــت و دارای  ــده اس ــن ش ــای اداری معی ــیله مرزه ــه به وس ــه ای ک ــرد: ”ناحی ک
ــن  ــه از مأموری ــک مجموع ــط ی ــوالً توس ــت معم ــهری اس ــلط ش ــی مس ویژگ
ــر  ــی باالت ــد حکومت ــک واح ــدوده ی ــود و در مح ــی اداره می ش ــده محل برگزی

ــرار دارد.“ ــداری ق ــل فرمان مث
ــه  ــه مجموع ــه حــوزه عمــل شــهرداری و هــم ب  واژه شــهرداری هــم ب

اداری آن اشــاره دارد.
ــی  ــز جمعیت ــک مرک ــه در ی ــود ک ــالق می ش ــه واحــدی اط ــهرداری ب ش
دارای خصایــص شــهری به منظــور اداره امــور محلــی و ارائــه خدمــات عمومــی 

ــود. ــکیل می ش ــر تش موردنظ

شهرداری

شــهرداری ســازمانی اســت کــه ســکنه یــک شــهر بــا اســتفاده از حقــوق طبیعــی 
خــود و اختیــاری کــه قانــون بــه آن هــا اعطــا نمــوده اســت، به منظــور ایجــاد و 
اداره تأسیســات عمومــی وضــع و اجــرای نظــارت شــهری و تأمیــن نیازهــای 
مشــترك محلــی بــه وجــود می آورنــد و بــه آن اعتبــار نمایندگــی می دهنــد تــا 

هزینــه خدمــات را بیــن همــه شــهروندان سرشــکن و جمــع آوری کنــد.
ــار  ــت خودمخت ــوان ”حکوم ــهرداری به عن ــفورد، ش ــگ آکس در فرهن  -
ــت. ــده اس ــف ش ــهر“ تعری ــا ش ــهرك ی ــارکتی ش ــت مش ــا حکوم ــی و ی مل
بنــا بــر آخریــن دســتورالعمل وزارت کشــور تأســیس شــهرداری جدیــد منحصراً 
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در روســتاهای مرکــز بخــش، بــا هــر میــزان جمعیــت و نیــز روســتاهایی کــه در 
تراکــم جمعیتــی کــم 4 هــزار نفــر و در تراکــم جمعیتــی متوســط حداقــل 6000 

نفــر جمعیــت دارنــد، امکان پذیــر اســت.
وظایــف شــهرداری، به طــور کلــی بــه 3 گــروه عمــده تقســیم می شــود: الــف( 
مدیریــت توســعه ي شــهری، ب( مدیریــت خدمــات شــهری، ج( مدیریــت اعتــال 

اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و تاریخــی شــهر.

CityCouncilشورای�شهر
ــازمان یافته در  ــه س ــارکت و مداخل ــور مش ــهر به منظ ــر ش ــهروندان ه ش
هدایــت و اداره شــهر، بــا انتخــاب شــهردار و به منظــور نظــارت بــر کار شــهردار 
ــرای  ــع ب ــد. در واق ــاب می کنن ــهر را انتخ ــورای ش ــهر؛ ش ــازمان اداری ش و س
ــار و عمــل کنــد  ــق نظــرات و خواســت های مــردم رفت این کــه شــهرداری مطاب
ــی را انتخــاب  ــردم نمایندگان ــد، م ــا را به طــور واقعــی سرشــکن نمای و هزینه ه
ــی انتخــاب  ــد. هــدف نهای ــوان اعضــای شــورای شــهر انتخــاب می کنن و به عن
شــهردار شایســته و اداره امــور شــهر بــه نحــو مناســب و نیــز نظــارت بــر کار 

شــهردار اســت.
شوراها دو وظیفه اساسی دارند:

ــورد اداره و توســعه ي شــهر و  ــزی در م ــری و برنامه ری ــف( تصمیم گی ال
اعتــالی کیفیــت خدمــات شــهری

ب( نظــارت بــر چگونگــی اجــرای امــور و برنامه هــا و عملکــرد شــهردار 
و نیــز بررســی و تصویــب بودجــه شــهرداری.

ــا  ــر ی ــادی تصمیم گی ــًا نه ــوراها اساس ــی ش ــون اساس ــواد قان ــق م طب
سیاســت گذار و برنامه ریــز و نظارت گــر اســت. تعییــن اهــداف و سیاســت های 
ــه ا ی از  ــری و انتخــاب اولویت هــای برنام ــردی توســعه ي شــهر، تصمیم گی راهب

وظایــف شــورا اســت.
ــد، شــوراهای شــهر یکــی از  در کشــورهایی کــه مشــی دمکراتیــک دارن
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ــت شــهری محســوب می شــود. ــا حکوم ــی ی ــت محل ــی حکوم ــای اصل پایه ه

Urbanmanagmentمدیریت�شهری
در ادبیــات شهرســازی و شــهرداری کشــور مــا، بــه دلیــل کمبــود تجربــه 
Municipal Manage�  ( و دالیــل دیگــر، مدیریــت شــهری، مدیریــت شــهرداری
ــا  ــی )Local Goverment Managment( ب ــت محل ــت حکوم ment( و مدیری

ــر می شــوند. ــرادف و به جــای یکدیگــر تعبی ــوارد مت تســامح و در بســیاری م
ــا و به وســیله  ”مدیریــت“ اساســًا چنیــن تعریــف می شــود: ”کار کــردن ب
افــراد گروه هــا بــرای رســیدن بــه اهــداف ســازمانی“ )هرس، پــاول و همــکاران(.
ــت. از  ــددی اس ــاخه های متع ــم دارای ش ــک عل ــوان ی ــت“ به عن ”مدیری
جملــه مدیریــت صنعتــی، مدیریــت مالــی، مدیریــت شــهری، مدیریت روســتایی 

و...
وظایــف عمومــی هــر مدیریتــی به طــور کلــی عبارتنــد از: هدف گــذاری، 

برنامه ریــزی، ســازماندهی، اجــرای نظــارت و انگیــزش.
مدیریــت شــهرداری ها، به عنــوان  ســازمان های محلــی و بــه دلیــل 
نقــش مهــم کــه در تأثیرگــذاری بــر حیــات مدنــی جوامــع شــهری دارنــد، حائــز 
اهمیــت فوق العــاده ای هســتند. مدیریــت شــهری به عنــوان یکــی از ارکان 
ــورد  ــهرداری“ م ــوان ”ش ــا عن ــود و ب ــف می ش ــی تعری ــت محل اساســی حکوم

ــرد. ــرار می گی ــاره ق اش
ــف  ــورهای مختل ــخصان آن در کش ــهری“ و مش ــت ش ــاختار ”مدیری س
ــادی  ــی ـ اقتص ــاختار اجتماع ــا س ــب ب ــوری متناس ــر کش ــت. ه ــاوت اس متف
ــز  ــردم و نی ــارکت م ــه و مش ــق مداخل ــزان ح ــود و می ــی ـ اداری خ و سیاس
ــت  ــی از مدیری ــی خاص ــا تلق ــف ی ــهرداری، تعری ــک ش ــنت های دمکراتی س

ــهری دارد. ش
ــی  ــای اجتماع ــزو نظام ه ــدی ج ــر رده بن ــهری از نظ ــت ش ــام مدیری نظ
ــاخت  ــراد اســت، دارای س ــادی اف ــداد زی ــرا متشــکل از تع ــرد. زی ــرار می گی ق
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ــت  ــت و در جه ــق اس ــی و دقی ــیم کار درون ــت، دارای تقس ــله مراتبی اس سلس
ــد. ــل می کن ــازمانی( عم ــداف س ــاص )اه ــای خ هدف ه

ــه  ــم ب ــردازد و ه ــره می پ ــف روزم ــه وظای ــم ب ــهری ه ــت ش مدیری
ــری، جســتجوی  ــوط می شــود. تصمیم گی برنامه ریزی هــای درازمــدت شــهر مرب
راه حل هــای جدیــد، توســعه ي همه جانبــه شــهر به عنــوان یــک واقعیــت 
ــی  ــاه عموم ــه رف ــی ک ــادی و اجتماع ــای اقتص ــعه ي فعالیت ه ــی و توس فیزیک
و بهبــود وضعیــت شــهروندان را بــه دنبــال دارد و نیــز اعتــال و ارتقــای حقــوق 
ــت شــهری محســوب  ــف مدیری ــی، جــزء وظای ــای سیاســی و مدن و فعالیت ه
می شــود. خصوصیاتــی کــه بایــد در ارکان مدیریــت شــهری و به ویــژه در شــورا 
ــفافیت در عمــل و  ــی، ش ــد: از قانون گرای ــی می شــود عبارتن و شــهرداری متجل

تصمیم گیــری، پاســخ دهی و مســئولیت پذیری، انتقادپذیــری و انعطــاف.

UrbanPlanningبرنامه�ریزی�شهری
ــل سیاســت شــهری  ــت شــهری تبدی ــرد اساســی مدیری ــن کارک مهم تری
)Urban pol-icy(، بــه یــک برنامــه روشــن اســت کــه هدف هــا در آن به خوبــی 

تعریــف شــده و بیانگــر کالن تریــن و عام تریــن مقاصــد عمومــی باشــد.
ــزی، از نحــوه کالســیک و ســنتی برنامه ریزی هــای  ــر روش برنامه ری تغیی
ــداد  ــن روی ــدی، مهم تری ــردی و فرآین ــزی راهب ــه برنامه ری ــی ب ــع و تفصیل جام
چنــد دهــه اخیــر اســت. روش هــای جدیــد و رویکــرد علمــی بــه برنامه ریــزی 
شــهری باعــث دگرگونــی اساســی در مدیریــت، ســازماندهی، روندهــای 

ــده اســت. ــی ش ــی و اجرای ــای عملیات ــارکت و تکنیک ه مش
ــرای دســت  ــع ب ــازماندهی مناب ــوم س ــه مفه ــام ب ــور ع ــزی به ط برنامه ری
یافتــن بــه اهــداف مشــخص اســت. برنامه ریــزی ابــزار اصلــی و بنیانــی 
ــد. در  ــی ناپذیرن ــر جدای ــوم از یکدیگ ــن دو مفه ــت و ای ــوب اس ــت خ مدیری
ــت،  ــدون مدیری ــدارد و ب ــود ن ــت وج ــزی، مدیری ــدون برنامه ری ــت ب حقیق

ــت. ــر اس ــی تحقق ناپذی ــه آرزوی برنام
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ــین  ــروزه جانش ــه ام ــردی ک ــزی راهب ــای برنامه ری ــن ویژگی ه مهم تری
ــد از: ــده، عبارتن ــنتی ش ــیک و س ــزی کالس برنامه  ری

ــر سیاســت ها و اهــداف کالن توســعه ي  ــی ب ــردی مبتن ــزی راهب برنامه ری
شــهری اســت.

برنامه ریــزی راهبــردی بــه زمــان و تفکــر بیشــتر نیازمنــد اســت تــا منابــع 
. لی ما

ــا  ــه حــل آن ه ــردازد ک ــه مســائل اساســی می پ ــردی ب ــزی راهب برنامه ری
بــه تفکــر مشــارکتی و دقیــق نیازمنــد اســت. در مقابــل تصمیم هــای نســنجیده 
و عجوالنــه کــه بیشــتر بــه مالحظــات سیاســی و مصالــح اداری اســتوار اســت، 

ــد. ــتادگی می کن ایس
ــت های  ــورت ها، برداش ــی مش ــد )یعن ــه فراین ــردی ب ــزی راهب برنامه ری
متنــوع گروه هــای شــهروند و اقداماتــی کــه درك روشــنی از شــهر و مشــکالت 
ــات و محدودیت هــا ـ  ــد( معتقــد اســت. تشــخیص امکان ــه دســت می دهن آن ب
ــزی  ــی از توســعه ي شــهر، مضمــون برنامه ری ــا و دورنمای ــا و تهدیده فرصت ه

راهبــردی اســت.
در واقــع برنامه ریــزی راهبــردی جــز از طریــق مشــارکت وســیع و 
ــلم“  ــج مس ــای ”نتای ــن به ج ــت، بنابرای ــر نیس ــهروندان امکان پذی ــه ش همه جانب

ــد. ــل می کن ــهروندان، عم ــر ش ــر نظ ــی ب ــبی“ و متک ــج نس ــه ”نتای ب
جایگزینــی برنامه ریــزی راهبــردی و مشــارکتی به جــای روش هــای 
کالســیک یــک انتخــاب ســلیقه ای و دلخــواه نیســت. بلکــه پیچیدگــی روزافــزون 
ــا از  ــی دولت ه ــهری واماندگ ــوع ش ــاد و متن ــالت ح ــهرها، معض ــاختار ش س
ــه  ــهرداری ها را ب ــع و... ش ــت مناب ــهرها، محدودی ــوه ش ــالت انب ــل معض ح
ســمت اتخــاذ روش هــای مدیریتــی و برنامه ریــزی کارآمــد و متکــی بــر تــوان 

ــردم ســوق داده اســت. مشــارکتی م
 برنامه ریــزی راهبــردی متناســب بــا ســطح توقعــات شــهروندان، 
ــه فکــری و  ــزان مشــارکت و مداخل ــا می ــوه و متناســب ب ــع موجــود و بالق مناب
ــی  ــزی خصلت ــب برنامه ری ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــم می ش ــهروندان تنظی ــی ش عمل
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ــد. ــی می یاب ــی و واقع ــک، بوم دموکراتی

UrbanParticipationمشارکت�شهری
ــه  ــای حضــور و شــرکت جــدی، آگاهان ــه معن ــوان ب مشــارکت شــهری را می ت
و ســازمان یافته و مؤثــر عناصــر ســازنده جامعــه شــهری )فــرد، خانــوار، 
ــادی،  ــای اقتص ــی و...( در فعالیت ه ــی، خصوص ــای عموم ــازمان ها و نهاده  س
اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی حیــات شــهری بــرای دســتیابی بــه هدف هــای 

ــف نمــود. ــه شــهری، تعری ــی جامع جمعــی و عموم
ــارکتی )Participotion Opproach( در  ــرد مش ــه رویک ــده ب ــه فزاین توج
ــهروندان  ــارکت ش ــت مش ــیار مثب ــار بس ــی از آث ــر؛ ناش ــه اخی ــی ـ دو ده یک
ــت  ــه مدیری ــه در برنام ــوری ک ــت. به ط ــهری اس ــعه ي ش ــای توس در برنامه ه
شــهری جهانــی ســازمان ملــل متحــد )UMP(، مدیریــت توســعه ي شــهری در 
ــهری، ب(  ــعه ي ش ــروژه توس ــف( پ ــت: ال ــده اس ــی ش ــروژه معرف ــب دو پ قال
پــروژه مشــارکت شــهری. موفقیــت پــروژه توســعه ي شــهری در گــرو اجــرای 

ــروژه مشــارکت شــهری اســت. پ

ــد  ــه آن می توان ــر پای ــهرداری ب ــه ش ــت ک ــدی اس ــهری فراین ــارکت ش مش
یــک چارچــوب سیاســتی پایــدار را تشــخیص دهــد. کلیــه مشــورت ها، 
تصمیم گیری هــا و برنامه ریزی هــا، بــا مشــارکت نماینــدگان کلیــه اقشــار 
ــا  ــرد ت ــورت می گی ــی ص ــی و غیردولت ــازمان های دولت ــا و  س ــهری و نهاده ش
ــی شــوند. فرصــت  ــات و محدودیت هــا ارزیاب مشــکالت شــناخته شــده، امکان
ــت های  ــداف و خواس ــا اه ــب ت ــن ترتی ــد. بدی ــم آی ــی فراه ــارکت همگان مش
مــردم بــرای توســعه و اداره شــهر و ارتقــای خدمــات شــهری تأمیــن می شــود.
ــود و  ــردم می ش ــات م ــش توقع ــث افزای ــار باع ــه ناچ ــویی ب ــارکت از س مش
ــات  ــتفاده از امکان ــا اس ــوذ ب ــای ذی نف ــت گروه ه ــن اس ــه ممک ــر این ک مهم ت
ــعه ي  ــد و سیاســت توس ــش برن ــود پی ــع خ ــه نف ــات را ب ــد اقدام ــژه؛ بتوانن وی
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شــهری را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. در ایــن صــورت بــا حمایــت از گروه هــای 
فاقــد امکانــات و به ویــژه زنــان تــا حــدود زیــادی موازنــه نیروهــای اجتماعــی 
را در رونــد مشــارکت و پیشــبرد پروژه هــای توســعه ي شــهری حفــظ خواهــد 

می گــردد.
ــب آرای  ــی و جل ــی از دمکراس ــدی، نمایش ــی یک بع ــد تالش ــارکت نبای مش
ــت را  ــار مدیری ــا اعتب ــورت نه تنه ــن ص ــرا در ای ــود. زی ــی ش ــی تلق انتخابات
ــارکت  ــد. مش ــلب می کن ــز س ــی را نی ــاد عموم ــه اعتم ــد بلک ــش نمی ده افزای
ــت و در  ــهری اس ــده ش ــازمان اداره کنن ــت و س ــی مدیری ــت اساس ــک خصل ی

ــود. ــعه ش ــداف توس ــرای اه ــه اج ــر ب ــد منج ــق می توان ــورت تحق ص

بودجهوبرنامهمالی
ــع و  ــن مناب ــان انداخت ــه جری ــی تشــخیص و ب ــه معن ــًا ب ــی اساس ــت مال مدیری
ــه اهــداف توســعه ي شــهری اســت.  ــرای دســتیابی ب ــی ب ــم ابزارهــای پول تنظی
ــه  ــت، بلک ــهرداری ها نیس ــار ش ــت اختی ــع تح ــامل مناب ــط ش ــع فق ــن مناب ای
تمامــی منابــع را کــد و فعــال عوامــل و نیروهــای مؤثــر در شــهر را نیــز شــامل 

می شــود.
برنامــه مالــی )Financial Plan( برنامــه ای اســت کــه بــرای دوره معینــی تنظیــم 
ــم  ــرای فراه ــه ب ــی ک ــع مخارج ــرآورد جام ــت از: ب ــارت اس ــود و عب می ش
ــرای حفــظ و نگهــداری  ــا ب ــات و عمــران شــهری الزم اســت و ی آوردن خدم
ســاختمان ها و لوازمــی کــه تســهیل کننده ایــن خدمــات هســتند، مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد.
ــام و  ــداد و ارق ــب اع ــوب در قال ــه مص ــت از برنام ــه عبارتس ــف بودج تعری
ــی کــه وســایل اجــرای طرح هــا و فعالیت هــای یــک ســازمان  اصطالحــات مال

ــد. ــم می کن ــان فراه را در دوره ای از زم
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مدیریت�برنامه
در یکــی ـ دو دهــه اخیــر بــه دلیــل گســتردگی، پیچیدگــی و تنــوع مشــکالت 
توســعه ي شــهری و نارســایی های موجــود در تأمیــن خدمــات موردنیــاز 
شــهروندان و نیــز نقــش روزافــزون شــهرها در نظــام تولیــد اقتصــادی، فرهنــگ 
ــای  ــن و روش ه ــهری، مضامی ــت محیط ش ــای زیس ــاء کیفیت ه ــی و ارتق عموم
برنامه ریــزی دگرگــون شــده اســت. متناســب بــا ایــن تحــول، در زمینــه اهــداف، 
روش هــای مدیریــت شــهری و ســازماندهی نیــز آراء و رویکردهــای جدیــدی 

ارائــه شــده اســت.
در اینجــا ویژگی هــای برنامه ریــزی و ســازماندهی نویــن و نیــز برنامــه جهانــی 

توســعه ي شــهری به اختصــار و جهــت آشــنایی، ارائــه می شــود.
ــیله  ــد )UMP(، به وس ــل متح ــازمان مل ــی س ــهری جهان ــت ش ــه مدیری برنام
ــن  ــت. ای ــده اس ــته ش ــان گذاش ــل )UNDP( بنی ــازمان مل ــعه ي س ــه توس برنام
برنامــه توســط مرکــز اســکان بشــری ســازمان ملــل )Habitat( و بانــک جهانــی 
بــا هــدف کمــک بــه شــهرهای بــزرگ و کوچــک کشــورهای در حــال توســعه، 
ــه رســمیت  در جهــت رشــد اقتصــادی، توســعه ي اجتماعــی و تخفیــف فقــر ب
شــناخته شــده اســت.UMP، تــالش می کنــد تــا سیاســت ها و ابزارهــای مناســب 
بــرای تأمیــن اعتبــار مالــی، بهبــود روش اداره شــهر، مدیریــت زمیــن، مدیریــت 
ــه ای در  ــات منطق ــش اختالف ــهری و کاه ــط ش ــت محی ــاخت ها، مدیری زیرس

ــد. ــا را تشــویق نمای ــری آن ه ــی و به کارگی ــهر را معرف ش
در چارچــوب برنامــه مدیریــت شــهری جهانــی ســازمان ملــل متحــد برنامه ریزی 

عبارت اســت از:
مدیریــت برنامــه فراینــدی اســت کــه جریــان و بســتر اجــرای برنامــه را 	 

ــه هدف هــای موردنظــر،  ــرای تحقــق و دســتیابی ب از ممکن تریــن راه ب
ــد. ــرل می کن ــت و کنت ــازماندهی، هدای ــدی، س زمان بن

ــرای 	  ــی اســت ب ــات، تالش هــا و فعالیت های ــه مجموعــه ای از اقدام برنام
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ــه نتایــج و هدف هــای معیــن و مــورد انتظــار، در چارچــوب  دســتیابی ب
یــک برنامــه زمانــی، بودجــه پیش بینــی شــده.

• 	)Sustainable urban Development( توسعه�ي�پایدار�شهری

قطعنامه�کمیسیون�سکونتگاه�های�انسانی�سازمان�ملل�متحد )UNCHS( در�اجالس�سال�	 
�1995نایروبی،�اهداف�و�انتظارات�از�توسعه�ي�شهری�پایدار�را�به�شرح�زیر�مطرح�نموده�

است:

فراهم�کردن�زمینه�های�رشد�اقتصادی�شهر	 

تقویت�منابع�تجدیدشونده�شهری	 

تدارک�دیدن�زمینه�های�حفظ�و�پایداری�محیط�زیست	 
�فراهم�کردن�زمینه�های�تقویت�فرهنگی�شهری	 

ایمن�کردن�زندگی�شهری�و�کاهش�اثرات�بازیابی�طبیعی	 

تقویت�بنیه�مالی�شهرداری�ها	 

تحکیم�ساختارهای�اقتصادی،�اجتماعی،�سیاسی�و�فرهنگی�شهر	 

)UrbanPolicy(سیاست�شهری
ــات شــهرداری ها و  ــی و انتخاب ــای محل ــزه شــدن حکومت ه ــا دمکراتی ب
شــوراهای شــهر، ”سیاســت شــهری“ بــر اســاس درك صحیح تــری از نیازهــای 
ــع موجــود، تشــکیالت شــهرداری ها  ــری از مناب ــدگان، شــناخت دقیق ت رأی دهن
)کارکنــان، درآمــد و دارایــی( و ارزیابــی دقیق تــر از حمایــت مشــارکتی، تدویــن 

می شــود.
ــی  ــد عموم ــرات و مقاص ــاس نظ ــر اس ــهری“ ب ــت ش ــن ”سیاس تدوی
ــاس آن،  ــر اس ــردی و ب ــای راهب ــن طرح ه ــت در تدوی ــهروندان، گام نخس ش

می باشــد. اجرایــی،  پروژه هــای  و  طرح هــا  تدویــن 
ــه  ــهر را موردتوج ــی ش ــوالت اساس ــات و مق ــهری موضوع ــت ش سیاس
قــرار داده و بــرای هــر یــک از ایــن مبانــی، اهــداف بهبــود و اعتــال و برنامه هــای 
راهبــردی تهیــه می نمایــد. بــه ایــن ترتیــب بــر پایــه سیاســت شــهری اهــداف 

ــود. ــن می ش ــهر تدوی ــه ش ــعه ي همه جانب ــای توس کالن و راهبرده
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نقش�برنامه�ریزی�و�مدیریت�شهرداری

در�این�فصل�برای�یافتن�زمینه�های�برنامه�ریزی�و�مدیریت�در�شهرداری،�نخست�به�ضرورت ها�
و�الزامات�برنامه�ریزی�در�شهرداری�اشاره�می�شود�و�سپس�سازوکار�و�تجارب�برنامه�ریزی�

و�مدیریت�در�شهرداری�ها�مورد�بررسی�قرار�می�گیرد. در این فصل موضوعات زیر برریس 
شده اند:

ضرورت�های�برنامه�ریزی�و�اعمال�مدیریت�در�شهرداری�ها- 

وظایف�جدید�شهرداری�ها و�برنامه�ریزی�نوین- 

دسته بندی�وظایف�شهرداری�ها،�مبانی�برنامه ریزی- 

توسعه�ي�شهری�و�وظایف�و�برنامه�های�جدید�شهرداری�ها- 

ــه  ــهرداری ها، الزم اســت ک ــزی“ در ش ــش برنامه ری ــه ”نق ــن ب ــش از پرداخت پی
چنــد ســؤال مقدماتــی مطــرح شــود:

ــا در  ــت؟ ی ــهرداری چیس ــت در ش ــزی و مدیری ــرورت برنامه ری ــف ـ ض ال
ــی  ــه و اساس ــه پای ــر چ ــهرداری ب ــت در ش ــزی و مدیری ــع برنامه ری واق

متکــی اســت.
ب ـ ” برنامه ریــزی“ موردنظــر دارای چــه خصوصیــات و ویژگی هایــی 	

ــوند؟ ــم ش ــی تنظی ــه دوره زمان ــرای چ ــی و ب ــه مقیاس های ــت، در چ اس
ب - چگونــه مــردم و نهادهــا و  ســازمان های دولتــی، خصوصــی و عمومــی 	

را بــه مشــارکت در جهــت تدویــن و اجــرای برنامــه جلــب می کنــد؟
ــوان  ــت“، می ت ــزی“ و ”مدیری ــای ”برنامه ری ــا و ضرورت ه ــناخت رونده ــا ش ب
ــذا  ــرد. ل ــدا ک ــهرداری پی ــزی در ش ــار برنامه ری ــش و آث ــه ای از نق در واقع بینان

ــم. ــش ها می پردازی ــی پرس ــه بررس ــت ب نخس

ضرورت�ها�و�زمینه�های�”برنامه�ریزی�و�مدیریت“

”برنامه�ریزی�و�اعمال�مدیریت“�در�شهرداری�ها�چیست؟
ضرورت هــای برنامه ریــزی و اعمــال مدیریــت ویــژه )مدیریــت اجــرای برنامــه(، 
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به طــور کلــی از وظایــف و مســئولیت هایی اســت کــه قانــون بــرای شــهرداری ها 
ــور و  ــرای انجــام ام ــا ب ــن ترتیــب کــه شــهرداری ها نه تنه ــه ای ــن کــرده. ب تعیی
وظایــف روزمــره بــه برنامــه نیــاز دارنــد، بلکــه فراتــر از آن نیــز، یعنــی به منظــور 
ــه  ــانی ب ــت خدمات رس ــال کیفی ــز اعت ــهرها و نی ــعه ي ش ــت توس اداره و هدای
شــهروندان و همچنیــن مســایلی همچــون بهبــود محیط زیســت شــهری، رونــق 
ــتم  ــود سیس ــهری، بهب ــن ش ــاخت های نوی ــعه ي زیرس ــهر، توس ــادی ش اقتص
حمل ونقــل و توســعه و تجهیــز مراکــز فرهنگــی و فراغتــی و... نیازمنــد برنامــه 

هســتند. و در مــورد شــهرداری ها دو نگــرش متفــاوت وجــود دارد:1
ــف -  ــرای وظای ــنتی اج ــور س ــهرداری ها را به ط ــف ش ــرش اول وظای نگ

روزمــره نظیــر پاکیزگــی خیابان هــا و معابــر، جمــع آوری زبالــه، احــداث 
ــد.  ــر آن می دان ــارك و نظای ــداث پ ــًا اح ــا و نهایت ــا و پیاده روه خیابان ه
ــته و در  ــه نداش ــه برنام ــازی ب ــهرداری ها نی ــت ش ــه مدیری ــن پای ــر ای ب

ــد. ــه می گیرن ــی فاصل ــت اجرای ــز از مدیری ــزان نی ــه برنامه ری نتیج
ــی، -  ــارب جهان ــاس تج ــر اس ــا ب ــر دنی ــای اخی ــرش دوم، در دهه ه نگ

به ویــژه تجربــه مدیریــت شــهرهای بــزرگ کشــورهای پیشــرفته، حاصــل 
ــت  ــامحًا مدیری ــهری )تس ــت ش ــف مدیری ــه وظای ــت. دامن ــده اس ش
شــهرداری( بســیار وســیع تعریــف شــده اســت. ایــن نگــرش شــهرهای 
ــی و  ــکالت اساس ــا مش ــوم را ب ــان س ــهرهای جه ــژه ش ــی و به وی کنون
ــرای اداره توســعه ي شــهر و نحــوه رویارویــی  متعــدد تصــور می کنــد. ب
بــا مشــکالت مذکــور الــزام ”برنامه ریــزی“ و ”مدیریــت جامــع“ شــهر را 

می ســازد. نا گزیــر 
عوامــل و زمینه هــای شــکل گیری نگــرش جدیــد کــه برنامه ریــزی و مدیریــت 

جامــع شــهری را ضــروری می دانــد، عبارتنــد از:
الــف - رشــد ســریع جمعیتــی و فراینــد شــهرگرایی کــه در چنــد دهــه گذشــته 

1-.مقاله»مفهوم،مبانیوچالشهایمدیریتشهری«میزگردتخصصی،فصلنامهمدیریتشهریـشماره2
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ــا  ــا و صده ــش ده ه ــهرهای موجــود و پیدای ــت ش ــدید جمعی ــد ش ــث رش باع
شــهر جدیــد در کشــورهای جهــان ســوم شــده اســت، پیش بینــی می شــود کــه 
تــا چنــد دهــه آینــده نیــز تــداوم یابــد. ایــن رونــد موجــب افزایــش جمعیــت 
شــهری کشــورهای جهــان ســوم، در 30 ســال آینــده تــا 3 برابــر جمعیــت فعلــی 

خواهــد شــد.
بدیهــی اســت کــه افزایــش شــدید جمعیتــی در نقــاط شــهری، بــه رشــد فزاینــده 
ــی،  ــی و رفاه ــات عموم ــرای مســکن، زیرســاخت های شــهری، خدم تقاضــا ب
شــبکه حمل ونقــل و... منجــر می شــود. تأمیــن تقاضاهــا بــا توجــه بــه محدودیت 
منابــع و ظرفیت هــا و متناســب بــا نظــام مدیریــت فعلــی شــهرداری ها به آســانی 
ــت شــهرداری ها، به جــای  ــه مدیری ــن ب ــذا رویکــرد نوی ــر نیســت و ل امکان پذی
ــه  ــی هم ــه و واقع ــارکت همه جانب ــب مش ــه جل ــی، ب ــنتی کنون ــیوه های س ش

ــه می اندیشــد. ــای جامع نیروه
ب - عامــل دوم، نقــش شــهرها در فراینــد توســعه ي اقتصــادی ملــی و منطقــه ای. 
ــد، تحقیقــات انجــام  ــد ثروت ان ــع تولی ــر این کــه شــهرها منب ــع عــالوه ب در واق
شــده در کشــورهای جهــان ســوم نشــان می دهــد کــه ســرانه تولیــد ناخالــص 
ــور  ــد در کش ــرانه تولی ــن س ــزرگ، از میانگی ــهرهای ب ــژه در ش ــهری به وی ش
ــدی  ــا فراین ــر تنه ــینی در دوره معاص ــب شهرنش ــن ترتی ــه ای ــت.1 ب ــر اس باالت
ــف  ــن رو وظای ــود. از ای ــوب نمی ش ــدی محس ــی ـ کالب ــا اجتماع ــی ی آمایش
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــهرداری ها ق ــهری و ش ــت ش ــش روی مدیری ــدی پی جدی
عبارتســت از اســتفاده از شــهرها به عنــوان بنیــان توســعه ي اقتصــادی. بــر ایــن 
اســاس وظیفــه مدیریــت شــهری از محــدوده اداره و هدایــت توســعه ي شــهری، 
ــی و  ــد و توســعه ي اقتصــادی مل ــه حیطــه تولی ــر از قلمــرو شــهر و ب ــه فرات ب

ــد. ــترش می یاب ــه ای گس منطق
ج - عامــل ســوم، تغییــر نقــش و عملکــرد دولت هــا و  ســازمان های دولتــی در 

1-1�مقاله“بهبودمدیریتشهری“،مترجم:نویدسعیدیرضوانی،مرکزمطالعاتبرنامهریزیشهری،1373
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اداره امــور شــهرها اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه دولــت و  ســازمان های وابســته 
ــرایط  ــده ش ــه فراهم کنن ــهری ب ــات ش ــا و خدم ــتقیم نیازه ــده مس از تأمین کنن
ــن  ــوند. در ای ــل می ش ــی، تبدی ــش خصوص ــارکت بخ ــب مش ــای جل و زمینه ه
ــن و اجــرای  ــارت اســت از: تدوی ــهرداری عب ــت ش ــه مدیری ــز وظیف ــه نی زمین
ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  ظرفیت ســازی،  بــرای  مناســب  سیاســت های 
بالاســتفاده بخــش خصوصــی در تأمیــن خدمــات و تأسیســات شــهری به منظــور 
ــری از  ــان اقشــار تهی دســت شــهری و جلوگی ــت اجتماعــی در می ــن عدال تأمی

دو قطبــی شــدن شــهر و جامعــه شــهری.
ــود. در  ــی می ش ــهرها ناش ــی ش ــطح جمعیت ــاوت س ــارم، از تف ــل چه د - عام
حقیقــت هرچنــد کشــورهای جهــان ســوم از رشــد جمعیتــی باالیــی برخــوردار 
ــه قاعــده و مناســب  اســت، امــا در عیــن حــال فاقــد نظــام توزیــع جمعیتــی ب
ــهر  ــدودی کالن ش ــداد مع ــو تع ــه در یک س ــوری ک ــتند. به ط ــهرها هس در ش
)شــهرهای بــا جمعیــت بیــش از یــک میلیــون نفــر( اکثریــت جمعیت شهرنشــین 
ــری شــهرهای کوچــک و  ــداد کثی ــر تع را در خــود جــای داده و از ســوی دیگ

ــند. ــزی را دارا می باش ــی ناچی ــهر، ســهم جمعیت ــه ش ــتا ب روس
ــوع  ــی در ن ــای اساس ــروز تفاوت ه ــث ب ــور باع ــی مذک ــطح جمعیت ــاوت س تف
ــن  ــه ای ــد هم ــه هرچن ــوری ک ــده اســت. به ط ــهری ش مشــکالت و مســایل ش
ــا  ــی آن ه ــه همگ ــتند و ب ــی واحــد هس ــف اداری ـ سیاس ــا دارای تعری کانون ه
نــام ”شــهر “ اطــالق می شــود، لیکــن پیچیدگــی، تنــوع و گســتردگی مســایل و 
مشــکالت در کالن شــهرها و شــهرهای بــزرگ، ماهیتــًا بــا مســایل و مشــکالت 

ــاوت می باشــد. ــه شــهرها متف ــتا ب شــهرهای کوچــک و روس
بــر ایــن اســاس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 1 ـ حــل مســایل و مشــکالت همــه 
ــای  ــر نیســت. 2 ـ روش ه ــاال، امکان پذی ــز و از ب ــای متمرک ــا روش ه شــهرها ب
ــی  ــا و پیچیدگ ــا ویژگی ه ــق ب ــد مطاب ــهری می بای ــت ش ــزی و مدیری برنامه ری
ــود. 3  ــه ش ــه کار گرفت ــاب و ب ــزرگ ـ انتخ ــا ب ــک ی ــهری ـ کوچ ــایل ش مس
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ــردم  ــی، م ــش خصوص ــی بخ ــارکت واقع ــه و مش ــور همه جانب ــدون حض ـ ب
ــا و اداره شــهرها ممکــن  ــن نیازه ــی حــل مشــکالت و تأمی ــای عموم و نهاده

نیســت.
• بــه ایــن ترتیــب و بنــا بــر تجــارب جهانــی، اهــداف و وظایــف نوینــی 	

ــرای شــهرداری ها مطــرح شــده اســت. بدیهــی اســت کــه انجــام ایــن  ب
وظایــف و تحقــق اهــداف آن، اساســًا در چارچــوب ســازمانی و حقوقــی، 
ــالق  ــای خ ــن، روش ه ــرد نوی ــه رویک ــت و ب ــر نیس ــود امکان پذی موج
ــی و درآمــدی  ــع مال ــی متناســب و مناب و ســازماندهی مدیریتــی و اجرای

ــد اســت. ــدی نیازمن جدی

انطباق�مدیریت�و�برنامه�ریزی
مدیریــت و برنامه ریــزی توســعه ي شــهری، به عنــوان دو رکــن توســعه ي 
ــی دیگــری خواهــد شــد  ــد. ضعیــف یکــی باعــث ناتوان شــهری عمــل می کنن
ــالل و  ــبب اخت ــا، س ــان آن ه ــش( می ــل )اندرکن ــدان تعام ــر، فق ــن مهم ت و از ای
آشــفتگی در توســعه ي شــهری می گــردد و مشــکالتی از نــوع تناقــض و تضــاد 
ــرار  ــر ق ــان مدنظ ــور هم زم ــتی به ط ــن می بایس ــن دو رک ــی آورد. »ای ــد م پدی
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــه اشــاره دارد و ب ــای برنام ــه اداره ي گام ه ــت ب ــد. مدیری گیرن
ــط  ــده اند، مرتب ــه ش ــه نهادین ــام ک ــری از نظ ــام و عناص ــظ نظ ــه حف ــًاً ب عمدت
ــر  ــش تغیی ــای الهام بخ ــه فراینده ــًا ب ــزی عمدت ــس برنامه ری ــوند؛ برعک می ش
ــترك  ــط مش ــول خ ــای آن در ط ــه مرزه ــود ک ــوط می ش ــاًل( مرب ــام )اص نظ
ــت ها و  ــزی، سیاس ــرا برنامه ری ــت؛ زی ــی اس ــام سیاس ــان دهنده ي نظ ــا، نش آن ه
ــتقر و  ــازد، مس ــر می س ــت آن را امکان پذی ــه فعالی ــه ای را ک ــای زمین نهادینه ه

ــن، 51:1380( ــد« )فریدم ــرض می کن ــی ف بدیه
ــف و  ــوزه ي وظای ــه ح ــرا ب ــت؛ زی ــادی اس ــن دو بنی ــر، ای ــن نظ از ای
فعالیت هــای اجرایــی هــر دو بازمی گــردد در مــوارد اساســی، یعنــی آینده نگــری، 
ســازمان دهی، نظــارت، کنتــرل و بازنگــری در بطــن فراینــد و فعالیــت مدیریــت 
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ــئولیت های  ــف و مس ــدگاه وظای ــد. از دی ــرار دارن ــترکًا ق ــزی، مش و برنامه ری
ــان  ــئولیت های آن ــف و مس ــان وظای ــر می ــه ي متناظ ــک رابط ــز ی ــی نی اجرای
وجــود دارد کــه در جــدول و نــگاره ي زیــر نشــان داده شــده اســت. ارگان هــا 
ــی؛  ــوند: قلمروی ــیم می ش ــروه تقس ــه گ ــه س ــت ب ــی مدیری ــف اصل ــا وظای ی
عملکــردی و ســازمان دهی. ارگان هــا وظایــف اصلــی برنامه ریــزی نیــز در ســه 
ــن  ــامان دهی. ای ــری؛ س ــی؛ کارب ــند: فضای ــدی می باش ــل طبقه بن ــر قاب ــروه زی گ
ــر  ــا یکدیگ ــر ب ــکل زی ــدول و ش ــوان در ج ــئولیت ها را می ت ــف و مس وظای

مقابلــه کــرد.
جدولشماره1.مسؤولیتهایمشترکمدیریتوبرنامهریزیشهری

ارکان�برنامه�ریزی�شهریمسئولیت�مشترکارکان�مدیریت�شهری

فضاییمحله،�منطقه،�شهرقلمرویی

کاربریاجتماعی،�اقتصادی،�کالبدیعملکردی

سامان�دهی�)انتظام�ساختاربندی،�انتظام�کارکردیسازمان�دهی
ساختارها(

منبعسعیدنیا،1395 

شکلشماره1.مقابلهوظایفمشترکمدیریتوبرنامهریزیشهری

منبع سعیدنیا، 1395
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ــر  ــده شــده و ب ــزی(، برگردانی ــن )برنامه ری ــث زیری ــه مثل ــی ک در صورت
مثلــث بــاال )مدیریــت( تطبیــق داده شــود، هم پیونــدی وظایــف مشــترك آن هــا 
آشــکار می شــود. فضایــی بــر قلمرویــی منطبق شــده؛ ســاماندهی و ســازماندهی؛ 
ــز  ــک هــرم نی ــه شــکل ی ــوان ب ــاال را می ت ــگاره ب ــر عملکــردی. ن ــری ب و کارب
ــه  ــزی ب ــه گانه برنامه ری ــاد س ــت و ابع ــه گانه مدیری ــاد س ــه ابع ــان داد ک نش

ــر(. ــط می شــوند )شــکل زی ــه یکدیگــر مرتب شــکل اضــالع هــرم ب
شکلشماره2.هرممقابلهيوظایفمشترکمدیریتوبرنامهریزیشهری،باقاعدهبرنامهریزی

منبعسعیدنیا،1395

ــتم  ــک سیس ــاد ی ــزی، ایج ــت و برنامه ری ــن مدیری ــی بی ــرط هماهنگ ش
ــی  ــای اجرای ــی و ارکان ه ــزای اصل ــد اج ــه بتوان ــت ک ــی( اس ــد )سیاس نظام من
ــد  ــت نظام من ــی مدیری ــام منطق ــازد. نظ ــگ س ــر هماهن ــه یکدیگ ــن دو را ب ای
بــه معنــای ایجــاد رابطــه ي منطقــی بیــن ارکان هــای ســازنده آن دو و فرایندهــا، 

ــورد اســتفاده هــر دو اســت. ــا و ســاختار م روش ه
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وظایــف�جدیــد�شــهرداری�ها�و�ضــرورت�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�
ین نو

�وظیفه�و�یا�وظایف�شهرداری�ها�چیست؟
اگــر ایــن فــرض را بپذیریــم کــه ”وظایــف“ اقداماتــی اســت عملــی یــا فکــری 
ــد پرســید کــه  ــگاه بای کــه به طــور مســتمر انجــام آن هــا را متعهــد شــده ایم، آن
ایــن اقدامــات بــه چــه نحــو، بــا چــه امکانــات و در چــه مدتــی انجــام و هــدف 

از انجــام آن هــا چیســت.
ــه“ و  ــف“، ”برنام ــن ”وظای ــاط بی ــا حــدودی ارتب ــن مفروضــات ت ــا طــرح ای ب

ــود. ــن می ش ــدف“ روش ”ه
ــل  ــال شــهروندان و شــهر متقب ــی را در قب ــع شــهرداری ها انجــام وظایف در واق
ــرد. ”شــهرداری“  ــورت می گی شــده اند کــه در راســتای اهــداف معینــی ص
ــد  ــدام می کن ــن اق ــر و میادی ــی معاب ــه و پاکیزگ ــع آوری زبال ــه جم ــر روزه ب ه
ــش  ــداث و روک ــا را اح ــود. خیابان ه ــن ش ــهروندان“ تأمی ــت ش ــا ”بهداش ت
آن هــا را مرمــت می کنــد تــا ”رفت وآمــد شــهروندان“ تســهیل شــود. بــر 
ــت  ــا و هوی ــتحکام بناه ــا ”اس ــد ت ــارت می کن ــهری نظ ــازهای ش ساخت وس
ــه  ــود ک ــری نم ــوان نتیجه گی ــاس می ت ــن اس ــر ای ــد. ب ــوظ بمان ــهر“ محف ش
اقدامــات شــهرداری در چارچــوب وظایــف و مســئولیت هایی اســت کــه 
ــن  ــظ و تأمی ــور حف ــًا به منظ ــوده و نهایت ــن نم ــف و تعیی ــا را تعری ــون آن ه قان
خواســت ها و نیازهــای شــهروندان، انجــام می شــود. بدیهــی اســت کــه انجــام 
ــرد، مســتلزم  ــه به صــورت مســتمر صــورت می گی ــف( ک ــات )وظای ــن اقدام ای
ــزات  ــایل و تجهی ــرد وس ــا و کارک ــراد و گروه ه ــش اف ــن نق ــف و تعیی تعری
ــه“ و  ــد ”برنام ــن رون ــه ای ــد. ب ــخص می باش ــکان مش ــان و م ــی، در زم معین
ــن اســاس چنانچــه  ــر ای ــوان اطــالق نمــود. ب ــزی می ت ــن آن برنامه ری ــه تدوی ب
”وظایــف“ و ”اهــداف“ تغییــر کنــد، رونــد اقدامــات مــورد لــزوم نیــز می بایــد 
ــر ســازمان، از  ــداف ه ــف و اه ــر وظای ــا تغیی ــه دیگــر ســخن ب ــد. ب ــر یاب تغیی
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جملــه شــهرداری، ”برنامــه“ نیــز تغییــر خواهــد یافــت. و چنانچــه رونــد تغییــر 
ــز  ــزی نی ــیوه برنامه ری ــر ش ــه تغیی ــر ب ــد، نا گزی ــی باش ــق و اساس ــف عمی وظای

می انجامــد.
ــا  ــوان ب ــتند می ت ــت هس ــک و کم جمعی ــهرها کوچ ــه ش ــی ک ــا زمان ــاًل: ت مث
ــذا  ــود. ل ــن نم ــاکن را تأمی ــای س ــامیدنی خانواره ــاده ای آب آش ــای س روش ه
تدویــن برنامــه تأمیــن آب شــهروندان بــا یــک روش ابتدایــی، ممکــن می باشــد. 
لیکــن در یــک شــهر بــزرگ و یــا حتــی متوســط، نه تنهــا تأمیــن آب شــهروندان 
بــا برنامــه ســاده )مثــاًل آبرســانی بــا تانکــر( ممکــن نخواهــد بــود، بلکــه روش 
برنامه ریــزی تأمیــن آب نیــز بــه شــکل و ســیاق گذشــته ممکــن نمی باشــد. در 
نتیجــه بــا گســترش کالبــدی شــهرها و افزایــش تصاعــدی شهرنشــینان راه حل هــا 
ــز  ــزی( نی ــای برنامه ری ــل )روش ه ــه راه ح ــیدن ب ــای رس ــا( و روش ه )برنامه ه
متناســبًا پیچیــده و دشــوار خواهــد شــد. عــالوه بــر ایــن بایــد توجــه داشــت کــه 
ــزرگ  ــا هــزار روســتای ب ــاًل صــد ی ــوان معــادل مث ــزرگ را نمی ت یــک شــهر ب
تلقــی کــرد و روش هــای تأمیــن نیــاز روســتاییان مذکــور را بــا تصاعــد عــددی 
بــرای شــهر متوســط منظــور نمــود. زیــرا رشــد کمــی )کالبــدی و جمعیتــی( بــه 
ــود  ــر می ش ــده ای منج ــوی پیچی ــادی و معن ــای م ــت ها و نیازه ــور خواس ظه
ــه  ــزی و ب ــژه برنامه ری ــای وی ــیوه ها و روش ه ــه ش ــا ب ــل آن ه ــرای ح ــه ب ک

ــد. ــاز می باش ــی نی ــت متفاوت ــاص و ماهی ــای خ برنامه ه
ــای  ــر نیازه ــد تغیی ــه رون ــی ب ــی اجمال ــن بخــش نگاه ــن اســاس، در ای ــر ای ب
ــا از  ــم ت ــداف شــهرداری ها می اندازی ــف و اه ــر وظای شــهری و در نتیجــه تغیی
ــد  ــای جدی ــن و روش ه ــای نوی ــن برنامه ه ــای تدوی ــق ضرورت ه ــن طری ای

ــم. ــر دریابی ــهری را بهت ــت ش ــزی و مدیری برنامه ری

دستهبندیکالنوظایفشهرداری�ها
شــهرداری ها ســازمان هایی محلــی هســتند کــه بــرای تأمیــن نیازهــای عمومــی 
ــی  ــش و کارکردهای ــام نق ــت و انج ــهر، از یک جه ــاکن در آن ش ــهروندان س ش
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ــهر  ــرای ش ــی ب ــی بین الملل ــی و حت ــه ای، مل ــر )منطق ــای فرات ــه در مقیاس ه ک
ــد  ــن بای ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــت یافته ان ــر، موجودی ــت دیگ ــده، از جه ــن ش تعیی
ــه  ــود؛ و آن وظیف ــاره نم ــز اش ــومی نی ــف س ــداف و وظای ــه اه ــه مجموع ب
ــهر«  ــعه ي ش ــت »توس ــی جه ــای جمع ــا و آرزوه ــق آرمان ه ــازی تحق زمینه س
می باشــد. بــا مثال هــای زیــر 3 دســته »اهــداف و وظایــف« شــهرداری ها 

می گــردد: روشــن تر 
ــل ســایر شــهروندان شــهرهای کشــور از  ــف - شــهروندان شــهر شــیراز مث  ال
شــهرداری توقــع دارنــد کــه زباله هــا جمــع آوری، خیابان هــا و میادیــن پاکیــزه، 
مراکــز تفریحــی و پارك هــای بیشــتری ســاخته، کتابخانه هــای متعــددی 
احــداث، خیابان هــای بیشــتری ســاخته شــده، نظــام حمل ونقــل شــهری بهبــود 
ــد و... تأمیــن ایــن دســته از نیازهــای خدماتــی، تحقیقــًا در کلیــه شــهرهای  یاب
کوچــک و بــزرگ کشــور و جهــان جــزو وظایــف اولیــه شــهرداری ها محســوب 

می شــود.
ب- شــهر شــیراز در نظــام آمایشــی کشــور اعــالم شــده یــا نشــده و در طرح های 
توســعه ي ملــی، جــزء مهم تریــن مراکــز توریســتی و تفریحــی کشــور محســوب 
ــه  ــوان ناحی ــه پســکرانه اقتصــاد دامــداری در منطقــه، به عن ــا توجــه ب شــده و ب
صنایــع تبدیلــی و نیــز مرکــز خدمات رســانی اســتانی و مراکــز اداری ـ سیاســی 
منطقــه ای و غیــره محســوب و قلمــداد شــده اســت. در نتیجــه شــهرداری شــیراز 
ــاس  ــه در مقی ــی ک ــف و کارکردهای ــام وظای ــت انج ــه جه ــت ک ــف اس موظ
فراشــهری )منطقــه ای و ملــی( بــرای آن تعریــف و تعییــن شــده تــالش نمایــد. 
ــن  ــف تأمی ــره وظای ــف در زم ــته از وظای ــن دس ــه ای ــود ک ــاهده می ش ــذا مش ل
ــاز شــهروندان نمی باشــد، لیکــن به عنــوان وظایــف شــهرداری  خدمــات موردنی
در چارچــوب برنامــه توســعه ي ملــی و منطقــه ای محســوب می شــود. در نتیجــه 
شــهرداری عــالوه بــر وظایفــی کــه در قبــال شــهروندان شــیرازی دارد، در قبــال 
ــل،  ــرکت های حمل ونق ــع، ش ــان صنای ــی، صاحب ــی و بین الملل ــگران مل گردش
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عشــایر منطقــه و... نیــز وظایفــی دارد.
ــی و  ــی و تاریخ ــای فرهنگ ــع قابلیت ه ــه جمی ــه ب ــا توج ــیراز ب ــهر ش  ج - ش
ــی در عرصــه  ــی جهان ــی واال و معروفیت ــه کیفیت ــی و... ب ــدی و آب و هوای کالب
فرهنــگ و ادب و معمــاری جهانــی می اندیشــد. ایــن اهــداف آرمانــی در ذهــن 
ــتانی  ــهری و اس ــران ش ــه مدی ــت؟ در برنام ــیرازی اس ــهروندان ش ــک ش یکای
گنجانیــده شــده؟، در طرح هــای توســعه ي ملــی آورده شــده؟ و یــا در طرح هــای 
ــور  ــی منظ ــراث فرهنگــی و تاریخــی جهان ــی می ــازمان های متول یونســکو و  س
ــش  ــی نق ــی و بین الملل ــگان مل ــنفکران و فرهیخت ــن روش ــا در ذه ــده و ی ش
ــی در  ــا و اهــداف واالی ــن آرزوه ــًا چنی ــی چــون واقع ــر، بل ــی و خی بســته؟ بل
مــورد شــیراز وجــود دارد و خیــر، چــون تقریبــًا در هیــچ برنامــه مکتوبــی چنیــن 
ــدارد.  ــه آن وجــود ن ــرای رســیدن ب ــه مشــخصی ب اهدافــی درج نشــده و برنام
بــا ایــن حــال شــهرداری شــیراز، خواســته و ناخواســته در هــر اقــدام عملــی و 

فکــری ایــن دســته وظایــف نامحســوس را مرعــی مــی دارد.
ــف  ــود و وظای ــدی نم ــر جمع بن ــرار زی ــوان به ق ــین را می ت ــث پیش ــج بح نتای

ــود: ــن نم ــر تدوی ــه شــرح زی شــهرداری ها را ب
الف - وظایف محلی شهرداری ها

ب - وظایف ملی و منطقه ای شهرداری ها
ج - اهداف و وظایف عالی

ــد  ــف می خواه ــطوح مختل ــی در س ــداف برنامه های ــف و اه ــن وظای ــق ای تحق
ســازمان و مدیریــت هماهنــگ، منابــع مالــی متنــوع )چــون در ســطوح مختلــف 
ــزی واحــد  ــای برنامه ری ــالك و مبن ــد م ــداف بای ــف و اه ــن وظای اســت(. لیک
ــت  ــر( در اداره و هدای ــتگاه مؤث ــد دس ــهری ـ چن ــت ش ــتگاه: مدیری ــک دس )ی
توســعه ي شــهری قــرار بگیرنــد. نــه این کــه هــر ســازمانی از مرکــز و بــر اســاس 
ــازمان و  ــن س ــهرداری محلی تری ــون ش ــرد و چ ــتور بگی ــازمانی دس ــداف س اه

ــازمان ها. ــایر  س ــه س ــبت ب ــت نس ــح اس ــت، ارج ــتقل ترین اس مس
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روند�تغییر�وظایف�شهرداری�ها،�تابعی�از�توسعه�ي�شهر
ــه دو  ــد ب ــهرداری ها، بای ــرد ش ــف و عملک ــر وظای ــد تغیی ــریح رون ــرای تش ب
ــارز  ــی ب ــد ویژگ ــه بای ــود: اول آن ک ــه نم ــذار توج ــته و تأثیرگ ــل هم پیوس عام
شــهرداری را به عنــوان ”ســازمان محلــی“ یــا ســازمان وابســته بــه شــهر شــناخت. 
دوم آن کــه تغییــر ســاختار شــهرها و در نتیجــه تغییــر عملکــرد و نقش شــهرها را 
در دوره هــای مختلــف بررســی نمــود. چــون شــهرها از ســویی انعــکاس ســطح 
تکامــل اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و ... کشــورها هســتند و از ســویی دیگــر 
ــعه ي  ــژه توس ــداف وی ــهروندان و اه ــع ش ــطح توق ــکاس س ــهرداری ها انع ش

ــند. ــهر می باش ش
ــد  ــا رون ــه ب ــتند ک ــی هس ــازمان هایی محل ــهرداری ها س ــون ش ــه چ در نتیج
تغییــرات و دگرگونی هــای شــهر و ســطح آگاهــی و توقــع شــهروندان از خدمات 
ــف و  ــر وظای ــد تغیی ــناخت رون ــرای ش ــذا ب ــد، ل ــام دارن ــتگی ت ــاز بس موردنی
عملکــرد شــهرداری ها ضــروری اســت کــه تحــوالت شــهر و شــهروندان مــورد 

بررســی قــرار گیــرد.

الف�-�شهرهای�نخستین�و�وظایف�ساده�شهرداری�ها
در شــهرهای اولیــه دوره پیــش از صنعتی شــدن، شــهرها چــه از لحــاظ کالبدی و 
چــه بــه لحــاظ جمعیتــی، کوچکنــد. بــر ایــن اســاس ســازمان شــهرداری در ایــن 
دوره وظایــف محــدود و مشــخصی داشــته کــه عمدتــًا بــه نظافــت و پاکیزگــی 
شــهر، جمــع آوری زبالــه، کنتــرل واحدهــای فــروش و دست فروشــی ها، 
ــا و  ــوات و نهره ــاری قن ــازی مج ــوی خانه، پاك س ــه و رختش ــداث نوانخان اح

ــود. ــدود می ش ــر آن مح نظای
ــد،  ــاکن بودن ــتاها س ــورها در روس ــت کش ــتر جمعی ــوز بیش ــن دوره هن در ای
روســتاها مراکــز اصلــی تولیــد ثــروت محســوب می شــدند و شــهرها هنــوز از 
نقــش و جایــگاه قابل توجهــی در اســکان جمعیــت، تأمیــن خدمــات موردنیــاز 
ــتند. ــی نداش ــروت مل ــد ث ــی در تولی ــش چندان ــر از آن، نق ــهروندان و مهم ت ش
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ب�-�شهرهای�دوره�میانی�و�وظایف�شهرداری�ها

ــا  ــی ـ و ب ــی ـ در کشــورهای صنعت ــای صنعت ــا پیشــرفت و توســعه ي بنیان ه ب
ــوم ـ و  ــان س ــورهای جه ــارج ـ در کش ــا خ ــادی ب ــبات اقتص ــترش مناس گس
به طــور کلــی بــا تضعیــف نقــش روســتاها در تولیــد و ایجــاد اشــتغال ـ شــهرها 
رو بــه توســعه نهادنــد. ایــن دوره بــا پیدایــش مؤسســات بــزرگ مالــی و صنعتــی 
و تجــاری، اســتقرار مؤسســات نویــن مدنــی، دانشــگاه ها و شــکل گیری 
زیرســاخت های جدیــد صنعتــی ـ تجــاری ـ خدماتــی، مالــی و بانکــی مصــادف 
اســت. بــه ایــن ترتیــب شــهرها جایگزیــن نظام تولیــد فالحتــی شــدند، آن هم در 
ابعــاد و اندازه هــای فــوق تصــور و مبتنــی بــر زیرســاخت های کامــاًل متفــاوت 
و جدیــد. ایــن امــر بــه مهاجــرت گســترده روســتاییان بــه شــهرها و گســترش 
شــتابناك کالبــد شــهری منجــر گردیــد. بــا ایــن اوصــاف دیگــر شــیوه های ســنتی 
ــزار  ــا ه ــاز ده ه ــامیدنی موردنی ــن آب آش ــرای تأمی ــه ب ــانی از جمل خدمات رس
ــه، سیســتم حمل ونقــل، ایمنــی  جمعیــت ســا کــن در شــهرها، جمــع آوری زبال
شــهری در برابــر زلزلــه و آتش ســوزی و...، برق رســانی و سوخت رســانی، 
احــداث شــبکه معابــر، مسکن ســازی و احــداث مراکــز خرده فروشــی و... 
ــای  ــد و سیســتم و روش ه ــوژی جدی ــری تکنول ــذا به کارگی ــد. ل ــو نمی کن تکاپ
نویــن بــرای تأمیــن خدمــات شــهری، در »قالــب تأسیســات و تجهیــزات نویــن 

شــهری« ضــرورت یافــت.
ــرات  ــی( و تغیی ــد صنعت ــد )تولی ــام تولی ــن در نظ ــرات بنیادی ــد تغیی • رون
ــر  ــرار زی ــوان به ق ــن دوره، می ت ــف شــهرداری را در ای گســترده در وظای

ــود: ــدی نم جمع بن
بــا پیدایــش نظــام تولیــد صنعتــی، شــهرها چــه از نظــر صنعتــی و چــه - 

ــه لحــاظ کالبــدی، رشــد و توســعه ای بی ماننــد یافتنــد. ب
ــر -  ــت، دیگ ــدی جمعی ــد تصاع ــهرها و رش ــدی ش ــترش کالب ــا گس ب

خدمات رســانی بــه انبــوه جمعیــت و در قلمــرو گســترده بــه شــیوه های 
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ــوژی در  ــری تکنول ــذا به کارگی ــت. ل ــر نیس ــته امکان پذی ــنتی گذش س
زمینــه خدمات رســانی نا گزیــر می باشــد.

عــالوه بــر تأمیــن نیازهــای خدماتــی و رفاهــی شــهروندان کــه در ایــن - 
ــود، زندگــی جدیــد شــهری نیــز  دوره بســیار متنــوع و متعــدد شــده ب
نیازهایــی جدیــدی را مطــرح ســاخت. از جملــه نیــاز به مراکــز فرهنگی 
و فراغتــی بــرای عمــوم شــهروندان، ســالمت محیط زیســت، زیباســازی 
ــرورت  ــوانح، ض ــر س ــهر در براب ــی ش ــهری، ایمن ــر ش ــیما و منظ س
ــن  ــوری، ایجــاد شــبکه ارتباطــی بی توســعه ي سیســتم حمل ونقــل موت
ــت(،  ــزرگ اس ــع ب ــتقرار صنای ــل اس ــًا مح ــه عمدت ــه )ک ــهر و حوم ش
نیــاز بــه سیســتم های تصفیــه فاضــالب، فــرودگاه، گورســتان، میادیــن، 

انبارهــا و...
ــه -  ــدام ســاده روزان ــد اق ــن ترتیــب وظایــف شــهرداری ها، از چن ــه ای ب

بــه ده هــا اقــدام پیچیــده و متنــوع تبدیــل گردیــد کــه دیگــر بــا ســازمان 
ــدود  ــع مح ــنتی و مناب ــزی س ــای برنامه ری ــابق، روش ه ــت س و مدیری

ــد. ــر نمی باش ــی امکان پذی مال
هرچنــد رونــد پیش گفتــه، بــا ایــن ترتیــب خــاص شــهرهای کشــورهای - 

ــز،  ــان ســوم نی ــی می باشــد، لیکــن در شــهرهای کشــورهای جه صنعت
ــی دقیقــًا  ــا برخــی تفاوت هــا ول ــا یــک تأخیــر زمانــی ب ایــن فراینــد ب
بــا همیــن آثــار و پیامدها، روی داده اســت. مقایســه مســایل و مشــکالت 
ــوی،  ــه و دوره حکومــت پهل ــان در دوره قاجاری شــهری کشــور خودم
به خوبــی نشــان می دهــد کــه علی رغــم تفاوت هــای اساســی در 
نظــام تولیــد صنعتــی بیــن کشــور مــا و کشــورهای صنعتــی، توســعه ي 
ــای  ــن نیازه ــکالت تأمی ــینی و مش ــت شهرنش ــد جمعی ــهری و رش ش
شــهروندان، شــهرداری ها را نا گزیــر بــه دگرگونــی اساســی در تعریــف 

وظایــف و روش هــای انجــام وظایــف نمــوده اســت.
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شهرهای�کنونی�و�وظایف�شهرداری
	 ــف و مســئولیت های شــهرداری ها در حــال حاضــر بســیار عرصــه وظای

وســیع و گســترده شــده اســت. به طــوری کــه کلیــه عرصه هــای زندگــی 
ــه عرصــه  ــی شــهر را شــامل می شــود. البت ــاه عموم ســاکنین شــهر و رف
ــدودی  ــا ح ــف ت ــورهای مختل ــهرداری ها در کش ــف ش ــت و وظای فعالی
متفــاوت اســت ولــی تقریبــًا تمــام شــهرداری ها عهــده دار مســئولیت هایی 

ــر می باشــند: ــه شــرح زی ب

امور�مربوط�به�کالبد�شهر

 توســعه و گســترش شــهر، جهــات توســعه ي شــهر، تراکــم جمعیتــی و 
ســاختمانی، نوســازی و بهســازی بافت هــای فرســوده، توزیــع متناســب 
ــا؛  ــه کاربری ه ــوط ب ــور مرب ــهر. و ام ــف ش ــات شــهری در نواحــی مختل خدم
ــدی  ــخص، حوزه بن ــای مش ــه فعالیت ه ــهر ب ــف ش ــی مختل ــص نواح تخصی
ــه اســتقرار در نواحــی مختلــف شــهری،  ــف کاربری هــای مجــاز ب شــهر، تعری
مقــررات مربــوط بــه تفکیــک زمیــن، موضــوع همجــواری کاربری هــای مقیــاس 

عملکــردی کاربری هــا و...

امور�حمل�ونقل�و�شبکه�معابر

 احــداث شــبکه معابــر بــا توجــه بــه جهــات توســعه ي شــهر و نحــوه تخصیــص 
کاربری هــا بــه نواحــی، بهســازی سیســتم حمل ونقــل عمومــی، تعــادل بخشــی 
و ایجــاد امنیــت عابریــن پیــاده، احــداث پایانه هــا، پارکینگ هــا و خدمــات فنــی 
ــه آب و فاضــالب؛ شــبکه های آبرســانی،  ــوط ب مدیریــت ترافیــک. و امــور مرب
ــرف و  ــب مص ــای مناس ــد آب، رواج الگوه ــع جدی ــن مناب ــایی و تأمی شناس
بهره بــرداری، تأمیــن پاکیزگــی آب، جمــع آوری فاضــالب و آب هــای ســطحی، 
احــداث تصفیه خانه هــا و تأمیــن آب نواحــی حاشــیه ای و حومــه ای و کاًل 
ــور آب و فاضــالب. ــرای ام ــری سیســتم های مناســب ب دوراندیشــی و به کارگی
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امور�ایمنی�شهری

ــی  ــا پیش بین ــه( ب ــی )ســیل و زلزل ــر ســوانح طبیع  ایمن ســازی شــهر در براب
ــم  ــظ حرای ــیل ها، حف ــداث مس ــظ و اح ــدی )حف ــازی کالب ــیوه ایمن س دو ش
رودخانه هــا، حفاظــت منابــع طبیعــی حومــه ای مؤثــر بــر شــهر،...( و مدیریــت 
ــانی  ــب آتش نش ــزات مناس ــین آالت و تجهی ــه ماش ــازی، از جمل ــام ایمن س نظ
ــهروندان در  ــریع ش ــال س ــرای انتق ــن ب ــق ام ــی مناط ــانی، پیش بین و امدادرس
ــی شــهر را  ــه ایمن ــری از ساخت وســازهای غیرمجــاز ک ــع بحــران، جلوگی مواق
بــه مخاطــره می افکنــد و نیــز شــناخت علمــی از روندهــای لرزه خیــزی شــهر، 

ــیل. ــن و س ــش زمی ــوزی، ران ــکان آتش س ام

امور�فرهنگی،�فراغتی

ــات فراغــت  ــه گــذران مناســب اوق ــزرگ و متوســط ک ــژه در شــهرهای ب به وی
ــم در ســالمت جســمی و روحــی شــهروندان دارد، احــداث  نقشــی بســیار مه
باغ هــا و پارك هــا و گردشــگاه های طبیعــی، مراکــز نمایشــی و کتابخانــه 
ــه  ــهری، حوم ــگاه های درون ش ــز گردش ــف و تجهی ــی ـ تعری ــز تفریح و مراک
شــهری و برون شــهری، شناســایی و تجهیــز آثــار و بناهــای تاریخــی و مذهبــی 
ــی و اســتفاده از آن  ــای ســنتی و محل ــری، ســازماندهی مراســم و برنامه ه و هن

ــات فراغــت شــهروندان و جــذب توریســت. ــرای گــذران مناســب اوق ب

امور�زیست�محیطی�و�بهداشت�شهری

ــار  ــردن آث ــدود ک ــا، مح ــا آن ه ــه ب ــهری و مقابل ــده ش ــع آالین ــایی مناب  شناس
ــری از  ــب، جلوگی ــای مناس ــا روش ه ــوری ب ــه موت ــایل نقلی ــازی وس آلوده س

جریــان فاضالب هــا، اکولــوژی رودخانــه ای و...
ــه، پاکیزگــی -  ــا شــیوه های بهین ــه و بازیافــت ب جمــع آوری مناســب زبال

معابــر و فضاهــای عمومــی شــهری...
ــن -  ــافربری، میادی ــای مس ــهری، پایانه ه ــم ش ــای مزاح ــال کارگاه ه انتق
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توزیــع میــوه، مصالح فروشــی ها و ســایر عملکردهایــی کــه جنبــه 
ــا  ــتقرار آن ه ــی مناســب و اس ــد. مکان یاب ــی زیســت محیطی دارن آلودگ
به گونــه ای کــه ضمــن رفــع آثــار آلوده ســاز بــه ســهولت بــرای 
شــهروندان قابــل دســترس باشــند. عــالوه بــر ایــن مکان یابــی مناســب، 
ــه  ــز از جمل ــره نی ــرودگاه و غی ــتان و ف ــیلوها، گورس ــتارگاه ها و س کش

ــردد. ــوب می گ ــهرداری ها محس ــم ش ــف مه وظای

دستهبندی�وظایف�شهرداری�ها
▪ ــه گروه هــای 	 ــوع اقــدام نیــز ب وظایــف شــهرداری ها از نظــر ویژگــی ن

ــل تقســیم بندی اســت: خاصــی قاب
وظایفــی کــه جنبــه خدماتــی دارنــد، مثــل جمــع آوری زبالــه و - 

و... معابــر  رفــت وروب 
ــررات -  ــل مق ــد؛ مث ــم دارن ــظ نظ ــه ای و حف ــه ضابط ــه جنب ــی ک وظایف

ساختمان ســازی، مقــررات حفــظ معابــر و مقــررات راهنمایــی و 
رانندگــی، مقــررات حرایــم و کاربری هــای مجــاز و...

وظایفــی کــه جنبــه عمرانــی دارنــد، نظیــر احــداث خیابان هــا و میادیــن - 
و بزرگراه هــا، باغــات و پارك هــا و گردشــگاه ها، احــداث پایانه هــا 
ــر  ــته اخی ــل و... دس ــتم های حمل ونق ــدازی سیس ــتگاه ها و راه ان و ایس
ــته  ــهرداری داش ــی ش ــای عمران ــب هزینه ه ــهم را در ترکی ــترین س بیش
ــز از  ــی نی ــزی مال ــذا در برنامه ری ــد. ل ــرمایه گذاری دارن ــه س ــاز ب و نی

ــود.1 ــاد می ش ــهری“ ی ــرمایه ش ــود س ــای بهب ــام ”برنامه ه ــه ن ــا ب آن ه
عــالوه بــر وظایــف مذکــور و در جهــت انجــام ایــن وظایف شــهرداری ها 
می بایــد اقدامــات و ســازماندهی خاصــی را معمــول دارنــد تــا وظایــف بیرونــی 
ــر  ــهری( امکان پذی ــعه ي ش ــظ توس ــردم و حف ــاز م ــات موردنی ــن خدم )تأمی

1-�دکترابوالقاسمطاهری،1377»ادارهامورشهرداریها«،نشرقومس،تهران
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گــردد. اقدامــات و یــا وظایــف اداری، مالــی و پرســنلی از جملــه ایــن وظایــف 
ــژه در  ــت، به وی ــت دول ــدن دخال ــر ش ــا کمت ــر ب ــال های اخی ــند. در س می باش
ــذارده  ــهرداری ها گ ــه دوش ش ــدی ب ــف جدی ــادی وظای ــای م ــه کمک ه زمین
شــده اســت. از آن جملــه شناســایی منابــع مالــی جدیــد، ســرمایه گذاری جهــت 
تأمیــن درآمدهــای مســتمر. عــالوه بــر ایــن یکــی از مهم تریــن وظایــف جدیــد 
شــهرداری ها عبارتســت از برنامه ریــزی شــهری کــه اکنــون تهیــه آن بــر عهــده 
وزارت مســکن و شهرســازی می باشــد. لیکــن اخیــراً تهیــه برنامه هــا و اجــرای 

آن نیــز در زمــره وظایــف شــهرداری ها قــرار گرفتــه اســت.

▪ ــای 	 ــهرها، در عرصه ه ــط ش ــه ای توس ــی و منطق ــای مل ــای نقش ه ایف
ــت، مشــارکت در  ــی از جمعی ــرش ســطح معین ــه پذی ــف از جمل مختل
طرح هــای اقتصــادی و زیربنایــی محلــی و ســایر نقش هایــی کــه 
از طریــق برنامه هــای توســعه ي پنج ســاله ملــی و یــا طرح هــای 
آمایــش ســرزمین بــر عهــده شــهرها گــذارده شــده اســت: نظیــر نقــش 
ــی واردات و صــادرات، تولیــد صنعتــی و آموزشــی  توریســتی، بازرگان
عالــی و تحقیقاتــی و... پــس همان طــور کــه قبــاًل مطــرح شــد وظایــف 
ــهرها،  ــش ش ــوع نق ــی و تن ــد پیچیدگ ــا رون ــب ب ــهرداری ها، متناس ش
ــر  ــال حاض ــی در ح ــور کل ــت. به ط ــده اس ــترده تر ش ــده و گس پیچی

ــت از: ــهرداری ها عبارتس ــده ش ــرد عم ــش و عملک نق
تأمین خدمات موردنیاز شهروندان )خدمات شهروندی(- 
ایجــاد تأسیســات و تســهیالت شــهری و ارتقــاء کیفیــت شــهری - 

)خدمــات شــهری(
انجــام نقــش و عملکــرد فراشــهری در عرصه هــای جمعیتــی، اقتصــادی، - 

سیاســی و بازرگانــی )خدمــات ملــی و منطقه ای(
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وظایــف و اقدامــات مســتقیم و غیرمســتقیم در جهــت تحقــق اهــداف - 
آرمانــی )خدمــات ملــی ـ تاریخــی(

نقش�برنامه�ریزی�و�مدیریت�در�اجرای�وظایف�شهرداری�ها
ــا  ــدی( و ب ــعه ي کالب ــت و توس ــش جمعی ــهرها )افزای ــزون ش ــد روزاف ــا رش ب
ــار  ــی از ب ــاًل بخش ــرزمینی، عم ــه س ــهر در پهن ــتقرار ش ــت اس ــه به موقعی توج
ــا توجــه  ــر دوش شــهرها نهــاده می شــود. ب توســعه ي کشــور، به طــور عمــده ب
بــه رشــد ســریع جمعیتــی کشــور و ضرورت هــای توســعه ي اجتماعــی، 
ــوع و  ــا مســایل و مشــکالت متن ــون ب ــم اکن اقتصــادی، شــهرهای کشــور از ه
گســترده ای مواجــه شــده اند کــه مســتقیمًا بــر وظایــف و مشــکالت شــهرداری ها 
ــه همیــن دلیــل حــل مشــکالت شــهرها، به ویــژه شــهرهای  تأثیــر می گــذارد. ب
ــه موضوعــی بین المللــی تبدیــل شــده و  ســازمان ها و نهادهــای  جهــان ســوم ب
ــرای شــناخت و دســته بندی مشــکالت، یافتــن  جهانــی تــالش گســترده ای را ب
ــی  ــز روش هــای اجرای ــی بایســته و نی ــع مال ــن مناب راه حل هــای مناســب و تأمی
ــه  ــت ب ــش نخس ــن بخ ــه ای ــد. در ادام ــاز نموده ان ــارکتی را آغ ــی و مش مردم
ــا  ــش رو و ی ــکالت پی ــایل و مش ــهرها، مس ــرد ش ــش و عملک ــدی نق جمع بن
درحــال ظهــور، پرداختــه و ســپس برنامه هــای الزم بــرای اداره شــهرها و حــل 

ــم. ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس ــود را م ــکالت موج مش

�پیامدها�و�مشکالت�روند�توسعه�ي�شهری
ــایل و  ــد مس ــن رون ــه و ای ــده یافت ــدی فزاین ــور رون ــینی در کش ــد شهرنش رش
ــات شــهری، بلکــه امنیــت شــهری را  ــدآورده کــه نه تنهــا حی مشــکالتی را پدی
ــن مســایل و مشــکالت و پیامد هــای آن از  ــده اســت. ای ــه مخاطــره افکن ــز ب نی

ــر ناشــی شــده اند: ــده اساســی زی ــه پدی س
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 -)Urban�Development(رشد�فزاینده�توسعه�ي�شهری�نشینی�
 -)Urbanisation(گسترش�روند�شهرگرایی�
 -)Urbansocitey�System(پیچیده�شدن�نظام�جامعه�شهری�

رشد�فزاینده�شهرنشینی�و�شهرگرایی
شهرنشــینی در کشــورهای صنعتــی محصــول صنعتــی شــدن، نوســازی، توســعه 
ــا  ــراه ب ــورها هم ــن کش ــهرگرایی در ای ــت. ش ــوده اس ــرمایه داری ب ــد س و رش
ــادات و  ــی، ع ــه فرهنگ ــی به منزل ــبه طوالن ــک دوره بالنس ــینی و در ی شهرنش
ــده  ــوم پدی ــان س ــورهای جه ــن در کش ــت. لیک ــینی رخ داده اس ــنن شهرنش س
ــی و ناشــی از انتقــال از جامعــه روســتایی  ــدادی نا گهان شهرنشــینی بیشــتر روی
ــه زندگــی  ــا فرهنــگ و ســنن نیمــه روســتایی ـ ب ــا شــهرهای کوچــک ب ـ و ی
جدیــد شــهری بــوده اســت. در نتیجــه شهرنشــینی در چنــد دهــه اخیــر نه تنهــا 
موجــب افزایــش بی ســابقه جمعیــت شــهری، بلکــه باعــث تغییــرات گســترده 
اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، حقوقــی نیــز شــده اســت. در نتیجــه 
شهرنشــینی و شــهرگرایی در کشــورهای جهــان ســوم بــه نابســامانی ها، 
ــده  ــر ش ــترده منج ــفتگی های گس ــی و آش ــای اساس ــکالت و دگرگونی ه مش
ــی  ــهرگرایی دارای 3 ویژگ ــهرگرایی، ش ــه ش ــناختی ب ــرد جامعه ش اســت. رویک

اساســی اســت:

شکل�گیری�روابط�جدید�میان�مردم�و�محیط�زیست�شهری- 
شکل�گیری�جنبه�های�جدیدی�از�سازمان�اجتماعی- 
ــی�-  ــد�زندگ ــای�جدی ــر�و�رویه�ه ــدی�از�تفک ــیوه�های�جدی ــکل�گیری�ش ش

1 ی شهر

در کشــورهای صنعتــی نه تنهــا زمینه هــای عینــی و بنیان هــای اقتصــادی ـ 
مختلــف  شــیوه های  و  جنبه هــا  روابــط،  شــکل گیری  باعــث  اجتماعــی 
ــز  ــط نی ــن رواب ــکل گیری ای ــرای ش ــی ب ــان کاف ــه زم ــد، بلک ــهرگرایی گردی ش

1-�سیدمحمودنجاتی،مقاله1379»پارادایمجدیدمدیریتشهری«،فصلنامهمدیریتشهری،شماره1،بهار
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ــت.  ــوده اس ــاده ب ــز آم ــی نی ــی و سیاس ــای اجتماع ــته و محمل ه ــود داش وج
لیکــن در کشــورهای جهــان ســوم پدیــده شهرنشــینی در دوره هــای کوتــاه اتفاق 
ــا  ــدان ی ــل فق ــه دلی ــژه شــهرگرایی، ب ــط وی ــاده، در نتیجــه مناســبات و رواب افت
ــق  ــترده و عمی ــامانی های گس ــفتگی ها و نابس ــه آش ــی، ب ــای عین ــص بنیان ه نق

ــده ای منجــر شــده اســت. و فزاین
• محیط زیســت شــهری به ســرعت در حــال تخریــب اســت. ایــن 	

ــدان  ــل فق ــه دلی ــتر ب ــه بیش ــدن بلک ــی ش ــر از صنعت ــه کمت ــر البت ام
دفــع و تصفیــه  مثــل سیســتم  مناســب شــهری  زیرســاخت های 
ــدم حفاظــت  ــل مناســب شــهری، ع ــبکه حمل ونق ــود ش فاضــالب، نب

ــت. ــره اس ــهری و غی ــی ش ــع محیط مناب
• ــیوه و 	 ــا ش ــو ب ــز از یک س ــد نی ــی جدی ــازمان اجتماع ــکل گیری س ش

عــادات تفکــر مهاجریــن روســتایی در تضــاد اســت و از ســوی دیگــر 
ـ بــا شــیوه های تمرکزگرایــی حکومتــی در تضــاد قــرار می گیــرد. 
ــکل  ــاس ش ــر اس ــی“ موردنظ ــازمان اجتماع ــه ”س ــن چنانچ بنابرای
ــه از  ــود و چنانچ ــفتگی می ش ــار آش ــهرگرایی دچ ــد ش ــرد، فراین نگی
ــی  ــی ـ سیاس ــام اجتماع ــا نظ ــد، ب ــی یاب ــردم تجل ــان م ــن و از می پایی

ــرد. ــرار می گی ــض ق ــم در تناق حاک
• ــاد 	 ــه ایج ــروط ب ــهری؛ مش ــی ش ــد زندگ ــیوه های جدی ــکل گیری ش ش

ایجــاد بســترهای  نیــز  اقتصــادی و  اجتماعــی،  نویــن  بنیان هــای 
ــه دلیــل عــدم تحقــق  مناســب سیاســی و فرهنگــی اســت. در نتیجــه ب
زندگــی  جدیــد  رویه هــای  شــکل گیری  مذکــور،  پیش شــرط های 
شــهری و تفکــر ناظــر بــر آن با موانــع زیادی مواجه شــده و در بســیاری 
ــن  ــه ای ــد. ب ــهری می انجام ــه ش ــدن جامع ــی ش ــه دو قطب ــوارد ب از م
ترتیــب و در ایــن حالــت جامعــه شــهری دچــار دودســتگی و تناقضــات 
فرهنگــی و اجتماعــی شــده و از ســوی دیگــر چــون رویه هــای جدیــد 
ــد حداقلــی از حقــوق و آزادی هــای سیاســی و  زندگــی شــهری نیازمن
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اجتماعــی و شــهروندی اســت، لــذا احتمــال تضــاد آن بــا سیاســت های 
حاکــم در کشــور وجــود دارد.

ــه ایــن ترتیــب شهرنشــینی و شــهرگرایی، در جهــان ســوم، پیامدهــای  * ب
ــه  ــش از هم ــه بی ــت ک ــته اس ــده ای داش ــی نش ــب و پیش بین نامناس
ــا  ــا شــهروندان ب ــل مناســبات بی واســطه ب ــه دلی مدیریــت شــهری را ب

ــوده اســت. مشــکالت اساســی مواجــه نم

روند�شهرگرایی�و�مدیریت�شهری
همان طــور کــه اشــاره شــد پیامدهــای منفــی شهرنشــینی و شــهرگرایی، 
ــد.  ــا می کن ــکالت و رویداده ــا مش ــر ب ــهری را درگی ــت ش ــطه مدیری بي واس
ــژه در جهــان ســوم ـ به طــور خالصــه  اهــم مســایل و مشــکالت مذکــور به وی

به قــرار زیــر می باشــند:
شــهرهای جهــان ســوم آســیب پذیرترین شــهرهای جهــان هســتند، علــت 
ــهرها  ــش ش ــکل گیری و پیدای ــی ش ــی و بوم ــای مل ــدان بنیان ه ــده آن فق عم
دانســت. در نتیجــه پیامدهــا و آثــار شهرنشــینی و شــهرگرایی در شــهرهای جهان 
ســوم در مقایســه بــا شــهرهای کشــورهای پیشــرفته صنعتــی بســیار حادتــر و گاه 
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ــز  ــت شــهری نی ــن ترتیــب مشــکالت نظــام مدیری ــه همی ــز اســت. ب فاجعه آمی
ــهرهای  ــکالت ش ــر از مش ــر و جدی ت ــتر، عمیق ت ــیار بیش ــوم بس ــان س در جه

توســعه یافته می باشــد.
از مهم تریــن مشــکالت شــهرهای جهــان ســوم کــه می تــوان آن را 
ــت شــهری اســت. در  ــده جمعی ــی مشــکالت دانســت، رشــد فزاین ــت اصل عل
واقــع بــه دلیــل ســهم بــاالی شــهرهای جهــان ســوم از رشــد جمعیتــی و فقــدان 
ــی  ــکالت جهان ــوم از مش ــان س ــهرهای جه ــهم ش ــهری، س ــاخت های ش زیرس
ــه  توســعه ي شــهری به مراتــب بیــش از شــهرهای توســعه یافته اســت. در فاصل
ســال های 1945 تــا 1999 میــالدی، جمعیــت جهــان از 2 میلیــارد نفــر بــه حدود 
6 میلیــارد نفــر رســیده اســت کــه بخــش عمــده افزایــش جمعیــت مربــوط بــه 
جهــان ســوم و شــهرهای جهــان ســوم اســت. به طــوری کــه جمعیــت شــهری 
ــه 7/1 میلیــارد  کشــورهای جهــان ســوم از 300 میلیــون نفــر در ســال 1950، ب

نفــر در ســال 1999 رســیده اســت.
ــی در  ــت جهان ــه جمعی ــی ک ــب مالحظــه می شــود در حال ــن ترتی ــه ای ب
ــان  ــهرهای جه ــت ش ــه، جمعی ــش یافت ــر افزای ــر از 3 براب ــن دوره کمت ــی ای ط
ســوم نزدیــک بــه 9 برابــر شــده اســت. بدیهــی اســت کــه تقریبــًا هیچ یــک از 
ــه  ــت شــهری، ب ــا رشــد جمعی ــان ســوم نتوانســته اند متناســب ب شــهرهای جه
ــده شــهروندان و تأمیــن  ــن نیازهــای فزاین ایجــاد زیرســاخت های شــهری، تأمی

ــل شــوند. ــق اهــداف برنامه هــای خــود نای ــرای تحق ــی ب ــع مال مناب
ــایل و  ــوم، مس ــان س ــهرهای جه ــهری ش ــت ش ــر مدیری ــکل دیگ مش
مشــکالت ناشــی از پدیــده شهرنشــینی و شــهرگرایی اســت. بــزرگ شــدن کالبــد 
ــان  ــوع و گســتردگی مناســبات می ــده شــدن ســاختار شــهری، تن شــهری، پیچی
ــا مدیریــت شــهری ـ از جملــه پیامدهــای  ــا شــهر و شــهروندان ب شــهروندان ب
ــه  ــهری را ب ــت ش ــتقیم مدیری ــه مس ــهرگرایی اســت ک ــینی و ش ــد شهرنش رون
چالــش می طلبنــد. ایــن مشــکالت عــالوه بــر جنبه هــای کالبــدی و زیرســاختی، 
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بــه مشــکالت اجتماعــی و نابرابری هــای شــهری، کمبــود یــا فقــدان منابــع مهــم 
شــهری، فشــار رقابــت بیــن گروه هــای ذی نفــوذ و تــوده شــهروندان برای کســب 
ســهم بیشــتر از خدمــات و زیرســاخت ها، مشــکالت درآمــدی و بــروز مســایل 
و تنش هــای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و حقوقــی شــهری اســت.1 بــه ایــن 
چالش هــا و مســایل بایــد پیچیــده شــدن نظــام جامعــه شــهری در جهــان ســوم 

ــد دارد. ــا شهرنشــینی و شــهرگرایی پیون ــز افــزود کــه بی نهایــت ب را نی

پیچیده�شدن�جامعه�شهری�و�مشکالت�مدیریت�شهری
�همان طــور کــه اشــاره شــد، رونــد فزاینــده شهرنشــینی و شــهرگرایی بــه 
پیچیــده شــدن نظــام جامعــه شــهری منجــر شــده اســت. یکــی از چالش هــای 
ــالت  ــل معض ــرای ح ــی ب ــای علم ــن راهکاره ــهری یافت ــت ش ــی مدیری اساس
ــن  ــای ای ــن عرصه ه ــد. از مهم تری ــهری می باش ــه ش ــی جامع ــی از پیچیدگ ناش

ــود: ــاره نم ــر اش ــای زی ــوارد و زمینه ه ــه م ــوان ب ــش می ت چال
ــی  ــد. بدیه ــری برخوردارن ــوع کم نظی ــاغل از تن ــهری، مش ــه ش در جامع
ــدد و  ــالیق متع ــا و س ــت ها، نیازه ــاز خواس ــوع زمینه س ــن تن ــه ای ــت ک اس
گســترده در میــان شــهروندان شــده، لــذا مدیریــت شــهری از ســویی بــرای حفظ 
ایــن تنــوع )کــه خــود موجــب اشــتغال شــهروندان می شــود( و از ســوی دیگــر 
ــار  ــهروندان در فش ــوع ش ــات متن ــاختی و خدم ــای زیرس ــن نیازه ــرای تأمی ب
قــرار خواهــد گرفــت. مدیریــت شــهری از ســویی بــرای ادامــه حیــات و رشــد 
ــد و از  ــویق نمای ــا را تش ــاغل و فعالیت ه ــوع مش ــد تن ــهر می بای ــادی ش اقتص
ســوی دیگــر بــا ایــن اقــدام نا گزیــر، می بایــد بــه اثــرات و پیامدهــای خدماتــی 

و زیرســاختی ناشــی از آن پاســخ دهــد.
غلبــه محیط زیســت اجتماعــی بــر محیط زیســت طبیعــی از دیگــر 
چالش هــای مدیریــت شــهری آینــده اســت. در واقــع گســترش کالبــدی شــهرها 

1-�همان،ص6
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و انبوهــی جمعیــت و تنــوع فعالیت هــا، محیط زیســت اجتماعــی را بــر 
ــاری از  ــای زیانب ــع پیامده ــن وض ــازد. ای ــب می س ــی غال ــت طبیع محیط زیس
ــظ  ــهروندان دارد. حف ــالمت ش ــت و س ــظ بهداش ــت محیطی و حف ــر زیس نظ
ــی ـ تناســب  ــن محیط زیســت طبیعــی و محیط زیســت اجتماعــی یعن ــوازن بی ت
بیــن توســعه ي شــهری و ســاختار طبیعــی شــهر و شــهروندان )مناســبات انســان 
ـ شــهر ـ طبیعــت( بــه یکــی از چالش هــای اساســی و حیاتــی مدیریــت شــهری 
بــدل شــده اســت. راهــکار علمــی ایــن چالــش تنهــا در گــرو ایجــاد تعــادل بیــن 
ــاخت های  ــتردگی زیرس ــادل گس ــن تع ــت، ای ــت« اس ــهر ـ طبیع ــان ـ ش »انس
میــزان  منابــع،  از  بهره گیــری  جمعیتــی،  و  ســاختمانی  تراکــم  شــهری، 

ــتگی دارد. ــهر و... بس ــده در ش ــر ش ــای منتش آلودگی ه
تنــوع فرهنگــی، اجتماعــی و درآمــدی در جامعــه شــهری از شــاخص های 
مهــم پیچیدگــی جوامــع شــهری محســوب می شــود. ایــن تنــوع کــه ریشــه در 
ــاوت فرهنگــی دارد، از ســویی  ــی متف فعالیت هــای اقتصــادی، اجتماعــی و مبان
ــطوح  ــر س ــوی دیگ ــی از س ــود ول ــهری می ش ــعه ي ش ــراوت و توس ــث ط باع
متفاوتــی از توقعــات شــهروندی را بــرای خدمــات رفاهــی، فراغتــی، فرهنگــی و 
نیــز فعالیت هــای سیاســی ـ اجرایــی را پدیــد مــی آورد. ایــن تنــوع چنانچــه در 
بســتر واحــد و در جهــت اهــداف مشــترك شــهری هدایــت نشــود چنددســتگی 
ــه  ــهری در مرحل ــت ش ــه مدیری ــود. در نتیج ــر می ش ــهری منج ــه ش در جامع
نخســتین بایــد بــه تأمیــن خواســت ها و نیازهــای متنــوع ایــن گروه هــا مبــادرت 
ــر از آن ایجــاد بســترهای مشــارکت جویی، ایــن تنــوع اجتماعــی،  ورزد و مهم ت
ــه کار  فکــری و فرهنگــی و سیاســی را در جهــت اهــداف توســعه ي شــهری ب

گیــرد و هدایــت کنــد.

برنامه�مدیریت�شهری
• همان طور که پیش تر اشاره شده؛

شــهرها مهم تریــن کانون هــای جمعیتــی، اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، 
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فرهنگــی کشــورها هســتند، لــذا می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه شــهرهای 
معاصــر انعــکاس ســطح تکامل یافتگــی کشــورها محســوب می شــوند.

از ســویی دیگــر شــهرداری ها، به عنــوان  ســازمان های محلــی اداره 
ــهروندان  ــای ش ــی و آرزوه ــای عموم ــات، نیازه ــطح توقع ــکاس س ــهر، انع ش

به حســاب می آینــد. شــهر 
همبســتگی میــان شــهرداری ها ـ به عنــوان  ســازمان های محلــی اداره 
شــهرها و شــهرها به گونــه ای اســت کــه وظایــف و مســئولیت های شــهرداری ها 

بــه تابعــی از تغییــر وضــع و عملکــرد شــهرها تبدیــل شــده اســت.
ــان  ــبات می ــهری و مناس ــاختار ش ــزون س ــی روزاف ــا پیچیدگ ــن ب بنابرای
ــر و دشــوارتر  شــهروندان وظایــف و مســئولیت های مدیریــت شــهری پیچیده ت
ــهری و  ــعه ي ش ــت توس ــرای اداره و هدای ــاًل ب ــه عم ــوری ک ــود. به ط می ش
ــزی  ــی، برنامه ری ــت علم ــازماندهی، مدیری ــه س ــهروندان ب ــای ش ــن نیازه تأمی
ــد. ــزون می باش ــاز روزاف ــتمر نی ــوع و مس ــی متن ــع مال ــد و مناب ــن و روزآم نوی
بــر اســاس فرایندهای شهرنشــینی و شــهرگرایی که مشــکالت و پیامدهای 
متعــددی را بــه دنبــال دارد وظایــف شــهرداری ها مضاعــف شــده و عــالوه بــر 
ــای  ــدی در عرصه ه ــف جدی ــهرداری ها وظای ــداول، ش ــاری و مت ــف ج وظای
مختلفــی بــر عهــده دارنــد. ایــن وظایــف بــا ابعــاد ملــی و بین المللــی از آن چنــان 
ــوان  ــه ای تحــت عن ــل متحــد برنام ــازمان مل ــه س ــی برخــوردار اســت ک اهمیت
»برنامــه مدیریــت شــهری« )U. M. P( تدویــن نمــوده کــه بــا کمــک کارگــزاران 

ــود. ــرا می ش ــی )WB( اج ــک جهان ــی بان ــای مال ــی و حمایت ه بین الملل
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)UMP(برنامه�مدیریت�شهری�سازمان�ملل�متحد�
در برنامــه مدیریــت شــهری ســازمان ملــل بــه نــکات زیــر توجــه اساســی 
شــده اســت کــه در عیــن حــال بنیــان و چارچــوب وظایــف جدیــد شــهرداری ها 

را تشــکیل می دهــد.
ــت  ــود مدیری ــور بهب ــک به منظ ــزرگ و کوچ ــهرهای ب ــوان ش ــت ت تقوی

رشــد اقتصــادی شــهرها
توسعه [عمومی و همه جانبه] اجتماعی شهرها و کاهش فقر شهری

ــکونتگاه های  ــه س ــد در زمین ــل متح ــازمان مل ــالس س ــن اج در آخری
ــه برگــزار شــد، دو  بشــری )Habitat II( کــه در ســال 1999 در اســتانبول ترکی
طــرح عمــده بــرای بهبــود زندگــی شــهری و ارتقــای مدیریــت شــهری جهانــی 

ــد از: ــارت بودن ــور عب ــای مذک ــد. طرح ه ــه ش ارائ
افزایش کیفیت معیارهای عملکردی مدیریت شهری

ــور  ــای مذک ــهری در برنامه ه ــور ش ــارکت در ام ــه مش ــردم ب ــویق م تش
دســت اندرکاران فعــال برنامه هــا پنــج حــوزه عملیاتــی را بــرای اجــرای 
ــت  ــام مدیری ــف نظ ــه وظای ــه حیط ــد ک ــنهاد نموده ان ــدارك و پیش )UMP( ت
ــد.  ــی آن را شــکل می دهن ــای ارکان اصل ــی و محــدوده فعالیت ه ــهری جهان ش

حوزه هــای عملیاتــی پنج گانــه عبارتنــد از:

 -Urban Land Management  مدیریت زمین شهری
 -Urban in Frastueture Manage-  ــهری ــاخت های ش ــت زیرس مدیری

ment

 -Municipal Finance Manage-  ــهرداری ها ــی ش ــور مال ــت ام مدیری
ment

 -Urban Environment Management  مدیریت محیط زیست شهری
 -Urban Poverty Allivation کاهش فقر شهری
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)UMP(پروژه�های�اصلی�برنامه�مدیریت�شهری�
ــه  ــا از عرص ــویی دولت ه ــه از س ــد ک ــان می دهن ــی نش ــات جهان تجربی
مدیریــت شــهری کنــار می رونــد و از ســوی دیگــر، انجــام برنامه هــا و وظایــف 
جدیــد شــهرداری ها مســتلزم حضــور فعــال و مشــارکت همه جانبــه شــهروندان 

در اجــرای برنامــه UMP اســت.
ــی شــهرداری ها  ــان وظایــف آت ــوان گفــت کــه بنی ــن اســاس می ت ــر ای ب
بــر دو پایــه )پــروژه( گذاشــته شــده اســت کــه در پیونــد و پیوســتگی تعاملــی 

بــا یکدیگــر قــرار دارنــد.

 -Urban Development Project پروژه توسعه ي شهری�-
 -Participation Project Urban پروژه مشارکت شهری -

در حقیقــت توســعه ي شــهری و حــل معضــالت و پیامدهــای آن بدون مشــارکت 
ــر  ــهروندان امکان پذی ــه ش ــد هم ــه و هدفمن ــازمان یافته و همه جانب ــی، س واقع

. نیست

وظایف�برنامه�شهرداری�ها
پــروژه توســعه ي شــهری و حوزه هــای پنج گانــه آن ابــزاری اساســی در دســت 
نظــام مدیریــت شــهری و بــرای یافتــن راهکارهــای مناســب جهــت رویارویــی 
ــوب  ــهری محس ــام ش ــعه ي نظ ــدن و توس ــده ش ــی از پیچی ــکالت ناش ــا مش ب
می شــود. در واقــع توســعه ي شــهری برنامــه و وظایــف هدفمنــد در پاســخ بــه 
صنعتــی شــدن فزاینــده زندگــی شــهری و پیامدهــای منفــی ناشــی از ایــن رشــد 

اســت.
بــر ایــن اســاس و بــر پایــه اهــداف پیــش گفتــه، خطــوط اصلی پــروژه توســعه ي 
ــر  ــالوه ب ــهر را، ع ــوراهای ش ــهرداری ها و ش ــد ش ــف جدی ــه وظای ــهری ک ش

ــر می باشــد: ــه شــرح زی ــد ب وظایــف معمــول و عــادی، مشــخص می کن
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• ــه 	 ــا در زمین ــای اقتصــادی خانواره ــت بنیان ه ــف اقتصــادی: تقوی وظای
اشــتغال و امــکان تأمیــن نیازهــای خدماتــی انتفاعــی.

• وظایــف فرهنگــی ـ اجتماعــی: ایجــاد امکانــات و فضاهــای تفریحــی، 	
فرهنگــی و فراغتــی، ایجــاد فضاهــای عمومــی شــهری، مراکــز هنــری 

و...
• وظایــف سیاســی ـ اجتماعــی: ایجــاد زمینه هــای مشــارکت شــهروندان 	

ــه شــکل گیری نهادهــای مردمــی و صنفــی و  ــور شــهر، کمــک ب در ام
تخصصــی، ترویــج فرهنــگ مشــارکت.

• وظایــف تأمیــن بهداشــت و حفــظ محیــط شــهری: انتقــال منابــع آالینده 	
و صنایــع، ایجــاد سیســتم حمل ونقــل پاکیــزه، ایجــاد پروژه هــای 
شــهر ســالم ـ محلــه ســالم، نظــارت بــر تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی و 
خوراکی هــا، تأمیــن آب آشــامیدنی ســالم، دفــع بهداشــتی فاضــالب و 

بازیافــت زبالــه و...
• وظایــف ایمن ســازی شــهر و شــهروندان: شــناخت کانون هــای بحــران 	

)طبیعــی و زیســت محیطی(، ایمن ســازی شــهری در برابــر ســیل، 
ــه عمومــی  ــه و آتش ســوزی، ایمن ســازی ترافیکــی، اســتحکام ابنی زلزل

)ســاختمان ها، پل هــا، ســدها و ...(
• ــازمان ها 	 ــاد  س ــناخت و ایج ــزی: ش ــازمانی و برنامه ری ــف درون س وظای

و نهادهــای جدیــد مدیریتــی، برنامه ریــزی، اجرایــی، نظارتــی و... 
به کارگیــری روش هــای نویــن و علمــی برنامه ریــزی، آمــوزش و 
ــزی و اجــرا  ــت و برنامه ری ــای متخصــص در مدیری ــری نیروه به کارگی
ـ تشــکیل کمیته هــا و گروه هــای پژوهشــی مردمــی و عمومــی و 

ــود ـ. ــای موج ــکاری گروه ه ــب هم جل
• ــع 	 ــایی مناب ــاری: شناس ــی و اعتب ــع مال ــوع مناب ــت و تن ــف تقوی وظای

ــی  ــی انتفاع ــرمایه گذاری های عموم ــت س ــده، تقوی ــتفاده نش ــی اس مال
ــی  ــور خدمات ــی در ام ــش خصوص ــارکت بخ ــب مش ــی، جل ـ اجتماع
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جلــب  و  اقتصــادی  مزیت هــای  شناســایی  ـ  شــهری  عمرانــی  و 
ســرمایه گذاری های مبتنــی بــر آن، توســعه ي اقتصــاد گردشــگری 
ــهرداری ـ  ــدی ش ــع درآم ــهری و منب ــاد ش ــم اقتص ــان مه ــه بنی به مثاب
اســتفاده از نیــروی کار، تخصــص و کمک هــای مردمــی در اداره امــور 

ــهرداری ـ و... ــه ش ــته ب ــی وابس ــی و اجتماع ــی، فرهنگ خدمات

برنامه ریزی و مدیریت سازمانی

در�این�فصل�شیوه�ها�و�روش�های�مدیریت�شهری�و�تجارب�کشورهای�جهان�سوم�ارائه�شده�و�در�بخش�
تفکیک ناپذیر�”برنامه ریزی“�و�”مدیریت“�مورد�بررسی�و�ارزیابی�قرار�گرفته�است��محورهای�مهم�این�فصل�

عبارتند�از:

روابط�میان�”وظایف“، ”برنامه و ”مدیریت“	 

برنامه�و��سازمان�های�مدیریت�شهری	 

شوراها�و�شهرداری�ها�و�نقش�آن ها�در�پیشبرد�برنامه	 

خصوصیات�سازمانی�شوراها�-�شوراها�و�برنامه�ریزی	 
شوراها�و�برنامه�ریزی	 
مدیریت�شهری�و�مناسبات�با�سایر�سازمان�ها�و�بخش�ها	 
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پیشــرفته صنعتــی در همــه  شــیوه ها و روش هــای مدیریــت در جوامــع 
عرصه هــای مدیریتــی و از جملــه در زمینــه مدیریــت شــهری، پیشــرفت زیــادی 
ــزی،  ــن شــیوه های ســازماندهی و برنامه ری ــری ای داشــته اســت. لیکــن به کارگی
حتــی اگــر بســیار جــذاب هــم باشــند، در کشــورهای جهــان ســوم لزومــًا بــه 

ــند. ــوب نمی رس ــج مطل نتای
ــزی“ و  ــی ”برنامه ری ــم یعن ــا ه ــط و ب ــی مرتب ــه اساس ــش دو مقول ــن بخ در ای

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــازمانی“ م ــت س ”مدیری

روابط�”وظایف“،�”برنامه“�و�”مدیریت�سازمانی“
”وظایــف مدیریــت شــهری“ تابعــی از وضــع و عملکــرد شــهر و روند توســعه ي 
آن و نیــز ســطح توقعــات شــهروندان از ”خدمــات شــهری“ می باشــد. در نتیجــه 
بیــن ”وظایــف“ و رونــد تبدیــل آن به”برنامــه“ و ”روش تهیــه برنامــه“ رابطــه ای 

مســتقیم وجــود دارد.
ــیار  ــهرداری ها بس ــئولیت های ش ــف و مس ــه وظای ــر، عرص ــهرهای معاص در ش
گســترده و متنــوع شــده و تقریبــًا کلیــه عرصه هــای زندگــی و رفــاه شــهری را 
ــر  ــه کشــور دیگ ــهرداری ها از کشــوری ب ــت ش ــرد. عرصــه فعالی ــر می گی در ب
متفــاوت اســت، لیکــن تقریبــًا تمامــی شــهرداری ها مســئولیت هایی را در 

ــد: ــده دارن ــر عه ــر ب ــای زی عرصه ه
امــور مربــوط بــه کالبــد شــهری، توســعه و گســترش شــهر، نوســازی و • 

بهســازی حوزه هــای فرســوده و...
ــه •  ــا ب ــص فعالیت ه ــا تخصی ــهری ب ــای ش ــه کاربری ه ــوط ب ــور مرب ام

ــن. ــک زمی ــدی، تفکی ــهر، حوزه بن ــف ش ــای مختل بخش ه
امــور مربــوط بــه شــبکه معابــر، نظــام حمل ونقــل، سیســتم های • 

مســافری درون شــهری و...
امــور مربــوط بــه آب، فاضــالب، نظافت و بهداشــت شــهر و جمع آوری • 

ــا زباله ه
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امور ایمنی شهرها در برابر سیل، زلزله، آتش سوزی و...• 
امــور گردشــگری و گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، احــداث مراکز • 

و... گردشگری 
امــور مربــوط بــه حفاظــت محیط زیســت شــهری، انتقــال منابــع • 

آلودگی هــا...1 کاهــش  آالینــده، 
بــه -  کــه  می کنــد  ایجــاب  وظایــف شــهرداری ها  تنــوع  امــروزه 

برنامه ریــزی اهمیتــی بیــش از گذشــته داده شــود. در تشــکیالت جدیــد 
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــر و در ارتب ــر نظ ــزی زی ــر برنامه ری ــهری، مدی ــت ش مدیری
ــای  ــر اســاس برنامه ریزی ه ــزی ب ــر برنامه ری ــع مدی ــرار دارد. در واق شــهردار ق
ــرده و  ــن ک ــده را تعیی ــه از آن، خط مشــی های آین ــج حاصل ــده و نتای ــام ش انج
بــه اطــالع شــهردار یــا مدیــر شــهر می رســاند و مدیــر نیــز بــا در نظــر گرفتــن 
سیاســت ها و امکانــات شــهرداری و تصویــب شــورای شــهر، آن هــا را بــه اجــرا 

ــی آورد. در م
ــند. -  ــهرداری ها می باش ــاختار ش ــد س ــات جدی ــر از الحاق ــف اخی وظای

ــئولیت های  ــف و مس ــعت وظای ــی وس ــزی را پیچیدگ ــزوم برنامه ری ل
ــد. ــد آورده ان ــر پدی ــرایط حاض ــهرداری ها در ش ش

�”�برنامه“�و�”روش�های�برنامه�ریزی“
ــرای دســت -  ــع ب ــه مفهــوم ”ســازماندهی مناب ــر اســاس ب برنامه ریــزی ب

یافتــن بــه اهــداف مشــخص اســت“. در واقــع طبــق ایــن تعریــف انجام 
ــود.  ــدل می ش ــداف“ ب ــق ”اه ــه تحق ــه ب ــب برنام ــف“ در قال ”وظای
ــم  ــه ای تنظی ــه، برنام ــف محول ــام وظای ــرای انج ــهرداری ب ــن ش بنابرای
ــه( تحقــق  ــه )وظایــف محول ــا اجــرای آن اهــداف برنام ــه ب ــد ک می کن

یابــد.

1--مقاله»مفهوممبانیوچالشهایمدیریتشــهری«میزگردتخصصی،فصلنامهمدیریتشــهری،شماره2،
سال1379
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برنامــه در ســازمان شــهرداری ها، متناســب بــا وظایــف محوطــه، بــه دو - 
دســته تقســیم می شــوند:

الــف - برنامه هــای جــاری و تکــراری کــه هــدف آن انجــام وظایــف روزمــره 
شــهرداری اســت.

ــن  ــری، یافت ــدف تصمیم گی ــا ه ــردی ب ــی و راهب ــای اساس ب - برنامه ریزی ه
راهکارهــای جدیــد توســعه ي همه جانبــه شــهر و توســعه ي فعالیت هــای 
ــی و  ــوق سیاس ــی و حق ــگ عموم ــای فرهن ــز ارتق ــی و نی ــادی، اجتماع اقتص

ــهروندان. ــی ش مدن
ــهری، -  ــت ش ــام مدیری ــای نظ ــن درگیری ه ــر از مهم تری ــال حاض در ح

ــر  ــی از پیچیده ت ــای ناش ــا پیامده ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــن راهکارهای یافت
ــام  ــی نظ ــار پیچیدگ ــه آث ــت. از جمل ــهری اس ــه ش ــام جامع ــدن نظ ش

ــرد:1 ــاره ک ــر اش ــل زی ــه عوام ــوان ب ــهری می ت ش
ــت 	  ــت و جمعی ــد جمعی ــا رش ــب ب ــغلی متناس ــای ش ــود فرصت ه نب

ــر مهاج
ــر 	  ــی ب ــت اجتماع ــه محیط زیس ــت محیطی و غلب ــاد زیس ــکالت ح مش

ــی ــت طبیع محیط زیس
تراکــم جمعیتــی، توســعه ي بی رویــه بافــت شــهری و گرانــی احــداث 	 

ــهری ــاخت های ش زیرس
 ناهمگونی جمعیت، قشربندی جدید اجتماعی، فرهنگی و درآمدی	 
 تحرك پذیــری شــدید اجتماعــی )ســقوط و ارتقــای قشــرهای شــهری 	 

و جغرافیایــی )مهاجــرت(
آشفتگی نظام سیاسی و اجتماعی شهری و...	 
ــه -  ــه ب ــری و چ ــث نظ ــه از حی ــهری چ ــعه ي ش ــب توس ــن ترتی ــه ای ب

ــا نظــام  ــزی شــهری، سیاســت شــهری و ب ــا برنامه ری ــی ب لحــاظ تجرب
1-�»بررسیموردیوظایفواختیاراتشهرداریها«،مرکزمطالعاتبرنامهریزیوزارتکشورو���فصلنامهمدیریتشهری،شماره2،سال1379
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ــروکار دارد. ــهری س ــت ش مدیری
 -Ur�  ( ــل سیاســت شــهری ــت شــهری، تبدی ــز و مدیری ــه برنامه ری وظیف

ban Policy( کــه بیانگــر کالن تریــن و عام تریــن مقاصــد عمومــی بــوده 

و خصلتــی سیاســی دارد، بــه برنامه هــای راهبــردی روشــن اســت کــه 
تعریــف شــده و بودجه هــا و زمان بندی هــای  به خوبــی  هدف هــا 

مشــخصی دارنــد.
ــی -  ــزی قطع ــن برنامه ری ــدی جایگزی ــزی فراین ــر روش، برنامه ری از نظ

ــی  ــه متک ــای آن ک ــدی به ج ــزی فراین ــع برنامه ری ــت. در واق ــده اس ش
ــی  ــای فن ــط گروه ه ــده توس ــیم ش ــده آل ترس ــر ای ــداف )تصوی ــر اه ب
ــت های  ــورت ها، برداش ــی مش ــد )یعن ــه فراین ــد، ب ــص( باش و متخص
متنــوع گروه هــای شــهروندی و اقداماتــی کــه ســبک روشــنی از شــهر و 

ــاد دارد. ــد( اعتق ــت می دهن ــه دس ــکالت آن ب مش
نگــرش جدیــد مدیریــت شــهری در نظــر گرفتــن اکثریت و تــالش برای - 

فرا گیــری از تــوان خالقــه، دموکراســی و تــداوم عملکــردی شــهروندان 
ــم از  ــن اع ــه متخصصی ــه توج ــت ک ــر اس ــکار نا گزی ــن راه ــت. ای اس
ــران و مهندســین و... را از ســبک قدیــم برنامه ریــزی  ــزان، مدی برنامه ری
بــه شــیوه و روش جدیــد معطــوف کنــد. در نتیجــه شــیوه برنامه ریــزی 
ــده  ــیک ش ــیوه کالس ــن ش ــر جایگزی ــه نا گزی ــارکتی ب ــدی و مش فراین

اســت.1
در برنامه ریــزی مشــارکتی، مهم تریــن ویژگــی عبــارت اســت از ایجــاد - 

یــک ارتبــاط پیوســته بیــن اهــداف، ابــزار )یعنــی انســان، منابــع کالبــدی 
و مالــی و نیــز ابزارهــا( و راه هــای تشــخیص، تلفیــق و اســتفاده از ابــزار 

بــرای رســیدن بــه اهــداف و راهبردهــا.
ــع و  ــطح توق ــر س ــا ه ــهری و ب ــه ش ــر جامع ــارکتی، در ه ــزی مش برنامه ری

1-�حمیدهمحمدزاده،»منشورآتنومنشور2000«،فصلنامهمدیریتشهری،شماره2،سال1379
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امکانــات قابــل تحقــق اســت. زیــرا در ایــن روش اهــداف متناســب بــا ســطح 
توقعــات شــهروندان، مبتنــی بــر میــزان منابــع موجــود و بالقــوه و متناســب بــا 
ســطح مشــارکت فکــری و عملــی شــهروندان تنظیــم می شــود. بــه ایــن ترتیــب 

ــد. ــی می یاب ــی و واقع ــک، بوم ــی دموکراتی ــزی خصلت برنامه ری

برنامه�و��سازمان�های�مدیریت�شهری
ــه ســه گــروه  ــر می شــمارند، ب ــرای مدیریــت شــهری ب وظایفــی کــه امــروزه ب

ــود: ــیم می ش ــر تقس زی
ــهر، -  ــی ش ــدی ـ فضای ــام کالب ــود نظ ــهری بهب ــعه ي ش ــت توس مدیری

ــن ــری زمی ــت کارب ــهر، مدیری ــعه ي ش ــت توس هدای
خدمــات -  شــهری،  )زیرســاخت های  شــهری  خدمــات  مدیریــت 

عمومــی، خدمــات شــهری(
ــهری و -  ــای اقتصــاد ش ــهری )ارتق ــت زیســت ش ــال کیفی ــت اعت مدیری

بهبــود عمومــی وضــع زندگــی شــهروندان، حفــظ محیط زیســت 
ــی و...( ــگ عموم ــهری، فرهن ش

ــی  ــازمان محل ــوان س ــهرداری به عن ــده ش ــی از عه ــف به تنهای ــه وظای این گون
بــر نخواهــد آمــد، لــذا بــرای انجــام وظایــف متنــوع، نیــاز بــه مشــارکت مــردم 
ــت  ــر در مدیری ــای مؤث ــود دارد. ارگان ه ــته وج ــازمان های وابس ــا و  س و نهاده

شــهری عبارتنــد از:
الف - شهرداری به عنوان یکی از ارکان مدیریت شهری

ب - شورای شهر، دیگر رکن اساسی مدیریت شهری
ج - سایر  سازمان ها و نهادهای دولتی مؤثر در توسعه ي شهر

ــور  ــام ام ــول و انج ــه تح ــان هرگون ــه بنی ــی ک ــی مردم ــارکت عموم د - مش
می شــود. محســوب 

انجــام وظایــف محولــه بــه عهــده مدیریــت شــهری کاًل بــا اتــکا و بــر اســاس 
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مســتقیم  به صــورت  شــهروندان  مشــارکت  زمینه هــای  ایجــاد  و  جلــب 
ــوراها،  ــی در ش ــای تخصص ــکیل کمیته ه ــهردار( تش ــوراها و ش ــات ش )انتخاب
ایجــاد شــوراهای محلــه ای، جلــب مشــارکت ســازمان یافته زنــان و دانشــگاهیان 
ــرل نهادهــای تخصصــی و  و مراکــز پژوهشــی، جلــب مشــارکت و اعمــال کنت

ــی شــهری. ــای عموم ــی و ایجــاد فضاه مردم
مدیریــت شــهری به عنــوان زیرمجموعــه حکومــت محلــی یــا ســازمان - 

محلــی تعریــف می شــود و به عنــوان شــهرداری و شــورا مــورد اشــاره 
قــرار می گیــرد. در تعاریــف آمــده کــه مدیریــت شــهری ابــزاری اســت 
ــدار را  ــد توســعه ي مشــارکتی و پای ــه به وســیله آن حکومــت می توان ک
بــه وجــود آورد. حکومــت شــهری نــه یــک مؤسســه منشــعب شــده در 
ســطح باالتــر حکومتــی اســت و نــه یــک تشــکیالت اداری غیروابســته 
ــت  ــرفته حکوم ــع پیش ــدرت دارد. در جوام ــش ق ــوزه عمل ــه در ح ک
ــه اش  ــرا وظیف ــرد زی ــدگان می گی ــهری مشــروعیتش را از انتخاب کنن ش
ــد. ــاب کرده ان ــه او را انتخ ــت ک ــهروندان اس ــه ش ــانی کارا ب خدمات رس

شوراها�و�شهرداری�ها
وظایــف -  کــه  اســت  قانون گــذاری  شــوراها  وظایــف  مهم تریــن 

شــهرداری ها )قــوه مجریــه( را تعییــن می کنــد و بــر اجــرای آن 
نظــارت می کننــد. شــهرداری ها در کشــورهای پیشــرفته روزگاری خــود 
ــازمانی  ــورت س ــان به ص ــرور زم ــه به م ــد ک ــی بودن ــازمان های دولت  س
مســتقل درآمدنــد. در واقــع رابطــه شــهرداری ها بــا دســتگاه های 

ــت. ــی اس ــی، اداری، مال ــی و حقوق ــرق قانون ــی از ط دولت
از نظــر حقوقــی و قانونــی وضــع قوانیــن توســط شــوراها و مدیریــت شــهری 
ــزی  ــت مرک ــدر از نظــر اداری دول ــی باشــد. هرچق ــن دولت ــض قوانی ــد ناق نبای
نامتمرکــز باشــد، تأثیــر اداری آن در حکومت هــای محلــی و شــهرداری ها 
کمتــر اســت. اگــر در یــک سیســتم؛ اداره هــای محلــی بتواننــد در مــورد خدمــات 
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عمومــی مربوطــه تصمیم گیــری نمــوده و بــرای اجــرای تصمیماتشــان از اصــل 
ــاد اداره  ــک بنی ــن سیســتم ی ــن صــورت ای ــد، در ای ــتفاده کنن ــاری اس خودمخت

ــود. ــوب می ش ــد محس ــی نیرومن محل

خصوصیات�سازمانی�و�وظایف�شوراها

ــد  ــژه در شــوراها و شــهردار عبارتن ــت شــهری به وی ــات ارکان مدیری خصوصی
از:

ــخ دهی  ــل، پاس ــری و عم ــفافیت در تصمیم گی ــی، ش ــری و قانون گرای قانون پذی
و مســئولیت پذیری انتقادپذیــری، انعطــاف و...

دســتگاه های  به ویــژه  شــهری،  مدیریــت  اداری  و  ســازمانی  ویژگی هــای 
ــوی و پرتحــرك و آگاه،  ــی ق ــل شــهرداری ها( هســته کوچــک ول ــی )مث اجرای
ــی و  ــازمان های مردم ــا  س ــی ب ــات افق ــاد ارتباط ــا ایج ــه ب ــک پذیر و... ک ریس
نهادهــای تخصصــی و پژوهشــی، شــرکت های خصوصــی، نهادهــای اجتماعــی 
ــا  ــودی ب ــات عم ــاد ارتباط ــهرداری ها و ایج ــایر ش ــی )N.G.0( و س غیرانتفاع
شــورای شــهر، اســتانداری، دولــت مرکــزی، از هرگونــه امــکان و زمینــه بــرای 

ــد. ــه توســعه اســتفاده نمای پیشــبرد برنام

شوراها�و�برنامه�ریزی

ــارات  ــوان دریافــت کــه بیشــتر وظایــف و اختی ــون شــوراها می ت ــرور قان ــا م ب
جنبه هــای  در  پیش بینی هــا  و  برنامه ریــزی  مطالعــات،  مســتلزم  شــوراها 
مختلــف امــور شــهر و شــهرداری اســت، شــوراها طبــق قانــون اساســی بیشــتر 
ــوراها  ــه ش ــت. در نتیج ــر اس ــت گذار و نظارت گ ــر، سیاس ــادی تصمیم گی نه
ــن اهــداف، سیاســت ها و خط مشــی های یــک شــهر و  ــه تعیی بیشــتر موظــف ب
ــت. ــا اس ــان هدف ه ــا از می ــاب اولویت ه ــزی و انتخ ــری و برنامه ری تصمیم گی
مســئولیت ها  واگــذاری  و  تمرکززدایــی  رونــد  در  شــورا  در  برنامه ریــزی 
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ــئوالن  ــزی مس ــق برنامه ری ــرورت دارد از طری ــردم ض ــی م ــطوح محل ــه س ب
ــود  ــهر خ ــده ش ــرای آین ــا ب ــد ت ــدی را می یابن ــن توانمن ــج ای ــی به تدری محل
ــگاه شــورا و حکومــت محلــی. ــی تثبیــت جای ــن یعن ــد. و ای ــری کنن تصمیم گی

سخنرانی�وزیر�کشور�در�همایش�سراسری�شوراها:�شوراها�در�کار�اساسی�دارند،�- 
او�درباره�مسایل�مربوط�به�شهر�تصمیم�گیری�کنند،�یعنی�برنامه�و�فکر�داشته�
باشند�و�برای�حل�معضالت�چاره اندیشی�کنند��ثانیًا�بر�چگونگی�اجرا�نظارت�
کنند��چون�حوزه�عمل�شوراها�تصمیم سازی،�تصمیم�گیری�و�نظارت�است�

شوراها�باید�ایفاگر�نقش�سازمان�محلی�باشند�تا�بتوانند�در�حوزه�های�عمل�محلی�- 
به�عنوان�تصمیم گیرندگان�اصلی�جای�نمایندگان�آن�حوزه�را�در�امور�محلی�

بگیرند�

به�رئیس�جمهور�پیشنهاد�دادم�که�باید�در�فرصت�مناسب�به�سمت�ایجاد�وحدت�- 
در�مدیریت�شهری�برویم��به�طوری�که�اداره�هر�شهر�تحت�مدیریت�واحدی�قرار�

گیرد�

راه�نجات�دولت�در�کوچک�شدن�دولت،�جلوگیری�از�تصدی گری�های�بی مورد - 
واگذاری�امور�شهرها�به�ساکنان�آن هاست��برای�نیل�به�وحدت�مدیریت�شهری�

بخش�اجرایی�باید�تصدی گری�خود�را�محدود�کند�1

مدیریت�شهری�و�مناسبات�با�سایر��سازمان�ها
بــرای تحقــق پیش شــرط های مشــارکت مردمــی در  از تجربــه جهانــی   
توســعه ي شــهری می تــوان بــه تشــکیل شــورای شــهر )City Concil(، اســتقالل 
مرکــزی،  حکومت هــای  از   )Local Government( محلــی  حکومت هــای 
 Urban( انتخــاب شــهردار از ســوی شــهروندان و برگــزاری انتخابــات شــهری

ــود. ــاره نم ــهروندان اش ــی از ش ــرای نظرخواه ــون ب Election( گوناگ

ــان  ــژه در جه ــهری ـ به وی ــت ش ــام مدیری ــی نظ ــات جهان ــا و تجربی رویکرده
ــی  ــرط های اصل ــردن پیش ش ــم ک ــه فراه ــوف ب ــعه یافته ـ معط ــرفته و توس پیش
مشــارکت شــهری اســت. نظــام مدیریــت شــهری در کشــورهای جهــان ســوم ـ 

1-�»سخنرانیوزیرکشوردرهمایشسراسریشوراها«،نشریات،دومخرداد،سال1379
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ــت  ــام مدیری ــه نظ ــاظ این ک ــه لح ــوب( ب ــعه نیافته آن )جن ــش توس ــژه بخ به وی
ــت شــهری را  ــد مدیری ــا مشــی جدی سیاســی )Political Gov-ernment( آن ه

ــد. ــراروی خــود دارن ــد، دشــواری و مشــکالت بیشــتری ف برنمی تاب
مدیریــت شــهری و برنامه ریــزی و اجــرا در ســه بعــد کالن و اساســی - 

ــن  ــه تأمی ــهرداری ها ک ــداف ش ــه اه ــه ب ــا توج ــود. ب ــف ش ــد تعری بای
نیــاز و رشــد و اعتــالی شــهری و وضــع شــهروندان از طریــق مشــارکت 

شــهروندان آنســت.
روابط و مناسبات درون سازمانی شهرداری- 
روابــط و مناســبات برون ســازمانی شــهرداری )با ادارات،  ســازمان های - 

ــهر و ...( خدماتی، ش
روابط و مناسبات با شهروندان- 
رابطه شهرداری با مردم در سه سطح مطرح است:- 

 الف( مردم به عنوان بهره مندان و متقاضیان خدمات شهری
ــات  ــا انتخاب ــه ب ــهر ک ــور ش ــی اداره ام ــهروندان اجتماع ــه ش ــردم به مثاب ب( م
ــی و  ــور محل ــر ام ــًا حــق شــهروندان در مشــارکت ب شــوراها، شــهردار و نهایت

ــد. ــل می کنن ــات، عم ــور و مصوب ــرای ام ــن اج ــر حس ــارت ب نظ
ــی  ــای تخصصــی و صنف ــب بخــش خصوصــی، گروه ه ــهروندان در قال  ج( ش

ــهر ــور ش ــارکت کننده در ام مش

رابطه�شهرداری�با�دولت�و�سهم�بخش�ها�در�قدرت
ــی -  ــش و چگونگ ــادی نق ــزان زی ــه می ــت ب ــا دول ــهرداری ب ــه ش رابط

ــی را  ــی و مردم ــی و عموم ــش خصوص ــا بخ ــهرداری ها ب ــاط ش ارتب
ــش  ــهری و بخ ــت ش ــاختار مدیری ــه س ــر رابط ــد. اگ ــخص می کن مش
ــه رهنمودهــای  ــی متعــادل باشــد و بیشــتر به منظــور کمــک و تهی دولت
ــی و  ــش مردم ــا بخ ــهری ب ــت ش ــاختار مدیری ــه س ــد، رابط ــی باش کل
ــارت دیگــر شــهرداری ها مســتقل و  ــه عب ــر اســت. ب خصوصــی قوی ت
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خودگــردان هســتند و بالعکــس اگــر رابطــه دولــت بــا ســاختار مدیریت 
شــهری شــدید و مداخله جویانــه باشــد رابطــه ایــن ســاختار بــا بخــش 
خصوصــی و مــردم ضعیف تــر اســت و مــردم جایــی در ســاختار 

ــد. ــور شــهر ندارن ــت شــهری و اداره ام مدیری
ــی -  ــد ول ــا یکدیگــر مرتبطن ــد ب  دو بخــش خصوصــی و مردمــی هرچن

ــا ســاختار مدیریــت شــهری بایــد متفــاوت دیــده شــوند. ــاط ب در ارتب
ــا -  ــن ی بخــش خصوصــی شــامل ســرمایه داران، ســرمایه گذاران، متنفذی

ثروتمنــدان و بخــش خاصــی از طبقــه برگزیــده شــهر هســتند کــه قــادر 
بــه ســرمایه گذاری و بــه عهــده گرفتــن بخشــی از خدماتــی اســت کــه 
در شــهرها امــروز نیــاز مبرمــی بــه وجــود آن هــا هســت. دســته برگزیده 
بخــش خصوصــی شــاید قــادر بــه ســرمایه گذاری مــادی نباشــد ولــی 
ــزان،  ــاورین، برنامه ری ــت. )مش ــوی اس ــرمایه گذاری معن ــه س ــادر ب ق

جامعه شناســان و ...(
ــه -  ــادر ب ــی ق ــش خصوص ــالف بخ ــی، برخ ــا مردم ــی ی ــش عموم بخ

ســرمایه گذاری نیســت ولــی واجــد نیــروی کار اســت و مهم تــر آن کــه 
ــه  ــگان کــه ن همــواره شــامل اکثریــت جامعــه اســت. آن دســته از نخب
کامــاًل جــزء بخــش دولتــی اســت و نــه در خدمــت بخــش خصوصــی 
اســت، در اکثــر مــوارد بــا بخــش مردمــی همســاز و محــرك و راهنمــای 

بخــش مردمــی اســت.
ــت -  ــا مدیری ــه ب ــش در رابط ــه بخ ــای س ــه فعالیت ه ــی ب تعادل بخش

شــهری اهمیــت ویــژه دارد. قــدرت و حضــور فعــال بخــش خصوصــی 
در ســاختار و مدیریــت شــهر، الــزام بــه معنــی حضــور همتــراز بخــش 
ــی و ســرمایه داران،  ــن محل ــوارد متنفذی ــی نیســت. در بســیاری م مردم
حتــی در مواقعــی کــه دولــت نقــش برتــر و آمرانــه در مدیریــت شــهری 
ــی داشــته باشــد، لیکــن بخــش مردمــی و  ــد حضــور فعال دارد، می توان
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عمومــی فاقــد نقــش باشــد. پــس:
تنظیــم مناســبات متعــادل ســه بخــش دولتــی، عمومــی و خصوصــی در  	

ــی، نظــارت  ــت شــهری مســتلزم وجــود نهادهــای مدن ســاختار مدیری
ــی  ــی و صنف ــازمان یافته تخصص ــای س ــهر، گروه ه ــورای ش ــال ش فع
ــه  ــت ک ــی اس ــی و خصوص ــای دولت ــرد بخش ه ــر عملک ــی ب مردم
ــد. ــده باش ــخص و کنترل ش ــان مش ــارات و دخالت هایش ــدود اختی ح

سیســتم و ســاختار ســازمانی به تنهایــی نمی توانــد بیانگــر تمــام - 
واقعیــت موضــوع باشــد. بلکــه بایــد عملکــرد ســاختار و سیســتم را و 
ــت  ــتم در جه ــه سیس ــد و این ک ــرد آن را دی ــر در عملک ــای مؤث نیروه

ــد. ــل می کن ــی عم ــه گروه های ــع چ مناف
ــه -  ــه تجرب ــاز ب ــی نی ــای قانون ــر بنیان ه ــالوه ب ــی ع ــی محل خودگردان

ایــران حکومــت  در  شــاید  دارد.  تاریخــی  ســنت های  و  مردمــی 
ــه ســنت به حســاب  ــن زمین ــی در ای ــان و حــکام محل ــار والی خودمخت

ــد. آی
تناســب و تعــادل بیــن 3 بخــش دولتــی، خصوصــی و مردمــی )عمومی( - 

در ســاختار مدیریــت شــهری و تأثیــرات آن در عملکــرد ایــن ســاختار 
ــت  ــاختار مدیری ــردی س ــت عملک ــن ماهی ــم تبیی ــخصه های مه از مش
شــهری می باشــد. حتــی نقــش آمرانــه دولــت در مدیریــت شــهری نیــز 
ــی  ــده چــه گروه های ــت نماین ــه دول ــل و مشــخص شــود ک ــد تحلی بای

اســت.
ــام -  ــر انج ــا ب ــارت آن ه ــی و نظ ــای مردم ــتگاه ها و نهاده ــود دس وج

امــور شــهرداری ها و وجــود قوانیــن تســهیل کننده حضــور مــردم 
ــور  ــا و ام ــرای برنامه ه ــر اج ــارت ب ــزی، نظ ــات، برنامه ری در انتخاب
اجرایــی، مهم تریــن اهــرم کنترل کننــده و تعــادل 3 بخــش پیشــین 
اســت. البتــه آمادگــی مــردم و آگاهــی آنــان بــرای مشــارکت مهم تریــن 
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ــی اســت. ــل ذهن عام
ــران -  ــان ســوم نقــش روشــنفکران و مدی ــن رو در کشــورهای جه از ای

ــت  ــد مدیری ــه مشــی جدی ــل ب شــهری )Management Urban( متمای
شــهری بســیار حســاس اســت. در کنــار ایــن، نقــش ”شــهروندان آگاه 
ــی  ــران محل ــن رهب ــت. همچنی ــم اس ــیار مه ــز بس ــارکت جو“ نی و مش
ــوم  ــان عل ــهر و دانش پژوه ــوراهای ش ــای ش )Local Leaders(، اعض
ــگ مشــارکتی  ــری در بســط و گســترش ”فرهن ــه خطی اجتماعــی وظیف

ــد داشــت. شــهری“ خواهن
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برنامه ریزی و اعمال مدیریت

عرصه�وظایف�و�مسئولیت�های�شهرداری�ها�و�شوراها�ـ�در�رابطه�با�مردم�”شهروندان“�بسیار�گسترده�
شده�است��به�همین�جهت�وظیفه�مدیریت�شهری�بسیار�سنگین تر�گردیده�و�تصمیم�گیری�مناسب�

در�عرصه�”�مشارکت�عمومی“ مستلزم�به�کارگیری�روش�های�نوین�برنامه�ریزی�و�مدیریت�است�

در�این�فصل�موضوعات�زیر�در�جهت�تشریح�فرآیند�تصمیم گیری،�برنامه�ریزی�و اعمال�مدیریت،�
ارائه�شده�است:

تعیین�اهداف،�سیاست�ها�و�راهبردها- 

�اهداف�توسعه�و�راه�های�تحقق�آن- 

برنامه�ریزی�راهبردی�ـ�مشارکتی- 

ویژگی�های�برنامه�ریزی�مشارکتی- 

ضرورت�برنامه�ریزی�مشارکتی- 

مراحل�برنامه�ریزی�مشارکتی- 

تدوین�سیاست�ها�و�راهبردها
ــه  ــی ب ــه سیاس ــل برنام ــرورت تبدی ــهر ض ــورای ش ــهردار و ش ــاب ش ــا انتخ ب
اهــداف و راهبردهــای توســعه ي شــهری، سیاســت شــهری، فراهــم می گــردد. 

ــا نظــام مدیریــت شــهری ســروکار دارد. ــًا ب ــن روندهــا نهایت ای
بــرای تبدیــل اهــداف کلــی بــه سیاســت های مشــخص الزم اســت ابتــدا 	 
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ــدگان  ــرات انتخاب کنن ــه نظ ــر پای ــی ب ــدت و عملیات ــداف کوتاه م اه
)شــهروندان( معیــن شــوند. این اهــداف مبنــای اقدامــات و عملکردهای 

ــرد. ــرار می گی آتــی مدیریــت شــهری ق
البتــه سیاســت های توســعه ي شــهر به وســیله عوامــل مختلفــی محــدود و تعییــن 
ــزان  ــت، می ــت دول ــا حکوم ــهرداری ب ــه ش ــوع رابط ــه، ن ــوند، از آن جمل می ش
منابــع مالــی تحــت اختیــار شــهرداری و منابعــی کــه بیــرون از اختیــار شــهرداری 
در داخــل و خــارج شــهر وجــود دارد. همچنیــن میــزان فوریــت مســایلی کــه تــا 
ــه زیرســاخت ها و خدمــات  آن وقــت مــورد توجــه واقــع نشــده اند ماننــد: ارائ
ــترش  ــانی و گس ــدوده خدمات رس ــعه ي مح ــهر، توس ــناخته ش ــی ناش ــه نواح ب

شــبکه حمل ونقــل و مــواردی از ایــن دســت.
در مرحلــه انتخــاب سیاســت های توســعه ي شــهر، خطــر سیاســی شــدن 
ــا  ــهرداری ب ــن اســت سیاســت های ش ــرا ممک ــعه وجــود دارد. زی ــه توس برنام
ــردم  ــن م ــی در بی ــل نارضایت هــدف جلــب رضایــت همــه شــهروندان و حداق
ــادی  ــد انتظــارت زی و گروه هــای فشــار تدویــن شــود. برنامــه سیاســی می توان
را برانگیــزد، چــون معمــوالً ایــن سیاســت ها توســط نخبــگان سیاســی و 
فن ســاالران تدویــن می شــود. بــه ایــن ترتیــب تــوان مشــارکت اقشــار گســترده 
ــژه  ــد )به وی ــل می کنن ــهرداری عم ــوزه تشــکیالتی ش ــرون از ح ــه بی ــهری ک ش

ــود. ــه می ش ــده گرفت ــی( نادی ــهروندان معمول ش
ــت  ــی(؛ سیاس ــازمان های محل ــی ) س ــای محل ــدن حکومت ه ــزه ش ــا دمکراتی ب
توســعه ي شــهری براســاس درك درســت تری از نیازهای شــهروندان و شــناخت 
ــین آالت و  ــد، ماش ــان، درآم ــهرداری ها )کارکن ــود ش ــع موج ــری از مناب دقیق ت

ــود. ــن می ش ــزات(، تدوی تجهی
ــوان شــد، مشــارکت فرآینــدی پیچیــده و  همان طــور کــه در بخــش پیشــین عن
ــی  ــار مال ــه ب ــه و نســنجیده ک ــات عجوالن ــل اقدام ــا در مقاب ــر اســت، ام زمان ب
ــک چارچــوب سیاســتی  ــن ی ــد تعیی ــل می کن ــه شــهرداری تحمی ــنگینی را ب س
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ــی  ــن چارچــوب یعن ــول می باشــد. ای ــرای شــهر و شــهرداری، قابل قب ــدار ب پای
ــداف  ــب اه ــات را در قال ــال و اقدام ــدار توســعه ي شــهری ـ اعم سیاســت پای

ــد. ــخص می کن ــعه، مش ــده توس عم

اهداف�توسعه�و�راه�های�تحقق�آن
ســه هــدف عمــده توســعه ي شــهری عبارتنــد از: ارتقــای شــرایط کار و زندگــی، 
ــرای  ــدی. ب ــط کالب ــای محی ــادی و ارتق ــی و اقتص ــعه ي اجتماع ــویق توس تش

دســتیابی بــه ایــن اهــداف اقدامــات زیــر بایــد صــورت بپذیرنــد:1
ــرای همــه ادارات شــهرداری، همان طــور کــه در ســایر 	  تعییــن مشــاور ب

ســطوح حکومتــی نیــز رواج دارد، بــا ایــن اقــدام امکانــات و محدودیت ها 
ــن اولویت هــا و فرصت هــای توســعه ي شــهری  شــناخته شــده و همچنی
ــا نظــر  ــن مشــورت ها ب ــه ای ــه ضــروری اســت ک ــن می شــوند. البت تعیی
نماینــدگان کلیــه اقشــار شــهروندی، مثــل بخــش خصوصــی نیــز تلفیــق 
شــود. بــه ایــن ترتیــب مشــکالت، نیازهــا و فرصت هــا شــناخته شــده و 

مجــال مشــارکت بــرای همــه فراهــم می آیــد.
ــر 	  ــن خط ــود و ای ــات می ش ــد توقع ــث رش ــر باع ــه نا گزی ــورت ب مش

وجــود دارد کــه گروه هــای ذی نفــوذ عالقمندتــر و قدرتمندتــر بــر ســایر 
گروه هــای شــهروندی پیشــی گرفتــه و سیاســت شــهری را تحــت تأثیــر 
منافــع گروهــی خویــش قــرار دهنــد. راه مقابلــه بــا ایــن مخاطــره، ایجــاد 
ــر  ــای ضعیف ت ــت از گروه ه ــق حمای ــد مشــارکت از طری ــوازن در رون ت
و کســانی اســت کــه امکانــات کمتــری بــرای اظهارنظــر و بیــان نیازهــای 
ضــروری خــود دارنــد. این هــا ســاکنان محــالت کم درآمــد شــهر هســتند. 

به عــالوه بایــد توجــه ویــژه ای بــه مشــارکت زنــان مبــذول داشــت.
ــی 	  ــای مدیریت ــای نقش ه ــه ایف ــد در زمین ــارکت می توان ــه مش  این گون

1-�ادموندوورنا،»مدیریتتوســعهشــهریباتوسعهمدیریتشــهری«ترجمه:جاللتبریزی،فصلنامهمدیریت
شهری،شماره2
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ــا  ــه مقاصــد توســعه ي شــهری الزم اســت. ب ــرای وصــول ب باشــد کــه ب
ــرای مدیریــت شــهری  ــدی ب ــط فرصت هــای جدی ــه رواب ایجــاد این گون
ــود  ــان وج ــی شدنش ــکان عمل ــر ام ــع دیگ ــه در مواق ــد ک ــم می آی فراه
ــی در  ــات مهم ــد اطالع ــرایطی می توان ــن ش ــت در چنی ــدارد. مدیری ن
ــن  ــا را تعیی ــی فعالیت ه ــری سیاس ــه جهت گی ــی ک ــای اساس موردنیازه
می کنــد گــردآوری نمایــد و در مراحــل باالتــر، راهبردهــای پیوســته ای را 

کــه بایــد اتخــاذ شــود تشــخیص دهــد.
 مشــاوره بــه معنــی تــالش یک بعــدی نیســت. در چنیــن حالتــی به جــای 	 

ــی آن  ــود از کارای ــت ش ــار مدیری ــش اعتب ــث افزای ــاوره باع ــه مش این ک
ــد منجــر  می کاهــد. مشــارکت اســاس مدیریــت خــوب اســت و می توان
ــار آورد. در  ــه ب ــی ب ــی مثبت ــج عمل ــود و نتای ــا ش ــرای هدف ه ــه اج ب
ــه شــده  ــر اســاس منظمــی انجــام شــود، نهادین ــی کــه مشــاوره ب صورت
ــه  ــاوره ب ــت مش ــن حال ــود. در ای ــل می ش ــی تبدی ــدی دائم ــه رون و ب
جزیــی از مدیریــت توســعه )شــامل سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، 
اجــرا و بازنگــری(، بــدل می شــود. ایجــاد ســازوکار مشــورتی و اقدامــات 
ــه  ــوده و ب ــح نم ــرل و تصحی ــر را کنت ــارکتی، یکدیگ ــازمان یافته مش س
شــکل بندی دوبــاره سیاســت ها و برنامه هــا، از طریــق دســتیابی بــه 

ــد. ــی وادار می کن ــداف درون اه

برنامه�ریزی�راهبردی�مشارکتی
تبدیــل ”سیاســت شــهری“ کــه معمــوالً ماهیتــی سیاســی دارد و بیانگــر عام تریــن 
مقاصــد و خواســته های شــهروندان اســت بــه برنامــه توســعه ي شــهری، دومیــن 

کارکــرد اساســی مدیریــت شــهری اســت.
در شــیوه برنامه ریــزی راهبــردی، اهــداف از سیاســت های اجــرا و تحقــق 
ــای  ــداف و روش ه ــزی، اه ــیوه برنامه ری ــن ش ــع در ای آن جــدا نیســت. در واق

ــته را تشــکیل ــی یکپارچــه و پیوس ــداف کلیت ــه اه ــتیابی ب دس
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همکاری�مدیران�و�برنامه�ریزان

بیان�طرز�تفکر�و�نگرش�برنامه ریزان�و�مدیران�که�در�لوح�صفحه�قبل�آمده�است،�از�آن�لحاظ�حائز�
اهمیت�که�چگونگی�و�روش�انجام�وظایف�در�شوراهای�محلی�را�تحت�تأثیر�قرار�می�دهد��مسئله�فقط�
خوب�بودن�نیست،�بلکه�یک دلی�و�برخورداری�از�تعهد�مشترک�و�دوجانبه�مهم�است��عالوه�بر�این�

برنامه ریزان�و�مدیران�مي�توانند�پنج�قدم�مهم�را�در�راه�بهبود�برنامه�ریزی�و�مدیریت�بردارند:

1-�این که�مسئوالن�منتخب�را�غافلگیر�نکنند�

2-�آمادگی�برخورد�با�مسئوالن�منتخب�را�داشته�باشند�

3-�خود�را�از�بخش�های�فنی�دور�نگاه�دارند�

4-�از�مهارت�های�تحلیلی�برنامه ریزان�نهایت�استفاده�را�ببرند�

5-�در�برنامه�ریزی�و�انجام�وظایف�به�منظور�دستیابی�به�نتایج،�زمان بندی�داشته�باشند�

�ادغام�برنامه�ریزی�و�مدیریت

�در�بسیاری�از�شهرها�و�کشورها،�به�ویژه�شهرهای�کوچک،�برنامه�ریزی�و�مدیریت�گاه�رابطه�
نزدیک�تری�کرده اند��به�ویژه�از�اوایل�دهه��1970به�بعد،�مدیران�شهری،�مدیران�بخش ها،�برنامه ریزان،�

مسئوالن�بودجه،�مدیران�مالی،�مسئوالن�پروژه�های�همگانی�و�دیگران،�هرچه�بیشتر�و�بیشتر�در�
قالب�تیم�های�واحد�به�جستجو�یافتن�راه حل هایی�برای�مشکالت�پرداخته اند� یکی�از�نشانه�های�

بارز�این�تغییرات،�تالش�برای�مجتمع�کردن�های�مختلف�توسعه�ي�اجتماعی�یا�برنامه�ریزی�در�درون�
دفتر�کار�مدیران�شهری�با�بخش�ها�بوده�است��البته�این�یکی�از�جنبه�های�متعدد�و�مختلف�ادغام�

برنامه�ریزی�و�مدیریت�است�

محصول�این�ادغام�تحت�عنوان�برنامه�ریزی�استراتژیک،�مورد�بحث�قرار�گرفته�است��اگرچه�برخی�
ن�است�این گونه�استدالل�کنند�که�این�عبارت،�صرفًا�عنوانی�جدید�برای�روش�های�سنتی�در�اداره�
امور�است،�ید�گفت�که�معنای�آن�چیزی�بیش�از�آنست��همان�گونه�که�خواهیم�دید،�تغییرات،�تنها�

شامل�معرفی�یک�روش مند�برای�حل�مشکالت،�یک�طرح�سازمانی�ویژه�و�یا�اهداف�به�خصوص�
نمی�شود��بلکه�باید�گفت�که�در�فلسفه�روش های�کاربردی�این�نظام ها،�تغییراتی�بنیادین�پدید�آمده�

و�تبعات�مختلف�آن�بخش�های�سیاسی،�مذهبی�و�خصوصی�ـ�عمومی�را�نیز�در�بر�گرفته�است�1

ــده آل  ــی ای ــدی، هــدف غایت ــزی فرآین ــه دیگــر ســخن در برنامه ری ــد. ب می دهن
نیســت، بلکــه همــان فرآینــد یــا راه هــای رســیدن بــه هــدف اســت کــه از طریــق 
مشــاوره و مشــارکت حاصــل می آیــد. اگــر هــدف بهبــود وضعیــت حمل ونقــل 
ــدام  ــن راه انجــام آن ک ــه کاراتری ــن اســت ک شــهری باشــد، ســؤال اساســی ای
اســت؟ تــا چــه حــد و کــدام امــور را می تــوان بــه بخــش خصوصــی ســپرد؟ 

1-�مدیریتبرنامهریزیمحلی)2(،مرکزمطالعاتوبرنامهریزیشهرتهران،1377،ص35
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ایــن اقــدام تــا چــه حــد قابل انتقــال بــه ســطوح محلــی و اجتماعــی اســت؟ و 
تــا چــه حــد ایــن مقولــه بــا ســطوح باالتــر برنامه ریــزی حمل ونقــل و ترافیــک 

شــهری مرتبــط اســت؟

ویژگی�های�برنامه�ریزی�مشارکتی
تخصصــی  برنامه ریــزی  از  پیچیده تــر  بســیار  مشــارکتی  برنامه ریــزی 
ــودن و  ــی ب ــل ذهن ــه دلی ــع ب ــزی جام ــت. برنامه ری ــع اس ــرح جام ــد ط مانن
ــون  ــدی چ ــارکتی و فرآین ــیوه مش ــا ش ــت. ام ــاده نگرانه اس ــی، س غیرواقع گرای
ــر مشــکل  ــرای ه ــی ب ــارکت و مشــورت اســت، خواهی نخواه ــه مش ــی ب متک
ــه  ــارکتی ب ــزی مش ــد برنامه ری ــنهاد می کن ــل را پیش ــن راه ح ــل چندی و معض
ــزی  ــن شــیوه برنامه ری ــع در ای ــد اســت. در واق ــان و تفکــر بیشــتری نیازمن زم
ــتوار  ــی اس ــت( غیرمال ــت، اکثری ــانی، خالقی ــع )انس ــر مناب ــی ب ــا مبتن راه حل ه
ــس  ــر ک ــش از ه ــان( بی ــارکت جوی ــده )مش ــع تصمیم گیرن ــون جم ــت. چ اس
دیگــر از تــوان مالــی خــود و شهرشــان خبــر دارنــد. پــس برخــالف روش هــای 

ــتند. ــه زا هس ــی و هزین ــای آرمان ــال برنامه ه ــه دنب ــر ب ــیک کمت کالس
در برنامه ریــزی مشــارکتی اهــداف و موضوعــات برنامــه ای از ســوی شــهروندان 
ــر اســاس تفکــر مشــارکتی  ــم ب ــدی می شــود و مســایل مه مطــرح و اولویت بن
تعییــن می شــوند. در نتیجــه مســئله تصمیم گیــری صرفــًا در مــورد نتایــج 
ــز  ــا و نی ــورد اولویت ه ــری در م ــه تصمیم گی ــت، بلک ــادق نیس ــا ص برنامه ه

ــد.1 ــداق می یاب ــز مص ــم نی ــم و غیرمه ــایل مه ــن مس تعیی
ــزان  ــاس می ــا براس ــات و راه حل ه ــون موضوع ــارکتی، چ ــزی مش در برنامه ری
ــت شــهروندان  ــی و توســط اکثری ــع غیرمال ــوان مناب ــی، ت ــوان مال مشــارکت، ت
ــران از دایــره تــوان و خواســت شــهروندان  اظهــار می شــود، تصمیم گیــری مدی
ــراز می شــوند  ــه ای اب ــرون نیســت. در نتیجــه موضوعــات و راه حل هــا به گون بی

1-�منوچهرمزینی،1378»بررسیساختارمدیریتشهریدرایران«،مرکزمطالعاتبرنامهریزیشهری،تهران
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ــذا تصمیــم  ــه انجــام برســاند. ل ــد آن را ب ــا تــوان معینــی بتوان کــه شــهرداری ب
ــری )توســط مســئوالن( هــر دو  ســازی )توســط مشــارکت جویان( و تصمیم گی

بــر پایــه واقعیــت شــهری و شــهروندان اســتوار اســت.

ضرورت�برنامه�ریزی�مشارکتی
در رویکــرد مشــارکتی، شــهرها به وســیله برنامه ریــزان ســاخته نمی شــوند، 
ــت  ــد مدیری ــرش جدی ــازند. در نگ ــهر را می س ــهروندان آن را ـ ش ــه ش بلک
ــه،  ــرژی خالق ــتفاده از ان ــرای اس ــالش ب ــت و ت ــه نظــر اکثری شــهری توجــه ب
ــزی می باشــد.  ــالك برنامه ری ــت شــهری“ وجــود دارد م ــه در ”اکثری ــی ک مردم
در ایــن راهبــرد متخصصیــن اعــم از برنامه ریــزان مدیــران، مهندســین... موظفنــد 
ــه شــیوه  ــت ب ــزی و مدیری ــه توجهشــان را از شــیوه ســنتی و اداری برنامه ری ک

ــد. مشــارکتی معطــوف نماین
ــرد“ ـ  ــی“و ”مج ــتا“، ”قطع ــیوه ”ایس ــه ش ــزی ب ــه برنامه ری ــد ده ــه چن تجرب
ــارکت کنندگان  ــن و مش ــه متفکری ــد ک ــث ش ــی باع ــع و تفصیل ــای جام طرح ه
ــتر  ــد بیش ــعه تأکی ــدگاه توس ــری از دی ــزی و تصمیم گی ــوم برنامه ری ــه مفه ب
ــه  ــکلی ک ــه ش ــدی ب ــزی کالب ــیک برنامه ری ــیوه کالس ــع در ش ــد. در واق کنن
ــی،  ــای قطع ــود. طرح ه ــل می ش ــعه عم ــال توس ــورهای در ح ــب کش در اغل
ــهری  ــت ش ــری مدیری ــرای تصمیم گی ــی ب ــاف، جای ــل انعط ــی و غیرقاب نهای
ــدند و  ــخص می ش ــی مش ــط متخصصین ــداف توس ــرا اه ــذارد، زی ــی نمی گ باق

ــود. ــا ب ــت از آن ه ــرش و تبعی ــه پذی ــر ب ــت نا گزی مدیری
طرح هــای جامــع به عنــوان یــک فعالیــت زمان بــر و گــران، بــا 	 

ــا  ــن طرح ه ــده اند. ای ــناخته ش ــاد، ش ــیار زی ــتباهات بس ــب اش ضری
ــه  ــش از آ ن ک ــوده و بی ــی ب ــات غیرواقع ــعت و خصوصی ــر وس از نظ
مدیریــت را توانــا ســازند، آن را در فشــار قــرار می دهنــد. ایــن 
ــف آن از  ــای مختل ــی و جنبه ه ــی واقع ــی از زندگ ــور کل ــا به ط طرح ه
ــای غیررســمی در شــهر، نظــام واقعــی  ــل: حاشیه نشــینی، فعالیت ه قبی
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ــتند.1 ــه داش ــا و... فاصل ــی از فضاه ــتفاده واقع ــهری، اس ــفرهای ش س
ــد،  ــت یافته ان ــده و قطعی ــن ش ــش تعیی ــداف از پی ــه اه ــرایطی ک ــن ش در چنی
ــت  ــد و مدیری ــی نمی مان ــت باق ــرای مدیری ــری ب ــش و تصمیم گی ــکان گزین ام
ــیله  ــک وس ــوان ی ــا به عن ــت اداری( و ی ــدام اداری )مدیری ــک اق ــوان ی به عن
بــرای تطبیــق مشــکالت و حــوادث جــاری )مدیریــت بحــران( تعبیــر می شــود.
در حقیقــت برنامه ریــزی ابــزار اصلــی یــک مدیریــت خــوب محســوب می شــود 
ــود  ــی وج ــزی مدیریت ــدون برنامه ری ــد. ب ــل تفکیک ان ــوم غیرقاب ــن دو مفه و ای
نــدارد و بــدون مدیریــت برنامــه چیــزی جــز آرزویــی جــدا از واقعیــت نیســت. 
ــده  ــن ش ــش تعیی ــتورالعمل از پی ــه دس ــزی، برنام ــیک برنامه ری ــیوه کالس در ش
اســت و مدیریــت حــق دخالــت در برنامــه و یــا تغییــر و تطبیــق آن بــا واقعیــت 
جــاری را نــدارد. بــه ایــن ترتیــب تغییــری کــه بایــد اتفــاق بیفتــد ایــن اســت 
ــیله  ــه به وس ــده آل ک ــده ای ــر و از آین ــب و انعطاف ناپذی ــای صل ــه از طرح ه ک
گروه هــای متخصــص ترســیم شــده اســت بــه فرآینــد یعنــی مشــورت ها، روی 
ــد درك روشــنی از شــهر و همین طــور از مشــکالت و  ــم. محصــول فرآین آوری
ــه  ــن راه آن را ب ــد و از ای ــه دســت می ده ــا ب ــات و فرصت ه ــا و امکان کمبوده
اهــداف کالبــدی، اقتصــادی، اجتماعــی تبدیــل کــرده کــه به وســیله راهکارهــای 

ــد. ــق می یاب ــن تحق ــرا و روش واقع گ
ــا  ــازی ب ــود، اول تصمیم س ــف می ش ــی تعری ــگاه اساس ــن روش، دو جای در ای

روش
ــن روش  ــع در ای ــت. در واق ــط مدیری ــری توس ــپس تصمیم گی ــارکت، س مش
ــتیابی  ــه دس ــردد، بلک ــهیل می گ ــهری تس ــف ش ــار مختل ــارکت اقش ــا مش نه تنه
ــود.  ــر می ش ــارکتی امکان پذی ــورتی و مش ــدی مش ــیله فرآین ــداف به وس ــه اه ب
ــا،  ــه ای از راه حل ه ــان مجموع ــز از می ــهری نی ــت ش ــب مدیری ــن ترتی ــه ای ب

1-�»بهبودمدیریتشهری«،ترجمه:نویدسعیدیرضوانی،مرکزمطالعاتبرنامهریزیشهری،سال1373
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ــد. ــب می کن ــه را کس ــل بهین ــش راه ح ــاب و گزین ــکان انتخ ام
باوجــود امتیــازات و برتری هــای روش برنامه ریــزی مشــارکتی، امــا ایــن روش 
بــا شــک و مقاومــت برخــی اشــخاص و نهادهــا مواجــه می شــود و ایــن وجــه 
از موضــوع بــرای مدیــران شــهری کــه معتقــد بــه مشــارکت مردمــی می باشــند 

ــت دارد. ــاده اهمی فوق الع

مراحل�برنامه�ریزی�مشارکتی
ــل 	  ــن مراح ــتگی بی ــارکتی، پیوس ــزی مش ــی برنامه ری ــن ویژگ مهم تری

ــای  ــع و راه ه ــداف، مناب ــن اه ــته بی ــاط پیوس ــی ارتب ــزی یعن برنامه ری
اســتفاده از منابــع بــرای رســیدن بــه اهــداف می باشــد. بــر ایــن اســاس 
ــت  ــول نیس ــک محص ــارکتی ی ــزی مش ــه برنامه ری ــت ک ــوان گف می ت

بلکــه یــک فرآینــد اســت.
ــی  ــل منف ــا عوام ــورد ب ــی در برخ ــور دائم ــا به ط ــع و راهبرده ــن مناب بنابرای
ــد  ــدی پدی ــای جدی ــورد قابلیت ه ــر برخ ــوند و در ه ــم می ش ــت تنظی ــا مثب ی
ــن  ــه بی ــود. چنان ک ــوب می ش ــری محس ــرای تصمیم گی ــی ب ــه امکان ــد ک می آی
راهبردهــا و اهــداف مشــخص )Aimes(، راهکارهــا و خط مشــی های گوناگونــی 
پدیــد می آیــد کــه مدیریــت متناســب بــا آن هــا تصمیم گیــری می نمایــد. 

ــتوار اســت: ــد عنصــر اساســی اس ــه چن ــر پای ــزی مشــارکتی ب برنامه ری
ــزی  ــن گام در برنامه ری ــت ها: اولی ــا و سیاس ــداف، راهبرده ــن اه ــف - تعیی  ال
مشــارکتی تشــخیص عملــی بــودن اهــداف در قبــال منابــع برنامه ریــزی 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــا مشــخص می شــوند. ب ــا اهــداف، راهبرده اســت. متناســب ب
ــا چنــد راهبــرد )راه هــای اساســی  کــه در مقابــل هــر هــدف مشــخص یــک ی
رســیدن بــه هــدف مذکــور( تعریــف و تعییــن می شــوند. بدیهــی اســت کــه در 
برنامه ریــزی کالســیک و ســنتی اشــتباه در هــر دو مرحلــه یعنــی هــم در تعییــن 
اهــداف مشــخص و هــم در تعییــن راهبردهــا وجــود دارد. بــه ایــن ترتیــب در 
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شــیوه کالســیک ممکــن اســت بــه دلیــل تشــخیص نادرســت از راهبــرد، یــک 
هــدف مناســب حــذف شــود و یــا بــه دلیــل اشــتباه در تعییــن اهــداف نامناســب، 

ــوند.1 ــرح ش ــت نیافتنی مط ــع و دس ــای دور از واق راهبرده
ــی،  ــای مال ــر از کمیت ه ــع فرات ــردی، مناب ــیوه راهب ــع: در ش ــی مناب ب - ارزیاب
انســانی و ابــزاری تحــت کنتــرل شــهرداری معرفــی می شــود. در واقــع در شــیوه 
برنامه ریــزی راهبــردی و مشــارکتی، کلیــه منابعــی کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
در رونــد توســعه ي شــهری دخیــل هســتند دیــده می شــوند. در شــیوه کالســیک، 
بــه دلیــل محــدود بــودن عوامــل انســانی مؤثــر در برنامه ریــزی و نیــز ”قطعــی“ 
و ”نهایــی“ بــودن اهــداف و انعطاف ناپذیــری راهکارهــا، نمی تــوان توقــع 
ــیوه مشــارکتی و  ــی به صــورت گســترده داشــت. لیکــن در ش مشــارکت عموم
راهبــردی، بــه دلیــل نقش آفرینــی )مشــارکت( کلیــه اقشــار و گروه هــا در رونــد 
ــع“  ــارکت ”مناب ــوان مش ــا، می ت ــری راهکاره ــز انعطاف پذی ــزی و نی برنامه ری

متنــوع را در رونــد تحقــق برنامــه تأمیــن نمــود.
ــا راهبردهــا   ج - تدویــن طرح هــا و برنامه هــا: اهــداف مشــخص، در تعامــل ب
و  ایــن طرح هــا  تبدیــل می شــوند.  متنوعــی  برنامه هــای  و  بــه طرح هــا 
برنامه هــا از جهاتــی بــا یکدیگــر متفاوتنــد، امــا وجــوه مشــترك آن هــا عبــارت 
ــیک،  ــای کالس ــبه. در طرح ه ــت محاس ــوح و قابلی ــی وض ــت از واقع گرای اس

طرح هــا و برنامه هــا دو جنبــه می یابنــد.
ــه  ــه ای قطع ــا برنام ــرح ی ــن ط ــه چنی ــود ک ــع موج ــه روی از وض ــف( دنبال  ال

ــد آورد، ــش خواه ــری را پی ــع بدت وض
نتیجــه وضــع موجــود  ب( آرمان گرایــی ذهنــی و دور از واقع گرایــی در 

می یابــد. تــداوم  آینــده  در  آشــفته تری  به صــورت 
و 	  طرح هــا  ســنجش  مبنــای  ”واقع گرایــی“  مشــارکتی  فرآینــد  در 

1-1�جانفریدمن،»بهسویبرنامهریزیغیراقلیدسی«،فصلنامهمدیریتشهری،شماره2،سال1379
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فعالیت هــا  واضــح  تعریــف  مفهــوم  بــه  همچنیــن  برنامه هاســت. 
ــا و  ــرای طرح ه ــع در اج ــی از مناب ــرای بخش ــه ب ــت ک ــی اس و وظایف
ــی  ــارکت“ مفهوم ــت ”مش ــن حال ــت. در ای ــده اس ــن ش ــا تعیی برنامه ه
ــا  ــه ب ــازمان هایی اســت ک ــا س ــراد ی ــه اف ــف ب ــذاری وظای ــر از واگ فرات
ــن  ــری در ای ــد. تصمیم گی ــت بیگانه ان ــه و سیاس ــن برنام ــد تدوی فرآین
فرآینــد یعنــی مشــارکت دادن منابــع و یــا افــراد معیــن در تدویــن برنامــه 
ــی از طــرح  ــر بخش های ــه تغیی ــم ب ــا طــرح مشــخص و احتمــاالً تصمی ب
ــرای آن. ــرای اج ــارکت ب ــراد در مش ــا اف ــع ب ــب مناب ــرای جل ــه ب ــا برنام ی

ــد از وضــوح 	  ــد مشــارکتی، طرح هــا، برنامه هــا و سیاســت ها بای در فرآین
برخــوردار باشــند.”وضوح“ در ایــن شــیوه برنامه ریــزی یعنــی سیاســت ها 
و طرح هــا و برنامه هــا به وســیله همــگان درك شــود. چنانچــه برنامــه در 
یــک فرآینــد مشــارکتی تهیــه شــود، ادراك آن در افــکار عمومــی مشــکل 
ــهری  ــت ش ــط مدیری ــری“ توس ــی ”تصمیم گی ــود و چگونگ ــد ب نخواه
ــه همیــن علــت بایســتی  ــود. ب ــرای همــگان قابــل درك خواهــد ب نیــز ب
ــد  ــن و مقــررات شهرســازی بای سیاســت ها، طرح هــا و برنامه هــا و قوانی
ــهری  ــار ش ــا و اقش ــی گروه ه ــارکت تمام ــورت و مش ــاس مش ــر اس ب
تدویــن و تصمیم گیــری شــود. تدویــن روشــن مقــررات و اعمــال 
ــرش آن  ــث پذی ــهری باع ــت ش ــط مدیری ــه توس ــه و منصفان بی طرفان

ــت شــهری می شــود. ــار مدیری ــش اعتب ــگان و افزای توســط هم
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فرایند برنامه ریزی و تصمیم سازی

عرصه�وظایف�شهرداری�ها�در�زمینه�های�مختلف�اجتماعی،�اقتصادی،�زیست�محیطی�و�توسعه�و�
ساماندهی�شهری�نیازمند�تصمیم�گیری�پیچیده�در�زمینه�های�مختلف�است��تصمیم�گیری�مناسب�در�

این�زمینه�ها�و�عرصه�های�متنوع�مستلزم�تصمیم�سازی�بر اساس�روش�های�نوین�برنامه�ریزی�است�

در�این�فصل�مباحث�زیر�در�زمینه�فرایند�برنامه�ریزی�و�تصمیم�سازی�مطرح�می�شود:

مفهوم�برنامه ریزی- 

مفهوم�تصمیم�گیری- 

مفهوم�تصمیم�سازی- 

فرایند�تصمیم�گیری- 

مراحل�برنامه�ریزی�و�تصمیم�سازی- 
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مفهوم�برنامه�ریزی
ــت  ــارت اس ــت عب ــا مدیری ــه ب ــزی در رابط ــخص برنامه ری ــف مش تعری
از: جریــان عمــل و یــا سلســله مراتــب تصمیماتــی اســت کــه بــرای عملیــات 
ــوب  ــرداری مطل ــا بهره ب ــراه ب ــا را به ســوی هــدف هم ــا می شــود و م ــده بن آین

ــد.1 ــت می کن ــایل هدای از وس
بــه  یــا  برنامه ریــزی  دســت اندرکار  کم وبیــش  تمــام  ســازمان ها 
ــی،  ــور عمران ــام ام ــاره انج ــم درب ــتند. تصمی ــزی هس ــر طرح ری ــی دیگ عبارت
ســرمایه گذاری، توســعه و ســاماندهی و فعالیت هــای معینــی یعنــی برنامه ریــزی 
در تمــام حــاالت مدیــران در حــال تصمیم گیری انــد کــه چگونــه منابــع )انســانی، 
مالــی( را در آینــده بــه کار گیرنــد تــا بهتــر و ســریع تر بــه هدف هــای ســازمان 
ــه نحــوی فعالیت هــای آینــده  دســت یابنــد. باوجــود آن کــه تمــام  ســازمان ها ب
ــدت،  ــول م ــر ط ــا از نقطه نظ ــزی آن ه ــد، طرح ری ــزی می کنن ــود را برنامه ری خ
ــای  ــران در فعالیت ه ــاوت اســت. بعضــی از مدی ــا یکدیگــر متف نحــوه اجــرا ب
روزمــره غــرق شــده و بــه فعالیت هــای آینــده توجهــی ندارنــد. تعــدادی دیگــر 
اهمیــت بیشــتری بــرای برنامه ریــزی قائلنــد و هــر بخشــی یا قســمتی از ســازمان 
ــا را  ــد و آن ه ــه می کن ــی تهی ــود طرح ــده خ ــای آین ــرای فعالیت ه ــی ب به تنهای
مجموعــه تدویــن نمــوده و بــه نــام طــرح کلــی یــا جامع ســازمان مــورد اســتفاده 
قــرار می دهنــد. امــا موضــوع شــهر و ســازمان شــهرداری و مدیریــت آن ماهیتــًا 
از عناصــر بــه هم پیوســته و یکپارچــه ای تشــکیل یافتــه اســت. این گونــه 
ــرای  ــه ب ــوری ک ــت همان ط ــه الزم اس ــت، بلک ــی اس ــد کارای ــزی فاق برنامه ری
ــوان طــرح جامــع  ــی تحــت عن کل شــهر و حتــی محیــط پیرامــون آن طرح های
ــهرداری در  ــه ش ــود؛ کل مجموع ــه می ش ــاختاری تهی ــردی ـ س ــرح راهب ــا ط ی
ــدت و  ــدت، میان م ــده کوتاه م ــدی ش ــای زمان بن ــا آن دارای برنامه ه ــاق ب انطب
بلندمــدت بــرای پروژه هــای شــهری داشــته باشــد. در دنیایــی کــه شــهرها مرتبــًا 

1-�دکترجاللمقدسودکترمجتبیکاشنی1356،مدیریت،انتشاراتفروردین،تهران،سال1356،ص80
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در حــال تغییــر و دگرگونــی هســتند، طرح ریــزی یــا برنامه ریــزی دقیــق بــرای 
ــد. ــن می نمای ــران شــهری را تضمی ــت مدی ــده موفقی آین

ــم در  ــذ تصمی ــزی اخ ــدف از برنامه ری ــد، ه ــه ش ــه گفت ــوری ک همان ط
زمــان حــال بــرای فعالیت هــای آینــده اســت. مفهــوم تصمیــم در ایــن تعریــف 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار می باشــد. چنان کــه بعــداً خواهیــم گفــت 
ــع  ــزی در واق ــل برنامه ری ــت و عم ــری نیس ــز تصمیم گی ــزی ج ــت چی مدیری
عمــل تصمیم ســازی بــرای مدیــران بــه شــمار مــی رود. بنــا بــه محتــوای مفهــوم 

ــد. ــر تفکیک ناپذیرن ــت از یکدیگ ــزی و مدیری ــم، برنامه ری تصمی
بنابرایــن می تــوان گفــت کــه برنامه ریــزی راهنمــای مدیــران در نیــل بــه 
ــری  ــازمان بهره گی ــع س ــه از مناب ــد ک ــکان می ده ــت و ام ــازمان اس ــداف س اه

ــد. ــی نماین ــی نتیجــه فعالیت هــا را ارزیاب ــط عین ــه کمــک ضواب نمــوده و ب

برنامه ریزی فعالیت آینده حداقل دارای فواید زیر است:
ــای -  ــرای فعالیت ه ــال ب ــان ح ــخص در زم ــی و مش ــیر منطق ــن مس تعیی

ــده آین
هماهنگی نمودن فعالیت های مختلف آینده- 
تدوین معیارهای مناسب برای نظارت و کنترل- 
ــای -  ــرات و دگرگونی ه ــا تغیی ــه ب ــه و مواجه ــرای مقابل ــدن ب ــاده ش آم

غیرقابــل پیش بینــی
آگاهی از احتیاجات و نیازمندی های اساسی شهروندان- 
پی ریزی سیستم اطالعات مدیریت- 
عمومــی، -  )دولتــی،  ذی نفــع  گروه هــای  نیازمندی هــای  پیش بینــی 

خصوصــی، مردمــی(
تعیین نقاط ضعف و نقص سازمان در محیط متغیر و متحول- 
روشــن کــردن مســئولیت هایی کــه در آینــده بــه عهــده مدیــران اجرایــی - 

ــود. ــذارده می ش گ
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تصمیم�گیری
 تعریــف: تصمیم گیــری بــه معنــای برگزیــدن یکــی از راه هــای مختلفــی 
ــزی  ــز و هســته مرک ــری مغ ــد، تصمیم گی ــدام وجــود دارن ــرای اق ــه ب اســت ک
ــر  ــد مگ ــت نمی یاب ــه موجودی ــک برنام ــد. ی ــکیل می ده ــزی را تش برنامه ری
ــر  ــع، جهــت حرکــت و نظای ــن مناب این کــه تصمیمــات الزم در خصــوص تأمی

آن اتخــاذ شــوند.
ــد  ــان بای ــرا آن ــران را تشــکیل می دهــد، زی تصمیم گیــری کار اصلــی مدی
پیوســته تصمیماتــی در خصــوص این کــه چــه کاری و بــه چــه وســیله، توســط 

چــه کســی، چــه موقــع، در کجــا و چگونــه اتخــاذ نماینــد.

ــاب  ــن و انتخ ــد یافت ــت از فراین ــارت اس ــاده عب ــان س ــه زب ــری“ ب ”تصمیم گی
ــن.1 ــک مشــکل معی ــرای حــل ی ــات ب ــک سلســله عملی ی

ــن  ــداف، یافت ــح اه ــان صحی ــامل بی ــوالً ش ــری“ معم ــد تصمیم گی ”فراین
راه حل هــای مختلــف و ممکــن، ارزیابــی امکان پذیــری آن هــا، ارزیابــی عواقــب 
و نتایــج ناشــی از اجــرای هــر یــک از راه حل هــا و درنهایــت انتخــاب و اجــرای 

آن راه حــل اســت.
از: فراینــد گزینــش  بدیــن ترتیــب، تصمیم گیــری عبــارت اســت 
ــک  ــه ی ــل ب ــا نی ــک مســأله ی ــه در حــل ی ــن گزین ــا منطقی تری ــن ی مطلوب تری

ــدف.2 ه
این فرایند را مقایسه کنید با فرایند برنامه ریزی که در زیر می آید:

انواع�تصمیم�گیری
ــون  ــوع و گوناگ ــیار متن ــت بس ــوع و ماهی ــب موض ــری برحس تصمیم گی
از مؤسســات در چهــار دســته  اســت. دســته بندی علمــی تصمیم گیــری 

1-�دکترمهدیایراننژادپاریزی،پرویزساسانگهر،»سازمانومدیریتازتئوریتاعمل«،ص172
2-�جانج�برچ�گرینیتزکی،»سیستمهایاطالعاتیدرتئوریوعمل«،ترجمهمنوچهرغیبی،ص40
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ــت: ــده اس ــدی ش طبقه بن

ــدت از . 1 ــی و بلندم ــار کل ــش رفت ــر گزین ــتراتژیک؛ بیانگ ــات اس تصمیم
ــط اســت. ــال محی طــرف ســازمان در قب

تصمیمــات تاکتیکــی بــرای اجــرای اســتراتژی ها در میان مــدت و . 2
کوتاه مــدت اســت و از ابزارهــای الزم بــرای تحقــق اهــداف اســتراتژیک 

می باشــند.
ــازمان . 3 ــره س ــرد روزم ــدازی و عملک ــرای راه ان ــی ب ــات مکانیک تصمیم

اتخــاذ می شــود.
تصمیمات اداری در کوتاه مدت اداره منابع را امکان پذیر می سازد.. 4

ــه  ــد، ب ــه شــمار آی ــده ســازمان ب ــی از پدیدآورن هــر کوششــی کــه جزی
ــد دو عمــل تصمیم گیــری  ســخن دیگــر هــر کوششــی هماهنــگ شــد، می توان
را در بــر داشــته باشــد به طــور کلــی )هربــرت ســیمون( تصمیم گیــری را بــه دو 

ــد.1 ــیم می کن ــده تقس ــزی ش ــر برنامه ری ــده و غی ــزی ش ــوع برنامه ری ن

�مفهوم�تصمیم�سازی
ــه از  ــی ک ــن مفهوم ــد، اولی ــی می کن ــی را تداع ــازی چــه صفات تصمیم س
ــد  ــه بای ــزی اســت ک ــت آن چی ــادر می شــود، ماهی ــن متب ــه ذه واژه ســاختن ب
ــه  ــن مفهــوم ب ــم بســازیم و ســپس ای ــزی را می خواهی ســاخته شــود؟ چــه چی
ذهــن می آیــد کــه آیــا نقشــه ای بــا طرحــی بــرای ســاختن تهیــه شــده اســت؟ 
ــی  ــر را تداع ــبه گر و آینده نگ ــلیم و محاس ــل س ــرح، عق ــا ط ــه ی ــوم نقش مفه
می کنــد. بــرای ســاختن نیــروی انســانی و معمــار کــه بایــد نقشــه را تهیــه کنــد 

موردنیــاز اســت.
ــی  ــا بنای ــد ت ــرکت کنن ــاختن ش ــل س ــد در عم ــل بای ــن عوام ــام ای تم
ســاخته شــود. در حالــی کــه در مقابــل واژه ســاختن واژه گرفتــن بــه شــخص 

1-�دکترابوالقاسمحکیمیپور،1373»تصمیمگیریدرمدیریت«،انتشاراتآستانقدسرضوی،ساله16ص57
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می گــردد.  مرتبــط  تصمیم گیرنــده  اراده  و  ســلیقه  بــه  و  می گــردد  بــر 
ــی  ــر نیســت ول ــری“ سیســتم پذی ــه ”تصمیم گی ــن اســت ک ــه ای ــن نکت مهم تری
ــه مشــخصات سیســتم را  ”تصمیم سازی“سیســتم پذیر اســت و می توانــد کلی

ــد.1 ــاص ده ــود اختص ــه خ ب
منظــور از تصمیم گیــری برنامه ریــزی شــده؛ فراینــد پرداختــن بــه 
تصمیمــات تکــراری و دارای ســاختار اســت. بــرای آن کــه بتــوان تصمیم گیــری 
برنامه ریــزی شــده را انجــام داد، قواعــد تصمیم گیــری و نیــز گزینه هــای 
برنامه ریــزی شــده را انجــام داد، قواعــد تصمیم گیــری و نیــز گزینه هــای 
ــخص  ــل مش ــور کام ــد به ط ــات بای ــه تصمیم ــوط ب ــات مرب ــون اقدام گوناگ

ــوند.2 ش
ــاس  ــر اس ــری ب ــا تصمیم گی ــده ب ــزی ش ــر برنامه ری ــری غی تصمیم گی
ــف  ــی تعری ــه به خوب ــایلی اســت ک ــه مس ــن ب ــد پرداخت ــا؛ فراین ــون و خط آزم
ــه  ــی از کل مجموع ــا بخش ــوده و تنه ــده ب ــوالً پیچی ــایل معم ــده اند. مس نش
ــاده  ــز فوق الع ــوم نی ــای معل ــیاری از پارامتره ــت و بس ــوم اس ــا معل پارامتره
ــی  ــه کمــک سیســتم اطالعات ــده ماهــر همــواره ب ــد. یــک تصمیم گیرن محتمل ان

کــه به خوبــی طراحــی شــده اســت تصمیم گیــری می نمایــد.
ــرش  ــه در نگ ــد ک ــف مجبورن ــای مختل ــه به موقعیت ه ــا توج ــران ب مدی
خــود نســبت بــه نحــوه تصمیم گیــری تفــاوت قائــل شــوند، الزم اســت 
موقعیت هایــی کــه مســتلزم تصمیمــات برنامه ریــزی شــده بــا تصمیمــات 

ــوند.3 ــناخته ش ــاز ش ــر ب ــتند از یکدیگ ــده هس ــزی نش برنامه ری

1-�همان،ص44
2-جان�ج�برچ،گرینینزگی،سیستمهایاطالعاتیدرتئوریوعمل،ترجمهمنوچهرغیبی،جلد1،ص40

3--دکترمهدیایراننژادپاریزی،پرویزساسانگهر،»سازمانومدیریتازتئوریتاعمل«،ص174
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�فرایند�تصمیم�گیری
ــد  ــددی مانن ــل متع ــرا عوام ــت، زی ــده ای اس ــر پیچی ــری ام ــد تصمیم گی فراین
ســاختار قــدرت، ارزش هــا و رفتارهــا و ابعــاد ســازمان همــه در مــدل 

هســتند. مؤثــر  تصمیم گیــری 
” ایگو آنسوف“ دو نوع کلی از فرایندها را مطرح می سازد:

 -EN SERIE تصمیم گیری پشت سرهم یا متوالی
 -EN PARALLEL تصمیم گیری موازی

▪ ــه 	 ــوط ب ــم مرب ــر ه ــت س ــری پش ــی: تصمیم گی ــری متوال تصمیم گی
مســایلی اســت کــه بــه علــت نتایــج معینــی کــه بــر سیســتم فیزیکــی 
مؤسســه می گــذارد اتخــاذ می شــود. مثــاًل مدیــران در می یابنــد کــه بــا 
ــرای اخــذ پروانــه ســاختمان مواجــه شــده اند.  ــاد متقاضــی ب حجــم زی
ــن  ــن راه حــل در ای ــرای یافت ــران ب ــه مدی ــان داده اســت ک ــه نش تجرب
ــان  ــه زم ــزودن ب ــا اف ــد، بلکــه ب ــاد دوری را برنمی گزینن شــرایط راه زی
صــدور پروانــه یــا تقلیــل برخــی از ضوابــط منتظــر نتایــج ایــن تصمیــم 
تاکتیکــی )جــاری( می ماننــد، ا گــر نتیجــه مطلــوب بــه دســت نیامــد و 
در صورتــی کــه اوضــاع خطرنــاك تشــخیص داده شــد، لزومــًا بایســتی 
تغییــرات ســاختاری در سیســتم صــدور پروانــه ســاختمان اتخــاذ شــود.
ــدگان بیشــتر از شــیوه اول اســتفاده  ــد اذعــان کــرد کــه معمــوالً تصمیم گیرن بای
می کننــد، یعنــی آنقــدر می ایســتند کــه مســائل مطــرح شــود و ســپس بــه حــل 
آن هــا اقــدام نماینــد. بــرای ایــن کار قبــل از هــر چیــز از ”راه حل هــای نزدیــک“ 
تغییــر کمتــری را ایجــاب می کنــد شــروع می کننــد و از راه ”آزمایــش و خطــا“ 
 Certe ســرانجام راه حــل را می یابنــد. ایــن آنالیــز را اولیــن بــار ســیرت و مــارچ

and March در تئــوری عقالنــی بــودن محــدود مطــرح کردنــد.1

1-�مجلهدانشمدیریت،دانشکدهعلوماداریوبازرگانی،دانشگاهتهران،شماره18،ص73
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ــی  ــتر از راه حــل اول یعن ــوازی، بیش ــری م ــی تصمیم گی راه حــل دوم یعن
ــل کارشناســان سیســتم  ــن دلی ــه همی ــی اســت و ب ــی عقالن ــری متوال تصمیم گی

ــد. ــتفاده می کنن ــیوه اس ــن ش ــت از ای ــات و مدیری اطالع

سیستم�های�پشتیبانی�تصمیم�گیری
منظــور از سیســتم های پشــتیبانی، ســازمان یــا مؤسســه و افــراد یــا گروه هایــی 

ــد: ــد. مانن ــری پشــتیبانی می کنن هســتند کــه از عمــل تصمیم گی
حمایــت شــخصی کــه معمــوالً در تصمیم گیری هــای مســتقل از 	 

می کنــد. حمایــت  تصمیم گیرنــده 
ــی 	  ــت ســازمانی کــه معمــوالً در تصمیم گیری هــای سلســله مراتب حمای

ــده دارد از لحــاظ  ــه عه ــم را ب ــه بخشــی از تصمی ــده ک از تصمیم گیرن
ــد. ــتیبانی می کن ــازمانی و اداری پش س

حمایــت گروهــی، در تصمیم گیــری شــورایی، بخــش یــا تمــام اعضــاء 	 
ــد. ــت می نماین ــده حمای ــورا از تصمیم گیرن ش

ــوان 	  ــی به عن ــای تخصص ــات گروه ه ــی اوق ــی، گاه ــت تخصص حمای
ــد و  ــه می نماین ــم را توجی ــک تصمی ــده تخصصــی ی ــروه حمایت کنن گ

ــت. ــازمانی اس ــت س ــاد حمای ــتیبانی، ایج ــه پش ــدف از این گون ه
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 مولدهای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری	
ایــن مولدهــا دارای زبــان تولیــد مــدل )بــه عبــارت دیگــر زبــان سیســتم 
ــوع  ــن ن ــه ای ــیاری ب ــران بس ــراً مدی ــند. اخی ــری( می باش ــتیبانی تصمیم گی پش
ابزارهــا به عنــوان سیســتم پشــتیبانی تصمیم گیــری روی آورده انــد. گرچــه 
ــد،  ــاذ می کنن ــاص اتخ ــه ای خ ــود را به گون ــات خ ــک تصمیم ــر ی ــران ه مدی
ــه کار  ــری ب ــد تصمیم گی ــر را در فراین ــل زی ــام مراح ــا انج ــب آن ه ــن اغل تعیی

می بندنــد.

1- تعریف مسئله
2- شناسایی راه حل ها

3- گردآوری اطالعات مربوطه
4- تصمیم گیری1

مراحل�و�برنامه�ریزی�و�تصمیم�سازی
اصــوالً بســیاری از  ســازمان ها بــرای حــل مشــکالتی کــه بــا آن مواجــه هســتند 
اقــدام بــه تصمیم گیــری و برنامه ریــزی می کننــد. ایــن نــوع تصمیمــات 
ــای  ــوان برنامه ه ــردد، به عن ــاز می گ ــئله آغ ــرح مس ــا ط ــه ب ــا ک ــا برنامه ه ی

”مســئله گرا“ را خوانــده می شــوند.
ــان  ــس از بی ــات پ ــن اقدام ــت مهم تری ــن حال ــه در ای ــت ک ــی اس بدیه
ــرای آن  ــل ب ــه راه ح ــدف ارائ ــن ه ــئله و مهم تری ــاد مس ــناخت ابع ــئله، ش مس
خواهــد بــود. در حقیقــت بیــان درســت مســئله، روشــنگر راه حــل آن خواهــد 
بــود. علیرغــم وجــود مســایل متعــدد و پیچیــده شــهری و ســازمانی کــه مبنــای 
تصمیم گیــری و برنامه ریــزی را تشــکیل می دهــد. گاهــی اوقــات تصمیم ســازی 
و برنامه ریــزی نــه بــرای حــل مشــکالت، بلکــه بــرای نیــل بــه اهــداف )ملــی، 

1-�مجلهدانشمدیریت،شماره22،ص19-22
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ایدئولوژیــک، بومــی، فرهنگــی( اتخــاذ می شــود. مبنــای ایــن تصمیمــات 
آرمان هــای شــهروندان بــا مدیــران بــا سیاســت مداران اســت. در ایــن صــورت 
تصمیم ســازی و برنامه ریزی،”هدف گــرا“ نامیــده می شــود. به عنــوان مثــال 
دســت یافتــن به”شــهر ســالم“, ”شــهر ســبز“، ”شــهر اســالمی“، ”شــهر ایرانــی“ 
و ”شــهر گفتگــوی تمدن هــا“ و ماننــد آن؛ پایــه و بنیــان برنامه ریــزی یــا 

طرح ریــزی هدف گــرا را تشــکیل می دهنــد.

بیــان نــکات بــاال چنیــن نتیجه گیــری می شــود کــه تصمیم ســازی و  از 
برنامه ریــزی ممکــن اســت پــس از این کــه مشــکل ســازمان یــا نهــاد شــهرداری 
بــه روشــنی بیــان گردیــد؛ شــروع شــود و یــا در پــاره ای مــوارد ممکــن اســت 
پــس از بیــان و تعییــن هــدف، یــا هدف هــا ســازمان یــا نهــاد عمومــی به منظــور 

ــد. ــزی نمای ــه برنامه ری ــدام ب ــه اهــداف اق ــل ب نی
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد و تعریفــی کــه از برنامه ریــزی و تصمیم ســازی 
ــی  ــاد عموم ــک نه ــزی در ی ــازی و برنامه ری ــل تصمیم س ــد، مراح ــه گردی ارائ

ــر می باشــد: ــه شــرح زی ــد شــهرداری ب مانن

مراحل�تصمیم�سازی�و�برنامه�ریزی
ــاز  ــایل آغ ــدن مس ــخص ش ــن و مش ــا تعیی ــری ب ــد تصمیم گی ــوالً فراین اص
ــئله خــاص  ــرح مس ــا ط ــًا ب ــم عموم ــک تصمی ــردد و ضــرورت اتخــاذ ی می گ
ــم مشــخص شــد؛  ــک تصمی ــه ی ــاز ب ــه نی ــس از این ک ــد شــد. پ شــروع خواه
ــد در چارچــوب اهــداف ســازمان معیارهــای تصمیــم را مشــخص  ــران بای مدی
کننــد. ایــن امــر مســتلزم تعییــن عوامــل مهــم در تصمیم گیــری اســت. بــه کمــک 
ــردد. ــم می گ ــب و منتظ ــت مرت ــه اهمی ــب درج ــا برحس ــل، معیاره ــن عوام ای

ــب  ــای مناس ــتجوی راه حل ه ــه جس ــد ب ــه، بای ــه مرحل ــن س ــی ای ــس از ط پ
بــرای مســئله پرداخــت. تردیــدی نیســت در مقابــل هــر مســئله ممکــن اســت 

ــد. ــته باش ــود داش ــی وج ــای مختلف راه حل ه
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ــر  ــای امکان پذی ــمار( راه حل ه ــدادی )بی ش ــان تع ــل از می ــک راه ح ــاب ی انتخ
ــه  ــا توجــه ب ــراً ب ــر می گــردد. اخی ــا امکان پذی ــه اهــداف و معیاره ــا رجــوع ب ب
ــری  ــی امکان پذی ــر ارزیاب ــالوه ب ــا، ع ــا و تهدیده ــد فرصت ه ــی مانن مفاهیم
راه حل هــا، ضــرورت یافتــه اســت تــا عواقــب و پیامدهــای اتخــاذ یــک تصمیــم 
ــروزه مدل هــای  ــه مهــم ام ــن مرحل ــرای انجــام ای ــرد. ب ــرار گی ــورد توجــه ق م
ــی،  ــای اجتماع ــژه از دیدگاه ه ــا )به وی ــی پیامده ــا ارزیاب ــرات ب ــی مخاط ارزیاب
سیاســی، زیســت محیطی و فرهنگــی( رایــج شــده اســت. راه حــل نهایــی پــس 
ــرای اجــرا  ــی پیامدهــا انتخــاب می گــردد و ب ــی امکان پذیــری و ارزیاب از ارزیاب

ــود. ــاده می ش آم
اجرایــی کــردن راه حــل انتخابــی خــود مرحلــه بســیار مهــم و تخصصــی اســت 
ــد  ــه می یاب ــز ادام ــرا نی ــه اج ــارت( در مرحل ــرل و نظ ــی )کنت ــل ارزیاب و عم
ــن  ــرای آخری ــس از اج ــی پ ــرا و ارزیاب ــن اج ــی در حی ــورت ارزیاب و به ص
ــات آن  ــه جزئی ــار ب ــا به اختص ــت در این ج ــری اس ــد تصمیم گی ــه فراین مرحل

می پردازیــم.
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مأخذ:دکترابوالقاسمحکیمیپور،1377»تصمیمگیریدرمدیریت«،انتشاراتآستانقدس،مشهد،
ص5۰«
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تشخیص�مسئله
یکــی از مشــکالت عمــده هرگونــه تصمیم گیــری، ارائــه تعریــف روشــن 
ــن  ــه چنی ــدون ارائ ــت. ب ــات آن اس ــناخت خصوصی ــئله و ش ــح از مس و صحی
ــردن  ــود. روشــن ک ــد ب ــوده خواه ــی مســلم کار جســتجوی راه حــل بیه تعریف
ــکان  ــات، ام ــردن ابهام ــن ب ــر از بی ــالوه ب ــخصات آن، ع ــن مش ــئله و تعیی مس
مشــارکت فعــال متخصصیــن را نیــز در تصمیم ســازی و تصمیم گیــری و 

اجــرای طرح هــا فراهــم می ســازد.
ــش  ــرای افزای ــه ب ــد ک ــهری احســاس می کنن ــران ش ــورد مدی ــن م در ای
کارایــی و هماهنــگ شــدن طرح هــا و از همــه مهم تــر اســتمرار حیــات ســازمان، 
بــه ناچــار تحــول و دگرگونــی در ســاختارها ضــروری اســت و یــا دگرگونــی یــا 

آماده ســازی ســازمان بــرای مقابلــه بــا شــرایط آینــده الزامــی اســت.
ــش  ــت، بخ ــزی اس ــد برنامه ری ــه فراین ــی ترین مرحل ــه اساس ــن مرحل ای
ــی  ــد. بدیه ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــات را ب ــه و امکان ــان و هزین ــم زم اعظ
ــورد  ــی در م ــح و منطق ــری صحی ــوع تصمیم گی ــر ن ــاس ه ــه و اس ــت پای اس

ــت. ــای آن اس ــخیص ویژگی ه ــئله و تش ــناخت مس ــده ش آین
ــا و  ــرف و محدودیت ه ــات از یک ط ــی امکان ــناخت، بررس ــدف از ش ه
نیازهــا از طــرف دیگــر می باشــد؛ لیکــن از آن جایــی کــه هــر نــوع برنامه ریــزی 
تصمیم گیــری دربــاره آینــده اســت، بنابرایــن آگاهــی از امکانــات و محدودیــت 
نه تنهــا در گذشــته و حــال، بلکــه از همــه مهم تــر در آینــده اســت. در صورتــی 
ــات  ــایل و امکان ــود را مس ــری خ ــالك تصمیم گی ــهری م ــزی ش ــه برنامه ری ک
ــر  ــا تغیی ــه ب ــت ک ــن اس ــورت روش ــن ص ــد، در ای ــرار ده ــال ق ــته و ح گذش
مســئله در آینــده، برنامــه پیشــنهادی ارزش خــود را از دســت می دهــد. بنابرایــن 
پیش بینــی مســائل انســانی، مالــی، اداری و کالبــدی حداقــل در مقطــع 5 یــا 10 

ســاله ضــرورت تــام دارد.
وقتــی دربــاره شــناخت صحبــت می شــود؛ منظــور اطالعاتــی اســت کــه 
ــا  ــه و ی ــه، مصاحب ــی، مطالع ــق بررس ــا از طری ــا داده ه ــا ی به صــورت گزارش ه
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ــوط  ــر خط ــه مدی ــد ک ــک می کن ــات کم ــد. اطالع ــت می آین ــه دس ــاهده ب مش
اساســی آینــده نهــاد خــود را پی ریــزی کنــد و الگویــی بــرای اتخــاذ تصمیمــات 

ــد. ــم نمای ــر و ســازنده تر فراه مؤثرت
ــا  ــت. تنه ــایل اس ــخیص مس ــرای تش ــی ب ــراً راهنمای ــات منحص اطالع
جمــع آوری اطالعــات بــرای تصمیم ســازی و برنامه ریــزی کافــی نیســت، 

ــت. ــرش اس ــه، نگ ــات تجرب ــام تصمیم ــی در تم ــل اصل عام
به طــور کلــی تشــخیص مســایل در مرحلــه شــناخت شــامل انجــام چهــار 

ــت زیر اســت: فعالی
1- جمع آوری اطالعات و داده ها

2- طبقه بندی و پردازش اطالعات
و  امکانــات  مســایل،  )ریشــه یابی  اطالعــات  تجزیه وتحلیــل   -3

) یت هــا د و محد
4- جمع بندی و نتیجه گیری از اطالعات

بــا طــی ایــن مراحــل عــالوه بــر اکتشــاف علت هــا، عوامــل و ریشــه های 
ــه  ــات، محدودیت هــا فرصت هــا و مخاطــرات، زمین مســایل و دســته بندی امکان

ــه راه حل هــا فراهــم می شــود. ــرای هدف گــذاری و ارائ روشــنی ب
اشــتباه بزرگــی اســت کــه برخــی از افــراد تصــور می کننــد کــه مرحلــه 
ــل  ــه راه حــل و پیشــنهاد می باشــد. راه نی ــان ارائ ــری هم ــدی و نتیجه گی جمع بن
ــداف  ــی و اه ــداف کل ــن اه ــه تدوی ــذر از مرحل ــنهاد گ ــا و پیش ــه راه حل ه ب
ــه  ــط متکــی ب ــداف فق ــن اه ــه تدوی ــرد ک ــد ک ــوش نبای ــی اســت. فرام عملیات
ــر از  ــوذ و فرات ــای ذی نف ــع و گروه ه ــل ذی نف ــه عوام ــت، بلک ــات نیس اطالع
آن هــا نحــوه نگــرش بــه موضــوع و جهت گیری هــای اجتماعــی و سیاســی نیــز 

ــند. ــر می باش ــداف مؤث ــن اه در تدوی
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تدوین�اهداف
ــاد  ــود دارد، در نه ــیاری وج ــای بس ــازمانی، هدف ه ــاد و س ــر نه در ه
شــهرداری ایــن اهــداف دارای ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، کالبــدی 
و محیطــی اســت. بــدون شــک امکانــات ســازمان شــهرداری ها قــدرت 
جوابگویــی بــه کلیــه ایــن هدف هــا را نخواهــد داشــت. انتخــاب هــدف، بایــد 
بــر اســاس معیارهــا و ضوابطــی صــورت گیــرد تــا بتــوان بــر اســاس آن معیارها، 
ــت و از  ــهرداری اس ــف ش ــدود وظای ــه در ح ــرد ک ــاب ک ــی را انتخ هدف های
ــای  ــوان هدف ه ــا، می ت ــک معیاره ــه کم ــند. ب ــر باش ــر تحقق پذی ــوی دیگ س
ــا یکدیگــر مــورد ســنجش قــرار داد و اهدافــی را انتخــاب نمــود  مختلــف را ب
ــره را  ــازده و به ــن ب ــا بهتری ــرار داده و ب ــه اساســی ترین مســایل را مدنظــر ق ک

ــر داشــته باشــد. در ب
امــروزه بــه کلیــه مدیــران توصیــه می شــود، تــالش نماینــد تــا بــه شــیوه 
علمــی و بــه کمــک معیارهــای قابل قبــول؛ هدف هــای مختلــف را بــا یکدیگــر 
مقایســه نمــوده و به طــور ســنجیده بهتریــن ـ مناســب ترین ـ آن هــا را انتخــاب 

. یند نما
البتــه الزم بــه گفتــن اســت کــه هدف هــا بــه دو دســته قابــل تقســیم اند: 
ــی  ــای کل ــی. هدف ه ــای عملیات ــری هدف ه ــی و دیگ ــای کل ــی، هدف ه یک
ــد.  ــت می کنن ــات را هدای ــه عملی ــه کلی ــتند ک ــی هس ــد ایده آل ــع مقاص در واق
این گونــه هدف هــا معمــوالً انتزاعــی هســتند ولــی راهنمــای برنامه هــا و 
ــی را به ســختی  ــای کل ــن جهــت هدف ه ــه همی ــی می شــوند. ب تصمیمــات تلق
ــا  ــن راه حل ه ــرای تدوی ــز ب ــت نی ــن عل ــه همی ــود ب ــری نم ــوان اندازه گی می ت
مســتقیمًا قابــل اســتفاده نیســتند. در حالــی کــه هدف هــای عملیاتــی در 
ــهولت  ــه س ــده و ب ــف ش ــر تعری ــور دقیق ت ــی به ط ــای کل ــوب هدف ه چارچ
توســط معیارهــا قابــل اندازه گیــری و ســنجش می باشــند و معمــوالً بــا وســایل 
حصــول بــه مقاصــد موردنظــر مترادف انــد. ایــن مرحلــه یعنــی تعدیــل هــدف 
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کلــی بــه هــدف عملیاتــی را، مرحلــه تدویــن ضوابــط نیــز می گوینــد. راه حل هــا 
ــن  ــت تدوی ــد و در حقیق ــط دارن ــن ضواب ــا ای ــد و پیوســتگی تنگاتنگــی ب پیون
هدف هــای عملیاتــی مقاصــد برنامه ریــزی یــا ضوابــط تصمیم گیــری نیــز 
خوانــده شــده و به عنــوان واســطه بیــن اهــداف کلــی و راه حل هــای پیشــنهادی 

ــود.1 ــی می ش تلق
هدف هــا در واقــع بــر مبنــای امکانــات و محدودیت هــا تدویــن می شــوند. 
محدودیــت  تصمیم ســازی،  و  برنامه ریــزی  بــرای  عمــده  محدودیت هــای 
ــدون مشــخص شــدن  ــی و اداری اســت. ب ــی، انســانی و فن ــی، مال ــع زمان مناب
ــر ”پیشــنهادها“  ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــا ی ــه راه حل ه ــای اندیشــیدن ب محدودیت ه
کامــاًل خیال پردازانــه اســت. محدودیــت منابــع وســعت و نــوع راه حل هــای قابــل 
حصــول را مشــخص می ســازد. از نظــر فراینــد تصمیم ســازی تنظیــم و تدویــن 
ایــن محدودیت هــا بســیار حایــز اهمیــت اســت. بعضــی از ایــن محدودیت هــا 
ماننــد زمــان و بودجــه بــه ســهولت قابــل تعریــف هســتند، امــا محدودیت هایــی 
ــی  ــردد به راحت ــاز می گ ــد ب ــرات و عقای ــیده ها و نظ ــا و اندیش ــه ایده ه ــه ب ک
ــدف  ــاب ه ــه انتخ ــم ک ــی می دانی ــور کل ــند. در به ط ــف نمی باش ــل تعری قاب
ــاب  ــری انتخ ــون تصمیم گی ــت. چ ــری اس ــتلزم تصمیم گی ــزی مس در برنامه ری
یــک راهــکار از میــان دو یــا چنــد راهــکار می باشــد؛ بدیــن منظــور شــیوه های 
گوناگونــی بــه وجــود آمــده تــا راهنمــای برنامه ریــزان قــرار گیــرد. برنامه ریــزی 
بدیــن منظــور انجــام می گیــرد کــه منابــع محــدود را در محــدوده زمانــی معینــی 
ــا و  ــن اولویت ه ــن تعیی ــم! بنابرای ــص دهی ــدود تخصی ــای نامح ــه نیازمندی ه ب
ــای اقتصــادی و  ــد مدل ه ــون خاصــی )مانن ــداف دارای فن ــردن اه مشــخص ک
ــویم. ــا وارد آن مباحــث نمی ش ــا در این ج ــه م ــد ک ــای ریاضــی( می باش مدل ه

1-�دکترحسینبحرینی،1377»فرایندطراحیشهری«،انتشاراتدانشگاهتهران
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خط�مشی�یا�راهبرد
ــردی  ــع راهب ــن می شــود و در واق ــه هــدف تعیی ــل ب ــرای نی خط مشــی ب
ــی از  ــی یک ــی آورد. خط مش ــم م ــا را فراه ــن راه حل ه ــه تدوی ــه زمین ــت ک اس
ــا اجــرای آن می تــوان اطمینــان حاصــل  ابزارهــای مهــم مدیریــت اســت کــه ب
ــدف  ــه ه ــل ب ــت نی ــرد در جه ــام می گی ــازمان انج ــه در س ــی ک ــرد؛ عملیات ک
ــد و در  ــان می کن ــدف را بی ــرای ه ــوه اج ــع نح ــی در واق ــد. خط مش می باش
عیــن حــال وســیله ای اســت مؤثــر بــرای کنتــرل عملیــات. خط مشــی یــا راهبــرد 
بایــد آن چنــان جامــع و فراگیــر باشــد کــه بتوانــد کلیــه جوانــب کار را در نظــر 
ــرد  ــا راهب ــد. خط مشــی ی ــات باش ــام عملی ــرای تم ــی ب ــای کل ــه و راهنم گرفت
ــرای هــدف  ــع کــه ب بایــد طــوری تدویــن شــود کــه در کلیــه  ســازمان های تاب
ــات  ــی از خصوصی ــود آورد. یک ــه وج ــی ب ــد؛ هماهنگ ــالش می کنن ــترك ت مش
ــت  ــده( قابلی ــر و هماهنگ کنن ــر دو خصیصــه فراگی دیگــر خط مشــی )عــالوه ب
ــل  ــز قاب ــر کــرد؛ خط مشــی نی انعطــاف اســت به طــوری کــه اگــر شــرایط تغیی
ــات و  ــز ثب ــازمان نی ــای س ــه فعالیت ه ــد ب ــه بای ــی ک ــد. در حال ــر باش تغیی

اســتحکام ببخشــد.1

ارائه�راه�حل�ها�)سیاست�ها(
ــه ایــن واقعیــت اســت  ــکا ب ــازات برنامه ریــزی فراینــدی ات یکــی از امتی
ــه  ــرد. البت ــنهاد ک ــددی پیش ــای متع ــوان راه حل ه ــئله، می ت ــر مس ــرای ه ــه ب ک
ــه  ــه از آن ناشــی شــده اند، دامن ــی و ضوابطــی ک در چارچــوب اهــداف عملیات
ــوالً  ــد و اص ــش می یاب ــول کاه ــدازه معق ــا به ان ــداد آن ه ــاه و تع ــا کوت راه حل ه
ــرح  ــود مط ــودی خ ــه خ ــی ب ــی آرمان ــی و حت ــی، تخیل ــا غیرعمل راه حل ه
نمی شــوند و یــا بــه کمــک معیارهــا به راحتــی حــذف خواهنــد شــد. اصــل بــر 
ایــن اســت کــه راه حل هــای متعــدد بــرای حــل مشــکل وجــود دارد، امــا از بیــن 

1-�همان،ص101
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آن هــا تنهــا یکــی مطلوب تــر از ســایرین بــه شــمار مــی رود. ایــن راه حل هــا از 
ــد. ــت می آین ــه دس ــا ب ــات و محدودیت ه ــل امکان ــق تجزیه وتحلی طری

ــه  ــکا ب ــدی، ات ــزی فراین ــات برنامه ری از ســوی دیگــر یکــی از خصوصی
عقــل ســلیم، خــرد و منطــق اســت. منظــور از منطــق، مســتدل کــردن تصمیمــات 
ــی  ــورد قبول ــول و م ــل معق ــی دلی ــری منطق ــات می باشــد. در تصمیم گی و اقدام
ــوان بیــن تصمیمــات  ــدارد، بنابرایــن مشــکل می ت ــه تصمیــم وجــود ن در توجی
ــم  ــن تصمی ــود. بنابرای ــرار نم ــی برق ــاط منطق ــا ارتب ــا و نیازه و محدودیت ه

ــر مطــرح می شــود: ــه روال زی منطقــی، تصمیمــی اســت کــه ب
1- تصمیم گیرنده کلیه موقعیت های ممکن را در نظر بگیرد.

ــخص  ــن را مش ــات ممک ــک از تصمیم ــر ی ــار ه ــج و آث ــه نتای 2- کلی
ــازد. س

ــای  ــداف و ارزش ه ــاس اه ــر اس ــه ب ــد ک ــاب کن ــی را انتخ 3- تصمیم
ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــج را ب ــن نتای ــده، مطلوب تری ــول ش قب

ــود  ــد وج ــری نیازمن ــن روش تصمیم گی ــال چنی ــه اعم ــت ک ــن اس روش
ــه اســت.1 ــی در جامع شــرایط خــاص از نظــر اجتماعــی، فرهنگــی و فن

ــزی  ــد برنامه ری ــه فراین ــن مرحل ــا سیاســت ها، مهم تری ــا ی ــه راه حل ه ارائ
ــه و اســاس پیشــنهادهای  ــا سیاســت ها پای ــا ی و تصمیم ســازی اســت. راه حل ه
ــه  ــتند ک ــنهادهایی هس ــع پیش ــا در واق ــد. راه حل ه ــکیل می دهن ــی را تش اجرای
ــی اســت  ــند. بدیه ــه پاســخگویی باش ــده را به صــورت بهین ــن ش ــداف تعیی اه
ــه اهــداف موردنظــر  ــه جوابگــوی کلی ــه ک ــک راه حــل بهین ــردن ی ــدا ک ــه پی ک
ــپس  ــه و س ــل ارائ ــداد راه ح ــدا تع ــت ابت ــذا الزم اس ــت، ل ــدور نیس ــد مق باش
وســیله ارزیابــی و مقایســه و ســنجش مزایــا و معایــب هــر یــک نهایتــًا ســرانجام 

بــه راه حــل بهینــه دســت یافــت.
راه حل هــای نهایــی تدابیــری هســتند کــه از طریــق آن هــا اهــداف 

1-�همان
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ــی  ــدی و عمران ــف اقتصــادی، اجتماعــی، کالب ــزی در زمینه هــای مختل برنامه ری
تحقــق می یابنــد. مــالك اصلــی در ســنجش راه حل هــای امکان پذیــری اجــرای 

ــی، انســانی، اداری و فنــی اســت. ــع مال آن هــا از نظــر مناب

ارزیابی�راه�حل�ها
هــدف از ارزیابــی، توجیــه میــزان موفقیــت راه حل هــای مختلــف، جهــت 

حصــول بــه اهــداف موردنظــر می باشــد.

در گام نخســت: ایــن کار از طریــق ســنجش میــزان محاســن و معایــب - 
آن هــا صــورت می گیــرد. محاســن و معایــب می توانــد به وســیله 
معیارهــای درآمــد و هزینــه، ســود و زیــان و ماننــد آن مــورد بررســی 

قــرار گیــرد.
ــی، -  ــع مال ــن مناب ــر تأمی ــا از نظ ــری آن ه ــزان امکان پذی در گام دوم: می

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق ــد م ــی بای انســانی و فن
در گام ســوم: اثــرات نامطلــوب راه حــل و پیامدهــای اجتماعــی، - 

اقتصــادی، سیاســی، زیســت محیطی و کالبــدی پیش بینــی خواهــد شــد 
ــرد. ــرار می گی ــاب ق ــالك انتخ ــا م ــرای آن ه ــب اج ــرات و عواق و مخاط
ــی  ــه نه تنهــا ارزیاب ــرای انتخــاب راه حــل بهین طــی چنــد دهــه گذشــته ب
مزایــا و معایــب هــر راه حــل مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، بلکــه بررســی 
ــب(  ــل )تصوی ــالك عم ــز م ــم نی ــا تصمی ــرح ی ــر ط ــای ه ــب و پیامده عواق

ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب ــا و برنامه ه طرح ه

اجرا
اجــرای برنامــه بــه معنــی تمهیــد وســایل مالــی، قانونــی، اداری و 
تشــکیالتی بــرای تحقــق برنامــه یــا طــرح پیشــنهادی اســت. اجــرای موفقیت آمیز 
ــف  ــای مختل ــه در زمینه ه ــت ک ــی اس ــام فعالیت های ــتلزم انج ــنهادها مس پیش
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ــد از: ــا عبارتن ــن فعالیت ه ــرد. ای ــام می گی انج

اولویت بندی عملیات و اقدامات اجرایی برحسب منطق کار.- 
زمان بنــدی و مرحله بنــدی بخش هــای مختلــف بــر اســاس یــک - 

ــزی  ــیوه برنامه ری ــد ش ــق مانن ــی( دقی ــزی زمان ــی )برنامه ری برنامه نویس
PERT ــیوه ــا ش C. P. M ی

تهیــه برنامــه یــا جــدول زمانــی / مالــی پروژه هــا یــا اقدامــات برحســب - 
. ل سا

تدوین ضوابط، مقررات و شیوه نامه های اجرایی.- 
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کنترل�و�نظارت�در�مدیریت�و�برنامه

در�همه�شاخه�های�مدیریت�اعم�از�صنعتی،�بازرگانی�و�مالی��� و�نیز�در�مدیریت�شهری�مرحله�کنترل�
و�نظارت�و�اصالح،�از�اهمیت�ویژه�ای�برخوردار�است��در�این�فصل�موضوعات�و�مسایل�و�چگونگی�

اعمال�کنترل�و�نظارت�در�برنامه�ریزی�و�مدیریت�اجرا،�حول�محورهای�زیر�مطرح�شده�است:

فرآیند�برنامه�ریزی�مشارکتی�و�امکان�کنترل�و�نظارت- 

شیوه�های�کنترل�و�نظارت- 

کنترل�و�اصالح�در�فرآیند�برنامه�ریزی�و�اجرای�آن- 

مدیریت�اصالح�و�کنترل�در�عرصه�شهری�ـ�مدیریت�مالی�و�اصالح�و�کنترل- 

ــت -  ــاخه های مدیری ــه ش ــالح در هم ــارت و اص ــرل، نظ ــه کنت مرحل
ــت شــهری؛  ــز در مدیری ــی،...( و نی ــی، مال ــی، بازرگان ــت صنعت )مدیری
ــاس  ــن اس ــر ای ــرا ب ــود. زی ــوب می ش ــی محس ــیار مهم ــاخص بس ش
”نتایــج بــه دســت آمــده“ بــا ”اهــداف“ و ”ارزیابــی منابــع“ بــا ”عملکــرد 



110

کتابسبز1400-راهنمایعملشهرداریها

ــا  ــن دو، طرح ه ــن ای ــرت بی ــع“ مقایســه شــده و در صــورت مغای مناب
و برنامه هــا، چگونگــی تجهیــز منابــع و فرآینــد بعــدی بازنگــری 

می شــود.
ــا  ــی الزم در راهبرده ــا؛ تغییرات ــا و برنامه ه ــم طرح ه ــی منظ ــری و ارزیاب بازنگ
و سلســله فعالیت هایــی کــه نا کارآیــی آن هــا ثابــت شــود بــه وجــود مــی آورد. 
بازنگــری  همچنیــن  و  شــهری  برنامه هــای  منظــم  بازنگــری  و  ارزیابــی 
ــکاری  ــی و هم ــارکت عموم ــا مش ــهر ب ــی ش ــادی ـ اجتماع ــای اقتص گرایش ه
ــد. ــتراتژیک می باش ــزی اس ــای برنامه ری ــی از ویژگی ه ــع یک ــای ذی نف گروه ه

فرآیند�برنامه�ریزی�مشارکتی�و�امکان�کنترل�و�نظارت
• فرآیند برنامه ریزی و امکانات نظارت و کنترل

فرآینــد برنامه ریــزی به گونــه ای اســت کــه در مراحــل مختلــف امــکان - 
تدقیــق یــا تغییــر وجــود دارد. فرآینــد برنامه ریــزی مشــارکتی بــه قــرار 

زیــر اســت:
الف - تعیین اهداف، سیاست ها و راهبردها

ب - تعیین محدودیت ها و امکانات، فرصت ها و تهدیدها...
ج - ارزیابی منابع اعم از منابع انسانی، مالی، ابزار و وسایل

د- تدوین طرح ها و برنامه ها
اهــداف، -  تعییــن  مراحــل  در  می شــود،  مشــاهده  کــه  همان طــور 

محدودیت هــا و امکانــات و ارزیابــی منابــع ـ به شــرط مشــارکتی 
بــودن روش ـ امــکان تغییــر و تدقیــق ایــن مراحــل وجــود دارد. بــا ایــن 
ــز امــکان مشــارکت و  ــگام تدویــن طرح هــا و برنامه هــا نی حــال در هن

ــود دارد ــی وج ــه همگان مداخل
ــد -  ــود. در فرآین ــاز می ش ــرای آن آغ ــرح، اج ــه ط ــه تهی ــس از مرحل پ

ــد از: ــی عبارتن ــای اصل ــرا متغیره اج
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ــزی  ــه برنامه ری ــول مرحل ــوان محص ــود به عن ــه خ ــه ک ــرح و برنام ــف - ط ال
ــه شــده اســت. ارائ

ــی، انســانی  ــع مال ــری مناســب مناب ــی، شــامل به کارگی ب - ســازماندهی اجرای
و ابــزار

ج - مدیریت طرح و برنامه
ــازمانی  ــه“، ”س ــرح و برنام ــد از ”ط ــی عبارتن ــای اصل ــرا متغیره ــد اج در فرآین
ــرا  ــگام اج ــل در هن ــن مراح ــک از ای ــر ی ــرا“. در ه ــت اج ــع“ و ”مدیری مناب
می توانــد مشــکالتی بــروز کنــد. به عنــوان مثــال در صورتــی کــه منابــع موجــود 
ــه ـ درســت  ــا طــرح و برنام ــی متناســب ب ــه بخــش مال ــی ک ــاًل در صورت ـ مث
پیش بینــی نشــده باشــد، بدیهــی اســت کــه در ایــن حالــت بــا طــرح و برنامــه را 
بایــد تغییــر داد و بــا منابــع مالــی موردنیــاز را تأمیــن نمــود، یــا پــروژه را تعطیــل 
ــر دو  ــود. در ه ــم ش ــروژه فراه ــرای اجــرای پ ــی ب ــد مال ــع جدی ــا مناب ــرد ت ک

حالــت فرآینــد اجــرا بــه اهــداف خــود دســت نخواهنــد یافــت.1

اتمام مرحله اجرای طرح و نظارت و کنترل نهایی	•
پــس از مرحلــه اجــرا و بــه عمــل درآمــدن طــرح یــا برنامــه مفــروض - 

مرحلــه ارزیابــی و کنتــرل نهایــی ـ بعــد از اجــرا ـ آغــاز می شــود. در 
ــر در  ــای مؤث ــه فاکتوره ــه، کلی ــا برنام ــرح ی ــرای ط ــس از اج ــع پ واق
ــرح  ــرای ط ــل از اج ــج حاص ــت نتای ــده و درنهای ــی ش ــد ارزیاب فرآین
ــت گذاری ها ـ  ــا و سیاس ــده، راهبرده ــن ش ــداف تعیی ــا اه ــه ب و برنام
ــتفاده  ــوند. اس ــوم می ش ــا معل ــق آن ه ــدم تحق ــکالت ع ــه و مش مقایس
ــه  ــی شــدن دوره اجــرا نســبت ب ــی، طوالن ــع مال ــش از حــد از مناب بی
ــرح و  ــداف ط ــودن اه ــر ب ــزان مؤث ــده، می ــی ش ــدی پیش بین زمان بن

1-.»بهبود مدیریت شهری«، مترجم: نوید سعیدی رضوانی، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، سال 13۷3
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ــرل  ــی و کنت ــل ارزیاب ــه قاب ــورت جداگان ــدام به ص ــه هرک ــه و ب برنام
می باشــند.

بدیهــی اســت کــه نتایــج مثبــت و منفــی برنامه ریــزی، تهیــه طــرح و اجــرای آن، 
ــزی و  ــدی برنامه ری ــد بع ــارب کار در فرآین ــوان تج ــده و به عن ــدی ش جمع بن
اجــرا بــه کار گرفتــه می شــوند. در غیــر ایــن صــورت حاصــل و نتایــج ارزیابــی 

جنبــه اداری یافتــه و فاقــد پیوســتگی و امــکان انتقــال تجــارب خواهــد بــود.

شیوه�های�کنترل�و�نظارت
ــکل  ــه دو ش ــهری ب ــت ش ــه و مدیری ــارت در برنام ــرل و نظ ــیوه های کنت • ش

امکان پذیــر اســت.
الف - کنترل و نظارت مستقیم

ب - کنترل و نظارت غیرمستقیم
در فرآینــد برنامه ریــزی مشــارکتی، اقشــار مختلــف شــهروندان از اولیــن مرحلــه 
ــًا  ــع و نهایت ــی مناب ــا ارزیاب ــا ت ــت ها و راهبرده ــداف، سیاس ــن اه ــی تعیی یعن
ــد.  ــارت دارن ــکان مشــارکت و نظ ــی مســتقیمًا ام ــه نهای ــن طــرح و برنام تدوی
مکانیــزم انجــام ایــن رونــد )مشــارکت و امــکان نظــارت و کنتــرل شــهروندان( 
در روش برنامه ریــزی گنجانیــده شــده اســت. در واقــع »مشــارکت« در مرحلــه 
هدف گــذاری و برنامه ریــزی، شــهروندان را ضمــن دخالــت دادن در امــور 

ــرد.1 ــه کار می گی ــز ب ــی و داور نی ــه قاض به مثاب
ــد  ــهروندان در رون ــور ش ــی حض ــارکت“ یعن ــتقیم”کنترل“، ” مش ــیوه مس در ش

می کنــد. تجلــی  تصمیم گیــری  به صــورت  برنامه ریــزی، 
ــدا  ــر ج ــرل از یکدیگ ــارکت و کنت ــد مش ــتقیم، فرآین ــیوه غیرمس در ش
ــد در  ــتقیم“ می توانن ــارکت مس ــتقیم ”مش ــورت مس ــهروندان به ص ــوند. ش می ش

1-�محمدجواداصغرپور،»تصمیمگیریوتحقیقعملیاتدرمدیریت«،دانشگاهتهرانسال1368
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رونــد برنامه ریــزی مداخلــه جوینــد. لیکــن در رونــد اجــرا مشــارکت مســتقیم 
ندارنــد. در ایــن شــیوه اهــداف و سیاســت و نیــز برنامــه و طرح هــای توســعه، 
ــه  ــف ب ــکل های مختل ــه ش ــع ب ــتفاده از مناب ــزان اس ــرا و می ــدی اج ــا زمان بن ب
اطــالع مــردم می رســد. شــهروندان حــق بررســی، مشــاهده و ســؤال در مــورد 
ــگام  ــرح و در هن ــام ط ــس از اتم ــن پ ــد. لیک ــرح را دارن ــرفت ط ــل پیش مراح
ــه اطــالع  ــد اجــرای طــرح را ب ــت شــهری گزارشــی از رون ــدازی، مدیری راه ان
ــواع  ــهری، ان ــت ش ــیوه مدیری ــورد ش ــات در م ــن اطالع ــاند. ای ــوم می رس عم
ــی و  ــای فن ــع، محدودیت ه ــتفاده از مناب ــی اس ــار، چگونگ ــت اختی ــع تح مناب

ــود. ــره خواهــد ب ــی و غی ســازمانی و مال

در ایــن مرحلــه شــهروندان بــا مقایســه طــرح اولیــه بــا آنچــه کــه احــداث شــده، 
بودجــه پیش بینــی شــده در مقایســه بــا بودجــه اتمــام پــروژه، زمان بنــدی طــرح 
و ســایر مــوارد را بــا یکدیگــر مقایســه نمــوده و ســؤاالت خــود را از مدیریــت 
ــی  ــد به طــور غیرمســتقیم ول ــب هرچن ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــوان می نمای شــهری عن
بــه هــر حــال رونــد نظــارت و کنتــرل از ســوی مــردم، بــه مدیریــت شــهری و 
ــردم  ــه م ــی توج ــود. حت ــام می ش ــردم، انج ــوب م ــای مص ــا و برنامه ه طرح ه
ــن اســت  ــه ممک ــی ک ــایر جوان ــی و س ــی، اقتصــادی، فرهنگ ــار اجتماع ــه آث ب
توســط مدیــر دیــده نشــده باشــد و تذکــرات مبتنــی بــر آن وظیفــه مــردم اســت.1

کنترل،�نظارت�و�اصالح�عناصر�فرآیند
ــوان  ــی ـ به عن ــر اساس ــردی عناص ــارکتی و راهب ــزی مش ــد برنامه ری در فرآین
ــع  ــورا(، مناب ــهردار ـ ش ــهر )ش ــت ش ــد از: مدیری ــرح ـ عبارتن ــای ط متغیره

ــردم. ــازمان یافته م ــی و س ــارکت عموم ــین آالت، مش ــی و ماش ــانی، مال انس
کلیــه عناصــر مذکــور، مؤثــر در رونــد تهیــه و اجــرای طرح هــای شــهری، 

1-�علیرضاعلویتبار،1379»بررسیالگویمشارکتشهرونداندرادارهامورشهرها«،مرکزمطالعاتبرنامهریزی
شهری
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ــارت و  ــرل، نظ ــد کنت ــتمر نیازمن ــور مس ــی و به ط ــت و جایگاه ــر موقعی در ه
ــج  ــه نتای ــهری ک ــع ش ــای جام ــالف طرح ه ــع برخ ــند. در واق ــالح می باش اص
ــز  ــت شــهری، در مرک ــی اطــالع مدیری ــردم و حت ــدون حضــور م ــات، ب مطالع
ــا  ــه طرح ه ــت ها، این گون ــداف، سیاس ــه اه ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــه می ش تهی
ــارکت و  ــه مش ــارج از حیط ــرا، خ ــی اج ــز چگونگ ــعه و نی ــای توس و برنامه ه
ــای  ــورت گروه ه ــن ص ــود. در ای ــهروندی ب ــف ش ــای مختل ــور گروه ه حض
ــود  ــته های خ ــتند خواس ــی می توانس ــورت غیرعلن ــی و به ص ــوذ به راحت ذی نف

ــد. ــش برن ــه پی ــهروندان ب ــوم ش ــته عم ــای خواس را به ج
ــن  ــه تدوی ــا مرحل ــی از کار ـ ت ــارکتی بخش ــزی مش در روش برنامه ری
طرح هــا و برنامه هــای توســعه و سیاســت های اجرایــی آن ـ مســتقیم بــا 
حضــور مــردم انجــام می پذیــرد. در مرحلــه دوم کــه رونــد اجرایــی اســت نیــز 
امــکان ارزیابــی مدیریــت شــهری، ســازماندهی منابــع بــرای بســیج امکانــات در 
جهــت اجــرای طرح هــای توســعه ي شــهر )مصــوب( و نیــز نتایــج پایانــی کار 

ــرل می باشــد. ــی، کنت ــل ارزیاب ــردم قاب توســط م

• نتیجه گیری و اصالح روند بعدی	
ــری  ــکان به کارگی ــارکتی، ام ــزی مش ــد برنامه ری ــی فرآین ــن ویژگ مهم تری
نتایــج مرحلــه اول برنامه ریــزی و اجــرا، در دومیــن فرآینــد برنامه ریــزی 

ــه: ــد ک ــور بای ــن منظ ــرای ای ــد. ب می باش
ــت  ــم از ”سیاس ــهری مله ــعه ي ش ــت های توس ــداف و سیاس ــن اه تدوی

ــودن آن روشــن شــود. ــا غلــط ب ــزان صحــت ی ــی و می شــهری“ ارزیاب
متناســب بــا اهــداف کالن توســعه ي شــهری، راهبردهــا و اهــداف 
ــه )اهــداف کالن و  ــن دو معادل ــی مجــدد ای ــف شــده اند. ارزیاب مشــخص تعری

راهبردهــا( اولیــن گام در اصــالح و بازنگــری می باشــد.
بــا تعییــن اهداف مشــخص )Aimes( و متناســب بــا آن تعییــن راهبردهای 
مشــخص، بــه مجموعــه ای از خط مشــی های برنامــه ای دســت می یابیــم. 
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ــی  ــول عین ــا محص ــد آن ه ــه ح ــا چ ــه ت ــی ها و این ک ــن خط مش ــی ای ارزیاب
 )Strategic( ــا ــا راهبرده ــداف مشــخص )Aimes( ب ــن اه ــاط بی ــی ارتب و واقع

ــرل و اصــالح اســت. ــی و کنت ــل ارزیاب هســتند، قاب
پــس از تعییــن خط مشــی ها )مبتنــی بــر ارتبــاط بیــن اهــداف مشــخص و 
ــن  ــی ها تدوی ــر خط مش ــی ب ــا مبتن ــا و پروژه ه ــا و برنامه ه ــا(، طرح ه راهبرده
ــرل کمــی و کیفــی طرح هــا و برنامه هــا در  ــز کنت ــه نی ــن مرحل می شــوند. در ای

ــود. ــرح می ش ــهری، مط ــعه ي ش ــا خط مشــی های توس ــه ب مقایس

مدیریت�و�وظایف�کنترل�و�اجرا
ــا و  ــه طرح ه ــس از تهی ــه، )پ ــن مرحل ــت در ای ــی مدیری ــه اساس وظیف
ــانی  ــی، انس ــع مال ــا مناب ــا متناســب ب ــردن آن ه ــی ک ــعه( واقع ــای توس برنامه ه
ــع )چــه در داخــل  ــز مناب ــع تجهی ــهرداری اســت. در واق ــار ش ــی در اختی و فن
ــی  ــهرداری( و چگونگ ــه ش ــرون از حیط ــع بی ــروت و مناب ــا ث ــهرداری و ی ش
ــت اســت. ــه مدیری ــن وظیف ــرح اولی ــداف ط ــا در پیشــبرد اه ــری آن ه به کارگی
مدیریــت بنــا بــه تعریــف ”ســازماندهی منابــع و تجهیــزات جهت رســیدن 
بــه اهــداف طــرح“ اســت. بنابرایــن ســازماندهی و هدفمند کــردن کلیــه نیروهای 
ــت  ــر مدیری ــه دیگ ــرح وظیف ــداف ط ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــرح، ب ــر در ط مؤث

اســت.1
ــزی مشــارکتی  ــد برنامه ری ایجــاد زمینه هــای مشــارکت مردمــی، در فرآین
ــت  ــت شــهری می باشــد. در حقیق ــم مدیری ــف مه ــردی، از دیگــر وظای و راهب
مدیریــت شــهری بــا اتــکا بــه مشــارکت شــهروندان بــه تدویــن طــرح و برنامــه 
ــذا از دســت دادن ایــن نیــرو در فرآینــد اجــرا قطعــًا  مبــادرت نمــوده اســت. ل

پیامدهــای زیانبــاری در پــی خواهــد داشــت.
ــهری،  ــای ش ــا و برنامه ه ــرای طرح ه ــژه اج ــی و به وی ــد طراح در رون

1-�محمدجواداصغرپور،»تصمیمگیریوتحقیقعملیاتدرمدیریت«،دانشگاهتهران�
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احتمــال وقــوع اتفاقــات پیش بینــی نشــده وجــود دارد، در ایــن حالــت مدیریــت 
را  بحــران  به موقــع  تصمیم گیــری  بــا  می توانــد  آگاه  و  مســئول  شــجاع، 
پشــت ســر گــذارد. هرچنــد ممکــن اســت کــه بــه خودرأیــی، بی توجهــی بــه 

ــود. ــم ش ــازمانی مته ــول س ــردن اص ــت نک ــارکت جویان و رعای مش
بــرای مدیریــت شــهری وظایــف کنتــرل و اصــالح؛ عرصه هــای گســترده 

و متنوعــی را در بــر می گیــرد ماننــد:
• کنترل و اصالح در فرآیند برنامه ریزی )تصمیم سازی(	
• کنترل و اصالح در فرآیند تدوین برنامه و اجرای آن )تصمیم گیری(	
• ــرا و 	 ــزی و اج ــد برنامه ری ــر در فرآین ــل مؤث ــالح عوام ــرل و اص کنت

بهره بــرداری
• ارزیابــی و بازنگــری منظــم فعالیت هــای شــهری بــر وضعیــت اجتماعــی 	

ــهری ـ اقتصادی ش
• ارزیابی و بازنگری روندها و گرایش های غالب اقتصادی	
• در 	 ذی نفــع  گروه هــای  و  مــردم  مشــارکت  بــا  شــهر  اجتماعــی 

راهبــردی برنامه هــای 
بــه ایــن ترتیــب مرحلــه ســوم ارزیابــی و کنتــرل مدیریــت )پــس از کنترل 
و ارزیابــی رونــد طراحــی و اجــرا( بــه ارزیابــی و آثــار و پیامدهــای طرح هــای 
اجــرا شــده در نظــام اجتماعــی ـ اقتصــادی شــهر مربــوط می شــود. البتــه ایــن 
ارزیابــی بــه مقیــاس طــرح اجــرا شــده بســتگی دارد. یک بــار پیــش از اجــرای 
طــرح برنامــه و یک بــار پــس از اجــرای آن، آثــار و پیامدهــای اجــرای طــرح در 
ــار منفــی شناســایی  ــی می شــود. آث ــات شــهری ارزیاب عرصه هــای مختلــف حی
و برنامه هــای آتــی اصــالح می شــود و نــکات و پیامدهــای مثبــت شناســایی و 

در برنامه هــای آتــی تقویــت شــوند.
ــش  ــی کن ــه اقدام ــای شــهری، ب ــرل در عرصه ه ــت اصــالح و کنت مدیری
ــب شــهر  ـ وا کنــش می انجامــد. نخســت روندهــا و گرایش هــای جــاری و غال
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ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــپس ب ــود، س ــی می ش ــناخته و ارزیاب ــا ش ــه عرصه ه در هم
ــت  ــی جه ــا و برنامه های ــوان طرح ه ــهر ـ می ت ــی ش ــح عموم ــداف و مصال اه
ــا و  ــی گرایش ه ــف برخ ــا تضعی ــت و ی ــای مثب ــا و رونده ــت گرایش ه تقوی

روندهــای منفــی همــت گماشــت.

مدیریت�مالی�و�اصالح�و�کنترل
یکــی از اقدامــات اساســی مدیریــت مالی شناســایی و به حرکــت درآوردن 
ــع  ــه اهــداف توســعه ي شــهری اســت. مناب ــل ب ــرای نی ــی الزم ب ــای مال ابزاره
مالــی در کنــار منابــع انســانی و ماشــین آالت و تجهیــزات فنــی، محــور کلیــدی 
ــای  ــا و برنامه ه ــه طرح ه ــع، کلی ــت مناب ــد. مدیری ــکیل می دهن ــع“ را تش ”مناب
شــهری را تحــت تأثیــر قــرار داده و امــکان واگــذاری خدمات رســانی شــهری، 

ــازد. ــق می س ــه بخــش خصوصــی محق احــداث زیرســاخت های شــهری را ب
بررســی ها نشــان می دهــد کــه ”مدیریــت شــهری“ در بســیاری از 
مواقــع بــه دلیــل نداشــتن مدیریــت مالــی یــا )منابــع( مناســب و یــا راهکارهــای 
ــف در  ــه ضع ــی )ن ــت مال ــف در مدیری ــطه ضع ــت به واس ــب و درنهای نامناس

ــت. ــده اس ــف ش ــت خورده و تضعی ــع( شکس مناب
ــد  ــی از رش ــای ناش ــت. نیازه ــراوان اس ــع ف ــت مناب ــکالت مدیری مش
ــد و ســنگین تری،  جمعیــت شــهری و اقتصــاد در حــال توســعه، بارهــای جدی
ــرای آن هــا پیش بینــی  ــا منبعــی ب ــد کــه ب ــر دوش مدیریــت شــهری می گذارن ب
ــا منابــع تخصیــص داده شــده بســیار ناچیــز اســت. از آن جایــی کــه  نشــده و ب
ــد.  ــی دارن ــای عمران ــریع تر از هزینه ه ــدی س ــت و اداری رش ــای ثاب هزینه ه
توجــه چندانــی بــه کارایــی بخش هــا یــا جلوگیــری از اتــالف هزینه هــا 

نمی شــود.
واقع گرایــی در بــرآورد منابــع و تخصیــص اعتبــارات اساســًا مشــروط بــه 
رویکــرد مشــارکتی اســت. در صــورت وجــود مشــارکت؛ طرح هــای توســعه ي 
ــرل  ــع کنت ــه مناب ــص و هزین ــوند، تخصی ــاب می ش ــه انتخ ــه و واقع بینان عاقالن
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ــی  ــد واقعیات ــی می ده ــه واقع گرای ــود را ب ــای خ ــی ج ــوند، آرمان گرای می ش
ــاختمان های  ــهری، س ــت ش ــد بهداش ــع ب ــین ها وض ــع حاشیه نش ــد وض مانن
حقیــر و کــم دوام، اقتصادهــای پشــت پــرده و غیررســمی، زمین خــواری 

ــود. ــده می ش ــبی گنجانی ــور مناس ــه به ط ــازمان یافته در برنام س

راهبردهای�اصالح�مدیریت�مالی
ــر  ــر تغیی ــی مشــروط ب ــی، به طــور کل ــت مال راهبردهــای اصــالح مدیری
نحــوه نگــرش و رویکــرد مدیریــت مالــی اســت. الزمــه اصالحــات مالــی تغییــر 
ــای  ــه کمک ه ــت وابســته ب ــاد“ و درنهای ــر“، ”معت نگــرش ”ایســتا“، ”محدودنگ
بالعــوض دولتــی اســت. در نگــرش نویــن، منابــع مالــی هــر طــرح یــا برنامــه 
راهبــردی می بایــد از داخــل محــدوده طــرح تأمیــن شــود. ایــن نگــرش، منــوط 
ــه رویکــرد مشــارکتی اســت. در واقــع اهــداف توســعه، نیازهــای  و مشــروط ب
خدماتــی و غیــره بــا نظــر مــردم تعییــن شــده و در قالــب طــرح و برنامــه ارائــه 
ــی  ــع مال ــد مناب ــود بای ــردم خ ــه دوم م ــه در مرحل ــی اســت ک ــوند. بدیه می ش

موردنیــاز طــرح و برنامــه پیشــنهادی خــود را تعییــن و تعریــف کننــد.1
در شــهرهای بــا رشــد ســریع جمعیتــی و کالبــدی، غالبــًا نیــاز بــه اقدامات 

عمومــی ماننــد مــوارد زیــر در پهنــه وســیعی از شــهر دارند:

ایجاد نواحی جدید مسکونی• 
جلوگیری از تخریب و احیاء بافت مرکزی شهری• 
توسعه، تکمیل و بازسازی زیرساخت ها• 
بهسازی نظام حمل ونقل و شبکه معابر• 
توسعه ي خدمات و ارتقاء کیفیت زندگی شهری• 

ــارات آن را  ــتر اعتب ــا بیش ــوق و ی ــای ف ــام طرح ه ــی انج ــای مال  نیازه
می تــوان در داخــل شــهر پیــدا کــرد. اســتفاده از مالیات هــای محلــی، سرشــکن 

1-�»بهبودمدیریتشهری«،مترجم:نویدسعیدیرضوانی،مرکزمطالعاتبرنامهریزیشهری،سال1373
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ــی،  ــش خصوص ــارکت بخ ــدگان، مش ــرداری مصرف کنن ــه بهره ب ــردن هزین ک
جلوگیــری از اتــالف منابــع و مهم تــر از آن تعییــن اولویت هــای اجرایــی، 

ــت. ــن نیازهاس ــای تأمی ــع و روش ه ــن مناب مهم تری
ــه  ــیک ک ــه شــکل کالس ــه ب ــی ـ ن ــه مال ــن برنام ــب تدوی ــن ترتی ــه ای ب
ــه  ــده ب ــی ش ــا پیش بین ــود ب ــع موج ــده و مناب ــته ش ــا نوش ــا و پروژه ه طرح ه
ــن  ــا و تعیی ــی روش ه ــالح اصول ــد اص ــود ـ نیازمن ــم ش ــا تنظی ــبت طرح ه نس

ــت. ــی اس ــای اجرای ــاس اولویت ه ــر اس ــع ب ــه مناب ــه هزین ــای بهین روش ه

ــدن  ــر ش ــار ـ درگی ــن اعتب ــای تأمی ــری در روش ه ــر و بازنگ ــن تغیی مهم تری
ــهرداری ــی ش ــت مال مدیری
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بهره وری در مدیریت و برنامه

بهره�وری�اصطالحی�مدیریتی�و�به�مفهوم�استفاده�بهینه�از�منابع�)سرمایه،�نیروی�انسانی،�• 
ماشین آالت���(�در�جهت�اهداف�سازمانی�می�باشد��مفهوم�کالسیک�بهره�وری�اساسًا�کمی�و�

عبارت است�از�نسبت�ارزش�محصول�یا�خدمات�تولید�شده�به�هزینه�مصروف�برای�این�تولید��
بهره�وری�به�معنای�حداکثر�بهره�وری�نیست،�بلکه�به�معنی�بهره�وری�پایدار�یا�بهینه�است�1

در�مدیریت�و�برنامه�ریزی�شهری�بهره�وری�در�بخش�های�زیر�مورد�بحث�قرار�می�گیرد:• 

بهره�وری�مدیریت- 

بهره�وری�کارکنان- 

بهره�وری�منابع�مالی�و�ماشین آالت- 

این�سه�زمینه�به�طور�کلی�در�قالب�بهره�وری�”سازماندهی“�می�گنجد�

• ــمت 	 ــه س ــوق دادن آن ب ــره وری و س ــش به ــت در افزای ــش مدیری نق
حالــت بهینــه، از اهمیــت به ســزایی در کلیــه امــور ســازمانی برخــوردار 

ــه دارد: اســت. نقــش مدیریــت در بهــره وری ابعــاد دوگان

1-�محمدجواداصغرپور،1367»تصمیمگیریوتحقیقعملیاتدرمدیریت«،دانشگاهتهران
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الف - ویژگی های مدیریت خوب در افزایش بهره وری
ب - نقش و وظایف مدیریت خوب در افزایش بهره وری سازمانی

ویژگی�های�مدیریت�شهری�خوب
در عرصــه مدیریــت شــهری، هماننــد ســایر بخش هــای مدیریــت 
ــره وری  ــش به ــود و افزای ــه در بهب ــل پای ــر، عام ــات مدی ــی و خصوصی ویژگ
ــری،  ــفافیت در تصمیم گی ــد از: ش ــا عبارتن ــن ویژگی ه ــود. ای ــوب می ش محس
ــری،  ــی، انتقادپذی ــارکت عموم ــه مش ــاور ب ــی، ب ــئولیت پذیری، قانون گرای مس
تــوان شــناخت و ارزیابــی عوامــل تحــت مدیریــت، اســتفاده مناســب از منابــع، 
ســازمان گری، فرماندهــی و... و مشــارکت جویی، از مهم تریــن ویژگی هــای 
مدیریــت شــهری خــوب در افزایــش بهــره وری در ســازمان مدیریــت شــهری 
ــرط ها و  ــد پیش ش ــارکت نیازمن ــه مش ــت ک ــی اس ــود. بدیه ــوب می ش محس
ــت.  ــکل ها و... اس ــاد تش ــان، ایج ــی، آزادی بی ــد فرهنگ ــر رش ــی نظی زمینه های
عــالوه بــر ایــن مشــارکت شــهروندان در مدیریــت و اداره امــور شــهر مســتلزم 
ایجــاد زمینه هــای مناســب از ســوی مدیریــت شــهری اســت. بــه همیــن دلیــل 
”مشــارکت جویی“ به عنــوان یــک خصلــت یــا ویژگــی مثبــت مدیریــت شــهری 

ــود. ــرح می ش مط
ــای  ــه عناصــر و گروه ه ــان کلی ــبات می ــدی، مناس ــی و قانونمن قانون گرای
ــر  ــد. ایــن ویژگــی در مدی ــر در مدیریــت شــهر را تعریــف و تعییــن می کن مؤث
ــی و  ــی ذهن ــی آمادگ ــده و نوع ــر ش ــراد، منج ــگاه اف ــن جای ــه تبیی ــهری ب ش
ــت،  ــالف وق ــع از ات ــی مان ــد. قانون گرای ــرای عناصــر ایجــاد می کن ــازمانی ب س
کاغذبــازی، باندبــازی و... شــده و در نتیجــه بازدهــی فعالیــت عناصــر را افزایــش 
ــث  ــود باع ــهری خ ــت ش ــط مدیری ــن توس ــه قوانی ــرای بی طرفان ــد. اج می ده
ــه  ــرض وجــود دارد ک ــن ف ــرا ای ــال و مســتعد می شــود، زی ــراد فع ــزش اف انگی
ارزیابــی قضــاوت، تشــویق و تنبیــه و... بــر مبنــای مشــخص و از پیــش تعریــف 

ــرد. ــام می گی ــده، انج ش
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ــور و... از دیگــر  ــری، انجــام ام ــی تصمیم گی شــفافیت، در مناســبات مبان
ــردش آزاد  ــفافیت در گ ــود. ش ــوب می ش ــوب محس ــت خ ــای مدیری ویژگی ه
اطالعــات و ســایر مــوارد بــه تجهیــز و آگاهــی عناصــر از رونــد انجــام امــور و 
اتخــاذ تصمیمــات شــده و عامــل مهمــی در افزایــش بازدهــی ســازمانی، منابــع 

ــد. ــاب می آی ــانی به حس ــروی انس و نی
ــهروندان و  ــر ش ــوق براب ــی حق ــه معن ــئول ب ــا مس ــر ی ــخگویی مدی پاس
ــر  ــه در براب ــت ک ــری اس ــخگو مدی ــئول پاس ــع مس ــت. در واق ــئوالن اس مس
ــرای مطلــع  ــر آن، حــق دیگــران ب ــارات مبتنــی ب ــه و اختی مســئولیت های محول
شــدن از امــور و نتایــج تصمیمــات را پذیرفتــه اســت. مدیریــت پاســخگو به طور 
ــد. از ســوی  ــت می کن ــه حکای ــه و قانون مندان ــری آگاهان ــر تصمیم گی ــی ب ضمن
دیگــر صفــت پاســخگو بــودن مدیــر، ایــن خصوصیــت را در رده هــای پایین تــر 
و کل بدنــه ســازمان نیــز تســری می دهــد. تعبیــر دیگــر پاســخگویی حاکــی از 
تصمیــم و اراده مســئولین در خدمــت بــه شــهروندان اســت کــه رابطــه ای متقابــل 

ــد. ــر اعتمــاد ایجــاد می کن و متکــی ب
ــع  ــن مناف ــی و تأمی ــع افراط ــل مناف ــی تعدی ــه معن ــی، ب ــق همگان تواف
همگانــی اســت. در نظــام شــهروندی برخــالف نظــام سیاســی ”اقلیــت“ نادیــده 
گرفتــه نمی شــود. زیــرا موضــوع حــق حیــات شــهروندی و حقــوق ناشــی از آن 
اســت. ”توافــق همگانــی“ عــالوه بــر ایجــاد روحیــه همبســتگی، ایــن بــاور را در 
همــگان پدیــد مــی آورد کــه حقــوق شــهروندی و حــق برخــورداری از خدمــات 
و ثروت هــای شــهری در انحصــار هیچ کــس نبــوده و همــگان از ایــن امکانــات 
برخوردارنــد. در نتیجــه ایــن خصوصیــت باعــث انگیــزش عمومــی و افزایــش 

ــاس شــهری می شــود. ــره وری در مقی به
ــمار  ــه ش ــی ب ــات اساس ــهری از خصوصی ــر ش ــی، در مدی عدالت جوی
ــد، حاشیه نشــینان و باالنشــینان  ــد و پردرآم ــرد، اقشــار کم درآم ــد. زن و م می آی
حقــوق یکســانی در بهره منــدی از امکانــات و فرصت هــای شــهری دارنــد. هیــچ 
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ــود و  ــه نمی ش ــده گرفت ــر، نادی ــراز نظ ــات اب ــتن امکان ــی به صــرف نداش گروه
ــی  ــود. عدالت جوی ــل نمی ش ــا قای ــیت ها و قومیت ه ــن جنس ــی بی ــچ تبعیض هی
ــمگیر  ــش چش ــث افزای ــه باع ــت ک ــی اس ــای همگان ــن انگیزش ه از مهم تری
بهــره وری در میــان کلیــه شــهروندان، به ویــژه زنــان، اقشــار تهیدســت شــهری، 

حاشیه نشــینان و... می شــود.
مســئولیت پذیری، در برابــر اختیــار تصمیم گیــری در میــان مســئولین 
ــی  ــن مســئول محل ــوان باالتری ــع مدیریــت شــهری به عن شــهری اســت. در واق
ــال  ــره، در قب ــا و غی ــازمان ها و گروه ه ــهروندان،  س ــه ش ــر کلی ــهر، در براب ش

ــتند. ــئول هس ــد مس ــاذ می کنن ــه اتخ ــی ک تصمیمات
دورنگــری و واقع بینــی )بینــش راهبــردی( در مدیریــت شــهری مانــع از 
ــه روی از وضــع موجــود شــده و از ســوی دیگــر مانــع از خیال پــردازی و  دنبال
ــع موجــود اعــم از انســانی،  ــب مناب ــن ترتی ــه ای ــر می شــود. ب ــی مدی ذهن گرای
مالــی و تکنولوژیــک در جهــت اهــداف راهبــردی و واقع بینانــه مصــروف شــده 
ــه  ــه نتایجــی درخــور می انجامــد. ب ــع و زمــان شــده و ب ــع از اتــالف مناب و مان
ــود و  ــت نمی ش ــنگینی پرداخ ــه س ــی هزین ــدف کوچک ــرای ه ــر ب ــخن دیگ س

ــا آن تــوان و منابــع موجــود، اهــداف بایســته انتخــاب می شــوند.1 متناســب ب

نقش�و�وظایف�مدیریت�در�افزایش�بهره�وری�سازمانی
ــر  ــالوه ب ــره وری ع ــش به ــت در افزای ــی مدیری ــف عموم ــش و وظای نق
ــی  ــر متجل ــای زی ــد، در محوره ــمرده ش ــه برش ــر ک ــردی مدی ــات ف خصوصی

می شــود:
• انتخــاب مناســب کارکنــان در موقعیتــی کــه بیشــترین کارایــی را داشــته 	

. شند با
• اطــالع از منابــع مالــی و قابلیت هــای اعتبــاری، چــه در حیطــه اختیــار 	

1-1�جانفریدمن،»بهسویبرنامهریزیغیراقلیدسی«،ترجمهناصربرکپور،فصلنامهمدیریتشهری،شماره2
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ــع  ــری مناب شــهرداری باشــد و چــه در خــارج از حیطــه آن و به کارگی
مالــی در مــوارد مناســب بهــره وری بهینــه.

• اطــالع از تکنولــوژی روزآمــد در عرصــه خدمات رســانی، فعالیت هــای 	
عمرانــی، بازیافــت منابــع و اســتفاده مناســب از آن هــا.

ــوارد  ــه در م ــره وری بهین ــزش جهــت به ــت در ایجــاد انگی نقــش مدیری
ــع  ــر اســت. در واق ــه“ مشــخص امکان پذی ــه و در چارچــوب ”برنام ــش گفت پی
متناســب بــا برنامــه و اهــداف و روندهــای آن، نیــروی انســانی و ســایر منابــع 
بایــد در جایــگاه مناســب گمــارده شــوند تــا بهــره وری بیشــتری داشــته باشــند.
اساســًا ”بهــره وری“ بــه معنــی کمیــت و کیفیــت قابــل انتظــار از منابــع و 
تشــکیالت اســت. ”قابــل انتظــار“ یعنــی اقدامــات هدفمنــد و قابــل پیش بینــی. 
در نتیجــه بهــره وری در ارتبــاط بــا برنامــه )مجموعــه اقدامــات هدفمنــد( قابــل 
ارزیابــی و ســنجش اســت.1 لــذا اولیــن و مهم تریــن وظیفــه مدیــر تصمیم گیــری 
در مــورد برنامــه مناســب اســت کــه بیشــترین بهــره وری را متناســب بــا اهــداف 
تعییــن شــده بــه دســت می دهــد. پــس از انتخــاب برنامــه، متناســب بــا روندهــا 
و اهــداف، مدیــر بــه انتخــاب کارکنــان و اســتفاده از منابــع مبــادرت می نمایــد. 
انتخــاب و گمــاردن کارکنــان مناســب و تخصیــص منابــع بــرای مراحــل 
ــکیالتی  ــاخت تش ــوارد، کاًل س ــایر م ــین آالت و س ــری ماش ــف و به کارگی مختل
ــکیالتی و  ــاختار تش ــری در س ــالح و بازنگ ــد. اص ــف می کنن ــن و تعری را تعیی
عناصــر متشــکله آن )کارکنــان، منابــع مالــی، قوانیــن و مقــررات و...(، متناســب 
ــر  ــع مدی ــود. در واق ــت محســوب می ش ــف مدیری ــه از وظای ــداف برنام ــا اه ب
به مثابــه ناظــر عالــی، عملکــرد ناســاز و یــا کنــد عناصــر تشــکیالتی را متناســب 
بــا زمان بنــدی برنامــه می ســنجد و بنــا بــر ضــرورت بــه تغییــر عناصــر، تهییــج 
ــا  ــره وری آن ه ــش به ــت افزای ــی جه ــه اقدامات ــی ب ــور کل ــزش و به ط و انگی

ــد. ــادرت می نمای مب

1-�محمدجواداصغرپور،»تصمیمگیریوتحقیقعملیاتدرمدیریت«،1367دانشگاهتهران
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بــه دلیــل گســتردگی تشــکیالت مدیریــت شــهری، هــر بخــش از 
تشــکیالت تحــت نظــر مدیریــت مســتقلی و درنهایــت در چارچــوب مدیریــت 
عالــی ســازمان، عمــل می کننــد. مدیریــت مالــی، مدیریــت پرســنلی، مدیریــت 
حقوقــی و... و مهم تــر از همــه مدیریــت برنامه ریــزی اهرم هــای تحــت اختیــار 
مدیریــت شــهری هســتند تــا تشــکیالت را در جهــت برنامــه و اهــداف آن اداره 

و هدایــت کننــد.
ــدل  ــت کارا ب ــر ســر راه مدیری ــی ب ــه موانع ــب ب ــازمانی اغل ــاختار س س
ــه  ــر برنام ــا ه ــب ب ــه متناس ــدارد ک ــود ن ــکان وج ــن ام ــون ای ــوند. چ می ش
ــازمانی  ــاختار س ــذا س ــود، ل ــدی ایجــاد نم ــهری تشــکیالت جدی ــعه ي ش توس
بعــد از مدتــی به جــای حرکــت و اقــدام هماهنگــی در جهــت اهــداف 
ــن،  ــد. بنابرای ــروی از قانونمندی هــای مجــرد ســازمانی می پردازن ــه پی ــه، ب برنام
ــا و  ــا رونده ــود را ب ــا خ ــند ت ــر باش ــد انعطاف پذی ــازمانی بای ــاخت های س س
اهــداف برنامه هــای جدیــد ســازگار نماینــد. ویژگی هــای تشــکیالت ســازمانی 
در بیشــتر کشــورهای در حــال توســعه دچــار کنــدی و دســتخوش خمودگــی 
ــه  ــوند ک ــده می ش ــورها دی ــتر کش ــش در بیش ــا کم وبی ــن ویژگی ه ــت. ای اس
ــی(  ــای دولت ــژه مدیریت ه ــت )به وی ــنتی مدیری ــوزش س ــیله آم ــب به وس اغل
ــا  ــی از قواعــد، نقش ه ــت معمــوالً ترکیب ــن وضعی ــی شــده اند. ای ــه و ذات نهادین
ــود  ــه وج ــال ب ــا س ــرف ده ه ــا و ظ ــط دولت ه ــه توس ــت ک ــی اس و روندهای

می آینــد.
مدیریــت شــهری کارا به ســطح باالیــی از همکاری شــهروندان با ســازمان 
ــت شــهری از  ــر درك مدیری ــن همــکاری از ســویی ب ــاز دارد. ای تشــکیالتی نی
ســوی شــهروندان و از ســوی دیگــر بــه شــناخت مدیریــت از فرهنــگ عمومــی 
جامعــه بســتگی دارد. قســمت عمــده توســعه ي شــهر خــارج از چارچوب هــای 
ــه  ــادر ب ــنتی ق ــزی س ــای برنامه ری ــود و الگوه ــام می ش ــی انج ــمی و قانون رس
درك و حل وفصــل مشــکالت آن هــا نیســت. بدیهــی اســت کــه ســازمان 
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مدیریــت شــهری نیــز اگــر بخواهــد بــر پایــه چنیــن طــرح و برنامه هایــی عمــل 
کنــد هرگــز مــردم بــه آن اعتمــاد نخواهنــد کــرد.

ــره وری  ــارکتی، به ــدی و مش ــزی فرآین ــد برنامه ری ــای جدی در روش ه
عمومــی در گــرو درك متقابــل ســازمان مدیریــت شــهری و باورهــا و انتظــارات 
ــی  ــای واقع ــال و کارا نیازه ــهری فع ــت ش ــع مدیری ــت. در واق ــهروندان اس ش

ــد. ــخ می گوی ــا پاس ــه آن ه ــد و ب ــردم را می شناس م

�بهره�وری�نیروی�انسانی
نقــش و جایــگاه نیــروی انســانی در اغلــب  ســازمان های مدیریــت 
ــت  ــهرداری ها اکثری ــتر ش ــت. در بیش ــخص نیس ــهرداری ها( مش ــهری )ش ش
ــدان  ــه ای، فق ــای برنام ــا نیازه ــان ب ــص کارکن ــب تخص ــدم تناس ــد، ع کارمن
ــه  ــاداش دادن ب ــی تشــکیالت در پ ــی ناتوان ــای پیشــرفت و به طــور کل انگیزه ه
ــار غیرمســئوالنه  ــه اهمــال کاری و رفت ــدان خــوب و رســیدگی ب ــی کارمن کارای

ــود. ــاهده می ش ــد، مش ــان ب کارکن
ــادی  ــی و اقتص ــد اجتماع ــور رش ــه موت ــهرها به منزل ــه ش ــود این ک باوج
ــروت  ــرا در همــه کشــورها شــهرها مراکــزی هســتند کــه ث ــد، زی عمــل می کنن
جامعــه را تولیــد می کننــد، امــا هنــوز در کمتــر شــهری بــه پایــدار کــردن ایــن 
ــری  ــانی و به کارگی ــع انس ــعه ي مناب ــی در توس ــرمایه گذاری کاف ــا س ــد ب فرآین

ــرای افزایــش کارایــی، پرداختــه شــده اســت. روش هــای خــالق ب
ــی و سیاســی مشــارکتی برخاســته  ــک ســاختار فن ــدان ی در صــورت فق
ــی  ــازمانی، کارای ــی س ــی از کارای ــع چندان ــوان توق ــت نمی ت ــه، درنهای از جامع
ــازمان های  ــیاری از  س ــت. در بس ــع داش ــت و مناب ــی مدیری ــان و کارای کارکن
محلــی کــه فاقــد ناظریــن و مشــارکت جویانی از ســطح جامعــه هســتند، 
مدیریــت می توانــد به راحتــی نظــر اقلیتــی ذی نفــوذ را به جــای خواســت 
ــورد  ــاز دادن بی م ــان و امتی ــن کارکن ــد. اعمــال تبعیــض بی ــل کن ــت تحمی اکثری
را انجــام دهــد و حتــی اســتفاده از منابــع را به جــای آن کــه در جهــت نیازهــای 
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ــوذ  ــای ذی نف ــتگان و گروه ه ــت وابس ــد در خدم ــرد می توان ــه کارگی ــهر ب ش
ــرار دهــد. ق

ــی و  ــای مردم ــازمان ها و نهاده ــور  س ــود و حض ــورت وج ــا در ص تنه
ــی  ــای مدن ــایر نهاده ــی و س ــای صنف ــص، نهاده ــای متخص ــی، گروه غیردولت
ناظــر بــر اعمــال شــهرداری و شــورا و در صــورت وجــود یــک برنامــه روشــن 
ــرای مــردم شــهر و قوانیــن روشــن کــه الزم االجــرا  ــی ب ــل فهــم و ارزیاب و قاب
باشــد، امــکان کنتــرل عملکــرد نهادهــای مؤثــر در مدیریــت شــهری و افزایــش 

کارایــی آن هــا ممکــن خواهــد بــود.
ــا وقتــی نظــارت عمومــی، برنامــه روشــن و امــکان حضــور مــردم در  ت
ــری  ــا و پیگی ــاد برنامه ه ــد، ایج ــته باش ــود نداش ــهری وج ــت ش ــور مدیری ام
ــد  ــدودی خواه ــر مح ــانی تأثی ــع انس ــعه ي مناب ــهری و توس ــت های ش سیاس
ــون و  ــر اســاس فن ــه ب ــوران شــهرداری ک ــده شــده کــه مأم داشــت. اغلــب دی
ــه  ــد، ب ــوزش دیده ان ــی آم ــت مال ــا مدیری ــزی و ی ــد برنامه ری ــای جدی روش ه
ــود در  ــای خ ــرد مهارت ه ــه کارب ــادر ب ــکیالتی ق ــی تش ــاختار قدیم ــت س عل

ــتند. ــی نیس ــی واقع ــی و زندگ ــای مدیریت عرصه ه
تفکــر،  زمینه هــای  در  درســتکار  مأموریــن  فــردی  تالش هــای 
ــا حیله ســازی ها  ــا مــردم و... ب ــع، ارتبــاط ب برنامه ریــزی، مدیریــت، تجهیــز مناب
ــور  ــر ام ــرای تغیی ــچ اراده ای ب ــه هی ــی ک ــی می شــوند. وقت ــا خنث و بی حرکتی ه
و مناســبات بــرای بهتــر شــدن وجــود نــدارد، هیــچ انگیــزه ای بــرای توســعه ي 
ــن توســعه ي  ــد. بنابرای ــد نمی آی ــود ســاختار ســازمانی پدی ــع انســانی و بهب مناب
ــا  ــه ب ــت ک ــرد نیس ــر مج ــک ام ــا ی ــی آن ه ــش کارای ــانی و افزای ــع انس مناب
ــی  ــش کارای ــردد. افزای ــر گ ــردی امکان پذی ــای ف ــا تالش ه ــتورالعمل و ی دس
ــرای  مســتلزم یــک نیــروی محرکــه قــوی اســت کــه همــه عوامــل بالقــوه را ب
ــا  ــوم کاهــش نقــش دولت ه ــه مفه ــز ب ــدم تمرک ــه حرکــت درآورد. ع ــر ب تغیی
ــا واگــذاری مســئولیت ها و اختیــارات بــه  در هدایــت توســعه و اداره شــهر و ب
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ــاد  ــزش ایج ــد انگی ــه می توان ــت ک ــواردی اس ــه م ــهری، از جمل ــت ش مدیری
ــد. نمای

ــق  ــهرداران منتخــب در تحق ــه ش ــهرداری و نقشــی ک ــش ش ــت نق تقوی
بخشــیدن بــه آرزوهــا و خواســت های شــهروندان دارنــد، می توانــد قــوه 
ــی  ــش کارای ــازمانی و افزای ــار س ــازمانی، رفت ــاختار س ــر س ــرای تغیی ــه ب محرک

ــد. ــهرداری باش ــار ش ــت اختی ــر تح عناص
قــوی  از فرهنــگ شــهروندی و مشــارکت جویی  در جوامعــی کــه 
برخوردارنــد، نیــروی محرکــه از خــود مــردم نشــئت می گیــرد. آنان با فشــارهای 
خــود بــه مدیریــت او را وادار می کننــد کــه بــه خواســت های شــهروندان بــرای 
تغییــر و افزایــش کارایــی نیروهــا و امکانــات موجــود شــهرداری، عمــل کننــد. 
خالقیــت منجــر بــه بهبــود کارایــی بــه مفهــوم نــوآوری در تفکــر و عمــل یــک 

ــب شهرداری هاســت. ــوش شــده در اغل ــم فرام ــع مه منب
ــک  ــه ی ــت به مثاب ــه خالقی ــی ک ــا وقت ــهرداری ها ت ــابق در ش ــع س وض
ارزش مــورد توجــه قــرار نگیــرد، باقــی می مانــد در واقــع یــک برنامــه خــوب، 
بــه یــک مدیریــت قــوی و ســاختار ســازمانی و کارکنــان خــالق و پربــازده نیــاز 
ــی  ــیوه قدیم ــه ش ــا را ب ــی کاره ــازمان های محل ــتر  س ــه بیش ــی ک دارد. در حال
انجــام می دهنــد و کارایــی متوســطی دارنــد. ایــن  ســازمان ها حاضــر بــه 

ــای خــالق و کارا نیســتند.1 ــودن روش ه ــرای آزم ریســک ب

مدیریت�و�خالقیت
ــد تفکــر  ــران کارا، در صــورت وجــود یــک برنامــه روشــن می توانن مدی
خــالق و اجــرای روش هــای خالقــه را تشــویق کننــد. در صورتــی کــه کارکنــان 
ــرای  ــارات الزم را ب ــز اختی ــرده و نی ــئولیت ها درســت انتخــاب ک ــرای مس را ب
کارکنــان فراهــم آورنــد. آزادی عمــل بــرای شکســت خــوردن مدیــران بخش هــا 

1-�علیرضاعلویتبار،1379»بررسیالگویمشارکتشهرونداندرادارهامورشهرها«،مرکزمطالعاتبرنامهریزی
شهری
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و کارکنــان، امــکان برخــورد خــالق و کارای آن هــا را فراهــم می کنــد و ضمنــًا 
ــدوزد. ــه می ان ــز از شکســت، تجرب ســازمان کارا نی

در زمینــه خالقیــت و کارایــی ســازمانی، مدیریتــی و منابــع انســانی هیــچ 
دســتورالعمل از قبــل تعییــن شــده ای وجــود نــدارد. در ایــن زمینــه تنهــا مدیرانی 
ــن خواســت های  ــاره تأمی ــی درب ــده محکم ــه جســارت و عقی ــی( ک )و کارکنان
شــهروندان دارنــد، از شکســت نمی هراســند. و این گونــه افــراد به طــرف 
روش هــای نویــن می رونــد و آن را تجربــه می کننــد. چــون هــدف ایــن 
گــروه روشــن اســت و از ســوی دیگــر بــرای رســیدن بــه اهــداف )کــه همــان 
ــورت  ــد، در ص ــوی دارن ــزه ق ــت( انگی ــهروندان اس ــروع ش ــت های مش خواس
ــتند. ــردم را دارا هس ــه م ــخ دهی ب ــئولیت پذیری و پاس ــوان مس ــز ت ــت نی شکس
ــازمان ـ و در  ــاختار س ــان و س ــت کارکن ــی و خالقی ــه کارای ــًا این ک نهایت
حقیقــت توســعه ي منابــع انســانیـ  بــا مفهــوم حقــوق دمکراتیــک مــردم، انــرژی 
و خالقیــت اکثریــت و پایــداری مســتحکم اکثریــت شــهری و نظــارت و حضــور 

شــهروندان، همــراه اســت.
ــه  ــک برنام ــر ی ــی ب ــن، اوالً مبتن ــای نوی ــت ها و روش ه ــرای سیاس اج
راهبــردی و فرآینــدی و ثانیــًا بــا تغییــر طــرز تفکــر مدیــران شــهری و اعضــاء 
ــد،  ــت جدی ــه برداش ــیک ب ــت های کالس ــا و سیاس ــهر از روش ه ــورای ش ش
امکان پذیــر اســت. در چنیــن نگرشــی کارایــی، عدالــت و محاســبه پذیری 

به عنــوان اصــول مدیریــت مطرح انــد.
ــت و  ــر مدیری ــه تغیی ــد ب ــن نبای ــای نوی ــت ها و روش ه ــرای سیاس اج
ــت ها و  ــرای سیاس ــی، اج ــن وضع ــردد. در چنی ــروط گ ــا مش ــران بخش ه مدی
روش هــای جدیــد کــه خــود منشــأ بســیاری تغییــرات و درگیری هــا می شــود، 
اگــر بــا تغییــر مدیــران نیــز تــوأم گــردد، ممکــن اســت اســاس ســازمان مدیریت 
ــز سیاســت ها و  ــران متوســط نی ــا مدی ــد ب ــزد. بلکــه بای ــم ری ــه ه شــهری را ب

روش هــای نویــن را بــه کار گرفتــه و پیــش بــرد.
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ــی  ــا تمایل ــد ام ــود دارن ــازمان ها وج ــوالً در  س ــط معم ــران متوس مدی
بــرای ایجــاد زمینــه پیشــرفت بــرای آنــان وجــود نــدارد. فراهــم آوردن زمینــه 
ــا و  ــرورش دادن مهارت ه ــان، پ ــتلزم زم ــران متوســط مس ــرای مدی پیشــرفت ب
ــن  ــردن ای ــوم ســهیم ک ــه مفه ــه ب ــارات و مســئولیت ها اســت ک ــض اختی تفوی
مدیــران در قــدرت اداری اســت. نتایــج چنیــن اقداماتــی بــرای ســازمان بســیار 

اساســی اســت.

کارایی�کارکنان
ــل  ــری و ح ــدان در تصمیم گی ــارکت کارمن ــه مش ــان ب ــی کارکن 	 کارای
ــر  ــان و مؤث مســایل ســازمان اهمیــت حیاتــی دارد و موجــب بهبــود کارایــی آن
ــر  ــا بعضــی اعمــال دیگــر نظی ــد ب ــن کار بای ــا ای ــودن مشــارکت می شــود. ام ب
تفویــض مســئولیت و اختیــارات بــه پایین تریــن ســطح مناســب تصمیم گیــری، 
ــه  ــرادی ک ــویق آن اف ــت و تش ــف و حمای ــه وظای ــی ب ــوزش و جهت ده آم

ــود. ــراه ش ــد هم ــکار می کنن ــان را آش ــول خودش ــد غیرمعم ــتعداد و تعه اس
مســئله انگیــزش در کارکنــان صرفــًا بــه معنــای تشــویق مــادی و افزایــش 
ــب  ــان اغل ــزش کارکن ــی آورد. انگی ــار م ــه فش ــه بودج ــه ب ــت ک ــوق نیس حق
ــوزش  ــای آم ــتر و فرصت ه ــغلی بیش ــئولیت ش ــر کاری، مس ــرایط بهت ــه ش ب

ــود. ــت می ش ــن دس ــر از ای ــیاری دیگ ــد و بس ــای جدی مهارت ه
ــی  ــود کارای ــه بهب ــتقیم ب ــور غیرمس ــب به ط ــغلی اغل ــای ش انگیزش ه
ــت  ــازمان و تقوی ــی س ــود کارای ــد در بهب ــان کارمن ــش زن ــود. نق ــر می ش منج
ــد چشــم انداز  ــان می توانن ــده اســت. زن ــناخته مان ــوالً ناش ــا معم ــت آن ه مدیری
متفاوتــی را در زندگــی ســازمانی و تعقیــب اهــداف آن بــه وجــود آورنــد. زنانــی 
کــه از ســطح باالتــری از تحصیــالت و آمــوزش برخوردارنــد، امــا در بســیاری 

ــد. ــناخته مانده ان ــلطند، ناش ــردان مس ــه م ــازمان هایی ک از س
ــاده ای را در  ــای س ــوان کاره ــهرداری ها، می ت ــی ش ــود کارای ــرای بهب ب

ــد از: ــات عبارتن ــن اقدام ــه ای ــان انجــام داد، از جمل ــاه زم کوت
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ــا  ــان ب ــار جه ــه و کن ــهرها در گوش ــران: ش ــه دیگ ــری از تجرب یادگی
مشــکالت پرســنلی و مســایل نیــروی انســانی مشــابهی روبــرو هســتند. بعضــی 
ــا  ــوان از آن ه ــه می ت ــد ک ــه دارن ــن زمین ــدری در ای ــات گران ق ــا تجربی از آن ه

ــت. ــره گرف به
ــان  ــتند: کارکن ــی هس ــکالت اجرای ــر مش ــه درگی ــانی ک ــری از کس یادگی
شــهرداری پیشــنهادات فنــی در زمینــه بهبــود مســکن، زیرســاخت ها و خدمــات 

ــه بهبــود عملکــرد آن هــا شــود. ــد منجــر ب ــد کــه می توان دارن
تقویــت یــک پاســخ نشــأت گرفتــه از تقاضــا بــه توســعه ي منابــع انســانی: 
ــان  ــی بنی ــای دائم ــر نیازه ــد ب ــد و بای ــا می توان ــهرداری ها تقاض ــورد ش در م
نهــاده شــود، نــه بــر یــک تعبیــر مشــخصی از نیازهــای آموزشــی، اداری و فنــی.
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مشکالت�مدیریت�و�برنامه�ریزی�در�شهرداری�های�کشور

�شهرداری�ها�در�کشور�ما،�به�مثابه��سازمان�های�محلی�اداره�و�هدایت�توسعه�ي�شهرها�و�تأمین�
خدمات�شهری�یک�سده�سابقه�دارند��در�این�دوره�شهرهای�کشور�و�جمعیت�شهرنشینی�چند�
ده�برابر�گردیده�و�شهرهای�کشور�به�دلیل�تغییرات�ساختاری�و�کالبدی�و�اجتماعی�دستخوش�

دگرگونی�های�شگرفی�شده اند��متناسب�با�این�تغییرات�مدیریت�و�برنامه�ریزی�تحول�نیافته،�لذا�با�
مشکالت�زیادی�مواجه�می�باشند�

در�این�فصل�علل�و�زمینه�های�پیدایش�مشکالت�و�نارسایی�ها�در�روند�برنامه�ریزی�و�مدیریت�شهری�
کشور�ارائه�شده�است�

تحوالت�شهری�و�قانون�شهرداری�ها- 

روند�شهرنشینی�و�شهرگرایی�در�کشور- 

مشکالت�و�مسایل�برنامه�ریزی�در�شهرداری�ها- 

زمینه�های�نظری�و�علمی�برنامه�ریزی�و�مدیریت�جدید�شهری�- 
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ــن دوره  ــرن دارد. در ای ــک ق ــدود ی ــابقه ای ح ــران س ــهرداری در ای ش
ــادی  ــی ـ اقتص ــدی و اجتماع ــاختاری و کالب ــرات س ــور؛ تغیی ــهرهای کش ش
فــراز و  نیــز  میــان شــهرداری ها  ایــن  در  تجربــه کرده انــد.  را  شــگرفی 
ــازمانی و  ــاختار س ــال س ــن ح ــا ای ــی ب ــد ول ــادی را گذرانده ان ــیب های زی نش
ــیوه های  ــرد و ش ــوه عملک ــررات آن، نح ــن و مق ــهرداری ها، قوانی ــت ش مدیری
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــه هیچ وج ــهرداری ها ب ــای ش ــایر ویژگی ه ــزی و س برنامه ری
گســترده و عمیــق و همه جانبــه شــهرهای کشــور تحــول نیافتــه اســت. در واقــع 
ــای پیچیدگــی و گســتردگی  ــه دالیــل مختلــف شــهرداری ها نتوانســته اند همپ ب
ســاختار شــهری و شهرنشــینی در کشــور، دگرگــون شــده و توســعه یابنــد. بــرای 
ــه تحــوالت اساســی شهرنشــینی اجمــاالً اشــاره  ــن مســئله، ب روشــن شــدن ای

می شــود.

رونــد�شهرنشــینی�و�شــهرگرایی�و�مدیریــت�و�برنامه�ریــزی�در�
شــهرداری�ها

شــهرداری ها در مراحــل اولیــه تأســیس خــود، نمایندگی و خدمات رســانی 
بــه جمعیــت محــدود شــهری را بــر عهــده داشــتند. در واقــع ضعــف شهرنشــینی 
ــت  ــت جمعی ــر کمی ــه از نظ ــینی، چ ــل روستانش ــودن آن در مقاب ــر ب ــم اث و ک
ســاکن در مناطــق شــهری و روســتایی و چــه از نظــر تأثیــرات گســترده و مؤثــر 
اقتصــادی روســتاها، مانــع از قــوام و قدرت یابــی و تــداوم دســتاوردهای حقــوق 

شــهری شــد.
ــا  ــهری ب ــر اقتصــاد ش ــای مؤث ــازش نیروه ــا س ــز ب ــل نی ــن دلی ــه همی ب
ــوب  ــروطه محس ــالب مش ــمنان انق ــه دش ــزرگ ک ــن داران ب ــا و زمی فئودال ه
می شــدند، عمــاًل اقشــار شــهری کــه نقــش بســیار مهمــی در پیــروزی انقــالب 

ــد. ــده را از دســت دادن ــوق کســب ش ــتند، بخشــی از حق مشــروطیت داش
ــز  ــدرت متمرک ــا ق ــی ی ــن تمرکزگرای ــض بی ــوی اول، تناق در دوره پهل
ــوی  ــد پهل ــت. هرچن ــی یاف ــهری فزون ــعه ي ش ــد و توس ــر رش ــت، در براب دول
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ــه نشــان مــی داد و مظاهــر و مؤسســات  ــن شــهری عالق ــه توســعه ي نوی اول ب
جدیــد تمدنــی نیــز در شــهرها مســتقر می شــدند، لیکــن بــه دلیــل گرایش هــای 
ــد. در  ــودداری می ش ــا خ ــه آن ه ــهروندان ب ــوق ش ــض حق ــتبدانه، از تفوی مس
ــون دوم شــهرداری ها )مصــوب 1309(، انجمن هــا ملغــی  ــد در قان ــع هرچن واق
ــهرداری ها و  ــر ش ــور( ب ــه )کش ــت وزارت داخل ــال قیومی ــا اعم ــی ب ــد ول نش
ــورت  ــهرداری ها را به ص ــل ش ــا؛ در عم ــاب انجمن ه ــرای انتخ ــوز ب ــدم مج ع

ــد. ــی درآمدن مؤسســات دولت
در فاصلــه ســال های ده 1320 و گســترش شهرنشــینی و افزایــش تعــداد 
شــهرها، زمینــه مناســبی بــرای کســب حقــوق شــهروندی، اســتقالل شــهرداری ها 
و انتخــاب شــوراها پدیــد آمــد. ولــی بــه دلیــل اهمیــت یافتــن جنبــش مردمــی و 

ســپس ســرکوب آن در 1332، ایــن فرصــت نیــز بالاســتفاده باقــی مانــد.
ــژه  ــوی دوم، به وی ــهرها در دوره پهل ــعه ي ش ــینی و توس ــد شهرنش رون
ــه  ــا تغییــر ســاختار اقتصــادی کشــور، توســعه ي روزافــزون یافــت. شــهرها ب ب
کانون هــای مهــم جمعیتــی کشــور بــدل شــدند، توســعه ي اقتصــادی و خدمــات 
پشــتیبانی آن از شــهرها هدایــت می شــدند و شــهرها کانون هــای مهــم سیاســی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و... بودنــد. بــه ایــن ترتیــب شــهرها، از کانون هایــی روســتا 
بــه شــهری بــه مهم تریــن مراکــز جمعیتــی، اجتماعــی و اقتصــادی بــدل شــدند. 
لیکــن شــهرداری ها همپــای ایــن تحــوالت نــه از نظــر کمیــت ســازمانی و نــه 
از نظــر کیفیــت برنامه ریــزی و مدیریــت و خدمات رســانی، بــه هیچ وجــه 
توســعه نیافتنــد. ایــن واقعیــت کــه به طــور کلــی سیســتم مدیریــت شــهری در 
هــر کشــور تابعــی از سیســتم سیاســی حاکــم بــر آن کشــور و در پیونــد نزدیــک 

ــا آن قــرار دارد، بــه عینــه در کشــور مــا مشــاهده می شــود. ب
ــی در راه  ــع اساس ــتبدادی، مان ــداری اس ــدید و قدرت م ــی ش تمرکزگرای
توســعه و تقویــت حقــوق شــهروندی، اســتقالل شــهرداری ها و حضــور، 
ــد هدایــت و توســعه ي شــهری در کشــور  ــر رون مداخلــه و نظــارت مردمــی ب
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ــهرها در  ــت ش ــزون و پراهمی ــش روزاف ــه از نق ــض ک ــن تناق ــت. ای ــوده اس ب
ــت و حــذف  ــه دول ــت همه جانب ــی ـ اقتصــادی کشــور و دخال ــات اجتماع حی
مــردم از مداخلــه در امــور شــهرها، نشــئت می گرفــت؛ ســرانجام بــه بحران هــای 
عمیــق و گســترده ای چــون قطبــی شــدن کالبــدی و اجتماعــی شــهرها، جدایــی 
ــدل شــد. ــده، در ســطح کشــور ب ــزون شــهرهای توســعه یافته و عقب مان روزاف
در بعــد مدیریــت شــهری نیــز ایــن تناقــض بــه اشــکال مختلفــی ظاهــر 

گردیــد:

ــا نقــش و 	  ــن شــهرداری ها ب ــارات و قوانی ــاق وظایــف، اختی عــدم انطب
عملکــرد پیچیــده و چندبعــدی شــهرهای کشــور.

 تعــدد  ســازمان ها و نهادهــای مســئول در مدیریــت شــهری و در نتیجــه 	 
پراکندگــی و گســیختگی اقدامــات مختلف شــهری.

ــازمانی، 	  ــی، س ــاد مدیریت ــهرداری، از ابع ــازمان ش ــعه ي س ــدم توس ع
ــت  ــر در مدیری ــوازی مؤث ــل وجــود  ســازمان های م ــه دلی عملکــردی ب
ــک  ــهرداری را در حــد ی ــه ش ــی موجــود ک ــز تمرکزگرای شــهری و نی

ــود. ــوده ب ــدل نم ــور ب ــت از وزارت کش ــعبه کم اهمی ش
برنامــه ای، سیاســت گذاری، 	  مالــی،  نظــر  از  وابســتگی شــهرداری 

مدیریتــی بــه وزارت کشــور کــه عمــاًل مانــع از رشــد نهادهــای 
شــدند.  شــهرداری ها  در  سیاســت گذار  و  برنامه ریــز  تصمیم گیــر، 
عــالوه بــر این عــدم ارتبــاط ســازمان یافته بیــن شــهرداری و شــهروندان 
ــن  ــه ای ــن مخاطــب شــهرداری ها محســوب می شــدند. ب ــه اصلی تری ک
ــی  ــد ول ــرف بودن ــهر ط ــردم ش ــا م ــل ب ــهرداری ها در عم ــب ش ترتی

ــند. ــخگو باش ــور پاس ــه وزارت کش ــد ب می بای

برنامه�ریزی�و�مدیریت�در�شهرداری�ها
ــات  ــا اقدام ــدام ب ــه“ اق ــد ”برنام ــاره ش ــز اش ــر نی ــه پیش ت ــور ک همان ط
هماهنگــی و هدفمنــد بــرای انجــام امــوری اســت کــه به عنوان”وظایــف 
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ــف“  ــا ”وظای ــود ت ــن می ش ــه“ تدوی ــود. در واقع”برنام ــف می ش ــازمان“ تعری س
بــه انجــام برســند. پیوســتگی وظایــف شــهرداری ها بــه نقــش و عملکــرد شــهر 

ــان داد: ــوان نش ــر می ت ــاده زی ــه س ــهروندان را در رابط ــات ش ــطح توقع و س

ــهری در  ــوالت ش ــد تح ــا رون ــوق و متناســب ب ــف ف ــاس تعاری ــر اس ب
ــت،  ــت و چــه از نظــر کمی ــه لحــاظ کیفی ــف شــهرداری ها چــه ب کشــور وظای
دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده اســت. مداخلــه دولــت در رونــد توســعه ي 
شــهرها عمــاًل مانــع از تراکــم تجــارب شــهرداری ها در زمینــه انجــام وظایــف 
ــی  ــا پیچیدگ ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــده اس ــا ش ــن برنامه ه ــق تدوی از طری
ــد  ــالش کن ــه شــهرداری ت ــهر، به جــای آن ک ــام ش ــا و نظ ــبات و فعالیت ه مناس
وظایــف جدیــد خــود را در قالــب برنامه هــای نویــن در قبــال شــهر بــه انجــام 
ــا دخالــت دولــت و ایجــاد  ســازمان های مختلــف و متعــدد مؤثــر در  رســاند؛ ب
ــت  ــزی و مدیری ــدوزی، برنامه ری ــهرداری از تجربه ان ــاًل ش ــهر، عم ــت ش مدیری

شــهری کنــار گــذارده شــد.
در طــی حــدود یک صــد ســال عمــر شــهرداری در ایــران، ایــن ســازمان 
ــون شــهرداری ها  ــوده اســت. فصــل ششــم قان وظایــف مختلفــی را عهــده دار ب
ــه  ــاص یافت ــهرداری ها اختص ــف ش ــریح وظای ــه تش ــر 1324، ب ــوب 11 تی مص
ــه آن الحــاق  ــواردی ب ــات ســال های 1345 و 1352، م اســت. به موجــب مصوب
یــا حــذف شــده اســت. در طــول ایــن مــدت بســیاری از وظایــف شــهرداری ها 
ــت.  ــده اس ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــا بخ ــی ی ــر دولت ــازمان ها و دوای ــه  س ب
ــر  ــون کمت ــه اکن ــوده ک ــه ب ــور شــهرداری دارای 53 وظیف ــون مذک ــه قان ــر پای ب
ــر و 21  ــا ادارات دیگ ــه مشــترك ب ــهرداری، 7 وظیف ــی توســط خــود ش از نیم
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وظیفــه نیــز بــه ادارات دولتــی وا گــذار شــده اســت.1
ــی،  ــته عمران ــه 4 دس ــون ب ــق قان ــران طب ــهرداری ها در ای ــف ش وظای
خدماتــی، نظارتــی و رفاهــی تقســیم می شــود. وظایــف عمرانــی مثــل احــداث 
شــبکه معابــر و فضــای ســبز وظایــف خدماتــی مثــل نظافــت خیابان هــا و دفــع 
ــور  ــر ام ــارت ب ــاختمان و نظ ــه س ــل صــدور پروان ــی مث ــف نظارت ــه وظای زبال
ــداث  ــوی خانه و اح ــداث رختش ــر اح ــی نظی ــاه اجتماع ــاف و رف ــی اصن صح

مســاکن ارزان قیمــت.
وظایــف شــهرداری ها در قانــون شــهرداری طبقه بنــدی شــده و منســجم 
ــرات مکــرر  ــه شــهرداری ها و تغیی ــوط ب ــن مرب ــل وضــع قوانی ــه دلی نیســت. ب
ــن  آن در دوره هــای مختلــف و شــرایط متفــاوت وظایــف شــهرداری ها و قوانی
ــگ  ــیخته، ناهماهن ــهرداری ها گس ــئولیت های ش ــارات و مس ــررات و اعتب و مق

و پراکنــده اســت.
مــاده یــک قانــون نوســازی و عمــران شــهری )مصــوب دی مــاه 1347(، 
ــه نوســازی و عمــران  ــوط ب ــد کــه در اجــرای اصــل یازدهــم مرب اشــاره می کن
ــن نیازمندی هــای شــهری و احــداث و اصــالح و  و اصالحــات اساســی و تأمی
ــا و  ــگاه و میدان ه ــا و توقف ــا و پارکینگ ه ــاد پارك ه ــر و ایج ــعه ي معاب توس
ــایر تأسیســات  ــی موجــود و س ــای عموم ــا و باغ ه ــداری پارك ه ــظ و نگه حف
موردنیــاز عمومــی و نوســازی و مراقبــت و رشــد متناســب و مــوزون شــهرها از 
وظایــف اساســی شهرداری هاســت و شــهرداری ها در اجــرای وظایــف مذکــور 

ــتند. ــع هس ــای اساســی و نقشــه های جام ــه برنامه ه ــه تهی ــف ب مکل
مــاده 15 قانــون مذکــور اشــاره دارد کــه شــهرداری های مشــمول مــاده 2 
ایــن قانــون مکلفنــد بــا راهنمایــی وزارت کشــور برنامــه عملیــات و نوســازی و 
عمــران و اصالحــات شــهر را بــرای مــدت 5 ســال براســاس نقشــه جامــع شــهر 
و در صــورت عــدم تهیــه نقشــه جامــع، بــر اســاس احتیاجــات ضــروری شــهر 

1-فضلالههاشمی،حقوقوقوانینشهرسازی،وزارتمسکنوشهرسازی،سال1367
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ــون و ســایر  ــن قان ــرر در ای ــع مق ــا در حــدود مناب ــت آن ه ــت اولوی ــا رعای و ب
ــب انجمــن شــهر و  ــس از تصوی ــرده و پ ــم ک ــی شــهرداری تنظی ــات مال امکان

ــد. ــر اســاس آن اجــرا کنن ــد وزارت کشــور طرح هــای مذکــور را ب تأیی
ــه بودجــه اســت و  ــر تهی ــدم ب ــه پنج ســاله مق ــه برنام ــه تهی ــن پای ــر ای ب
ــن  ــر تدوی ــدم ب ــادی( مق ــا ه ــع ی ــرح جام ــهری )ط ــعه ي ش ــرح توس ــه ط تهی
برنامــه پنج ســاله. بنابرایــن مــراد قانــون از تهیــه بودجــه، تدویــن برنامــه جامــع 
ــر  ــون در اکث ــا تاکن ــت. ام ــاله اس ــه پنج س ــای برنام ــر مبن ــاله ب ــی یک س مال
شــهرداری ها تنظیــم بودجــه بــر اســاس برنامــه میان مــدت نبــوده اســت. از ایــن 
رو می تــوان گفــت کــه در طــی ایــن مــدت ـ تــا مرحلــه اخیــر کــه مجــدداً تهیــه 
برنامــه پنج ســاله در دســتور کار شــهرداری ها قــرار گرفتــه ـ شــهرداری ها فاقــد 
ــاس  ــه براس ــای آن ک ــاله را به ج ــه یک س ــد و بودج ــدت بوده ان ــه میان م برنام
برنامــه تنظیــم کننــد، برنامــه را بــر اســاس بودجــه و پیش بینــی درآمــد یک ســاله 

می کرده انــد. تنظیــم 
نتیجــه آن کــه در طــی ایــن دوره طوالنــی بودجــه در شــهرداری ها جایــگاه 
واقعــی خــود را نیافتــه اســت. در حالــی کــه بودجــه در شــهرداری ها به عنــوان 
ــح  ــی صحی ــت پیش بین ــهری، از جه ــت ش ــزی و مدیری ــی برنامه ری ــزار اصل اب
ــرای  ــارات و اج ــح اعتب ــرآورد صحی ــا، ب ــح درآمده ــرآورد صحی ــا، ب درآمده
ــزی  ــت بســیار مهــم اســت. عــدم برنامه ری وظایــف و برنامه هــای واجــد اولوی
صحیــح مالــی کســری درآمــد نســبت بــه هزینــه و یــا عــدم اســتفاده صحیــح از 
منابــع، شــهر را بــا آشــفتگی و خســارات جبران ناپذیــری مواجــه ســاخته اســت.

مشکالت�و�مسایل�”برنامه�ریزی“�در�شهرداری
ــه  ــیدن ب ــدت بخش ــت در وح ــت دول ــوراها، سیاس ــاب ش ــس از انتخ پ
ــازمان  ــک س ــوان ی ــت شــهرداری به عن ــی و تقوی ــت شــهری، تمرکززدای مدیری
محلــی قدرتمنــد، دوره ای متفــاوت بــا گذشــته را نویــد می دهــد، لــذا در 
ــش  ــزی، پی ــه برنامه ری ــهرداری ها در زمین ــکالت ش ــایل و مش ــه مس ــا ب این ج
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از تحــوالت اخیــر اشــاره می شــود و در بخــش بعــد بــا لحــاظ نمــودن حضــور 
ــورد  ــی در م ــا و رهنمودهای ــه توصیه ه ــه ارائ ــردم، ... ب ــارکت م ــوراها، مش ش

ــت. ــم پرداخ ــهرداری ها خواهی ــه در ش برنام
ــدود  ــی دوره ح ــه در ط ــت ک ــرط هایی اس ــتلزم پیش ش ــزی مس برنامه ری
یک صــد ســاله تأســیس شــهرداری ها در ایــران، بــا تحقــق نیافتــه و یــا به طــور 
ــی  ــور کل ــرط ها به ط ــن پیش ش ــت. ای ــده اس ــد آم ــی پدی ــص و ناهماهنگ ناق

عبارتنــد از:
ــه مضامیــن و اهــداف برنامــه( شــهرداری  ــاق وظایــف )به مثاب عــدم انطب
ــع چــون  ــدی شــهرها. در واق ــا ویژگــی ســاختار اقتصــادی، اجتماعــی و کالب ب
ــده اند و  ــن می ش ــز تعیی ــتوری و از مرک ــورت دس ــهرداری ها به ص ــف ش وظای
نــه بــر اســاس واقعیــت شــهرها و نیازهــای شــهروندان، لــذا در کمتــر دوره هایــی 

ــه برنامــه را پیــدا کرده انــد. وظایــف قابلیــت تبدیــل ب
ــف  ــای مختل ــهرداری ها، در دوره ه ــه ش ــوط ب ــررات مرب ــن و مق قوانی
و در نتیجــه به صــورت گســیخته، ناهماهنگــی و نامتناســب بــا نیازهــا و 
ضرورت هــای روز تدویــن شــده و وضــع شــده اند در حقیقــت قوانیــن و 
مقــررات شــهرداری ها، به مثابــه بســتر حقوقــی اختیــارات و مســئولیت ها، 
ــه  ــات ـ خودکام ــتر اوق ــزی ـ و در بیش ــای مرک ــت حکومت ه ــول سیاس محص

بوده انــد.
ــاه  ــوالً کوت ــده و معم ــد ش ــی نیرومن ــش مردم ــه جنب ــر دوره ای ک در ه
ــور شــهرها،  ــردم در اداره ام ــی در جهــت حضــور ســازمان یافته م ــوده، قوانین ب
ــی  ــت. ول ــده اس ــع ش ــهرداری ها وض ــتقالل ش ــهروندان و اس ــارات ش اختی
به محــض قــدرت یافتــن اســتبداد و نهادهــای وابســته قوانیــن مذکــور ملغــی و 

شــهرداری ها مجــدداً تضعیــف شــده اند.
ــازمان و  ــه س ــد به منزل ــًا می بای ــه ماهیت ــهرداری ها ک ــتقالل ش ــدم اس ع
حتــی حکومتــی محلــی در اداره و هدایــت توســعه ي شــهر مســتقل باشــند؛ عــدم 
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ــا حــد شــعبه محلــی وزارت کشــور  اســتقالل شــهرداری ها، ایــن ســازمان را ت
ــورت  ــز به ص ــه نی ــی برنام ــن حالت ــه در چنی ــت ک ــی اس ــن آورده و بدیه پایی
ــه  ــازمان های تابع ــه  س ــور ب ــازمان ها در وزارت کش ــوی  س ــتورالعمل از س دس

ــت. ــده اس ــالغ می ش ــهرداری ها( اب )ش
ــه  ــا ب ــی آن ه ــتگی مال ــهرداری ها و وابس ــادی ش ــتقالل اقتص ــدم اس ع
وزارت کشــور، ایــن ســازمان محلــی را از هرگونــه تفکــر و خالقیــت ســازمانی 
و مدیریتــی بــاز داشــته اســت. بــه ایــن ترتیــب شــهرداری ســازمانی وابســته بــه 
ــن  ــردی ای ــداف راهب ــه در چارچــوب سیاســت ها و اه ــوده ک وزارت کشــور ب
وزارتخانــه و مبتنــی بــر وظایــف و مســئولیت های ابــالغ شــده از مرکــز، عمــل 
ــود  ــی خ ــون واقع ــزی“ از مضم ــرایطی ”برنامه ری ــن ش ــت. در چنی ــوده اس نم
ــه مجموعــه ای از دســتورالعمل های فنــی و اداری تبدیــل شــده  تهــی شــده و ب

اســت.
ــا  ــته نه تنه ــال های گذش ــی س ــی، در ط ــارکت مردم ــدم حضــور و مش ع
شــهرداری را از نیــروی عظیــم اکثریــت شــهروندان و پشــتیبانی مــادی و معنــوی 
ــزار حکومــت  ــه کارگ ــد، بلکــه در عمــل شــهرداری به مثاب ــا محــروم بودن آن ه
ــدون خــرد  ــد. ب ــرار گرفته ان ــردم ق مرکــزی در بســیاری زمینه هــا رو در روی م
جمعــی، بهره گیــری از انــرژی اکثریــت و حمایــت و نظــارت مردمــی، تدویــن 
ــده  ــی می ش ــی تلق ــی و حکومت ــی سیاس ــل موضوع ــه، حداق ــرای برنام و اج
اســت. و چــون مــردم بــه تجربــه دریافته انــد کــه منافعشــان بــا منافــع حکومــت 
ــز  ــهرداری نی ــی ش ــه احتمال ــه برنام ــا هرگون ــًا ب ــرار دارد، نتیجت ــارض ق در تع

می ورزیده انــد. مخالفــت 

امکانات�نظری�و�زمینه�های�علمی�برنامه�ریزی
ــاز هــم شــهرداری ها  ــا فــرض نادیــده گرفتــن پیش شــرط های فــوق، ب �ب
ــن  ــد. در ای ــادی بوده ان ــه و اجــرای آن دســتخوش مشــکالت زی ــه برنام در تهی
زمینــه فقــدان رویکــرد علمــی، چگونگــی طرح هــای باالدســت، فقــدان سیاســت 
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ــد. شــهری و نظایــر آن در عــدم توفیــق برنامه ریــزی، دخیــل بوده ان
فقــدان طــرح آمایــش ســرزمینی کــه جایــگاه و نقــش و عملکــرد شــهر 
ــور  ــی و... کش ــی، فرهنگ ــادی، سیاس ــی، اقتص ــام اجتماع ــروض را در نظ مف
مشــخص و معلــوم کنــد. حتــی در صــورت وجــود چنیــن طرح هایــی )به عنــوان 
ــهرداری ها  ــرای ش ــی ب ــور(، نقش ــعه ي کش ــاله توس ــای پنج س ــال برنامه ه مث
قایــل نبودنــد. بــه ایــن ترتیــب شــهرداری ها عمــاًل بــه ســازمانی دســت نشــانده 
ــای  ــبرد برنامه ه ــرای پیش ــف ب ــیم وظای ــگام تقس ــدند و در هن ــوب می ش محس

ــه نمی شــد. ــه شــهرداری احال ــی شــهری، نقشــی ب ــه ای و حت ــی و منطق مل

سیاست�شهری

”برنامه ریزی“ در معنای علیم آن و�نه�به�عنوان�مجموعه�اقدامات�و�وظایف�روزمره�شهرداری�ها،�
مستلزم�وجود�”سیاست�شهری“�است��سیاست�شهری�خود�مستلزم�وجود�درک�روشنی�از�

قابلیت ها،�مزیت ها�و�روندهای�شهر�در�نزد�مدیران�شهری�و�شهروندان�است��سیاست�شهری�در�
واقع�راهبردهای�توسعه�ي�شهر�در�عرصه�های�مختلف�اجتماعی،�اقتصادی،�سیاسی،�فرهنگی�و�

کالبدی�است��بدیهی�است�که�در�غیاب�سیاست�شهری؛�تدوین�برنامه�های�توسعه�به�مجموعه�ای�از�
برنامه�های�جدا�از�هم�گسیخته�و�گاه�متعارض�و�پراکنده�بدل�می�شود�

طرح هــای توســعه ي شــهری )طرح هــای جامــع و تفصیلــی( طبــق قوانیــن 
ــرار  ــهرداری ها ق ــاله ش ــدت پنج س ــه میان م ــه برنام ــای تهی ــد مبن موجــود می بای
ــی  ــایی های اساس ــکالت و نارس ــتخوش مش ــود دس ــا خ ــن طرح ه ــد. ای گیرن
هســتند. نقــش شــهرداری ها در تهیــه و اجــرای آن هــا گنــگ و ناروشــن اســت. 

مشــکالت مضمونــی طرح هــای توســعه ي شــهری بــه قــرار زیــر اســت:
واقع بینــی،  فاقــد  شــهری  توســعه ي  طرح هــای  روش  نظــر  از 
ــاق  ــدم انطب ــر“، ع ــت تغییرناپذی ــد. ”قطعی ــری بودن ــری، تحقق پذی انعطاف پذی
بــا شــرایط ویــژه هــر شــهر و اهــداف غیرواقعــی طرح هــای توســعه ي شــهری، 
ــهرداری ها  ــزی ش ــرای برنامه ری ــی ب ــا مبنای ــن طرح ه ــه ای ــود ک ــع از آن ب مان

ــد. ــد آورن پدی
طرح هــای شــهری بــدون دخالــت و نظــر شــهرداری ها تهیــه می شــدند، 
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ــگام  ــی در هن ــاندند ول ــب می رس ــه تصوی ــه آن را ب ــد وزارتخان ــئولین چن مس
ــرش آن  ــه پذی ــر ب ــب؛ حاض ــع تصوی ــای مرج ــک از وزارتخانه ه ــرا، هیچ ی اج
به عنــوان مبنــای برنامه ریــزی و خدمات رســانی ســازمان خــود نبودنــد. در 
نتیجــه شــهرداری به عنــوان ضعیف تریــن حلقــه برنامه ریــزی، ملــزم بــه 

ــد. ــرح می ش ــات ط ــرای مصوب اج
ــئول  ــه مس ــه ن ــد ک ــی در کشــور بودن ــا طرح های ــهری تنه ــای ش طرح ه
ــب  ــه غال ــی اســت ک ــه بودجــه مصــوب. بدیه ــی مشــخص داشــتند و ن اجرای
اهــداف و سیاســت های طــرح محقــق نمی شــد. در ایــن صــورت حتــی 
ــن  ــا تدوی ــن طرح ه ــه ای ــر پای ــود را ب ــاله خ ــه پنج س ــهرداری ها برنام ــر ش اگ
ــدند. ــل می ش ــی تبدی ــوری و غیرواقع ــی ص ــه برنامه های ــًا ب ــد، قاعدت می کردن
ــی شــده  ــات شــهری معرف ــوان مســئول خدم شــهرداری از ســویی به عن
بــود و از ســوی دیگــر هیــچ قانونــی بــرای ملــزم کــردن  ســازمان ها و نهادهــای 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــهری، ب ــات ش ــن خدم ــهر و تأمی ــران ش ــر در عم ــدد مؤث متع
ــورت  ــه در ص ــت ک ــی اس ــی بدیه ــن حالت ــدارد. در چنی ــود ن ــهرداری وج ش
ــازمان های  ــکاری  س ــدم هم ــل ع ــه دلی ــهرداری، ب ــوی ش ــه از س ــن برنام تدوی
ــت. ــق نمی یاف ــهرداری تحق ــه ش ــهر، برنام ــران ش ــر در عم ــی مؤث ــدد دولت متع

ویژگی�های�سازمانی�و�مدیریتی�برای�برنامه�ریزی
ــن  ــزی ای ــع برنامه ری ــهرداری ها مان ــی ش ــازمانی و مدیریت ــکالت س مش
ســازمان شــده اســت. مشــکالت بنیــادی برنامه ریــزی، در شــهرداری ها به طــور 

ــد از: جــدی به طــور فشــرده عبارتن
ــوان تخصصــی در دســتگاه شــهرداری ها و فقــدان نیــروی  محدودیــت ت
انســانی متخصــص و کارآمــد. در واقــع توقــع گســترش وظایف و مســئولیت های 
ــعه ي  ــالت توس ــهری و معض ــاختار ش ــی س ــا پیچیدگ ــب ب ــهرداری ها متناس ش
ــدی و سیاســی شــهر، در گــرو جــذب و آمــوزش  اجتماعــی، اقتصــادی و کالب
نیروهــای متخصصــی اســت کــه زمینه هــای مختلــف و متنــوع توســعه ي شــهری 
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ــزی را داشــته باشــند. ــوان برنامه ری و ت
ــه  ــت ک ــن اس ــد ممک ــهرداری ها، هرچن ــکیالت ش ــر تش ــال حاض در ح
نیروهــای انســانی بیــش از نیــاز در اختیــار داشــته باشــند ولــی بــه لحــاظ جــذب 
نیروهــای متخصــص و کارشــناس، به ویــژه در زمینه هــای اجتماعــی، اقتصــادی 

و سیاســی دچــار مشــکالت جــدی هســتند.
ــای  ــد، روش ه ــی زای ــهرداری ها، بوروکراس ــکیالت ش ــدی تش ناکارآم
ــکالت  ــر از مش ــال حاض ــت، در ح ــای خالقی ــاد زمینه ه ــدم ایج ــنتی و ع س

شهرداری هاســت. اساســی 
نتیجتــًا بــا چنیــن مشــکالتی امــکان برنامه ریــزی مناســب ممکــن نخواهــد 

. د بو
ــهری  ــعه ي ش ــای توس ــهرداری ها از برنامه ه ــل ش ــه عم ــتخراج برنام اس
ــزی  ــای برنامه ری ــه روش ه ــط ب ــان ذی رب ــه کارشناس ــلط و احاط ــتلزم تس مس
ــای  ــه طرح ه ــهرداری در تهی ــارکت ش ــدم مش ــر، ع ــال حاض ــد. در ح می باش

ــود. ــوب می ش ــی محس ــکل اساس ــده مش ــان زب ــود کارشناس ــهری، نب ش
ســنت  از  ســال  ده هــا  طــی  شــهرداری ها،  تشــکیالت  و  ســازمان 
محافظه کارانــه ای برخــوردار شــده اند کــه مانــع از خالقیــت و جســارت 
الزم بــرای آزمــون شــیوه های نویــن برنامه ریــزی می شــوند. شــهرداری ها 
نیازمنــد نیــروی محرکــه کارایــی اســت کــه بایــد توســط مدیریــت شــهری بــه 
ــت  ــا خواس ــئول و ی ــی مس ــازمان های دولت ــق  س ــا از طری ــد، ی ــت درآی حرک
ــر  ــه هــر حــال ضــرورت تغیی ــور شــود. ب ــن موت ــل حرکــت ای ــه عام ــردم ب م
ــهرداری،  ــا در ش ــا و عملکرده ــا، رویه ه ــا، روش ه ــادی دیدگاه ه ــی و بنی اساس
ــاًل  ــا، کام ــزی خــالق و پوی ــور برنامه ری ــت الزم به منظ ــه کیفی ــیدن ب ــرای رس ب

ــت. ــوس اس محس
تأمیــن  ایجــاد دگرگونــی اساســی در درون و  بــرای  شــهرداری ها، 
ــعه ي  ــد توس ــرل رون ــی و کنت ــز جهت ده ــردم و نی ــه م ــی اولی ــای خدمات نیازه
ــد اســت. در  ــی خــالق، آگاه و جســور نیازمن ــازمانی کوچــک ول ــه س ــهر ب ش
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عرصــه مدیریــت نیــز مدیــری متکــی بــه آراء مــردم، پاســخگو، مســئولیت پذیر، 
قانون مــدار و ریســک پذیر موردنیــاز شــهرداری ها اســت. و مشــکل دیگــر 
شــهرداری ها در جهــت برنامه ریــزی؛ نبــود چشــم انداز روشــن در بودجــه 
آینــده اســت. البتــه در ایــن زمینــه نیــز ضــرورت تغییــر نگــرش ســنتی نســبت 
ــی  ــات مال ــب امکان ــه برحس ــن برنام ــردن روال تدوی ــوض ک ــه و ع ــه بودج ب

ــر اســت: ــه مســتلزم شــروط زی ــن برنام وجــود دارد. تدوی
ــه،  ــارکت همه جانب ــه مش ــدی ب ــور ج ــردم را به ط ــهرداری ها م ــف( ش ال

ــد ــب کنن ــزی جل ــژه در برنامه ری به وی
ب( شــهرداری، بــر پایــه همــه امکانــات و قابلیت هــای مالــی و اقتصــادی 
شــهر برنامه ریــزی نمایــد. در غیــر ایــن صورت”برنامــه“ شــهرداری نیــز همچــون 
طرح هــای توســعه ي شــهری تعلیــق بــه محــال می شــوند. یعنــی تحقــق برنامــه 
ــد  ــده خواه ــی ش ــه پیش بین ــن بودج ــای تعیی ــر و ام ــزاران اگ ــه ه ــروط ب مش

1 . شد
از دیگــر مشــکالت شــهرداری ها، نحــوه و روش اجــرای برنامــه اســت. 
در واقــع فاکتورهــای الزم بــرای ارزیابــی و اصــالح برنامــه، بــه نتایــج اجــرای 
برنامــه بســتگی دارد. لــذا وقتــی روش هــای اجــرا دســتخوش مشــکالت مختلف 
ــه  ــن ترتیــب مرحل ــه ای ــد. ب ــه وجــود نمی آی ــه ب ــی برنام ــکان ارزیاب باشــند، ام
ــن  ــه ای ــد. ب ــی می مان ــات باق ــبکه ای از ابهام ــه“ در ش ــی و اصالح”برنام ارزیاب
ترتیــب ضــروری اســت کــه در برنامه ریــزی روندهــای اجرایــی نیــز مشــخص 

و تعییــن شــوند.
فقــدان حضــور و مشــارکت مردمــی، عــدم شــفافیت در مدیریــت، عــدم 
اطــالع مــردم از برنامــه و اهــداف آن و... از مهم تریــن علــل عــدم تجربه انــدوزی 
ــن و  ــردم تدوی ــا نظــر م ــه ب ــه اگــر برنام ــی ک ــزی می شــود. در حال از برنامه ری
ــس از  ــد، آن گاه پ ــگان برس ــالع هم ــه اط ــار آن ب ــل انتظ ــداف قاب ــج و اه نتای
اجــرای برنامــه مــردم به عنــوان ناظریــن ذی صــالح نتایــج عمــاًل اشــکاالت کار 

1-�حسینایمانیجاجرمیونویدسعیدیرضوانی،1374»درمقالهدرخصوصمدیریتشهریدرایران«،مرکز
مطالعاتبرنامهریزیشهری�
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ــردم  ــد و م ــد می آی ــه و اصــالح آن پدی ــی برنام ــکان ارزیاب مشــخص شــده، ام
نیــز همراهــی و همــکاری الزم را انجــام خواهنــد داد.

مدیر�به�عنوان�یک�برنامه�ریز
ــورای  ــر ش ــد مدی ــان می ده ــه نش ــود دارد ک ــوص وج ــل به خص ــار عام چه
منطقــه ای تــا چــه انــدازه در برنامه ریــزی شــورای منطقــه ای نقــش کلیــدی دارد. 
ــش از  ــه ای بی ــر منطق ــه مدی ــل نشــان می دهــد ک ــن عوام ــارت دیگــر ای ــه عب ب

ــد. ــا ســازمان می کن ــده جامعــه ی نیمــی وقــت خــود را صــرف آین
در وهلــه اول نقشــی کــه مســئوالن منتخــب مــردم و مدیــران بــرای یــک مدیــر 
ــه ســزایی را در چنــدی برنامه ریــزی دارد. در این جــا  ــد، نقــش ب تعییــن کرده ان
ــات  ــامل اقدام ــا ش ــن نقش ه ــود دارد. ای ــف وج ــرح وظای ــش از ش ــزی بی چی

خــود و اقداماتــی کــه مســئوالن انتخابــی از وی انتظــار دارنــد می شــود.
مســئله مهــم دیگــر معیارهــای موجــود بــرای تعییــن نــرخ عملکــرد و کارایــی 
مدیــر اســت کــه به طــور رســمی بــا ســمی توســط مســئوالن تعییــن می شــود. 
ــه  ــر انتظــار داشــته باشــند کــه او در رأس فعالیت هــای ب اگــر مســئوالن از مدی
ســازمان قــرار گرفتــه و آمادگــی گــزارش بــه آن هــا را در هرزمانی داشــته باشــد، 

آن وقــت مدیــر دیگــر زمانــی کافــی پرداختــن بــه آینــده نخواهــد داشــت.
عامــل ســوم میــزان آمــوزش مدیــر و عالقــه شــخصی او بــه مســئله برنامه ریــزی 
اســت. مدیرانــی کــه دارای  حرفــه ای در برنامه ریــزی هســتند؛ ممکــن اســت از 
ــران  ــد. مدی ــت مســایل برخــود ببالن ــزی در مدیری ــای برنامه ری ــرد روش ه کارب
دیگــر نیــز ممکــن اســت عالقــه زیــادی بــه برنامه ریــزی از خــود نشــان داده و 

آن را بــه کار بندنــد.
عامــل آخــر این کــه مدیــر ممکــن اســت در شــرایطی قــرار گیــرد کــه بتواند خأل 
برنامه ریــزی را پــر کنــد. ایــن وظیفــه تشــریح و اولویت بنــدی مســائل جــاری 
ــاب پرســنل دســت اندرکار  ــزی در غی ــا کمیســیون و شــورای برنامه ری ــا کار ب ی

می شــود.1
1-�مدیریتوبرنامهریزیمحلی)1(،مرکزمطالعاتوبرنامهریزیشهرتهران،1377،ص111-110
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توصیه�ها�و�راهکارهای�بهبود�مدیریت�و�برنامه

ارائه�هرگونه�توصیه�و�راهکار،�در�هر�زمینه�ای�باید�بر�پایه�گرایش�ها�و�روندهای�غالب�صورت�- 
گیرد��در�مورد�مدیریت�و�برنامه�در�شهرداری،�می�توان�در�سه�مقیاس�به�ارائه�راهکار�و�

توصیه�مبادرت�نمود:

 ارائه�راهکارها�و�توصیه�های�بهبود�مدیریت�و�برنامه�ریزی�بر�پایه�سیاست�ها�و�روندهای�ملی	 

ارائه راهکارها و توصیه های بهبود مدیریت و برنامه�ریزی�بر پایه�شرایط�محلی	 

 معرفی�راهکارها�و�توصیه�های��سازمان�های�جهانی و�تشریح�پروژه�های�جهانی�بهبود�	 
مدیریت�و�برنامه�ریزی

سیاســت�ها�و�روندهــای�ملــی�در�جهــت�بهبــود�مدیریــت�و�
مه�ریــزی برنا

ــد،  ــاره ش ــزی اش ــرط های برنامه ری ــریح پیش ش ــه در تش ــور ک همان ط
ــت: ــر اس ــروط زی ــتلزم ش ــرا مس ــی و واقع گ ــزی علم برنامه ری

وجود بسترهای مناسب حقوقی و قانونی- 
ــی و -  ــازمان های محل ــه  س ــهرداری ها به مثاب ــتقالل ش ــرش اصــل اس پذی

ــی ــی حکومت هــای محل حت
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تشکیل شوراها و جلب مشارکت واقعی مردم- 
ــهرداری ها، -  ــه ش ــئولیت ها ب ــارات و مس ــض اختی ــی و تفوی تمرکززدای

ــهرداری ها ــادی ش ــتقالل اقتص ــای اس ــاد زمینه ه ایج
در ســال های اخیــر، سیاســت ها و روندهــای کالن ملــی در جهــت ایجــاد 
ــداد  ــن روی ــی رود. مهم تری ــش م ــزی پی ــت و برنامه ری ــود مدیری ــای بهب زمینه ه
در ایــن مــورد انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا و تشــکیل شــوراهای مذکــور 
بــوده اســت. هرچنــد کــه تشــکیل شــوراها مراحــل اولیــه خــود را طــی می کننــد 
و بــه دلیــل فقــدان تجربــه مشــارکت در مدیریــت شــهری، نارســایی های قانونــی 

در تعریــف و تفکیــک وظایــف شــهرداری ها و شــوراها وجــود دارد.
ــه مدیریــت مشــارکتی و حضــور  ــاور ب ایــن مشــکالت فقــط در پرتــو ب
ــل  ــل ح ــرط ها قاب ــل پیش ش ــهرها و تکمی ــور ش ــردم در اداره ام ــه م همه جانب
ــی  ــا ماهیت ــی، ب ــردی علم ــا رویک ــزی“ ب ــت. ”برنامه ری ــدن اس ــرف ش و برط
مشــارکتی و فرآینــدی و ســطح توقــع کامــاًل واقعــی نســبت بــه شــرایط عینــی و 

ذهنــی شــهرها و شــهروندان، بایــد صــورت پذیــرد.
ــای  ــدود و قلمروه ــات مح ــد از موضوع ــن بای ــزی نوی ــد برنامه ری رون
کوچــک شــهری تجربــه شــود. اهــداف برنامه ریــزی و اجــرا از قبــل بــه اطــالع 
عمــوم برســد. نتایــج برنامه ریــزی و اجــرا بــا اهــداف پیش بینــی شــده ســنجیده 
شــود، در پــی ایــن ارزیابــی نقایــص و نارســایی های برنامه ریــزی تعییــن و بــه 
اطــالع عمــوم برســد و نیــز نتایــج ایــن ارزیابــی در فرآینــد دوبــاره برنامه ریــزی 

و اجــرا بــه کار گرفتــه شــود.1
شــهرداری ها به عنــوان مهم تریــن ســازمان محلــی، در رونــد تهیــه 
ــا رویکــرد و روش هــای نویــن و شــرح  طرح هــای توســعه ي شــهری ـ البتــه ب
خدمــات جدیــد ـ مشــارکت یابنــد. پیــش از تهیــه طرح هــای توســعه ي شــهری 
اهــداف و سیاســت ها و راهبردهــای توســعه ي همه جانبــه شــهری توســط 

1-�علیرضاعلویتبار،»بررسیالگویمشارکتشهرونداندرادارهامورشهرها«،مرکزمطالعاتبرنامهریزیشهری،سال1379
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ــی  ــه نظرخواهــی عموم ــن و ب ــی مســئول تدوی شــهرداری و  ســازمان های دولت
ــه  گــذارده شــود. شــهر صاحــب ”سیاســت توســعه ي شــهری“ شــده و هرگون
ــو  ــدی، فرهنگــی و سیاســی در پرت طــرح توســعه ي اجتماعــی، اقتصــادی، کالب

ــن گــردد. ــن سیاســت توســعه ي شــهری تدوی ای
ایجــاب  شــهرداری ها  وظایــف  و گســتردگی  پیچیدگــی  امــروزه   	
ــت  ــاله( اهمی ــوری یک س ــی ص ــه بودجه نویس ــزی )ن ــه برنامه ری ــه ب ــد ک می کن
ــت  ــهرداری ها، مدیری ــد ش ــازماندهی های جدی ــد. در س ــذول کنن ــتری مب بیش
ــرار دارد.  ــهردار ق ــا ش ــاط مســتقیم ب ــر و در ارتب ــر نظ ــزی شــهری زی برنامه ری
ــه  ــا ب ــه در آن ه ــی ک ــود و نتایج ــای خ ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ــد ب ــرا بای زی
دســت آورده خط مشــی های آینــده توســعه ي شــهر را تعییــن کنــد و بــه اطــالع 
ــات  ــت ها و امکان ــن سیاس ــر گرفت ــا در نظ ــز ب ــر نی ــاند. و مدی ــهردار برس ش

ــد. ــی نمای ــا را اجرای ــهر آن ه ــورای ش ــب ش ــهرداری و تصوی ش
مدیــر  بــا  پیونــد  در  می بایــد  برنامه ریــزی  کمیتــه  یــا  کمیســیون 
ــد.  ــوراها باش ــن ش ــا ای ــاط ب ــهر و در ارتب ــده شــورای ش ــزی و برگزی برنامه ری
ــی  ایــن کمیســیون برنامه هــا را از نظــر ”سیاســت شــهر“ مــورد توجــه و ارزیاب
قــرار داده و پیشــنهادات تکمیلــی و اصالحــی را اعمــال می کنــد تــا هنگامی کــه 
برنامــه بــرای تشــریح عمومــی انتشــار می یابــد ذهــن شــورا را نیــز بــا مفــاد آن 

آشــنا کنــد.
هــر شــهر در کشــور بایــد دارای یــک ”سیاســت شــهری“ )معــادل آنچــه 
کــه در آمریــکا منشــور CHARTER خوانــده می شــود(، باشــد. در ایــن سیاســت 
ــداف  ــهر، اه ــه ش ــعه ي همه جانب ــی توس ــای اساس ــداف و راهبرده ــهری اه ش
درازمــدت و آرزوهــای شــهروندان و نیــز جایــگاه و وظایــف مدیــر )شــهردار(، 

شــورا و ســایر عناصــر ذی مدخــل در مدیریــت شــهری روشــن می شــود.1

1-�منوچهرمزینی،»بررسیساختارمدیریتشهریدرایران«،مرکزمطالعاتبرنامهریزیشهری،سال1378
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شرایط�محلی�و�توصیه�های�بهبود�مدیریت�و�برنامه�ریزی
�مجموعــه اقدامــات شــهرداری و شــورای هــر شــهر بــر دو پایــه اســتوار 

اســت:
الف( سیاست ها و روندهای ملی بهبود مدیریت و برنامه

ب( تجــارب، امکانــات و ویژگی هــای شــهر، شــهرداری و شــورای شــهر 
ــا  ــتی ب ــات نبایس ــن اقدام ــوند. ضــرورت ای ــالق می ش ــی اط ــرایط محل ــه ش ک
سیاســت ها و روندهــای ملــی بهبــود مدیریــت و برنامــه منافــات داشــته باشــد، 

بلکــه می بایــد در جهــت تحقــق، تثبیــت و تقویــت ایــن روندهــا باشــد.
کلیــه  تقریبــًا  و  شــهری  اقدامــات  بیشــتر  گذشــته  دهه هــای  در 
برنامه ریزی هــای شــهری از بــاال و از بیــرون بــرای شــهرها انجــام شــده اســت. 
لــذا در شــرایط کنونــی نیــاز بــه حرکتــی از پاییــن و از درون بــرای بومــی کــردن 
ــا  ــد ب ــالش می بای ــن ت ــود دارد. ای ــا وج ــا و برنامه ه ــردن روش ه ــی ک و محل
ــی و  ــف شــهر شــروع شــود و در جهــت تمرکززدای ــای مختل شــناخت جنبه ه

ــد. ــداوم یاب ــتر، ت ــئولیت های بیش ــارات و مس ــب اختی کس
ــع  ــایی مناب ــم شناس ــی ه ــهرداری یک ــورا و ش ــف ش ــن وظای از مهم تری
شــهری و چگونگــی بســیج آن هــا در جهــت سیاســت ها و اهــداف برنامه هــای 
ــا در  توســعه ي شــهری اســت. در واقــع مدیریــت شــهری بایــد تــالش کنــد ت
ــن  ــل طرح هــا و پروژه هــای مختلــف توســعه ي شــهری و پروژه هــای تأمی مقاب

خدمــات، منابــع مالــی و انســانی مختلفــی را شناســایی و تعییــن کنــد.
ــرا،  ــزی، اج ــور برنامه ری ــف ام ــای مختل ــهروندان در عرصه ه ــیج ش بس
ــه  ــد ب ــورا می توان ــهرداری و ش ــات ش ــن اقدام ــرل از مهم تری ــی و کنت ارزیاب
ــای  ــکل گیری گروه ه ــه ش ــهری ب ــت ش ــک مدیری ــع کم ــد. در واق ــمار آی ش
مردمــی و تشــکل های صنفــی و تخصصــی باعــث تقویــت فرهنــگ شــهروندی 
و فرهنــگ عمومــی سیاســی می شــود، ضمنــًا ایــن اقــدام بســتر مناســبی بــرای 
جلــب مشــارکت همــه گروه هــا، به ویــژه زنــان و جوانــان، در امــور شــهر فراهــم 
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مــی آورد. و جلــب مشــارکت و همــکاری صاحب نظــران فرهنگــی، اقتصــادی، 
ــرای  ــف ب ــته های مختل ــاتید رش ــل، اس ــن مح ــدان، معتمدی ــی، هنرمن اجتماع
ــه عمــوم شــهروندان  تدویــن برنامه هــای مختلــف شــهری و اعــالم برنامه هــا ب
ــتفاده از  ــور و اس ــای مذک ــرای برنامه ه ــرای اج ــوم ب ــارکت عم ــب مش و جل
تجــارب ســایر شــهرداری ها در زمینه هــای مالــی، برنامه ریــزی، مدیریــت، 
مشــارکت و غیــره، برگــزاری نشســت های منطقــه ای به منظــور تبــادل تجــارب، 
قــرارداد همــکاری متقابــل در زمینــه موضوعــات و مشــکالت مشــترك بیــن دو 
یــا چنــد شــهرداری و... از دیگــر اقداماتــی اســت کــه شــهرداری ها و شــوراها 

ــد.1 ــادرت نماین ــا مب ــه انجــام آن ه ــان نســبت ب ــد هــر زم می توانن

رهنمودهای�جهانی�برای�بهبود�مدیریت�و�برنامه�شهرداری�ها2
چشــم انداز آینــده شهرنشــینی شــتابناك و شــهرگرایی پرعارضــه در 
شــهرهای جهــان، در آینــده نیــز به گونــه ای اســت کــه اگــر راه حل هــای 
و  عمیق تــر  به مراتــب  مشــکالت  نشــود،  اندیشــیده  آن  بــرای  مناســب 
ــو  ــه تکاپ ــی، ب ــن رو  ســازمان های مســئول جهان گســترده تر خواهــد شــد. از ای
ــده اند. ــر ش ــب، نا گزی ــای مناس ــن راه حل ه ــرای یافت ــترده ب ــای گس و تالش ه
اصولــی تحــت عنــوان منشــور 2000، در برابــر منشــور آتــن، ارائــه شــده 
کــه اطــالع از آن در گســترش افق هــای برنامه ریــزی و مدیریــت مؤثــر خواهــد 
بــود. ایــن منشــور جنبه هــای مختلــف زندگــی شــهری را کاویــده و راهکارهــا 
ــا وضعیــت و مشــکالت  ــه داده کــه در بســیاری از مــوارد ب و هشــدارهایی ارائ

شــهرهای مــا انطبــاق دارد:
مکان هــای شــهری بایــد تأثیــرات مثبــت روی زندگــی شــهروندان داشــته 
ــای  ــادر باشــد راه ه ــه شــهر ق ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــت ب باشــد. ویژگــی مثب
متنــوع کســب درآمــد، تحصیــل، نمایــش و ارائــه فرهنگــی محلــی را بــه دیگــران 

1-�زهراتشکر،»شهرداریهاازبرنامهریزیتابرنامهپذیری«،مجلهشهرداریها،شماره22
2-�»بهبودمدیریتشهری«،ترجمهنویدسعیدیرضوانی،مرکزمطالعاتبرنامهریزیشهری،سال1373
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و اطــالع از فرهنگــی دیگــران، گــذران مناســب اوقــات فراغــت و فرصت هــای 
تفــرج را بــرای شــهروندان فراهــم آورد. شهرســازی و برنامه ریــزی بایــد خطرات 
و تهدیدهایــی کــه متوجــه فرهنــگ بومــی، هویــت شــهری و فرهنگ شــهروندان 
اســت را نیــز کاهــش دهــد. ایــن کار جــز بــا نظــارت رســمی و ترکیــب آن بــا 

ــر نیســت. ــی امکان پذی مشــارکت و نظــارت گروه هــای غیررســمی و غیردولت
ــی  ــتم های طبیع ــا سیس ــی ب ــازگاری و هماهنگ ــد در س ــینی بای شهرنش
ــر و  ــوا، مناظ ــظ آب وه ــع، حف ــظ مناب ــک، حف ــب اکولوژی ــد. تناس ــهر باش ش

چشــم اندازها، پوشــش های گیاهــی و جلوگیــری از ســوانح طبیعــی.
جوامــع شــهری در زمینــه خدمات رســانی بــه شــهروندان تــالش می کننــد 
بــه اســتانداردهای جهانــی دســت یابنــد. هرچنــد حفــظ و تأمیــن ویژگی هــای 
فنــی و تکنولوژیــک خدمــات و زیرســاخت های شــهری ضــروری اســت 
ــی و  ــای محل ــظ ویژگی ه ــر حف ــه فک ــد ب ــزان بای ــران و برنامه ری ــی مدی ول
بومــی مختــص بــه خــود نیــز باشــند. لــذا به جــای ایجــاد معمــاری یکنواخــت 
ــر اســت  ــای یکنواخــت شــهری بهت ــا و محوطه ه ســاختمان ها، احــداث فضاه
ــم و  ــنت ها و اقلی ــخ، س ــود، تاری ــی خ ــع فرهنگ ــا وض ــب ب ــهر متناس ــر ش ه
ــد.  ــا را حفــظ کنن ــاوت باشــد و تفاوت ه پوشــش گیاهــی و طبیعــی خــود متف
امــروزه علی رغــم تفاوت هــای بنیادیــن طبیعــی و تاریخــی و اجتماعــی 
ــه ســمت یکســانی و یکنواختــی کســالت بار  شــهرها، ســیما و کالبــد شــهرها ب

ــز دارد. ــدی نی ــه کالب ــهری جنب ــت ش ــظ هوی ــد. حف ــش می رون پی
ــردی،  ــای عملک ــادی و تفاوت ه ــای اقتص ــا و مزیت ه ــن ویژگی ه تعیی
نظیــر ویژگــی و موقعیــت تجــاری، اداری، مذهبــی، تفرجــی و... می بایــد 
ــی  ــدی ـ فضای ــام کالب ــهر و نظ ــادی ش ــی ـ اقتص ــب اجتماع ــرد غال در عملک
ــاد  ــث ایج ــویی باع ــا از س ــن ویژگی ه ــظ ای ــت و حف ــد. رعای ــی یاب آن تجل
زیرســاخت های متناســب بــا عملکــرد غالــب شــهر شــده و بــه رونــق اقتصــادی 
ـ اجتماعــی آن خواهــد انجامیــد. از ســوی دیگــر نیــز رعایــت ایــن ویژگی هــا 
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ــا  ــب ب ــهر متناس ــر ش ــد. ه ــد ش ــهر خواه ــی ش ــدی فضای ــز کالب ــث تمای باع
ــد  ــا می بای ــا و مزیت ه ــر توان ه ــی ب ــز مبتن ــا و نی ــا و آرمان ه ــداف، آرزوه اه
ــن  ــم و تبیی ــب منشــور شــهر تنظی ــا را در قال ــه خواســت ها و قابلیت ه مجموع

ــد. نمای
ــه نیازهــای در حــال تحــول اجتماعــی و رفتارهــا  کالبــد شــهری بایــد ب
پاســخ دهــد. بــا تغییــر جامعــه الگوهــای ســاختمانی، همبســتگی و پیونــد بیــن 
کاربری هــا، ارجــح شــمردن راه هــا و حرکــت پیــاده، افزایــش تراکــم، اختــالط 
کاربری هــا، توســعه ي فضاهــای عمومــی شــهری و... مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

ــالوده توســعه ي شــهری لحــاظ شــوند. ــوان اصــول و ش ــا به عن و در برنامه ه
حرکــت در شــهر بــا تأکیــد بــر حرکــت پیــاده، تنــوع وســایل و 
ــوری  ــه موت ــایل نقلی ــی وس ــکان جایگزین ــهری، ام ــل ش ــتم های حمل ونق سیس
ــا ”حرکــت“ می بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار  و ســایر موضوعــات مرتبــط ب
ــد درون شــهری، ایجــاد مســیرهای  ــرای کاهــش ســفرهای زای ــالش ب ــرد. ت گی
ــای  ــه برنامه ه ــی ب ــگری“، تنوع بخش ــت گردش ــا ”خصل ــه ب ــاده و دوچرخ پی
ــوری، از  ــواره موت ــت س ــش حرک ــی کاه ــور کل ــاده و به ط ــواره و پی ــر س معاب

ــت. ــن اس ــزی نوی ــر در برنامه ری ــول موردنظ ــر اص دیگ
ــته و  ــف داش ــکل های مختل ــد ش ــویی بای ــهر از س ــاز در ش ساخت وس
ســلیقه های مختلــف را تأمیــن کنــد. از ســوی دیگــر ضمــن رعایــت بنیان هــای 
ایجــاد  نمایــد.  جلوگیــری  ساخت وســاز  در  هرج ومــرج  از  زیباشــناختی، 
ــن، مشــارکت  ــهروندان و متخصصی ــب مشــارکت ش ــرای جل ــای الزم ب زمینه ه

ــازد. ــق می س ــور را محق ــدف مذک ــزی ه ــازی و برنامه ری ــردم در شهرس م
توجــه بــه فضاهــای قدیمــی و بافت هــای مرکــز شــهر، به منظــور حیــات 
ــاد  ــرای ایج ــرمایه گذاری ب ــش س ــهری، کاه ــرده ش ــای م ــه فضاه ــیدن ب بخش
زیرســاخت ها و اســتفاده بهینــه از زیرســاخت های موجــود، تغییــر کاربری هــای 
فضاهــای قدیمــی و ارزشــمند، به ویــژه به منظــور توســعه ي گردشــگری و 
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ایجــاد فضاهــای فرهنگــی و فراغتــی، راهبردهــای حفاظــت و اســتفاده مناســب 
ــر  ــهر، از دیگ ــه ش ــترش بی روی ــری از گس ــاختمان ها و جلوگی ــا و س از فضاه
اصــول اعــالم شــده منشــور 2000 بــرای برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری نویــن 

ــود. ــوب می ش محس

UNCHSبرنامه�مدیریت�شهری�جهانی�
برنامــه ســازمان ملــل بــرای بهبــود مدیریــت و برنامــه توســعه ي شــهری 
کــه توســط کمیســیون ســکونتگاه های انســانی ســازمان ملــل )UNCHS( اعــالم 
شــده، بــا توجــه بــه تجــارب تلــخ بســیاری از شــهرهای کشــورهای جهان ســوم 
در اجــرای الگوهــای برنامه ریــزی شــهرهای صنعتــی و مشــکالت و معضــالت 
ــه  ــهرها، تهی ــن ش ــی ای ــم انداز آت ــط و چش ــزرگ و متوس ــهرهای ب ــود ش موج
شــده اســت. در ادامــه بــرای آشــنایی مدیریــت شــهری بــا مباحــث و موضوعات 
مطروحــه در برنامــه مدیریــت شــهری جهانــی، فشــرده ای از ایــن برنامــه ارائــه 

می شــود.
این برنامه در قالب دو پروژه تدوین شده است:

الف( پروژه توسعه ي شهری
ب( پروژه مشارکت شهری

در ایــن برنامــه هرچنــد موضوعــات اصلــی برنامــه در ”پــروژه توســعه ي 
ــه علــت اهمیــت نقــش مشــارکت شــهروندان در  ــی ب ــه شــده ول شــهری“ ارائ
ــروژه  ــه پ ــز به مثاب ــهری“ نی ــارکت ش ــهری، ”مش ــعه ي ش ــه توس ــق برنام تحق

مســتقل مطــرح شــده اســت.
وظایــف جدیــد مدیریــت شــهری، در واقــع چاره اندیشــی علمــی بــرای 
ــهری  ــه ش ــام جامع ــدن نظ ــر ش ــی از پیچیده ت ــای ناش ــا پیامده ــی ب رویاروی
ــالس  ــهری و اج ــت ش ــه مدیری ــهری در برنام ــت ش ــف مدیری ــت. وظای اس
ــن  ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــانی )HABITAT( م ــکونتگاه های انس س
ــژه در افزایــش کیفیــت معیارهــای عملکــردی مدیریــت شــهری  وظایــف به وی
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ــی  ــور مال ــن شــهری“، ”زیرســاخت های شــهری“، ”ام ــت زمی ــه ”مدیری در زمین
شــهرداری ها“ و ”کاهــش فقــر شــهری“ و”تشــویق مــردم بــه مشــارکت در امــور 

شــهری“ تأکیــد شــده اســت.
بنابرایــن مباحــث مطروحــه در برنامــه مذکــور، ”توســعه ي شــهری“ چــه 
ــهری، سیاســت  ــزی ش ــا برنامه ری ــی ب ــه از لحــاظ تجرب ــری و چ از لحــاظ نظ
ــاط  ــهری ارتب ــت ش ــا مدیری ــی ب ــور کل ــهری و به ط ــری ش ــهری، تصمیم گی ش
ــد  ــای تجدی ــوان مبن ــهری“ را می ت ــعه ي ش ــاس”پروژه توس ــن اس ــر ای دارد. ب
ســاختارهای اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و حقــوق شــهری تلقــی 

کــرد.
خــود  همه جانبــه  مشــارکت  بــا  شــهری  زندگــی  شــرایط  بهبــود 
شــهروندان، اولیــن هــدف و در درجــه بعــد بهبــود فرآینــد شهرنشــینی و رونــد 
شــهرگرایی، ترمیــم محیط زیســت شــهری، ســازماندهی اقتصــاد شــهری و 
ــر  ــهری از دیگ ــی ش ــی زندگ ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــای سیاس ــت جنبه ه تقوی

ــت. ــهری اس ــعه ي ش ــروژه توس ــداف پ اه

پروژهتوسعهيشهری

خطوط�اصلی�پروژه�توسعه�ي�شهری�که�در�دستور�کار�نظام�مدیریت�شهری�و�ارکان�آن�ـ�	 
شوراها�و�شهرداری�ها�ـ�قرار�گرفته،�عبارتند�از:

رفع�نیازهای�اقتصادی�شهروندان�)فراهم�کردن�زمینه�اشتغال،�تأمین�خدمات�شهری�	 
مناسب�و����(

رفع�نیازهای�فرهنگی�و�اجتماعی�شهروندان�)فراهم�نمودن�تسهیالت�فرهنگی�و�اجتماعی(	 

رفع�نیازهای�زیست�محیطی�شهروندان�)ایجاد�محیط�زیست�پایدار�و�سالم(	 

رفع�نیازهای�سیاسی�شهروندان�)ایجاد�زمینه�های�مشارکت�شهری(	 

اجــرای ”پــروژه توســعه ي شــهری“ در چارچوب هــای محــدود و توســط 
ــع  ــت. در واق ــر نیس ــئول امکان پذی ــازمان های مس ــًا  س ــا صرف ــهرداری و ی ش
اجــرای پــروژه یــک ”فعالیــت جمعــی“ اســت، لــذا نقــش ”مشــارکت شــهری“، 
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بــه معنــی مشــارکت کلیــه واحدهــای تشــکیل دهنده جامعــه شــهری یعنــی افراد، 
خانواده هــا، اقشــار و گروه هــا،  ســازمان ها و نهادهــای دولتــی، عمومــی و 
بخــش خصوصــی در اجــرای پــروژه توســعه ي شــهری تعیین کننــده اســت. بــه 
ایــن ترتیب”پــروژه مشــارکت شــهری“ ابــزار اساســی اجــرای ”پــروژه توســعه ي 
شــهری“ محســوب شــده و ضمــن ابــزار کلیــدی مدیریــت شــهری و ارکان آن 

ــد. ــاب می آی ــز به حس نی
در الگــوی جدیــد مدیریــت شــهری جهانــی، ”پــروژه توســعه ي شــهری“ 
ــا تحقــق  و ”پــروژه مشــارکت شــهری“ مکمــل یکدیگــر بــوده و در حقیقــت ب
ــد  ــه حــل مشــکل اساســی شــهرهای جدی ــوان ب ــروژه می ت ــن دو پ ــداف ای اه
یعنــی ناهماهنگــی بیــن ”شهرنشــینی“ و ”شــهرگرایی“ امیــدوار بــود. مشــکالت 
ــارکت  ــدون مش ــه ب ــیده ک ــه ای رس ــه مرحل ــد ب ــینی جدی ــالت شهرنش و معض
ــری  ــروی دیگ ــل و نی ــچ عام ــهروندان، هی ــه ش ــدی و همه جانب ــارت ج و نظ
ــه در  ــت ک ــن رو اس ــد. از ای ــک کنن ــالت کم ــن معض ــل ای ــد در ح نمی توان
ــروت واقعــی شــهرها“  ــا شــهروندان ”ث ــردم ب ــه م ــن شهرســازی ب ــات نوی ادبی

ــد. ــاب می کنن خط

پروژهمشارکتشهری

عمده ترین�نتایج�مشارکت�شهری�عبارتند�از:	 
آگاهی�مردم�از�مهارت�ها�و�توانایی�های�خود�ـ�تقویت�حس�اعتماد�و�اطمینان�نسبت�
به�مدیران�شهری�ـ�تقویت�حس�همکاری�میان�شهروندان�و�مدیریت�شهری�ـ�بروز�

خالقیت�های�شهروندان�و�حضور�آن ها�در�فرآیند�شناخت،�برنامه�ریزی�و�اجرا�طرح�های�
توسعه�ي�شهری�ـ�احساس�تعلق�به�شهر�و�محل�و�جامعه�شهری�

ــهری  ــعه ي ش ــهری و توس ــت ش ــام مدیری ــرای نظ ــهری ب ــارکت ش مش
کارکردهــا و نتایــج گوناگونــی دارد. از جملــه افزایــش دسترســی بــه اطالعــات 
واقعــی شــهری، تعییــن راه هــا و روش هــای توســعه ي شــهری ـ تعییــن 
ــرای درســت  ــرای اج ــی ب ــهروندان و کوشــش جمع ــای ش ــا و نیازه اولویت ه

طرح هــا و ارزیابــی و اصــالح طرح هــای بعــدی.
شــکل های مشــارکت مردم در مدیریت شــهری متفاوت اســت، مشــارکت 
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خودجــوش، ســازمان یافته، فعــال، غیرفعــال، مشــورتی و... در کشــور مــا شــکل 
ســازمان یافته و فعــال از کارایــی بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود. زیــرا هنــوز 
ــع  ــه کــه در مواق ــدرت نیافت ــدان ق ــان شــهروندان چن فرهنــگ مشــارکت در می
ــز  ــودن نی ــال ب ــت فع ــد. خصوصی ــزوم به صــورت خودجــوش مشــارکت یابن ل
از آن جــا ناشــی می شــود کــه هنــوز مدیریــت شــهری مــا از وحــدت ســازمانی 
ــزی  ــل برنامه ری ــام مراح ــی در تم ــدد و متنوع ــکالت متع ــوده و مش ــره ب بی به
و مدیریــت وجــود دارد کــه نیازمنــد مشــارکت فعــال عمــوم شــهروندان اســت. 
ضعــف اعتمــاد متقابــل بیــن مدیریــت شــهری و شــهروندان نیــز ”فعــال“ بــودن 
ــه امــور و مســایل ضــروری می ســازد. ــرای اطــالع از کلی مشــارکت جویان را ب
ــری و  ــاظ نظ ــه لح ــه ب ــا چ ــور م ــهروندان در کش ــارکت ش ــب مش جل
ــل  ــذا در مراح ــد. ل ــی و الزم می باش ــارب کاف ــد تج ــی فاق ــر عمل ــه از نظ چ
آغازیــن بردبــاری مســئولین و شــهروندان، کم توقــع بــودن از نتایــج مشــارکت، 
ــر و  ــطوح پایین ت ــارکت از س ــردن مش ــه ک ــدوزی، تجرب ــتمرار در تجربه ان اس
مســایل ســاده تر و... ضــرورت دارد. وگرنــه به ســرعت شــهروندان از مشــارکت 
دلســرد شــده و مدیریــت شــهری ممکــن اســت مشــارکت جویان را مزاحــم و 

ــد. ــور کن ــر تص ــت وپا گی دس
کــه  دارد  نیــاز  پیش شــرط هایی  بــه  شــهروندان  مشــارکت  تحقــق 
خوشــبختانه بســیاری از ایــن پیش شــرط ها در کشــور مــا تحقــق یافتــه اســت. 
تشــکیل شــوراها، انتخاب شــهرداران از ســوی شــوراها، عزم مســئولین اجرایی و 
قانون گــذاری مملکتــی بــرای تمرکززدایــی و تفویــض اختیــارات و مســئولیت ها 
بــه رده هــای محلــی و... البتــه در برخــی زمینه هــا هنــوز بایــد انتظــار مقاومــت و 
ممانعــت از رونــد مشــارکت را داشــت. در بدنــه و ســطوح میانــی  ســازمان های 
ــاری در  ــد، نابردب ــهری می دانن ــور ش ــر در ام ــود را صاحب نظ ــه خ ــی ک دولت
میــان برخــی رده هــای شــهرداری ها، عــدم آمادگــی برخــی  ســازمان های دولتــی 
مؤثــر در عمــران شــهر بــرای تفویــض اختیــارات خــود بــه شــهرداری ها و عــدم 
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تبعیــت مســئولین  ســازمان ها از مدیریــت شــهرداری ها کــه البتــه بــا توجــه بــه 
ایــن واقعیــت کــه هیچ گونــه طــرح توســعه ي شــهری بــدون مشــارکت واقعــی 
ــزی شــهری  ــه شــهر، برنامه ری ــا ب ــا و رویکرده ــر نگرش ه ــدون تغیی ــردم و ب م
و شهرســازی امکان پذیــر نیســت، نیــروی عظیمــی در جهــت تــداوم تجربــه و 

تحقــق اهــداف پــروژه مشــارکت شــهری می باشــد.
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