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نقش مدیریت یکپارچه شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی 
شهر تهران

دکتر علی شماعی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

محمد مهدی ابراری
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

چکیده
اخیر  دهه  دو  یکی  در  که  است  نوینی  نظریه  شهری  یکپارچه  مدیریت 
کالن شهر  به خصوص  شهرها  هزینه  کاهش  برای  رسمی  به صورت  ایران  در 
تهران مطرح شده است. ناهماهنگی های موجود بین سازمان های مدیریتی باعث 
سردرگمی اداره شهر و اتالف سرمایه های مادی و معنوی شده به گونه ای که 
تصمیم گیری سازمان ها و دستگاه های خدمات شهری در برخی موارد در تضاد 
با یکدیگرند. امروزه عدم مدیریت یکپارچه شهرها هزینه های چندین برابر را بر 
پیکر اقتصاد شهری تحمیل کرده و در نهایت فرهنگ شهرنشینی را با چالش هایی 

مواجه ساخته است.
مدیریت  یکپارچگی  جهت  راهکاری  به  دستیابی  پژوهش  این  از  هدف   
شهری و توسعه فرهنگ شهرنشینی و بهره گیری از توان ها و فرصت های موجود 
در همه بخش هاست. روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی است که در ابتدا 
بر داده های موجود مورد توجه  تاریخی متکی  به منظور مباحث نظری، روش 
شهر  در  شهرنشینی  رشد  با  متناسب  که  می دهد  نشان  نتایج  است.  گرفته  قرار 
تهران و گسترش سازمان ها و ادارات مختلف، تضاد تصمیم گیری ها و برنامه ها و 
نابسامانی ها در فضاهای شهری تشدید گردیده است. مدیریت شهری با توسعه 
فرهنگ شهرنشینی رابطه متقابلی دارد. با توجه به نحوه مدیریت شهر، فرهنگ 

شهرنشینی  شکل می گیرد.
مدیران  بین  متقابلی  رابطه  که  است  آن  نشانگر  گرفته  انجام  بررسی های   
شهری در چگونگی ساخت فضاها وجود ندارد. فضاهای منظم و زیبا موجب 
رشد و توسعه فرهنگی می گردد. یافته ها نشان می دهد که در شهر تهران بیشترین 
ناهماهنگی ها مربوط به سازمان های آب، برق و مخابرات در امور حفاری که 
موجب آزردگی روحی و ناهنجاری های اجتماعی می گردد. این ناهماهنگی ها در 
مناطق جنوبی شهر بیشتر محسوس است و در شمال  شهر ناهماهنگی ها کمتر 

می باشد.
مدیریت  فرهنگ شهرنشینی،  یکپارچه شهری،  مدیریت  واژه های کلیدی: 

مشارکتی

1- مقدمه
شهرهاي  مدرن  مدیریت  در  عطفي  نقطه  ایران  در  مشروطیت  انقالب 

ایران به شمار مي آید. پیش از انقالب مشروطه قوانین مدون و مکتوبي در 
اداره شهرها وجود نداشت و نظام سنتي متولي اداره امور بود. از اولین قانون 
بلدیه )1286( تا تشکیل شوراهاي اسالمي شهر که نزدیك به یك قرن مي گذرد 

همواره میل به تمرکز قدرت به چشم مي خورد )شیعه، 1382: 40(.
رسمي  نهادهاي  و  عناصر   1357 تا   1323 سال  از  ایران  شهرهاي  در 
جدیدي بر اساس تصمیمات دولت هاي وقت به چرخه مدیریت شهرهاي 
ایران وارد شدند که به نوعي در مدیریت شهري ایران دخالت دارند و هر 
یك از این سازمان ها و وزارتخانه ها به صورت مستقل از یکدیگر فعالیت 
مي  کنند و در موارد بي شماري به علت ناهماهنگي در کار یکدیگر مداخله 
وجود  به  شهروندان  و  شهر  براي  را  هزینه هایي  و  مشکالت  و  داشته اند 
آورده  اند. با توجه به دالیل زیر تهیه ساختار یکپارچه و هماهنگ مدیریت 

شهري الزم و ضروري مي نماید:
برنامه  ریزي و مدیریت  اداري و بخشي کشور که سیستم  1- نظام متمرکز 
سلسله مراتبي باال به پایین را به وجود آورده است و هر یك از بخش ها به 

طور مجزا اقدام به برنامه ریزي و اجرا مي نمایند.
2- تعدد و تنوع وظایف شهري 

3- عدم تشکیل مدیریت یکپارچه شهري
شهري  یکپارچه  مدیریت  جهت  در  کالبدي  تقسیمات  به  توجه  عدم   -4
موجب ناهماهنگي در اداره امور و کنترل ساختار وکالبد شهري و همچنین 
موجب عدم توسعه فرهنگ شهرنشیني مي شود. مشکالت مدیریتي فوق الذکر 
در تمام کالنشهرهاي ایران به خصوص شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان و 

تبریز وجود دارد. 
شده  تبدیل  کالنشهرها  به  نیز  شهرها  جوامع،  شدن  صنعتی  با  امروزه 
افزایش  کرده اند.  ایجاد  را  پیچیده ای  و  گوناگون  مشکالت  و  مسائل  و 
نیازهای فزاینده شهرنشینان لزوم بازنگری و  جمعیت شهرها، خواسته ها و 
در صورت امکان تغییر و تحول در شیوه متداول و اداره امور شهری را امری 

اجتناب ناپذیر ساخته است.
 عدم هماهنگی دستگاه های مجری، نابسامانی های شدیدی را در اداره 
آورده است.  به وجود  امور شهرها و همچنین  توسعه فرهنگ شهرنشینی 
شهری  مدیریت  ساختار  اصالح  برای  راهکاری  ارائه  و  اصالح  ضرورت 
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بین سازمان های  کامل  هماهنگی  نیازمند  آن  رفع  که  است  کاماًل محسوس 
مدیریت  سیستم  استقرار  طریق  از  جز  مهم  این  می باشد.  شهری  مختلف 
مدیران  اهداف  و  وظایف  از  یکی  شد.  نخواهد  حاصل  یکپارچه  شهری 
جامعه، شناخت وتقویت نقاط قوت فرهنگ آن جامعه وسعی بر گسترش آن 
است.کالبد شکافی ضرورت مداخله و تأثیر گذاری مدیریت شهری در امور 
فرهنگی و اجتماعی و چگونگی اجرایی شدن آن یکی از مسایل مهمی است 

که باید مورد بررسی قراربگیرد. 
پس به لحاظ ضرورت، توسعه فرهنگ شهری بیش از همه باید معطوف 
ایجاد  به شیوه های زندگی شهرنشینی و فرهنگ شهرنشینی و هماهنگی و 
تعادل در برنامه ریزی های کالن شهری باشد. شهر نمی تواند شهری فرهنگی 
باقی بماند مگر آنکه مدیریت شهری بر عناصر آن شهر مدیریت کند و آن 
را به یك سرمایه فرهنگی تبدیل سازد. در این راستا بهره گیری از مشارکت 
بخش  توان  از  استفاده  و  مشارکتی  مدیریت  برای  وحرکت  شهروندان 

خصوصی ضروری است.

1-1- طرح مسأله
بین  ضروری  تعادل  که  است  این  بزرگ  شهرهای  امروز  مسأله 
تعیین  مشخصه های کّمی و کیفی برهم خورده و مشخصه های کّمی نقش 
کننده را در شکل دهی سازمان فضای شهرهای ما برعهده گرفته اند. بی توجهی 
روز  اجتماعی  و  فرهنگی  مسایل  به  محّلی  نداشتن حکومت های  آگاهی  و 
این  افزایش  برای  را  زمینه  امور شهر  اداره  در  و عدم هماهنگی سازمان ها 
بحران های شهری هموار کرده است و این احساس را در شهرنشینان ایجاد 
می کند که شاید مدیران شهری قادر به اداره شهر نیستند. در تمام این مسایل 
ایجاد بستر مناسب و سالم برای برنامه ریزی فرهنگی و مدیریت شهری از 

سوی مدیران الزم االجراست.
برای  شهری  مدیریت  سازوکارهای  کارآمدترین  از  یکی  امروزه 
توجه  شهر،  در  وارده  هزینه های  مطلوب  و  اجتماعی  مناسبات  به  رسیدن 
است. شهروندان  بین  در  شهرنشینی  فرهنگ  ارتقای  برای  برنامه ریزی  و 
آموزش و توانمندسازی شهروندان برای ارتقای دانش و تقویت مهارت ها، 
مطلوب  رفتارهای  روز،  به  و  اجتماعی  زندگی  صحیح  عادت های  کسب 
جمله  از  شهری  امکانات  از  مناسب  بهره گیری  راه  در  ویژه  به  شهروندی 
ضرورت های مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی قلمداد می شود. 
می توان  آن  وسیله  به  که  است  ابزاری  شهری  مدیریت  داشت  توجه  باید 
توسعه پایدارفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورد. از نظر فرهنگی 
شهر مطلوب عالوه برمدیریت شهری کارآمد نیازمند شهروندان آگاه وآشنا 

به حقوق و وظایف شهروندی است. 
ضروری است که مدیریت شهری برای آگاه سازی عمومی وگسترش 
فعالیت  مختلف  زمینه های  در  شهرنشینی  فرهنگ  وارتقای  مداری  شهروند 

فرهنگی داشته باشد.
 تحلیل وضعیت کنونی نظام شهرنشینی در ایران که از شاخصه های مهم 
آن شهرنشینی شتابان و تراکم بی رویه جمعیت در کالنشهرها است، نشان 
فرهنگی  شهرنشینی  بر  فیزیکی  شهرنشینی  تهران  کالنشهر  در  که  می دهد 

پیشی گرفته و علیرغم شکل گیری کالبد شهری، آثار روح و فرهنگ شهری 
کمتر احساس می شود و این یعنی کالبد بدون روح وجان که حکایت بیشتر 
برای  الزم  پاسخ های  به  دستیابی  منظور  به  پژوهش  این  ماست.  شهرهای 

سؤاالت ذیل می باشد:
- تحلیل فضایی مدیریت یکپارچه شهری و توسعه فرهنگ شهرنشینی در 

تهران چگونه است؟
فرهنگ  توسعه  منظور  به  شهری  یکپارچه  مدیریت  به  رسیدن  راه های   -

شهرنشینی چیست؟

1-2-اهداف پژوهش
بر مبنای مسائل فوق اهداف این پژوهش عبارتند از: 

فرهنگ  و  یکپارچه  شهری  مدیریت  تلفیق  فضایی  تحلیل  و  بررسی   -
شهرنشینی.

- دستیابی به ارتقا و توسعه فرهنگ شهرنشینی از طریق وحدت و هماهنگی 
مدیران شهری  وایجاد مدیریت یکپارچه وکارآمد در سطوح مناطق، نواحی 

و محالت شهر. 
ویژه  به  بخش ها  همه  در  موجود  فرصت های  و  توان ها  از  بهره گیری   -

مشارکت شهروندان در مدیریت یکپارچه شهری.

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش
با توجه به روند افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی و تقدم شهرنشینی 
و شهرسازی، ایجاد بستری مناسب برای رشد وتوسعه فرهنگ شهرنشینی 
توسط مدیران شهری با همکاری و مشارکت مردم الزم وضروری می نماید. 
هر شهری در کنار ساخت فضاها وکالبد شهر نیازمند برقراری روابط معقول  
این  لذا در  با وضع اجتماعی وفرهنگی است  بین محیط طبیعی و فیزیکی 
راستا مدیریت فرهنگی در شهر اهمیت پیدا می کند. در شهرهایی که زندگی 
ماشینی و روابط مجازی منجر به از بین رفتن روابط محله ای و منطقه ای شده 
است؛ خصوصی شدن اوقات فراغت، کاهش ارتباط میان همسایگان و مانند 
اینها دلیل محکمی بر نیاز ضروری شهرها به مدیریت کامل و جامع شهری 

در مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

1-4- روش پژوهش
 این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی انجام گرفته است. 
و  مصاحبه  مشاهده،  کمك  به  میدانی  روش  طریق  از  اطالعات  و  داده ها 
همچنین منابع کتابخانه ای داده ها و اطالعات مورد نیاز جمع آوری شده است. 
ابتدا به منظور مباحث نظری و نظریه های موجود، روش  در این پژوهش، 
تاریخی متکی بر داده های موجود و تحقیقات انجام شده مورد توجه قرار 
گرفته است.این  پژوهش در پی تلفیق دو شاخه مدیریت شهری و فرهنگ 

شهرنشینی است. 

روش گردآوری داده ها
در پژوهش مورد بررسی همچون سایر تحقیقات انجام شده در حوزه 
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از  نظری  چارچوب  بخش های  در  تحقیق  اصلی  اطالعات  انسانی  علوم 
طریق مدارک علمی و کتابخانه ای و مراجع موجود جمع آوری شده است.
اسناد  و  منتشره  منابع  از  که  ثانویه می باشد  اطالعات  نوع  از  اطالعات  این 

کتابخانه اي گردآوری شده است.

1-5-پیشینه پژوهش
فرهنگ  نداشتن  یا  و  نبود  همچون  مسائلی  وجود  و  شهرنشینی  رشد 
شهرنشینی و شهروندی محققان را بر آن داشته است که در زمینه مدیریت 
شهری و چگونگی روند این مدیریت که بتواند توسعه فرهنگی را به دنبال 
پراکنده  به صورت  اما  نگرفته  انجام  ای  گسترده  پژوهش های  باشد،  داشته 

نظریات محدودی ارائه گردیده است. 
مدیریت شهری  در  انجمن شورای محالت  کاربرد  عنوان  با  پژوهشی 
پایدار براساس مشارکت شهروندان که توسط مصطفی مؤمنی، هانیه شمس 
پژوهش  در  است.  گرفته  انجام   2011 سال  در  جوادیان  ومرجان  کوشکی 
فوق به این نتیجه رسیده اند، که انجمن شورای محاّلت که در آن مدیران 
و شهروندان به صورت یکپارچه و هماهنگ تصمیم گیری می کنند موجب 

بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. 
این تحقیق به صورت تجربی است و به طور عمده براساس داده های 
نشان  پژوهش  یافته های  است.  گرفته  انجام  پرسشنامه  و  مصاحبه  و  اولیه 
می دهد؛ انجمن شورای محاّلت در محله های اوین و درکه که به عنوان یکی 
ارتقاء  پایدار شهری تهران است باعث  از نمونه های مشارکت در مدیریت 
کیفیت زندگی در زمینه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی شده است.
حال  در  مهم  گام  یك  ایران  در شهرهای  تأسیس شوراها  اینکه  نتیجه 
حرکت از یك سیستم متمرکز به سیستم برنامه ریزی غیرمتمرکز و مدیریت 
شهری براساس مشارکت شهروندان است. در واقع شورای شهر تهران تشکیل 
انجمن شورای محاّلت را تشویق به مشارکت گسترده ای از شهروندان در 
امور شهری به خصوص در آب و برق شهری کرده است. بنابراین اتکا به 
نهادهای دولتی و اخذ نظرات شهروندان منجر به یافتن یکی از اساسی ترین 
مسائل مهم با استفاده از ایده شهروندان شده است )مؤمنی و دیگران، 20011، 

65 و67 (.
برنامه ریزی  »به سوی رویکردی منسجم در  نام  با  در پژوهش دیگری 
پایدار شهری« شهرها به عنوان نیروی محرکه توسعه پایدار در قاره اروپا با 
بیان اینکه تغییرات اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و نهادی یك شهر به 
شکل روزافزون در هم تنیده می شود، اهمیت پیچیدگی مدیریت شهری و 
سازمان ارائه کننده خدمات را مورد توجه و تأکید قرار داده اند. به عقیده آنها 
مدیریت شهری روند مشارکتی سازمان یافته و مورد حمایت اجتماعی است 
که سودمندان در ترسیم چشم انداز دراز مدت می توانند به گونه ای مطلوب 

و فعال نقش آفرین باشند )روتمنز و آسلت، 2000(.
مطالعات  مرکز  در  که  تحقیقات شهری  و  کاربردی  مطالعات  در طرح 
انجام گرفته، گفته شده است که تدوین  برنامه ریزی شهری وزارت کشور 
نظام مدیریت شهری از جمله مهم ترین اهداف کیفی مندرج در برنامه پنج 
ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی  توسعه  دوم  ساله 

است. از این رو گسترش دامنه مطالعات مدیریت شهری از مؤلفه های بنیادی 
شهری  مدیریت  نظام  ساختار  که  می دهد  نشان  نتایج  می شود.  محسوب 
برای  را  الزم  شرایط  تطبیقی،  مطالعات  افزایشی  روند  با  موجود  وضع  در 
تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام نوین مدیریت شهری فراهم می سازد تا با 
گسترش حوزه های خود در تصمیمات آگاهانه تر اقدام نمایند. )مزینی، 1377(

در پژوهشی با نام ارائه الگوی مناسب تقسیمات شهری براساس مدیریت 
یکپارچه شیوه های مدیریت شهری به سه دسته کلی شامل سیستم غیرمتمرکز 
در نظام های فدرالی، سیستم غیرمتمرکز در نظام غیرمتمرکز و سیستم نظارتی 
باور است که وزارتخانه ها و سازمان های  این  بر  تقسیم شده است. محقق 
زیادی مستقیم و غیرمستقیم در مدیریت شهری دخالت می کنند. وی با اشاره 
هر سازمان  که  اظهار می دارد  به مطالعه ای که درباره مشهد صورت گرفته 
با معیار مورد نظر خود شهر را به منطقه های مختلف تقسیم کرده است و 
برون  راه  و  است  مدیریت گوناگون  معلول  و  بندی  تقسیم  در  ناهماهنگی 

رفت آن مدیریت شهری واحد ویکپارچه است. )نوایی، 1382(
در طرح مطالعاتی نقش و جایگاه برنامه جامع میان مدت در توسعه کالن 
شهرها، شهر مشهد به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد که بخشی از گزارش 
از  شهری  مجموعه  سطح  در  یکپارچه  مدیریت  ضرورت  تبیین  به  تحقیق 
نگاه توسعه عمرانی اختصاص یافته و ناهماهنگی دستگاه های خدمات رسانی 
شهری، سازمان های دولتی و خصوصی، اتحادیه های صنفی و غیره یکی از 
مشکالت اساسی شهر مشهد معرفی شده است و فرآیند شکل گیری مدیریت 
قانون  در  ساختاری  اصالحات  قالب  در  آرمانی  شرایط  در  شهری  واحد 
اساسی، تمرکززدایی سیاسی اداری، تشکیل حکومت های منطقه ای و محّلی 

عملی دانسته شده است. )رهنما و همکاران،1382( 
و  نقش  شناخت  موضوع  با  پایان نامه ای  نیاجامی  اسداهلل   86 سال  در 
جایگاه سازمان های مردم نهاد در جلب مشارکت مردمی به منظور حفاظت 
از محیط زیست شهری ارائه داد که هدف از آن شناخت جایگاه و وضعیت 
سازمان های مردم نهاد در ایران ونقش آن در دستیابی به مشارکت مردم به 
منظور حفاظت از محیط زیست شهری و ارائه راهکار و پیشنهاد در جهت 
بهبود جایگاه و عملکرد سازمان های مردم نهاد به منظور افزایش مشارکت 

مردم برای حفاظت از محیط زیست شهری بود.
در سال 87 مقاله مدیریت محّله و مشارکت مردمی نوشته جمشیدزاده 
قابلیت های سازمان های محّلی  ارتباط  بررسی مسائل مدیریت شهری و  به 
وغیردولتی در اداره امور شهری و امکان استفاده از عدم تمرکز پرداخته وبا 
ارائه راهکارهایی برای توسعه شهرداری ها به بررسی و تحلیل محصوالتی که 
شهرداری ها به عنوان کاالی ویژه در اختیار شهروندان قرار داده اند پرداخته 
است. نتیجه این شد که مدیریت محله در اداره امور شهر و تصمیم گیری ها 

در ارتباط با مشارکت مردمی نقش بسزایی دارد.

2- مبانی نظری پژوهش
2-1- مدیریت واحد و یکپارچه شهری

 امروزه محیط کنوني شهرها و ضرورت توسعه و تعالی آنها، بسیاري 
و  پویا  پیچیده،  نقش های  دارای  تا  وادار مي سازد  را  نهادها  و  از دستگاه ها 
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گوناگونی باشند. در این میان، بی تردید مرزهای سنّتی از بین رفته، وظایف 
ناگزیر  مطلوب،  خدمات رسانی  برای  و  آمیخته  درهم  مختلف  دستگاه های 
دارای برهم  کنش و وابستگی بسیاری می شوند. در چنین شرایطی، دستگاه ها 
و سازمان ها باید از رویکردهای مناسبی به منظور ایجاد هم افزایی به عنوان 
یك مؤلفة راهبردي مهم استفاده کنند. »مدیریت واحد شهری« یکی از آن 

رویکردهاست.
دو  که  می کند  استدالل  وسطایی  قرون  شهرهای  کتاب  در  پیرن  هنری 
مشخصه در توسعه یك فرهنگ شهری نقش اساسی داشتند: طبقه سرمایه دار 
استقالل  امر  دو  به  دستیابی  برای  تجارت  به  طبقه  این  که  متوسط  طبقه  یا 
سیاسی از صاحبان قدرت فئودالی غیرشهری و ثروت وابسته است و یك 
سازمان همگانی از شهروندان که برای رهایی شهر از کنترل لردهای فئودال 

یا مقامات مذهبی، یکپارچه سازی شهری الزم را ایجاد کند.1 
به عقیده علیرضا دبیرعضوشورای شهر تهران مدیریت یکپارچه شهری 
به دنبال حل کردن یا کاهش دادن تفرقه های موجود در نظام مدیریت شهری 
است که این هماهنگی از طریق نزدیکی دیدگاه ها، یکپارچه کردن سیستم ها 

و عملکردها وکارآمد کردن فرآیندها به دست می آید.
امور فرهنگی شهرها الزم است که حتی المقدور کلیه  برای ساماندهی 
فعالیت های فرهنگی شهر تحت یك مدیریت واحد اداره شود تا از موازی 
کاری های احتمالی و نیز کم کاری در برخی از اموردیگر  جلوگیری شده 
و همواره دستگاه یا دستگاه هایی پاسخگوی مسائل فرهنگی شهر باشند و 
طوری نباشد که بدلیل تداخل مسئولیت های مشابه، کسی از زیر بار مسئولیت 

آن شانه خالی کند! 
خوشبختانه مدتی است که مقوله مدیریت واحد شهری از سوی  دولت 
در حال پیگیری است و در این میان، محوریت کار را به عهده شهرداری ها 
گذارده اند که الزم است برای تحقق این امر ساز و کار و امکانات الزم را نیز 
در اختیار شهرداری ها قرار دهند وگرنه با امکانات و توان فعلی شهرداری ها، این 

امری نشدنی است.
در  کشور  سراسر  اسالمی شهرهای  فعال شدن شوراهای  به  توجه  با   
سال های اخیر و گستردگی دامنه اختیارات و فعالیت آنها، نقش تعیین کننده 
آنها در عینیت بخشیدن به مبحث مدیریت واحد شهری غیرقابل انکار است.2 
حرکت به سوی این نقطه مطلوب نیازمند اقداماتی وسیعی در ساختارهای 
قانونی، مدیریتی وفرآیندهای حاکم بر مدیریت شهری کشور است که نقطه 
شروع آن را می توان واگذاری اختیارات بیشتر و باال بردن توانایی مدیریت 

شهری در کنار توجه به امر شهروندمداری دانست.3

مراحل استقرار سازمان مدیریت یکپارچه شهری
از عواملی که می توانند نقش مهمی را در رسیدن به مدیریت مطلوب 
شهری ایفا کنند باید به سیستم درآمد پایدار، ثبات مدیریت شهری، توانمندی 
نیروی انسانی، تقویت نهادهای هماهنگ کننده سازمان ها و همچنین بهره گیری 

از مشارکت شهروندان اشاره کرد.
از  ابعاد مختلف زندگی شهری   مدیریت واحد شهری و نقش آن در 
به یك توسعه موزون  بحث های مهمی است که می تواند ما را در رسیدن 

شهری  مدیران  شهر  یك  کردن  فرهنگی  برای  رساند.4  یاری  هماهنگ  و 
باید دست به دست هم دهند و در لوای مدیریت واحد شهری در خدمت 
که  دارد  زیادی  مطالبات  فرهنگی  مردم  با  فرهنگی  شهر  یك  باشند.  مردم 
برای  و  نمی یابد  جّدی  جایگاه  شهری  واحد  مدیریت  بدون  مطالبات  این 
ارتقای فرهنگ شهری به تنهایی توانایی ندارد. درصورت وجود اعتماد میان 
افزایش  اهدافشان  کردن  پیاده  در  مدیران  توان  شهری  ومدیران  شهروندان 

می یابد5. 
و  ماست  نیاکان  تمدن  نشانگر  که  تاریخی  کهن  آثار  صیانت  و  حفظ 
آن  وانجام  است  برنامه ریزی  نیازمند  ابنیه  دیگر  و  موزه ها  مساجد،  احداث 
ایران  در  دارد. مدیریت واحد شهری  پی  را در  فرهنگ شهرنشینی  ارتقای 
به حفظ و  باید  بیندیشد  به موضوع گردشگری و توسعه آن  آنکه  از  بیش 
انسجام اجتماعی وفرهنگی شهرتوجه کند و میزان مشارکت و همکاری مردم 

را در اداره شهرتوسعه دهد.6

2-2- ناهماهنگی بین سازمان ها در شهر تهران 
در شهرهای ایران به دلیل شکل گیری سیستم متمرکز حکومتی و سیستم 
بخش اداری در کلیه سطوح ملی، منطقه ای و محلی تعداد مراکز تصمیم گیری 
ارائه  و  دستگاه ها  وظایف  شدن  پاره پاره  موجب  امر  این  و  یافته  افزایش 
خدمات با باالترین قیمت ها برای کنترل و نظارت بر چنین دستگاه هایی شده 
این میان جهت گیری در مدیریت شهری است که وجدان های  است و در 
برنامه ریزی و مدیریت  )کنفرانس  بیدار و آگاه شهری را جریحه دار کرده است 
شهری، اسفند 1385(. ناهماهنگی موجود در مدیریت شهری، اداره شهر تهران 
را با مشکل روبه رو کرده است. در حال حاضر، امر مربوط به آب، برق، گاز، 
تلفن، بهداشت، مسکن و سایر امور تصمیم گیری برای ارائه خدمات شهری 
بعضًا ناهماهنگ صورت می گیرد و پایتخت حداقل در 20 سازمان مختلف، 
متولی مشخصی ندارد. شوراهای وزارت کشور ضمن تأکید بر جّدی بودن 
دولت در واگذاری برخی امور اجرایی، 23 وظیفه قابل واگذاری به تدریج 
وتوسعه  رشد   .)1385 تهران،  )شهرداری  نمود  خواهد  واگذار  شهرداری ها  به 
فرهنگی هرجامعه مدیون مدیریت مدبرانه و مقتدرانه ای است که بتواند با 
اعمال مدیریت فرهنگی جامعه را از مرحله ای محدود و نامناسب که فضای 
بالندگی و  تنفس فرهنگی را تنگ کرده عبور دهد و افراد آن جامعه را به 
توسعه برساند. اگر چنین مدیریتی در جامعه وجود نداشته باشد طبعًا نباید 

انتظار شکوفایی فرهنگ ومقوالت فرهنگی را داشت.
 از آنجا که بخش عمده مشکالت و نابسامانی های موجود در اداره شهر 
حاصل عدم توافق یا بی توجهی شهرنشینان به شیوه های عقالنی زندگی در 
شهر است باید فرهنگ شهری را آموزش داد واین کار با مدیریت کارآمد و 

دقیق بر منابع فرهنگی شهر امکان پذیر است. 
دستگاه های  میان  هماهنگی  ایجاد  نیازمند  شهری  برنامه ریزی 
تصمیم گیرنده در حوزه فرهنگی واجتماعی است، یعنی شهرداری ها و دیگر 
الزمه  و  هستند  فرهنگی  برنامه های  در  تجربیاتی  دارای  که  سازمان هایی 
رفتار  اصالح  سازمان ها،  بین  موجود  تفرقه های  و  ناهماهنگی  بحران  حل 

شهروندان و وجود فرهنگ مناسب شهرنشینی است.7 
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مدیریت واحد شهری برای رونق بخشیدن به فعالیت در شهر تهران باید 
تسهیالت ایجاد کند و مانع از فرسودگی، تخریب و هرز رفتن منابع فرهنگی 
و تاریخی موجود در شهر شود. مدیریت واحد شهری باید ساز و کارهایی 
را در این مورد طراحی کند که عالوه بر تولید درآمد و سود، شهروندان را به 
گونه ای هدایت کند تا میان کسب منفعت بیشتر و یا حفظ هویت تاریخی و 
فرهنگی یکی را فدای دیگری نکنند و افزایش احساس تعلق آنان به شهر و 
منابع موجود  در آن را ایجاد نمایند، زیرا مردم نباید تنها در فکر سود بردن 
از منابع شهر باشند بلکه باید با شهر و سیمای آن و فضاهای عمومی موجود 
در آن رابطه احساسی و شناختی برقرار کنند و عناصر مادی شهر برایشان 

بخشی از هویت و معنای زندگی را تشکیل دهد.8

مخابرات  و  برق  آب،  سازمان های  بین  ناهماهنگی   -1-2-2
در حفاری ها

شرکت مخابرات در اوایل اسفند ماه 1384، براي چندمین بار در سال هاي 
اخیر، پیاده روي خیابان 16 کوي نصر را کندند و پس از انجام کار، آن را رها 
لوله گذاري، سطح  براي  ماه بعد شرکت فاضالب  کردند و رفتند. یکي دو 
خیابان را حفاري کردند و پس از اتمام کار رفتند و مازاد خاک را هم جمع 
مرداد 1385  تاریخ 25  در  ماه ها،  از  مأمورین شهرداري پس  نکردند!  آوري 
لکه هاي خیابان را مرمت و پیاده روها را نیز آسفالت کردند. درست پنچ روز 
بعد از لکه گیري و آسفالت، مأمورین برق کار حفاري را در سرتاسر خیابان 
مذکور و پیاده روها و سایر خیابان هاي فرعي کوي نصر آغاز کردند و عملیات 
هنوز ادامه دارد!  در سنوات اخیر رسم شده است که پیاده روهاي فرش شده 
با سنگ یا موزائیك، بعد از حفاري ها، با آسفالت پوشانیده مي شود و مناظر 
نازیبایي را به وجود مي آورد؛ درست است که سطح پیاده رو جزء خیابان و 
متعلق به شهرداري است ولي آیا انصاف است پیاده رویي که به وسیله ساکنین 
به صورتي زیبا فرش شده است توسط سازمان مسئول زیباسازي شهر به این 

شکل زننده درآید؟ )بانک اطالعات نشریات کشور، 1386(.

نمودار)1(: سازوکار روابط شهروندی و مديريت شهری

خود  شهری  مشارکت  سازمانی،  مدیریتی  الگوی   -3-2
جوش، الگوی سازمانی مشارکت شهری سازمان یافته

به  بیشتری  وزن  آن  وارکان  شهری  مدیریت  نظام  ما  امروز  جامعه  در 
الگوی سازمانی مشارکت شهری سازمان یافته داده اند. با الگوی خودجوش 
الگوی  مقابل  در  شهروندی  مشارکت  و  مؤثر  سیستم  عنوان  به  مشارکت 
سازماندهی شده مشارکت، مانند شوراهای شهر یا محّله می توان در راستای 
مشارکت  کرد.  تالش  مردمی  و  خودجوش  مشارکت  در  فرهنگ سازی 
مردمی در اداره امور شهری باعث بهبود کارایی، تخصیص هزینه به سوی 

اولویت های اجتماعی و پروژه های زیربنایی می گردد.9
باعث  می باشد  امور  اداره  در  زدایی  تمرکز  نوعی  که  مردمی  مشارکت 
اجتماعی- سیاسی  برابری و تحقق عدالت  عامل  انسانی و  توسعه  افزایش 

خواهد شد.
تصمیم گیری های  جریان  در  ویژه ای  جایگاه  از  غیردولتی  سازمان های 
امور  تا  اقتصادی  فرهنگی،  مسائل  از  آنها  نفوذ  سطح  و  برخوردارند  مّلی 
از  دور  به  غیردولتی  سازمان های  است.  رسیده  ومشورت دهی  بشردوستانه 
از  را  ابزاری می باشند که می توانند اطالعات  بهترین  بوروکراسی هستند و 

کوچك ترین اجزای جامعه دریافت و ساماندهی و طبقه بندی نمایند.

2-4- رسانه و به ویژه سینما ابزاری برای توسعه فرهنگ شهرنشینی
رسانه ها به عنوان گسترده ترین ابزار آموزش و آگاهي بخش در توسعه 
فرهنگ زندگي شهري همچنین رکن اصلی ارتقاء فرهنگ شهرنشینی هستند 

و مي توانند از سالمت اجتماعي شهروندان محافظت کنند.  
آن  و  بردارد  در  مهم  پیامد  یك  همواره  مدرن،  به  سنتي  جوامع  گذار 
گسترش روزافزون پدیده شهرنشیني است. جوامع در حال توسعه به میزانی 
که به سوي مدرنیسم حرکت مي کنند، درگیر زندگي شهري نیز مي شوند و 
هرروزه نمودهاي متعددي از الگوهاي زیستي به این جوامع وارد مي شود. 
نکته حائز اهمیت براي ما در همین نکته نهفته است چرا که الگوهاي زندگي 
شهري غالبًا الگوهایي غربي اند و از این منظر یك فرهنگ زیستي را با خود 

به همراه مي آورند. 
بدین ترتیب در جوامع در حال توسعه هم الگوهاي سالمت اجتماعي 
سنتي وجود دارد و هم الگوهاي جدید غربي و اساسًا خصلت جوامع در 
حال گذار در همین دوگانگي نهفته است. جامعه در حال توسعه نه هنوز 
الگوهاي سنتي خود را کاماًل رها کرده است و نه کاماًل درگیر زندگي مدرن 
مناسب سازي  در  مهمي  نقش  مي توانند  شهروندان  که  آنجا  از  است.  شده 
محیط شهري ایفا کنند، لذا اولین گام اساسي در اعتالي فرهنگ شهرنشیني، 
باید  شهر  هر  ساکنان  است.  شهروندان  به  بخشیدن  آگاهي  و  اطالع رساني 
بدانند که شهر محل سکونت آنها قابلیت طبیعي رشد و نمو چه گیاهان و 

درختاني را دارد.
 همچنین وارد کردن گیاهان غیربومي و ایجاد فضاهاي رشد مصنوعي 
براي آنان چه ارتباطي با محیط برقرار خواهد نمود.در مقابل مفهوم شهروند، 
از  از آداب شهرنشینی و اطالع  به دور  شهرنشینی وجود دارد وکسانی که 
شرایط زندگی شهری تنها در شهر سکنی می گزینند به اصطالح شهرنشین 
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انسانی  شهری  ساخت  و  فرهنگ سازی  رهگذر  در  سینما  می شوند.  نامیده 
راستای  در  آن  از  می توان  و  است  هنری  فرهنگی  آثار  تأثیرگذارترین  از 
فرهنگ سازی بسیاری از مسایل شهری و آموزش نحوه استفاده از خدمات 
شهری و در عین حال اطالع رسانی درباره حقوق شهروندی استفاده کرد 

)خبرگذاری صدا و سیما، آذر89(.
کردن  درگیر  برای  فرصتی  موضوعی،  سینمایی  برگزاری جشنواره های 
ذهن فیلمسازان پیرامون مسایل شهری است. فیلمسازان باید به اهمیت نقش 
سینما در ترویج فرهنگ شهرنشینی پی ببرند و جشنواره فیلم شهر فرصتی 
برای تأمل بیشتر هنرمندان سینمایی در قالب های مختلف درباره فیلم شهری 

با پیام اخالقی است.
با  ناخواسته  یا  فیلم ها خواسته  کرد:  عالی سینما تصریح   عضوشورای 
انسان  تحقق  در  یادشده  ظرفیت  از  باید  این رو  از  ارتباطند  در  شهروندان 
شهری و شهر انسانی استفاده و برای جلب مشارکت حداکثری مخاطبان در 

رفع معضالت شهری استفاده کرد.

3- نتیجه گیری
چالش  مختلف،  دیدگاه های  ارائه  ضمن  برآمدیم  درصد  مقاله  این  در 
فرهنگی پیش روی شهرنشینی و مدیریت شهری را در کشور و به خصوص 

کالنشهر تهران مورد بررسی قرار دهیم.
به تحلیل فضایی مدیریت یکپارچه  اول که مربوط   در راستای سؤال 
اینکه  به  توجه  با  است  تهران  شهر  شهرنشینی  فرهنگ  توسعه  و  شهری 
بخشی  و  می گردد  فرهنگی  توسعه  و  رشد  موجب  زیبا  و  منظم  فضاهای 
تهران را کاهش می دهد، مدیریت یکپارچه  از  مسائل و مشکالت شهری 
به منظور هماهنگی و زیبایی فضاهای شهری در شهر تهران بیشتر باید مد 

نظر قرار گیرد. 
سازمان ها  ناهماهنگی  از  ناشی  تهران  توسعه شهر  و  اینکه رشد  نتیجه 
بیشترین  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  محیطی  زیست  ناگوار  پیامدهای 
و  برق  آب،  سازمان های  که  است  حفاری  به  مربوط  امور  در  ناهماهنگی 

مخابرات دارای بیشترین ناهماهنگی می باشند.
طبق بررسی های انجام شده مناطق جنوبی شهر تهران بیشترین ناهماهنگی 
را دارا هستند و مناطق شمالی کمترین ناهماهنگی. بنابراین متناسب با رشد 
دارد.   وجود  شهرنشینی  فرهنگ  شکل گیری  فقدان  تهران  در  شهرنشینی 
هماهنگی معقولی بین ساخت فضاها وکالبد شهر و محیط طبیعی و فیزیکی 
ایجاد  بحران  این  حل  والزمه  ندارد  وجود  وفرهنگی  اجتماعی  وضع  با 
هماهنگی میان دستگاه های تصمیم گیرنده و اصالح رفتار شهروندان و وجود 
فرهنگ مناسب شهرنشینی است.بنابراین ضرورت رویکرد انسان شناسانه و 
برنامه های  توسعه  طریق  از  رویکرد  این  کردن  نهادینه  و  شهر  به  فرهنگی 
علمی و فرهنگی و یافتن پدیده های بیماری زا وتالش برای یافتن راه حل های 
نزدیك و درونی برای از میان بردن این مشکالت راهی است که برای رسیدن 

به فرهنگ شهری باید طی کرد.
امروزه اداره امور شهرتهران از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است و 
همین امر، ضرورت تجدید نظر کلی و جّدی ای را در نحوه اداره شهر ایجاب 

می نماید. لذا برای باالبردن بازدهی کار و افزایش رضایت مندی شهروندان از 
خدمات ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی، الزم است ضمن هماهنگی بیش 
از پیش کلیه دستگاه های اجرایی بهنگام ارائه خدمات، بسوی مدیریت واحد 
شهری گام برداشته و همزمان با انجام این مقدمات، زمینه های جلب مشارکت 
شهروندان نیز بیش از پیش فراهم آید. به مرور زمان فرهنگی بر جامعه حاکم 
شود که شهروندان، شهرها را قسمتی از هویت خود دانسته و نسبت به مسایل 
مرتبط به آنها احساس مسئولیت نموده و در تمامی عرصه های کاری مربوط به 

امور شهر خود حضوری فّعال و پویا داشته باشند.
بنابراین مدیریت شهری در صورتی می تواند موفق باشد که از پایین ترین 
سطح تا باالترین سطح آن یعنی از مدیریت شهری، مناطق، نواحی و محالت، 
الیه های سیاست گذاری و تصمیم گیری وجود داشته باشد. لذا برای مدیریت 
اتخاذ رویکرد سیستمی و  مهمترین شرط روش شناسانه،  یکپارچه شهری 
کل نگر نسبت به مؤلفه های توسعه شهر و برقراری انسجام نظام یافته در 
هر زمینه جغرافیایی و عملکردی است که تحقق چنین شرطی در قالب یك 

رویکرد استراتژیك به مدیریت شهری است.

4- راهکارها و پیشنهادها
- چنانچه فرهنگ شهرنشینی و شهروندی خود را باتمام مشکالت شهری 
موجود باال برده و تقویت کنیم قادر خواهیم بود مبالغ کالن را در جای خود 

هزینه کنیم تا مشکالت موجود به حداقل برسد.
- جهت ارتقای فرهنگ شهرنشینی، مدیران باید به موازات تالش برای حل 
مشکالت شهری، به مقوله مهم مهندسی مطلوب و روابط انسانی بپردازند و 
عالوه بر استفاده از تجربه مشترک شهرهای دنیا توجه خاص به روح انسان ایرانی 

مسلمان و ویژگی  هایی که دارای پیشینه غنی فرهنگی است مبذول نمایند.
-رویکرد توانمندسازی و مشارکت محّلی براساس الگوی نیازهای اساسی 
توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محّلی برای ارائه خدمات اجتماعی از 

اهداف توسعه ای دولت به شمار می رود )بند5 ماده 194 قانون برنامه سوم(.
منافع  همسویی  و  اقتصادی  فعالیت های  طریق  از  مشارکت  فرهنگ   -1

اجتماعی ایجاد شود.
2- بستر مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی مهیا شود.

3- در نظام مدیریت شهری انسجام و هماهنگی به عمل آید.
4-شورای شهر نماینده مردم است و باید بتواند هماهنگی بین بخش عمومی 

و دولتی را برقرار نماید.
5- فرهنگ سازی در مقوله شهرنشینی در بخش های مختلف باید از سنین 

کمتر انجام شود.
6- از رسانه ها برای آموزش و ارتقاء فرهنگ شهرنشینی استفاده گردد.

7- مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی به منظور همکاری در مدیریت شهر 
جلب شود.

8- اندیشه پیشنهاد ستاد ارتقای فرهنگ شهرنشینی و تصویب آن و وظایفی 
از  است  تعیین شده  آن  برای  آموزش های حقوق شهروندی  در جهت  که 
باعث  بسیار  و...  ترافیك  رفتاری،  مهارت های  فرهنگی،  آموزش های  جمله 

دلگرمی است.
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