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چکیده
امروزه شهرها به عنوان مکانهای زیست بشر آنچنان جایگاهی یافتهاند که توسط مطدیریتی مسطتاد اهامه مطیشطوند هم ایطر ماسطتا
شهرها ،نیازمند مدیریتی هستند که بتواند زمینه امتااء کیفیت زندگی ساکنیر شهری ما هم ماستای توسعه پایدام شهری فراهم آومه
بدیر ترتیب هولت های محلی به عنوان تنها نهاههای محلی موجوه هم شهر که امتباط نزهیکی با زندگی شطهروندان شطهری هامنطد،
میتوانند ناش بسیام مؤثری هم توسعه پایدامِ شهری ایفا نمایند بدیر ترتیب پژوهش حاضر با موش توصیفی -تحلیلی به هنبال تبییر
ناش هولتهای مح لی هم توسعه پایدام شهری و هم ماستای آن امئه مدلی مفهومی جهت توسطعه پایطدامِ شطهرهای ایطران مطیباشطد
نتایج تحایق حاکی از آن است که موی آومهن به توسعه پایدام شهری هم جهطت سطانتر شطهر پایطدام و شطهروند سطالم هم ایطران،
ضرومیست (بهداشت ،کیفیت زندگی و پایدامی محی و سطممت شطهروند هم اولویطت ااطداماو هولطتهطای محلطی هم ماسطتای
مدیریت شهری مد نظر ارام گیره تا بتوان بسیامی از معضمو شهری ما مفع نموه و هم ماستای آن توسعه پایدام شهری ما هم فضای
شهرهای ایران مهیا سانت

واژگان کلیدی :مدیریت شهری ،توسعه پایدار شهری ،دولتهای محلی ،شهرهای ایران
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مقدمه
ارزیابی ساکنان از محیطهای سکونتیشان بر میزان جذب و نگهداشت جمعیت در بافتهای شهری مؤثر است و به
عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر حرکات جمعیتی درون شهری مطرح میشهود در واعهر رفتارههای فیهایی
انسان از ارزشها و معیارهایی ک در زمانهای مختلف مطرح شدهاند ،تأثیر میپذیرد بهدی ترتیهک کیتیهت زنهدگی
متهومی است ک برخی آن را با ارزش ههای مبتتهی نریهر شهادی ،موف یهت ،سهشمتی مشهادکامی ،کامیهابی ،با نهدگی،
شایستگی] و رضایتمندی مرتتط دانست و آن را متهومی معرفی نمودهاند ک برای درک افراد از اثراتی ک حوادث و
یا تجربیات ،بر زندگیشهان مهیگذارنهد تأثیرگهذار مهیداننهد ( )Amanpour et al., 2017:142در سهالههای اخیهر
متخصصان شهری ب ای نکت توج نمودهاند ک پایداری ب متهوم خاص چ کاربردی در ا گوهای شهری مهیتوانهد
داشت باشد ( )Mohitara et al., 2018:362ذا ایده توسع پایدار شههری از دددده ههای زیسهت محیطهی و بهرهم
خوردن تعادل میان انسان و محیط طتیعی و همچنی تخریک محیط زیست طتیعی ،توسهط نهنعت اسهت اگهر چه
توسع پایدار ایده جدیدی نیست ،اما نگرانیهای علمی فزایندهای را درباره اثرات شهرنشینی منعکس میکند از ای -
رو ،امر وزه بسیاری از شهرها ،ب ویژه کشنشهرها در کشهورهای در حهال توسهع و جههان سهوم بها مسها ل زیسهت
محیطی؛ مانند (آ ودگی هوا ،آب ،رشد پسماندها و ) از ای دست مواج هستند ک نتیج آن تخریک محیط زیست
نسل حاضر و آینده است ب طور مشخص بیتوجهی ب مسا ل توسع پایدار از سوی شهروندان از یک طرف و بهی-
توجهی آنان ب ظایف خود در عتال محیطزیست و همچنی بیتوجهی ب ای انل در برنام ریزی مدیریت شهری از
عوامل تشدید کننده میباشد بر ای اساس ،توسع پایدرا شهری ،نرامات فیایی و محیطهی را بهرای زنهدگی فهراهم
میکند ک خطرات محیطی کاهش مییابد ،دسترسی ب منابر و فرنتهای شههری را فهراهم مهیسهازد و مشهارکت
شهروندان را مح ق میکند ای متهوم ن یک وضعیت تمام شده ،بلک پروس ای است ک ب وسیل آن ،همه عنانهر
زندگی شهری برای افزایش شادی و سشمتی انسان در کنار هم عرار دارند بر ای بنیهاد ،توسهع پایهدار شههری یهک
متهوم جدید نیست ،بلک یک نسخ جدید از شهر ایده آل است ()Parvin & Kalantari., 2014:9
شهرها ب عنوان مهمتری سکونتگاههای زیست انسان ،نیازمنهد اداره شهدن هسهتند آنهها بهر اسهاس بعهد فیهایی،
جمعیتی و کارکردی دارای پیچیدگی های خانی در اداره امور عمومی هستند از ای رو ،توسع فزایندهی شهرگرایی
مدرن در ابعاد مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اعتصادی ،خدماتی و ارتتهاطی ،پیچیهدگی اداره شههر را میهاعف
کرده است ( )Carr & et al ,1964:909در ای راستا ،روند سریر شهری شدن گستره وسیعی از فیاهای جغرافیهایی
ایران ،با تع ادل بنیادی در اکبر شهرها ،ب ویژه در کشنشهرها همراه نتوده است ت ریتاً از نرر هم کارشناسان پدیهده-
هایی مانند اسکان دیررسمی ،حاشی نشینی ،محشت خودرو از پیامدهای ایه توسهع شههری بهیرویه بهوده اسهت
( )Khakpour et al., 2009:57در ای راستا توج ب مدیریت شهری ب عنوان ابهزاری که به وسهیل آن مهیتوانهد
توسع پایدار فرهنگی ،اجتماعی و اعتصادی را ب وجود ،عابهل توجه اسهت در چنهی فرآینهدی دو هت محلهی به
خصوص شهرداریها در شهر میتوانند با عنوان کارگزاران محلی ب بهتود مناستات اجتماعی شهروندان کمهک کننهد
( )Seiedbaigi et al., 2018:288از ای رو ،وظابف کنونی مدیریت شهری (نرف نرر از تنوع و اخهتشف در نرهام-
های اجتماعی و سیاسی گوناگون) تنها محدود ب مواردی از عتیل برنامه ریهزی ،خهدماترسهانی ،مهدیریت فرهنه
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محلی ،انجام پروژههای عمرانی و نمیشود بلک جهتدهی فعا یهتههای شههری و ترسهیم چشهمانهداز شههر در
راستای دستیابی ب توسع پایدار از جمل مهمتری وظایف مدیران شهری بشمار میرود ذا یک مهدیریت شههری
باید بتواند در دنیای رعابتی ن اط عوت و ضعف شهر خود را شهناخت و در نهدد ت ویهت مزایهای رعهابتی آن برآیهد
( )Lotfi et al., 2009:105ب هر روی امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافت اسهت شههرها مهدیریت
می شوند تا بتواند رفاه و آسایش شهروندان خود را تأمی کنند مهدیریت شههری دارای تشهکیشت وسهیعی اسهت و
ن ش مهمی در موف یت برنام ها و طرح های توسع شهری و همچنی رفر نیاز جمعیت ،جریان عتور و مرو در شهر،
 ،اعتصاد ،تأسیسات زیربنایی و امبال آنها بهر عههده دارد ( Shia.,

رفاه عمومی ،مسک  ،کاربری زمی  ،تتریح ،فرهن

 )2003:47هدف مدیریت شهری ،ارت اء شرایط کار و زندگی جمعیت ساک  ،در عا ک اعشار و گهروهههای مختلهف
اجتماعی و اعتصادی و حتاظت از ح وق شهروندان ،تشویق ب توسهع اعتصهادی و اجتمهاعی پایهدار و حتاظهت از
محیط کا تدی است ( )Saiednia., 2003:46با ای تتاسیر اگر اندک زمانی پای از ای زیستِ جهان بهرکنیم و از بها
ب شهرهای ایران بنگهریم ،پرسهشههای بسهیاری نهنمهان را برمهینگیزانهد که چهرا در برخهی از شههرهای ایهران
شهروندانشان «با نده ،شادکام؛ شهرهای زیسهتپهذیر» و در برخهی دیگهر شهروندانشهان «بازنهده و ناکهام؛ شههرهای
ناپایدار» با رویکرد بیان شده در ای پژوهش سعی شده است ضم بررسی توسع پایدار شههری و جایگهاه دو هت-
های محلی در توسع پایدار شهری ،ا گویی متهومی نو در توسع پایدار شهرهای ایران ارا گردد تا در آینده ساکنان
شهرهای ایران در فیایی ب سامان 7زیست کنند
دولتهای محلی
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توسعه پایدار
شهری

ارئه الگویی نو جهت توسعه
پایدارِ شهرهای ایران

)Figure (1) The conceptual model of research Source: (Authors., 2019

زم ب نکر است پژوهش حاضر از نوع تح ی ات «بنیادی نرری» است و متناسک با راهترد کیتی ،از روش تح یق
تونیتی -تحلیلی بهره گرفت شده است در ای راستا ،در ای تح یق سعی شده است عشوه بر تصویرسازی آنچ در
زمین ن ش دو ت های محلی در توسع پایدار شهری وجود دارد ب تشریح و تتیی متهوم آن پرداخت شود و در
نهایت ا گویی نو در جهت توسع پایدار شهرهای ایران ارا گردد در ای نوشتار برای گردآوری و فیشبرداری آن
از اطشعات کتابخان ای ،اینترنتی استتاده شده است
بنیادهای مفهومی پژوهش
«یکی از بحرانهای شکل گرفت در میان علوم ،آشتتگی متاهیم است ذا ب نرر میرسد ای آشتتگی در ایران بیشتر
از سایر ن اط جهان است بدی ترتیک منرور از آشتتگی درهمتنیده شدن متاهیم در یکدیگر است ک درک متهوم
 -7سامان «»welfare؛ همچنی سامان عشوه بر ب زیست معنای دیگری هم میدهد ک عتارتنداز :شادکامی ،کامیابی ،رفاه ،آسایش ،سعادت ،نرم ذا اگر جغرافیدانان در
پی تح ق هدف دایی علم جغرافیا باشند ،تمام ساکنان مزیستِ جهانی] «کامیاب و شادکام» خواهند شد
« -5بودن یا نتودن ،مسئل ای است» ای جمل را همتلت ب زبان آورد یک روز روی زمی ب ای طرف و آن طرف میرویم و روز دیگر وجود نداریم اما باید گتت؛
مسئل انلی بودن یا نتودن نیست یا ب طوری دیگر تمام مسئل نیست حتی مسئل ای هم نیست ک ما چ هستیم یا کیستیم و از کجا آمدهایم حتی ای روزها مسئل ای
نیست ک چرا درگیر کارهای تکراری شدهایم پس مسئل انلی چیست؟ مسئل انلی ای است ک گذشتگان ما چگون زیست اند 5و عرار بر آن است ک ما چگون
زیست کنیم 5ب عتارتی بهتر میتوان گتت :مچگون زیست ] در ای «زیست جهانی؛ زیست شهری» مسئل انلی ماست
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آن را برای خوانندگان مشکل مینماید و زمین آن را ب وجود میآورد ک هر شخص ب تعتیری آن متهوم را معنی
نماید» ( )Mottaghi & et al, 2019:132بر ای متنا در عسمت حاضر تشش خواهد شد ،ب نورت بنیانی ب متاحث
پای ای (شهر و شهروندی ،مشارکت و مشارکت مردمی ،مدیریت شهری ،توسع پایدار شهری و دو ت محلی) ک
ساختار پژوهش حاضر را شکل میدهد ،اشاره شود
شهر و شهروندی
ریش واژه شهر از واژه خشتر یا خشتهر در اوستا آمده است و در دو معنای "شهر" و "نگهتان شههر" به کهار رفته
است ک یگانگی ن هش ایه دو پدیهده را در وظیته ای مشهترک نمایهان مهی کنهد ایه واژه در فهرس هخامنشهی و
سانسکریت ب معنای کشور آمده است و ب معنای پادشاهی و توانهایی یها سهلطنت و اعتهدار نیهز بکهار رفته اسهت
( )Purdavood., 1976:25درباره شهر تعاریف بسیار گوناگونی شده است و هر یک از متخصصی از دیدگاه خود ب
تعریف شهر پرداخت اند از ای رو ارا یک تعریف جامر و کامل از شهر بسیار مشکل می باشد ک مورد توافق همگان
عرار گیرد ذا ،برای روش شدن موضوع ب تعریف شهر از دیدگاه علوم مختلف پرداخته مهی شهود گهاهی اوعهات،
شهر بر اساس فرهن

شهری (تعریف فرهنگی) ،گاهی بر اساس کارکرد اداری (تعریف سیاسهی -اداری) ،گهاهی بهر

اساس افراد شادل در بخش دیر کشاورزی (شاخص اعتصادی) و گاهی بر اساس تعداد جمعیت (شهاخص جمعیهت
شناختی) تعریف میشود ( )Sharepoor., 2012:9طی ده های اخیر اندیشمندان علوم جغرافیهایی ،جامعه شناسهی،
اعتصاد ،جمعیت شناسی و دیگر دانش ها ،تعاریف متعددی برای شهر ارا کهردهانهد جامعه شناسهان شههر را محهل
تمرکز جمعیت ،ابزارهای تو ید سرمای و برآورده شدن نیازهای متنوع ساکنان آن می دانند ک ت سیم کار اجتماعی نیهز
در آنجا نورت می گیرد مورخان ،شهر را با توج ب عدمت آن تعریف می کنند جمعیتشناسان نیز تعهداد جمعیهت
یک مرکز را مشک شهری بودن آن منط می دانند بر ای اساس مشک تشخیص شهر در کشورهای مختلف متتهاوت
است؛ برای مبال ،در فرانس مشاب آ مان ،جمهوری چک و ترکی  5هزار نتر سکن مشک تعیی شهر است در ایا ت
متحده و مکزیک  5222نتر ،در هلند و یونان  2هزار نتر و در ایر ند  7222نتر معیار شهر یا روستا بودن یهک منط ه
است ( )Nazarian., 1999:15از دیدگاه اعتصادی شهر را میتوان ای گون تعریف کرد :شهر محل فعا یت گروههای
ناهمگ اجتماعی است ک شغل بیشتر آنها دیر کشاورزی است ( )Papoli Yazdi & Rajabi., 2003:52و یها شههر
بخشی از یک کشور و یا جزیرهای درون آن است ( )Moier., 2013:238ب عتارتی شهر بسهتر مطا عه پدیهدههها و
آزمایشگاه جامع شناسی است ( )Rabbani., 2006:55اما در نهایت شهر را میتوان از دید جغرافیها و ریشه شناسهی
ای گون تعریف نمود؛ شهر پدیده جغرافیایی است ک از برایند انسان با محیط طتیعی شکل گرفت و تتهدیل به یهک
محیط انسان ساخت شده ک ای محیط انسانساخت ب آن کارکردهای گونهاگونی بخشهیده و منجهر به تمهایز آن از
روستا شده است ()Janparvar & Ghorbani sepehr., 2018:57
با ای تتاسیر در عصر حاضر برداشتها و نگرشهایی ک ناظر ب متهوم جامع مدنی و شههروندی اسهت بهر رونهد،
فرایند سرشت و سرنوشت شکلگیری و شکل دهی ب شهروندی در یک جامع تأثیر ب سزایی دارنهد بنهابرای فههم
پدیدهها بر نحوه عینیت یافتگی آن ها مؤثر است ذا شناخت برداشت های نرری از متاهیم کمک زیادی به شهناخت
پدیدهها میکند ای انل در مورد متهوم شهروندی نیز نادق است ( )Nejat Hosseini., 2001:18به ایه ترتیهک
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شهروندی بیش از هر هویت دیگری عادر است انگیزههای اساسی انسان ها را ک هگل آن را نیاز ب اسهمیت شهناخت
شدن مینامند ،ارضاء نماید موععیت شهروند بر یک حس عیویت داشت در یک جامع گسهترده د هت دارد ایه
موععیت ،کمکی را ک یک فرد خاص ب آن جامع می کند ،می پذیرد ،در حا ی ک ب او است شل فردی را نیهز ارزانهی
میدارد ( )Falex., 2002:9-17واژه شهروندی در دوران مدرن و با فروپاشهی نرهام حکهومتی دوران پسانهنعتی در
باختر زمی و با رواج یترا یسم و مردم سا ری ویژه آن دوران رشد کرد و متهوم تازهای یافت شهروندی به معنهای
شهروند یک کشور بودن با در نرر گرفت ح وق و وظایتی ک دارد ،یا حا هت یهک شههروند بها ح هوق و وظهایف،
تابعیت ،شهرنشینی و شههرگرایی اسهت (« )Saraphi & Ismael Zade., 2009:136-138تهی اچ مارشهال (»)7391
معت د بود ک شهروندی در رژیم دموکراتیک با گذشت زمان رشد می یابد؛ چنهان که سهرانجام شههروندی سه بعهد
مشخص پیدا می کند :بعد مدنی ،بعد سیاسی و بعد اجتماعی ب نرر مارشال ،ح وق مدنی نخستی ح هوعی بهود که
برعرار گردید ای ح وق شامل آزادی بیان ،حق محاکم منصتان  ،دسترسی برابر ب نرام عانونی و مهی شهد ح هوق
سیاسی پس از ح وق مدنی پدید می آید و شامل حق رای ،نامزدی م امات انتخاباتی ،حق شرکت در احزاب سیاسهی
و می باشد ح وق اجتماعی با ظهور دو ت رفاه ،پدیدار می گهردد؛ ایه ح هوق ،ح هوق اسهتح اعی افهراد تعریهف
میشوند مانند امنیت اجتماعی ،مزایای بیکاری ،مزایای بهداشهتی و آموزشهی ( )Kioisto., 2006:99به ههر ترتیهک
متهوم شهروندی با مرور زمان با س متهوم بنیادی پیوند خورد ک عتارتند از 7 :انل نمایندگی؛  5انل مسهئو یت؛
 9انل پاسخگو بودن و یا پاسخگویی ( )Piran., 2008:570در نهایهت اینکه شههروند امهروزه کاربردهها و معهانی
مختلتی یافت است شهروندی یک موععیت عیویت است ک شامل مجموع ای از ح وق ،وظایف و تعههدات اسهت
و بر برابری و عدا ت و است شل د ت دارد ب عتارتی شهروندی عیویت فعال یا دیرفعال فرد در دو ت بها ح هوق
جهانی معی و برابری تعهدات در سطح مشخص شده است ()Ansari et al., 2018:28-29
حقوق شهروندی

وظایف شهروندی
شهروندی

تعلق اجتماعی

مشارکت اجتماعی

رفاه شهروندی

اصل

اصل

اصل

مسئولیت

پاسخگویی

نمایندگی

دولت (سازمان ها)
)Figure (2) Citizenship pattern Source: (Ghorbani Sepehr & Janparvar., 2018: 9

 333فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال یازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 3189

مشارکت و مشارکت مردمی
واژه مشارکت از حیث غوی ب معنای درگیری و تجمر برای منرور خاص میباشد در تعاریف دیگر مشارکت ب
معنای ب کار گرفت منابر شخصی ب منرور سهیم شدن در یک اعدام جمعی است برخی از تعاریتی ک از مشارکت
داده شده است ،مشارکت را یک جنتش اجتماعی میدانند در هر حال ،از نرر تحلیلی میتوانیم دو گون کنش را از
یکدیگر متمایز سازیم" :کُنش فردی" و "کُنش اجتماعی" ( )Ziari., 2009:215از ای رو ،در مورد معنای انطشحی
آن بحثهای فراوانی شده است برخی از ناحتنرران مدیریت تعریف زیر را برای مشارکت ارا

نمودهاند

مشارکت درگیری نهنی ،عاطتی اشخاص در موععیتهای گروهی است ک آنان را برمیانگیزد تا برای دستیابی ب
هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئو یت کار شریک شوند ( )Rajabi., 2011:103بنابرای  ،متهوم
مشارکت ،عدمتی ب درازای تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد ک در طول حیات طو نی خود ،روند تکامل و
دگرگونی را پشت سر گذاشت و ب اعتیای شرایط زمانی و مکانی خود تعاریف متتاوتی دریافت کرده است ( Ziari.,

 )2009:216ب طور خشن مشارکت مردم عتارت است از  :فرآیند و حق اساسی ک در طی آن مردم عاعشن و با
آگاهی ،اراده و ردتت در زمین امری خاص با عتول گوش ای از مسئو یت آن ب طور گروهی سعی در ارضای نیازهای
روحی و روانی فردی و گروهی خود در همیاری جهت رسیدن ب اهداف از پیش تعیی شده بر اساس نیازهای
واععی او ویتبندی شده با در نرر گرفت امکانات و محدودیتها جهت یافت هویت فردی و جمعی در جامع
می باشد حال اگر محدده مشارکت را شهر در نرر گرفت و نوعی از برنام ریزی فرایند نگر با چارچوب مشارکتی را
مد نرر عرار دهیم و عواملی چون عدا ت اجتماعی عانون ،توسع پایدار و را در آن دخیل کنیم ،برنام ریزی شهری
(شهرسازی) مشارکتی را خواهیم داشت ( )Rajabi., 2011:103بنابرای  ،گاهی فرآیندهای مشارکتی منجر ب توسع
اجتماعات محلی شده و منجر ب توسع از پایی ب با میشود ک زیر بنای آن سازماندهی اجتماعات محلی و بسیج
عابلیت های درونزای اجتماعی بوده ک خود عامل بهرهگیری از سرمای های اجتماعی میشود (همان )729 ،از ای -
رو ،در کشور ایران ساب

مشارکت مردم در مدیریت شهری ،طو نی است ،ا تت منرور ،مشارکت شهروندی در

مدیریت شهری نوی است ک تتاوت بسیاری با وا یان شهرهای عدیمی دارد ()Ziari., 2009:216
دولت محلی
جان شورت در کتاب م دم ای بر جغرافیای سیاسی در تعریف از دو ت محلی مینویسد :دو ت محلی یک واحد
سیاسی است ک بر ناحی جغرافیایی کمتر از دو ت ملی یا ایا ت فدرال ،نشحیت و اختیارات عانونی دارد همچنی
جانستون و همکارانش در کتاب فرهن

جغرافیای انسانی دو ت محلی را ای گون تعریف میکنند« :دو ت محلی ب

مجموع مؤسساتی اطشق می شود ک مسئول حتاظت و نگهداری از روابط اجتماعی در سطح فروملی است و شامل
حکومت محلی ،دادگستری محلی ،او یای امور محلی ،سازوکار سیاستهای محلی و سایر بنگاهها و سازمانهای
اداری محلی می شود از ای نرام در اداره امور شهرهای بزرگ (متروپلیتی ها) ،مراکز محلی ،شهرستان و استتاده
می شود بنابرای دو ت محلی بخشی از دستگاه دو ت ملی است ک ضرورت اجتناب از بروز بحرانهای محلی علت
پدیدآورنده آن است ( )Hafeznia & KavianiRad., 2013:38-39پاسیون "دو ت محلی" را مشتمل بر مجموع ای
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از مؤسسات محلی حکومت مرکزی ،موسسات عیایی محلی و همچنی سایر سازمانهای محلی دیردو تی میداند
ک سرپرستی روابط اجتماعی سطح زیرملی را ب عهده دارد ( )Pacione ,2005:921مجموع ای ک جز ی از بخش
عمومی محسوب شده و مهمتری

ویژگی کارکردی آن زیستپذیر کردن و تأمی و توزیر برابر کا و خدمات

عمومی برای تمام شهروندان یک علمرو جغرافیایی معی ب نام شهر است تعریف مذکور هر دو بعد محتوایی و
کارکردی و روی ای و ساختاری دو ت محلی را در برمیگیرد ب حاظ محتوایی ،مهمتری کارکرد مورد انترار از
دو ت محلی مواجه و حل مسایل و مشکشت متتش ب شهرها و زیستپذیر کردن آنها و توسع شهری پایدار برای
حال و آینده شهر و شهروندان آن ب مباب امور محلی است اما ب حاظ ساختاری و روی ای ،دو ت محلی واحد
محلی از نرام کشن حکومت است ک همراه با دو سطح دیگر یعنی حکومت منط ای و حکومت ملی نرام حکومتی
جامر سرزمی ملی را شکل میدهند ( )Kazemian et al., 2004:29نندوق بی ا مللی پول دو ت محلی را ای گون
تعریف می کند :دو ت محلی واحدهای نهادی ،ما یاتی ،عانونی و اداری اختیارات گسترده اجرایی در کوچکتری
مناطق جغرافیایی ب منرور اهداف سیاسی -اداری مختلف هستند ( )International Monetary Fund ,2014:413از
نرر تیلور و فلینت هم دو تها دارای نهادهایی هستند ک در سطح ملی فعا یت میکنند محدوده وسیعی از
عملیاتها در ای م یاس خاص سازماندهی میشوند ک آموزش ،تأمی مسک  ،حمل و ن ل عمومی و برنام ریزی
استتاده از زمی

از آن جمل اند ای

فعا یت دو تی عموماً تحت عنوان "دو ت محلی" خوانده میشود تا ب

فعا یتهایی ک در سطح کشوری و ملی انجام میگیرد و ب آن «دو ت مرکزی» گتت میشود ،اشتتاه نشود ( Taylor

 )& flint ,2000:128در نهایت مجتهدزاده و حافظنیا ( ،)7981بیان میکنند ک در جغرافیای سیاسی و جغرافیای
شهری ،مجموع شهرداری ها و شورای شهر را وکال گاورنمنت یا «دو ت محلی» میخوانند و حکومت ایا تی در
نرام فدرا یت مانند ایا ت متحده و آ مان را وکال استیت یا «حکومت محلی» مینامند ( )Veisi., 2013:63در
نهایت میتوان ای گون بیان نمود ک چون در کشور ایران در برگردان واژه تی دو ت محلی و حکومت محلی
اختشف نرر بی اندیشمندان حوزه های مختلف وجود دارد از ای رو بهتر است ک ب جای آن از واژه «شوراهای
محلی» استتاده نمود ک هم در برگیرنده سازمانهای زیرمجموع آن میباشد و هم میتوان ب اختشف شکل گرفت
در واژگان ای حوزه پایان داد در ای راستا شوراهای محلی در عا ک سازمانهای مهمی نریر (شوراهای شهر و
شهرداریها) ،ک در فیاهای جغرافیایی کوچکی ب عنوان انلیتری بازیگران شهر ب شمار میروند و مدیریت
شهر را ب بر عهده دارند ()Janparvar & Ghorbani Sepehr., 2017:105
مدیریت شهری
مدیریت فرآیند ب کارگیری مؤثر و کارآمد منابر مادی و انسانی در برنام ریزی ،سازماندهی ،بسیج منابر و امکانات و
هدایت و کنترل است ( )Sattari Sarebangholi & Zabihi., 2009:111مدیریت عامل انهلی و حیهات بخهش ههر
سازمان و نهادی است متهوم مدیریت شهری در تعاریف کل نگر از متهوم نرف اداره امور شههر فراتهر اسهت و بها
ساختارهای اجتماعی ،سیاسی و اعتصادی مرتتط و ن ش فعا ی در توسع شهر پیدا می کند در ای نگهرش ،مهدیریت
شهری ،مسئو یتی استرا تژیک است ک نتایج و پیامدهای عملیاتی نیز به همهراه دارد و به ایه علهت ،تعامهل آن بها
حوزههای عدرت ،سیاست ،اجتمهاع و اعتصهاد شههری اجتنهابپهذیر نیسهت ()Tagvaei & Safarabadi., 2011:39
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روش است ک مشخصات و ساختارهای نهادی عانونی اداره کننده شهر از کشوری ب کشور دیگر تتاوت دارد و ههر
جامع ای با توج ب ساختار اعتصادی ،اجتماعی و سیاسی خود تعریهف یها تل هی خانهی از مهدیریت شههری دارد
مدیریت شهری ب تمامی نهادها ،سازمان ها و افرادی گتت میشود ک ب نورت رسهمی یها دیهر رسهمی در فرآینهد
مدیریت شهر اثرگذار هستند پس مدیریت شهری ف ط شهرداری و شورای شههر نمهیباشهد و ههر عنصهری که به
شکلی در فرایند مدیریت شهری اثر دارد در ای حیط عرار دارد ( )Lotfi et al., 2009:105از ای رو مدیریت شهری
عتارت است از سازماندهی عوامل و منابر برای پاسخگویی ب نیازهای ساکنان شههر ،ههدف کهشن مهدیریت شههری
ایجاد مح یطی عابل زندگی برای هم همراه با عدا ت اجتماعی ،کارایی اعتصهادی و پایهداری زیسهت محیطهی اسهت
( )Tagvaei & Safarabadi., 2011:39مهمتری هدف مدیریت شهری را میتوان در ارت هاء شهرایط کهار و زنهدگی
جمعیت ساک  ،در عا ک اعشار و گروههای مختلف اجتماعی و اعتصادی و حتاظت از ح وق شهروندان ،تشهویق به
توسع اعتصادی و اجتماعی پایدار و حتاظت از محیط کا تدی دانست ( )Saidnia., 2000:46بر ای اساس ،مدیریت
شهری باید ضم دارا بودن برنام برای وضر موجود شهر و فایق آمدن بر مشکشت آن ،برنامه ههای آینهده شههر را
تدوی کرده و بر اساس آنها ب ترسیم آینده ایده آل ک بر متنای واععیتها و شرایط زمان و مکان عرار دارد ،بپردازد
و مدیریت شهری باید حافظ شهرها و منافر مردم شهرها باشد ( )Tagvaei & Safarabadi., 2011:40پس مشهخص
می گردد ک مدیریت شهری متهومی بسیار فراتر از متاهیم مادی نرف را شامل میگردد و بهر مهدیریت بهینه کلیه
علل و عوامل مادی و معنوی فعا یت شهری در راستای رسیدن ب ایده آلهای زندگی مادی و معنهوی سهاکنان شههر
د ت دارد ()Sattari Sarebangholi & Zabihi., 2009:112

)Figure (3) Management tasks and their relationship together Source: (Saiednia., 2003:21

توسعه پایدار شهری
اگر چ تعاریف متعدد و گاه متناعیی از متهوم توسع پایدار نکر شده است ،اما در هر حال ای تعارف دارای متهوم
هستند متهوم توسع پایدار ناظر بر ای واععیت انکارناپذیر است ک مشحرات مربوط ب اکو وژی میتواند و باید
در فعا یته ای اعتصادی ب کار گرفت شود ای مشحرات شامل ایده ایجاد محیطی منط ی است ک در آن توسع ب
منرور پیشترد کیتیت هم جنت های زندگی مورد چا ش عرار میگیرد ( )Arjmand Siahpoosh., 2015:71ب طور
ساده میتوان توسع پایدار را چنی تعریف نمود؛ توسع ای ک نیازهای زمان حال را برآورده میسازد بدون آنک
توانایی نسل های آینده در برآورده سازی نیازهایشان را ب خطر اندازد در ای تعریف دو متهوم کلیدی وجود دارد:
متهوم «نیازها» ب ویژه نیازهای اساسی جهان ف یر ،ب کدام او ویت مهم تر باید تخصیص داده شود؛ و موضوع
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«محدودیت» ک ب واسط شرایط فناوری و سازمان اجتماعی بر توانایی های محیطی برای دستیابی ب نیازهای اکنون
و آینده تحمیل شده است ( )www.unisdr.orgدر شرایط امروزی ک ع شنیت ابزاری مدرن و نگاه کبرت گرا ب
متهوم توسع  ،موجک ندمات اجتم اعی ،اعتصادی و زیست محیطی فراوانی شده ،زوم توسع پایدار شهرها روز ب
روز اهمیت بیشتری پیدا میکند در مورد اهداف و مؤ ت های توسع پایدار سخ بسیار رفت است تعریف ارای شده
در گزارش بروتلند ،ب نوعی هم جانت تمام متاهیم توسع پایدار را پوشش میدهد ( )WCED ,1987:43ب اعت اد
برخی ،ای تعریف از توسع پایدار در بردارنده ابعامی است ک منجر ب چا ش و کج فهمی در توسع پایدار شده
است ( )Wironen ,2007:7وک اشاره می کند ک ای تعریف در اشاره ب نیازهای افراد در حال حاضر ،شکست
خوردهای است و ای ک آیا آنها نیاز هستند یا خواست و یا اینک کجا و چگون توسع میتواند ای نیازها را تأمی
کند ( )Luke ,2005:36بنابرای  ،منرور از توسع پایدار ،حتاظت نرف از محیط زیست نیست ،بلک متهوم
جدیدی از رشد اعتصادی است ک عدا ت و امکانات زندگی را برای تمام مردم جهان و ن تعداد کمی از افراد
برگزیده است توسع پایدار و توسع انسانی ،ن ف ط جنت های اعتصادی ،بلک جنت های محیطی و مهمتر از آن،
وجوه اجتماعی ،سیاسی ،آموزش و نیز روابط مت ابل عوامل مذکور را در نرر میگیرد از جمل مهمتری جنت های
تأمی حداعل نیازها برای اجزای توسع پایدار ک مست یماً در کیتیت زندگی دخا ت دارد ،ک میتوان ب  :حذف ف ر،
کاهش رشد جمعیت ،توزیر منط ی منابر ،داشت

مردمی سا متر ،آموزش دیدهتر و تعلیم یافت تر دست یافت ( Ziari

 )et al., 2009:114ب طور کلی دو متهوم پایداری شهری و توسع پایداری شهری دا تاً ب د یل نزدیکی معنی آنها
ب جای یکدیگر بکار می روند برای تمایز ای دو باید توج داشت باشیم ک کلم توسع در واعر نشانگر فرآیندی
است ک در طی آن پایداری میتواند اتتاق بیتتد اما پایداری مجموع ای از واععیتهاست ک در طول زمان دوام
دارد از ای رو در تعریف توسع پایدار شهری چنی آمده است :بهتود و ارت ای کیتیت زندگی در یک شهر ،شامل
مؤ ت های اکو وژیکی ،فرهنگی ،سیاسی ،مؤسساتی ،اجتماعی و اعتصادی بدون ای ک باری بر دوش نسلهای آینده
گذاشت شود ( )Arjmand Siahpoosh., 2015:72بر ای متنا یک شهر مطلوب باید نیازهای انسانی را پاسخ گوید و
امکانات را برای شهروندان جهت افزایش و ارت اء کیتیت زندگی و سشمت زیست شهری فراهم آورد
محدوده مورد مطالعه
بر اساس عانون بخشبندی کشوری (مصوب  7589شمسی) ایران ب  1ایا ت «آنربایجان»« ،خراسان»« ،فارس» ،و
«کرمان و بلوچستان» و  72و یت (جدا از ایا ت) ت سیم شد ای ت سیمات تا سال  7979با دگرگونیهای کوچکی
ب همی گون ماند در سال  7979با تصویک عانون جدید ت سیمات کشوری ،ایران ب  72استان و  13شهرستان
ت سیم شد ب مرورزمان با ایجاد استانهای جدید ،تعداد استانهای ایران افزایش یافت برای مدتهای مدیدی پس از
پیروزی ان شب اسشمی ،ایران همچنان دارای  51استان بود از سال  7915ب ترتیک استان اردبیل ،استان عم ،استان
عزوی  ،گلستان تشکیلشده ،خراسان ب س استان خراسان جنوبی ،خراسان شما ی و خراسان رضوی ت سیمشده و
در سال  7983ا ترز آخری استانی بود ک تاکنون تأسیسشده است بر اساس آخری ت سیمات کشوری تا پایان سال
 ،7931کشور ایران از  97استان 153 ،شهرستان 7221 ،بخش 5283 ،دهستان و  7512شهر تشکیل یافت است
محدوده موردمطا ع ای تح یق تمام شهرهای ایران میباشد زیرا ا گویی ک در ای تح یق ارا میشود عابل تعمیم
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ب تمامی شهرهای ایران در جهت توسع پایدار شهری میباشد بدیهی است ک چنی ضرورتی ایجاب میکند تا
محدوده موردمطا ع تعداد شهرهای زیادی را در بر گیرد

)Figure (4) map of points and spatial areas of the research area Source: (Authors., 2019

یافتههای پژوهش
شاخصهای توسعه پایدار شهری
او ی عدم برای حرکت ب سوی توسع پایدار شهری ،تعیی شاخصهای مورد نیاز میباشد ( )Pag., 2004:14هدف
از شناسایی شاخصها ،کاربرد آن در توسع پایدار شهری است ک میتواند ب ارزیابی شرایط و حساسیتها و در پی آن
پیش بینی شرایط و روند آینده را در توسع پایدار شهری فراهم نماید ک از ای رو مهم ب نرر میآید بر ای اساس برای
ارزیابی توسع پایدار شهری ،شاخصهایی مورد استتاده عرار گرفت است ک در جدول شماره ( )7آمده است
Table (1) Indicators of Urban Sustainable Development
ردیف

شاخص ها

متغیرها

7

شاخص اعتصادی

نرخ بیکاری ،نرخ اشتغال ،درند خانوار دارای موتور سیکلت ،درند خانوارهای دارای خودرو ،ایجاد فرنت های برابر شغلی ،تعداد مشادل ،تعداد شرکتهها ،درنهد خانوارههای

5

شاخص اجتماعی

9

شاخص آموزشی و

مستأجر در محل
جمعیت (ساختار جمعیت ،تنوع جمعیت ،ترخ رشد ،میزان مهاجرت و تغییرات جمعیت) ،میزان فعا یت عمومی ،نرخ بهی سهوادی مهردان و زنهان ،درنهد خانوارههای دارای رایانه
شخصی
فرهنگی

تعداد کتابخان ها ،تعداد مراکز تحصیلی آموزش و پرورش (دبستان ،راهنمایی ،دبیرستان و هنرستان) ،تعداد دانشگاه ها ،تعداد کافی نت (ب ازای هر  72هزار نتر) ،سهران ورزشهگاه-
های عمومی ،سران باشگاههای ورزشی ،سران آموزش شهروندی و فرهنگسازی

1

شاخص کا تدی

2

شاخص زیست

تراکم جمعیتی ،مساحت منط  ،سران فیای ستز ،مراکز انترامی ،سران مذهتی ،سران تجاری ،سران ورزشی ،سران حمل و ن ل ،سران مسکونی ،سران آموزشی ،سهران فرهنگهی-
اجتماعی ،ایستگاههای آتش نشانی ،ایستگاه های پمپ بنزی (ب ازای هر  72هزار نتر)

محیطی

تعداد جمعیت و خانوار ،درند آ ودگی ،درند کاربری فیای ستز ،میزان مصرف انرژی ،وضر م ررات انرژی برای ساختمانها ،ترویج استتاده از انرژیهای تجدید پهذیر ،یازیافهت
زبا  ،بازیافت زبا  ،ایجاد کمربندهای ستز دور واحدهای شهری

9

شاخص بهداشتی

بیمارستان ،داروخان  ،آزمایشگاه ،مراکز بهداشتی و درمانی ،درمانگاه ،پزشک شهری (ب ازای هر  72هزار نتر) ،کیتیت آب آشامیدنی ،امید ب زندگی

1

شاخص کیتیت

نستت عیمت مسک ب درآمد ،کیتیت خان سازی و ح وق ساخت و ساز مسک  ،میزان عرض و ت اض ا در زمین ساخت و ساز مسک  ،درنهد جمعیهت در نهواحی شههری ،درنهد
خانوارهای برخوردار از آب آشامیدنی ،درند خانوارهای برخوردار از برق ،درند خانوارهای برخوردار از گاز و ه کشهی ،درنهد خانوارههای برخهوردار از تلته ثابهت ،درنهد

مسک

خانوارهای برخوردار از سرویس بهداشتی ،درند خانوارهای برخوردار از حمام
8

شاخص زیرساختی

سیستم حمل و ن ل (مترو و جاده ای) ،ارتتاطات محل ای ،سرعت جریان حمل و ن ل منط ای ،میزان ترافیک (میزان تردد مسافر ،ترافیک جاده ای ،آ ودگی نوتی)

(حمل و ن ل)
3

شاخص سیاسی -

میزان مشارکت مردم در تصمیم گیریها ،شراکت میزان بخش عمومی و مردم در اجرای برنام ها و طرحهای عمرانی ،سرمای اجتماعی ( تعداد و نوع تشکلها ،تعهداد سهازمانهها و

مشارکتی

انجم های دیردو تی و محلی ،میزان سران سازمان های دیردو تی ،طول عیویت در سازمان های دیر دو تی ،میزان آگاهی و شناخت شهروندان نسیت ب ای سازمانها) ،برنام ریزی
واحد و یکپارچ

) Ghodarzvand Chegini., 2015:228-231؛ Nikpour et al., 2015:127؛Source: (Ghadiri & Mamassani., 2014:58
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وظایف نوین مدیریت شهری
وظایف کنونی مدیریت شهری (نرف نرر از تنوع و اختشف در نرامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون) تنها محدود
ب مواردی از عتیل برنام ریزی ،خدمات رسانی ،مدیریت فرهن

محلی ،انجام پروژههای عمرانی و نمیشود بلک

جهتدهی فعا یتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی ب توسع پایدار از جمل مهمتری
وظایف مدیران شهری ب شمار میرود یک مدیریت شهری باید بتواند در دنیای رعابتی ن اط عوت و ضعف شهر
خود را شناخت و درندد ت ویت مزایای رعابتی آن برآید ( )Lotfi et al,2009: 105با توج ب ن ش شهرها و
سازمانهای محلی در جهت افزایش رفاه و پویایی اعتصادی -اجتماعی کشورها وظایف نوی مدیریت شهری از
جمل مسا ل مهم در نرام شهری ب حساب میآید ک در نیل ب آن میپردازیم؛
توسع اعتصادی؛
عرض خدمات و پشتیتانی عمومی ()Young et al,2012: 13؛
آمادهسازی زیرساختهای اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها؛
آمادهسازی خدمات زم برای توسع منابر انسانی ،بهتود بهرهروی و بهتود استانداردهای زندگی شهری؛
تنریم فعا یتهای تأثیرگذار بخش خصونی بر امنیت ،سشمتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری؛
آماده ساخت خدمات و تسهیشت زم برای پشتیتانی فعا یتهای مو د و عملیات کارآمد مؤسس های خصونی
در نواحی شهری ()Lotfi et al,2009: 105؛
موارد اشاره شده در با از جمل وظایف اساسی و حیاتی نرام مدیریت شهری محسوب میگردد ک باید ب کار
گرفت آن ،شهرها را بهتر بتوانند مدیریت و ب سامان نمایند
هر پدیده ای در جامع  ،یک وج اجتماعی و فرهنگی دارد چون هرجا انسانها کنار هم عرار میگیرند و اجتماعی را
شکل میدهند ،د ر اثر کُنش و تعامشت مت ابل ،وجوه مختلف اجتماعی و فرهنگی خود را نشان میدهند در میان
اجتماعات انسانی ،شهر را میتوان با توج ب تراکم جمعیت ،سرعت و پویایی فعا یتها ،تخصصگرایی و ت سیم
کار اجتماعی متمایز دانست ساختار ارگانیکی شهر ب گون ای است ک سطح مراودات اجتماعی بسیار پرحجم اما
سطحی ،گذرا ،ناپایدار و نستتاً رسمی است و بیشتر از آن ک هنجارهای سنتی شکل روابط بی شهرنشینان را تعیی
کند ای عانون و هنجارهای رسمی است ک بر روابط اجتماعی سنگینی میکند چنی فیایی موجک میشود تا
روابط بی مردم ساک در شهر ( در م ایس با جوامر کوچک روستایی) از عمق و کیتیت کافی برخوردار نتاشد در
نتیج خشءهای عاطتی و ضعف در هویت -جویی افزایش مییابد و نیاز ب تعلق اجتماعی کمتر تأمی میشود در
چنی شرایطی انسان شهرنشی در تکاپوی رفر نیاز ب تعلق اجتماعی و هویت یابی ،توسع روابط اجتماعی را دنتال
میکند اما آنچ تشش او را می تواند تا حد زیادی خنبی کند بافت و ساختار و کا تد و شکل انجام فعا یت در شهر
است ک سطح ارتتاطات و تعامشت اجتماعی شهرنشینان را محدود میکند حال اگر در برنام ریزی شهری و
مدیریت شهری بتوان ب گون ای ای بافت و ساختار و فعا یتها را تنریم کرد ک ب توسع تعامشت و ارتتاطات
عمیق و کیتی کمک کند ،طتعاً بیشتری کمک ب ارت اء حس تعلق اجتماعی ،هویتیابی و تأمی نیازهای عاطتی
شهروندان شده است از آنجا ک نگاه انسانی ب شهر و شهروندان میطلتد ک آسایش و تأمی نیازهای روحی و
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اجتماعی شهرنشینان موردتوج باشد ،ضروری است ک برنام ریزی و مدیریت شهری با رویکردی فرهنگی و
اجتماعی درندد توسع سطح روابط و مناستات انسانی در شهر باشد تتدیل گذرگاههای پیاده ب باغ راهها ،ارا
جلوههای بصری بدیر و چشم نواز بر دیوارها و بناهای شهر ،توسع فیای ستز ،ایجاد فرنتهای جمعی برای
گذران اوعات فرادت از جمل سا مسازی و مناسک سازی بوستانها و پارکها برای حیور خانوادهها ،انشح شکل
است رار واحدهای مسکونی ،تجاری ،اداری ب گون ای ک شهر را در دسترس و دریافت خدمات را آسان سازد باید
در نرر داشت باشیم ک سازههای شهری و نیز فعا یتهای اجتماعی در شهر ،باید ب گون ای با م تییات فرهنگی و
اجتماعی پیوند داشت باشند ک آرامش درونی و نهنی شهروندان را دچار آشتتگی نسازند با ای م دم بدنیست
نگاهی داشت باشیم ب دو رویکرد در مدیریت شهر :رویکردی ک شهرداری را نرفاً سازمانی خدماتی میداند و
رویکردی ک از شهرداری ب عنوان نهادی اجتماعی انتراری با تر دارد و عشوه بر ارا خدمات شهری توعر دارد
شهرداری بی کا تد شهر ،فعا یت های شهری و شهروندان ارتتاطی منط ی و متناسک ،با نگاهی فرهنگی و اجتماعی
داشت باشد حال آن ک رویکرد اجتماعی و فرهنگی از ما می خواهد ک کا تد و ساختار شهر را اساساً با در نرر
گرفت کارکردهای فرهنگی و اجتماعی توسع دهیم یعنی از ابتدا اندیش کنیم ک چگون میتوان ب موازات تأمی
نیازهای خدماتی شهروندان ،نیاز آنها ب رابط اجتماعی ،کمال و تعا ی ،آرامش روحی و روانی و معنوی را هم
تأمی نمود اگر برخی از کش شهرهای جهان امروزه با تراکم معیشت اجتماعی ،بزهکاری ،تشویش ،خشونت،
پرخاشگری ،وآ ودگی شناخت میشوند د یل آن چیزی نیست جز دتلت از ابعاد و جنت های فرهنگی و اجتماعی در
فیای زیست شهری ب همی خاطر تأکید میشود ک در برنام ریزی و مدیریت شهری بایستی درباره سازگار
نمودن تغییرات تکنو وژیک با تغییرات اجتماعی و فرهنگی دددد دا می داشت و ب همی

د یل در رویکرد

اجتماعی و فرهنگی ب مدیریت شهر تأکید میشود ک هیچ توسع و رشد کا تدی در شهر پذیرفت نیست مگر ای ک
از عتل درباره ابعاد و آثار فرهنگی و اجتماعی آن فکر شده باشد ()Darvishi et al., 2016:185
ارزیابی نظام مدیریت شهری در ایران
مدیریت شهری در ایران کماکان تابر حکومت مرکزی است و اختیارات خود را از مرکز کسک میکند بنابرای  ،نرام
مدیریت شهری در ایران نرام مست لی نتوده و سازمانها و ارگانهای مختلف رسمی و دیر رسمی آن را هدایت
میکنند
از جمل مشکشت مدیریت شهری در ایران ای است ک « مدیران ادلک شهرها از تخصص زم در زمین مدیریت
تشکیشتی و آشنایی عملی با فنون شهرسازی و مدیریت شهری برخوردار نیستند از دیگر مشکشت ،حاکم بودن
ساختار بوروکراتیک بر تمام ضوابط شهرداریها است ،کادذ بازی و روال انجام برنام ها بسیاری از شهرداریها را
در کشفی سردرگم و انجام امور را ب طریق روزمرهگی گرفتار کرده است شهرداریها ب طور عمده فاعد برنام های
بلند مدت ،دورنگران بر ای شهرهای خود هستند تنها در چند سال اخیر است ک ف ط ب تنریم برنام های پنج سا
آن هم برای بعیی از شهرها اعدام گردیده است» ()Shia., 2003:51-53
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بعد از ان شب ،ما ب د یل وحشت از دیکتاتوری دچار نوعی از تشتت و تترق در مدیریت سطوح محلی شدهایم ک
ای موضوع آشکارا در مدیریت شهری نمایان شده است و اکنون مجموع دستگاههای خدماتی در شهرها بدون
هماهنگی با یکدیگر کار میکنند ()Massoum & Aliabadi., 2002:5
عشوه بر ای مسا ل شهرداری ها و شوراها عمدتاً از نوع مسا ل فرابخشی است ،با وارد شدن ب شهرها میتوان دید
ک تمام بخشها در دل شهر عرار دارند و شوراها و شهرداریها ،خواست یا ناخواست میبایست همانند یک حکومت
ب تمام ای بخشها پاسخ دهند ب بیان دیگر آنها دارای مدیریت فرابخشیاند و ای مدیریت فرابخشی در تعارض
با مدیریت بخشی وزارتخان ها عرار دارد ،یعنی کشور ما دارای سیستم اجرایی متمرکز و بخشنگری است ک با
سیستم دیرمتمرکز و فرابخشی شوراها و شهرداریها در شهر هماهن

نیست ()Ibid., 6

شوراها بر اساس انل هتتم عانون اساسی ،یکی از ارکان کشورند و موجودیت آنها ا زامی است ،همانطور ک
ریاست جمهوری و مجلس شورای اسشمی از جمل ارکان کشور است از طرفی سازمانی عمومی و دیردو تی است
و در حوزه انتخابی خود تحت مدیریت هیچ یک از مراجر و ادارات حکومتی عرار ندارد و تصمیمات آنها در
حدود اختیارات عانونی شوراها حتی برای سازمانهای کشوری نیز زما تتاع است همچنی «انل  729عانون
اساس ی ،استانداران ،فرمانداران ،بخشداران و دیگر م امات کشوری را ک از سوی دو ت تعیی میشوند ملزم ب
رعایت تصمیمات شورا کرده است» ()Mansour., 2003:229
با ای حال ،شوراها ک نهادهای مردمی هستند امروز باید مسایل خود را تنها از طریق مجاری دو تی مبل فرمانداری
و استانداری انت ال دهند و ب همی د یل بسیاری از مصوبات آنها در همی مجاری ب وسیل کارشناسان دو تی رد
شده و یا مسکوت گذاشت می شود ذا بدیهی است ک شوراها باید اختیارات کامل داشت باشند و سطوح فرادستی و
پایی دستی آنها (شورای عا ی استانها ،استانی ،مناطق و محل ای) شکل بگیرد تا بهتر بتوانند با مردم ،مجلس و
دو ت مرتتط شوند ()Massoum & Aliabadi., 2002:11
شهرداری ها نیز ب عنوان عنصر مرکزی و انلی نرام مدیریت شهرها هیچ گاه از است شل عانونی برخوردار نتودهاند
یکی از علل انلی ای عدم است شل در نوع ارتتاط آنها با وزارت کشور است از بدو تأسیس ،شهرداریها در ایران
در عمل ب عنوان شعت های تابع وزارت کشور محسوب گردیدهاند و تابر استاندار ،فرماندار و حتی بخشدار هستند
میدانیم ک بر اساس نرریات علم ح وق ،وزارتخان ها و ادارات و سازمانهای وابست با آنها دارای شخصیت
ح وعی مست ل نتوده و در واعر جز ی از شخصیت ح وعی مست ل اند با توج ب ای موضوع و بر اساس ماده 9
عانون شهرداری (مصوب  ) 7991شهرداری دارای شخصیت ح وعی است ای تأکید بر است شل شخصیت نشان
میدهد ک شهرداری عانوناً از اجزای حاکمیت محسوب میشود اما تحت وای هیچ یک از عوای س گان (م نن ،
مجری  ،عیایی ) عرار نمیگیرند از طرف دیگر ،دستگاهها و سازمانهایی ک دارای شخصیت ح وعی مست ل نیستند و
زیر مجموع شخصیت ح وعی دو ت عرار می گیرند ،تابر م ررات عمومی کشور هستند اما در مورد دستگاههای ک
از شخصیت ح وعی مست ل برخوردارند ،شمول عوانی

مستلزم نکر نام آن دستگاه است شهرداری جزء پنی

سازمانهایی است بنابرای  ،شهرداری دارای سلسل مراتک سازمانی مست ل ،بودج بندی مست ل و عوانی و عررات
استخدامی مست ل از دو ت است ()affectionate.persianblog.ir
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بر اساس انل  722عانو ن اساسی شوراهای ده ،بخش ،شهر ،شهرستان و استان برای اداره توسط مردم انتخاب
میشوند بر اساس انل  1عانون اساسی شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند همینطور بر اساس انل
 ، 1شوراها یکی از چهار نهادی هستند ک با رأی مست یم مردم انتخاب میشوند و در کنار و موازات عوای س گان
عرار می گیرند در واعر شوراها با در اختیار داشت چنی جایگاه رفیعی نماد حاکمیت ملی هستند
همچنی بر اساس ماده  22عانون شهرداری و ماده  92عانون نشکیل شوراهای اسشمی کشور ،نصک و عزل شهردار
ب پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور انجام میشود در واعر انجم شهر در حکم نهاد عانونگذاری شهرداری
و سازمان با دستی آن در کلی امور ما ی ،سازمانی و عملیاتی میباشد مسلماً وظایف امره شهرداری (وظایتی ک
ماهیتاً ب اتکای حق حاکمیت عابل اجراست) ف ط توسط خود شهرداری عابل اجراست و اینگون وظایف حتی توسط
شورای شهر یا وزارت کشور نیز عابلیت تتویض ب دیر یا انت ال ندارند
در کل ای گون می توان گتت است شل شخصیت ح وعی شهرداری باعث شده تا شهرداری از جایگاه ویژهای در بی
سایر نهادها و دستگاه های کشور برخوردار باشد اما متاستان ن تنها خود شهرداری بلک سایر دستگاههای کشور و
حتی خود مردم هم برای چنی جایگاه شهرداری اهمیتی عا ل نیستند و ای موضوع آن در ریش دار و عم ی است ک
اگر دعت کنید ،شهرداران سعی دارند تا ارتتاط و وابستگی خود را ب نمایندگان دو ت در شهرها (استانداران ،مدیران
کل استانی) زیاد و زیادتر کنند در حا ی ک اگر شهرداران جایگاه واععی شهرداری و شورای شهر را بشناسند بسیار
بهتر می توانند ب مدیریت شهر بپردازند ا تت در ای میان نتاید از یاد برد ک ساختارهای حاکم بر دستگاه دو تی ما
نیز ب ای موضوع دام میزند ،ب طوریک بعیاً شهرداران و شهرداری مجتورند تا میزان وابستگی و ارتتاط خود
(ب د یل مشکشت ما ی) ب دو ت بیتزایند ضعف عملکردی شوراهای شهر نیز ب مشکشت موجود بر سر راه
مدیریت شهر ام می زند از سوی دیگر ،نوع نگرش مردم ب مدیریت شهر و شهرداری را نیز نتاید از یاد برد بر
اساس آمارهای موجود ،مردم مهمتری وظیت شهرداریها را تامی نرافت شهر میدانند یعنی شهرداری را ب عنوان
یک نهاد عمرانی و خدماتی می شناسند در حا یک امور عمرانی و خدمات شهری بخش کوچکی از وظایف
شهرداریها را تشکیل میدهد ()affectionate.persianblog.ir
ب د یل ساب تمرکز عدرت در ایران و عدم است شل شهرداریها در امور خود از دو ت مرکزی و شعت های استانی
آن ،شهرداری در ایران تنها یکی از  59نهاد مدیریت شهری محسوب می شود ای نهاد اگرچ مسئو یت اداره شهر را
بر عهده دارد ،اما تنها در محدوده تعیی ضوابط ساخت و ساز میتواند بر شهر نرارت کند نهاهایی ک خدمات
زیربنایی را ب شهروندان ارا می کنند مبل اداره برق و گاز و آب و فاضشب و مخابرات بدون هماهنگی با شهرداری
خدمات خود را ب منط ای ک شهر شناخت میشود ،ارا میکنند نرف نرر از ای ک مسا ل ساخت و ساز و
ما کیت ساختمانی ک ای خدمات را دریافت می کند ،حل شده باشد یا خیر دا ک نتودن شورای شهر و شهرداری
در سلسل مراتک حکمروایی شهری باعث شده است ک دیگر سازمانهای فعال در سطح شهر زومی برای پیروی و
هماهنگی با شهرداری احساس نکنند
شهرداری در میان دستگاههای اجرایی بیشتری مسئو یت را در ارتتاط با شهر دارد بخشی از مسئو یت ای نهاد
اجرایی است مبل جمر آوری زبا و نرافت آستا ت و تامی روشنایی معابر؛ بخشی دیگر از وظایف شهرداری

واکاوی نقش دولتهای محلي331 ...

جنت برنام ریزی و نرارت دارد و عتارت است از نرارت بر رعایت استانداردهای ساخت مسک  ،جلوگیری از
ساخت و ساز دیر عانونی در محدوده شهر ،تهی طرحهای موضوعی و تتییلی برای موارد خاص از عتیل ساماندهی
حاشی شهر ،نرارت بر رعایت انول شهرداری ،و سیاستهای طرحهای با دست مصوب وزارت مسک

و

شهرسازی در توسع های جدید شهر ()Faranadeh Consulting Engineers., 2000:127
Table (2) Assessing the performance of municipalities in Iran based on the accepted principles of urban management
in the developed world
وضعیت ایران

اصول پذیرفته شده جهان
وحدت روی و مرکزیت شهرداری در سیستم مدیریت شهری ب عنوان نهادهای مدنی

شهرداری ف ط یکی از  59سازمان اداره کننده شهر میباشد

جامعیت فیاییو عملکردی شهرداری و مدیریت شهری در هدایت و کنترل تمام شههر و

شهرداری در محدوده عانونی ،بخشی از اختیارات زم را دارد ،در محدوده استحتاظی وظهایف محهدودتری برعههده دارد و

ابعاد مختلف حیات شهری

در خارج از آن حتی اگر حوزه نتون شهر باشد فاعد اختیار است

تناسک وظایف با امکانات و تواناییها

ضعف مزم منابر ما ی ،انسانی و جستیکی در عیاس با حجم وظایف
بسیاری از وظایف مرتتط با مدیریت شهری از جمل اداره راهنمایی و رانندگی یا تامی زیرساختهها بهر عههده شههرداری

واگذاری وظایف هم پیوند و مرتتط

نیست
ناهماهنگی بی شهرداری و سازمانهای دیگر مسئول ارا خدمات یا تامی زیرساختههای شههری زبهانزد عهام و خهاص

هماهنگی بی سازمانی ب ویژه در سطوح با تر حکومتی

است

مشارکت و جلک همکاری موثر تمام عنانر نیربط اعم از شهروندان ،بخش خصونهی،
نهادهای دیردو تی و نهادهای دو تی
خود اتکایی اعتصادی شهرداری و سهیم شهدن آن در ثهروتههای تو یهد شهده ناشهی از
فرایند توسع شهری
انعطاف و مدیریت اعتیایی در تدوی و او ویت بندی وظایف بر حسک شهرایط خهاص
هر شهر و مکانیزمهای اجرایی انجام وظایف

با تشکیل شوراها مشارکت شهروندان بیشتر شده است اما هنوز رضایت بخش نیست
اگرچ شهرداری از طریق دریافت عوارض تو ید و تدابیری نریر تراکم فروش در ثروتهای شهر سهیم است
یکسان بودن وظایف برای هم شهرداری ها در تمام سطوح از جمل موانر تح ق ای انل ب شمار میرود

)Source: (Kazemian & Saeedi Rezvani., 2004

مدیریت شهری در کشور ،در چارچوبی فاعد دید منسجم و کلیت نگر حرکت میکند؛ بخش نگری امری طتیعی در
نرام مدیریتی ما در سطوح خرد و کشن است و شهرداریها ک باید همانند کشورهای توسع یافت مرجر مدیریت
شهری و وحدت روی هم بازیگران عرن شهر باشند ب سازمان خدمات رسان متوسطی متدل شده ک سایر
سازمانها نیز حاضر ب تتعیت از طرحها و برنام های آن احساس نمیکنند
نقش دولتهای محلی در توسعه پایدارِ شهرهای ایران
در ایران شوراها یک نهاد منتخک مدنی است ک ب عنوان دو ت کوچک محلی ک میتواند مشکشت و توععات
مردم را ب مدیریت اجرایی منت ل کند و با تأثیرگذاری در برنام ریزیها و سیاستگذاریها ب گون ای حرکت کند
ک طرحهایی ک در پایان بوسیل دو ت ابشغ میشود ،مطابق با خواست ها و تصمیم مردم باشد ،دارای اهمیت است
از طرفی دیگر شوراها براساس ن ش عانونی و مردمی ک دارند میتوانند براساس شرح وظایف خود و همچنی با
توج ب گذشت س دوره از کار اجرایی خود منشأ تحو ت اساسی وپایدار در شهر شوند اهمیت و ن ش شوراها
در ساختارهای اجتماعی بویژه در مسا ل فرهنگی ،سیاسی و اعتصادی با توج ب تأکیدی ک در منابر اسشمی (عرآن
و سنت ) از یک سو و مشحر آن در عانون اساسی جمهوری اسشمی ایران از سوی دیگر و کارآمدی آن در نهادهای
اجتماعی بر کسی پوشیده نیست استتاده از سیستم مدیریتی و نرارت دعیق در برنام ریزی شهری میتواند راه گشای
بسیاری از مسا ل موجود در ای عرن باشد ( )Adhami & Khani., 2010:55شوراها ب عنوان یک نهاد نوپا با
هدف سازماندهی و برنام ریزی ،نرارت و با بردن سطح کیتی و کمی در زمین های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و
ارت ا آنها و بهره وری با هزین کمتر پا ب عرن وجود نهاده است ا تت بهتود ای روند ب نورت مطلوب وعتی می-
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تواند مبمر ثمر واعر شود ک شوراها عشوه بر اتکا ب عوانی موجود ،در امر توسع شهری و مدیریت بهین و ارتتاط
تنگاتن

با بافت های مختلف شهر ،در رفر موانر و مشکشت موجود در عرن های مختلف شهری بکوشند بررسی

مشکشت و موانر موجود در عرن های مختلف شهری از طرف شوراها ک بعنوان سیستم مدیریتی (تا حدود) و
نرارت بر کارآمد بودن امور اجرایی (شهرداریها) میتواند زمین های توسع شهری ب حاظ ساختار فیزیکی و دیر
فیزیکی شهرها را بهتود بخشد ()Burkpour & Asadi., 2008:41
بنابرای  ،درحا ی ک شورا نهادی است ک با تجمیر نررات کارشناسی اداره میشود اما باید وج اجتماعی عوی نیز
داشت باشد ای وج تنها در نورتی ت ویت میشود ک اعیای شورا انسانهایی (مسئو یتپذیر) باشند یکی از
سختتری گلوگاهها و گردن های اعیای شوراهای اسشمی شهر و روستا را ،انتخاب شهردار میباشد و شهردار باید
بر اساس ویژگیهای خانی انتخاب شود و دارای برنام ها و اهداف مشخصی باشد ک هر کدام از آنها میتواند
سرشاخ انلی دهها برنام دیگر باشد در کشور ما انتخابات ب طور کلی اعم از ریاست جمهوری ،مجلس شورای
اسشمی و شوراها در خارج از یک نرام متاد میان مشتری (مردم) و فروشنده (رأی گیرنده) تعریف شده و ذا تأکید
انلی ب جای ارزیابی چگونگی تأمی ما ی وعدههای انتخاباتی ،بر ویژگیهای فردی منتختی از عتیل امانتداری،
سادهزیستی ،مردم داری و سایر موارد مشاب از یک طرف و جدیت و درج اطمینان از تشش برای ارای خدمت
بیدریغ از طرف دیگر است ()Hojjati Ashrafi., 2004:53
شوراها و شهرداری ها باید یک شناخت کلی از منط

خود داشت باشند ،یعنی متنای برنام توسع ای ،مشناخت]

است پس مسئو ن باید یک شناخت دعیق از عابلیتهای طتیعی ،بناهای تاریخی ،مکانهای فرهنگی و ویژگیهای
منحصر ب فرد منط از سایر حاظ داشت باشند پس باید منتر ما ی ب آن اختصاص داده شود مشورت با مردم در
مسا ل مختلف زندگی و جامع باعث رسیدن ب راحلهای بهتر ودعیقتر و جلوگیری از اشتتاهات میباشد مردم در
جریان زندگی اجتماعی خود فرنتهای زیادی برای پیدا کردن راهحلهای مختلف درحل مسا ل مییابند و
اطشعات گرانبهایی را از کارهای اجتماعی و امور مختلف زندگی بدست میآورند ک مجموع ای اطشعات و راه-
حل های مختلف و تجربیاتی است ک دیگران در طول زندگی خود بدست میآورند اسشم توج مسئو ن و دست-
اندرکان حکومت اسشمی را برخورد نحیح و انو ی با نررها و پیشنهادهای مختلف مردم جلک می کند و از آنها
می خواهد ک در ای برخورد آراء و همتکری با دیگران ،دارای سع ندر و نرمش باشند و نستت ب سلی

و

نررهای مخا ف تحمل و بردباری ب خرج دهند ،از هرگون خود رأیی و مطلقگرایی پرهیز نمایند و تصمیمهای مهم
را با همتکری و تتادل اندیش و مشورت با ناحتان نرر اتخان نمایند ()Akhondi et al., 2008:5
نهاد شورا با آن درج از اهمیت ع لى و اسشمى و ای میزان از تأکید عانون اساسى بر ن ش و ضرورت آن در اداره
امور جامع ب د یل مختلف در  52سال اول پس از پیروزى ان شب چندان مورد توج عرار نداشت ب طورى ک
او ی انتخابات رسمى شوراها در چارچوب اجراى عانون اساسى در هتتم استند سال 7911با حیور پرشور مردم در
پای نندوقهای رأی برگزار شد تا ح وق شهروندان از طریق تشکلهای "پار مانهای محلی" مح ق شود اکنون
پس از گذشت حدود چند سال از آداز ب کار شوراها هنوز ادبیات کار شورایی معنای ح ی ی ب خود نگرفت است
آنچ بسیار مورد توج است ،شوراهای شهر و روستا باید در فرایندشناسی توسع اعتصادی و اجتماعی جایگاه خود
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را بیابند و در نیل متاحث توسع تشریح شوند همی ف دان تئوری و عدم انسجام و اجماع در خصوص جایگاه
شوراهاست ک ب اظهار ن ررهای متتاوت و گاه متناعض دام می زند و ای نهاد مردمی و مهم را بر خشف فلست
وجودی خود ب سلی دو ت وابست میسازد شورا نهادی است ک ب حاظ ماهیت خود باید نزدیکتری ارتتاط را
با مردم داشت باشد بنابرای اعیای شوراها باید خوش برخورد و اجتماعی ،نتور ،اهل تأمل و تحمل ،نادق ،آشنا
ب فرهن

و پیشین شهر و خوش فکر و خشق باشند ()Amirkhani et al., 2008:25

بنابرای  ،درحا ی ک شورا نهادی است ک با تجمیر نررات کارشناسی اداره می شود اما باید وج اجتماعی عوی نیز
داشت باشد ای وج تنها در نورتی ت ویت می شود ک اعیای شورا انسانهایی مسئو یتپذیر باشند یکی از
سختتری گلوگاهها و گردن های اعیای شوراهای اسشمی شهر و روستا را ،انتخاب شهردار میباشد و شهردار باید
بر اساس ویژگیهای خانی انتخاب شود و دارای برنام ها و اهداف مشخصی باشد ک هر کدام از آنها میتواند
سرشاخ انلی دهها برنام دیگر باشد در کشور ما انتخابات ب طور کلی اعم از ریاست جمهوری ،مجلس شورای
اسشمی و شوراها در خارج از یک نرام متاد میان مشتری (مردم) و فروشنده (رأی گیرنده) تعریف شده و ذا تأکید
انلی ب جای ارزیابی چگونگی تأمی ما ی وعدههای انتخاباتی ،بر ویژگیهای فردی منتختی از عتیل امانتداری،
ساده زیستی ،مردمداری و سایر موارد مشاب از یک طرف و جدیت و درج اطمینان از تشش برای ارای خدمت
بیدریغ از طرف دیگر است ()Hojjati Ashrafi., 2004:53
ذا ،با توسع شهرها و مطرح شدن انل توسع پایدار ،توج ب انل پایداری هر چ بیشتر مورد توج عرار گرفت
است و ای سوأل ک چگون می توان یک شهر را ب شهری پایدار تتدیل کرد ،مطرح گردید و بدنتال آن نرری های
توسع پایدار شهری ب سرعت میان طراحان شهری ،شهرسازان و برنام ریزان شهری مورد عتول واعر گردید و
متاحبی چون پایداری شکل شهر ،ا گوی پایدار سکونتگاهها ،محیط زیست شهری ،ا گوی موثر حمل و ن ل ،رفر نیاز
های اساسی شهروندان ،ارت ای کیتیت زندگی شهروندان و بر اساس ای نرری وارد متاحث علوم شهری گردید
توسع پایدار شهری ،فرایندی هم جانت  ،مداوم و هماهن

بی

هم اجزای تشکیل دهنده فیای شهری و

شهروندان محسوب می شود ،ک طی آن ضم برخورداری ساکنان فعلی شهر از کیتیت مطلوب زندگی شهری ای
شرایط برای ساکنان آتی شهر نیزمورد توج عرار گیرد مهمتری هدف توسع پایدارشهری ،رشد و ارت اء کمی و
کیتی زندگی شهروندان در بلند مدت است ب طوری ک آیندگان هم بتوانند از زندگی مطلوب و شایست ای
برخوردار شوند ب نحوی ک باید نیازهای شهروندان امروز را از منابر شهری بدون خدش وارد کردن ب توانایی
نسل های آینده در تأمی احتیاجاتشان و با بهره برداری عاعشن بدون آثار مخرب زیست محیطی برآورده نمود ذا
انول توسع پایدار را میتوان با توج ب محیط زیست با تغییر ا گوهای اعتصادی و ف آوری،ایجاد اشتغال ،تامی
بهداشت و انرژی و در نهایت ارت ای کیتیت زندگی شهروندان ترسیم نمود در مجموع ویژگیهای توسع پایدار
یک شهر عتارتند از :تأکید و توج ب ویژگیها ،آرمانها ،نیازها و ارزشهای متعا ی انسانی شهروندان ،توج ب
معیارها وشاخصهای مهم فرهنگی و زیتاییشناسی ،شکل هندسی مناسک از بعد کا تدی -فیایی ،حتظ طتیعت
شهر و تأکید بر مشارکت نهادهای مردمی و تشویق و تر دیک شهروندان ب مشارکت در فرایند مدیریت شهری ،رفر
نیازهای او ی و اساسی شهروندان در بخش مسک  ،پوشاک ،خوراک سا م و محیطزیست پاک ،حتظ ،احیا و
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نگهداری میراث فرهنگی شهر ،بازیافت زبا و بهرهگیری از سیستم دفر پسابهای شهری و بهره گیری مطلوب از
علوم کارآمد شهری و شهرسازی چون جغرافیا و برنام ریزی شهری ،اعتصاد شهری ،جامع شناسی ،محیط زیست
شهری ،مدیریت شهری ،معماری ،عمران شهری ،روانشناسی شهری ،طراحی شهری و استتاده از دانش ناحتنرران
()Clary,2008: 305
اما یکی از مهمتری شاخصهای توسع پایدارشهری میزان مشارکت مردم در اداره امور شهر و چگونگی ادارهی
شهر و مدیریت شهری مناسک و حکمرانی خوب است و زمانی میتواند عملکرد مناستی داشت باشد ک در
چهارچوب سیاستهای شهری نحیح و برنام ریزی شده حرکت کند ،یکی از ویژگیهای سیاست شهری خوب
مشارکتی بودن آن است یعنی جایگاهی ک گروه های مختلف شهروندان در تدوی  ،اجراء و ارزیابی آن ن ش داشت
باشند در ایران یکی از جنت های مشارکت مردم در مدیریت شهری ،نرارت بر عملکرد نهادهای مدنی از جمل
شوراهاست ک نتیج طتیعی اعطای حق ب نهادها از جانک مردم است شوراها در انل هتتم و ندم عانون اساسی
ب عنوان یکی از ارکان تصمیمگیری کشور مورد توج عرارگرفت و ب عنوان نهادی مدنی ،اداره بخشی از امور اجرایی
کشور را با تکی بر روند مشارکت ،نرارت و آرای مردم در اداره شهرها در سطح محلی ن ش پار مان محلی را بر
عهده گرفت است یکی از وظایف مهم و انلی شوراها مبسترسازی برای بروز و ظهور مشارکت عمومی مردم در
مدیریت شهری] است شوراها باید ب عنوان زبان مشترک س ضلر شهروندان ،مسئو ن و متخصصان شهری عمل
کنند و در راستای دستیابی ب توسع پایدار شهری و مدیریت شهری مطلوب ارتتاط تنگاتنگی با نرام اداری و
اعتصادی داشت باشند در ای راستا ،شوراهای اسشمی شهر و شهرداری ،ب عنوان دو بازوی نرارتی و اجرایی نرام
مدیریت شهری ،ن ش مؤثر و اساسی در روند اداره شهر ایتا میکنند شوراهای اسشمی شهر بر اساس عانون دو
وظیت انلی را در پار مان شهری ب عهده دارند عانونگذاری و نرارت بر عملکرد شهرداری ک ن ش و مشارکت
مردم در حل مسایل و مشکشت شهری را نمایندگی میکنند از جمل مسا لی ک شوراها میتوانند در آن ن ش داشت
باشند بررسی و شناخت کمتودها ،نیازها و نارسایی های اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،اعتصادی و رفاهی
حوزه انتخابی و نرارت بر اجرای طرحها و پروژهها و پیشنهادهای انشحی و راه حلهای کاربردی و سرعت
بخشیدن ب اجرای ای پروژه ها هستند با توج ب اینک درحال حاضراعیای شورای شهر و شهرداری براساس
اعتماد مردم انتخاب می شوند ،ک

در بسیاری موارد شاهد نا کارامدی و عدم موف یت شوراها میباشیم ( Adhami

)& Khani., 2010:45
با نگاهی ب تاریخ شکلگیری و عملکرد شوراها در ایران با توج ب بررسیهای بعمل آمده تا کنون ب نرر میرسد
ک وضعیت کنونی جایگاه شوراها و مدیریت شهری میبایست ساختاری تکامل یافت داشت باشد و نزدیکی شهرها
ب توسع پایدار وضعیت مطلوبتری را بدنتال داشت باشند ،در حا ی ک ای طور نیست در بسیاری موارد ن تنها
هنوز عادر ب یافت جایگاه و موععیت خود نشدهاند بلک ب نرر میرسد ب تدریج ب مجموع ای از شوراهای
مشورتی تا شوراهای تصویتی و یا نرارتی تتدیل شده اند هرچند ب د یل عدم تح ق مدیریت واحد شهری ،بخش
عمده وظایف برشمرده برعهده موسسات دو تی است یک طتق عانون شوراها در بند  95از ماده  17عانون شوراهای
اسشمی کشوری آورده است ک  :شوراهای شهر در هم مسا ل اجتماعی و اعتصادی ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی،
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آموزشی ،ورزشی و سایر امور رفاهی ورود و برنام ریزی نمایند و واحدهای شهرستانی کلی سازمانها و موسسات
دو تی و موسسات عمومی دیردو تی ک در زمین ارا خدمات شهری وظایتی را ب عهده دارند ،مؤظتند برنام
سا ن خود در خصوص خدمات شهری را ک در چارچوب اعتتارات و بودج سا ن خود تنریم شده ب شورا ارا
نمایند از ای رو شورای شهر میتواند با شناخت نیازها و نارسایی های مختلف شهر و مشحر برنام شهرداری و
مؤسسات دو تی و مؤسسات عمومی دیردو تی در خصوص رفر نیازها و نارساییهای شهروندان اعدام نماید اما
واععیت ای است ک دستگاه های دو تی متو ی امور ،نستت ب واگذاری مسئو یت و اختیارات م اومت نشان داده و
هرگز نمیپ ذیرند ک عدرت را ت سیم کنند ذا حوزه فعا یت شوراها از مجموع وظایف اشاره شده ف ط ب
شهرداریها محدود شده ،ب طوری ک شورای اسشمی شهر عمشً ب شورای شهرداریها تتدیل شده است ب ای
ترتیک ،با محدود شدن دایره فعا یت شوراها و کاهش اختیارات آنها عمشً مشارکت برای افزایش کیتی و کمی سایر
خدمات در مدیریت شهری از شورا های شهر نلک گشت در چنی شراطی دستیابی ب توسع پایدار شهر ی امکان-
پذیر نخواهد بود اگر امروز کشورهای توسع یافت توانست ب رشد و توسع پایدارشهری دست یابند ،ب علت
عملکرد مطلوب و موفق شوراها است و ای موف یت ب د یل گستردگی حیط اختیارات و مسئو یت آنهاست
()Yazdan Panah., 2014:17
ب هر روی با توسع شهرها و مطرح شدن انل توسع پایدار ،توج ب انل پایداری هر چ بیشتر مورد توج عرار
گرفت است و ای سوأل ک چگون میتوان یک شهر را ب شهری پایدار تتدیل کرد ،مطرح گردید و بدنتال آن
نرری های توسع پایدار شهری ب سرعت میان طراحان شهری ،شهرسازان و برنام ریزان شهری مورد عتول واعر
گردید و متاحبی چون پایداری شکل شهر ،ا گوی پایدار سکونتگاهها ،محیطزیست شهری ،ا گوی مؤثر حمل و ن ل،
رفر نیازهای اساسی شهروندا ن ،ارت ای کیتیت زندگی شهروندان و بر اساس ای نرری وارد متاحث علوم شهری
گردید توسع پایدار شهری ،فرایندی هم جانت  ،مداوم و هماهن

بی هم اجزای تشکیل دهنده فیای شهری و

شهروندان محسوب می شود ،ک طی آن ضم برخورداری ساکنان فعلی شهر از کیتیت مطلوب زندگی شهری ای
شرایط برای ساکنان آتی شهر نیزمورد توج عرار گیرد مهم تری هدف توسع پایدارشهری ،رشد و ارت اء کمی و
کیتی زندگی شهروندان در بلند مدت است ب طوری ک آیندگان هم از زندگی مطلوب وشایست ای برخوردار شوند
ذا انول توسع پایدار را میتوان با توج ب محی ط زیست با تغییر ا گوهای اعتصادی و ف آوری ،ایجاد اشتغال،
تأمی بهداشت و انرژی و در نهایت ارت ای کیتیت زندگی شهروندان ترسیم نمود
از سوی دیگر ،امروزه تأمی درآمدها و منابر ما ی برای شهرها یکی از دلمشغو یها و نگرانیهای مدیران شهری
است «در جوامر شهری امروز ،نهادهای ما ی بزرگ همواره سعی میکنند کاربرد زمی

در نواحی گوناگون را

افزایش دهند و ای کار پیوست بر بهای زمی اثر می گذارد هرچ ای فرایند تشدید شود ،سودآوری زمی و مسک
بیشتر میشود سرمای گذاران در ای زمین ب آثار اجتماعی و کا تدی کارهای خود توجهی ندارند و ب همی ستک
ساختمان های ارزشمند تاریخی و فرهنگی نیز در ای

فرایند دستخوش دگرگونی بسیار و تخریک میشود ( Logan

 )& Molotch,1987:37فرایندهای اجتماعی اساسی درون شهر از یکسو ب شیوه تخصیص مسک

کمیاب و

مطلوب از راه بازار و ابزارهای اداری و از سوی دیگر ب متارزه برای تصاحک مسک از سوی گروههایی ک جایگاه
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متتاوتی در سلسل مرابت مسک

دارند ،برمیگردد ( )Rex & Moore ,1987:8کانون انلی مشکشت توسع

نیافتگی در کشورهای در حال توسع شهرها هستند افزایش جمعیت شهری و مهاجرت پیوست روستا یان ب
شهرهای پرجمعیت ،فشار شدیدی بر زیربناهای شهری وارد آورده و بیشتر آنها را از ایتای ن ش مطلوب در فرایند
توسع در کشورهای در حال توسع بازداشت است توسع شهری بستگی زیادی ب زیربناهای شهری مانند انرژی،
جادهها و منابر دیگری دارد و همچنی سشمت جمعیت شهری ساک در نواحی پرتراکم ب بهداشت و منابر آب
متکی است خدمات شهری یا خدمات عمومی شهری عنصر دیگری است ک انجام فعا یتهای شهری را امکان
پذیر میسازد خدماتی چون «حملون ل ،فیاهای عمومی ،ایمنی و امنیت شهری ،کاستیهای مدیریت شهری و
کمیابی منابر ما ی و ظرفیت فنی منجر ب کمیابیهای گسترده منابر آب ،ا کتریست  ،بهداشت ،ارتتاطات و جمرآوری
مواد زا د» شده است در بسیاری از کشورها ،شهرداریها بیشتر خدمات اساسی شهرها را تأمی و مدیریت میکنند
با توج ب کارکردها و نحوهی مدیریتی ،دو تهای محلی میتواند در توسع و مدیریت پایدار شهری ن ش ایتاء
نماید ،ذا می توان بیان کرد ک ا گوی دو ت محلی ،ن ش مهمی را در توسع پایدار شهری دارد و جهت رسید ب آن
می تواند از طریق حکمروایی شهری و مشارکت شهروندی فرایند رسید ب توسع پایداری شهری را سریرتر نماید
در نهایت ن شآفرینی و کارکردهای دو تهای محلی تابر نشحدید دو ت مرکزی است ،ک عتض و بسط عدرت
حکومت محلی را در کنترل خود دارد دو ت مرکزی ،معمو ً تحت شرایط برعراری امنیت ،آرامش و در با بودن
وفاداری مردم محلی ،نستت ب دو ت مرکزی از یک سو و افزایش حجم وظایف دو ت مرکزی ،ب ویژه در دو ت-
های بسیط و متمرکز و توسع ی بوروکراسی و نگرانی از بروز نارضایتی در سطح محلی از سوی دیگر ،میکوشد
بخشی از وظایف ،تعهدات و ب عتارتی عدرت خود را ،ب ویژه در بعد اجراییات ،ب سطح محلی انت ال دهد توزیر
و انت ال چنی اختیارات و تعهداتی ممک است ب بخش مردمی (شوراها و مجا س محلی) یا بخش حکومت محلی
(فرمانداری ها و ادرات دو تی) واگذار شود ،یا اینک با اتخان سیاست خانی بی هر دوی آنها توزیر و روابط آنها
با یکدیگر تنریم شود علمروهای کارکردی و وظایف دو تهای محلی در طیتی از امور سیاسی ،امنیتی و عیایی تا
امور سطحی خدماتی ،یا وظایف نرف نرارتی و دستیابی نهادهای حکومت مرکزی عرار میگیرد ای کارکردها را
میتوان در عا ک جدول ( )9بیان کرد
Table (3) Factors Affecting the Sustainable Development of Iranian Cities
عوامل مؤثر بر توسع پایدار شهری
 -7آموزش شهروندان در راستای فرهنگسازی شهری

 -72افزایش مشارکت شهروندان در تصمیمگیریهای شهری

 -5پاسخگویی مدیریت شهری در امور شهری

 -77توج ب سشمت ،رضایت و شادی شهروندان

 -9مسئو یتپذیری در امر مدیریت شهری

 -75افزایش رفاه شهروندان

 -1افزایش امنیت شهری و شهروندی

 -79تأمی شغل و نیازهای ضروری شهروندان

 -2توزیر عدا ن ثروت و درآمد شهری

 -71محل بندی و منط بندی درست

 -9افزایش تسهیشت شهری

 -72توج ب متلمان شهری مناسک برای شهروندان

 -1وجود فیاهای گذران اوعات فرادت (پارک ،فیای ستز)

 -79وجود و دسترسی آسان ب فیاهای پیادهروی

 -8دسترسی و توزیر امکانات بهداشتی -درمانی

 -71نکاست از مصا ح ساختمانی در با بردن کیتیت مسک

 -3کیتیت بهداشتی مکانهای عمومی

 -78دسترسی آسان ب امکانات و خدمات آموزشی

)Source: (Research findings., 2019
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در مجموع کارکردهای اشاره شده در جدول ک وظایف انلی دو تهای محلی در مدیریت شهری است میتواند
زمین توسع پایدارِ شهرهای ایران را بیش از پیش فراهم آرود ذا توج ب ای کارکردها از سوی مدیریت شهری در
راستای ب سامان کردن و ساخت

مشهری پایدار] امری انکار ناشدنی است در شکل ( )2مدل متهومی رابط

شاخصهای توسع پایدار شهری با دو تهای محلی ترسیم گردیده است

Figure (5) Link cycle Indicators of sustainable development of Iranian cities with local governments
)Source: (Research findings., 2019

نتیجهگیری
امروزه توسع پایدار شهرها را ک از جنت های مختلف ،برای ادام حیات و فعا یتهای انسان در فیای شهرها
ضروری است ،نمیتوان محدود ساخت زیرا توسع پایدار ب م ابل با ا گوهای تو ید ،توزیر و مصرف ناسازگار با
طتیعتی می پردازد ک ب اتمام منابر و تخریک محیطزیست میانجامد و تنها فرآیند توسع ای را تأیید میکند ک ب
بهتود کیتیت زندگی انسانها در حد ظرفیت پذیرش نرامهای پشتیتان حیات منجر شود بر ای اساس توسع پایدار
شهری ،حول حساسیتهای زیست محیطی شکل گرفت و اشارات او ی آن برای سیاستهای توسع شهری ،حتظ
فیای ستز و پاکیزگی آب و هوا ،سا م بودن آب آشامدنی ،جلوگیری از آ ودگی هوا و کاهش تو ید زبا در سطح
محلی بود اما ب تدریج در ده های اخیر سیاستهای پایداری ب پهن های جغرافیایی در سطوح (ملی ،منط ای و
جهانی) روی آورد و افزون بر بعد اکو وژی -زیستی ،ب ابعاد اجتماعی -اعتصادی و فرهنگی نیز توج کرد از ای -
رو ،میتوان در عصر حاضر شهر پایدار را شهری دانست ک برآمده از توسع ای است ک نهنیت و امکان ارت اء
همیشگی سشمت اجتماعی -اعتصادی ،فرهنگی و زیستی و منط آن را در تمام ابعاد فراهم کرده است ب هر روی
آنچ در ای نوشتار نکر گردید درآمدی بر ن ش دو تهای محلی در توسع پایدار شهری بود ک نگارندگان ب دنتال
مدل متهومی بودند ک بتوانند با ارا آن ک جامر و مانر است ،ا گویی برای شکلگیری شهرهای پایدار در ایران
ترسیم نمایند ک متتنی بر آن بتوان شهرهای ایران را ب گون ای اداره نمود ک از پایداری با یی برخوردار باشد در
ای راستا میتوان گتت ،توسع پایدار شهری ب ویژه در کشنشهرهای ایران زمانی میتواند رخ دهد و شهرها را
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پایدار نماید ک ابعاد اعتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستی آن در هم سطوح و گامها در نرر گرفت شود بر ای
بنیاد ،سشمتی ب ویژه سشمتی شهر و در راستای آن سشمت شهرنشینان یکی از اهداف توسع پایدار شهری است ک
در آن شهروندان بتوانند در آسایش و آرامش و با کیتیت تمام زندگی نمایند بدی ترتیک سشمت شهر در گرو
داشت محیط سا م و بسترهای مناسک اجتماعی ،اعتصادی ،فرهنگی و زیستمحیطی است ک شهروندان پای و
اساس و ب عتارتی سرمای انلی آن را تشکیل میدهد بر ای متنا ،همانطور ک در تمام تح یق بر آن تأکید شد از
جمل عنانر بنیادی و مهم پیوند دهنده و شکلگیری شهر سا م« ،مشارکت دادن شهروندان» در تصمیمهای شهری
است ،ک ای امر زمین ارت اء کیتیت زندگی شهروندان در شهرهای ایران میشود ب هر روی بر اساس مطا عات
نورت گرفت در ای تح یق میتوان ای گون جمر بندی نمود ک روی آوردن ب توسع پایدار شهری در ایران در
جهت ساخت شهر و شهروند سا م ،ضروریست بهداشت ،کیتیت زندگی ،پایداری محیط و سشمت شهروندان مد
نرر عرار گیرد تا بتوان بسیاری از معیشت شهری را رفر نمود در ای راستا روند شکلگیری شهر پایدار در فیای
شهرهای ایران با توج ب ن ش دو تهای محلی ،باید مدیران شهری شناخت بیشتر و جامرتری نستت ب شاخصها
ارا شده در ای تح یق کسک نمایند تا بتوانند زمین توسع پایدار شهرهای ایران را فراهم نمایند در نهایت در
شکل متهومی ( )9عنانر سازنده شهر پایدار در شهرهای ایران ترسیم شده است

)Figure (6) The Manufacturer elements of the sustainable city in the cities of Iran Source: (Research findings., 2019
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