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 دهیچک

گیری سـوی شـهرها، شـکلها بهگذاریها و سـرمایهدر ایران با روی کار آمدن دولت مدرن و جهت دادن برنامـه

هایی در فضای سرزمینی کشـور نین پدیدهبر تعداد چناپذیر بود و باگذشت زمانابهای شهری امری اجتنمجموعه

های شـهری در کشـور حال، مرور مطالعات و نیز بررسی ساختار و سازوکار فضایی اداره مجموعـهبااین افزوده شد.

ای در سـاختارهای مـدیریت چنـد دهد که فقدان یکپارچه نگری و توانایی برای تفکر و عملکرد منطقـهنشان می

تـرین مشـکالت و های شـهری کشـور ازجملـه مهمز زیست و فعالیت در مجموعـهپارچه و مجزای یکایک مراک

های شهری کشور ازلحاظ نهادی و مدیریتی با آن مواجه هستند. این هایی است که در حال حاضر مجموعهچالش

هـای مجموعـه های چندین مجموعه شهری کشور )ازجملـه تصـویب طرحرغم تصویب طرحدر حالی است که به

صـفهان، ران، مجموعه شهری مشهد، مجموعه شهری تبریز، مجموعه شهری شیراز، مجموعه شهری اشهری ته

نیافتـه اسـت. بنـابراین ایـن هـا تحققمجموعه شهری قزوین و ...(، سازوکارهای نهادی و سازمانی پیشنهادی آن

ریت هادی مـدیپیشـن نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤال است که دالیل عدم تحقق و عملیاتی نشـدن الگوهـای

 اند؟های شهری کشور کداممجموعه

دهـد کـه در الگوهـای آمده نشان میدستشده است. نتایج بهبرای پاسخ به سؤال فوق از روش کیفی بهره گرفته

ونی های شهری کشور، در نظر نگرفتن مسائلی همچون عدم تعریف جایگاه قـانپیشنهادی برای مدیریت مجموعه

 تبع آن عدم تعریف ساختار و سـازوکار مـدیریتی خـاص ایـندر نظام تقسیمات کشوری و بههای شهری مجموعه

یـت الگوهـای ها، نظام متمرکز و بخشی اداره امور در ایران، پیشنهاد ایجاد ساختارهای اداری جدیـد، تبعمجموعه

 -لگوهـای نهـادیترین دالیـل عـدم تحقـق و عملیـاتی نشـدن اپیشنهادی از رویکرد مدیریت واحد ازجمله مهم

 .های شهری کشور بوده استسازمانی پیشنهادی برای مدیریت مجموعه

 

 .ازمانی، مجموعه شهری، عدم تحققس-الگو، نهادی :یدیکل واژگان
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 مقدمه
شوند در حـال حاضـر اشـکال های شهری شناخته میبا عنوان مجموعه 1ها که در ایران طبق تعریف قانونیمنطقه -شهر

ها در سرتاسـر جهـان چـه در کشـورهای روند چراکه تعداد زیادی از آنزمان فضایی سرزمین به شمار نمیجدیدی در سا

(. در اینجا مقصود پرداختن تفصیلی بـه دالیـل 4: 2،1385توسعه وجود دارند )ایرانیانیافته و چه در کشورهای درحالتوسعه

های مختلفـی کـه چنـین شاره کرد که وجـود پیچیـدگیگیری چنین الگوهای نظام شهری نیست اما باید اظهور و شکل

ای های گستردهگذارند بح ویژه در عرصه روابط، تعامالت و کارکردهای فضایی به نمایش میالگوهای توسعه شهری به

گذاری و اجرایی در مورد نحوه اداره چنین مناطقی شکل بخشیده است و حجم انبوهی از را در محافل دانشگاهی، سیاست

های مدیریتی چنـین منـاطقی وجـود دارد. بایـد العات )اعم ازنظری و تجربی( در مورد نحوه برخورد با مسائل و چالشمط

ترین ویژگی چنین مناطقی در بیشتر مطالعـات ها و بلکه اصلیعنوان یکی از ویژگیاشاره کرد که یکپارچگی کارکردی به

( و بنـابراین، 1383، صرافی و تورانیـان، Pacione,2001; Hamilton,1999و تحقیقات مورداشاره قرارگرفته است )

لزوم یکپارچگی سازوکارهای اداره چنین مناطقی نیز همواره مطرح بوده است. این در حالی است که با توجـه بـه تعـاریف 

رق ها، تفـمنطقـه -تـرین چـالش در اداره و حکمروایـی شـهرآمده است، بزرگعملهای شهری بهنظری که از مجموعه

سیاسی و اداری و سازمانی و یا فقدان انطباق قلمرو عملکردی )منطقه شهری( با قلمرو سازمانی و نهادی )ترتیبات نهادی 

و ساختار و نظام اداره سرزمین( است. منظور از تفرق سیاسی، وجود تعداد زیادی از قلمروهای مدیریتی مسـتقل از هـم در 

شود )ایرانیان، از اتخاذ تصمیمات سیاسی یکپارچه در کل گستره شهری میگستره فضایی مجموعه شهری است که مانع 

 توان در شکل زیر به نمایش گذاشت.(. چنین موضوعی را می5: 1385

 

 
تفرق مدیریتی، سیاسی و نهادی در منطقه شهری )تصویر سمت چپ( در مقابل یکپارچگی و همبستگی عملکردی  .1شکل شماره 

 (6: 1386ایرانیان،  منبع)– آن )تصویر سمت راست(

 

ریزی و مـدیریت یکپارچـه تنها برنامـهسازمانی مشخص و دارای قدرت اعمـال رهبـری، نـهتفرق سیاسی و فقدان هویت

هایی از مجموعـه سازد )به علت فقدان سازوکارهای نظارتی یکپارچه و وجود پهنـهمجموعه شهری را با چالش مواجه می

های متعدد موجود در مجموعه شهری خارج اسـت(، بلکـه انجـام اقـداماتی نترل سازمانشهری که از حیطه مدیریت و ک

زیسـت و ونقـل در مجموعـه شـهری، جلـوگیری از آلـودگی هـوا و تخریـب محیطهای حملهمچون ایجـاد زیرسـاخت

سـت، را بـا رسانی به مراکز متعدد سکونتی و فعالیتی واقع در مجموعه شهری که مسـتلزم رویکـردی فرامحلـی اخدمات

                                                           
و  هاآنریزی مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف مبنی بر طرح 1374وزیران در سال یئتهبر اساس مصوبه   . 1

 های آنخصدر خصوص تعریف مجموعه شهری و تبیین شا 1388مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در سال 

 شرکت خدمات مدیریت ایرانیان .  2
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 سازد.ها و موانع جدی مواجه میچالش

گیری سـوی شـهرها، شـکلها بهگذاریها و سـرمایهدر ایران نیز با روی کار آمـدن دولـت مـدرن و جهـت دادن برنامـه

هایی در فضای سرزمینی کشـور افـزوده بر تعداد چنین پدیدهناپذیر بود و باگذشت زمانهای شهری امری اجتنابمجموعه

الگوهـای  سب با چنـیناین در حالی است که سازوکارهای سازمانی و اداری و ساختارهای فضایی اداره سرزمین متناشد. 

رغم ز بـهتنها شکل نگرفتند بلکه در چارچوب نظام سیاسی و سـاختار اداره سـرزمینی موجـود نیـفضایی توسعه شهری نه

نـاطقی چالش و مشکل نهادی، سازمانی و اجرایـی چنـین مما نتوانسته بر اهای متعددی که صورت پذیرفته است، تالش

های شـهری در کشـور نشـان که مرور مطالعات و نیز بررسی ساختار و سازوکار فضایی اداره مجموعـهطوریغلبه یابد به

 ای در ساختارهای مدیریت چند پارچـه و مجـزایدهد که فقدان یکپارچه نگری و توانایی برای تفکر و عملکرد منطقهمی

هایی است که در حـال ترین مشکالت و چالشهای شهری کشور ازجمله مهمیکایک مراکز زیست و فعالیت در مجموعه

 اظ نهادی و مدیریتی با آن مواجه هستند.های شهری کشور ازلححاضر مجموعه

پذیرفته اسـت؛  ورتصهای متعددی در داخل کشور ها، تالشکه اشاره گردید در پاسخ به این مشکالت و چالشناهمچن

هایی بوده که بتواند مشکل تفرق سیاسی و مدیریتی موجود هایی جستجوی الگوها و مدلهدف و ایده اصلی چنین تالش

هـایی عمـدتاً معطـوف بـه های شهری را به حداقل رسانده و آن را برطرف نماید. در این راستا چنـین تالشدر مجموعه

هـای های شـهری( بـا قلمـرو سـازمانی بـوده اسـت. در طرحمجموعـهجستجوی انطبـاق قلمـرو عملکـردی )محـدوده 

هـای عنوان یکـی از مسـائل و چالشاند مسائل نهادی و سازمانی بـهشدههای شهری کشور نیز که تاکنون تهیهمجموعه

تصـویب رغم شـاره نمـود کـه بـهاانـد؛ امـا بایـد ها مدنظر قرارگرفتههای طرحبرجسته تحقق اهداف، راهبردها و سیاست

های مجموعه شـهری تهـران، مجموعـه شـهری مشـهد، های چندین مجموعه شهری کشور )ازجمله تصویب طرحطرح

 ازوکارهایمجموعه شهری تبریز، مجموعه شهری شیراز، مجموعه شهری اصفهان، مجموعـه شـهری قـزوین و ...(، سـ

ست که دالیل عدم ار به دنبال پاسخ به این سؤال انیافته است. بنابراین این نوشتها تحققنهادی و سازمانی پیشنهادی آن

 اند؟ر کدمهای شهری کشوتحقق و عملیاتی نشدن الگوهای پیشنهادی مدیریت مجموعه

نهادی بـرای مـدیریت سـازمانی پیشـ -شناسی چرایی عدم تحقق و عملیاتی نشـدن الگوهـای نهـادیدر ضرورت آسیب

های موعـهزی و یا بازتعریف سازوکارهای نهادی موجود برای اداره مجضرورت نهادساهای شهری کشور، باید بهمجموعه

شـود کـه طرف ازآنجـا ناشـی میشهری کشور اشاره نمود. ضرورت این نهادسازی و بازتعریف سازوکارهای نهادی ازیک

از طـرف دیگـر، های شهری کشـورند. اند ناتوان از اداره کارآمد و یکپارچه مجموعهسازوکارهای نهادی موجود نشان داده

وکارهای نهـادی و زاند، فاقـد سـاشدههای شهری تدوینای که در ارتباط با مجموعهای عدیدههای کالبدی و توسعهطرح

ریزی، ناکـافی و نـاتوان از حـل عنوان الگوی مسـلط در نظـام برنامـهریزی کالبدی بهاجرایی بوده و بنابراین عمالً برنامه

که در ایـران  های شهری بوده است. سرانجام اینکه باید به این مسئله اساسی توجه نمودهمسائل عدیده مواجه با مجموع

وعه شـهری را در چـارچوب تقسـیمات کشـوری راهبردی مجم -ریزی فضاییریزی فضایی و ازجمله برنامهاجبار برنامهبه

ی تقسـیمات عملکردی فراتر از مرزهـاالی است که مجموعه شهری ماهیتاً ازلحاظ کارکردی و حاند. این در تعریف نموده

ای شود که همین امر ضرورت سازوکارهای نهادی بـرکشوری است و قلمروهای تقسیمات کشوری متعددی را شامل می

 سازد.های متعدد مسئول و درگیر در اداره آن را آشکار میهماهنگ و یکپارچه نمودن سازمان

 

 نظری مبانی

ریزی مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای نخستین بار در مصوبه طرح مفهوم مجموعه شهری در ایران برای

مطرح شد. این مفهـوم در ایـران معـادل مفـاهیم همچـون منطقـه  1374ها در سال بزرگ کشور و شهرهای اطراف آن
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مجموعـه  ای، ابر شهر منطقه و ... قلمداد شده است. در گـزارش پژوهشـی تعریـفشهری، منطقه شهری چندهستهکالن

ای اسـت جغرافیـایی کـه از شده است، مجموعه شهری محدودهکه توسط زبردست انجامهای آنشهری و تعیین شاخص

شـده اسـت کـه تمـامی شـهرهای هـا تشکیلیک شهر مرکزی و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی روسـتایی مـابین آن

(. این تعریف در 218: 1387و خدماتی هستند )زبردست، پیرامونی آن با شهر مرکزی دارای یکپارچگی اقتصادی، اجتماعی

های آن شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در خصوص تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخص 1388مصوبه سال 

صورت فوق، اشاره گردیده اسـت عیناً تکرار گردیده است. بر اساس این مصوبه، ضمن ارائه تعریفی از مجموعه شهری به

ترین مفهـومی جهـانی بـه حدوده جغرافیایی باید تحت مدیریت یکپارچه باشد. بنابراین، ازلحاظ نظری، نزدیـککه این م

 (.24: 1389شهری یا منطقه شهری عملکردی است )اسدی و زبردست،مجموعه شهری، مفهوم منطقه کالن

های شـهری، نحـوه و وعـهئله اساسـی در خصـوص مجمهای شهری، مسـاما جدای از تعاریف نظری و قانونی مجموعه

هم سـهـای ملـی هنـوز سازوکار اداره و مدیریت این فضاهای جغرافیایی است چراکه واقعیت این اسـت اگرچـه حکومت

نوعی بازی چند سطحی و چند نقشی بدل شده و گذاری بهدارند اما حوزه سیاستشهری به عهدهای در توسعه کالنعمده

یی شهری و سیاسـت فضـاشرایط محیطی را به چالش اصلی فراروی حاکمیت کالنپیچیدگی روزافزون حاصل از پویایی 

عنوان سـرآغاز هرگونـه بحـ  دربـاره ن میان، تفرق سیاسی بـهدر ای .(Salet et al,2003:3-4)آن تبدیل کرده است 

شـهری نشهری به معنی وجود تعداد زیادی از قلمروهای حکومتی و مدیریتی درون یـک منطقـه کالهای کالنحکومت

ر بخشی ظهارنظر داعملکردی، حاکی از این است که هر قلمرو حکومتی یا مدیریت محلی دارای حق، اختیار و صالحیت 

گیری و عمـل در گسـتره کـل منطقـه از قلمرو منطقه یا شهری اسـت و هـیچ مرجـع حکـومتی واحـدی بـرای تصـمیم

کننـد کـه بایـد بـین نـوع سیسـتم سـازمان و دالل میشهری اسـتپردازان حکومت کالنشهری وجود ندارد. نظریهکالن

رو سـازمانی ت ارگانیک و قلمرو عملکردی آن انطباق وجود داشته باشد. عدم انطباق قلممنطقه با کلی-حکومتی یک شهر

ترین چالش در اداره و حاکمیت ایـن منـاطق دانسـت؛ توان عمدهها را میمنطقه-حکومتی محلی با قلمرو عملکردی شهر

ریزی ونقل شهری، خـزش شـهری، برنامـههایی چون حملدر نبود این انطباق بسیاری از مسائل محتوایی در عرصهزیرا 

حل خواهد ماند. بدون نیـروی فرمانـدهی و بـدون دیـد یکپارچـه ها غیرقابلمحیطی و مانند اینراهبری و حفاظت زیست

. در چنـین شـرایطی، نقطه دیگر از منطقه منتقل خواهد شد ای بهجای حل و رفع، از نقطهای، بسیاری از مسائل بهمنطقه

شهری کـه کلیـت عملکـردی و سیسـتم شـهری ها در گسترده منطقه کالنامکان اتخاذ تصمیمات سیاستی و اجرای آن

 (. 8: 1386آخوندی و همکاران، دهد، مسیر نخواهد بود )یای را تشکیل مروزانه

ق های جدیـدی از حکمروایـی منـاطادی، سیاسـی و اداری باعـ  ظهـور شـکلبنابراین، وجود تفرق و چند پارچگی نهـ

ای در خصوص نحوه اداره و مـدیریت ایـن های گستردهتبع آن بح و به (Heinelt & Kubler,2005)شهری کالن

ربـوط ترین این رویکردها و نظریات مشده است. مهممناطق گردیده و رویکردها و نظریات مختلفی در این خصوص ارائه

 خالصه گردیده است. 1صورت جدول شماره های شهری بهشهری و مجموعهبه اداره مناطق کالن

 

 های شهریشهری/مجموعهترین نظریات موجود در زمینه مدیریت مناطق کالنبرخی از مهم .1 جدول شماره
 کنندگیهای ادارهمدل و ویژگی نظریه

 

گرایی منطقه

 شهریکالن

ر منطقه دشهری/مجموعه شهری با یک واحد مدیریتی و در واقع تشکیل دولت واحد بزرگ ناداره منطقه کال -

 ولتی محلیدشهری باهدف یکپارچه ساختن نهادهای کالن

 ط شهروندانانتخاب محدود مقامات سیاست گزار توس -

 شهرهانلی و کوچک( برای اداره کالهای مستقل، محهای کوچک )شهردارییراقتصادی دانستن مدیریتغ -

 شهرینطقه توسط یک سازمان کالنمها عمرانی کل رش فضایی و فعالیتهدایت گست -
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طلب دیدگاه اصالح

 کالسیک

شهری )در سطح مسائل منطقه و خدمات ( مدیریت منطقه کالن1صورت شکیل ساختاری دوالیه مدیریتی بهت -

 مسائل هر شهرها در رابطه با های محلی شهرداری( مدیریت2ای(، منطقه

 تکیه صرف بر بخش دولتی )اعضای انتخابی( -

 استقالل مالی -

 دارای قلمرو وسیع -

 شده از باال به پاییناعمال -

 ایها و خدمات منطقهتأمین زیرساخت -

 ریزی یکپارچهبرنامه -

 

نظریه انتخاب 

 عمومی

 های محلیدمات و چالشخگویی به خای و تکثر نهادی برای پاسدالیهاعتقاد به ساختار چن -

 هاهای بین شهردارینامهای با موافقتماهنگی بین نهادهای حکومت محلی در سطح منطقهه -

 شهری هستندالنکدهنده مدیریت منطقه وصی اجزاء تشکیلبخش دولتی و خص -

 های ویژه و تخصصیوسیله آژانسانجام وظایف به -

 

 گرایی جدیدمنطقه

 های جدید رسمیمخالف ایجاد سازمان -

 شهری )اعم از دولتی، خصوصی، عمومی و جامعه مدنی(خالت دادن همه بازیگران عرصه توسعه کالند -

 شهری: تشکیل یک ساختار با دوالیه پوششیحکمروایی کالن -

 ها بر پایه توافق همگانیفرایندی کردن تصمیم -

 ررسمیهای رسمی و غیای از سازمانپیشبرد امور از طریق شبکه -

 (1388ین مشاور شهر و خانه، ؛ مهندس1384 بندی از کاظمیان،) نویسنده با اقتباس و جمع: منبع

 

ای قـهطور خاص و مدیریت فضـایی و منطاز طرف دیگر برای غلبه بر مشکل تفرق و چند پارچگی در مدیریت شهری به

 (:1388اصلی وجود داشته است )کاظمیان،  یا رویکرد های شهری( دو مدلو ازجمله مدیریت مجموعه)طور عام به

برای ازمان یا نهاد خاص )در این الگو کلیه امور و وظایف توسط یک س سازی واحد(:الگوی مدیریت واحد )یکپارچه

های نماینـده حکومـت مرکـزی های مسئول اداره شـهر، سـازمانشود. در این سیستم سازماننمونه شهرداری( انجام می

رنامه سوم ب 136هایی محلی زیر نظر نهاد خاص مسئول مدیریت شهری )شهرداری( هستند. در ماده زماننیستند، بلکه سا

)ازجملـه  شده بود که باید در راستای تشکیل مدیریت واحد شهری، بسیاری از وظایف و عملکردهای شـهریتوسعه اشاره

 173اده برنامـه چهـارم و مـ 137در مـاده  136 ها واگذار شود. مضمون مادههای دولتی( به شهرداریوظیفه سازمان 22

 برنامه پنجم نیز تکرار شد که البته جنبه اجرایی به خود نگرفته است.

سازی متکثر( این است کـه اساس بح  مدیریت یکپارچه )یکپارچه سازی متکثر(:الگوی مدیریت یکپارچه )یکپارچه

های ناز سـازما ین اداره آن مسـتلزم در برگـرفتن طیفـیچون شهر و یا مجموعه شهری یک نظام پیچیده اسـت، بنـابرا

توانـد توسـط دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی است و اداره امور شهر و وظـایف و عملکردهـای مـدیریت شـهری می

ها باید با هم هماهنگ بوده و با همکاری و مشارکت در راسـتای توسـعه های مختلفی انجام گیرد. اما این سازمانسازمان

ها و نهادهای موجود در شـهر از طرف و سایر سازمانگام بردارند. بر اساس این الگو، شورای شهر و شهرداری ازیکشهر 

صورت هماهنگ بـا هـم عمـل کنند، اما در عین حفظ استقالل خود باید بهطرف دیگر، هرکدام استقالل خود را حفظ می

ر چـارچوب برنامه پنجم ذکرشده اسـت. بایـد اشـاره کـرد کـه د قانون 173ای ناقص در ماده گونهنمایند. این موضوع به

های موجـود و درگیـر در اداره ( هماهنگی افقی: میان سازمان1گردد: مدیریت یکپارچه، هماهنگی در دو سطح مطرح می

صـورت مسـتقیم و روزمـره در اداره هایی کـه به( هماهنگی عمودی: میان سازمان2یک سطح فضایی )همچون شهر(؛ و 

 ها(؛های استانی یا وزارتخانههای سطوح باالتر )مانند سازمانیک سطح فضایی درگیر هستند با سازمان
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 پژوهش روش

ارچوب چـ. در ایـن برای پاسخ به سؤاالت تحقیق، از روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوای اسناد اسـتفاده گردیـده اسـت

نهادی سـازمانی پیشـ -کشـور و احصـاء الگوهـای نهـادی های شهریشده برای مجموعههای تهیهضمن شناسایی طرح

ات موجـود در ها، دالیل عدم تحقق و عملیاتی نشدن این الگوهای پیشنهادی بامطالعه اسناد و مطالعـموجود در این طرح

هـای نظـری اسـتنتاج های کارشناسی از موضوع و انطباق الگوهای پیشـنهادی بـا چارچوباین زمینه و همچنین تحلیل

صـوص تعریـف در خ 1388د. الزم به ذکر است که طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در سـال گردی

بنـدی هسـتند طبقهصـورت زیـر قابلگروه به 3های شهری کشور در های آن، مجموعهمجموعه شهری و تبیین شاخص

 (:1388)شورای عالی شهرسازی و معماری کشور: 

 هـزار تـا  200سمی کشور بین رهر مجموعه شهری بر اساس آخرین سرشماری  که جمعیت شهر مرکزیدرصورتی

 شود.هزار نفر باید، مجموعه شهری مذکور مجموعه شهری میانی نامیده می 500

 1هزار تا  500که جمعیت شهر مرکزی هر مجموعه شهری بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور بین درصورتی 

 شود.ذکور مجموعه شهری بزرگ نامیده میمیلیون نفر باشد، مجموعه شهری م

 میلیون نفر و 1که جمعیت شهری مرکزی هر مجموعه شهری، بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور، درصورتی 

 شود.شهری نامیده مییا بیشتر باشد مجموعه شهری مذکور منطقه کالن

های شهری کشور شناسایی و ه برای مجموعهشدهای تهیهبندی فوق، سعی گردید کلیه طرحبنابراین در چارچوب طبقه
های شهری تهران، شیراز و تبریز که دارای پیشنهادهای مدیریتی در این میان پیشنهادهای موجود در خصوص مجموعه

عنوان به 1شهری، و پیشنهادهای موجود در خصوص مجموعه شهری اردبیلعنوان مناطق کالناند بهمشخصی بوده
عنوان مجموعه شهری میانی به 2های شهری در شرف ورود به سطح بزرگ و مجموعه شهری قزوینای از مجموعهنمونه

 اند.موردبررسی قرارگرفته
 

 هابحث و یافته

 الف( الگوی پیشنهادی طرح مجموعه شهری تهران

ط تحقق شده در کشور یکی از شروعنوان اولین طرح مجموعه شهری تدوین و تصویبدر طرح مجموعه شهری تهران به
و بند  2پیشنهادهای طرح، ایجاد نهاد واحد مدیریت مجموعه شهری تهران ذکرشده است. در این طرح با ارجاع به ماده 

ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و وزیران در خصوص طرحمصوبه هیئت 3الف ماده 
قاعدگی و نابسامانی در استقرار جمعیت و فعالیت در مجموعه بیگیرد که علت اصلی ها نتیجه میشهرهای اطراف آن

دیگر از دیدگاه این مصوبه ازآنجاکه عبارتشهری تهران نبود پوشش کامل، فراگیر و گسترده مدیریت شهری است )به
حوزه  های زیادی از مجموعه شهری خارج از محدوده و حریم شهرهای واقع در مجموعه شهری و درنتیجه خارج ازبخش

گیرد بنابراین عمالً در سطح مجموعه شهری نابسامانی در استقرار جمعیت و اختیارات و نظارت مدیریت شهری قرار می
قاعدگی در استفاده از کنندگان طرح مجموعه شهری، این نابسامانی و بیفعالیت به وجود آمده است(. اما از دیدگاه تدوین

نگری و هماهنگی در مدیریت مجموعه شهری است. از هر چیز ناشی از فقدان کلزمین و استقرار جمعیت و فعالیت بیش 
های ملی جزء توجه ندارند و سهم مجموعه در چارچوب برنامهها( کلی است و بهها )وزارتخانهاز طرف دیگر، برخورد بخش

ها نیز بیشتر تابع کرد آنهای درون مجموعه و عملشود و نه بر مبنای نیازها و ضرورتها تعیین میو استانی آن
هاست تا مصالح و منافع مجموعه؛ از سوی دیگر، عملکرد نهادهای محلی ها و مقتضیات درونی و متغیر آنسیاست
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 کنند و بههای محلی عمل میکل توجه ندارند و بر مبنای نیازها و ضرورتها(، جزئی است و بهها و فرمانداری)شهرداری
طور خالصه بر اساس طرح مجموعه شهری تهران، اداره امور این ای توجه ندارند. بهطقهمنافع و مصالح ملی و من

ها و نگری و هماهنگی است و این شکل نامنسجم و ناهماهنگ از مدیریت متشکل از فرمانداریمجموعه نیازمند کل
موقع در اخذ تصمیم و اقدام بهگیری، های متعدد، چون قادر به تشخیص، موضعها و وزارتخانهها و شهرداریبخشداری

های متقابل اجزاء و عناصر خود نیست، طبیعتاً نه قادر به زمینه مسائل ناشی از مشترکات، ارتباطات درونی، وابستگی
دیگر، بیانها به اجر درآورد. بهتواند آننگر است و نه میهای کلها و طرحها و راهبردها و تهیه برنامهتدوین سیاست

کند، اما نگری و هماهنگی در مدیریت مجموعه را فراهم میرح مجموعه شهری تهران، ابزارهای الزم برای کلهرچند ط
ارتباط با تواند تنها متشکل از اجزاء و عناصر مستقل و مجزا و بیدهد نمیمدیریتی که این طرح را راهنمای خود قرار می

بی مناسب و بر مبنای اهداف طرح با یکدیگر هماهنگ شود چراکه ها نیز باید در چارچویکدیگر باشد بلکه عملکرد آن
نگری و هماهنگی در مدیریت مجموعه به دالیل نارسایی در تقسیمات مدیریتی مجموعه عوارل ناشی از فقدان کل

 )یعنی تقسیم کل فضای مجموعه به سه قلمرو فضایی شهر، حریم شهر و خارج از حریم شهر و در نظر نگرفتن روابط و
ویژه فضای خارج از حریم شهر با حریم و محدوده شهری( و ناهماهنگی در مدیریت تعامالت این سه محدوده با هم و به

مجموعه )ایفای نقش نهادهای متعدد عمومی و دولتی در سطح مجموعه بدون ارتباط و هماهنگی کافی با یکدیگر و 
 یابد.ی هدایت و توسعه کل مجموعه( بروز میها و راهبردهایی براها و برنامهبدون تبعیت از سیاست

 

 
 فقدان ارتباط و هماهنگی در مجموعه شهری تهران .2شکل شماره 

 (1379منبع: )مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 

 
اد های فوق، در طرح مجموعه شهری تهران استدالل شده است کـه حـل مسـائل امـروز و آینـده و ایجـبر مبنای بح 

محیطی قابل زندگی در مجموعه شهری تهران و بیش و قبل از هر چیز مستلزم ایجاد نهادی واحد بـا تـوان و اختیـارات 

دخل در مدیریت مجموعه را در راسـتای نیـل بـه اهـداف که بتواند عملکرد کلیه نهادهای موجود ذینحویکافی است به

شود( هماهنگ و بر آن های مصوب تعیین میها و طرحبرنامه رشد و توسعه کل مجموعه شهری )اهدافی که در چارچوب

دیگر هم تجربیات جهانی و هم مشکالتی که در حال حاضر مجموعه شـهری از ابعـاد مختلـف بـا آن بیاننظارت کند. به

دهد که ایجاد یکپـارچگی و وحـدت در مـدیریت مجموعـه شـهری تهـران یـک ضـرورت اسـت. مواجه است نشان می

کار و نیـز فـراهم آوردن های تقسـیمها به دلیل ضـرورتتر مدیریتی مجموعه که وجود آنگر، واحدهای کوچکدیبیانبه

های مختلف اجرایی باید در داخل نظامی واحـد هماهنـگ امکان مشارکت مردمی ناگزیر است و همچنین عملکرد بخش
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هاد واحد پیشنهادی برای هماهنگی و نظـارت های نوظایف و ویژگی 2صورت یکپارچه عمل کند. جدول شماره شده و به

 دهد.بر توسعه مجموعه شهری تهران را نشان می

 

 های سازمانی نهاد واحد پیشنهادی برای هماهنگی و نظارت بر توسعه مجموعه شهری تهرانوظایف و ویژگی :2شماره جدول 

 وظایف های سازمانیویژگی

اد واند وظیفه مهم ایجانونی در سطحی باشد که بتقازلحاظ جایگاه  -
ند خوبی به انجام برسانهای متعدد اجرایی را بههماهنگی در اقدامات بخش

 ریتی آن(های از تصمیمات مدی)تابعیت بخش
گذاری در این نهاد باید به گیری و سیاستظیفه بررسی مسائل، تصمیمو -

و  ربط، استاندارانهای اجرایی ذیعهده شورایی متشکل از مسئوالن بخش
 شهرداران شهرهای اصلی مجموعه شهری باشد؛

ت منظور انجام وظایف محوله در زمینه مطالعه و ارزیابی مستمر وضعیهب -
ک ها این نهاد باید دارای یحلمجموعه، تشخیص و طرح مسائل و ارائه راه

شد. اال بابحجم و با کارایی واحد مطالعاتی و تحقیقاتی فنی بسیار قوی، کم
امی تم اید از وسایل و تجهیزات کافی و نیروهای متخصص دراین واحد ب

 سائل شهر برخوردار باشد؛مهای مرتبط با زمینه
ها، منظور انجام وظایف محوله در زمینه نظارت بر اجرای صحیح برنامههب -

ک ارای یها و قوانین و مقررات مصوب در کل مجموعه، این نهاد باید دطرح
ا بداخل تون شد. این واحد نظارت باید بتواند بدواحد نظارت بسیار قوی با

اد ها( و بدون نیاز به ایجها و فرمانداریواحدهای نظارت محلی )شهرداری
ها و هگیری از ابزارها، شیوکاری و با بهرهتشکیالت مفصل و موازی و دوباره

 اید؛نم فنون پیشرفته مدیریت بر حسن انجام امور در کل مجموعه نظارت

ص و طرح ه و ارزیابی مستمر وضعیت مجموعه شهری، تشخیمطالع -
و یا  ... ها )از طریق پیشنهاد قوانین و مقررات و ضوابط وحلمسائل، ارائه راه

 ها(؛ها و طرحپیشنهاد تهیه برنامه
ی ملی ماهنگی با سطوح باالتر مدیریت کشور )دولت و مجلس( و نهادهاه -

 ورایشورای عالی شهرسازی، ش و استانی میان بخشی )شورای اقتصاد،
اره ها و نحوه ادریزی استان و ...( در زمینه تدوین اهداف و سیاستبرنامه

 مجموعه شهری؛
ها و قوانین و مقررات مصوب در ها، طرحظارت بر اجرای صحیح برنامهن -

 کل مجموعه شهری؛
ه های عمرانی کنجام اقدامات الزم جهت ارائه خدمات و یا اجرای طرحا -
های شود )از طریق هماهنگی با بخشکل مجموعه شهری مربوط میبه

های خدماتی و عمرانی و ها و سازمانمسئول و یا پیشنهاد تشکیل شرکت
 ها؛نظارت بر عملکرد آن

 

عه مجموعه ت بر توسگی و نظارکنندگان طرح مجموعه شهری تهران، با ایجاد نهاد واحد هماهناز دیدگاه تهیه سانبدین

لی ر نظام فعکه د-ها در عرصه مجموعه ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه و ریزی، برنامهگذاریسیاستشهری، مسئله 

نگری، مسائل تواند با کلکه می گذارسیاستت این نهاد متفکر و شود. اما عملکرد درسحل می -متولی معین ندارد

یعنی در کار های مناسب جستجو کند مستلزم آن است که در اجرا، حلراه هاآنمجموعه را تشخیص دهد و برای 

ه باشد. نهادهای مجری نیز وحدت عمل و هماهنگی وجود داشت عنوانبههای مجموعه، ها و شهرداریفرمانداری

ل(، که کرماندار فار یا ز مدیریت )شهرداپاسخگویی به این ضرورت نیز مستلزم آن است که استانداری یا سطح جدیدی 

دگان منتخب از نماین آن باشند، ایجاد شود و یا اینکه شورایی متشکل های مجموعه تابعها و فرمانداریکلیه شهرداری

 این مهم را بر عهده بگیرد. هاآن

 

 شنهادی در طرح مجموعه شهری شیرازمدیریتی پیی الگو( ب

ای از مسائل، مشکالت و تنگناهایی که مجموعه شهری با آن با برشمردن مجموعه در طرح مجموعه شهری شیراز

و  هانین با شناسایی برخی از ظرفیتعام در ارتباط با مجموعه شهری کشور وجود دارد( و همچ صورتبهمواجه است )که 

ها(، وجود شکل شورایی اریای )همچون فرماندهایی با عملکرد فرادستی و منطقهامکانات موجود همچون وجود سازمان

هایی در زمینه روابط محور اصلی مدیریت مجموعه شهری و وجود تجربه مثابهبهها خاصی از مدیریت، وجود شهرداری

برای اداره کارآمد مجموعه شهری بر ایجاد  های موجود و حاکم بر مدیریت مجموعه شهریافقی بین نهادها و سازمان

سیاسی کشور دارای  -مراتب اداری این سازمان جدید باید در سلسله ،ت. از دیدگاه این طرحشده اس تأکیدسازمانی جدید 

گیری در چارچوب قوانین مصوب کشوری برخوردار باشد. گذاری و تصمیمقانون یژگیوباشد و از  ایشدهتعریفجایگاه 
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گذاری و سیاسی مجموعه شهری ی امر قانوناهمچنین چنین سازمانی باید دارای دو یا سه الیه تشکیالتی باشد. در الیه

را در بر اجرایی و فنی  امور ،و الیه سوم انجام شود در ریزیسازی و برنامه. در الیه دیگر هماهنگی، تصمیمگیردصورت 

ره و ای در مقام اداریزی استراتژیک برای کلیت منطقه و الیهو برنامه گیریای در مقام تصمیمالیه دیگرعبارتبه) گیرد

مدیریت شهرها و روستاهای منطقه(؛ این سازمان همچنین در سطح محدوده مجموعه شهری از دو نوع ساختار 

های وابسته تواند برخوردار باشد. نخست، ساختار تشکیالتی شعاعی شورایی مرکب از اعضای شورا و کمیتهتشکیالتی می

گیرند. در بدنه سازمان مذکور انواع روابط افقی ت فوق قرار میمراتبی که در ارتباط با تشکیالهای سلسلهو دوم، سازمان

بین اجزاء  داوطلبانههمکاری غیررسمی و  ازجملهآید؛  به وجودتواند بین اجزاء مختلف آن و قانونی می شدهتعریف

گیری از خدمات بین محلی در جهت بهرههای ای در رابطه با خدمات خاص، توافقهای منطقهسازمانی، ایجاد سازمان

های معینی یا در نظر مشارکت در کسب درآمد از پروژه ازجملهگرایی پولی یا مالی مشترک بین چند شهر و روستا، منطقه

ها و نهادهای مدنی و مالی سازمان تأمین منظوربههای فرهنگی دارایی سازمانگرفتن مالیات و عوارل واحد یا ایجاد 

آید. می حساببهستون اصلی مدیریت هر شهر  عنوانبهشورا در هر شهر -آن. در چنین ساختار مدیریتی، شهرداریامثال 

گیری های قانونی از وضع موجود در جهت استقالل نسبی در تصمیمبا افزایش اختیارات و مسئولیت تدریجبهاین مدیریت 

هایی که بر اساس مجموعه بح  درنهایتکند. حرکت میهای مختلف محلی، وضع عوارل و تخصیص بودجه در زمینه

 است. پیشنهادشدهشکل زیر  صورتبهدر این طرح صورت گرفته است الگوی پیشنهادی مدیریت مجموعه شهری شیراز 

 

 
 الگوی پیشنهادی طرح مجموعه شهری شیراز .3شکل شماره 

 (1388مهندسین مشاور شهر و خانه، )منبع: 
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ار ه استاندکجموعه شهری مدیریت م صورتبهمتشکل از سه الیه  مدیریت مجموعه شهری شیرازی پیشنهادی برای الگو

ریزی و برنامه ریت وباشد؛ کمیته پیگیری طرح مجموعه شهری شیراز که متشکل از سازمان مسکن و شهرسازی، مدیمی

های یتهضافه شوند و الیه سوم کمتوانند به آن اباشد و اعضای دیگری نیز به تشخیص اعضای اصلی میمی زیستمحیط

ی با طرح شهای بخها و برنامهها و کمیته هماهنگی طرحگذاریگانه کنترل کاربری زمین، کمیته جذب سرمایهسه

 است. شدهارائهیر که در جدول ز دارندعهده وظایفی را بر هرکدامها باشد. این کمیتهمجموعه شهری شیراز می
 

 گانه در الگوی مدیریتی پیشنهادی طرح مجموعه شهری شیرازهای سهوظایف کمیته .3شماره جدول 

 وظایف کمیته

 

 

 کمیته حفاظت

 حیطی مجموعه شهری شیرازم-فاظت از منابع باارزش طبیعیحتدوین برنامه  -
 م.ش.ش محیطی در طرح-طبیعی باارزشتدقیق برنامه حفاظت از منابع  -
 در سطح مجموعه شهریاعمال ضوابط فضای سبز و باز  -
 در طرح م.ش.ش شدهارائههای مربوط به فضای سبز و باز و پیگیری طرح -
 زیستمحیطحفاظت  زاویههای عمرانی و صنعتی از ارزیابی طرح -
 محیطیزیستهای ، انسانی و سازمانی از گروهآموزشی، مالی-حمایت علمی -
 ندان در زمینه حفاظتبرنامه جهت جلب مشارکت هر چه بیشتر شهرو تدوین -
 محلی 21در تدوین دستور کار  ربطذیهای همکاری با سازمان -

 

 کمیته کنترل کاربری زمین

 های کاربری زمین یا تغییر آن در سطح محدودهارزیابی درخواست -
 طرح بر اراضی محدوده منطقه بندیاعمال ضوابط  -
 رای اصالح ضوابطپیشنهادهای وارده ب، بررسی منطقه بندیپیشنهاد اصالح ضوابط  -
 های پیشنهادی )با توجه به ضوابط و مقررات کاربری اراضی(ارزیابی طرح -
 و ...( زیستمحیطهای ویژه )میراث فرهنگی، در عرصه ربطذیهای هماهنگی با سازمان -

 

کمیته جذب 

 هاگذاریسرمایه

 شهری بر پایه راهبردهای طرح م.ش.شعه اجتماعی مجمو-پیگیری تدوین برنامه اقتصادی -
 ای، ملی و فراملیرمایه در سطح منطقهبررسی و ارزیابی جذب س -
 ارچوب قوانین و منافع محلیگذاری در م.ش.ش در چمایهتدوین شرایط سر -
ش.ش و ح م.اجتماعی و طر-های برنامه اقتصادییجاد ارتباط و هماهنگی بین منابع مالی و کارآفرینان با خواستها -

 گذاریتسهیل مراحل قانونی سرمایه
 هاآنحل نع جذب سرمایه در سطح محلی و ارائه راهبررسی مشکالت و موا -
 یشنهادهایپهای موردی و ارائه به مقامات مسئول در جهت حل مسائل، پیشرفت کار و ارائه دوین گزارشت -

 

ها و کمیته هماهنگی طرح

با طرح  بخشیهای برنامه

 ری شیرازمجموعه شه

 محدوده م.ش.ش و در حال اجرا در اجرانشدههای مصوب ارزیابی طرح -
 انداز و اهداف طرح م.ش.شهای مزبور و چشمهماهنگی بین طرح -
 های موضعی و موضوعی(ش.ش )طرحهای پیشنهادی طرح م.رحطپیگیری اجرای  -
 یت م.ش.شه کمیته مدیرپیشنهاد و ارائه آن ب ورتصبههای پیشنهادی، تدوین اصالحات الزمه ارزیابی از روند طرح -
گذاران بخش خصوصی و ، سرمایهربطذی هایادارههای پیشنهادی با هماهنگی یی طرحفراهم کردن امکانات اجرا -

 نهادهای غیردولتی

 (1388، مهندسین مشاور شهر و خانه)منبع: 

 

 شنهادی در طرح مجموعه شهری تبریزالگوهای مدیریتی پی( ج

ریزی و نامهای متشکل از شورای برساختاری سه الیه صورتبهدر طرح مجموعه شهری تبریز مدیریت واحد مجموعه 

ح و متولیان اجرای طرح ( و کمیته اجرایی سط2مجموعه شهری )سطح  گذاریسیاست(، شورای 1توسعه استان )سطح 

 است. پیشنهادشدهشکل زیر  صورتبه( 3)سطح 
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 ساختار تشکیالتی پیشنهادی مدیریت توسعه و عمران مجموعه شهری تبریز .4شکل شماره 

 (1388، مهندسین مشاور زیستا)منبع: 

 

تار عه در ساخهای مربوط به امور عمرانی و خدماتی مجمودر چارچوب ساختار تشکیالتی فوق، بر تجمیع مسئولیت

ه و احد مجموعتی مجموعه به مدیریت وخدما های امور عمرانی وپیشنهادی و همچنین تمرکز اختیارات و مسئولیت

ه شد تأکیدشهری  در مجموعه شهریکالنکز سکونتی در قالب محالت و نواحی های مدیریتی و مرامحدوده موزاییک

 دهد.یهای پیشنهادی ساختار فوق را نشان ماعضا، ساختار سازمانی و وظایف شوراها و کمیته 4است. جدول 
 

 وعه شهری تبریزهای پیشنهادی طرح مجمساختار و وظایف شورا و کمیتهاعضا،  .4شماره جدول 

 وظایف ساختار سازمانی اعضا شورا/کمیته

 
 
 
 

شورای 
 گذاریسیاست

بر از  گذاریسیاستشورای 
گیری سه نهادی تصمیم نهادهم

 زیر تشکیل خواهد شد
های مایندگان فرماندارین -

 های مجموعه شهریشهرستان
ها و ارگاننمایندگان  -

های عضو کارگروه سازمان
 تخصصی مسکن و شهرسازی

مایندگان شوراهای اسالمی ن -
ها، شهرها و روستاهای شهرستان
 مجموعه

ان شورای حکم نمایندگ -
الغ توسط استاندار اب گذاریسیاست

 شودو تنفیذ می
بر  گذاریسیاستریاست شورای  -

عهده رئیس کارگروه تخصصی 
 واهد بودمسکن و شهرسازی خ

در  گذارییاستسدبیرخانه شورای  -
سازمان مسکن و شهرسازی و دبیر 
شورا نیز مدیریت شهرسازی و 

 معماری سازمان خواهد بود
 تائیدورا با حضور و شتصمیمات  -
 اعضا رسمیت خواهد یافت 3/2

ماهنگی با سطوح باالتر مدیریت استان )شورای ه -
 و توسعه استان( ریزیبرنامه
سطوح  پیشنهاد قوانین و مقررات و انعکاس آن به -

 مدیریتی باالتر
 هاو طرح هابرنامهحی نظارت بر اجرای صحی -
های خدماتی و ها و سازمانیشنهاد تشکیل شرکتپ -

 هاآنعمرانی و نظارت بر عملکرد 
ی اجرای در کمیته اتخاذشدهمقدماتی تصمیمات  تائید -

 مجموعه شهری
گذاری جهت های جذب سرمایهنهبندی زمیاولویت -

 منظوربه ربطذیتوسط مبادی  هاآنتمهید مقدمات 
گذاری های سرمایهارائه در همایش ساالنه فرصت

 مجموعه شهری
 
 
 

کمیته اجرایی 
 )راهبری( طرح

مجمعی است که تمامی 
فرمانداران، شهرداران و روسای 

های مسکن استان و شهرستان
مجموعه در آن عضویت خواهند 

 داشت

میته اجرایی طرح زیر نظر ک -
د فعالیت خواه گذاریسیاستشورای 
 نمود

دبیرخانه کمیته اجرایی طرح 
مجموعه شهری، شهرداری تبریز 

 خواهد بود
یاست کمیته اجرایی طرح ر -

مجموعه شهری با شهردار تبریز 
 خواهد بود

های مشترک در ها و پروژههای طرحتعیین اولویت -
 ؛هاآنریزی محدوده مجموعه شهری و بودجه

های هزینه تأمینام جهت تشکیل صندوق انسج -
های مشترک در داخل مجموعه ها و پروژهاجرای طرح
 شهری؛

سنجی برای های مطالعاتی و امکانهیه طرحت -
 های خدماتی و زیربنایی انتفاعی وتمامی زیرساخت

گذاری در های سرمایهدر قالب فرصت هاآنه عرض
 مجموعه شهری
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اعضا  3/2 تائیدتصمیمات با حضور و 
 .یابدمیرسمیت 

های مرکز ارائه کلیه خدمات در شهرداریت -
 شهرهای داخل مجموعه شهری و تعیین تکلیف نحوه

 تأمینرای کمیته راهبردی ب وسیلهبه هاآنفروش 
 عمرانی هایطرح نهیهز

متولیان اجرای طرح 
 مجموعه شهری

ها در قالب ها شهرستانهای مجموعه، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و نمایندگیها، شهرداریشهرستانهای فرمانداری
 تقسیمات مدیریتی پیشنهادی به اجرای طرح مبادرت خواهند کرد

 

 اردبیل( الگوی مدیریتی پیشنهادی در طرح مجموعه شهری د

ارچوب چدبیل در ری ارهادی مدیریت مجموعه شهنشاردبیل اظهار گردیده که ساختار و نظام پی در طرح مجموعه شهری

ستیابی به د باهدفاست. این ساختار پیشنهادی  پیشنهادشدهود ها و سازوکارهای قانونی و مدیریتی موجظرفیت

 شود:را شامل می سه بُعد اصلی چه در سطح مجموعه شهری طراحی گردیده وریزی و مدیریت یکپاربرنامه

 دولتی، عمومی  یهابخشریزی یکپارچه مشارکتی برنامه باهدفریزی یکپارچه مجموعه شهری نظام برنامه

 )شهرداری و دهیاری(، خصوصی و مردمی در سطح مجموعه شهری؛

  ن تالش سازی اجرایی و همچنییکپارچه و هماهنگ گذاریسیاست باهدفنظام مدیریت یکپارچه مجموعه شهری

مجموعه  ، خصوصی و مردمی در سطحدولتی، عمومی )شهرداری و دهیاری( یهابخشریزی مشارکتی برای بودجه

 شهری؛

  و هدایت  شدهنتدویهای یکپارچه نظارت بر اجرای برنامه باهدف یزیربرنامه بهنگام سازینظام پایش و هدایت و

 توسعه و عمران در چارچوب برنامه یکپارچه مجموعه شهری و اسناد فرادست آن.

چوب در چار لاردبی ریزی مجموعه شهرینظام یکپارچه برنامهطبق الگوی پیشنهادی مدیریت مجموعه شهری اردبیل، 

های ا و رویهخی نهادهکند. اما براست و ایجاد سازمان جدید را پیشنهاد نمی پیشنهادشدهسازوکارهای موجود وضع موجود 

 اد پایش ومچنین ارتباط با نههو هماهنگی در مدیریت مجموعه شهری و  گذاریسیاستایجاد نظام  منظوربهجدید 

مجموعه  نهاد مدیریت یکپارچه مثالعنوانبهاست.  پیشنهادشدهتوسعه و عمران در آن  یهابرنامه بهنگام سازیهدایت و 

ایش و پیا نهاد  غیرمستقیم )از طریق استانداری و صورتبهمستقیم و هم  صورتبهشنهادهایی را هم تواند پیشهری می

هسته  عنوانبهان ی استکنترل توسعه و عمران مجموعه شهری( به مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرساز

ی و ر کمیته فندطریق مباح  کارشناسی که یشنهادی نماید و یا این مدیریت از ریزی مجموعه شهری پاصلی برنامه

ریزی های کارشناسی در اختیار شورای برنامهتواند توصیهگردد میکارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مطرح می

سعه و هدایت تو و ایشپو توسعه استان و یا نهاد مدیریت یکپارچه مجموعه شهری پیشنهاد کند. عالوه بر آن نهاد 

ه و در رصد نمود ریزی یکپارچه مجموعه شهری رادر مجموعه نظام برنامه شدهتدوینهای وعه شهری، برنامهعمران مجم

در  ی به اجره شهرصورت بروز مشکالتی در فرایند اجرای این برنامه )که توسط نهادهای اجرایی در سطح مجموع

ای دهتواند پیشنهاماید. نظام مدیریتی نیز مینمی منعکسمدیریتی مجموعه شهری  نظامبهآید( چنین مشکالتی را می

در اختیار نهاد  هارنامهب هنگام سازیهای مختلف برای به ها و مصوبات قانونی را در زمینهآخرین برنامه عالوهبهخود را 

هاد پایش و ی جدید، نهایی، در ساختار و نظام پیشنهادپایش و هدایت توسعه و عمران قرار دهد. عالوه بر چنین رویه

ریزی رنامهبر یعنی نظام نقطه اتصال سه مجموعه اصلی این ساختا عنوانبههدایت توسعه و عمران مجموعه شهری 

 سعه استان(، نهادریزی و تونامهتان، کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و شورای بریکپارچه )اداره کل راه و شهرسازی اس

 نماید.مدیریت یکپارچه مجموعه شهری و نهادهای اجرایی محلی عمل می
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 ساختار و نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه شهری اردبیل .5شکل شماره 

 (1394، مشاور عرصهمهندسین ): منبع

 

 پیشنهادی در طرح مجموعه شهری قزوینالگوی مدیریتی ( ه

 ی قزوین،عه شهر. بر اساس استدالل طرح مجمواستالگوی پیشنهادی برای مجموعه شهری قزوین الگویی دوسطحی 

یک  عنوانبهجموعه شهری را است که سیستم م شهریکالنگرایی بنیان نظری الگوی پیشنهادی، سناریوی منطقه

 یدوسطح شهریکالنالگوی مدیریت  ،پذیرد. در این چارچوبها میکلیت یکپارچه و با موجودیت مجزا از شهرداری

دهند ها و شوراهای مربوطه( شکل میها، دهیاریهای شهری محلی )شهرداریاست که سطح اول آن را مدیریت مدنظر

ه ب عمدتاً دازد. عملکردهای اصلی سطح دومپرو سطوح دوم به تشکیالت ویژه مدیریت مجموعه شهری می

نات سطوح از اختیارات و امکا موارد خاص و خارج جزبهشود و رت مربوط میریزی، هماهنگی و نظا، برنامهگذاریسیاست

ها، داریی )شهرلشود. در الگوی پیشنهادی مجموعه شهری قزوین، عناصر مدیریت محنمی جزئیمحلی وارد امور 

ر و روستا( حدوده شهدوده رسمی )موراهای شهر و روستا( استقالل مدیریتی و قلمروی خود را در درون محها و شدهیاری

 پردازند.خدمات محلی می ارائهحفظ کرده و به انجام وظایف و 
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 نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه شهری قزوین .6شکل شماره 

 (1392، پارس جهاننقشمهندسین مشاور )منبع: 

 

ب ویژه در قال صورتبهاین شورا بق الگوی پیشنهادی، ط :قزوین ریزی مجموعه شهریو برنامه گذاریسیاستشورای  -

ریزی در سازمان مدیریت گیری و برنامهترین مرجع تصمیمو عالی شدهتشکیلریزی و توسعه استان شورای برنامه

و  گذاریاستسیکند. شورای که مستقیماً تحت نظارت عالیه استاندار فعالیت می خواهد بودمجموعه شهری قزوین 

نهاد را در ترکیب ردمم تأثیرگذاردولتی و نیز نهادهای  تأثیرگذارهادهای نریزی مجموعه شهری اعضاء متعددی از برنامه

 ،مین چارچوب. در هاالجرا باشدزمالی و ، قانونربطذیی هابرای تمام سازمان باید خود دارد. کلیه مصوبات شورای مذکور

صوبات مه رعایت کلف بکلیه شوراهای اسالمی شهرها، روستاها و شوراهای باالدستی واقع در مجموعه شهری قزوین م

هادها و ریزی مجموعه شهری در تصمیمات و مصوبات خود هستند. همچنین کلیه نو برنامه گذاریسیاستشورای 

 تمام و یا هاآنهایی که حوزه اثرگذاری و عملیات و عمومی موظف هستند تمامی فعالیتهای بخش دولتی دستگاه

وده و ریزی مجموعه شهری هماهنگ نمو برنامه گذاریسیاستگیرد را با شورای قسمتی از مجموعه شهری را در بر می

 در صورت لزوم به تصویب این مرجع برسانند.

ریزی سیستم مدیریت کارشناسی و بدنه برنامه-: این نهاد نقش بازوی علمیوسعهریزی و مدیریت تنهاد دائم برنامه -

های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، . بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیخواهد کردمجموعه شهری را ایفا 

های و ها، طرحامهمجموعه شهری و عناصر متشکله آن و تهیه برن محیطیزیستبهداشتی، اقتصادی، رفاهی، کالبدی و 

های الزم برای رفع مشکالت و تسریع توسعه پایدار مجموعه شهری، وظیفه اصلی این نهاد است. در این چارچوب، پروژه

نهاد مذکور نقش حلقه واسط نظام مدیریت مجموعه شهری با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را ایفا کرده و از 

ها، ها و ضوابط کالن شورای مذکور هم فراهم و تضمین خواهد شد. لذا کلیه برنامهنامه، برهاسیاستطریق امکان رعایت 

در  تائید)خارج از شهر و روستاهای واقع در مجموعه( پس از  پیرا شهریبا مقیاس عملکرد  ربطذیهای ها و پروژهطرح

و سپس شورای عالی را خواهند یافت. ریزی مجموعه شهری و برنامه گذاریسیاستنهاد مذکور قابلیت طرح در شورای 

ریزی مجموعه شهری انتخاب و منصوب و برنامه گذاریسیاستاکثریت اعضای شورای  رأیرئیس دائم این نهاد با 
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های تخصصی و شرکت مؤسساتهای دولتی و ها، ادارات و سازمانها، بخشداریدهیاری ها،شهرداریکلیه  خواهند شد.

ریزی و ریزی و نهاد دائم برنامهو برنامه گذاریسیاستبا شورای عالی  اندموظفواقع یا فعال در مجموعه شهری قزوین 

های ها، بودجهمدیریت توسعه شهری مجموعه شهری همکاری الزم را داشته باشند. ارائه اطالعات، ارائه برنامه

 این موارد خواهند بود. ازجملهریزی مجموعه شهری و ... و برنامه گذارییاستساختصاصی، اجرای مصوبات شورای 

 تی مجموعهطرح مجموعه شهری قزوین، سازمان اجرایی و عملیا زعمبه: سازمان اجرایی مدیریت مجموعه شهری -

پیرا  یریت و کنترلشهری، مدهای هماهنگی دروندر زمینه ویژهبهیکپارچگی در عملیات اجرایی  بامنظورشهری قزوین 

یر ریاست مد ها و خدمات مشترک مجموعه شهری با، مدیریت و کنترل امور بخشی و طراحی و ارائه زیرساختشهری

 و ور بخشیت و کنترل اممدیری، پیرا شهریمدیریت و کنترل ، شهریدرونمجموعه شهری و متشکل از چهار هماهنگی 

 است. یشنهادشدهپ ها و خدمات مشترکطراحی و ارائه زیرساخت

 

 گیرینتیجه

دالیل عدم تحقق و عملیاتی نشدن الگوهای پیشنهادی مدیریت بود که  سؤالبه دنبال پاسخ به این  این مقاله

های شهری در ایران گیری مجموعهشکلباید گفت که  سؤالدر پاسخ به این  ؟کدام اندهای شهری کشور مجموعه

همچون تهران، شیراز، اصفهان،  شهرهاییکالنهای شهری با محوریت مجموعه ویژهبهاگرچه پدیده جدیدی نیست و 

 موردتوجهنحوه برخورد با مسائل نهادی و مدیریتی آن کمتر  حالبااین ،اندتبریز و مشهد از چند دهه پیش وجود داشته

است. عالوه بر آن همواره در  گرفتهقرار مدنظرآل قابل اجرا و گاه ایدههایی غیرصوالً راهبردها و سیاستبوده است و یا ا

های شهری نوعی سردرگمی وجود داشته است. این سردرگمی نحوه برخورد با مشکالت نهادی و مدیریتی مجموعه

شهری  هایمجموعیکی از  عنوانبهبارز در نحوه برخورد با مسائل نهادی و مدیریتی مجموعه شهری تهران ) صورتبه

به تعداد  چراکهاست؛  مشاهدهقابلریزی در مورد آن انجام پذیرفته است( طالعاتی و برنامههای مکشور که بیشترین طرح

مدیریتی مجزایی نیز وجود داشته  یشنهادهایپاست،  شدهتدوینها و مطالعاتی که در زمینه مجموعه شهری تهران طرح

های شهری و ؛ مرکز پژوهش1378نگاه کنید به صرافی،  ازجمله) شدهانجام، بر اساس مرور مطالعات طورکلیبهاست. 

؛ غمامی و 1386؛ ایرانیان، 1385؛ عسکری و کاظمیان، 1384؛ پرهیزکار و کاظمیان، 1384روستایی وزارت کشور، 

، ساختار کالن 1(1389پور، ؛ و آخوندی و برک1387؛ آخوندی و همکاران، 1386؛ آخوندی و همکاران، 1386همکاران، 

های شهری، فضای سرزمینی در ایران، قانون تقسیمات کشوری و نیز وضعیت موجود ساختار فضایی اداره مجموعه اداره

ها و تنگناهای مدیریتی و سازمانی و نیز تشکالت و ضوابط و مقررات سازمانی اعم از چالش -مشکالت و مسائل نهادی 

های طرح الگوهای پیشنهادیمانع اصلی بر سر راه تحقق  عنوانبهتاکنون  که ناهای شهری در ایرمرتبط با مجموعه

 بندی نمود:زیر دسته صورتبهتوان های شهری کشور عمل نموده است، را میمجموعه

 آن عدم  تبعبههای شهری در نظام تقسیمات کشوری و نخست، به خاطر عدم تعریف جایگاه قانونی مجموعه

ها، بنابراین هرگونه پیشنهادی که با ساختار موجود اداره مجموعهتعریف ساختار و سازوکار مدیریتی خاص این 

فضای سرزمین همخوانی نداشته باشد، در عمل امکان تحقق نخواهد داشت. امری که تاکنون نیز چنین بوده است 

                                                           
است با تمرکز بر مجموعه  آمدهعملبههای شهری در سطح کشور باید اشاره کرد که عمده مطالعاتی که در خصوص مسائل نهادی و مدیریتی مجموعه .1

کارکردی و گستردگی و نیز نقش ملی و  ازنظر ژهیوبههای اساسی ری تهران برخی تفاوتمجموعه شه شهری تهران بوده است. ذکر این نکته الزم است که
های شهری کشور تابع نظام سیاسی نظام اداره امور آن همانند سایر مجموعه که یآنجائاز  حالنیبااشهری کشور دارد.  یهامجموعهحتی فراملی آن با سایر 

کرد که شدت  دیتأکباید  هرچندهای شهری کشور را دارد. ج حاصل از مطالعات آن قابلیت تعمیم به سایر مجموعهو نظام تقسیمات کشوری است بنابراین نتای
های نهادی و های شهری کشور است که همین امر مسائل و چالشبیش از سایر مجموعه مراتببهتمرکز مراکز سکونت و فعالیت در مجموعه شهری تهران 

 های شهری کشور دوچندان نموده است.مدیریتی آن را نسبت به سایر مجموعه
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مسائل نهادی و  وفصلحلبایست در چارچوب ساختار و نظام موجود تقسیمات کشوری اقدام به و بنابراین می

 های شهری نمود؛ریتی مجموعهمدی

  گیری سازوکارهای لیکی از موانع اصلی شک عنوانبهدوم، نظام متمرکز و بخشی اداره امور در ایران

گیری های شهری عمل نموده است و عمالً شکلسازی در نظام مدیریت مجموعهسازی و یکپارچههماهنگ

 وین مسائل اغلبه بر  ته است.ا با چالش مواجه ساخهای شهری رنهادهای پیشنهادی در خصوص مدیریت مجموعه

های قانونی و نهادی نگر و تدوین چارچوب و نظامی مبتنی بر ظرفیتهایی واقعمشکالت مستلزم اتخاذ نگرش

 ریزی سرزمین کشور است.موجود در نظام مدیریت و برنامه

  ،الگوهایی در زمره عمدتاًاست  دهپیشنهادشهای شهری کشور الگوهای مدیریتی که تاکنون برای مجموعهسوم 

که عملیاتی ساختن  ئیآنجا از آن افزایند و عالوه برهای موجود در نظام اداری کشور میاند که بر پیچیدگیبوده

اند لذا ی بودهلی و محلمی نهادهای آن ایجاد بار مالی برا تبعبهاین الگوها مستلزم ایجاد ساختارهای اداری جدید و 

 اتی ساختندولت عملی چابک سازین توسعه کشور مبنی بر کوچک و ها و اسناد کالاطر تعارل با سیاستبه خ

 پذیر نشده است؛در عمل امکان هاآن

  ،ت سازی نظام مدیریارچهیکپ باهدفاست که  ذکرشدهاینکه  رغمبهدر کلیه الگوهای پیشنهادی سرانجام اینکه

ن در پارچه؛ ایست و نه مدیریت یکمل الگو از گونه مدیریت واحد بوده ااما در ع اندشدهطراحیمجموعه شهری 

کشور  خاص در سطح طوربهعام و مدیریت شهری  طوربهمدیریت سرزمین در ایران  تجربه نظامحالی است که 

گیری مدیریت های مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی تاریخی شکلدهد که بنا به برخی دالیل و زمینهنشان می

چوب نظام و توان در چارنماید. این در حالی است که میحد با توجه به ساختارهای موجود اداره کشور ناممکن میوا

های شهری هریزی کشور در ارتباط با مجموعسازی نهادهای مدیریتی و برنامهسازوکارهای موجود اقدام به یکپارچه

 کشور نمود.

 –ی نهادی ازوکارهاسراحی ای و بنیادی در طرعایت برخی از اصولی پایه در کنار موارد فوق باید اشاره نمود که عدم

ظر شنهادی در نشهری کشور باع  گردیده که این الگوهای پی یهامجموعهمدیریت پیشنهادی برای سازمانی 

 از: اندتعبارنگیرد. این اصول  مقبولیت نداشته و جنبه اجرای به خود اندرکاردستو مدیران  گذارانسیاست

های شهری کشور ازمانی برای مدیریت مجموعهس -بایست در طراحی سازوکار نهادیکه مینخستین اصل اساسی 

ریزی و رنامهبی موجود وکارهااستفاده حداکثری از ساز درواقعبا ساختارهای موجود و  حداکثری انطباق قرار گیرد مدنظر

تخصصی  هایگروهریزی استان همچون کاروکارهای موجود برنامهاستفاده از ساز ارتباطدراینباشد. مدیریت کشور می

ریزی کالبدی و نظام برنامه پایه اساسی عنوانبه هاریزی و توسعه استانبرنامه زیربنایی و شهرسازی استان و شوراهای

ریزی نامهزوکار براسپایه اساسی در پیشنهاد  بایستمی کندریزی کشور عمل میفضایی که در چارچوب کالن نظام برنامه

 ه است.باشد؛ امری که در سازوکارهای پیشنهادی مرور شده وجود نداشتکشور میشهری  هاییکپارچه مجموعه

ن، استا صورتبهی )ناشی از تقسیمات کشور چند پارچگیتالش برای غلبه بر تفرق و  بایستمی ،دومین اصل اساسی

استفاده  ین راستاا. در باشدشهرستان، بخش، شهر و روستا( و مدیریت قلمروی )شهر، حریم شهر و خارج از حریم شهر( 

ریزی و توسعه نامه اجرایی شورای برنامهئینآ 9همچون استفاده از بند ب ماده های قانونی موجود کثری از ظرفیتحدا

ارج از خدر  سیساتتأنامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و ئیناستان در خصوص وظایف مرتبط با اجرای آ

 مدنظربایست می ستا واگذارشدهمحدوده قانونی و حریم شهرها که به کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی 

 قرار گیرد. اصلی که در طراحی سازوکارهای پیشنهادی رعایت نشده است.



 63                                                   ....    های شهری کشورمجموعه ی پیشنهادی برای مدیریتسازمان -مرور الگوهای نهادی

 رمدنظهای شهری کشور ازمانی برای مدیریت مجموعهس -یست در طراحی سازوکار نهادیباکه می سومین اصل اساسی

گیری سازوکارهای انع اصلی شکلیکی از مو عنوانبهباشد که غلبه بر نظام بخشی اداره امور میقرار گیرد، 

گیری نهادهای نموده است و عمالً شکل های شهری عملسازی در نظام مدیریت مجموعهسازی و یکپارچههماهنگ

ارچه نظام یکپ های شهری را با چالش مواجه ساخته است. در این راستا تعریفپیشنهادی در خصوص مدیریت مجموعه

داره کل ریزی و توسعه استان و با محوریت اشورای برنامه خشیفرا بریزی مجموعه شهری که در چارچوب نهاد برنامه

ریزی فضایی استان( ترین نهاد برنامهلیاص درواقعو )با عملکرد فضایی استان ترین نهاد اصلی که استانراه و شهرسازی 

های اجرایی در عمل نمودن دستگاه درواقعادی به غلبه بر نظام بخشی اداره امور و تواند در سطح زیباشد میدر سطح می

ی که جموعه شهرمریت یکپارچه نهاد مدی پیشنهادی کمک کند. عالوه بر آن های یکپارچه توسعه فضایچارچوب برنامه

تواند در است نیز می شنهادشدهپیهای اجرایی های دستگاهایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اقدامات و فعالیت باهدف

ظام بخشی نکه رفع  نمود باید اشارهعمل ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سطح مجموعه شهری را به دنبال داشته باشد. 

ه شرح ب ماهنگیچگی و هبه بح  یکپار فراخ نگرناشی از آن مستلزم اتخاذ رویکردی  د پارچگیچنو غلبه بر تفرق و 

 شکل زیر است.

 
 های شهری کشورانواع هماهنگی و یکپارچگی الزم در طراحی سازوکار مدیریت مجموعه: 7شکل شماره 

 (نویسنده)منبع: 

 

 اصل ار گیردقر مدنظرهای شهری کشور مجموعهبایست در طراحی سازوکار مدیریتی که میچهارمین اصل اساسی 

ای سایر دی که بریریتی پیشنهاکه اشاره شد الگوهای مد است. همچنان مدیریتی موجود نظامبه تحمیل حداقل بار مالی

اند که بار ودهایجاد ساختارهای سازمانی جدید ب صورتبهاست، عموماً  پیشنهادشدههای شهری کشور تاکنون مجموعه

ولت در د چابک سازیسازی و کالن کشور مبنی بر کوچک هایباسیاستکند و مالی زیادی را به دولت تحمیل می

 ست.تناقض هستند و به همین خاطر تمایلی هم به عملیاتی ساختن چنین الگوهایی وجود نداشته ا

قرار  نظرمدهای شهری کشور بایست در طراحی سازوکار مدیریتی مجموعهکه میی پنجمین اصل اساسنهایت اینکه، 

 کهازآنجاییتوان گفت می درواقعباشد. می کشور شهری هاییزه کردن نظام مدیریت مجموعهبوروکراتپرهیز از گیرد 

تواند چاالکی و دی میایجاد ساختارهای سازمانی جدید به تعمیق سازوکارهای بوروکراتیک منجر شده و در سطح زیا

ه امور کشور ظام ادارهای کالن نمنطبق بر راهبردها و سیاستشهری را پایین آورد لذا  هاینظام مدیریت مجموعه کارایی

. امری که در هند گرفتود نخوااند جنبه عملیاتی به خشده منجر اداره زایینبوده و بنابراین، الگوهای پیشنهادی که به 

 .بوده است گونهاینهای شهری کشور نیز سازمانی مجموعه –نهادی  یدهاشنهایپارتباط با 
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