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 مدیریت یکپارچه شهریمقاالت  مطالعه مروری

 1فرخد احمد رمضانی

 کارشناس گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی شهرداری مشهد

 Ahmad.Ramezani06@gmail.comپست الکترونیک: 

 

 :چکیده

مسئله مدیریت  مقاله انگلیسی( پیرامون 8مقاله فارسی و  10مقاله ) 02مطالعه مروری و تطبیقی  هدف اصلی مقاله حاضر،

، نشان داد مورد بررسی قرار گرفته موضوعیگیری از روش نتایج مطالعه مروری که با بهره .می باشد یک یکپارچه شهری،

مقوله محوری  10را تشکیل دهد که مقاالت مختلف تواند هسته مفهومی می« تحقق مدیریت یکپارچه شهری»که 

که تفاوت شایان توجهی از نظر  نیز مشخص ساخت که مقایسه تطبیقی نتایج . کنند)واحدهای محتوایی( آن را پشتیبانی می

های داخلی رویکرد مدیریتی سیستمی و خارجی تمرکز بر توسعه پایدار(، ابعاد رویکرد غالب )پژوهش، قدمت تحقیقی

-راهطی و حفظ منابع(، بر بعد زیست محی مورد تاکید ) آثار داخلی بر بعد ساختاری و کالبدی شهر و آثار خارجی بیشتر

و  (،قدرت مدیریتی در شهرداری، تقویت نهادهای مشارکتی محلیبر تمرکز مکارهای عمده پیشنهادی )مطالعات داخلی 

برداری پایدار از محیط مطالعات خارجی بیشتر  متوجه تمرکز بر مدیریت منابع طبیعی و بهره)تغییر قوانین و مقرارت؛ 

 یت یکپارچه شهری وجود دارد. در این دو نو ع مدیرزیست( 

  مطالعه مروریتوسعه پایدار، پارچه، مدیریت شهری، مدیریت یکشهر،  :کلید واژگان
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 مقدمه

های بارز زندگی اجتماعی در عصر کنونی است که تاثیر عمیقی بر توسعه روز افزون شهرنشینی از مشخصه

تدریج شهرها، مدیریت شهری نیز بهر کالنمتناسب با توسعه شهرنشینی و ظهوجوامع انسانی داشته است، 

نظران در تکامل یافته است. تغییرات در محیط زندگی شهری چنان شتابی یافته است که متخصصان و صاحب

ویژه های مختلف را به بررسی و مطالعه مستمر، برای غلبه بر مسائل و مشکالت رویاروی شهرها بهحوزه

(. مطالعات انجام شده حکایت از دغدغه جدی 1: 1888، و همکاران ی)ناظم شهرها وادار نموده استکالن

نگرانه به منظور مقابله خردمندانه با مسائل آتی شهرها و ریزی پیشمدیران و مسئولین شهری برای برنامه

؛ 1221و  1228، گیلمک؛  0222کالسون و همکاران، توسعه پایدار و توام با رفاه عمومی دارد )نگاه کنید به 

؛ 1888، و همکاران ناظمی، 0222؛ بایرد، 0228؛ ریدن، 0221؛ چاکرابارتی، 0211؛ اشودلر، 0228، واندلر

  .(1822عزیزی و همکاران،  ؛1881کاظمیان، سعیدی رضوانی و 

 رده یکبه  شهرىیکپارچه  مدیریت و محلى امور کشورها از بسیارى دربه منظور تحقق اهداف فوق، 

؛ 1221و  1228، گیلمک)واگذار گشته است حکومتى نظام کل در و واحد مستقل نسبتا   و ویژه حکومتى

 02های  که در طول تالش .(0222؛ بایرد، 0228؛ ریدن، 0221، ؛ چاکرابارتی0211؛ اشودلر، 0228، واندلر

گردیده که امروزه پاسخگویی های یپایدار در شهردار و واحد یک مدیریتسال گذشته منجر به ایجاد 

انداز(، چگونه به طور مناسب جایی شود )چشمچگونه یک شهر پایدار تعریف می -اری از مسائل شهرهابسی

چگونه به  ها(سیدن را مدیریت کنند )فعالیتخط زمینه(، چگونه فرایند ر که هستند را توصیف کنند )اصطالحا 

  .(1: 0228)ریدن، : 0228)ریدن، می باشد  -ها(یابند )شاخصاین فرایند دست

باشد، زیرا امروز مسائل شهری نمیدیگر جوابگوی  شهردارى، و شهرى مدیریت سیستم ایران، در اما 

شهرداریها دیگر به عنوان یک نهاد خدماتی به شمار نیامده، بلکه همواره از آن به عنوان یک نهاد اجتماعی یاد 

جو کرد؛ عدم استقالل مدیریت کالن، دلیل این امر را باید در عوامل زیر جست، به نظر می رسد 0می کنند

-سیستم برنامهو نظام متمرکز اداری ی، تعبار(. به6: 1822عزیزی و همکاران، )وابستگی به حکومت مرکزی، 

نامشخص بودن ، راریزی و اجبرنامه ، عدم تمرکز در هدف گذاری،ریزی و مدیریت سلسله مراتبی باال به پایین

ویژه در  و محلی به یاگذاری و اجرا قانونی در سطوح منطقهزه سیاستمرجع هماهنگی و یکپارچگی در حو

تعدد و تنوع وظایف شهری)رهنما  و اجباری برای هماهنگی بین دستگاهای اجرائی،شهرها، عدم تعهد قانونی 

 ، عدم استفاده از تکنولوژی 8برنامه سوم توسعه کشور 186ماده و تغییر محتوای (، ناکامی 1888و همکاران، 
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تشکیل پایگاه اطالعات شهری، عدم توجه به تقسیمات کالبدی در جهت و  ریزی فضاییبرتر در زمینه برنامه

، تخریب اره و کنترل ساختار و کالبد شهریناهماهنگی در ادو موازی کاری ، مدیریت یکپارچه شهری 

 اداره موفقیت در اصلى رماهامروزه بنابراین (.82: 1888فرهودی، و همکاران،  )...های عمومی و سرمایه

 « توسعه شهری پایدار»ای برای تحقق مثابه وسیلهبه« پارچه شهریمدیریت یک»تمرکز بر را باید در شهرها 

های اخیر شده است که ها و مقاالت داخلی و خارجی در سالموضوع بسیاری از پژوهش قلمداد کرد که

 نیازمند توجه ویژه است. 

مقاالت داخلی و خارجی پیرامون نظامند و تطبیقی  ،انتقادی ،کیفی مرور ،در این مقالهما  مسئله اصلیبنابراین 

موضوع مدیریت یکپارچه شهری، در دو بعد توصیفی)مقایسه ارکان اصلی مقاله، بررسی نقاط ضعف و قوت 

ها و در و برون داده هاواگویی درون داده ،هاهدبندی دااستقرائ، طبقه)تحلیل مبتنی بر  مقاالت( و بعد تبیینی

 مورد بررسی درموضوعات  ، ایو مقوله هدف بررسی تطبیقیبا  (شناسی و کدگذاری محورینهایت سنخ

: 1822عزیزی و همکاران، ) باشدشهری می مدیریت یکپارچه سازیپیاد ،مقاالت خارجی و داخلی در راستای

6.) 

 مبانی نظری تحقیق

مدیریت »، «مدیریت واحد شهری»های دیگری همچون گاه با مترادف که، «1مدیریت یکپارچه شهری»عبارت 

و « مدیریت شهری»، «شهر»سه مفهوم  همواره با، رایج است «مدیریت جامع شهری»و « هماهنگ شهری

. بدین معنا که رویکرد خاصی به شهر و مدیریت شهری است که توسعه پایدار باشدمی، متالزم «توسعه پایدار»

پردازد. از این رو ارائه تعاریفی مرتبط می مدیریت یکپارچه شهریاند و پیرو آن به مسئله درا ضروری می

 رسد.به نظر می یضرور

 جزء اجتماعى، -اقتصادى هاىاز سیستم یکى عنوان به شهرها ها،سیستم انواع عمومى بندىطبقه در؛ شهر -

 نیازمند باال، پیچیدگی با هایسیستم بر مدیریت(. 1256، 5روند )بولدینگشمار میبه هاسیستم ترینپیچیده

  رویکرد

 این بر مبتنى هاىتحلیل و موازین مبناى بر مربوطه عناصر هدایت و شناسایى و سیستماتیک برخورد و

 هاسازمان سایر با شهر گیرى،تصمیم مراحل و مراتب سلسله جهت از (. 18: 1838 کاظمیان،)است رویکرد

 تعدد و بزرگى پیچیدگى، کند،مى متمایز نهادها سایر به نسبت را شهر موضع آنچه اما ندارد، چندانى تفاوت

  (.58: 1888 میرعابدینى،)آن است  عوامل
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 به که ندارد امکان. شود اداره یکپارچه صورت به باید زنده مجموعه این و است زنده مجموعه یک شهر

 قسمت و مجموعه یک توسط شهر از قسمتی اگر .شود رها دیگر های قسمت و گردد رسیدگى آن از قسمتی

 بین از و میردمی زودی به شهر این شود، اداره یکدیگر از مستقل و مجزا دیگری مجموعه توسط دیگر های

 صنعتى، فرایند یک اقتصادى، سازمان یک جغرافیایى، شبکه یک از عبارتست شهر مامفورد، اعتقاد به. رودمی

عزیزی و در  11: 1881لطیفی، ) جمعى وحدت از زیباشناختى نمادى و اجتماعى کنش براى اىصحنه

 (.6: 1822همکاران، 

 با میالدی 1283 سال در بار نخستین برای جهانی ادبیات در شهری پایدار توسعه مفهوم؛ توسعه پایدار شهری -

 مطرح 3ما تركمش آینده نام با 6متحد ملل سازمان توسعه و زیست محیط کمیسیون جهانی گزارشی انتشار

نماید:  می تعریف ذیل صورت به را پایدار توسعه است مشهور گزارش بروتلند به که گزارش این شد.

در  آتی نسلهای توانایی آنکه بدون کندمی تأمین را حال زمان نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

 . ( 86: 1881 ، حقیقی ذاکربیندازد) خطر به را نیازهایشان به پاسخگویی

نموده  متحول نیز را شهری توسعه مفهوم آن، اخیر دهه 5 خصوصا  گذشته قرن خالل در توسعه مفهوم تحول

 مفهوم به عمدتا  و اقتصادی صرفا   رویه یک چارچوب از توسعه کلی مفهوم دوم، جهانی جنگ از پس .است

-کلی بر و مبتنی گرددمی مطرح رپایدا توسعه غالب در حاضر حال در تبیین، و بسط با و آغاز گردید رشد

 .باشدنگری میجامع و نگری

بعد  از پس که است آن بیانگر خوبیبه گذشته، سال 52 طی توسعه و تفکر اندیشه تحوالت سیر بررسی

 انطباق مسیر در پایدار توسعه و گردید افزوده توسعه مفهوم بر نیز محیطیزیست و اجتماعی ابعاد اقتصادی،

 هایحلراه هانارسایی و تنگناها رفع یا کاهش برای و مشخص را شهری حیات پیچیده قعیتهایوا این ابعاد،

 از است عبارت شهری پایدار توسعه اساس این بر. نماید می ارائه جامعی حال عین در و اجرایی مختلف

 و 2اکولوژی ، 8اقتصاد :از عبارتند Eسه گذارد. اینمی احترام Eسه  بین به رابطه که ایانتخاب توسعه توانایی

 (.16: 1822در پرهیزکار و فیروزبخت،  85: 1886 ، نوابخش)  اجتماعی برابری

 در میالدی 1236 سال در که گردید واقع توجه مورد زمانی بار اولین شهری مدیریت مفهوم؛مدیریت شهری -

 توسعه های برنامه از یکی کار دستور در سالم شهر پروژه و شهری پایدار توسعه چون دیگری مفاهیم کنار

 در مدیریت از اصطالحی و مفهوم چنین شدن مطرح. گرفت قرار شهری مدیریت برنامه عنوان با ملل سازمان
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 چارچوب در متمرکز غیر مدیریت سمت به متمرکز مدیریت شیوة حرکت از ناشی شهری مدیریت قالب

)پرهیزکار و فیروزبخت،  باشدمی محلی هایسازمان بوسیله شهری توسعه هدف با ترمحلی هایمدیریت

1822 :13). 

 به شهر راهبری ، موضوع این از فراتر ندارد بلکه عهده بر را شهر مشکالت مدیریت صرفا  شهری مدیریت

منظور از (. در واقع 11: 1822عهده دارد )پرهیزکار و فیروزبخت،  بر را پایدار و جانبههمه ایتوسعه سوی

سازی منابع برای دستیابی به اهداف گرفتن نقشی فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگبرعهده  مدیریت شهری

-پذیر نیست؛ آنآورد که تعریفشمار می. استرن، مدیریت شهری را مفهومی چندوجهی بهاست توسعه شهری

قد آورد و معتشمار میپارچه بهچه اهمیت دارد این است که او مدیریت شهری را مفهومی هماهنگ و یک

پارچه را نسبت به مسائل شهری در کشورهای درحال است مدیریت شهری نوعی رویکرد هماهنگ و یک

(. مدیریت شهری، ابزاری 003: 1882نژاد، در ضرابی و جمالی 323: 1883)سعیدی،  سازدتوسعه ضروری می

 .(1: 1838عیدی رضوانی، وجود آورد )ستواند توسعه مشارکتی و پایدار را بهوسیله آن حکومت میاست که به

 مدیریت یکپارچه شهری -

ای مدیریت شوند که امکان گونههدف مدیریت شهری اطمینان از این امر است که اجزای سیستم به

های اقتصادی کارکردهای روزانه یک شهر را فراهم آورند و این امر موجب تسهیل و تشویق همه انواع فعالیت

های یازهای اولیه خود در مسکن، دسترسی به تسهیالت و خدمات، و فرصتشده و ساکنان را به برآوردن ن

 سازد. تولید درآمد قادر می

 به شهر مدیریت واژه": است موافق افزایش به رو پیچیدگی یک ایده با( 1285چرچیل )در مورد این عبارت، 

 کنترل برای هاییسیستم معنای به تنها دیگر واژه این .است رفته پیش جدیدتر و ترغنی معنی یک سوی

 با ساکنان شماربی هایفعالیت آن طریق از که فرایندی است، رفتاری ارتباطات از ایبلکه مجموعه نیست،

-دقیق و ترپیچیده تفکر الگوی یک با بعدیتک مداخله واضح است. "دارند تعامل شهر حکومت با و یکدیگر

-شود و کجا خاتمه میکجا شروع می شهری مدیریت هک است شده جایگزین شهری توسعه با در مواجهه تر

 .(161: 1228گیل، یابد؟ )مک

 تحت( عمومى و دولتى از اعم) ربطذی نهادهاى و مرکزیت، شهردارى به هماهنگ و یکپارچه شهرى مدیریت

. است هاشهردارى تدوین وظایف در موردنظر عمومى الگوى شهر، شوراى محلى سیاستگذارى نظارت و

 براى شده صرف منابع و اقدامات مجموعه اثربخشى و سازمانى، کارآیى بین هماهنگى و وحدت ینا بدون

 و فضایى جامعیت همین چارچوب، در. است تشکیک و سئوال مورد شدت به آن توسعه و شهر اداره امور
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 شهرى حیات ابعاد همه و شهر فضاى تمام کنترل و در هدایت شهرى مدیریت و شهردارى عملکردى

 (.16: 1888 رضوانى، سعیدى و کاظمیاناست ) اصولى رورتىض

 حل در همکارى جاى به و خصوصى دولتى هاىبخش شهری، فضاهای از رسد در بسیاریبه نظر می

 پیکره کوچکى از بخش به تنها علمى نظام یا دولتى اداره هر. دارند هم گرایش از جدا عملکرد به مشکالت،

 و اشتغال ایجاد یا عمومى نقل و حمل به توجه مسکن، بدون ریزىبرنامه که تاس روشن. دارد نظر شهر بندى

-مى شدت را بلکه آن کند،نمى برطرف را مشکل تنها نه آموزشى اقدامات بدون زیست محیطى، ابتکارهاى

 هاىبرنامه دانشگاهى بخش و دارد وجود میان ادارات هماهنگى براى مکانیسمى دولتى، بخش در. بخشد

 ریزىبرنامه نوع حکومتى، سطوح میان هماهنگى درجه(. 18: 1880 چیما،)دارد  خود هاىسیستم براى عملى

 از ترمنسجم بسیار حکومتى سطوح از برخى که ترتیب بدین. دهدمى قرار تاثیر تحت را آن نسبى موفقیت و

 به را توسعه حال در کشورهای در شهری مدیریت(. 152: 1886 تورنلى، و نیومن)کنندمى عمل دیگر سطوح

 اصلی هسته در. گیرندمی نظر در کوچک شهرهای و شهرها به نسبت آن رویکرد در جامع مفهومی صورت

 یک از اطمینان برای سازمانی مسائل عنوان به زمان هم شهری مسائل که است آن مستلزم نگریجامع این آن،

پارچه مدیریت شهری نیز درنظر گرفته شوند ، یعنی همان ساختار یکپایدار عملیاتی و استراتژیک پاسخ

-پارچه ارائه میدر ادامه فهرستی از تعاریف مختلف از مفهوم مدیریت شهری یک(. 162، 1228گیل، )مک

 گردد.
 10با تاکید بر یکپارچگی تعریف و مفهوم مدیریت شهری -1 شماره جدول
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 روش تحقیق 

به  ،استفاده شده استی )مرور تطبیقی( کیفو روش  (مندمروری نظاکمی )در این نوشتار از ترکیب روش  

شده های در دسترس پرداخته مروری نظامند پژوهشبه  تطبیقیو  توصیفیبا توجه به دو بعد ای که گونه

عنوان، سال، مولف یا مولفین، هدف مطالعه، اصطالح مورد های با توجه به مالك مطالعه توصیفی،در  است،

پارچه، تعریف مقاله از مفهوم مدیریت یکپارچه شهری، مدل پیشنهادی برای م مدیریت یکاستفاده درباره مفهو

مورد های اصلی، پیشنهادات تحقیق و در نهایت بررسی نقاط قوت یا ضعف آن، مقاالت مدیریت شهری، یافته

ه مقاالت انتخابی شوند. همچنین از آنجا کشوند و در قالب مقاله مروری بیان میواکاوی قرار گرفته، نقد می

تفاوت مقاالت داخلی و خارجی  تطبیقیمربوط به ایران و سایر نقاط جهان است، فرصتی فراهم آمده تا از بعد 

مورد دیگر هایی پیرامون آن با یک از لحاظ ویژگی توصیفی، مسئله مدیریت شهری و تفاوت در دغدغه

مجالت تخصصی)در حوزه  چاپ شده در ت مقاال ،ما در این پژوهش جامعه آماریبررسی قرار گیرد.  

های مرتبط در سطح مدیریت شهری مدیریت شهری و سایت های علمی داخلی و خارجی مرتبط( و پروژه

 .با موضوع مدیریت یکپارچه شهری بوده استها وابسته به نهادهای رسمی و شهرداری

گیری از نوع نمونه نظری گیرینمونهاله، مقرویکردهای کیفی در این تحقیق با توجه به نیز گیری روش نمونه

های که داده یافتگیری تا جایی ادامه پیدا فرایند نمونهجستجو و   بر این اساس. بوده استبر اساس شدت 

مقاله  8مقاله فارسی و  10) مقاله 02نگردید، بنابراین اشباع نظری در این مقاله با شناسایی تولید دیگر  جدیدی

انتشار یافته و مقاالت انگیسی بازه  1821تا  1883های . مقاالت فارسی در محدوده سالرسید ( به پایانانگیسی

 اندشدهانتخاب مقاالت  11بدین وسیله بر اساس حداکثر نوسان گیرد.را دربرمی 0211تا  1221زمانی  

برای مقاالت  ( تا اشباع نظری حاصل شود. چنان چه نیز مورد تاکید است حداقل نمونه الزم0220)پاتون،

  (.1822مروری نیز همین تعداد عنوان شده است )آویارد،

 (های مدیریت شهریمدل) موضوعیمرور بافته هابی الف( 

های متفاوتی برای مدیریت شهری وجود دارد. عوامل عمده در تعیین شکل مدل به در کشورهای مختلف مدل

نحوه اداره امور شهر در طول تاریخ و استقالل  .رددگتاریخ، فرهنگ سیاسی و نوع نظام حکومتی کشور باز می

یا وابستگی آن به حکومت بر شکل مدیریت کنونی آن موثر است. در جوامعی که شهرها از هویت مستقل 

شهری بر پایه  حقوقی برخوردار بوده و سنتهای خودمختاری و دمکراتیک در آنها وجود داشته است مدیریت
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و  های سیاسیتوان سنتهای مدنی برای هدایت کنشو استقالل قرار دارد. وجود و های دیرپای انتخاباتی رویه

های مدیریت نحوه تعامل در حوزه سیاسی بر اساس روابط افقی یا عمودی میان حاکمان و محکومان بر مدل

یک توان گرایی و ضعف سنتهای مدنی در مدیریت شهری تنها میشهری موثر است. در جوامع با پیشینه دولت

مدل را شاهد بود. جوامع با پیشینه استقالل شهری و قوت سنتهای مدنی که اجازه تعامل و همکاری میان 

دهد، تنوع بیشتری در نحوه مدیریت شهری وجود دارد. در کشورهای فدرال به دلیل ختلف را میهای مگروه

هری وجود دارد برای نمونه دو وجود اختیارات بیشتر برای سطوح فرو ملی، مدلهای متنوعی برای مدیریت ش

های تک ساختی یا متمرکز مدیریت شهری هستند. اما در نظام کشور آمریکا و آلمان دارای انواع مدلهای

توان از این کشورها نام برای نمونه فرانسه و ایران را میمعموال یک مدل برای مدیریت شهری وجود دارد. 

 (.1882، ایمانی جاجرمی ) برد

 چهارگونه به توانمی است، شده ارائه شهری مدیریت مدل با رابطه در که مختلفی هایبندیتهدس میان در

: 0228)ناالتیگا،  هستند زیر شرح به هامسئولیت تقسیم به هجتو با که کرد اشاره اصلی مدل و اداری ساختار

 سیستم. 1؛11میسیونیک سیستم. 8 ؛18قوی شهردار  شورا ساختار. 0 ؛10ضعیف شهردار  شورا ساختار. 1(:1

 . 15شورا  مدیر

 شهردار ضعیف-ساختار شورا

(. در این مدل، شورا 1: 0228شوند )ناالتیگا، در این ساختار شهردار و شورا همانند مقامات محلی گماشته می

 شهردار .کند اعمال خود زیرمجموعه هایکمیته طریق از که است اجرایی قدرت از توجهی قابل بخشواجد 

. دارد عهده به را قانونگذاری و قضایی کارکردهای از تعدادی اما است؛ اندکی اجرایی و اختیار رتقد دارای

 نتیجه گذشته در .شوندمی انتخاب مستقیم طور به شهرها، گونه این در بخش شهرداری مسئوالن از بسیاری

 از شکل این در یتمسئول و قدرت زیرا بود؛ یافتهسازمان فقدان رهبری ،یشهری حکومت و نظام چنین

 همدیگر با را متفرّق قدرت مراجع بود قادر این سیستم در که شخصی تنها است. پراکنده بسیار حکومت

 (.156: 1888 اسدی، و برکپور ؛01: 1881حسینی، نجاتیبود) سیاسی ماشین یا شهر اربابان کند، هماهنگ
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 (111: 1311نگاه کنید در رحیمی و نظریان،  4: 8002ناالتیگا، شهردار ضعیف)-ساختار شورا :1 شماره نمودار

 قوی شهردار  -شورا ساختار

 بازیگری شهردار، مدل دراین. شوندمی انتخاب مردم سوی از مستقیم طور به شورا و شهردار ساختار این در

 ابهمش جایگاهی بیانگر حقیقت در الگو این (.1: 0228ناالتیگا، دارد ) نیز اجرایی وظایف است که سیاسی

نگاه کنید در رحیمی و  5: 0221است)مارگر و برترانا،  شهر یک سطح در شهردار برای جمهوری ریاست

 (.115: 1821نظریان، 

 
 (111: 1311نگاه کنید در رحیمی و نظریان،  1: 8002ناالتیگا، شهردار ضعیف )-ساختار شورا:8 شماره نمودار

 سیستم کمیسیونی

شوند. شورا پذیرد که توسط شورا ایجاد میای انجام میهای دائمیسوی کمیتهدر این سیستم امور اجرایی از 

های شورا را آماده و ها تصمیمکند. این کمیتهها را تعیین میهمچنین دورنما و قلمرو اختیارات این کمیته

مصوب  یضمن نظارت بر اجرای آنها، مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیارات خود را در چارچوب بودجه

گزینند که برای شهرهای کوچک مناسب کنند، در این ساختار کمیسرهایی را برای اداره امور برمیپیگیری می

ترین شکل حکومت شهری در امریکاست، شکل کمیسیونی حکومت شهر، قدیمی (.6: 0228ناالتیگا، است)

پور و اسدی، رود )بركپورتلند به کار می رایز، فیرویو واما اکنون تنها در تعداد کمی از شهرها، ازجمله در سان

1888 :162) 
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 (111: 1311نگاه کنید در رحیمی و نظریان،  1: 8002ناالتیگا، : سیستم کمیسیونی)3 شماره نمودار

 شورا -مدیر سیستم

 امور بر نظارت و محلّی مقررات و احکام تدوین برای شورا، نام به را افرادی محل مردم مدل، نوع این در

 امور برای را شرایط واجد شخصی انتخاب مقنّنه، قوه وظایف اجرای بر افزون شورا این کنند،کهمی نتخابا

 را، فردی هر تا دهدمی کامل اختیار شورا به محلّی حکومت شکل این. دارد محلّی برعهده حکومت اجرایی

 مدیر" را فرد این که گزینندبر شهر مدیریت به( شایستگی احراز در صورت) نباشد محل آن ساکن که هرچند

 انتخاب خود تشخیص و نظر با را شهرداری کارکنان و مدیریتی مقامات تواندمی شهر مدیر. گویندمی "شهر

 (.022: 1251)پیت، کند

 
 (111: 1311نگاه کنید در رحیمی و نظریان،  2: 8002شورا)ناالتیگا، -سیستم مدیر: 4 شماره نمودار

 شهرهایی تعداد و دارد وجود "نماینده شهری نشست" و "باز شهری نشست" دلم همچون دیگری هایمدل

.  شوندمی شامل را درصد 5 از کمتر کنند،می استفاده کمسیونی مدل و شهری مدیریت مدل دو از این که

 درصد 12 به درصد 62 حدود در ، 1226 سال در "شورا -شهردار" به "شهر مدیر -شورا"مدل  رواج نسبت

 مدل رواج میزان. است کرده بسیاری تغییرات آن از دهه یک گذشت با مدل عمده این توزیع اما ست؛ا بوده

 موجود هایداده اگرچه. است رسیده 1226 سال در درصد 62به  1281 درصد 13 از "شهر مدیر-شورا"

 به ،"شهر دیرم-شورا" شهری مدیریت با مطلق شهرهایی نسبت میرسد نظر به دهند،می نشان را طولی روندی

نگاه کنید در رحیمی و  0220باشد)دسانتیس و رنر،  آمیز اغراق است آمده سال هر برای که ارقامی در احتمال
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توان می 0شماره  ها مزایا و معایبی دارند که در جدولهر یک از این مدلبا این حال، (.113: 1821نظریان، 

 .دید

 ( 11: 1111)دیووال،  امدیریت شهری در امریک هایمزایا و معایب انواع مدل -8 شماره جدول

 
 ایران شهری حاکمیت ساختار در مدیریتی نظام هایویژگیمدل و 

محلّی  هایسازمان شوند،می اداره متمرکز حکومت سیستم روش با که دیگری کشورهای و ما کشور در

 (استان) ایمنطقه هایسازمان مچنینه و( هاشهرستان و بخشها و روستاها در اداری سازمانهای و هاشهرداری)

 و نظارت آنها امور در مرکزی دولت طرف از و هستند مرکزی حکومت تابع آنها یهمه نداشتند، استقالل

 ، دانست ایمنطقه یا محلّی حکومت تواننمی را ایمنطقه و محلّی اداری نهادهای نوع این شود؛امامی مداخله

در نگاه کنید در رحیمی و  088: 1833 طاهری،)نامید ایمنطقه یا محلّی هایرا سازمان آنها باید بلکه

ای به خود گیرد که در (. این امر موجب شده که مدیریت شهری در ایران شکل ویژه112: 1821نظریان،

 یافته بیان گشته استهای مدیریت شهری در کشورهای توسعهها در مقایسه با ویژگیاین ویژگی 8جدول 
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 یافته توسعه کشورهای با آن ی مقایسه و ایران در شهری مدیریت سیستم های ویژگی -3 شمارهجدول 

 
 111: 1311نگاه کنید در رحیمی و نظریان،  14: 1311 کامروا،: منبع

توان گفت که مدل مدیریت شهری در جامعه فعلی ایران بر اساس قانون شوراهای اسالمی مصوب اکنون می

 کنند. شوراهایاست. به موجب این قانون مردم اعضای شورا را انتخاب می شورا-مدیر، به شکل 1835

سال  چهار مدت برای شرایط واجد)مدیر شهر(  شهردار انتخاب به نسبت یافتن رسمیت از پس شهر اسالمی

عضو  همزمان تواندنمی شهردار اما دارد وجود شهر شورای اعضاء میان از شهردار انتخاب امکان. کنندمی اقدام

منتخب  باشد. در این مدل رهبری سیستم اجرایی شهرداری برعهده شهردار )مدیر شهر( شهر شورای

 حق قانونا  شوراها و کندمی انتخاب را شهرداری های معاونت واحدها و روسای که اوست و .شوراست

 برکناری و پاسخگوست شهر شورای تصمیمات برابر در( مدیر شهر) شهردار. ندارند را زمینه این در دخالت

 امکانپذیر شهر شورای اعضاء سوم دو مخالف رای استیضاح با و سوال قانونی مراحل طی از پس شهردار

 5توان در نمودار می کند راواحد پیروی مییک شکل  ازمدل مدیریت شهری در شهرهای ایران که  .است

 مالحظه کرد:

 
 1328 اصالحیه و 1311 مصوب شوراها قانون اساس بر شهر اداره : مدل1 شماره نمودار
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تری وجود دارد که سعی های مفصلیمدل فوق شکل ساده شده قانونی شیوه مدیریتی است. با این حال مدل

تر ما از مدل گران و ابزارها و سطوح مدیریتی را نیز لحاظ کنند که به مراتب به درك جامعاند کنشکرده

 است که(1821مدل مفهومی عزیزی و همکاران )ها، کند. ازجمله این مدلمدیریتی شهرهای ایران کمک می

توان مورد توجه قرار داد. بنابراین درك مدیریت یکپارچه شهری، در گرو منظر مىمدیریت شهرى را از سه 

. کنشگران مدیریت شهرى: شامل الف( 1 شرح زیر است:درك ارتباطات درون این سه حوزه است، که به

مداران شهرى، ج( مدیران اجرایى شهر، د( گیران یا سیاستریزان شهرى، ب( تصمیمان یا برنامهسازتصمیم

هاى مدیریت شهرى: شامل: الف( . الیه0ذینفعان شهرى که مشخصا  شامل مردم و بخش خصوصى است. 

امل: الف( منابع . ابزارهاى مدیریت شهرى: ش8ج( الیه اجرایى.   ریزى،سیاستگذارى، ب( سازماندهى و برنامه

 (.8: 1821انسانى، ب( سازمان و تشکیالت، ج( منابع مالى، د( قوانین و مقررات )عزیزی و همکاران، 

 

 (1821عزیزی و همکاران، )ها و ابزارهای مدیریت شهری: کنشگران، الیه1نمودار شماره

وجه بوده است. این مسئله مهم دیگری است که مورد ت گیری مدیریت واحد شهریفرایند شکلهمچنین 

از مسیر اصالحات ساختاری عمده در قانون اساسی، تمرکززدایی سیاسی و اداری و شکل بخشی به فرایند 

که در نمودار  کنندترسیم میاین فرایند را ( 1888رهنما و همکاران ) .گذردمیها و تشکیالت محلی انجمن

  شود.دیده می 3شماره 

شود، تمرکز عمده بر فرایند محقق شدن مدیریت یکپارچه شهری است که ه میدید زیرهمانطور که در نمودار 

اند اما با توجه به مدل مفهومی عزیزی و های مختلف درنظر گرفته شدهدر این فرایند کنشگران و الیه

 اند.(، ابزارها لحاظ نشده1821همکاران)
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 (1323آل( )رهنما و همکاران، ت ایدهگیری مدیریت واحد شهری )در حال: فرایند شکل1نمودار شماره 

 

 بافته هابی مرور موضوعی مقاالت )مرور توصیفی، تاریخی و نظری(ب( 

 با عنایت مورد بررسی های و پژوهشمقاالت  مطالعه توصیفیضمن  ،محقق این قسمت از مقاله حاضر در 

اشاره داشته و در نهایت مدل  اصلی، به تحلیل و مرور انتقادی، نقاط ضعف و قوت  این مقاالتبه مقوالت 

  استخراج کرده است. های مقاالت و پژوهشهای مورد بررسی ، مدیریت یکپارچه شهری را با عنایت به یافته
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 : مرور تاریخی و نظری یافته ها4جدول  شماره 

 سال عنوان
 مولف/

 مولفین

هدف 

 مطالعه

نوع 

 مطالعه

روش 

 مطالعه

اصطالح 

 کاربردی
 16)م. ی. ش.(تعریف 

مدل 

 پیشنهادی
 نقاط قوت یا ضعف پیشنهادات تحقیق یافته های اصلی

 یکپارچگی

 شهر مدیریت

 گره یک تنها

 هایچالش از

 مدیریت

 شهری

7831 
 آرش

 رضائی

چند توجه به 
پارچگی 
مدیریت 
شهری و 

توسعه پایدار 
 شهری

توصیفی 
 تحلیلی

 اسنادی
 یکپارچگی

 مدیریت

 شهر

مدیریت شهری در  پارچگییک
گذاری، سیاستعرصه 

ریزی، سازی، برنامهتصمیم
 هدایت و نظارت است.

 مدیریت یکپارچه شهری گام
اولیه در پایداری شهری 

انداز و هدف است نه چشم
 درازمدت مدیریت شهری.

 

 ندارد

شهری بسیار  مدیریت هایچالش
پیچیده تر از آن است که به 

مدیریت شهری یکپارچه محدود 
 شود

ویکرد . ضرورت تغییر در ر7
 مدیریت شهری

های سازمان. تقویت 2
 توانمند محلی مستقل

قوت: اشارات مکرر به 
قوانین موجود دارد و از این 
رو به خوبی مستند به قوانین 

 است.
ضعف:  فاقد رویکرد نظری 

 مشخص است.
فقط به راهکار اشاره می 

کند و چگونگی تحقق آن را 
 دهد.توضیح نمی

بررسی نقش 
مدیریت 
هماهنگ 
شهری در 

تحقق بخشی 
میزان امنیت 
اجتماعی، 

مورد پژوهی: 
استان 
 اصفهان

7831 

اصغر 
 ضرابی

و مهدی 
 جمالینژاد

» تبیین نقش 
مدیریت 
هماهنگ 

» در « شهری
امنیت 
و « اجتماعی

ارائه مدلی 
مطلوب برای 

های شهر
 استان اصفهان

 کاربردی
 توصیفی

میدانی 
 )کمی(

مدیریت 
هماهنگ 

 شهری

اهنگ، یک مفهوم مدیریت هم
های نوع نگاه یکپارچه از نقش

توسعه اجتماعی، رشد اقتصادی 
-و حفظ محیط زیست ارائه می

دهد و برای رسیدن به توسعه 
های پایدار و حفظ ذخیره

ای طبیعت نیاز به روش سرمایه
پارچه و های مدیریتی یک

 نماید.ارتقادهنده را توصیه می

-شورا
شهردار 
 ضعیف

تواند با یمدیریت هماهنگ شهری م
همگرایی و تقویت امکانات اجرایی و 
اداری شهرها و قادر ساختن مقامات 
محلی برای شناسایی مشکالت و 

ها، ایجاد و اجرای سیاستها اولویت
توسعه پایدار را تسهیل کند و با 

گذاری، نظامی غیرمتمرکز، سیاست
تر دولت، ریزی و نظارت دقیقبرنامه

سریع اقتدار و کارآمدی، پیشبرد 
هاو همسو کردن امور محلی و برنامه

ملی و احساس تعلق و همبستگی 
میان شهروندان را افزایش داده و در 

 تحقق امنیت اجتماعی موثر باشد.

.به جای واگذاری امور به 
-ها، کلیه دستگاهشهرداری

های اجرایی و خدماتی 
مربوط به مدیریت شهری 

های موظف شوند فعالیت
و حریم خود را در محدوده 

شهر با هماهنگی شهردار، و 
شورای اسالمی شهر انجام 

 دهند.

قوت : بررسی دقیق مفاهیم 
 مور استفاده

 

                                                           

 شهری یکپارچه مدیریت 16
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 سال عنوان
 مولف/

 مولفین
 هدف مطالعه

نوع 

 مطالعه

روش 

 مطالعه

اصطالح 

 کاربردی

 .ی. م ) تعریف

 .(ش

مدل 

 پیشنهادی
 نقاط قوت یا ضعف پیشنهادات تحقیق یافته های اصلی

بررسى 
نقش 

کنشگران 
و 

ابزارهای 
مدیریت 

شهری در 
یکپارچگى 
مدیریت 
کالنشهر 

 تهران

7817 

محمدمهدى 
عزیزى، 

محمد ابویى 
اردکان، 
نسرین 
 نورى

شناسایی و رتبه 
بندی کنشگران 

و ابزارهای 
مدیریت 

یکپارچه شهرى 
در کالنشهر 

 تهران

کاربردی 
-توسعه

 ای

تلفیق 
)کمی و 
 کیفی(

مدیریت 
یکپارچه 
 شهری

 شهرى تمدیری
 هماهنگ و یکپارچه

 شهردارى مرکزیت به
 ربط ذى نهادهاى و

 و دولتى از اعم)
نظارت  تحت( عمومى

 محلى سیاستگذارى و
 الگوى شهر، شوراى
 در موردنظر عمومى

 تدوین وظایف
 .است ها شهردارى

مدیر -شورا
شهر 

-)نامتمرکز
 یکپارچه(

 در تهران، کالنشهر .مدیریت7
 وسطت فعالیت، هاى مختلف عرصه

 گیرد مى صورت مختلف نهادهاى
 در کارى موازى تشت و موجب که

 است. گردیده زمینه این
 امور کالنشهر اداره ابزارهاى .2

 بر اهمیت ترتیب به تهران،
به  شهرى مدیریت یکپارچگى

 .شوند مى بندى اولویت زیر صورت
 و سازمان.  2مقررات، و قوانین. 7

 عمناب. 4انسانى،  منابع. 8تشکیالت، 
 مالى

 باید مى وضعیت فعلى بهبود . براى7
 در که شهر مدیریت وظایف و ها فعالیت
 این مختلف بین اجزاى حاضر حال

 توزیع ناهمگون صورت به سیستم
 تفرق و عدم یکپارچگى به و گردیده

 صورت به گردد، مى منجر عملکردى
 سازماندهى و ریزى با برنامه و هدفمند

 . گردد تفویض نهادها به موثر،

 

قوت: دارای مدل تحلیلی و 
 نظری قوی و منسجم است.

مشخصات کار تحقیقی به خوبی 
 رعایت شده است.

چشم انداز 
مدیریت 

شهری در 
ایران با 
تأکید بر 
توسعه 
پایدار 
 شهری

7811 

اکبر 
پرهیزکار، 

علی 
 فیروزبخت

تحلیل نظام 
مدیریت شهری 
در ایران با بهره 
گیری از قوانین 
مورد عمل و 

انداز آتی چشم 
 آن

تحلیلی 
و 

 توصیفی

 اسنادی

 مدیریت
 واحد

 شهری

 ، واحد مدیریت بیانگر
 شهری جامع و فراگیر

 باشد می

مدیر -شورا
شهر 

-)نامتمرکز
 یکپارچه(

 به محوله وظایف با وجود گستردگی
 ساختار نقصان و شهری، ضعف مدیریت

 مدیریت فنی و مالی ، ادرای تشکیالت
متخصص،  پرسنل کمبود شهری،
ناهمگون  جمعیت، ساختار افزایش
 نشینی، شهر فرهنگ ضعف جمعیت،

 و حقوق با شهروندان آشنایی عدم
 سازمانهای و نهادها دخالت وظایف،

 انجام و شهری مدیریت در دولتی متعدد
 منابع و درآمد موازی، کاهش امور

 مسکنی، شهری، بد مدیریت درآمدی
نشینی، اتخاذ رویکرد توسعه  حاشیه

 تناب ناپذیر است.پایدار اج

.تغییر نظام مدیریت شهری تمرکز گرا 7
به سوی نظام مدیریت شهری غیر 

متمرکز بر اساس رویکرد توسعه پایدار 
 و قانونی شرایط . ایجاد2شهری/ 
 در جدیدی و اداری سازمانی ساختارهای

 کنونی قوانین جای . به8است / کشور
 عنوان تحت جامعی قوانین شهرداری،

 و گردد اجرا و تدوین قوانین شهر،
 فضاهای مدیریت و اداره آن براساس
 شود. واگذار یها شهردار به شهری

قوت:  دارای استنادات قانونی 
 متعدد

بندی نظری منسجم و دسته
 منظم

ضعف: با اشاره محدودی به 
 تجارب جهانی دارد
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 سال عنوان
 مولف/

 مولفین
 هدف مطالعه

نوع 

 مطالعه

روش 

 مطالعه

اصطالح 

 کاربردی

 .م)تعریف 

 .(ش. ی

مدل 

 پیشنهادی
 پیشنهادات تحقیق یافته های اصلی

نقاط قوت یا 

 ضعف

شناسی آسیب
مدیریت 
یکپارچه 

شهری در 
تهران از منظر 
سیاستگذاری 

-و تصمیم

 گیری شهری

7811 

غالمرضا 
 کاظمیان،

سیده زهره 
 میرعابدینی

عوامل موثر بر 
یکپارچگی 

مدیریت شهری 
در سطح 

ری و سیاستگذا
 گیریتصمیم

 توصیفی
 کاربردی

 کمی

مدیریت 
یکپارچه 
 شهری

اتخاذ یک 
-رویکرد کل

نگرانه و 
طراحی 

سازوکارهایی 
جهت 

پیگیری رو 
یکرد مذکور 
در مدیریت 
 شهر است

مدیر -شورا
شهر 

-)نامتمرکز
 یکپارچه(

تعدد عناصر و کنشگران ذیربط و در نتیجه  -7سه عامل: 
-یاستگذاری و تصمیمروابط متفرق میان سازمانی در س

ساختار توزیع قدرت در میان عناصر ذیربط  -2گیری؛ 
عوامل مرتبط با منابع  -8گیری و سیاستگذاری و تصمیم

گیری و و ابزار قدرت و حاکمیت در موضوع تصمیم
سیاستگذاری شامل قوانین و مقررات موجود شهری، 

های اطالعاتی و ارتباطی و توانمندی مالی زیرساخت
شهری از جمله عوامل موثر بر عدم یکپارچگی  مدیریت

 .سیاستگذاری در مدیریت شهری هستند

 و قدرت نظام تعدیل و اصالح .7
 نفع به شهری گیریتصمیم

 محلی نهادهای
 و تشکیالت بازآرایی و اصالح .2

 ذیربط عناصر سازمانی میان روابط
 گیریتصمیم و سیاستگذاری در

 :شهری
 مورد اناتامک و ابزارها ارتقای .8

 در یکپارچگی تحقق جهت نیاز
 :شهری سیاستگذاری

 قوت: فاقد اطناب
تبیین شفاف 

 راهکارها
ارائه مفصلی از 

تعاریف از مدیریت 
 شهری یکپارچه

ضعف: عدم توجه به 
 تجارب خارجی

مدیریت 
یکپارچه ی 

شهری و ارائه 
ی مدل رشد 
پلکانی برای 
ایجاد شهر و 

سازمان 
 الکترونیک

7833 

احسان 
 خیام باشی

 

چگونگی به کار 
گیری مدل 
رشد پلکانی 

ایجاد برای 
شهر و سازمان 
الکترونیک به 

 کمک

مدیریت 
 یکپارچه شهری

 

 تحلیلی
 کاربردی

 کمی

مدیریت 
یکپارچه 
 شهری

 

مدیریت واحد 
و متمرکز 

 برای شهری
همگرایی هر 

 چه بیش

مدیر -شورا
شهر 

-)نامتمرکز
 یکپارچه(

کترونیک و ترویج فرهنگ حرکت به سمت ایجاد شهرهای ال
زندگی الکترونیکی و عینیت بخشیدن به مفهوم شهروند 

ترین چالش الکترونیک اجتناب ناپذیر است؛ در این مسیر، بزرگ
و مشکل در کشور ما در گام نخست، نبود مدیریت واحد و 

متمرکز شهری ست؛ و عمالً موضوع ایجاد شهرهای الکترونیک 
ند واگذاشته و در نتیجه موجب را بدون متولی واحد و قدرتم

ای و ناهماهنگ های جزیرهپراکندگی و گرایش به ایجاد سامانه
شده است. بر این اساس برنامه ریزی برای افزایش سطح 

پذیرش و اقبال عمومی شهروندان به زندگی الکترونیکی، بزرگ 
ترین گلوگاه فراگیر در مسیر توسعه، است. از سوی دیگر، جایگاه 

ها در خدمات رسانی به شهروندان با پوشش هرداریویژه ی ش
درصد، و همچنین قابلیت ها و توانمندی بالقوه ی  31بیش از 

آن ها در عرصه های گوناگون، به ویژه فرهنگ سازی و 
ها در مسیر تحقق آموزش عمومی شهروندان، نقش محوری آن

 اهداف شهر الکترونیک انکارناپذیر است.

نی که در ارائه مدل توسعه پلکا
گام گردد: چهار گام محقق می

نخست: بررسی وضع موجود و 
 .طراحی و برنامه ریزی کالن

  .گام دوم: اجزای پلکانی

گام سوم: ایجاد یکپارچگی و 
 .برقراری ارتباط بخش های مختلف

 گام چهارم: تثبیت و توسعه

قوت: ارائه مدل بی 
 بدیل

اشاره به یک تجربه 
 داخلی)اصفهان(

دهی  عدم رفرنسی
 علمی دقیق

ضعف: بی توجهی 
 به تجارب جهان
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 سال عنوان
 مولف/

 مولفین
 هدف مطالعه

نوع 

 مطالعه

روش 

 مطالعه

اصطالح 

 کاربردی
 )م. ی. ش.(تعریف 

مدل 

 پیشنهادی
 نقاط قوت یا ضعف پیشنهادات تحقیق یافته های اصلی

نقش قوانین و 
مقررات در 

تحقق مدیریت 
یکپارچه در 
مجموعه 

 رانشهری ته

7811 

محمد مهدی 
عزیزی، 

محمد ابویی 
اردکان، 

 نسرین نوری

بررسی تاثیر 
قوانین و مقررات 
شهری بر تحقق 
مدیریت یکپارچه 

شهری در 
مجموعه شهری 

 تهران

 توصیفی
 کاربردی

و  کمیتلفیق 
 کیفی

پیمایش و )
 (موردپژوهی

مدیریت 
یکپارچه 
 شهری

رویکرد همگرا در 
مدیریت شهر  و پرهیز از 

کاری در موازی 
 هاگذاریسیاست

مدیر -شورا
شهر 

-)نامتمرکز
 یکپارچه(

. تاثیر قوانین و مقررات بر مدیریت 7
یکپارچه شهری در وضعیت موجود و 

وضعیت مطلوب، و شکاف معنی دار میان 
. 2وضعیت موجود و مطلوب است. 

همچنین این یافته ها نشان دهنده تاثیر 
عوامل عملکردی، ساختاری و سازمانی بر 

مدیریت یکپارچه شهری در وضعیت 
موجود و وضعیت مطلوب و شکاف معنی 

-دار میان وضعیت موجود و مطلوب می

 باشد.

. ایجاد نظام مدیریت مجموعه شهری 7
تهران و کاستن از تفرق سیاسی و 

. تدوین قانون ویژه 2عملکردی موجود، 
مدیریت و برنامه ریزی مجموعه شهری 

رد جامع تهران و به کارگیری یک رویک
 در تدوین قوانین شهری،

قوت: استنادات دقیق 
 قانونی کشور

ضعف: عدم توجه به 
 تجارب سایر کشورها

ضرورت 
یکپارچه سازی 
مدیریت معابر 
شهری جهت 
بهینه نمودن 
ارائه خدمات 
با ذکر نمونه 
درشهرداری 

 3منطقه 
تهران بعنوان 

منطقه 
کارگاهی 

 پایلوت

7811 

محمد خردمند 
و رحیم 
 سوزنی

 

 تعیین و شناسایی
 و مسائل
 وضع مشکالت

 بحث در موجود
 و شهری معابر

 ارائه
 راهکار و حل راه
 این رفع منظور به

 مشکالت و موارد

 توصیفی
 کاربردی

 کمی )میدانی(

مدیریت 
یکپارچه  و 
 واحد شهری

یکپارچه سازی رویه 
ایست جامع که بخشهای 

غیر متصل در یک 
ای محیط را به مجموعه

استاندارد  یکپارچه و
تبدیل می کند و منجر 

به مدیریت آسانتر ، 
دهی مطلوبتر و سرویس

 گرددها میکاهش هزینه

 ندارد

حال حاضر هیچگونه هماهنگی و 
تشریک مساعی در انجام امور جاری و 
اینکه همه امور بر اساس طرح و نقشه 
کلی انجام گردد در حوزه شهرداری و 

هر مدیریت خدمات شهری وجود ندارد و 
واحد اجرایی تنها به انجام امور و شرح 

پردازد و این امر وظایف مرتبط به خود می
باعث بروز مسائل و معضالتی گردیده از 

ها و های انجام پروژهجمله: افزایش هزینه
های تکراری و غیر ضروری ، انجام پروژه

عدم امکان مانور و قدرت انتخاب جهت 
ی از ها بعلت مشکالت ناشانجام پروژه

کمبود فضا ی کاری ، تداخل امور با 
یکدیگر بعلت عدم ایجاد تعامل و 

 همکاری واحدها با یکدیگر اشاره کرد.

 طراحی و ریزی برنامه واحد ایجاد(  الف
(  شهرداری، ب حوزه در شهری معابر

 تیمهای واحد مدیریت و نمودن یکپارچه
 از استفاده(  کار، ج انجام عملیاتی

(  یکدیگر، د از عملیاتی تیمهای تجربیات
 و مدت بلند تفضیلی طرحهای تهیه
 کارها ارائه امکان(  آن، ه نمودن عملیاتی

 حوزه در شده انجام خوب تجربیات و
 واحدها، ی( و مناطق سایر با شهرداری

 معابر سازی مناسب

قوت: شفافیت در طرح 
مسئله، شناسایی دقیق 

 های هدفگروه
ضعف: ابهام در به کار 

 وشگیری ر
عدم تبیین نظری دقیق ، 

گویی در ارائه کلی
راهکارها، عدم رفرنس 

 دهی دقیق علمی
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 سال عنوان
 مولف/

 مولفین

هدف 

 مطالعه

نوع 

 مطالعه

روش 

 مطالعه

اصطالح 

 کاربردی

)م. تعریف 

 ی. ش.(

مدل 

 پیشنهادی
 یافته های اصلی

پیشنهادات 

 تحقیق
 نقاط قوت یا ضعف

تبیین نقش 
تقسیمات 

 -سیاسی
اداری شهر 
در مدیریت 
یکپارچه 
شهری 
)مطالعه 

 :موردی

 شهر تهران(

7831 

محمدباقر 
قالیباف، 

محمدرضا 
نیا و حافظ

علی 
 محمدپور

تبیین نقش 
تقسیمات 

 -سیاسی
اداری شهر در 

مدیریت 
یکپارچه 

شهری در 
 شهر تهران

توصیفی 
و 

 تحلیلی

 اسنادی

مدیریت 
یکپارچه 
 شهری

 عامل و سیستم
 و هدایت کنترل
 در شهری نظام

 شهرها کالن

مدیر -شورا
شهر 
-)متمرکز

 یکپارچه(

دستیابی به توسعه یکپارچه و پایدار شهری و نیز 
رسانی هماهنگ و یکپارچه به فضای شهری در خدمات

گرو مدیریت یکپارچه فضای شهری و مدیریت یکپارچه 
فضای شهری خود در گرو رعایت اصل تقسیم 

امری که در کالنشهر مراتبی فضای شهری است؛ سلسله
تهران تحقیق نیافته است. بنابراین باید گفت که تقسیم 

تواند به مراتبی میفضای شهری به صورت سلسله 
گیری مدیریت یکپارچه عمل کرد عنوان بسترساز شکل

نفعان، تواند یکپارچگی ذیکه این امر به نوبه خود می
ی یکپارچگی فضایی، یکپارچگی سیاستگذاری و یکپارچگ

 عملکردی را به دنبال داشته باشد

تقسیم فضای 
شهری به صورت 

 سلسله مراتبی

 قوت: پیشنهاد مدل
ضعف: عدم توجه به سایر تجارب و 

 نظریات موجود

آسیب 

شناسی 

مدل اداره 

امور شهر 

 در ایران

 

7831 

عباس 
احمد 

آخوندی، 
ناصر 

پور، برک
ایرج 

اسدی، 
میثم 

بصیرت، 
اهلل حبیب

 طاهرخانی

 

انواع  بررسی
مدل مدیریتی 
شهر در ایران 
 و نواقص آن

توصیفی 
 تحلیلی

 اسنادی

مدریت 
منسجم 
 شهری

هماهنگی در 
اداره شهر بین 

های بخش
 مختلف

مدیر -شورا
شهر 

-)نامتمرکز
 یکپارچه(

مدیر شهر ، رایج ترین مدل  –تاکنون مدل شورا 
 مدیریت شهری بوده است.

هرهای مهم ترین نقاط ضعف مدل رایج در مدیریت ش
ایران عبارتند از: عدم تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت 
تخصصی، محدود بودن وظایف نهادهای مدیریت شهری 

، یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهای 
کشور ، ضعف مکانیسم های نظارت و تعادل بخشی در 
تنظیم رابطه شورا و شهردار، عدم شکل گیری شوراهای 

ای زیر مجموعه شوراهای شهر و محله ای و منطقه 
 نحوه انتخاب اعضای شورای شهر.

تقویت شوراهای 
 محلی

 قوت: استنادات قانونی مکرر
مطالعه تطبیقی ارزشمند بین نقاط 

 مختلف جهان
ضعف: عدم تمرکز بر مفهوم مدیریت 

 پارچه شهرییک
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 سال عنوان
 مولف/

 مولفین
 هدف مطالعه

نوع 

 مطالعه

روش 

 مطالعه

ح اصطال

 کاربردی

)م. ی. تعریف 

 ش.(

مدل 

 پیشنهادی
 یافته های اصلی

پیشنهادات 

 تحقیق
 نقاط قوت یا ضعف

تحلیل 
تقسیمات 
کالبدی 

شهری بر 
اساس 

مدیریت 
یکپارچه نمونه 
موردی شهر 

 شیراز

 

7833 

رحمت اله 
فرهودی،  محمد 
باقر قالیباف، ذبیح 

 اهلل چهاراهی،
 احمد جواهری

بررسی منطقه 
بندی های 

ناگون درون گو
ساختار کالبدی  

فضایی شهر 
 شیراز

 کاربردی

 اسنادی،
 پیمایشی
تحلیل 
 محتوا

مدیریت 
یکپارچه 
 شهری

 

 عامل و سیستم
 و هدایت کنترل
 در شهری نظام

 شهرها کالن

مدیر -شورا
شهر 
-)متمرکز

 یکپارچه(

می توان در شهرها یک منطقه بندی یکسان که 
ممکن است از نظر کالبدی متفاوت ولی از نظر 

عملکردی همپوشانی داشته باشد، از موازی کاری، 
دوباره کاری و درگیری سازمانی، هدر رفتن 
 سرمایه، کاهش هزینه و زمان جلوگیری کرد

 ندارد!

استفاده از  تصویر ماهوارهای 
ی برای در پرداختن ابزارهای

طراحی و تحلیل مناطق 

 GISگوناگون شهر شیراز 

بررسی امکان 
سنجی 
استقرار 
مدیریت 
یکپارچه 

شهری در 
ایران )مورد 
مطالعه شهر 

 مشهد(

 

7833 

شمس الدین 
سیده  , ناظمی

 , زهرا حسینی

 عاطفه صنیعی

امکان سنجی 
استقرار مدیریت 
یکپارچه )واحد( 
شهری از طریق 
شناسایی مداخله 
گران در فرآیند 

مدیریت شهری و 
تالش برای تبیین 
ماهیت تعامالت 
میان بخشی آنان 

 بوده است

 پیمایش کاربردی

مدیریت 
 یکپارچه
 )واحد(
 شهری

نظام 
منسجم 
 مدیریتی

نظام منسجم 
مدیریتی در 

 شهرداری

مدیر -شورا
شهر 

-)نامتمرکز
 یکپارچه(

سازمان شناسایی شده در سه  21دسته بندی 
گروه سازمانهای دارای روابط متقابل، زنجیری و 

باشد. جمعی با نهادهای محلی اداره شهر می
سته بندی، ارتباط میان نوع تدابیر و منطق این د

مداخالت مدیریتی مورد نیاز و نوع تعامالت میان 

 .سازمانی می باشد
شهرها برای استقرار نظام محیط عمومی کالن

پارچه مدیریت شهری در حال حاضر مناسب یک
نیست.  در این شرایط سیستم مدیریت شهری، 
ناچار به پذیرش الگوهای جایگزینی است که 

واند در عین سازگاری با شرایط نهادی حاضر، بت
حداکثر انجسام عملکردی را داشته باشند.الگویی 

که بتواند با حداقل نیاز به تغییرات ساختاری، 
 حداکثر اهداف مدیریت یکپارچه را پوشش دهند.

تاکید بر 
تشکیل 

الگوهای جدید 
جایگزین 
مدیریت 
یکپارچه 
 شهری
 

 قوت:
 ند.کبه خوبی طرح مسئله می-

-تحلیل مناسبی از پیشنه -

 نظری دارد.
 ضعف:

تعریف درست و شفافی از -
مفهوم مدیریت یکپارچه 

 کند.شهری ارائه نمی
هیچ راهکار کارگشایی ارائه  -

 دهدنمی
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 سال عنوان
 مولف/

 مولفین

هدف 

 مطالعه

نوع 

 مطالعه

روش 

 مطالعه

اصطالح 

 کاربردی

)م. ی. تعریف 

 ش.(

مدل 

 پیشنهادی
 نقاط قوت یا ضعف پیشنهادات تحقیق های اصلی یافته

مقاله 
رهنمودی 

درباره 
نمای 

کلی نظام 
مدیریت 

 پارچهیک

2111 

ای. 
کالسون، 
ال. تالو، 

کی.بگوکا، 
سی.گارزیلو، 
ام.هامرل، 

سی.هبرلین، 
دی.پاس، 
ای.فیلیتپ، 

 اچ.رابرت

چگونگی 
محقق 
ساختن 
نظام 

مدیریت 
یکپارچه در 
شهرهای 

با  اروپایی
به توجه 

مدیریت 
 پایدار

 نظری
 تحلیلی

 اسنادی
 

مدیریت نظام 
در مناطق  یکپارچه 

 شهر
)integrated 

management 
system for 

urban areas( 

پارچه نظام یک
مدیریت درصدد است 
تا همه ابعاد توسعه 
پایدار را در نظام 

مدیریت دولت محلی 
-)مانند ابعاد زیست

محیطی، اقتصادی و 
 اجتماعی( دربرگیرد

مدیر -شورا
شهر 
-)متمرکز

 یکپارچه(

گام  پنجپارچه در نظام مدیریت یک
. تعیین وضعیت فعلی، 7گردد: محقق می

. ایجاد 8. تعیین جایگاه مورد مطلوب،2
. 5. اجرا و نظارت،4کمیته سیاسی، 

 گزارش و ارزیابی
به منظور یک حاکمیت محلی در ایجاد 

یک نظام مدیریت یکپارچه، برخی 
سازمانی باید فراهم گردد نیازهای پیش

که باید در آن دو بعد لحاظ شود: الف( 
اقتدارگرایی کامل و حمایت توسط 

شهرداری و مدیریت ارشد که احساس 
کند صاحب ابزار است. ب(شفافیت و 

های عدم ابهام در همکاری بین بخش
 مختلف و دیگر همکاران

با ایجاد و برقراری ارتباطات عمومی، 
ی ارتباطات و درگیر های کلی  برانقش

ها نفعان و بخششدن در شهر، ذی
گرا و استراتژیک پیدا یک دیدگاه کلی

کنند که چگونه برای ایجاد یک می
پارچه مفیدتر ارتباط نظام مدیرتیت یک

 برقرار کنند.

قوت: قابلیت به 
کارگیری مفاهیم در 

پیشبرد یک کار 
 تحقیقی

ضعف: عدم اشاره به 
تجارب جهانی به شکل 

 مفصل

بررسی 
تفکر رایج 

درباره 
مدیریت 

شهری در 
کشورهای 
در حال 
 توسعه

7113 
-رونالد مک

 گیل

بررسی 
تفکر رایج 

درباره 
مدیریت 

شهری در 
کشورهای 
در حال 
 توسعه

 نظری
 تحلیلی

 اسنادی
پارچه ساختار یک

 مدیریت شهری

اطمینان از وجود یک 
ساختار یکپارچه 

مدیریتی در پاسخی 
تژیک عملیاتی و استرا

 پایدار به مسائل شهری

مدیر -شورا
شهر 
-)متمرکز

 یکپارچه(

مدیریت شهری، از نظر مفهومی باید 
-گرا به شهر و شهرستانرویکردی کل

های کشورهای درحال توسعه داشته 
هدف دوگانه توامان آن: الف(  باشد.
ریزی، تامین و حفظ خدمات و برنامه

زیرساخت شهرها، ب( اطمینان از 
ب حاکمیت محلی از نظر وضعیت مناس

 سازمانی، مالی.

پارچه کردن همه بازیگران یک
مدیریت توسط حاکمیت محلی، وجود 
استراتزی منسجم مدیریت، مقابله با 
بحث دورن اجتماعی و مداخالت 

هماهنگ بعدی، ارتباط مستقیم بین 
ریزی و بودجه بندی، درنظر برنامه

داشتن بخش غیررسمی شهر به عنوان 
 برانگیز شهربخش چالش 

قوت: بررسی دقیق 
 نظری

رفرنس دهی دقیق 
 علمی

مطالعه جامع از تجارب 
کشورهای درحال 

 توسعه
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 سال عنوان
 مولف/

 مولفین
 هدف مطالعه

نوع 

 مطالعه

روش 

 مطالعه

اصطالح 

 کاربردی
 )م. ی. ش.(تعریف 

مدل 

 پیشنهادی

یافته های 

 اصلی
 نقاط قوت یا ضعف پیشنهادات تحقیق

های رویکرد
یکپارچه به 
طراحی و 

 یزیبرنامه

2113 
کوئن د 

 واندلر

. اهمیت مدیریت شهری برای 7
 توسعه شهری پایدار

هایی که برای .مفاهیم و مدل2
مفهوم سازی شهر به عنوان 

یک کلیت پایدار ضروری است؛ 
. ترسیم خطوط عمل مورد نیاز 8

 درجهت توسعه شهری پایدار.

 نظری
 تحلیلی

 اسنادی
پارچه مدیریت یک
 شهر

مدیریت همانگ در اداره 
چگونگی مصرف منابع طبیعی به 

منظور پایداری شهر در یک 
چهارچوب هماهنگ به منظور 

های جاری، ایجاد کاهش هزنیه
 فضاها و تحرک مردمی

مدیر -شورا
شهر 

-)نامتمرکز
 یکپارچه(

-ترکیب مدل

های مختلف 
و ارائه سه 
مدل نهایی: 
الف( درون 
شهری ب( 
مدل شهر 

د جزئی چن
ج( شهر 
فیبری 

 ای()رشته

های توسعه، کارگیری مدلبه
مستلزم درگیری فعال تمام 

گران موجود است. که کنش
بسیار به تعهد و ظرفیت جذب 

های محلی وابسته کمیته
 است.

معرفی تکنیک مدیریتی 
در تایلند " کشی سبز نقشه"

 به عنوان یک نمونه موفق

 ضعف:
.معرفی چندین مدل 7قوت: 

 ودموج
 . ترکیب و ارائه سه مدل نهایی2

. معرفی یک نمونه عمیلیاتی 8
 در تایلند

حاکمیت 
یکپارچه 
 شهری

2177 

-هانس
 اووه

 اشودلر

. چگونگی حل کرد 7
های فضایی و ناهمخوانی

. چگونگی تثبیت و  2اجتماعی 
به دست آورن رشد اقتصادی 

محلی، جامعیت درون بخشی و 
های شغلی المللی و فرصتبین

 دیدج

 نظری
 توصیفی

 اسنادی

حاکمیت یکپارچه 
 شهری

Integrated 
Urban 

Governance 
 

رویکرد حاکمیت یکپارچه شهری 
مستلزم تغییرات در فعالیت و 

خانه است. این تنظیمات وزارت
رویکرد به ورای همکاری بین 

رود و بنابراین کار ها میسیاست
های مشترک درمیان بخش

ن امر گیرد. ایمختلف را دربرمی
پارچگی اشاره دارد هم به یک

های مختلف( و افقی )بین بخش
حاکمیتی پارچگی بینهم به یک

 های حاکمیت(عمودی )بین الیه

مدیر -شورا
شهر 

-)نامتمرکز
 یکپارچه(

نمی توان 
رابطه 

یکسانی میان 
مشکالت و 
ابزار حل آن 
یافت و یک 

نسخه 
عمومی 
 نوشت.

پارچه، ها یکدر پروژه
که متوجه همه ابزارهایی 

حوزه ها شوند ضروری است. 
که باید دربرگیرنده : الف( 

مشارکت عمومی  ب( 
تنظیمات سازمانی و سیاسی 

 ج( ایجاد ظرفیت باشند

ضعف: عدم توجه شایان به 
 مباحث نظری و مدلسازی
قوت: بیان تجارب جهانی 

 ارزشمند
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 سال عنوان
 مولف/

 مولفین
 هدف مطالعه

نوع 

 مطالعه

روش 

 لعهمطا

اصطالح 

 کاربردی

تعریف )م. ی. 

 ش.(

مدل 

 پیشنهادی
 نقاط قوت یا ضعف پیشنهادات تحقیق یافته های اصلی

مفاهیم، 
اصول، 

ها و تکنیک
آموزش  
مدیریت 
 شهری

2117 
بی.کی. 
 چاکرابارتی

های پرداختن به محدودیت
-برانگیز برای راهعملی مناقشه

های منصف و موثر در حل
هر و های شزمینه پویایی

ابهامات و همچنین نیاز به یک 
 رویکرد مدیریتی یکپارچه

 نظری
 تحلیلی

 اسنادی

مدیریت 
یکپارچه 
 شهری

رویکرد نظری و 
نظامند به 

 مدیریت شهری

مدیر -شورا
شهر 

-)نامتمرکز
 یکپارچه(

مدیریت یکپارچه شهری مبتنی بر یک 
رویکرد نظری و نظامند است و اصول 

-وری، پاسخمدیریت سنتی مانند اصول بهره

را نیز برای  -دهی اجتماعی، و انعطاف
مدیریت شهری در جهت مقابله با 

داند. به طور ها، قابل کاربرد میمحدودیت
های مدیریت مشابهی بسیاری از تکنیک

سنتی مانند، علم مدیریت، اجرای تحقیقات و 
کنند، نیز کامپوتر که به کار طراحی کمک می

ف سیستم در مدیریت شهری در سطوح مختل
کارگیری است تا  فرایند توسعه و قابل به

شهرگرایی به شکل موثر و برابر محقق شود. 
هایی را برای تحلیل و بهبود کامپوتر تکنیک

آورد و شکل ساخت و ساز شهری فراهم می
برای طرح بهینه و حرکت به سمت توسعه 
شهری، ادغام تحقیقات عملی، تحت عنوان 

-ار مدیریتی به بهرهریزی شهری و ابزبرنامه

-وری و برابری در اجرایات شهری کمک می

 کند.

نیاز برای آموزش در مدیریت 
-شهری، به منظور تامین به

کارگیری چنین اصولی و 
های مدیریتی و حل تکنیک

مشکالت شهری به روشی 
شود درحالی موثر احساس می

که تحقق این نیازها تحت 
 نفعان است.فشار نفوذ ذی

 مدیریت سنتی و مدرن قوت: ترکیب
 گویی و ابهامضعف: کلی

مدیریت 
-شهری یک

پارچه: مدلی 
عملیاتی برای 

مدیران 
شهرهای 
 جهان سوم

 

7114 
رونالد 

 گیلمک

ارائه مدل عملی برای مدیران 
 شهرهای جهان سوم

 نظری
 تحلیلی

 اسنادی

مدیریت 
پارچه یک

 شهری

فرایند توسعه 
نهادی و شهری 
درون یک چرخه 

ک، استراتژی
 مدیریت و اجرایی

مدیر -شورا
شهر 

-)نامتمرکز
 یکپارچه(

ترکیب چندین مدل و رسیدن به یک مدل 
که دارای یک کاربردی برای شهر لیونگو 

تواند با فرایند مدیریتی قوی است که می
مشکالت عمومی رشد جمعیت و تبعات آن 
مقابله کند که مستلزم زیرساخت و خدمات 

 است.

 مدل  طراحی شده ببرای
شهرداری شهر لیلونگو را 

 دهد.پیشنهاد می

 قوت: ارائه چندین مدل
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 سال عنوان
 مولف/

 مولفین
 هدف مطالعه

نوع 

 مطالعه

روش 

 مطالعه

اصطالح 

 کاربردی

تعریف )م. ی. 

 ش.(

مدل 

 پیشنهادی
 نقاط قوت یا ضعف پیشنهادات تحقیق یافته های اصلی

ابزاری برای 
مدیریت 
پایدار 

یکپارچه در 
ا و شهره

 شهرستانها

 ریدن 2113

ترکیب ابرازهای 
مدیریتی موجود 

درباره مدیریت پایدار 
 شهری

 کاربردی
 تحلیلی

 اسنادی

مدیریت 
پایدار 

 پارچهیک

مدیریت کردن 
وجوه اقتصادی، 
-اجتماعی و زیست

محیطی در یک 
نظام مطرح شد که 

گیری برای تصمیم
 موثر مهم است

 ندارد

ری معموال رویکردهای مختلف به مدیریت شه
تمرکزات مختلف دارد، و وابسته به این است 

-شوند. مثال نظامکه در چه شرایطی اعمال می

اندازها و اهداف خوبی ها امریکایی اغلب چشم
های اروپایی بیشتر بر دارند، درحالی که نظام

خط زمینه و نظارت فرایند متمرکزاند. اغلب 
ها در تحقق کار خود و فاز عمل این سیستم

ها سیستم خود عیف هستند. عمال بیشتر آنض
کند بدون استفاده کافی از دیگر را معرفی می

 منابع.

این مقاله ابزار مدیریت یک سیستم جدید را 
جای آن از بهترین ابزارهای کند. بهمعرفی نمی

موجود برای هر بخش مختلف از مدیریت 
برانگیزترین بخش گیرد. چالشپایدار بهره می
 پارچگی است.یدار مسئله یکمدیریت پا

به جای طراحی ابزارهای جدید 
به ابزارهای ایجاد شده موجود 
رجوع کنیم و بهترین ها را به 

 کا ببریم.
 بهرهگیری از تجارب دیگران

استفاده از ذکر و  قوت: 
 تجارب منتوع

 ضعف: بحث نظری ضعیف

درباره 
چهارچوب 
استراتژیک 

برای 
باالبردن 
اجرایی در 
مدیریت 

احل شهر س
 نیوجرسی

2111 

 

رونالد 
سی. 
 بایرد

ایجاد رهنمود و 
چهارچوبی برای 
تفکر استراتژیکی 

درباره بهبود 
بخشیدن به مدیریت 
اجرایی شهر ساحلی 

 است

 کاربردی
 تحلیلی

 پیمایش

مدیریت 
یکپارچه 

شهر 
 ساحلی

یک استراتژی 
مدیریتی که به 

چگونگی 
های ناهمخوانی

مدیریتی، 
ها، ناکارآمدی

ن اطالعات و فقدا
های محدودیت

منابعیو حل آن 
 پردازدمی

 کمیسیونی

واقعیت کمیته مدیریت ساحلی آن است که 
های موجود حاکمیت و زیرساخت کارگزار نظام

کندی در ارتباط با شرایط متغییر اکولوژیستی به
 کند.و اقتصادی تغییر می

های رشد و توسعه .چالش7
مداوم مستلزم رویکردهای 

ای است بتواند با مدیریتی
 تغییرات سریع انطباق یابد.

تواند تعریف مفاهیم جدید می 2
 به تحقق اهداف کمک کند

. تحقیقات دانشگاهی بیشتر 8
 شود.در این زمینه احساس می

قوت: چهارچوبی منسجم و 
 کار آمد
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 مدل پیشنهادی نتیجه گیری مرور موضوعی و 

 

دهد که هر پژوهشی دارای نشان می دیریت یکپارچه شهریتحقق مبررسی نتایج صورت گرفته پیرامون 

، از یک منظر دیده تحقق مدیریت یکپارچه شهریاما به طور کلی  ،پیشنهادات و نقاط مثبت و منفی است

گیرد. با تکیه به مطالعات و شواهد گوناگون صورت گرفته برمی های مختلفی را درنشده است و عرصه

شود که متغیرهایی متعددی وجود اط میچنین استنب ق مدیریت یکپارچه شهریتحقپیرامون عوامل موثر بر 

دهند. این متغیرها هر کدام پیشنهاد را تحت تاثیر قرار می تحقق مدیریت یکپارچه شهریدارند که فرایند 

فرد است و گاه در تحقیقات دهند، که گاه منحصر بهمدیریت یکپارچه شهری پیشنهاد میخاصی در پیشبرد 

 مختلف تکرار شده است.

ها به الزم است با یافته مدیریت یکپارچه شهری،با توجه به روش تحقیق پس از مرور تحقیقات مرتبط با 

دهد که عوامل ها نشان میمتن تحلیل شود. بررسی پژوهش موضوعیمثابه متن رفتار شود و با رویکرد 

بندی کرد مقوله محوری، دسته 10توان در میتحقق مدیریت یکپارچه شهری دخیل است، را مختلفی که در 

فعالیت علمی و آموزشی، شناخت  که دارای اعتبار علمی الزم نیز هستند این واحدهای محتوا عبارتند از :

ابزاراها و تجارب موجود، مشارکت هماهنگ کنشگران عرصه مدیریت، تمرکز در مدیریت سازمانی، تقویت 

گرا به شهر، استراتژی منسجم، قدرت مالی و اقتصادی درون لشوراهای شهری، رویکرد مدیریتی ک

، تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی، اصالح قوانینها، بینی مداخالت سایر بخشسازمانی، پیش

 .یکپارچه((-مدیر شهر )نامتمرکز-یکپارچه(و شورا-مدیر شهر )متمرکز-نحوه مدیریت )شورا

 

 ری پیرامون مقوالت استخراج شده از واحدهای معنایی،با رجوع به ادبیات نظری و تفکر نظ

 

 پارچه شهریتحقق مدیریت یک

 

 5به عنوان مقوله هسته انتخاب شد. واحدهای معنی )کدگذاری باز( ، محوری و هسته در جدول شماره 

 نشان داده شده است.
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 پارچه شهری: تحقق مدیریت یک1جدول شماره 

 معنی)کدگذاری باز(واحد  مقوالت محوری مقوله هسته

تحقق 

مدیریت 

یکپارچه 

 شهری

 فعالیت علمی و آموزشی

تواند به تحقق اهداف کمک شود،  تعریف مفاهیم جدید میتحقیقات دانشگاهی بیشتر در این زمینه احساس می

ابد. ای است بتواند با تغییرات سریع انطباق یهای رشد و توسعه مداوم مستلزم رویکردهای مدیریتیکند، چالش

های مدیریتی و حل کارگیری چنین اصولی و تکنیکنیاز برای آموزش در مدیریت شهری، به منظور تامین به

 نفعان است.شود درحالی که تحقق این نیازها تحت فشار نفوذ ذیمشکالت شهری به روشی موثر احساس می

شناخت ابزاراها و تجارب 

 موجود

ت تیمهای عملیاتی از یکدیگر. به جای طراحی ابزارهای جدید به ابزارهای بررسی وضع موجود. استفاده از تجربیا

 ایجاد شده موجود رجوع کنیم و بهترین ها را به کا ببریم.

مشارکت هماهنگ 

 کنشگران عرصه مدیریت

پارچه، ابزارهایی که متوجه همه حوزه ها شوند ضروری است. که باید دربرگیرنده مشارکت ها یکدر پروژه

پارچه کردن همه بازیگران مدیریت توسط حاکمیت محلی، یکپارچه نمودن و مدیریت واحد یکی  باشند، عموم

تیمهای عملیاتی انجام کار. اصالح و بازآرایی تشکیالت و روابط میان سازمانی عناصر ذیربط در سیاستگذاری و 

 گیری شهری.تصمیم

تمرکز در مدیریت 

 سازمانی

تمرکز گرا به سوی نظام مدیریت غیر شهری متمرکز بر اساس رویکرد توسعه پایدار تغییر نظام مدیریت شهری 

پارچه، ابزارهایی که متوجه همه حوزه ها شوند ضروری است. که باید دربرگیرنده ها یک. در پروژه شهری

وضعیت  براى بهبود ایجاد یکپارچگی و برقراری ارتباط بخش های مختلف.تنظیمات سازمانی و سیاسی باشند. 

فعلى مى باید فعالیت ها و وظایف مدیریت شهر که در حال حاضر بین اجزاى مختلف این سیستم به صورت 

ناهمگون توزیع گردیده و به عدم یکپارچگى و تفرق عملکردى منجر مى گردد، به صورت هدفمند و با برنامه 

های اجرایی ها، کلیه دستگاهر به شهرداری.به جای واگذاری اموریزى و سازماندهى موثر، به نهادها تفویض گردد 

های خود را در محدوده و حریم شهر با هماهنگی و خدماتی مربوط به مدیریت شهری موظف شوند فعالیت

های کلی  برای ارتباطات و با ایجاد و برقراری ارتباطات عمومی، نقششهردار، و شورای اسالمی شهر انجام دهند. 

کنند که چگونه برای ایجاد یک گرا و استراتژیک پیدا میها یک دیدگاه کلیعان و بخشنفدرگیر شدن در شهر، ذی

 پارچه مفیدتر ارتباط برقرار کنند.نظام مدیرتیت یک

 تقویت شوراهای شهری

گران موجود است. که بسیار به تعهد و ظرفیت جذب های توسعه، مستلزم درگیری فعال تمام کنشکارگیری مدلبه

گیری شهری به نفع . اصالح و تعدیل نظام قدرت و تصمیمای محلی وابسته است. تقویت شوراهای محلیهکمیته

قادر ساختن مقامات محلی برای شناسایی مشکالت و  های توانمند محلی مستقل.سازمان. تقویت نهادهای محلی

 ها.اولویت

گرا رویکرد مدیریتی کل

 به شهر

های کشورهای درحال توسعه داشته گرا به شهر و شهرستانید رویکردی کلمدیریت شهری، از نظر مفهومی با

 باشد

 استراتژی منسجم

وجود استراتزی منسجم مدیریت، ایجاد واحد برنامه  ریزی، تامین و حفظ خدمات و زیرساخت شهرها،برنامه

طراحی  اتی نمودن آن.ریزی و طراحی معابر شهری در حوزه شهرداری، تهیه طرحهای تفضیلی بلند مدت و عملی

 و برنامه ریزی کالن.

قدرت اقتصادی درون 

 سازمانی
 ریزی و بودجه بندیارتباط مستقیم بین برنامهاطمینان از وضعیت مناسب حاکمیت محلی از نظر سازمانی، مالی. 

بینی مداخالت سایر پیش

 هابخش

داشتن بخش غیررسمی شهر به عنوان بخش  مقابله با بحث دورن اجتماعی و مداخالت هماهنگ بعدی، ، درنظر

 چالش برانگیز شهر

 اصالح قوانین

تدوین قانون ویژه مدیریت و برنامه ریزی مجموعه شهری، به کارگیری یک رویکرد جامع در تدوین قوانین 

، به جای قوانین کنونی شهرداریایجاد شرایط قانونی و ساختارهای سازمانی و اداری جدیدی در کشور.  شهری،

تدوین و اجرا قوانین جامعی تحت عنوان قوانین شهر، و براساس آن اداره و مدیریت فضاهای شهری به شهردار 

 یها واگذار شود.

تفکیک رهبری سیاسی از 

 مدیریت تخصصی
 ایجاد نظام مدیریت مجموعه شهری تهران و کاستن از تفرق سیاسی و عملکردی موجود

 
 یکپارچه(-مدیر شهر )نامتمرکز-یکپارچه(و شورا-)متمرکز مدیر شهر-شورا نحوه مدیریت شهر
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  تحقق مدیریت یکپارچه شهریعناصر . 2نمودار شماره 

 
رسد اغلب نویسندگان داخلی بر کلیت های مورد بحث در مقاالت فوق به نظر میهمچنین بر اساس مدل

ارند. با این تفاوت که اغلب توافق دشهر  مدیر -شورامدل مدل کنونی مدیریت شهری فعلی ایران یعنی 

معتقدند این مدیریت باید با رویکردی نامتمرکز اما یکپارچه و هماهنگ محقق شود به این معنا که باید 

ها را متوجه آنها نمود، اما تمام این فعالیت باید با نهادهای محلی را تقویت کرد و بیشترین مسئولیت

ویکرد به نحوه مدیریت قائل به تمرکز و یکپارچگی است. هماهنگی یک نهاد مافوق صورت گیرد. دومین ر

بدین معنا که یک نهاد مافوق قوی و متمرکز مانند شهرداری مسئولیت کلی امور را برعهده گیرد و شاهد 

 شود.های آن دیده میدر جدول زیر این دو سیستم مدیریتی و ویژگییک تمرکز مدیریتی باشیم. 

 مدیر شهر پیشنهادی در مقاالت مروری-ت شورا: دو نظام مدیری1جدول شماره 

 مدیر شهر -نحوه مدیریت شورا 

 یکپارچه-نامتمرکز یکپارچه-متمرکز 

 و محلی دولتینهادهای  شهرداری نهادهای مسئول

 شهرداری شهرداری ظراننهاد 

 هماهنگی قوی تمرکز قدرت ابزار مدیریتی

 

ت تحقق مدیری
رییکپارچه شه

ها شناخت ابزارا
و تجارب 

موجود
مشارکت 
هماهنگ 

ه کنشگران عرص
مدیریت

استراتژی 
منسجم

تقویت 
شوراهای 

شهری 

تمرکز در 
مدیریت 
سازمانی

رویکرد 
لگرامدیریتی ک
به شهر

قدرت مالی 
درون سازمانی

پیش بینی 
مداخالت سایر

هابخش

ری تفکیک رهب
سیاسی از 
مدیریت 
تخصصی

ناصالح قوانی

ی و فعالیت علم
آموزشی
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  مطالعه تطبیقیهای مرور یافته( ج

که در بحث روش اشاره شد، این مقاله تصمیم دارد با توجه به تفاوت و تنوعی که در هنگام همانطور 

جستجو و مطالعه آثار داخلی و خارجی با آن روبرو شد، دست به یک مقایسه تطبیقی در این امر بزند. از 

 مورد تاکید، این رو مقاالت بررسی شده را با توجه به چهار مقوله قدمت پژوهشی،رویکرد غالب و ابعاد

 قابل مشاهده است. 3شود که در جدول شماره بندی میکارهای عمده دستهراه
 . بررسی تطبیقی مطالعات داخلی و خارجی1جدول شماره 

 مطالعات خارجی مطالعات داخلی مقوله

 بیش از دو دهه سال گذشته 12محدود به  پژوهشی قدمت

 توسعه پایدار مدیریتی سیستمی رویکرد غالب

 بعد زیست محیطی بعد ساختاری و کالبدی شهر ابعاد مورد تاکید

 . تمرکز قدرت مدیریتی در شهرداری،1 کارهای عمدهاهر

 . تقویت نهادهای مشارکتی محلی0

 . تغییر قوانین و مقرارت8

 طبیعیتمرکز بر مدیریت منابع 

گیرد که بدون را دربر می 0211ا ت 1221از نظر زمانی قدمت پژوهشی آثار مورد بررسی خارجی بازه زمانی 

های تالشچنان چه ریدن، سابقه شک از نظر سابقه تحقیقی از زمان دورتری آغاز شده است و چنانچه 

سال  02شان را به حداقل های تحت مدیریتو پایدار در شهرداریی مقامات برای ایجاد یک مدیریت واحد

وجه به مسئله مدیریت یکپارچه شهری در مقاالت مورد (. در حالی که ت1: 0228دهد)ریدن، قبل نسبت می

گردد. تردیدی نیست که این بازه زمانی نزدیک به معنای آن را شامل می 1821تا  1883بررسی بازه زمانی 

ساله گذشته مسئله مدیریت یکپارچه شهری مطرح گردیده است، بلکه بدین  5تواند باشد که تنها در نمی

خیر توجه جدی در سطح دانشگاهی و اجرایی به توسعه مدیریت شهری واحد ساله ا 5معناست که در 

طرح مطالعه جامع مدیریت واحد شهری و »های مفصلی از جمله صورت گرفته و حتی بدین منظور پروژه

، های شورای اسالمی شهر مشهدمرکز پژوهش با حمایت« راهکارهای حذف یا کاهش موانع تحقق آن

 تعریف شده است.

های داخلی های داخلی و خارجی نیز متفاوت است. در پژوهشیی دیگر رویکرد غالب در پژوهشاز سو

گردد، اما در تحقیقات خارجی عمدتا و تماما تاکید هدایت می مدیریتی سیستمیرویکردهای نظری با نگاه 

-اعی محقق میزیستی، اقتصادی و برابری اجتماست که با توجه به سه عنصر، محیط توسعه پایدار جدی بر

مدیریت یکپارچه شهری از منظر سازمانی و گردد. یک علت عمده این بحث ناشی از آن است که مسئله 

هاست که در شهرهای اروپایی حل شده است و اکنون مسئله ابعاد جدیدی پیدا کرده است که قانونی سال
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حقیقات داخلی نیز با جاست که تمحیطی و برابری اجتماعی باشد. بهباید پاسخگوی مسائل زیست

برند و از تجارب های خود را پیشحساسیت به این سه امر و توجه خاص به مسئله توسعه پایدار طرح

 سایر جوامع درس گیرند.

کند. تحقیقات داخلی که تحت بر همین اساس ابعاد مورد تاکید در تحقیقات داخلی و خارجی تغییر می

شود درحالی بیشتر بر بعد ساختاری و کالبدی شهر متمرکز می سیستمی است -تاثیر رویکردهای مدیریتی

برداری پایدار از منابع طبیعی همچون آب تاکید ویژه که تحقیقات خارجی بر بعد زیست محیطی و بهره

 دارد.

مورد توجه ، تاثیر مختلف کارهای عمده مطرح شده نیز با توجه به رویکرد متفاوت و ابعاد بدون شکل راه

. تقویت نهادهای 0. تمرکز قدرت مدیریتی در شهرداری، 1چون. آثار داخلی به مسائلی هماسترفته یپذ

ها به شهر اند که ناشی از رویکرد سیستمی مدیریتی آن. تغییر قوانین و مقرارت، توجه کرده8مشارکتی محلی

یش از اینها مسائل طبیعی تاکید دارند چرا که پ تمرکز بر مدیریت منابعاست درحالی که آثار خارجی بر 

 اند. فوق را حل کرده

 :و نتیجه گیری جمع بندی

در تحقیق حاضر سعی شده است ابتدا با تعاریف مفاهیم و شفاف نمودن فضای مفهومی، به مطالعه مروری 

مقاله انگلیسی( پیرامون مسئله مدیریت یک یکپارچه  8مقاله فارسی و  10مقاله ) 02و همچنین تطبیقی 

 زیم.شهری، بپردا

مقاله فوق پرداخته بود، نشان داد که  02به بررسی  موضوعینتایج مطالعه مروری که با بهره گیری از روش 

مقوله  10تواند هسته مفهومی را تشکیل دهد که می« تحقق مدیریت یکپارچه شهری»مقاالت مختلف 

ت علمی و آموزشی، فعالی :کنند که بدین شرح استمحوری )واحدهای محتوایی( آن را پشتیبانی می

شناخت ابزاراها و تجارب موجود، مشارکت هماهنگ کنشگران عرصه مدیریت، تمرکز در مدیریت 

گرا به شهر، استراتژی منسجم، قدرت اقتصادی سازمانی، تقویت شوراهای شهری، رویکرد مدیریتی کل

ت تخصصی، اصالح تفکیک رهبری سیاسی از مدیریها، بینی مداخالت سایر بخشدرون سازمانی، پیش

 .، نحوه مدیریت شهریقوانین

توان مدیریت یکپارچه شهری را مقوله می 10در واقع مقاالت مورد بررسی معتقد بودند که به کمک این 

عزیزى و همکاران توان در چهار چوب نظری آید میمحقق نمود. این گونه از مقوالت مطرح شده بر می

بندی ها و کنشگران در حوزه مدیریت شهری است، به دستها، الیه(، که قائل به سه منظر ابزاره1821)

 بدین شکل که:مقوالت پیشنهادی پرداخت. 
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قدرت اقتصادی درون سازمانی، رویکرد  اصالح قوانین، تمرکز در مدیریت سازمانی، مقوالتالف(  

  ؛حوزه ابزارهادر  گرا به شهرمدیریتی کل

ها، شناخت بینی مداخالت سایر بخشپیش ریت تخصصی،رهبری سیاسی از مدی: تفکیک مقوالتب(

 ؛هاالیهاز منظر  ابزاراها و تجارب موجود، استراتژی منسجم،

فعالیت علمی و  تقویت شوراهای شهری، مشارکت هماهنگ کنشگران عرصه مدیریت،مقوالت ج(  

 (.6گیرند )مقایسه کنید با نمودار شماره قرار می کنشگراندر حوزه  آموزشی

های مورد بحث در مقاالت فوق به بر اساس مدل در این قسمت محقق با تمرکز بر مقاالت فارسی چنینهم

-شورارسد اغلب نویسندگان داخلی بر کلیت مدل کنونی مدیریت شهری فعلی ایران یعنی مدل نظر می

متمرکز اما یکپارچه توافق دارند. با این تفاوت که اغلب معتقدند این مدیریت باید با رویکردی نامدیر شهر 

ها را متوجه و هماهنگ محقق شود به این معنا که باید نهادهای محلی را تقویت کرد و بیشترین مسئولیت

آنها نمود، اما تمام این فعالیت باید با هماهنگی یک نهاد مافوق صورت گیرد. با این پیشنهاد مشارکت محلی 

-شود. بهچون چرا مانند شهرداری جلوگیری میرکز بیگردد و از ایجاد یک قدرت متمو مردمی تقویت می

های فعلی واگذار شده به عالوه این رویکرد تاکید دارد که از آنجایی که نیازی نیست تا از مسئولیت

رود و نهادهای مربوطه )مخصوصا دولتی( کاسته شود، این طرح در عمل با موافقت رای بیشتری پیش می

تر به واقعیت است. البته مقاالت پیشنهاددهنده این سبک تر و نزدیکملیبا توجه به امکانات موجود ع

های محلی قوی و هماهنگی با توان تعادلی میان نهادها و سازماندهند که چگونه میمدیریتی، توضیحی نمی

سئله یک نهاد مافوق برقرار کرد. یعنی در این رویکردها که اتفاقا رویکرد غالب این مقاالت است، کماکان م

هماهنگی و یکپارچگی مفقود مانده است. دومین رویکرد به نحوه مدیریت قائل به تمرکز و یکپارچگی 

است. بدین معنا که یک نهاد مافوق قوی و متمرکز مانند شهرداری مسئولیت کلی امور را برعهده گیرد و 

رت و کارآیی برقرار است. شاهد یک تمرکز مدیریتی باشیم. چرا که همواره رابطه معکوسی میان تمرکز قد

این طرح که چندان مورد تاکید نیست و تنها در یکی دو مورد از مقاالت دیده شده است به دنبال تقویت 

شهرداری به عنوان یک نهاد مافوق و قوی در مدیریت شهری است. گرچه این طرح از شفافیت بیشتری 

هایی روبروست از کند اما در عمل با دشواریهای تحقق خود را به روشنی بیان میبرخوردار است و شیوه

توان انتظار یک سو ممکن است مشارکت اجتماعی و مردمی را کاهش دهد و از سوی دیگر به سختی می

راحتی به کاهش اختیارات های دولتی که در بحث مدیریت شهری دخیل هستند بهداشت که سایر سازمان

 خود رضایت ندهند.    

 به ما نشان داد که تفاوت شایان توجهی می باشد که مقایسه تطبیقی نگلیسی و فارسی تمرکز اصلی مرور ا

مقاالت داخلی و خارجی وجود دارد. بدین معنا که آثار داخلی بسیار جوان قدمت پژوهشی بین از نظر 
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نین رسند. همچسال گذشته است درحالی که آثار خارجی به بیش از دو دهه می 12محدود به بودند و تنها 

های داخلی رویکرد مدیریتی سیستمی و در رویکرد غالب در این تحقیقات متفاوت بود. در پژوهش

محیطی، اقتصادی و  برابر اجتماعی های خارجی تمرکز بر توسعه پایدار که دربردارنده بعد زیستپژوهش

د ساختاری و کالبدی شهر است، بود. به تبع ابعاد مورد تاکید هر کدام نیز متفاوت بود. آثار داخلی بر بع

گذاشت درحالی که آثار خارجی بیشتر بر بعد زیست محیطی و حفظ منابع تاکید داشت. از این انگشت می

گرفت مطالعات داخلی بر کارهای عمده پیشنهادی در این تحقیقات نیز شکل متفاوتی به خود میرو راه

ی محلی و تغییر قوانین و مقرارت متمرکز بود تمرکز قدرت مدیریتی در شهرداری، تقویت نهادهای مشارکت

برداری پایدار از محیط درحالی که مطالعات خارجی بیشتر  متوجه تمرکز بر مدیریت منابع طبیعی و بهره

 زیست بود.

برای درك این تفاوت های باید درنظر داشت که بسیاری از مسائلی که ما امروزه در بحث مدیریت شهری 

یافته حل شده است و نوعا مسئله مدیریت ها در بسیاری از جوامع توسعهستیم پیشترپارچه درگیر آن هیک

متعاقب پدیده  ،البته از آنجایی که مسئله شهرگرایی. ی کشورهای درحال توسعه استیکپارچه شهری مسئله

ز ما به ا قبلصنعتی شدن، بیش از دو قرن است که جوامع غربی را درگیر نموده، دور از انتظار نیست که 

سال است که در  52رویه نزدیک به بسیاری از مسائل پاسخ داده باشند. درحالی که مسئله شهرگرایی بی

گردد که هایی باز میشود و بنابه گفته بسیاری از محققان قوانین موجود نیز به دورهجامعه ایران دیده می

؛ 1883؛ آخوندی و همکاران، 1880ه، شیعهنوز مسئله شکل امروزی به خود نگرفته بود )نگاه کنید به 

 (.1822عزیزی و همکاران، ؛ 1822؛ کاظمیان و میرعابدینی، 1822فیروزبخت و پرهیزکار، 

محیطی، اقتصادی و  شود که مسئله توسعه پایدار با درنظر گرفتن همه ابعاد آن )زیستاز این رو پیشنهاد می

یکپارچه از همین اکنون لحاظ شود تا مجبور به تکرار های توسعه مدیریت شهری برابر اجتماعی(، در طرح

  تجارب دیگران نشویم. 
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 منابع و مآخذ

جامعه  ،وریا.بورکراوند،فردین علی( تهران(. چگونه یک تحقیق موردی انجام بدهیم،ترجمه)صرامی،ب1822هلن) آویارد، .1

 شناسان.

(. آسیب شناسی مدل 1883)اهللاهرخانی، حبیبپور، ناصر؛ اسدی، ایرج؛ بصیرت، میثم؛ طاحمد؛ بركآخوندی، عباس .0

 .185 – 156صص  .1883، بهار  68شماره  –اداره امور شهر در ایران. پژوهش های جغرافیایی 

. در سایت مدیریت شهری یادداشتی در باره مدلهای مدیریت شهری و جایگاه شهردار (. 1882)حسین ،ایمانی جاجرمی .8

 =053http://www.iranurbanstudies.com/ShowInsight.aspx?iidایران. نگاه کنید در 

 .معاونت پژوهشی دانشگاه هنر. تهران: مدیریت و حکمروایی شهری( 1888، ایرج)اسدی و ، ناصربرکپور .1

. از مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهریچشم اند (.1822)، ، علیو فیروزبخت ، اکبرپرهیزکار .5

 .1822، زمستان  80پژوهشی، سال هشتم، شماره -فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی

(. مدیریت یکپارچه ی شهری و ارائه ی مدل رشد پلکانی برای ایجاد شهر و سازمان 1888)، احسان باشیخیام .6

 .138-136 نشریه دانش نما، شمارهالکترونیک. 

 ارائه نمودن بهینه جهت شهری مدیریت معابر سازی یکپارچه ضرورت(. 1822خردمند، محمد و سوزنی، رحیم ) .3

 پایلوت. کارگاهی منطقه بعنوان تهران 8 منطقه درشهرداری نمونه با ذکر خدمات

 پرویز دکتر ترجمه ،''هتوسع حال در در کشورهاى ها نوآورى و ها مشى خط: شهر مدیریت'' ،( 1880)  شابیر چیما، .8

 تهران. شهرى، ریزى برنامه و شرکت پردازش دوم، چاپ زاهدى،

 ی شماره انسانی، جغرافیای های پژوهش، "تهران شهر مدیریتی الگوی تحلیل"(. 1821اصغر ) و نظریان ، محمدرحیمی .2

 106-111. صص ،1821 پاییز ، 81

یگاه برنامه جامع میان مدت هماهنگی در توسعه کالن شهرها، (. طرح جامع تبیین نقش و جا1888 ، محمدرحیم)رهنما  .12

 دانشگاه فردوسی و شهرداری. نمونه شهر مشهد.

شناسی بافت شهری و ارائه راهکارهای پایه برای ارتقاء کیفی آن )نمونه موردی (. گونه1886کیانوش )، حقیقی ذاکر .11

دانشکده هنر و معماری. رشته  -واحد علوم و تحقیقاتشهر تهران(. پایان نامه دکتری. دانشگاه آزاد اسالمی کالن

 شهرسازی. 

سایت مرجع مدیریت شهری. در  مدیریت هایچالش از گره یک تنها شهر مدیریت (. یکپارچگی1883) رضائی، آرش .10

 www.urbanmanagement.irشهری: 

 ها وشهرداری سازمان اول، چاپ روستایی، و شهری مدیریت دانشنامه شهری، مدیریت(: 1883) عباس سعیدی، .18

 .322-323: صص کشور، هایدهیاری

 انسانى گاههاى سکونت کمیسیون دبیر اجرایى گزارش ،''شهرى مدیریت بهبود'' ،( 1838) نوید رضوانى، سعیدى .11

 .کشور وزارت ، 1228 نشست نایروبى در متحد ملل سازمان

اگذاری وظایف جدید به شهرداری ها، جلد دوم: ( امکان سنجی و1881، نوید و کاظمیان، غالمرضا )سعیدی رضوانی .15

 های کشور، تهران.ها در ایران، انتشارات سازمان شهرداریمدیریت شهری و شهرداری
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(  امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها، جلد پنجم: 1888، نوید و کاظمیان، غالمرضا )سعیدی رضوانی .16

 های کشور، تهران.تشارات سازمان شهرداریها در ایران، انمدیریت شهری و شهرداری

  1880بهار و تابستان . مجله جغرافیا و توسعه لزوم تحول مدیریت شهری در ایران.(. 1880) اسماعیل ،شیعه .13

 .60تا  83صفحه 

(. بررسی نقش مدیریت هماهنگ شهری در تحقق بخشی میزان امنیت 1882، مهدی )نژادی و جمالی، اصغرضراب .18

 .1882، پاییز و زمستان 06د پژوهی: استان اصفهان. مجله مدیریت شهری، شماره اجتماعی، مور

 .012تا  005صص 

 ها. تهران: قومس.( اداره امور شهرداری1833)طاهری  .12

 شهری مدیریت ابزارهای و کنشگران نقش (. بررسى1821) نسرینو نورى،  ، محمداردکان ابویى ، محمدمهدىعزیزى،  .02

 16تا  5،صص 1821تابستان  و ششم، بهار دهم، سال شماره شهر، تهران. مجله هویت النشهرک یکپارچگى مدیریت در

نقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه (. 1822)محمدمهدى ، ابویى اردکان، محمد و نورى، نسرین عزیزی،  .01

 .108-113(:6)1 ;1822بهار و تابستان  معماری و شهرسازی آرمان شهرمجله  .در مجموعه شهری تهران

 تقسیمات تحلیل (.1888) احمد جواهری، و اهلل ذبیح  چهاراهی، باقر؛ قالیباف، محمد اهلل؛فرهودی، رحمت .00

 جغرافیای انجمن پژوهشی  علمی نشریه) شیراز. جغرافیا شهر موردی یکپارچه نمونه مدیریت اساس بر شهری کالبدی

 .11-03.صص 1888 زمستان و یزپای 18 و 12 شماره ششم، سال جدید، دورة (ایران

اداری شهر در  -تبیین نقش تقسیمات سیاسی(. 1882)علی  ،محمدرضا و محمدپور ،نیاحافظ ؛قالیباف، محمدباقر .08

 .فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا. شهر تهران( :مدیریت یکپارچه شهری )مطالعه موردی

 برنامه ارشد کارشناسی نامه پایان ،"ایران شهرهاى شهرى مناسب مدیریت سیستم طراحى" ،(1838) غالمرضا کاظمیان، .01

 تهران. بهشتی، شهید ه دانشگا ای، منطقه شهری و ریزی

 منظر از تهران در شهری یکپارچه مدیریت شناسی(. آسیب1822) زهره میرعابدینی، سیده ؛کاظمیان، غالمرضا .05

-03 صص ،1822 تابستان 16 شماره سازیشهر و معماری - زیبا هنرهای شهری. نشریه گیریتصمیم و سیاستگذاری

88. 

  .تهران ، کشور ودهیاریهای شهرداریها سازمان اول، چاپ شهری، مدیریت(. 1881) غالمرضا ، لطیفی .06

( تحلیل داده های کیفی: رویه ها و مدل ها ،مجله انسان شناسی دوره یکم،سال یکم،شماره 1882محمد پور، احمد ) .03

 162-103یران،صص ،تهران،انجمن انسان شناسی ا12

 ( ضد روش:منطق و طرح در روش کیفی، تهران: جامعه شناسان1888محمد پور، احمد) .08

( زنان و فرهنگ فقر؛مطالعه کیفی فرهنگ فقر در میان زنان سرپرست خانوار تحت 1822محمد پور،احمد.علیزاده،مهدی) .02

 پوشش بهزیستی ساری.

 موردى نمونه گیرى؛ تصمیم سطح بر تاکید با یکپارچه شهرى ریتمدی تحقق سنجى امکان".( 1888)  زهره میرعابدینى، .82

 .تهران عالمه طباطبایى، دانشگاه حسابدارى و مدیریت دانشکده ارشد، کارشناسى نامه ، پایان"تهران شهر

بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه  (.1888) عاطفه صنیعی وسیده زهرا حسینی ،  الدینشمس ،ناظمی  .81

 (. )مورد مطالعه شهر مشهد شهری در ایران
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(. طرح 1888) میرنجاتی، سید علی؛ شعبانی، ساناز و آزموده، مرجان؛ حسینی، زهرا؛ صنیعی، عاطفه؛ ناظمی شمس الدین .80

های شورای اسالمی مطالعه جامع مدیریت واحد شهری و راهکارهای حذف یا کاهش موانع تحقق آن. مرکز پژوهش

. بهار و تابستان 0مجله مشهدپژوهی. دوفصلنامه شورای اسالمی شهر مشهد. سال اول، شماره  شهر مشهد.

 .02-1.صص1888

مرکز «. های تجربیریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالشبرنامه»حسینی، سید محمود نجاتی .88

 های کشور.ریزی شهری، انتشارات سازمان شهرداریمطالعات برنامه
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