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زمينـه طرح موضـوع «مديريت يكپارچـه برنامه ريزى 
شهرى» در ايران

در ابتدا الزم است مرورى بر سابقه موضوع داشته باشيم. موضوع مديريت 
يكپارچه در ايران بسيار جدى مطرح شده و تدريجاً به يك موضوع معطل 
مانده تبديل شده است. علت طرح اين موضوع ريشه هاى تاريخى دارد؛ 
ــوراى شهر و وظايف آن ها با تلقى تاريخى ما  ــهردارى، ش تعريف ما از ش
از شهر انطباق ندارد. درحالى كه ما شهر را يك سيستم مستقل تعريف 
مى كنيم و برنامه ريزى و مديريت آن را محلى و مستقل از دولت مى دانيم، 
اما همواره در طول تاريخ اين سرزمين، شهر ارتباط جدى و مستحكمى 
با دولت مركزى داشته و منافع شهرى و ملى به يكديگر گره خورده است. 
به همين علت در يكصد سال اخير كه شهردارى و شوراى شهر به عنوان 
نهادهاى مستقل محلى تعريف و مستقر شده اند،كش مكشى دايمى بين 

سيستم مديريت شهرى و نهادهاى دولتى وجود داشته است.
ــهردارى ها مطرح  ــل دهه 1370 كه ضرورت خودگردانى ش از اوائ
ــد، لزوم وحدت مديريت در اداره شهرها به ميان آمد. اما از همان  ش
زمان هم مبهم بودن سهم شهردارى و شوراى شهر در مديريت شهر 
ــهم دولت و سازمان هاى دولتى در شهرها يكى  و همچنين ميزان س
از بحث هاى جدى بوده و هست. يكى از اين حوزه هاى ابهام ، جايگاه 
و نقش مديريت محلى در نظام برنامه ريزى شهرى و توليد برنامه ها و 

طرح هاى توسعه شهرى است.

سطوح يكپارچگى  مديريت شهرى
ــه سطح تعريف كرد: سطح اول، يكپارچگى  يكپارچگى را بايد در س

عملكردى است. يعنى تمام عملكردهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، 
كالبدى و زيست محيطى به صورت يكپارچه مديريت شود. سطح دوم، 
يكپارچگى قلمرو است؛ بدين معنا كه تمام فضاى شهرى-از يك بلوك 
شهرى تا حريم كل شهر- به صورت يكپارچه مديريت شود. سطح سوم به 
اليه هاى مديريتى اختصاص دارد. كليه سياست گذارى ها، برنامه ريزى ها 

و اجراى آن ها مى بايست بصورت هماهنگ انجام گيرد.
بدين ترتيب مديريت يكپارچه بايد تمام عملكردهاى شهرى را در 
كل قلمرو شهر و در سه اليه سياست گذارى، برنامه ريزى و اجرايى در 
اختيار داشته باشد. قطعاً اين يكپارچگى به معناى خودفرمانى و استقالل 
سياسى نيست، بلكه مديريت هاى محلى به عنوان يك بخش از مديريت 
ــرزمين تعريف شده اند و ملزم به رعايت اصول و چارچوب باالدستى  س
خود هستند. مديريت محلى در شهر نيز موظف به برقرارى تعادل بين 
ــت. با اين شرح ، تفاوت  ــهروندان و سياست هاى دولت اس نيازهاى ش
ــكار مى شود. در مديريت  «مديريت واحد» و «مديريت يكپارچه» آش
يكپارچه شهرى عناصر متعدد و مستقل از هم، در شهر مى توانند حضور 
داشته و به مديريت بپردازند؛ اما اصل بر يكپارچگى و هماهنگى در بين 
آن هاست. در حالى كه در «مديريت واحد شهرى» مبناى كليه امور يك 

مرجع واحد در نظر گرفته مى شود.
نكته مهم دراين ميان تاكيد بيش از حدى است كه بر بخش اجرايى 
ــت گذارى و برنامه ريزى)  ــهر مى شود و ساير اليه ها (سياس مديريت ش
مغفول مى ماند. در واقع اگر در اليه هاى سياست گذارى و برنامه ريزى 
به صورت يكپارچه عمل نشود در اليه اجرايى هم به موفقيتى نخواهيم 
رسيد. به اين ترتيب يكپارچگى برنامه ريزى شهرى را مى توان يكى از 

حلقه ها و اجزاى اصلى مديريت يكپارچه شهرى تلقى كرد.

ضرورت تدوين «مدل بومى» مديريت يكپارچه
در واقع اين ترديد وجود دارد كه مديريت يكپارچه شهرى با ساختار 
ــازگارى دارد يا نه؟ در بعد  ــب و س فرهنگى-تاريخى ما در ايران تناس
ــتم مديريت شهرى ويژه اى براى خود داشته ايم  تاريخى، همواره سيس
،هرچند وابستگى آن به دولت مركزى زياد بوده است. امروزه نيز هم در 
قانون اساسى ما اختيارات مناسبى براى شوراها در نظر گرفته شده است 
ــيده ايم كه نمى توان شهر را به صورت  و هم در عمل به اين نتيجه رس
ــز اداره كرد. به لحاظ علمى هم اين اعتقاد وجود دارد كه بدون  متمرك
ــهرى، امكان مديريت  ــاركت و همكارى همه ذى نفعان ش حضور، مش

يكپارچه شهر نخواهد بود.
ــى و كاربردى مديريت يكپارچه براى  بنابراين ضرورت تاريخى، علم
كشور ما اثبات شده است و بايد به دنبال تهيه و تدوين يك مدل بومى 
براى اداره شهرهاى كشور باشيم. شك و ترديدى كه اكنون وجود دارد به 
«مدل بومى مديريت يكپارچه» است نه به خود موضوع مديريت يكپارچه.

ــال مديريت  ــد اين واقعيت را فراموش كرد كه پس از صدها س نباي
ــتقل محلى عمر چندانى ندارد  متمركز، تجربه سيستم مديريت مس
ــدام كرد. به نظر  ــع نواقص آن اق ــا در گذر زمان به رف ــت ت و الزم اس

اعتقاد به مديريت يكپارچه
 نيازمند  اعتماد متقابل است

مصاحبـه بـا دكتر غالمرضـا كاظميـان، دكتـراى جغرافيا و 
برنامه ريزى شهرى، عضو هيئت علمى دانشگاه عالمه طباطبايى

درحالى كه ما شـهر را 
يك سيستم مستقل 
و  مى كنيـم  تعريـف 
برنامه ريزى و مديريت 
آن را محلى و مستقل 
مى دانيـم،  دولـت  از 
امـا همـواره در طـول 
تاريـخ اين سـرزمين، 
شـهر ارتباط جـدى و 
مسـتحكمى با دولت 
مركزى داشته و منافع 
شهرى و ملى به يكديگر 

گره خورده است. 
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ــور ما اشكال ها و ايرادهاى نهاد هاى دولتى حتى براى  مى  رسد در كش
مردم  پذيرفتنى تر است تا نهاد هاى عمومى و مردمى؛ به نظر من بايد 

فرصت هاى بيشترى به نهادهاى مردمى و عمومى اختصاص داد.

آگاهى از منافع گروهى، راهگشاى تحقق مديريت يكپارچه
سال هاست بحث مديريت يكپارچه در همه مقياس هاى قانونى (برنامه 
دوم، سوم و چهارم توسعه، سياست هاى كالن و خرد، برنامه ريزى هاى 

مختلف شهرها) مطرح شده است پس چرا اين امر محقق نمى شود؟
اين موضوع به انگيزه هاى حاكم بر رفتار ذى نفعان مديريت شهرى 
ــردد. در حقيقت بايد به اين نكته توجه كنيم كه يكپارچگى  باز مى گ
مديريت شهرى تا چه اندازه منافع گروه  هاى ذى نفع را تامين مى كند. 
ــتيم: بخش دولتى، بخش عمومى،  ــا با چهار گروه مواجه هس در اينج
بخش خصوصى و بخش مردمى. مديريت يكپارچه مى بايست منافع هر 
چهار گروه را مرتفع نمايد. اشكال اساسى در درك مديريت يكپارچه و 
تطابق آن با انگيزه و خواست گروه هاى مختلف است. چون هر يك از 
گروه هاى فوق در اعتقاد به مديريت يكپارچه هم نظر نيستند و در تامين 
ــان ترديد دارند در نتيجه با اكراه به تحقق مديريت يكپارچه  منافع ش
مى نگرند و سطح همكارى خود را در آن، تا حد ممكن كاهش مى دهند. 
گويا متفرق بودن مديريت شهرى اكنون بيشتر منافع بخش هاى فوق را 

تامين مى كند و دغدغه اى براى مديريت يكپارچه وجود ندارد.
مقاومت سازمان ها در واگذارى وظايف خود ناشى از همين نگاه است؛ 
هرچند شهردارى ها نيز گاهى چندان رغبتى به پذيرش برخى وظايف 
واگذار شده ندارند. اين بى رغبتى به دو چيز باز مى گردد اول آنكه منافعى 
ــهردارى ها اعتماد به  در پذيرش اين وظايف وجود ندارد و دوم آنكه ش

نفس الزم را براى انجام آن ندارند. 
هم اكنون يك فضاى ابهام و سوء تفاهم در اين زمينه مشاهده مى شود. 
به طور عمومى، تلقى خوبى از شهردارى وجود ندارد. در حقيقت  از سال 
ــهردارى ها شكل گرفتند وظايف فرهن   گى آن ها به تدريج  1334 كه ش
ــهردارى به يك سازمان ارائه كننده خدمات پيش پا  كاهش يافت و ش
افتاده تبديل شد. در حالى كه، شهردارى يك سازمان اجتماعى است و 
مى بايد حيات فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى شهروندان را تسهيل كند. 
ــى- مردمى) در يك  ــروه (دولتى- خصوصى- عموم رابطه چهار گ
ــود. اين  فضاى اعتماد متقابل مى تواند به يك بازى بُرد-بُرد منتهى ش
ــبت به طرفين و منافع  ــكل مى گيرد كه آگاهى نس فضا در صورتى ش
هريك افزايش يابد. همچنين اطالع رسانى در اين زمينه مى تواند نقش 
ــيار مهمى داشته باشد. در اين شرايط به مديريت يكپارچه نزديك  بس
شده ايم. ايجاد بينش و اطمينان در گروه ها نسبت به مديريت يكپارچه، 
تعيين سهم هر يك از گروه ها و تبيين نقش آن ها به موفقيت اين امر 

كمك خواهد كرد.

فرهنگ سـازى عمومى و معرفى نمونه هاى موفق مديريت 
يكپارچه

ــئله براى  موضوع مديريت يكپارچه را مى بايد به يك دغدغه و مس
گروه هاى مختلف تبديل كنيم. اگر اين اتفاق روى دهد خود گروه هاى 
ــود؛ ولى چنانچه تنها از باال  ــكل گيرى آن خواهند ب مذكور مدعى ش
بصورت قانون تحميل كنيم نوعى مقاومت در برابر پذيرش آن به وجود 
مى آيد. آموزش هاى مستقيم نيز كارگشا نيست. چرا كه اين آموزش ها 
ــًال با اين  ــان و متخصصان كام ــكل گرفته و اليه كارشناس اكنون ش
ــنا هستند. در حال حاضر مى بايد ذهنيت مديران و مردم  موضوع آش

را براى پذيرش مديريت يكپارچه آماده كرد. اين كار از طريق معرفى 
نمونه هاى مثبت در زمينه مديريت يكپارچه و ارائه تجربيات موفق بومى 
امكان پذير خواهد بود. زمينه اين كار در كشور ما وجود دارد چرا كه در 
برخى نمونه هاى پيچيده در شهرهاى كوچك كشور نشان داده است 
ــكارى مردم با نهادهاى مديريتى به صورت خودجوش چگونه  كه هم
ــكالت مى شود. بيان اين تجربه ها باعث فرهنگ سازى  باعث رفع مش
مى شود. اما مهمتر از انجام اقدامات هماهنگ در عرصه شهر، تداوم و 
پايدارى اين گونه اقدامات است. يكى از آسيب هاى جدى در شهرهاى 
ــود اما در نيمه راه، به داليل  ــت كه كار به خوبى آغازمى ش ما اين اس
ــود و يا به بيراهه مى رود. اتفاقاتى اين چنين به  مختلف، متوقف مى ش
اعتماد مردم آسيب جدى وارد مى كند و در گذر زمان به بى اعتمادى 

و انفعال گروه هاى ذى نفع منجر مى شود.

يكپارچگى در «برنامه ريزى شهرى» 
متاسفانه برنامه ريزى شهرى بيشتر به برنامه ريزى بخش كالبدى شهر 
تعبير و تفسير شده است. اين نيز به ذهنيت برنامه ريزان باز مى گردد. 
ــت. ذهنيت كالبدى به  ــكل دهنده رفتارهاى ماس چرا كه ذهنيت، ش
برنامه ريزى در شهرهاى ايران در نهايت به طرح هاى جامع و تفصيلى 

خالصه مى شود. 
ــدارد. حتى به  ــزى، يكپارچگى وجود ن ــطح برنامه ري قطعاً در س
ــت؛ چرا  لحاظ كالبدى نيز طرح هاى جامع و تفصيلى يكپارچه نيس
ــهرها و يكپارچه نبودن نظام  كه عدم وجود مديريت يكپارچه در ش
ــهردارى ها در طرح هاى  ــهرى و مداخله موضعى ش ــزى ش برنامه ري
ــت. به  ــده اس ــكاالت جدى ش تفصيلى باعث ايجاد اختالالت و اش
ــهرها وجود ندارد كه در  بيان بهتر وقتى مديريت يكپارچه اى در ش
ــت گذارى، برنامه ريزى و اجرا يكپارچه عمل كند  ــطح سياس سه س
ــدارد، نمى توان توقع  ــخصى در اين ميان وجود ن ــخگوى مش و پاس
داشت تا «برنامه ريزى يكپارچه» محقق شود. متاسفانه عملكردهاى 
ــود و شهردارى ها  اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى با هم ديده نمى ش

بيشتر خود را متولى بحث كالبدى و مالى شهر مى دانند.
برنامه ريزى عمران شهر، برنامه ريزى اجتماعى شهر و ... حلقه هايى 
هستند كه ارتباط آن ها در نظر گرفته نشده و نقش شهردارى و شوراى 
شهر در هماهنگى آن ها به لحاظ قانونى بسيار محدود است در نتيجه 

اين رويه به يكپارچگى نخواهد انجاميد.

روند صحيح، سرعت مناسب
ــمت  دو نكته مهم در اين مورد وجود دارد؛ اوالً جهت اين روند به س
مسير صحيح باشد و دوم آنكه از سرعت مناسبى برخوردار باشد. ارزيابى 
ــت كه در 15 سال گذشته، روند تحقق مديريت يكپارچه  من اين اس
ــيار خوب بوده و به  ــته است. گاهى بس ــانات بسيارى داش داراى نوس
ــمت يكپارچگى حركت كرده ايم و گاهى نيز افت داشته است. مثًال  س
ــهرها يا در مجموعه هاى شهرى گاهى به سمت  در مديريت كالن ش
تفرق بيشتر حركت كرده ايم. اما مشكل اساسى اين است كه از سرعت 

مناسبى برخوردار نبوده است. 
در نهايت نبايد فراموش كرد كه بحث مديريت شهرى نيازمند زمان 
ــت. در تحقق اين امر نبايد بيش از حد عجله كرد.  ــب تجربه اس و كس
بلند مدت بودن خصلت پديده هاى اجتماعى است. ارتقا و تكامل مديريت 
يكپارچه شهرى مستلزم گذشت زمان، بازنگرى و درس گرفتن از گذشته 

است. فراموش نكنيم كه انتظار بيش از حد، خود يك آسيب است.

هنگامى كـه مديريت 
يكپارچه اى در شهرها 
وجود ندارد كه در سه 
سطح سياست گذارى، 
اجـرا  و  برنامه ريـزى 
يكپارچـه عمل كند و 
مشخصى  پاسخگوى 
در ايـن ميـان وجـود 
نـدارد، نمى توان توقع 
داشـت تا برنامه ريزى 

يكپارچه محقق شود. 


