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چکیده
مديريت شهري به زبان ساده تمام مراحل پیاده سازي در کالبد واجتماع شهر است .شهر به عنوان پیجیده ترين مصنوع
دست بشر نیازمند مديريت بادارا بودن طیفی ازادراک و پیچیدگی است .امروزه مديريت شهرها تحول يافته است .شهرها
براي رفاه و آسايش بیشتر شهروندان مديريت می شوند.مديريت شهري نقش مهمی در موفقیت و برنامه ها و طرح هاي
توسعه شهري بر عهده دارند اين موضوع بخصوص در ارتباط با توسعه شهري اهمیت می يابد.توسعه پايدارارائه راه
حل هايی در مقابل الگو سنتی و کالبدي و اجتماعی،اقتصادي توسعه را شامل میگردد ،که بتواند از بروز مسائلی همچون
نابودي منابع طبیعی،تخريب اکوسیتمها،رواج بی عدالتی ها،آلودگی،افزايش بی رويه جمعیت و پايین آمدن کیفیت
زندگی انسانها جلوگیري کند.اين پژوهش مفهوم مديريت شهري،ارتباط میان توسعه پايدار و مديريت شهري رامورد
بررسی قرار می دهد.روش تحقیق در اين پژوهش توصیفی –تحلیلی و جمع آوري اطالعات به روش کتابخانه اي و
میدانی انجام شده است .
واژگان کلیدي  :بررسی ،مديريت شهري ،توسعه پايداري شهري
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مقدمه و بیان مساله
شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهري در روند توسعه شهروبهبودسکونتگاههاي شهري نفش
بسیارمهم وتعیین کننده دارد(فیروزبخت وربیعی .)3،13٩1،توسعه سریع شهري،درچنددهه معاصر از ابعاد مختلف
اجتماعی،اقتصادي،فرهنگی،سیاسی،محیطی و..زندگی بشر راتحت تاثیر قرار داده است .مطرح شدن توسعه پایدار،به عنوان
شعار اصلی هزاره سوم نیزناشی از اثرات شهرها برگسترده زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است .بدونه شک بحث
از پایداري و توسعه پایدار بدونه توجه به شهر نشینی بی معنی خواهد بود.طی صد سال اخیر،شهرها درصد زیادي ازجمعیت
جهان را به سوي خود جذب کرده اند.براي اولین بار در تاریخ تعداد کسانی در شهرها زندگی می کنند،به همان اندازه افراد
ساکن در بیرون از شهرها رسیده است .توسعه پایدار و توسعه پایداري شهري طی دهه هاي اخیر به تدریج به پارادایم نوین
و مسلطی در ادیبان نظري علمی رایج در باب توسعه و برنامه ریزي شهري تبدیل شده است .این پارادایم اگرچه ناظر به
برداشت ها و تفسیرهاي گوناگون می باشد.اما در مجمع بر پایداري و استمرار توسعه براي همگان ونسل هاي آینده طی
زمان و بر همه جانبه نگري ابعاد پیچیده اقتصادي،اجتماعی و زیست محیطی فرایند توسعه در سطح یک کشور تاکید
دارد.مهمترین دغدغه اي که موجبات تمعق و توجه جدي صاحب نظران و برنامه ریزان شهري را به مفهوم توسعه پایدار
شهري جلب نموده  ،واقعیت رشد شتابان شهر نشینی در جهان امروز و تداوم در آینده ازیکسو و رشد حیرت آور چشم گیر
کالن شهرها به ویژه در کشورهاي جنوب و پیامد هاي زیانبار آن براي ساکنان این مناطق می باشد.در ترسیم الگو توسعه
پایدار شهري محورهایی چون پایداري اقتصادي،پایداري اجتماعی ،و فرهنگی و پایداري زیست محیطی نقش راهبردي
دارند.در این میان پرداختن به مقوله مدیریت شهري مهم می باشد از آنجایی که بین مدیریت شهري و توسعه پایدار شهري
رابطه تنگاتنگی وجود دارد.و رابطه متقالب بین این دو می باشد(رهنمایی.)178،1385،
شهرنشینی یا شهري شدن پایدار،آنچنان شهري شدنی است که از یک سو،امکان زندگی مطابق با کرامت انسانی رادر شهرهاي
موجود و آینده براي نسل هایی که از پی یک دیگر می آیند،فراهم می کند و ازسویی دیگر با مالحضات زیست محیطی
همساز و دوستدار محیط است .بدینسان ،شهري شدن وشهرنشینی پایدار،توسعه اجتماعی-اقتصادي شهري را به شکلی پیش
می برد که حفظ محیط زیست و منابع زمین منجر می شود واز نابودي محیط طبیعی ممانعت به عمل میاورد.به سخن
دیگر،شهري شدن و شهر نشینی پایدار برپایه و هماهنگی با ظرفیت اکوسیستم یا نظام طبیعی شکل می گیرد و توسعه می
یابد(پیران .)1387،201
مبانی نظري
تعريف مديريت شهري
مدیریت به معناي برنامه ریزي،سازماندهی،نظارت و ایجاد انگیزش است .مدیریت شهري باید براي شهر،برنامه ریز هاي را
به انجام برساند،فعالیت هاي شهري را سازمان دهد و برفعالیت هاي انجام شده نظارت کند و حتی براي انجام بهینه
امور،انگیزش نماید(سعید نیا)137٩،20،به طور کل ی مدیریت شهر به عنوان زیر مجموعه اي از حکومت محلی تعریف شده
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و شهرداري خوانده می شود.مشخصات و ساختار شهرداري در کشورها متفاوت است و هرجامعه اي با توجه به ساختار
اقتصادي ،اجتماعی ،و سیاسی خود تعریف تلقی از مدیریت شهري دارد(مزینی.)21،137٩،مدیریت شهري یعنی برنامه ریز
کنترل شده براي دست یابی به کاراآمدي و برابري توسعه شهري.مدیریت شهري تنها مدیریت تاسیسات و سازما نهاي شهري
نیست ،بلکه مدیریت فرآیند شهر نشینی،توسعه شهري و انجام امور شهري است به گونه اي که تاسیسات شهري باهم
هماهنگ کار کنند که کارآمدي واحد هاي فضایی شهر (شهر پویا) در سطوح مختلف نظام و بخش هاي شهري به روش دل
خواه و در جهت توسعه پایدار حفظ شود .به این ترتیب ناهماهنگی فضایی در استاندارهاي زندگی بین مناطق شهر باید با
مدیریت بهینه شهري تاحد ممکن حذف و تعدیل شود(مرصوصی .)1383،23،مدیریت فرایند بکار گیري موثر و کارآمد منابع
مادي وانسانی در برنامه ریزي،سازماندهی،بسیج امکانات  ،وهدایت وکنترل است (ستاري وهمکاران .)1388،111،به عبارت
دیگر مدیریت ،کار کردن با افرادي و گروها براي رسیدن به مقاصد سازمان است .مدیریت عامل اصلی و حیات بخش هر
سازمان و نهادي است .مدیریت شهري عبارت از اداره امور شهر به منظور ارتقاء مدیریت پایداروهمچنین یک سازمان گسترده
متشکل ازعناصر واجزایی غیررسمی موثروذیربط درابعاد مختلف اجتماعی،اقتصادي،وکالبدي حیات شهر باهدف اداره ،کنترل
وهدایتتوسعه همه جانبه وپادارشهرموردنظر(رضویان .)1385،12،اصطالح مدیریت شهري تنوع مفهومی گسترده دارد،اما در
جومع بندي کلی تعاریف ارائه شده از مدیریت شهري می توان گفت نظام مدیریت شهري عبارت است از سازمان گسترده
متشکل از نظام مجزا رسمی و غیر رسمی ذي ربط و موثر در حیطه هاي هاي مختلف اجتماعی و کالبدي حیات شهري با
هدف اداره ،هدایت و کنترل توسعه همه جانبه و پایدار شهر(جوادي.)47،1381،یکیازوظایف مدیریت شهري آماده سازي
خدمات الزم براي بهبود استاندارهاي زندگی شهري است (لطفی و همکاران .)105،1388،شهر مجموعه اي از فعالیت هاي
انسانی و فیزیکی است وبه همین علت ضرورت داردبراي استفاده بهتراز مجموعه فعالیت هاوجلوگیري ازهدر رفتن
نیروهادرآنجا مدیریت اعمال شود.بنابراین مدیریت شهرها با استفاده از مدیریت علمی و آخرین یافته ها درمورد بهترین شیوه
هاي برخوردبا منابع انسانی و محیطی پابه عرصه وجود گذاشته است (زیاري.)23،1384،
مديريت شهري
عبارت است از یک نظام مدیریتی ویژه که درقلمرو جغرافیایی معین به نام شهر مسولیت بهبودتوسعه عملکردهاي شهري
رابه عهده دارد.
توسعه پايدار شهري
نظریه توسعه پایدار شهري،حاصل بحث طرفداران محیط زیست در باره مسائل زیست محیطی به خصوص محیط زیست
شهري است که به دنبال نظریه (توسعه پایدار)براي حمایت از منابع مالی محیطی ارئه می شود.توسعه پایدار شهري نیازمند
شناسایی محدویت هاي محیطی بر فعالیت هاي انسانی در ارتباط با شهرها و تطبیق روش هاي طراحی در این محوریت
هاست .مفهوم توسعه پایدار به تغییرات شهري و به فرم کالبدي شهر توجه دارد و نکاتی مانند برنامه ریزي آموزشی،بهداشتی
و رفاه اجتماعی را در بر گرفته است (مجتهدزاده )1378،47شهر پایدار می توان شهري دانست که در آن تنوع برقرار باشد و
تفکیک و جدایی کالبدي وجود نداشته باشد و تمام طبقه هاي اجتماعی،امکان بهره گیري از خدمات و تسهیالت رفاهی را
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داشته باشند.شهر پایدار در روند توسعه پایدار شهري می بایستی مالحضاتی را در ساختار شهري براي گسترش رضایت
اجتماعی و افزایش رفاه شهروندي فراهم کند که بی شک تحقق رفاه ،عمومی ،بهبود سطح توسعه انسانی پایدار را نیز به
همراه خواهد داشت (بمانیان ،محمودي نژاد.)1378،114،
اهداف مديريت شهري
.1ارتقا شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد گروهایی کم درآمد
.2تشویق توسعه اقتصادي اجتماعی پایدار
.3حفظت از محیط کالبدي شهر وظالیف مدیریت شهري
از دیدگاه سیاست شهري مطالبات و تقاضاي هاي نام حدود شهروندان از مدیریت شهري عمدتا معطوف به
چند مقوله اساسی زیر است :
.1استفاده ازمنابع شهري و امکانت و خدماتی که نیاز مبرم زندگی شهري می باشد.
.2تاثیر گذاري بیشتر برسازو کارتصمیم گیري هاي شهري.
.3فراهم شدن سازکارها و ترتیبات نهادي براي تحقیق بیشتر مشارکت شهروندي در زندگی شهري.
.4تثبیت قانونمندانه حقوق و وظایف متقابل شهروندان و مدیریت هاي شهري.
.5آماده سازي زیر ساخت هاي اساسی براي عملکرد کارآمدشهرها.
.6آماده سازي خدمات الزم براي توسعه منابع انسانی،بهبود بهره وري و بهبود استاندارهاي زندگی شهري.
.7تنظیم فعالیت هاي تاثیر گذار بخش خصوصی برامنیت ،سالمتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهري.
.8آماده ساختن خدمات و تسهیال الزم براي پشتیبانی فعالیت هاي مولد و عملیات کارآمد موسسه هاي خصوصی در نواحی
شهر.
مفهوم توسعه شهر
توسعه پایدار طبق تعریفی که در گزارش (برانت لند)شده است مورد پذیرش اکثریت است ،توسعه اي که نیازهاي حال
حاضر بدونه در خطرانداختن و تضعیف توانایی نسل آینده در برآوردن نیازهایشان تامین کند.در این تعریف به مفاهیمی چون
عدالت درون نسلی و بین نسلی اشاره می کند که از اصول توسعه پایدار است .در تعریفی دیگراز سازمان ملل آمده است
،توسعه پایدار توسعه اي است که از نظر اقتصادي پویا وپر بازده و از نظر فناوري متناسب و مطلوب باشد(.ماهنامه
شهرداریها.)1385،15،

24

میرزازاده دوستان

توسعه پايدار شهري
چه شهري را می توان پایدار دانست ،یکی از صاحب نظران ()1٩٩٩در پاسخ این پرسش می گوید،شهر پایدار شهري است
که به نحوي ساماندهی شده است که تمام شهروندانش رادر تامین نیازهایشان توانمند سازد و سطح رفاه آنها بدونه اینکه
طبیعت آسیب وارد شود و یا شرایط زندگی دیگر افراد به خطر افتد،در زمان حال و آینده ارتقا دهد.به نحوي کاربردي تر
کاهیل () 2002یک شهر پایدار را شهري حمل و نقل با پیاده روي و دو چرخه سواري و حمل نقل عمومی است  .توسعه
پایدار شهرکه امروزه یکی از موضوعات اصلی مورد بحث
محافل توسعه و برنامه ریزي است ،برآیند انگاره هاي مختلف توسعه است این مفهوم درسال  1٩72در کنفرانس توسعه
پایدار سوئد به کار برده شد(موسوي )13٩1،17٩،توسعه پایدار شهري به عنوان شاخه مهم در توسعه پایدار،پدیده اي با ابعاد
گسترده و پیچیده است که دررشد وتکوین شهرها،عوامل اقتصادي،اجتماعی،جمعیتی،زیست محیطی و اکولوژیکی را مورد
توجه قرار می دهد.آنچه که امروزه مسئله مهم به شمار می رود آگاهی از نقاط ضعف و قوت ابعادا،جتماعی،اقتصادي،زیست
محیطی و اکولوژیکی توسعه است که می تواند عاملی مهم در جهت رفع مشکالت و نارسایی مبتال به خود براي نیل به رفاه
اقتصادي و سالمتی اجتماعی جهت رسیدن به توسعه پایدارباشد(حکمت نیاو موسوي)1385،34،راهبرد توسعه پایدار شهري
درجهان کنونی،حاصل فرهنگ بکار گیري شناخته هاي بشر از محیط شهري است .
معیارهاي پایداري شهري
معیارهاي پایداري شهري به شرح زي می باشند:
تکنولوژي استفاده از انرزي تجدید شونده .مجاورت محل کار و مسکن کاهش اتالف وقت واستفاده موثرآن .ساخت ساختمانهاي مقاوم و بادوام .
ایجاد یک سیستم حمل نقل مناسب .
اهداف اصلی راهبرد توسعه شهر
.1ارتقا مدیریت شهري :ارتقا کیفیت اداره شهر
.2رشد محلی:با هدف رشد توسعه اقتصادي،افزایش اشتغال ،افزایش اشتغال و کاهش فقر
شهري(صرافی.)1388،655،
شهرداري ونقش آن در مديريت شهري
امروزه با افزایش جمعیت در شهرها شاهد بروز مشکالت زیادي از جمله آلود گی هوا ،صوتی،آب و مشکالت حمل ونقل
درون شهري وحاشیه نشینی هستیم و اگر چه چاره اساسی اندیشدده نشود،این مشکالت در زمیته شهري به صورت مسائلی
حاد جلوه می کند.جمعیت پذیري شهرها به همکراه مسائل اجتماعی  -اقتصادي آنها،شکل تازه اي از شهر،شهر نشینی و
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شهر گرایی بوجود آورده است  .که با آنچه در نیمه اول قرن بیستم در شهرها دیده می شود تفاوت بسیاري دارد.در حال
حاضر با توجه به اینکه بخش عمده جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند لزوم بکار گیري تدابیر موثر از سوي سازمانها و
ارگان هایی که در مدیریت شهري نقش تعریف شده اي دارند احساس می شود،یکی از این نهادها که نقش محوري در
جهت باال بردن کیفیت زندگی در محیط شهري ،فراهم نمودن امکانات و ارائه خدمات را ایفا می کند،شهرداري است .و
همانطور از تعریف شهرداري مشخص است ((نهادي غیر دولتی که از محل عوارض و مالیات مردم اداره می شود)و یا اینکه
شهرداري موسسه مستقل وعمومی است که به منظور اداره امور از قبیل عمران و آبادي،بهداشت ،شهر تامین رفاه و آسایش
اهالی شهر به عنوان زیستگاهی مطلوب تاسیس شده است .امروزه در کشورهایی پیشرفته جهان وظایف شهرداري ها روزبه
روز گسترده تر می شود و شهرداري به ها به عنوان نهاد هاي مدنی،محلی،عمومی و غیر انتفاعی وظایف بیشتري را بر عهده
میگیرند.وظایفی از حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی گرفته تا آموزش دفاع غیر نظامی و اداره تحصیالت غیر دانشگاهی
را شامل می شود.گستردگی وظایف شهرداري ها در کشور هاي توسعه یافته ناشی از نگرش نوینی است که به شهرداري ها
به عنوان سازمان مسئول در مدیریت شهري وجود دارد.در اغلب کشورها شهرداریها نقش مهمترین نقش در توسعه شهري
دارند،چرا که شهردارها در سازمان دهی و شکل دهی به شهر مهم ترین نهاد است و در واقع این مدیریت منسجم و هماهنگ
شهري است که باعث فعالیت هاي هم جهت می شود.بطور معمول شهرداري ها«مدیریت شهري» در جهان با اندک تفاوت
قابل اغماض از دوجز تشکیل شده اند(شیعه :)1387:548،الف :شوارها یا انجمن هاي شهر که به مثابه قوه مقننه یا قانون
گذار بوده وناظر بر عملکرد شهرداري بوده وغالبا منتخبین مردم باشند.
ب :دستگاه اجراي شهرداري که وظیفه اجراي مصوبه هاي شورها و یا انجمن هاي شهر و سایر وظایفی که قانون بر عهده
شهرداري گذاشته را برعهده دارند.
.چشم انداز سازي:به عنوان مهمترین هدف راهبرد توسعه شهري و قلب برنامه ریز مطرح می باشد
شاید فقدان توجه به نیاز هایی معنوي ساکنان شهر به عنوان اصلی ترین عامل خوشبختی و تنها راه نجات بشریت امروز
وآینده را در راهبرد توسعه شهري در مسئله چشم اناز جست جو کردزیرا توجه توجه و برنامه ریزي در این زمینه می تواند
خود را در غالب نمادها و منظر هاي شهري به نمایش بگذارد.
اهداف مديريت شهري و شهرداري ها
هرنظام و پدیده اي در روند تکاملی خود مجموعه اهدافی را دنبال می نماید و براي رسیدن به این اهداف اقداماتی را انجام
می دهد.سیر تحولی جوامع نیز ایفاي وظایف وتعقیب اهداف خاصی را براي شهرداریها ایجاب می نماید.هدف تئوریک و
کالن سیستم مدیریت شهري و شهرداریها تقویت فرایند توسعه پایدار شهري است ،به نحوي که در زمینه و محیط مناسب
براي زندگی راحت ،امن و کارآمد شهروندان به تناسب ویژگهایی آنان و جامعه مربوط فراهم شود.در قالب اهداف کالن ،سه
هدف زیر براي تمام شهرداري ها علی رقم تفاوتهاي فراوان در خصوصیات اقتصادي،اجتماعی و سیاسی شهرها و کشور
تعیین شده است .
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-1ارتقا شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهرها باتوجه به ویژه به افراد کم درآمد
-2تشویق توسعه اجتماعی پایدار
-3حفاظت از محیط کالبدي شهر(دبیراجرایی کمسی.ن سکونتگاهاهی انسانی سازمان مللل .)1373،4،5،
اهداف ذکر شده همگی بهم مربوط هستند.مثال سرمایه گذاري تولیدي و ایجاد اشتغال و درآمد موجب می شود زندگی افراد
جامعه بربنیانهاي پایدار ارتقائ داده شود ودر عین حال آینده اقتصادي شهرها می تواند به وسیله عدم کارایی زیر ساخت ها
وخدمات با شرایط نامساعد بهداشتی ساکنان مورد تهدید واقع شود.کالبد شهرها نیز به عنوان مکانی مسکونی براي سکونت
و کار شهرنشینان از اهمیت خاصی برخودار است .
وظايف مديريت شهري وشهرداريها
صرف نظرازاینکه شهرداریها ي مختلف درنقاط متفاوت جهان چه وظایفی رابه انجام می رسانند،اصوالسیر تحولی جوامع
ایفاي وظایف و تعقیب اهداف خاصی براي مدیریت شهري بطور عام وخاص شهرداري به طوراخص الزامی نموده یاحداقل
موردتوجه وتاکید قرارداده است .این اهداف وظایف اغلب به وسیله سازمانهاي وابسته به سازمان ملل تحلیل ،معرفی وترویج
میشوند(کاظمیان .)1382،43،درواگذاري وظایف تعیین شده به شهرداریها بایدبه صورت تدریجی وهمگام باتامین وتخصیص
امکانات الزم (قانونی،تشکیالتی،مالی ونیرو انسانی)و نحوه تعیین این امکانات بین شهرداري وسازمانهاي دولتی براساس
دستوالعهاهاي مشخص صورت گیرد(کاظمیان ،سعیدي،رضوانی.)1383،23،در بخش زیر عمده ترین
وظایف مدیریت شهري و شهرداریها ذکر شده که در پنج گروه طبقه بندي شده است :
-1آماده ساختن زیر ساخت هاي اساسی
-2آماده ساختن خدمات الزم براي توسعه منابع انسانی،بهبود بهره وري و بهبود استاندارهاي زندگی شهرنشینان .
-3تنظیم فعالیت هاي بخش خصوصی موثر برامنیت ،سالمتی و رفاه اجتماعی شهروندان
-4آماده ساختن خدمات تسهیالت الزم براي پشتیبانی فعالیت هاي مولد و عملیات کارآمد و موسسات خصوصی در نواحی
شهري
-5برنامه ریزي استراتژیک (کاضمیان .)1375،
امروزه شهرداري در جهت حفظ محیط زیست ،مبارزه با فقر و محرومیت و انحرافات ناشی از فقرو اعتالي فرهنگی شهر
نشینی می کوشد وبه عنوان نهادي مدنی برخاسته از مردم در جهت توسعه پایدار و توسعه انسانی گام بر می دارد.در تمام
این عرصه ها شهرداري ها نه فقط درزیر بناهاي مربوط بلکه در برنامه ریزي،مدیریت و توسعه این عرصه نیز نقش دارند.
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پیشینه تحقیق
بهترین نمونه از مطالعات انجام شده در خصوص توسعه پایدار شهري،در شهر سیاتل آمریکا،طرح جامعه جدیدي با دستور
عمل توسعه پایدار تهیه شده است .دراین شهر،مجموعه اي از40شاخص به عنوان شاخص شهرپایداربراي ارزیابی کیفیت
محیط شهرتعیین شده است که می توان درچهار گروه محیط زیست ،جمعیت و منابع  ،اقتصاد و فرهنگ دسته بندي
کرد(سرایی.)13٩2:182تیموري و همکاران (،)13٩1پایداري اجتماعی بین مناطق شهر تهران مورد ارزیابی قرار داده و دریافتند
که وضعیت پایداري اجتماعی در بین مناطق 22گانه شهرداري تهران شرایط مساعدي قرار ندارد.ملکی(،)13٩0در پژوهشی
با عنوان سنجش توسعه پایدار در نواحی شهري با استفاده از تکنیک برنامه ریزي،توسعه پایدار نواحی شهري را به عنوان
یکی از اهداف اساسی در جغرافیا،در جست وجوي تقویت ابعاد اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی،زیست –محیطی و کالبدي
شهرها دانسته اند .زیاري و همکاران (،)1388در پژوهشی با عنوان برسی مشارکت شهروندان در امور،از یک ده قبل تاکنون
به عنوان عامل اساسی در بررسی مورد توجه است .لطفی و همکاران (،)1388در پژوهش با عنوان مدیریت شهري و جایگاه
آن در ارتقاي حقوق شهروندان ،معتقد قوانین ومقررات شهري را می توان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهري
و شهروندان قلم داد نمود.پور غالم (،)13٩2در مقاله ایی تحت عنوان «مدیریت و توسعه پایدارشهري»به این نتیجه رسیده
است که ،پرداختن به مدیریت شهري مستلزم ایجاد شرایط قانونی و ساختارهاي سازمانی و اداري جدیدي در کشور است
.ازجمله اینکه به جایی قوانین کنونی شهرداري،قوانین جامعی تحت عنوان قوانین شهر،تدوین واجرا گردد،نه آنکه شهرداري
ها همچون شرایط فعلی قادر به مداخله در ایجاد امنیت شهري،کنترل بازار،اقتصاد شهري،مدیریت زمین ،تولید مسکن شهري
و امور دیگر نباشد.
روش تحقیق
روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت کار روش توصیفی تحلیلی و با توجه به همین روشن به مطالعه بررسی و ارزیابی
مدیریت شهري و نقش آن در توسعه پایدار شهري در اسدآباد پرداخته می شود.از روش هایی جمع آوري اطالعات کتابخا
نه اي و اسنادي و انجام مصاحبه وپرسش نامه مشاهدات میدانی نیز بهره گرفته می شود.
پیشنهادات
با توجه به نتایج پژوهش جهت برون رفت از وضع موجود می توان راهکارهاي زیر ارائه کرد:
-1پاسخ گو کردن مدیران شهري در مقابل مردم .
-2استفاده ازمتخصصین شهري در امور مدیریتی .
-3زمینه سازي مشارکت واقعی مردم .
-4جلو گیري از دخالت افراد مسئول وجناح هاي سیاسی در امور شهري .
-5توجه به اقتصاد شهري درجهت خود کفایی مالی براي رسیدن به پایداري شهري .
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-6افزایش آگاهی مردم جهت مشارکت .
-7واگذاري امور به بخش خصوصی .
-8هماهنگی سازنده دستگاههاي دولت در سطح شهر.
-٩توجه به برنامه هاي بلند مدت .
-10از بین بردن فساد اداري ورانت در میریت شهري .
-11هماهنگی بین زمان و هزینه طرح و شفاف بودن آن .
-12هماهنگی بین نهاد هاي شهري .
-13ایجاد مدیریت خاص جهت رسیدگی به امور حاشیه اي .
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