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 چكيده

ساده تمام مراحل پياده سازي در كالبد واجتماع شهر است .شهر به عنوان پيجيده ترين مديريت شهري به زبان  

مصنوع دست بشر نيازمند مديريت بادارا بودن طيفي ازادراك و پيچيدگي است.امروزه مديريت شهرها تحول يافته 

در موفقيت و است.شهرها براي رفاه و آسايش بيشتر شهروندان مديريت مي شوند.مديريت شهري نقش مهمي 

ي برنامه ها و طرح هاي توسعه شهري بر عهده دارند اين موضوع بخصوص در ارتباط با توسعه شهري اهميت م

ارائه راه حلهايي در مقابل الگو سنتي و كالبدي و اجتماعي،اقتصادي توسعه را شامل ميگردد، كه ر.توسعه پايدايابد

ي،تخريب اكوسيتمها،رواج بي عدالتي ها،آلودگي،افزايش بي رويه بتواند از بروز مسائلي همچون نابودي منابع طبيع

مفهوم مديريت شهري،ارتباط ميان توسعه پژوهش جمعيت و پايين آمدن كيفيت زندگي انسانها جلوگيري كند.اين 

تحليلي توصيفي در اين پژوهش پايدار و مديريت شهري را درشهر اسدآباد مورد برسي قرار مي دهد.روش تحقيق 

نتايج پژوهش با تجزيه و تحليل سوات و مع آوري اطالعات به روش كتابخانه اي و ميداني انجام شده است.و ج

نشان مي دهد كه مديريت شهري در دستيابي به پايدار شهر اسدآباد داراي تاثير مثبت و معنا داري مي باشد همينطور 

  شهرتاثير مثبت و معناداري دارد. شاخص توسعه پايداري همكاري ها و تعامل مديران شهري در ارتقا

  توسعه پايدار شهري،اسدآباد، يكلمات كليدي:مديريت شهر
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  مسئلهطرح مقدمه و 

سكونتگاههاي شهري در روند توسعه شهر و بهبود شهر به عنوان يك منبع توسعه مطرح است و جايگاه مديريت

ي،در چند دهه  معاصر سريع شهرتوسعه ).1391،3فيروزبخت وربيعي،شهري نفش بسيار مهم وتعيين كننده دارد(

مختلف اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي،سياسي،محيطي و..زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است.مطرح شدن ابعاد از

توسعه پايدار،به عنوان شعار اصلي هزاره سوم نيزناشي از اثرات شهرها برگسترده زيست كره و ابعاد مختلف زندگي 

شهر نشيني بي معني خواهد بود.طي صد  انساني است.بدونه شك بحث از پايداري و توسعه پايدار بدونه توجه به

سال اخير،شهرها درصد زيادي ازجمعيت جهان را به سوي خود جذب كرده اند.براي اولين بار در تاريخ تعداد 

كساني در شهرها زندگي مي كنند،به همان اندازه افراد ساكن در بيرون از شهرها رسيده است.توسعه پايدار و توسعه 

اي اخير به تدريج به پارادايم نوين و مسلطي در اديبان نظري علمي رايج در باب توسعه پايداري شهري طي دهه ه

و برنامه ريزي شهري تبديل شده است.اين پارادايم اگرچه ناظر به برداشت ها و تفسيرهاي گوناگون مي باشد.اما در 

مه جانبه نگري ابعاد پيچيده مجمع بر پايداري و استمرار توسعه براي همگان ونسل هاي آينده طي زمان و بر ه

اقتصادي،اجتماعي و زيست محيطي فرايند توسعه در سطح يك كشور تاكيد دارد.مهمترين دغدغه اي كه موجبات 

تمعق و توجه جدي صاحب نظران و برنامه ريزان شهري را به مفهوم توسعه پايدار شهري جلب نموده، واقعيت 

اوم در آينده ازيكسو و رشد حيرت آور چشم گير كالن شهرها به ويژه رشد شتابان شهر نشيني در جهان امروز و تد

در كشورهاي جنوب و پيامد هاي زيانبار آن براي ساكنان اين مناطق مي باشد.در ترسيم الگو توسعه پايدار شهري 

.در محورهايي چون پايداري اقتصادي،پايداري اجتماعي، و فرهنگي و پايداري زيست محيطي نقش راهبردي دارند

اين ميان پرداختن به مقوله مديريت شهري مهم مي باشد از آنجايي كه بين مديريت شهري و توسعه پايدار شهري 

  ).178 ،1385رابطه تنگاتنگي وجود دارد.و رابطه متقالب بين اين دو مي باشد(رهنمايي،

ابق با كرامت انسانني شهرنشيني يا شهري شدن پايدار،آنچنان شهري شدني است كه از يك سو،امكان زندگي مط

رادر شهرهاي موجود و آينده براي نسل هايي كه از پي يك ديگر مي ايند،فراهم مي كند و ازسويي ديگر با 

مالحضات زيست محيطي همساز و دوستدار محيط است.بدينسان،شهري شدن و شهرنشيني پايدار،توسعه 

زيست و منابع زمين منجر مي شود و از نابودي اقتصادي شهري را به شكلي پيش مي برد كه حفظ محيط - اجتماعي

محيط طبيعي ممانعت به عمل ميĤورد.به سخن ديگر،شهري شدن و شهر نشيني پايدار برپايه و هماهنگي با ظرفيت 

  ).201 ،1387،اكوسيستم يا نظام طبيعي شكل مي گيرد و توسعه مي يابد(پيران
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 مباني نظري 

شهري ريف مديريتتع  

امه ريزي،سازماندهي،نظارت و ايجاد انگيزش است.مديريت شهري بايد براي شهر،برنامه مديريت به معناي برن

هاي را به انجام برساند،فعاليت هاي شهري را سازمان دهد و برفعاليت هاي انجام شده نظارت كند و حتي براي ريز

ن زير مجوعه اي از حكومت )به طور كلي مديريت شهر به عنوا1379،20انجام بهينه امور،انگيزش نمايد(سعيد نيا،

محلي تعريف شده و شهرداري خوانده مي شود.مشخصات و ساختار شهرداري در كشورها متفاوت است و 

هرجامعه اي با توجه به ساختار اقتصادي ،اجتماعي، و سياسي خود تعريف تلقي از مديريت شهري 

ي دست يابي به كاراآمدي و برابري توسعه ).مديريت شهري يعني برنامه ريز كنترل شده برا1379،21دارد(مزيني،

نهاي شهري نيست،بلكه مديريت فرآيند شهر نشيني،توسعه شهري.مديريت شهري تنها مديريت تاسيسات و سازما

شهري و انجام مور شهري است به گونه اي كه تاسيسات شهري باهم هماهنگ كار كنند كه كارآمدي واحد هاي 

مختلف نظام و بخش هاي شهري به روش دل خواه و در جهت توسعه پايدار فضايي شهر (شهر پويا) در سطوح 

حفظ شود..به اين ترتيب ناهماهنگي فضايي در استاندارهاي زندگي بين مناطق شهر بايد با مديريت بهينه شهري تا 

 مديريت فرايند بكار گيري موثر و كارآمد منابع مادي و ).23 ،1383حد ممكن حذف و تعديل شود(مرصوصي،

).به عبارت 111 ،1388،انهمكارات، و هدايت و كنترل است(ستاري وانساني در برنامه ريزي،سازماندهي،بسيج امكان

ديگر مديريت،كار كردن با افرادي و گروها براي رسيدن به مقاصد سازمان است.مديريت عامل اصلي و حيات بخش 

به منظور ارتقاء مديريت پايدار و همچنين يك  هر سازمان و نهادي است.مديريت شهري عبارت از اداره امور شهر

ي ابعاد مختلف اجتماعي،اقتصادي، و كالبدير رسمي موثروذيربط درسازمان گسترده متشكل از عناصر واجزايي غ

).اصطالح 12 ،1385نظر(رضويان،حيات شهر با هدف اداره،كنترل وهدايت توسعه همه جانبه وپادارشهرمورد

سترده دارد،اما در جومع بندي كلي تعاريف ارائه شده از مديريت شهري مي توان مديريت شهري تنوع مفهومي گ

گفت نظام مديريت شهري عبارت است از سازمان گسترده متشكل از نظام مجزا رسمي و غير رسمي ذي ربط و 

انبه موثر در حيطه هاي هاي مختلف اجتماعي و كالبدي حيات شهري با هدف اداره،هدايت و كنترل توسعه همه ج

اي بهبود استاندارهاي وظايف مديريت  شهري آماده سازي خدمات الزم بر).يكياز47،1381و پايدار شهر(جوادي،

اليت هاي انساني  و فيزيكي است وبه ).شهر مجموعه اي  از فع105،1388است(لطفي و همكاران،زندگي شهري 

آنجا مديريت يري ازهدر رفتن نيروهادرهمين علت ضرورت داردبراي استفاده بهتراز مجموعه فعاليت هاوجلوگ

مديريت علمي و آخرين يافته ها درمورد بهترين شيوه هاي اعمال شود.بنابراين مديريت شهرها با استفاده از 

ت از ).مديريت شهري عبارت اس23،1384عرصه وجود گذاشته است(زياري،برخوردبا منابع انساني و محيطي پابه 
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توسعه عملكردهاي شهري رابه عهده يي معين به نام شهر مسوليت بهبودلمرو جغرافياقيك نظام مديريتي ويژه كه در

  دارد.

  توسعه پايدار شهري

نظريه توسعه پايدار شهري،حاصل بحث طرفداران محيط زيست در باره مسائل زيست محيطي به خصوص محيط 

لي محيطي ارئه مي شود.توسعه پايدار زيست شهري است كه به دنبال نظريه(توسعه پايدار)براي حمايت از منابع ما

شهري نيازمند شناسايي محدويت هاي محيطي بر فعاليت هاي انساني در ارتباط با شهرها و تطبيق روش  هاي 

طراحي در اين محوريت هاست.مفهوم توسعه پايدار به تغييرات شهري و به فرم كالبدي شهر توجه دارد و نكاتي 

)شهر پايدار مي توان 47 ،1378شتي و رفاه اجتماعي را در بر گرفته است(مجتهدزادهمانند برنامه ريزي آموزشي،بهدا

شهري دانست كه در آن تنوع برقرار باشد و تفكيك و جدايي كالبدي وجود نداشته باشد و تمام طبقه هاي 

پايدار شهري اجتماعي،امكان بهره گيري از خدمات و تسهيالت رفاهي را داشته باشند.شهر پايدار در روند توسعه 

مي بايستي مالحضاتي را در ساختار شهري براي گسترش رضايت اجتماعي و افزايش رفاه شهروندي فراهم كند كه 

بي شك تحقق رفاه،عمومي ،بهبود سطح توسعه انساني پايدار را نيز به همراه خواهد داشت(بمانيان،محمودي 

  ).114 ،1378نژاد،

 اهداف مديريت شهري

و زندگي همه جمعيت شهر با توجه به افراد گروهايي كم درآمد .ارتقا شرايط كار1  

.تشويق توسعه اقتصادي اجتماعي پايدار2  

.حفظت از محيط كالبدي شهر3  

ايف مديريت شهريوظ   

از ديدگاه سياست شهري مطالبات و تقاضاي هاي نام حدود شهروندان از مديريت شهري عمدتا معطوف به چند 

  مقوله اساسي زير است:

  .استفاده ازمنابع شهري و امكانت و خدماتي كه نياز مبرم زندگي شهري مي باشد.1

  .تاثير گذاري بيشتر برسازو كارتصميم گيري هاي شهري.2

  .فراهم شدن سازكارها و ترتيبات نهادي براي تحقيق بيشتر مشاركت شهروندي در زندگي شهري.3
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  و مديريت هاي شهري. .تثبيت قانونمندانه حقوق و وظايف متقابل شهروندان4

  .آماده سازي زير ساخت هاي اساسي براي عملكرد كارآمدشهرها.5

  .آماده سازي خدمات الزم براي توسعه منابع انساني،بهبود بهره وري و بهبود استاندارهاي زندگي شهري.6

  .تنظيم فعاليت هاي تاثير گذار بخش خصوصي برامنيت،سالمتي و رفاه اجتماعي جمعيت شهري.7

آماده ساختن خدمات و تسهيال الزم براي پشتيباني فعاليت هاي مولد و عمليات كارآمد موسسه هاي خصوصي در .8

  نواحي شهر.

 مفهوم توسعه شهر

توسعه پايدار طبق تعريفي كه در گزارش(برانت لند)شده است مورد پذيرش اكثريت است،توسعه اي كه نيازهاي 

ف توانايي نسل آينده در برآوردن نيازهايشان تامين كند.در اين تعريف به حال حاضر بدونه در خطرانداختن و تضعي

مفاهيمي چون عدالت درون نسلي و بين  نسلي اشاره مي كند كه از اصول توسعه پايدار است.در تعريفي ديگراز 

اوري متناسب و سازمان ملل آمده است،توسعه پايدار توسعه اي است كه از نظر اقتصادي پويا وپر بازده و از نظر فن

  ).15 ،1385مطلوب باشد.(ماهنامه شهرداريها،

 توسعه پايدار شهري

)در پاسخ اين پرسش مي گويد،شهر پايدار شهري 1999چه شهري را مي توان پايدار دانست،يكي از صاحب نظران(

سطح رفاه آنها  است كه به نحوهي ساماتندهي شده است كه تمام شهروندانش رادر تامين نيازهايشان توانمند سازد و

بدونه اينكه طبيعت آسيب وارد شود و يا شرايط زندگي ديگر افراد به خطر افتد،در زمان حال و آينده ارتقا دهد.به 

)يك شهر پايدار را شهري حمل و نقل با پياده روي  و دو چرخه سواري و حمل 2002نحوي كاربردي تر كاهيل (

يكي از موضوعات اصلي مورد بحث محافل توسعه و برنامه ريزي  نقل عمومي است. توسعه پايدار شهركه امروزه

در كنفرانس توسعه پايدار سوئد به كار برده  1972است،برآيند انگاره هاي مختلف توسعه است اين مفهوم درسال

) توسعه پايدار شهري به عنوان شاخه مهم در توسعه پايدار،پديده اي با ابعاد گسترده و 179 ،1391شد(موسوي،

يده است كه در رشد و تكوين شهرها،عوامل اقتصادي،اجتماعي،جمعيتي،زيست محيطي و اكولوژيكي را مورد پيچ

توجه قرار مي دهد.آنچه كه امروزه مسئله مهم به شمار مي رود آگاهي از نقاط ضعف و قوت 

رفع مشكالت و  جتماعي،اقتصادي،زيست محيطي و اكولوژيكي توسعه است كه مي تواند عاملي مهم در جهت،ابعادا

نارسايي مبتال به خود براي نيل به رفاه اقتصادي و سالمتي اجتماعي جهت رسيدن به توسعه پايدار باشد(حكمت 
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)راهبرد توسعه پايدار شهري در جهان كنوني،حاصل فرهنگ بكار گيري شناخته هاي بشر از 34، 1385نياو موسوي،

  محيط شهري است.

 معيارهاي پايداري شهري

پايداري شهري به شرح زي مي باشند:معيارهاي   

تكنولوژي استفاده از انرزي تجديد شونده.-  

مجاورت محل كار و مسكن-  

كاهش اتالف وقت واستفاده موثرآن. -  

 ساخت ساختمانهاي مقاوم و بادوام.

 ايجاد يك سيستم حمل نقل مناسب. 

 اهداف اصلي راهبرد توسعه شهر

اداره شهر.ارتقا مديريت شهري: ارتقا كيفيت 1  

 ،1388.رشد محلي:با هدف رشد توسعه اقتصادي،افزايش اشتغال،افزايش اشتغال و كاهش فقر شهري(صرافي،2

655(.  

 شهرداري ونقش آن در مديريت شهري

امروزه با افزايش جمعيت در شهرها شاهد بروز مشكالت زيادي از جمله آلود گي هوا ،صوتي،آب و مشكالت 

ه نشيني هستيم و اگر چه چاره اساسي انديشدده نشود،اين مشكالت در زميته حمل ونقل درون شهري وحاشي

اقتصادي آنها،شكل -شهري به صورت مسائلي حاد جلوه مي كند.جمعيت پذيري شهرها به همكراه مسائل اجتماعي

ها ديده مي تازه اي از شهر،شهر نشيني و شهر گرايي بوجود آورده است. كه با آنچه در نيمه اول قرن بيستم در شهر

شود تفاوت بسياري دارد.در حال حاضر با توجه به اينكه بخش عمده جمعيت كشور در شهرها ساكن هستند لزوم 

بكار گيري تدابير موثر از سوي سازمانها و ارگان هايي كه در مديريت شهري نقش تعريف شده اي دارند احساس 

ردن كيفيت زندگي در محيط شهري ،فراهم نمودن مي شود،يكي از اين نهادها كه نقش محوري در جهت باال ب

امكانات و ارائه خدمات را ايفا مي كند،شهرداري است.و همانطور از تعريف شهرداري مشخص است((نهادي غير 

دولتي كه از محل عوارض و ماليات مردم اداره مي شود)و يا اينكه شهرداري موسسه مستقل وعمومي است كه به 



 مرادي مكري و حيدري كيا                    

 

104 

 

بيل عمران و آبادي،بهداشت،شهر تامين رفاه و آسايش اهالي شهر به عنوان زيستگاهي مطلوب منظور اداره امور از ق

تاسيس شده است.امروزه در كشورهايي پيشرفته جهان وظايف شهرداري ها روزبه روز گسترده تر مي شود و 

هده ميگيرند.وظايفي از شهرداري به ها به عنوان نهاد هاي مدني،محلي،عمومي و غير انتفاعي وظايف بيشتري را بر ع

حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي گرفته تا آموزش دفاع غير نظامي و اداره تحصيالت غير دانشگاهي را شامل 

مي شود.گستردگي وظايف شهرداري ها در كشور هاي توسعه يافته ناشي از نگرش نويني است كه به شهرداري ها 

د دارد.در اغلب كشورها شهرداريها نقش مهمترين نقش در توسعه به عنوان سازمان مسئول در مديريت شهري وجو

شهري دارند،چرا كه شهردارها در سازمان دهي و شكل دهي به شهر مهم ترين نهاد است و در واقع اين مديريت 

مديريت «منسجم و هماهنگ شهري است كه باعث فعاليت هاي هم جهت مي شود.بطور معمول شهرداري ها

):الف:شوارها يا انجمن 548 ،:1387اندك تفاوت قابل اغماض از دوجز تشكيل شده اند(شيعه، در جهان با» شهري

  هاي شهر كه به مثابه قوه مقننه يا قانون گذار بوده وناظر بر عملكرد شهرداري بوده وغالبا منتخبين مردم باشند.

ر و ساير وظايفي كه قانون ب:دستگاه اجراي شهرداري كه وظيف اجراسس مصوبه هاي شورها و يا انجمن هاي شه

  .بر عهده شهرداري گذاشته را برعهده دارند

 .چشم انداز سازي:به عنوان مهمترين هدف راهبرد توسعه شهري و قلب برنامه ريز مطرح مي باشد

شايد فقدان توجه به نياز هايي معنوي ساكنان شهر به عنوان اصلي ترين عامل خوشبختي و تنها راه نجات بشريت 

و برنامه ريزي در اين زمينه وآينده را در راهبرد توسعه شهري در مسئله چشم اناز جست جو كردزيرا توجه امروز 

 مي تواند خود را در غالب نمادها و منظر هاي شهري به نمايش بگذارد.

 اهداف مديريت شهري و شهرداري ها

مي نمايد و براي رسيدن به اين اهداف اقداماتي  هرنظام و پديده اي در روند تكاملي خود مجموعه اهدافي را دنبال

را انجام مي دهد.سير تحولي جوامع نيز ايفاي وظايف وتعقيب اهداف خاصي را براي شهرداريها ايجاب مي 

نمايد.هدف تئوريك و كالن سيستم مديريت شهري و شهرداريها تقويت فرايند توسعه پايدار شهري است،به نحوي 

يژگهايي آنان و جامعه مربوط آمد شهروندان به تناسب واسب براي زندگي راحت،امن و كاركه در زمينه و محيط من

فراهم شود.در قالب اهداف كالن ،سه هدف زير براي تمام شهرداري ها علي رقم تفاوتهاي فراوان در خصوصيات 

  رها و كشور تعيين شده است.ي شهاقتصادي،اجتماعي و سياس

  مدآهمه جمعيت شهرها باتوجه به ويژه به افراد كم درارتقا شرايط كار و زندگي -1

  تشويق توسعه اجتماعي پايدار-2
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  ).4،5 ،1373ي انساني سازمان مللل،اه ن سكونتگاهوسييحفاظت  از محيط كالبدي شهر(دبيراجرايي كم-3

شود  بوط هستند.مثال سرمايه گذاري توليدي و ايجاد اشتغال و درآمد موجب مياهداف ذكر شده همگي بهم مر

داده شود ودر عين حال آينده اقتصادي شهرها مي تواند به وسيله عدم  ئزندگي افراد جامعه بربنيانهاي پايدار ارتقا

كارايي زير ساخت ها وخدمات با شرايط نامساعد بهداشتي ساكنان مورد تهديد واقع شود.كالبد شهرها نيز به عنوان 

اهميت خاصي برخودار است. مكاني مسكوني براي سكونت و كار شهرنشينان از  

 وظايف مديريت شهري وشهرداريها

صرف نظرازاينكه شهرداريها ي مختلف درنقاط متفاوت جهان چه وظايفي رابه انجام مي رسانند،اصوالسير تحولي 

جوامع ايفاي وظايف و تعقيب اهداف خاصي براي مديريت شهري بطور عام وخاص شهرداري به طوراخص الزامي 

قل موردتوجه وتاكيد قرارداده است.اين اهداف وظايف اغلب به وسيله سازمانهاي وابسته به سازمان  نموده ياحدا

).درواگذاري وظايف تعيين شده به شهرداريها بايدبه صورت 43 ،1382ملل تحليل،معرفي وترويج ميشوند(كاظميان ،

رو انساني)و نحوه تعيين اين امكانات تدريجي وهمگام باتامين وتخصيص  امكانات الزم(قانوني،تشكيالتي،مالي وني

 ،1383بين شهرداري وسازمانهاي دولتي براساس دستوالعهاهاي مشخص صورت گيرد(كاظميان،سعيدي،رضواني،

  ).در بخش زير عمده ترين وظايف مديريت شهري و شهرداريها ذكر شده كه در پنج گروه طبقه بندي شده است:23

آماده ساختن زير ساخت هاي اساسي-1  

آماده ساختن خدمات الزم براي توسعه منابع انساني،بهبود بهره وري و بهبود استاندارهاي زندگي شهرنشينان.-2  

تنظيم فعاليت هاي بخش خصوصي موثر برامنيت،سالمتي و رفاه اجتماعي شهروندان-3  

سسات خصوصي آماده ساختن خدمات تسهيالت الزم براي پشتيباني فعاليت هاي مولد و عمليات كارآمد و مو-4

 در نواحي شهري

).1375برنامه ريزي استراتژيك(كاضميان،-5  

امروزه شهرداري در جهت حفظ محيط زيست،مبارزه با فقر و محروميت و انحرافات ناشي از فقرو اعتالي فرهنگي 

بر مي شهر نشيني مي كوشد وبه عنوان نهادي مدني برخاسته از مردم در جهت توسعه پايدار و توسعه انساني گام 

دارد.در تمام اين عرصه ها شهرداري ها نه فقط درزير بناهاي مربوط بلكه در برنامه ريزي،مديريت و توسعه اين 

عرصه نيز نقش دارند.براي آگاهي از تنوع وظايف كه امروزه بر عهده شهرداري ها قرار دارد در جدول زير وظايف 

  شهرداري هاي مهم جهان آمده.



 مرادي مكري و حيدري كيا                    

 

106 

 

مهمترين وظايف شهرداريها در جهان-1ارهمجدول ش  

  تاكيدوظايف مورد   شهر  كشور

،جذب سرمايه خارجي،اموراقتصادي فرهنگي،حفاظت ازمحيط زيست،خدمات رفاهي اجتماعيامور  پاريس  فرانسه

  انجام كليه امور عمراني شهر،مديريت ترافيك شهريو

  حفظ ميراث فرهنگي،برنامه ريزي ترافيك،احداث مسكن  وين  اتريش

مدارس،معابر و ترافيك،حمل  شهرسازي،محيط زيست،اوقات فراغت،واحد امور  استكهلم  سوئد

  ونقل و ترافيك، رفاه اجتماعي،دفاع غير نظامي،ساماندهي صنايع

مسكن،پارك هاي محلي،برنامه ريزي محلي،گازرساني،برق،مدارس و حمل   لندن  انگلستان

نقل،بهداشت عمومي،برنامه ريزي فراغتي،خانه سازي،كنترل آلودگي هوا،خدمات 

  اجتماعي

امنيت شهر،حفاظت محيط خانه و شهر،حمل نقل،اوقات فراغت،آموزش و   لوس آنجلس  آمريكا

  فرهنگ،منابع انساني،توسعه اقتصادي

رفاه اجتماعي،آموزش عمومي،بهداشت عمومي،برنامه ريزي شهري،امور فرهنگي و   توكيو  ژاپن

  اقتصادي،بندر واسكله،مقابله با بل هاي طبيعي

،مبارزه با حاشيه نشيني،ساخت مسكن،اداره امور ارائه خدمات شهري و زير بنايي  قاهره  مصر

  حمل نقل عمومي،اعطاي امتيازات و پروانه ها

احداث ونقل شهري، حملخدمات شهري،دفع فاظالب،مبارزه با زاغه نشيني،اداره   بمبئي  هند

  تاسيسات و تجهيزات گوناكون شهري و اداره بيمارستان هاي شهر

ك زيبا سازي خيابانها و كوچه هاي محل،خدمات بهداشت،فرهنگ،ورزش،مهد كود  پكن  چين

  شهري،سرشماري

13 ،1382كاظميان،رضواني  

 پيشينه تحقيق

بهترين نمونه از مطالعات انجام شده در خصوص توسعه پايدار شهري،در شهر سياتل آمريكا،طرح جامعه جديدي با 

شهرپايداربراي شاخص به عنوان شاخص 40پايدار تهيه شده است.دراين شهر،مجموعه اي ازمل توسعه دستور ع

چهار گروه محيط زيست،جمعيت و منابع، اقتصاد و ارزيابي كيفيت محيط شهرتعيين شده است كه مي توان در

ر تهران )،پايداري اجتماعي بين مناطق شه1391همكاران( و).تيموري 182 ،1392بندي كرد(سرايي فرهنگ دسته

گانه شهرداري تهران شرايط 22مورد ارزيابي قرار داده و دريافتند كه وضعيت پايداري اجتماعي در بين مناطق

)،در پژوهشي با عنوان سنجش توسعه پايدار در نواحي شهري با استفاده از تكنيك 1390مساعدي قرار ندارد.ملكي(

ي از اهداف اساسي در جغرافيا،در جست وجوي تقويت برنامه ريزي،توسعه پايدار نواحي شهري را به عنوان يك
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)،در 1388محيطي و كالبدي شهرها دانسته اند. زياري و همكاران(–ابعاد اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،زيست 

پژوهشي با عنوان  برسي مشاركت شهروندان در امور،از يك ده قبل تاكنون به عنوان عامل اساسي در بررسي مورد 

)،در پژوهش با عنوان مديريت شهري و جايگاه آن در ارتقاي حقوق 1388مكاران(توجه است.لطفي و ه

شهروندان،معتقد قوانين ومقررات شهري را مي توان يكي از مهم ترين نقاط اتصال بين مديريت شهري و شهروندان 

يجه رسيده است به اين نت»مديريت و توسعه پايدارشهري«)،در مقاله ايي تحت عنوان1392پور غالم(قلم داد نمود.

كه،پرداختن به مديريت شهري مستلزم ايجاد شرايط قانوني و ساختارهاي سازماني و اداري جديدي در كشور 

است.ازجمله اينكه به جايي قوانين كنوني شهرداري،قوانين جامعي تحت عنوان قوانين شهر،تدوين واجرا گردد،نه 

در ايجاد امنيت شهري،كنترل بازار،اقتصاد شهري،مديريت آنكه شهرداري ها همچون شرايط فعلي قادر به مداخله 

  زمين،توليد مسكن شهري و امور ديگر نباشد.

 محدوده مورد مطالعه:

 48دقيقه تا  47درجه و  47دقيقه عرض شمالي و  60درجه و  34دقيقه تا  35درجه و  34شهر اسدآباد بين مدار 

در غرب استان همدان و در همسايگي دو استان كردستان و دقيقه طول شرقي قرار دارد. اين شهر  15درجه و 

كرمانشاه قرار گرفته است. اين شهر از شمال به شهرستان قروه استان كردستان، از غرب به شهرستانهاي سنقركليايي 

 شود. و كنگاور از توابع استان كرمانشاه و از شرق به شهرستانهاي بهار و تويسركان استان همدان محدود مي

درصد  6هكتار بوده است. كه در مقايسه با استان رقمي معادل  900حدود  1391احت شهر اسدآباد در سال مس

) داراي 90نفري اين شهر (طبق سرشماري سال  55000مساحت استان را اشغال نموده است.  با توجه به جمعيت 

متر است. از لحاظ تقسيمات  1585ا باشد. ارتفاع متوسط اسدآباد از سطح درينفر در هكتار مي 61تراكم نسبي 

دهستان  6بخش مركزي و پيرسلمان،  2شهر به نام هاي اسدآباد و آجين،  2سياسي شهرستان اسدآباد داراي 

  روستاي داراي سكنه است.  99الدين، دربندرود، جلگه، پيرسلمان، كليايي، چهاردولي و سيدجمال
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كشورشهراسدآباد در تقسيمات نقشه  -1تصويرشماره  

 

 روش تحقيق

روش انجام تحقيق با توجه به ماهيت كار روش توصيفي تحليلي و با توجه به همين روشن به مطالعه بررسي و 

آوري  عارزيابي مديريت شهري و نقش آن در توسعه پايدار شهري در اسدآباد پرداخته مي شود.از روش هايي جم

ات ميداني نيز بهره گرفته مي شود.براي مشاهدسش نامه پراطالعات كتابخا نه اي و اسنادي و انجام مصاحبه و

تحليل نقاط،قوت،ضعف،فرصت،تهديد مديريت شهري،شهراسدآبادوارائه راهبردهاي ساماندهي مديريت شهري از 

  بهره گرفته شده است.swotمدل برنامه ريزي

 يافته ها

 SWOTتجزيه و تحليل مطالعات پايه و تنظيم نتايج در قالب جداول 

مدل،يكي از روش هاي مدل استفاده عوامل خارجي در قالب مقوله هاي فرصت ها و تهديد ها و عوامل داخلي اين 

اعم از قوتها و ضعف هاست.اين روش براي تجزيه و تحليل عوامل تاثير گذارو فراروي يك 

ه به هريك از عوامل سيستم(شهر،منطقه،روستا وغيره) با استفاده از عوامل درجه بندي با توجه به اهميت داده شد

تاثير گذار است.براي تهيه و ساخت جدولي از اين عوامل و چگونگي تاثير گذاري آن ئ تحليل آن مراحل زير 

  انجام گرفته است:

در ستون يك(عوامل خارجي و داخلي)،مهمترين قوت ها، ضعف ها،فرصت ها،و تهديدها فرآروي سيستم نام مي 

  بريم.
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عوامل و براساس اثر احتمالي آنها بر موقعيت استراتژيك فعلي سيستم(براساس نتايج  در ستون دو(وزن)به هريك از

يافت هاي حاصل از شناخت و تجزي و تحليل وضع موجود)وزني ازيك(مهمترين) تا صفر كم اهميت ترين 

اد ميدهيم.هرچقدر وزن بيشتر باشدتاثير برموقعيت كنوني و آينده آن بيشتر خواهد بود(جمع ستون به تعد

  است).1عوامل،

در ستون سه(درجه بندي)،به هر عامل و براساس اهميت و موقعيت كنوني سيستم به آن عامل خاص 

(ضعيف)،براساس يافته هاي حاصل از شناخت و تجزيه و تحليل وضع موجود)مي 1(بسيارخوب)تا5امتيازي

  پاسخ ميدهد. دهيم.اين درجه بندي نشان مي دهد كه سيستم چگونه به هريك از عوامل خارجي

)ضرب ميكنيم تا به اين امتياز وزني 3ضريب در ستون2در ستون چهار(امتيازوزني)،وزن را در درجه هر عامل(ستون

به دست مي آيد،كه به طور متوسط (ميانگين)اين 5تا1آن بدست آيد.به اين ترتيب،براي هر عامل يك امتياز وزني از

  است.3امتياز عدد

را به طور جداگانه با يك ديگر جمع ميزنيم و  4م عوامل خارجي و داخلي در ستونسرانجام امتيازات وزني تما

امتياز وزني را محاسبه مي كنيم.امتياز وزني كل نشان مي دهد كه يك سيستم چگونه به عوامل و نيروهاي موجود و 

است.چانچه 3عددبالقوه در محيط بيروني اش پاسخ ميدهد.هميشه امتياز وزني كل در يك سيستم در يك زمينه 

 باالتر ازآن باشد اهميت آن بيشتر واگركمتر از آن باشد،از اهميت و تاثير گذاري كمتري برخودار است.

 

  

swot تجزيه وتحليل -2شكل   
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  مديريت شهري شهر اسداباد)s(نقاط قوت -2شمارهجدول 

درجه  امتياز

 بندي

 نقاط قوتS1- وزن

0/16 4 04/0 -S2 مشاركت و مسوليت پذيريتمايل شهروندان به 

0/03 3 0/01 -s3آگاهي از قوانين حوزهي شهرداري و رعايت آنها 

09/0 3 0/03 -s4توجه به محيط زيست شهري در اجراي طرح هاي از سوي مسئوالن 

0/06 3 0/02 -s5سهيالت براي رسيدگي به شكايت هاي شهرونديت 

0/08 4 0/02 -s6 اداريشفافيت نسبي در مورد تخالفات 

0/06 2 0/03 -s7واگذاري بخشي از وظايف شهرداري به بخش خصوصي 

0/12 3 0/04 -s8ايجاد مديريت خاص جهت رسيدگي به امور شهري حاشيه اي شهر 

0/06 2 0/03 -s9كنترل ومديريت بهينه زمين 

10/0 2 05/0 -s10افزايش نسبي رضايت شهروندان 

0/09 3 0/03 -s11 بهينه زمينكنترل و مديريت 

0/08 2 0/04 -S12برگزاري دوره هايي آموزشي براي پرسنل شهرداري 

0/80  0/31  

  دنقاط ضعف مديريت شهر اسدآبا -3جدول شماره

درجه  امتياز

 بندي

 w نقاط ضعف وزن

0/05 1 0/05 W1=اعمال نفوذ و دخالت افراد غير مسئول 

0/04 1 0/04 W2= عدم مشاركت مطلوب آنها در فرآيند تهيه و اجراي نبود نظر خواهي از شهروندان و

 طرح ا

 هماهنگي ضعيف بين نهاد هاي شهري 0/04 2 0/08

0/02 1 0/02 W3=نبود پاسخ گويي قوانين شهري حاضر به نيازهايي جديد و همچنين ضعف قانون مندي 

0/04 1 0/04 4w نبود پاسخ مناسب شهرداري به خواسته شهروندان 

0/02 1 0/02 W5=به صرف نبودن هزينه وز مان وطرح و نبود شفافيت درا ين 

0/06 2 0/03 W6=همكاري ضعيف بين نهاد هاي اداره شهر با بخش خصوصي و نهاد هاي مردمي 

0/06 2 0/03 W7=ضعف پاسخ گويي و مسئوليت پذيري مسوالن 

0/02 1 0/02 W8=نبود دسترسي مساوي مناطق به امكانات 

0/10 2 0/05 W9=استفاده از افراد غير متخصص در شهر داري 

0/12 2 0/06 W10=وجود فساد اداري و روحيه رانتي 

0/03 1 0/03 W11=نگرش نا مطلوب شهروندان به شهرداري 

0/04 2 0/02 W12=نبود تامين بودجه الزم شهرداري به دليل خود كفايي آنها و نبود درامد پايدار 

0/67  0/45  
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بررسي انجام شده،تمايل شهروندان به مشاركت پذيري و ايجاد مديريت خاص براي رسيد گي به امور حاشيه اي طبق مشاهدات و 

ي و افراد گروه مختلف ذي نفوذ، وجود فساد شهر بيشترين نقاط قوت مديريت شهري اسدآباد مي باشد ودخالت جناح هاي سياس

  ي اسدآباداست.اداري و روحيه رانتي،بيشترين نقاط ضعف در مديريت شهر

  شهري شهراسدآباد مديريت تهديدنقاط  -4جدول شماره

درجه  امتياز

 بندي

  تهديد وزن

0/05 1 0/05 1T=اعمال نفوذ افراد غير مسئول 

0/12 3 0/04 2T-تداوم حاشيه نشيني وسكونتگاههاي غير رسمي 

0/12 4 0/03 3T=دخالت جناح هاي سياسي و گروههاي مختلف ذي نفوذ 

0/06 3 0/02 4T=(سنتي)نبود توجه به برنامه ريزي بلند مدت 

0/06 2 0/03 5T=(مسكن مهر) اراضي قولنامه اي و نبود راه حل منطقي و قانوني براي حل مشكل 

0/06 3 0/02 6T=ضعف قانونمندي 

0/08 4 0/02 7T=نبود شايسته ساالري  در به كار گيري مديران متخصص 

0/06 3 0/02 
8T= سازي براي مشاركت واقعي مردم در سرنوشت خودنبود زمينه 

0/09 3 0/03 9T=تضعيف جايگاه شورا و حضور افراد يه غير مرتبط در شورا 

  0/26  

 

  فرصت هاي مديريت شهري شهر اسدآباد -5جدول شماره

 فرصت وزن درجه بندي امتياز

0/10 2 0/05 1O-در سطح شهر امكان هماهنگي  همكاري سازنده با دستگاههاي دولتي 

0/08 2 0/04 2O-وجود بستر مناسب جهت واگذاري امور به بخش خصوصي 

0/03 1 0/03 - O3 استفاده از نظر شهروندان در ارائه خدمات 

0/04 1 0/04 O4-افزايش آگاهي مردم و تقاضاي روبه افزايش آنها جهت مشاركت 

0/06 2 0/03 O5- از خدمات الكترونيك به شهروندان 

06/0 3 0/02 O6استفاده از متخخصين شهري در امور مديريتي 

0/12 2 0/06 7O - توجه به اسدآباد به عنوان يك شهر ترانزيت 

15/0 3 05/0  8O-توجه به به اسداباد با ظرفيت باال براي توسعه اقتصاد شهري 

73/0  0/34  
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شورا و ورد افراد غير متخصص در شورا  طبق مشاهدات و بررسي انجام شده،تداوم حاشيه نشيني،تضعيف جايگاه 

بيشرين نقاط تهديد مديريت شهري شهر اسدآباد مي باشد،و استفاده از متخصصين در امور مديريت شهري بيشترين 

  نقاط قوت در مديريت شهر اسداباداست.

ن در برابر عوامل برسد، سازما 4مي باشد.اگر اين ميانگين به عدد 2,5در اين ماتريس ميانگين مجموع نمرات نهايي

بيانگر اين است كه سازمان نتوانسته از  1خارجي(فرصت ها و تهديد ها) بسيار عالي و اكنش نشان داده است .عدد

فرصت هاي موجود بهره برداري كند و يا از عواملي كه موجب تهديد آن شده است دروري نمايد.بر اساس اين  

كه نشان از اين دارد كه مديريت شهري نتوانسته در برابر واكنش است 2,3ماتريس نمره نهايي عوامل خارجي،برابر

  ان دهد.مناسبي نش

  زيه تحليل نقاط ضعف،قوت، فرصت ها و تهديدهاي مديريت شهري اسدآبادتج

باد تعداد نقاط قوت آهمان طور از جدول  عوامل موثر داخلي و خارجي مي بينيد،در مديريت شهري اسد

شناسايي قرارگرفته است.بدين تهديد مورد9دربرابر8وتعدادفرصت خارجي 13داخلي در برابرنقاط ضعف11داخلي

ضعف وتهديد به عنوان محدوديت و  22نقطه قوت و فرصت به عنوان مزيت و تعداد19ترتيب در مجموع تعداد

آمده  تنگنايي پيش روي مديريت در توسعه شهري پايدارشهر اسدآباد قابل شناسايي است.با توجه به نتايج بدست

مهمترين نقاط قوت  12/0و15/0وجود استفاده از متخصصين شهري در امور مديريتي به ترتيب با امتياز وزني

مديريت شهري به حساب مي آيند.و همچنين دخالت جناح سياسي و گروههاي مختلف ذنفوذو تداوم حاشيه نشيني 

متخصص در شورا شهرو وجود فساد اداري و سكونتگاههاي غير رسمي و تضعيف جايگاه شورا و حضور افراد غير 

  12/0،12/0،09/0راد غير متخصص در شهرداري ها به ترتيب با امتياز وزنياز افو روحيه رانتي و استفاده 

مهمترين نقاط ضعف مديريت شهري در جهت توسعه پايدار شهري از ديد كارشناسان محسوب مي  12/0،10/0،

 .شود

  نتيجه گيري

جهت رسيدن توسعه پايدار شهري تناسبي اسدآبادنتايج پژوهش نشان مي دهدكه،وضعيت كنوني مديريت شهري 

ندارد.همچنين بر اساس اين پژوهش دخالت هاي جناح سياسي و گروههاي مختلف ذنفوذ و،تداوم حاشيه نشيني و 

اداري و روحيه رانتي استفاده از افراد غيرمتخصص شهري در شهرداري و وجود فساد سكونتگاههاي غير رسمي و

تضعيف جايگاه شورا و حضور افراد غير متخصص در شورا شهر،مهمترين موانع اساس بر سر را مديريت شهري 

جهت رسيدن به توسعه پايدار شهري  تشخيص داده شدند.از طرف ديگر وجود توجه به شهر اسدآباد با ظرفيت باال 
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براي توسعه اقتصادي شهري واستفاده از متخصصين  شهري در امور شهرداري و ايجاد مديريت خاص جهت 

رسيدگي به امور شهر حاشيه شهراسدآباد،به عنوان فرصت هاي داخلي  شناخته شد. و اعمال نفوذ و دخالت افراد 

بودن هزينه هاي نامناسب بودن غير مسئول و نبود پاسخ مناسب شهرداري به خواسته هاي شهروندان وبه صرف ن

زمان طرح و عدم شفافيت آن نبود توجه به برنامه بلند مدت و نبود زمينه سازي براي مشاركت مردم در سر نوشت 

خود به عنوان مهمترين تهديد و نقاط ضعف در مديرت شهري اسداباد جهت رسيدن توسعه پايدار شهري شناخته 

  شدند.
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