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جانبه و استراتژیک خود دوام آورده که به توسعه همه توانند یمدر دنیاي رقابتی امروزي، تنها کشورها و اقتصادهایی 

- تر شدن جامعه مطرح شدهدر این میان شهرها به عنوانی مامنی امن و مناسب براي پیشرفت کشور و رقابتی .توجه نمایند
ص داده و  ،اند ـابع انسـانی     توانند یمچرا که حجم وسیعی از نیروي کار جامعه را به خود اختصا نقشی حیاتی در توسـعه من

برعهده داشته باشند؛ مسئله مهم در اینجا اینست که بتوان به نحوي مناسب شهرها را چیدمان و ادره نمـود کـه از ایـن    

اما باید گفت که مدیریت و اداره شهري مفهومی مبهم و . ده را بردفرصت رخ داده براي خلق مزیت رقابتی حداکثر استفا

ـیاري در جهـت تبیـین      .هاي کیفی مشکل استگیري آن به خاطر وجود شاخصباشد که اندازهپیچیده می تالشـهاي بس

نبوده ها جامع و کامل گیري آن صورت گرفته است اما هیچ کدام از این شاخصهاي مدیریت خوب شهري و اندازهشاخص

ف مدیریت دف ازاینپژوهش اینست کهبا تبیین مدله. دانو بیشتر بر نحوه انجام کار یا نتیجه نهایی تاکید داشته هاي مختل

ـدیریت   ، اثربخشی اداره مناسب شهري را افزایش دهد و روابط بین مولفهها آنشهري و روند حرکت آتی  هاي مختلـف م

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي بـوده و از لحـاظ اسـتراتژي از نـوع     . دشهري را در قالب مدل مفهومی ترسیم نمای

  .ایصورتگرفتهاستمعآوریاطالعاتبه شیوهکتابخانهج. دباشکمی و به روش پیمایشی و از نوع مقطعی می يها پژوهش
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اداره آن  پیشنهاد شده است که قرن  ده استیبدانجا رساهمیت مباحث شهري و  امیم چرا  21که  را قرن شهرها بن

لیتهاي تجاري و فرهنگی به جاي اهمیت کشورها، مطرح هستند به عنوانکه شهرها  ا  .هسته فعا غییر منظم ی همراه با ت

دهند و در درون ، محیطی، تکنولوژیکی و دولتی رخ میناخواسته شهرها، تغییرات اجتماعی، جمعیت شناختی، اقتصادي

ینست که چگونه شود سوال اصلی که در اینجا مطرح میتعیین میشهرهاست که کیفیت زندگی آتی مردم،  شود ا

صادي، فنی و مشیریزي و ایجاد خطبه برنامه توان یم ره شهرها فکر کرد که هر شخصی درپیشرفت اقت هایی در ادا

ز تنوع فرهنگی و محیط سالم لذت ببرد و  وده و ا م ب گیري محل دموکراتیک در شکل به صورتاجتماعی آنجا سهی

اشند   .زندگی خود مشارکت داشته ب

اي براي سکوي منطقه به عنوانشکل گرفته است که در آن شهرها  1امروزه شکل جدیدي از سرمایه شهر محور

-شوند که این شهرها به سوي خالقیت، بهرهفعالیتهاي اقتصادي و رشد عملیات شرکتهاي چندملیتی در نظر گرفته می
ودن محیط شهري در شبکه کسب وکار جهانی  وري و نوآوري حرکت داشته و در پی افزایش اثرات تراکم و چندوجهی ب

  ).2،2001اسکات(د هستن

رد که به ترکیب نواحی )2007(، 3هاریسون ، تحت عناوین نواحی شهري جهانی یا ناحیه گرایی شهري قصد دا

ر  ها آنشهري در جغرافیاي اقتصادي بپردازد؛ بحث نواحی شهري و اهمیت  جهانی شدن بیشت صاد جدید با رواج  در اقت

به ونگی و زمان تبدیل شدن نواحی شهري ، به چگ4در کتاب خود )2001(مطرح گردد طوري که آلن اسکات در سال 

رد عنوان اشاره دا   .موتور محرکه اصلی اقتصاد جهانی 

ملی استفاده /موتور محرکه تحول اقتصادي و رشد جامعه محلی به عنوان ها آنتوان از با اداره درست شهرها می

مدیریت شهري استراتژیک و تنگناهاي آن  يها یژگیوشود به معرفی مدیریت شهري، نمود لذا در این مقاله سعی می

زد   .بپردا
    

 
ره شهرهاي کالن و  ادامه به بحث اداره شهرها، ادا در این قسمت ابتدا مباحث مدیریت شهري مطرح شده و در 

 :شودروندهاي حرکت به سوي آن و تنگناهاي مدیریت شهري بحث می

                                       
١
city-centric capitalism 

٢Scott 
٣ Harrison  
٢Allen Scott’s book ‘ Global City-  Regions 



 

 

  

ره شهرها  ا در هو اجراي اعمال خط مشی و استراتژيموضوعی کلیدي در مدیریت رشد شهر  عنوانبه نحوه ادا

ر اثرات منفی شهري شدن مردم و دستیابی به اهداف رقابتی می ید ب روي کاع بینیتوزباشد شهرها با ر المللی نی

لید اعمال موثر در بهبود و غلبه نموده و همچنین باید به سوي تو...)پراکندگی مکانی، آلودگی، موضوعات اجتماعی و (

امروزه نیروهاي بازار بر شکل گیري توسعه حوزه شهري موثر هستند اما . حفظ موقعیت رقابتی خود تالش نمایند اگر چه 

رساخت فیزیکمشیخط تباطات، اموزش و پژوهش( یهاي عمومی زی اندازه معیارهاي نر) نظیر حمل و نقل و ار ر (م به  نظی

) ، سرمایه انسانی وها تشرکارتباط دانشگاه و  د در جذب و حفظ سرمایه و نیروي کاري ماهر موثر هستن...

  ).1،2006توریسو(

ا مدل ط ب ا توجه به مشکالت عدیده در ارتبا اداره که به امروزه ب زوم ارائه مدلی جدید از  اداره شهرها، ل هاي قدیمی 

ختارهاي مالی عمده مراکز شهري بیان اشد یمجامد ضروري بازسازي نهادهاي سنتی و سا و ب ر بهب ین مدل باید ب د روابط ا

ت پذیري الیحهبا بخش خصوصی و مسئولیت همکاري میان بخشهاي مختلف دول هاي مختلف در نواحی شهري و 

ید بر چند نکته توجه نمو اشد در مدل جدید با   ) :2004 ،2پارکینسون(د دولتی و جامعه شهروندي تاکید داشته ب

ارائه خدمات عمومی و افزایش رقابت پذیري  � ت و شهر که به بهبود اثربخشی  ادغام و یکپارچه سازي دول

  دینما یمشهرها کمک 

آن �   چارچوب همکاري مشترک میان شهرداري و صاحب اختیاران 

ر وجود شبکه هاي غیر رسمی و بحث آزاد بر سر مسائل و ) سبک و همکاري گونه به بدنه(3اداره نرم � که ب

ردهم   کاري میان شهرها در حوزه کالن شهري تاکید دا

هاي توسعه اقتصادي شهرها که به فکر هماهنگی و تالش براي اعمال توسعه اقتصادي در حوزه آژانس �

باشندشهري می

  

اداره شهر استفاده در ادبیات مدیریت شهري، این بحث مطرح است که چرا امروزه به جاي مدیریت ش هر از واژه 

هدایت حرکت داریشود می ره صرف به سوي کنترل، قبول مسئولیت و  ز ادا دیگر مدل ). 190ص :4،1983ویلیامز(م یعنی ا

اال به پایین مدیریت یی در تغییرات  ،مدل کنترلی و ب قادر به هدایت امور و رویدادها نیست یکی از تغییراتی که تاثیر بسزا

اقتصادي جهانی، موسسسات بین  يها بخشمایه، رواج شهري داشته، جهانی شدن اقتصاد اعم از حرکت آزادانه سر

ز جهانی  ر امور شهر و اقتصاد آن  باشد یمالمللی و ظهور یک چشم اندا که این رخدادها به معناي کاهش کنترل دولت ب

                                       
١Torisu 
٢Parkinso n  
٣ Soft governance 
٤Williams  



 

 

  

اشد یم اداره شهرها  ب ز  به وقوعهمچنین چدین تغییر مرتبط با  رویکرد اداره شهرها با پیوست که راه را براي استفاده از 

  :کرد

اولین مورد عبارت بود از رقابت درون شهري شدید بین شهرها براي جذب سرمایه و جنگ براي  .1

یدره(1مکان اداره شهر از مدل دولتی به عنوانآنرا  )31999مک و شورت(). 1992، 2ها به  4رفاه-انتقال در 

اند یم 5مدل توسعه اقتصادي ادارت دولتی و اعضاي منتخب . د -باید کارآفرین ها آندر دنیاي رقابتی امروز 

یندکارآفرین   .تر عمل نما

وسیله عواملی که درصدد ساخت یک  .2 ت، فرهنگ همگن و یکسان شده جهانی ب این رقاب دومین جز از 

  .هستند که بتواند سرمایه داخلی و توریسم را جذب کند، رواج یافته است 6جهان شهر محلی

ادر به کمک به شهر و  )71995ياهما(سومین مورد، دیدگاه  .3 است که معتقد بود که دولت ملی کمتر ق

ز -آینده آن در جهانی با روابط شهر تالش براي جداکردن خود ا منطقه متغیر خواهد بود لذا شهرها در 

المللی و ایجاد  ردادهاي همکاري بین  اد قرا ا انعق اقتصاد ملی و استقالل بیشتر هستند و در اقتصاد جهانی ب

 ).1996، 8چرچ ورید((د امرزي در این زمینه گام برمی دارشبکه هاي فر
  

اعث  ت و مدیریت شهرها رخ داد که ب همزمان با جهانی شدن، تغییراتی در زمینه سیاسی، اجتماعی و محیطی دول

ز دست دا ا ا ت رفاه محور با بازنگري نئولیبرال ها کارایی خود ر لذا مباحث ) 1996 دیرچرچ و (د شد دیگر مدل دول

اداره شهرها داد ا به  اداره . مدیریت شهري جاي خود ر غییر در پارادایم غالب خط مشی و  یعنی با وقوع جهانی شدن سه ت

  ) :9،2001اسکات(د شهرها رخ دا

، ها رساختیزسنتی بخش شهري نظیر برنامه ریزي مسکن،  يها یمشخط  ):10گریزي( یرویکرد درمان �

  حوزه فقیر و وخیمهمبستگی اجتماعی و 

هاي رقابتی نظیر نوآوري منطقه اي و ناحیه اي، آموزش مشیتوجه به خط ):11پیش نگر( یرویکرد کنش �

  )...وباال و موسسات پژوهشی و جذابیت شهرها و مهارت ها

                                       
١ place wars 
٢Haid er 
٣ Short and Kim 
٤welfare-state model 
٥ economic development model 
٦ city’s local 
٧Ohmae’s (١٩٩٥) 
٨Chu rchan d  Reid  
٩Scott 
١٠ Re medial approach 
١١ Proactive approach 



 

 

  

استراتژیک � توجه به برندسازي جهانی و و رقابت در سطح جهان وجود دارد و همچنین رویکردي : رویکرد 

استراتژیک بحث  کل نگر و رد و با ترکیبی از چشم انداز  چندبخشی به شهرهاي رقابتی و قابل زندگی دا

در بحث اداره شهرها باید به نقش صاحب اختیاران منطقه مثل استانداران، . کند یماداره شهرها را مطرح 

، جامعه مدنی و  ر تو) NGO( یغیررسم يها سازمانرهبران شهر، دولت مرکز جه و بخش کسب وکا

  .نمود

  

  
  

  

چیدمانی نو از مشارکتمفهوم اداره به  آن بر همکاري و نحوه  اشاره دارد که در  ارتباط بین نهادهاي کنندگان 

انجمن شهرها در مفهوم محور اصلی و مرکزي اداره کردن . شودهاي اجتماعی تاکید میهاي کسب وکار و گروهدولتی، 

تسهیل گري در همکاري بین شهروندان و تماعی است چرا که هنجارها و شبکههمبستگی اج هاي اجتماعی نقش 

ره شهرها با وجود ) 2004 ،1راتکالیف(د موسسات دارن اجتماعی میان مردم بسیار مشکل شده است بعضی  يها تفاوتادا

لذا  ؛)2،1997هیلی..(.سبک زندگی و شیوه زندگی متفاوت مردم، خرید در زمانهاي مختلف و: عبارتند از ها تفاوتاز این 

تنها تالش براي کنترل شهر است بلکه تالش در جهت مدیریت و تنظیم تفاوت ها و خالقیت در امروزه اداره شهرها نه 

هایی با رها به معناي ظرفیت انجام کارها در موقعیتاداره کردن شه؛ لذا حوزه شهري با تغییرات متنوع و فزاینده است

پیچیده و متعارض می ختیارات در یک مکان تغییرات اجتماعی  ا قدرت گرفتن سازمانهاي مختلف دیگر قدرت و ا باشد و ب

ت ا3یاداره شهرها یک فعالیت چندسطح. مرکزي و دست دولت نیست االتر دول ست که بدنبال برقراي ارتباط با سطوح ب

                                       
١Ratcli ffe 
٢Healey  
٣Multi level 



 

 

  

لمللی  تر نییپای و همچنین سطوح مل اسی و  باشد یممردم و نهادهاي بین ا ید به مسائل سی همچنین اداره شهرها با

ابع توسط  استفاده از من ژه اي نماید چرا که قوانین دولتی و نحوه  لتی توجه وی   ).1،1996چرچ و رید(( شد یمتعیین  ها آندو

  ) :3،2000کرنس و پادیسون(د را به شرح زیر بیان نمو 2روندهاي مختلف اداره شهرهاتوان بطور کلی می
  

ف اداره شهرها -1جدول   روندهاي مختل

ه ه  تک هدف دف   چند ه

ي یت(مرزها دود ) مح

ري   ادا
ر یی د  بدون تغ لق الیه جدی ان خ   امک

یک الی اد  ) ردیف(ه ایج

  با بدنه منتخب

ن  مکا و ا ناپدیدي شهري 

محلی اي    خلق واحده

ادي   ندارد  صرفه اقتص
مت  ي یک خد تنها برا

می   عمو

ات  ي ایجاد خدم را تنها ب

می   عمو

ات  یجاد خدم راي ا تنها ب

ر نتظا رد ا می مو   عمو
ر   مورد انتظا

می ت عمو ا دبه شیوه   تسهیم خدم   محدو
ک خدت  ي ی را بله تنها ب

می   عمو

یجاد  ي ا بله تنها برا

می مو   خدمات ع

یجاد  ي ا را بله تنها ب

مومی   خدمات ع
ول است   متدا

ص   معایب خا
افع  من ه و  یی هزین جدا

لی مح می  مو   خدمات ع
شی   ظهور شرایط بخ

نونی  ت قا ظهور موضوعا

ه   و سرمای
ک ه دموکراتی   هزین

و  کمبود تنوع خالقیت 

ک تی   هزینه دموکرا

ص اي خا   مزای
الی  دگی م هش پراکن کا

مک    کند یمبه تنوع ک

راي  هزینه ب هش  کا

ک مدیریت بهتر ی

ص   خدمت خا

هزینه  هش  و +کا ادغام 

هماهنگی خط 

  بخشی يها یمش

ط  دغام و هماهنگی خ ا

بخشی و  يها یمش

ن بهتر  ا نهیهزتواز   ه

دگی  پراکن ا نهیهزنبود   ه

میم  و یک مرکز تص

  خاص

ک  استراتژی هماهنگی 

ديبراي تو   سعه اقتصا
  ندارد

  بله

جنبه  اب از  خطر اجت

هاي چندبخشی شهر 

د ر د دا   وجو

  بله

ا و  ه به مرزه وابست بله اما 

ي  دار ي ا محدودیتها

د است ختار جدی   سا

ا و  ه به مرزه وابست بله اما 

داري  یتهاي ا محدود

ختار جدید است   سا

 

  :داندو مزایاي شهرهاي استراتژیک را در موارد زیر می يها یژگیو، (2008(، 4پزینی و کمال چوئی

ا ارزش افزوده باال  � صادي متنوع و ب   فعالیتهاي اقت

ر اختراعات و ابداعات در حوزه شهري رخ می( ظرفیت و قابلیت نوآوري باال �  )دهندبیشت

اال درزیرساختارهاي فیزیکی، حمل و نقل و دانشگاه و موسسات پژوهشی و � یه گذاري ب  ...سرما
 

                                       
١Chu rchan d  Reid  
٢ City governance 
٣Kearns and Paddison 
٤Pezzini and K amal-Ch aoui  



 

 

  

  

تحت  ها ارزشها الزامی است این و استراتژي ها ارزشها شهرها، داشتن یک سري براي هدایت فعالیت و تالش

ا   ) :2003، 2داتیل( شوند یمنامگذاري  1عنوان مخفف ایدی

  دینما یمکلیدي کمک  يها بخشنوآوري که به رشد  �

صادي که به تقویت شهر  �   انجامد یمتنوع فرهنگی و اقت

  کارآفرینی �

  اتحاد و یکپارچگی منابع و همکاري هدفمند  �

رد � جتماعی توجه دا  پایداري که به مالحظات اقتصادي، محیطی و ا

  

ختهاي آموزشی و پژوهشی  يها ییداراحوادث غیرقابل پیش بینی محیطی لزوم توجه به  منطقه اعم از زیرسا

  ).2010، 3ولف( دهد یمخصوصی و عمومی و زیرساختهاي نهادهاي منطقه را در مدیریت استراتژیک شهرها نشان 

 

اداره با توجه به مطالب فوق ت استراتژیک شهرها باید به نحوه  توجه خاصی نمود و باید توجه  ها آنالذکر، در هدای

ره و مدیریت شهرهاي کال خارج شده و به سوي همکاري  4از حالت رقابتی و دولتی) کالن شهرها(ن داشت که نحوه ادا

اداره پیش میمیش پی 5و  انهایی پراکنده و غیرمتراکم  ت هماهنگی افقی به سوي سازم  ها انروند که در رود یعنی از حال

، 6پزینی و کمال چوئی(د یاببیشتر نمود می ها سازمانهاي غیررسمی باالتر رفته و آمیختگی و ادغام امکان تشکیل شبکه

  ).2008، 6چوئی
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کالن شهرها - 2شکل  داره    نحوه ا

 
  

  

  

 

اداره این شهرها را واجب می ها ياستراتژمشی ها و اجراي خط له مدیریت و  - در پی دستیابی به اهداف رقابتی مسئ
ید مشکالت زیر را مد نظر قرار دا/کند؛ در راستاي مدیریت و براي رفع ) 2004، 1پارکینسون(د اداره شهرهاي کالن با

تمهیداتی ماسب در نظر گرفته شود ها آن

انداز استراتژیک و برنامه ریزي کلی زیرساختارها در : انمعیار مناسب و نزدیک به شهروند � نیاز به چشم 

ا در حیطه جغرافیایی خاص بوجود می ز . آوردشهرهاي بزرگ، نیاز به اختیار عمومی ر ر ا اما این سطح اختیا

  کند یمو موضوعات مورد توجه عموم مردم غفلت  ها ینگران

  خودمختاري محلی یا دولت مرکزي �

اداره شهرهامشارکت بخش خصو �   صی و بازیگران محلی در 
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ت تاکید می نماید اما در اقتصاد سنتی و ادبیات آن بر نوعی مبادله و تعامل میان کارایی و تساوي حقوق و عدال

ابع تاکید  سالهاي اخیر و با مطالعاتی که صورت گرفت مشخص شد که اقتصادهایی که بر عدالت و توزیع عادالنه من

لندمدت را تجربه می ام یافته و رشد ب عدالت محور بر آموزش و تولید کاالهاي عمومی ع جوام. کننددارند بیشتر دو

. و بر بازسازي ساختار اقتصادي که بر رعایت حقوق خصوصی و نوآوري تاکید دارنده سرمایه گذاري بیشتري نمود

آن تغییر از لفظ پاردایم جدید مدیریت و اداره شهرها با اصول همکاري و ادا ره دموکراتیک ظهور کرده است که نتیجه 

اداره می از سسلسله مراتب سازمانی و رویه هاي مشخص به سودولت و حکمرانی به لفظ  ا نقش  يباشد یعنی  فرایندي ب

ا شهروندان و عالئق    . حرکت شده است ها آنآفرینی موسسات سیاسی محلی و هماهنگ ب

اداره ر د وهآخر باید گفت که  ر از منابع شهر بدنبال شی استفاده بهت هایی جدید و خالقانه براي ایجاد نقاط قوت و 

ا می جتماعی ب همچنین درصدد استفاده از دانش محلی براي ایجاد ظرفیت موسسات محلی و توسعه سرمایه ا باشد 

ر نظام اداري باز شهر  باشد یماستقرا
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