
مدیریت شهري چیست ؟

هاي گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و ... دارد، یکی از اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه

هاي جدید این درخت، مدیریت شهري است. شاخه

، ریزيبرنامهمدیریت یعنی کار کردن با افراد و گروهها براي رسیدن به مقاصد سازمان. وظایف مدیریت عبارتند از 

، نظارت و انگیزش. سازماندهی

تمامی این وظایف براي مدیریت شهري نیز متصور است. 

فعالیتهاي انجام شده نظارت کند، ریزي کند، فعالیتهاي شهر را سازمان دهد، بر مدیریت شهري باید براي شهر برنامه

حتی براي انجام بهینه امور، انگیزش الزم را در سازمان مدیریت شهري ؛ سایر نهادها ؛ بخش خصوصی و شهروندان 

ایجاد نماید. 

ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه ریزي، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و 

هاي سیاسی و هاي مختلف به دلیل ساختارنماید. مفهومی که در کشورل، در محدوده شهر را تداعی میکنتر

هاي متفاوتی در خود درگیر دارد. هاي متفاوتی را با الگوهاي اقتصادي، نهادرویکرد

حکومت محلی تعریف اي از : معموالً مدیریت شهري به عنوان زیر مجموعهکنت ایچ بالنچاردو هوسپاولبه نقل از 

خوانده می شود. همچنین مدیریت شهري به مثابه نظامی است که داراي ورودیها و خروجیهاي شهرداريشده و 



مشخصی باشد. 

و سیاسی خود، تعریف یا تلقی ویژه اي از مدیریت شهري دارد، اجتماعیاي، با توجه به ساختار اقتصادي، هر جامعه

اداره کننده شهر، از کشوري به کشور دیگر تفاوت دارد.قانونیزیرا مشخصات و ساختار نهادهاي 

عمده ترین "، و دیگري بعنوان "مرکز تجمع گروهی از مردم"اند: یکی، بعنوان امروزه شهرها از دو جنبه اهمیت یافته

. "گر نقش اقتصادي در سطح محلی و در سطح اقتصاد ملیبازی

دقیق و درست، سبب رشد اقتصادي، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها برنامه ریزي

هاي اجتماعی و سیاسی، گردد و شکست در حل مشکالت و مسائل شهري، سبب رکود اقتصادي، بروز نارضایتیمی

محیط زیست خواهد شد. و تخریببیکاريفقر، 

فرایند تمرکززدایی نیز در تبدیل مدیریت شهري به یک فعالیت قدرتمند و داراي اختیارات قانونی سرعت بخشید. در 

هاي هاي پوزیتویستی(مثبت اندیشی) در مقابل تفکرات انتقادي و ساختگرایانه در حوزهگام اخر تحلیل اندیشه

هاي غربی الگو برداري شده بودند ي همسان در نقاط مختلف که از روي نمونهاجتماعی و فرهنگی و شکست راه حلها

(بعنوان نمونه طرحهاي اقتصادي در امریکاي التین) و تأکید بر حل مشکالت به صورت محلی در اهداف توسعه هزاره 

سبب تقویت بیش از پیش مدیریت شهري، علی الخصوص در کشورهاي در حال توسعه شد. 



شهريیت وظایف مدیر
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. باشد



شهرهاکارآمدعملکردبراياساسیهايزیرساختسازيآماده. 1

شهريزندگیهاياستانداردبهبودووريبهرهبهبودانسانی،منابعتوسعهبرايالزمخدماتسازيآماده. 2

شهريجمعیتاجتماعیرفاهوسالمتیامنیت،برخصوصیبخشتاثیرگذارهايفعالیتتنظیم. 3

هايموسسهکارآمدعملیاتومولدهايفعالیتپشتیبانیبرايالزمتسهیالتوخدماتساختنآماده. 4

شهرينواحیدرخصوصی

استراتژیکریزيبرنامه. 5

تنها،)گوناگونسیاسیواجتماعینظامهايدراختالفوتنوعازنظرصرف(شهريمدیریتکنونیوظایف

... وعمرانیهايپروژهانجاممحلی،فرهنگمدیریترسانی،خدماتریزي،برنامهقبیلازموارديبهمحدود

ازپایدارتوسعهبهدستیابیراستايدرشهراندازچشمترسیموشهريفعالیتهايدهیجهتبلکه. شودنمی

وقوتنقاطرقابتیدنیايدربتواندبایدشهريمدیریک. رودمیشماربهشهريمدیرانوظایفمهمترینجمله

.برآیدآنرقابتیمزایايتقویتدرصددوشناختهراخودشهرضعف

درراخودکارکردهايوبیابدشهرهاجهانیشبکهدراتکاییقابلنقطهتواندمیشهرکهاسترهگذرایناز

. بخشدبهبودالمللبینداريسرمایهنظام



اهداف مدیریت شهري

ھای کم درآمدارتقای شرایط کار و زندگی ھمه جمعیت شھر با توجه ويژه به افراد و گروه.١

زمینه سازي و ايجاد مشوق ھاي توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار.٢

حفاظت از محیط کالبدی شھر .٣

ای از موضوعھا و سازمان ملل متحد، برای ارتقای مدیریت شھری و ارتقای مردم ساالری، بر پاره

اولویتھا تاکید ویژه دارد که عبارتند از: 

بازنگری در جایگاه و کارکردھای دولت

 تالش برای تعیین راھبردھای شھر با مشارکت نھادھا و شھروندان

 سطوح شفافیت کارکرد مالی در تمام

 جریان آزاد اطالعات، به عنوان پیشنیاز شفافیت و مشارکت و رضايت شھروندان

 تأکید بر جایگاه رھبری مدیریت شھری

ھای اخالقی برای رفتار مدیریت شھری وجود ضابطه

: مدیریت شھری یک فعالیت شبه تجاری برای دولت ھاست. به عبارت دیگر مدیریت بانک جھانینظر 

ھای بانک جھانی. بعضی اوقات یعنی اداره امور شھری و کارایی بیشتر برای استفاده از وامشھری 

شود که به مفھوم مدیریت شھری بعنوان ابزاری برای اجرای سیاستگذاریھای شھری در نظر گرفته می

.باشد علم اداره جامعه می


