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چکیده:
علی رغم گذشت بیش از دو دهه از تصویب مصوبه ی مجموعه های شهری و تهیه ی طرح ها و پژوهش های متعدد
دانشگاهی ،نهادهای مسئول برنامه ریزی کالن کشور از دستیابی به یک الگوی برنامه ریزی و مدیریتی مطلوب برای
مجموعه های شهری نا کام مانده اند .مهمترین علل این نا کامی را می توان عدم توجه پژوهش ها به واقعیت های فضایی،
سازمانی وساختار تصمیم گیری در ایران ،فقدان بررسی های موشکافانه ی سازوکارهای اجرایی و کم توجهی به لزوم انطباق
رویکردهای برنامه ریزی با ساختار اداری-برنامه ریزی کشور دانست .هدف این پژوهش شناسایی تحوالت ساختاری و
تطبیقی
محتوایی الزم برای بهبود عملکرد مدیریتی ،در سطح مجموعه های شهری است .لذا در تالش است در یک بررسی
ِ
عمومیت گرا با اتخاذ روش اسنادی در یک فرآیند سه مرحله ای ،با مراجعه به اسناد ،کتب و مقاالت مرتبط با پژوهش پس از
بررسی تجربیات برنامه ریزی و مدیریتی دو منطقه ی کالن شهری سیدنی و تورنتو ضمن لحاظ نمودن واقعیت ها و تفاوت
های ساختار تصمیم گیری  -اداری نمونه های مطالعاتی با ایران ،با درک اقدامات و نهادهای کلیدی موثر در کارآیی نظام
مدیریت کالن شهری ،پیشنهاداتی در راستای بهبود مدیریت و برنامه ریزی مجموعه های شهری ارائه نماید .نتایج این
پژوهش دو دسته مشکالت عام(مربوط به سطح کالن برنامه ریزی) و مشکالت سطح منطقه ای(در سطح مجموعه های
شهری) را نمایان می سازد لذا دو دسته پیشنهادات -1ساختاری -مدیریتی در راستای بهبود ساختار اداری و نظام تصمیم
گیری و -2برنامه ریزی-مدیریتی در راستای ارتقای کیفی محتوای طرح ها و برنامه های مجموعه شهری ارائه گردید .لزوم
ایجاد نهاد مسئول منطقه ای در سطح مجموعه های شهری و برنامه ریزی چرخشی بجای برنامه ریزی سلسله مراتبی
رئوس اصلی پیشنهادات هر بخش را تشکیل می دهند.
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 . 1مقدمه
مدیریت و برنامهریزی مناطق کــان شهری به دلیل گستردگی
فضایی ،تعدد متغیرهای تأثیرگذار و تضاد منافع ذینفعان و
ذینــفــوذان ،بــا پیچیدگیهای بسیاری روبــروســت .حلوفصل
مشکالت و تعارضات در چنین سطحی از پیچیدگیها ،نیازمند
یک ساختار منسجم ،هدفمند و انعطافپذیر مدیریتی است تا
به خوبی توسط ساختار قانونگذاری کالنکشور حمایت شود و از
اختیار قانونی کافی برای تنظیم روابط و کنترل و هدایت برنامه در
سطح منطقه کالن شهری برخوردار باشد.
با وجود آنکه بیش از دو دهه از تصویب قانون مجموعههای شهری
در ایران میگذرد و همه سال ه بر تعداد مجموعهها و مناطق کالن
شهری افــزوده میشود ،ساختار مدیریتی مجموعههای شهری
تغییری نیافته و ایــن مناطق ،بــدون در نظر گرفتن ویژگیهای
منحصر به فــرد ،همچون گذشته با اختیارات قانونی محدود و
مشابه با ساختار مدیریتی شهرهای میانی کشور اداره میشوند.
عدم توجه به ویژگیهای پیشگفته در طرح نظام مدیریتی این
مناطق ،پیامدهایی چــون شکست برنامهها در مرحل ه اجــرا،
اتــاف سرمایه و منابع ،عــدم موفقیت در کنترل گستر ه فضایی
مجموعهها ،پیامدهای منفی زیست محیطی و افزایش شکاف
طبقاتی را به همراه دارد .همینامر ضرورت برنامهریزی هدفمند،
مــدون و علمی بــرای ایجاد یک ساختار مدیریتی _ برنامهریزی
متناسب با ساختار اداری _ سیاسی و واقعیتهای محلی ایران
را نشان میدهد .در این راستا مطالع ه دقیق تجربیات مدیریت
رشد و برنامهریزی مناطق کالن شهری در کشورهای توسع ه یافته
میتواند پایههای اطالعاتی مطلوبی را برای الگوبرداری صحیح و
پیریزی ساختار مدیریتی متناسب با شرایط ایران فراهم سازد.
هــدف ایــن پــژوهــش،کــمــک بــه پ ـیریــزی یــک ســاخــتــار مدیریتی
اثرگذار و کارآ از طریق مطالعه تطبیقی ساختار برنامهریزی _ اداری
ایران با ساختار برنامهریزی کالن کشورهای توسع ه یافته و ارائه
پیشنهادهایی برای بهبود الگوی قانونگذاری _ مدیریتی در سطح
مجموعههای شهری اســت .در ایــن تحقیق تــاش بر ایــن است
که پس از بررسی ساختار قانونگذاری _ مدیریتی مناطق کالن
شهری سیدنی و تورنتو ،تشابهها و تفاوتهای موجود در ساختار
برنامهریزی این دو شناسایی شود ،سپس رابط ه میان رویکردهای
اتخاذ شده در برنامهریزی با ساختار کالن برنامهریزی و اداری
تدقیق شده و در پایان ،پیشنهادهایی برای اصالح و بهبود شیوه
مدیریت فعلی مجموعههای شهری ایران ،با حداقل تغییرات در
ساختار برنامهریزی و اداری کالن کشور ارائه شود.

میشود (.)Bonakdar,GHaraei,&Barakpur,2012:151
تحقیق حاضر از پژوهشهای تطبیقی با تحلیل کیفی است و از نظر
روششناسی ،فراتحلیل (تحلیلثانوی) محسوب میشود .با توجه
به اینکه هدف نهایی این پژوهش ،مقایسه ساختار برنامهریزی
نمونههای مطالعاتی با ایران ،تشخیص کمبودها ،کاستیها و نقاط
ً
مبهم در الگوی برنامهریزی و مدیریت مجموعههای شهری و نهایتا
ارائه پیشنهادهایی برای بهبود ساختار مورد نظر میباشد ،از این رو
میتوان پژوهش حاضر را از دسته پژوهشهای کاربردی برشمرد .از
آنجاکه ساختار برنامهریزی و مدیریتی ایران منحصر بهفرد است و
زمینههای مشابه با کشورهای توسع ه یافته وجود ندارد ،موفقیت
و کارآیی مطالعات تطبیقی در زمین ه مدیریت و برنامهریزی شهری،
نیازمند اتخاذ رویکرد عمومیتگرا در پژوهش تطبیقی است .اتخاذ
این رویکرد با هدف کشف سطوح مدیریتی و برنامهریزی کلیدی
موفق کشورهای توسع ه یافته و
مشابه در نظامات غیرمشابه اما
ِ
سپس تالش برای ایجاد سطوح با عملکردها و وظایف مشابه _ اما
متناسب با ساختار برنامهریزی و مدیریتی خاص ایران _ صورت
میگیرد .به این منظور ،نمونههای مطالعاتی بهعمد از کشورهای
موفق در مدیریت مناطق کالن شهری اما با نظامات برنامهریزی و
میزان تمرکزگرایی متفاوت انتخاب شد؛ تا با بررسی تطبیقی ساختار
برنامهریزی _ مدیریتی ،سطوح و روابط عمودی و افقی مشابه و
کلیدی در نظام مدیریتی دو نمونه مطالعاتی استخراج شود.
نوع پژوهش چند مــوردی است و اطالعات مورد نیاز درخصوص
نظام برنامهریزی مناطقکالن شهری مورد مطالعه ،از میان اسناد،
کتب و مــقــاالت مرتبط استخراج شــد .در گــام نخست ،ساختار
ـان دو کشور استرالیاو کــانــادا شناسایی و فرآیند
برنامهریزی کـ ِ
برنامهریزی در سطح کالن و منطقهای تشریح شد .در گام دوم ،با
بررسی شیو ه مدیریت و برنامهریزی در سطح منطق ه کالن شهری
تورنتو و سیدنی ،الگوی مدیریتی و برنامهریزی این دوکالن شهر
مورد مقایسه قرار گرفت و باالخره در گام سوم ،با هدف بهرهگیری
ازتجربیات موفق جهانی در حــوز ه برنامهریزی و مدیریت کالن
شهری ،پس از تحلیل ساختار برنامهریزی و مدیریت کالن در ایران
و همچنین با مرورتجربیات مدیریت کالن شهری در شهر تهران،
مقایسه تطبیقی میان این سه ساختار انجام شد.
با توجه به گستردگی و تنوع اطالعات ،انجام یک پژوهش نیازمند
یک چارچوب مطالعاتی نظاممند است .چارچوب مطالعاتی این
پژوهش مطابق نمودار شماره  1قابل ترسیم و تصور اســت .این
چــارچــوب ،رئــوس اصلی مطالعات الزم و اقــدامــات ضــروری را در
فرآیند دستیابی به هدف پژوهش نشان میدهد.

 . 2روش تحقیق و روششناسی
تحلیل تطبیقی ب ـ ه مــعــنــای تــوصــیــف و تبیین مــشــابــهـتهــا و
تفاوتهای شرایط یا پیامدها در بین واحدهای اجتماعی بزرگ
مقیاس است ( .)GHaffari,2008بررسی تطبیقی بهعنوان فرآیندی
چند بعدی ،جامع ،نظاممندو معطوف به بستر شناخته میشود.
در انجام مطالعات تطبیقی ،انتخاب مورد مطالعه و مقیاس تحلیل
و برنامهریزی برای ایجاد شرایط همارز از نکات کلیدی محسوب

 . 3منطقه کالن شهری
تعاریف ارائه شده در خصوص منطقه کالن شهری در کشورهای
مختلف در بر دارنــد ه یک مفهوم مشترک اســت " :یک محدوده
مرکزی با تمرکز فعالیتی یا جمعیتی باال و یک محدود ه پیرامونی با
ترا کم جمعیتی باال و ارتباط تنگاتنگ با محدود ه مرکزی" .دراغلب
موارد ،برای ارائه تعریف کاربردی از مناطق کالن شهری ،بر یک یا
چند مورد از معیارهای زیر تأ کید میشود:

گام دوم

گام اول
شناسایی نهادهای
بررسی شیوهی برنامهریزی فضایی و
مطالعه الگوی اداری فدرالیستی
درگیر در امرساختار نهادهای اداری کانادا و استرالیا
در کانادا و استرالیا

برنامهریزی کالنشهری
در گام
ایران وسوموظایف هر
سازمان
شناسایی نهادهای درگیر در امر برنامهریزی
مروری بر ساختار
کالن شهری در ایران و وظایف هر سازمان
برنامهریزی شهری در ایران

مروری بر ساختار برنامهریزی شهری در ایران
مقایسه و بررسی شباهتها و تفاوتها
شناسایی نهادهای درگیر در امر برنامهریزی
کالنشهری در ایران و وظایف هر سازمان
مقایسه ساختار و شیوهی برنامهریزی ومدیریت
مقایسه تعریف کالنشهر در دو کشور
کالنشهری در ایران با نمونههای مطالعاتی و

ارائه پیشنهاداتی در راستای بهبود آن

نمودار  _ 1فرآیند انجام پژوهش

 . 4برنامهریزی منطق ه کالن شهری
برنامهریزی محیط کالبدی در دو سطح قابل دستهبندی است:
-1برنامهریزی شهری و  -2برنامهریزی منطقهای .برنامهریزی
منطقهای محصول رویکردهای عقالیی و جنبشهای اجتماعی
اروپــا و امریکای شمالی در میان ه قرن نوزدهم است .برنامهریزی
ً
منطقهای عموما با بسیاری از مؤلفههای مختلف محیط _ از
1 OECD
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ان ــدازه :ان ــدازه بــزرگ منطق ه کــان شهری بر اســاس اشتغال و یا
جمعیت.
ترا کم :منطقه کالن شهری دارای ترا کم باالی جمعیتی و یا ترا کم
ساخته شد ه باال میباشد.
سفرهای آونــگــی میان محل کــار و سکونت :سفرهای رفــت و
برگشتی در منطقه کالن شهری از پیرامون به مرکز که باید بیشتر
از حجم سفر میان منطقه کالن شهری و نواحی پیرامونی باشد.
1
بر اساس مطالعات پیشگفته ،نهاد همکاری اقتصادی و توسعه ،
تمامی شهرهای با جمعیت بــاالی یک میلیون نفر را درصــورت
دارا بودن چند پیش شرط به عنوان منطقه کالن شهری تعریف
مینماید .این پیششرطها بر اساس سه معیار اندازه شهر مرکزی،
ترا کم و سفرهای آونگی تدوین شدهاند ).) OECD,2012
ادبــیــات برنامهریزی کــانــادا ،منطقه کــان شهری را یــک هسته
شهری ،به همراه شهرها و نواحی روستایی مجاور با میزان باالیی
ارتباط و وابستگی اجتماعی و اقتصادی به هست ه مرکزی بیان
میکند .حداقل جمعیت هسته مرکزی  100هــزار نفر و محدوده
تأثیر شهر مرکزی بر اساس جریان سفرها _ طبق آمار محل اشتغال
_ تعیین میشود ) .)Pudere,2008:21در استرالیا ،به دلیل نبود
اطالعات مربوط به مکان اشتغال و زندگی ،در تعریف نواحی کالن
شهری ،تنها به تعیین جمعیت  100هزار نفر و سکونت بیش از نیمی
از این تعداد در شهر مرکزی بسنده میشود .عالوه بر این ،در کانادا
منطقه کالن شهری به عنوان یک ناحیه آماری تعریف شده است،
امــا در استرالیا چنین تعریف آمــاری وجــود نــدارد و منطقه کالن
شهری نیز با تعریف واحد آماری "شهرهای بزرگ " مطابقت دارد.
بر اساس مطالعات اخیر نهاد همکاری اقتصادی و توسعه ،حداقل
جمعیت  1.5میلیون نفر برای کل محدود ه کالن شهری بهعنوان
شاخص جمعیتی پیشنهاد شده است.

جمله ویژگیهای طبیعی محیط ،ساختار اقتصادی و اجتماعی
منطقه که ممکن است شامل چندین شهر و شهرک باشد _ سروکار
ً
دارد و عموما ایــن پهن ه تحلیلی با مــرزهــای سیاسی همخوانی
نــدارد .برنامهریزی کالن شهری با فهم این مطلب شکل گرفت
که یک نهاد شهرداری واحــد ،ب ه تنهایی نمیتواند مشکالت در
هم پیچیده شده و چند سوی ه رشد جمعیت ،کمبود زمین برای
توسعه و کاربریهای جدید در شهر مرکزی ،کمبود زیرساخت در
شهرهای حومهای و کمبود منابع مالی را حلوفصل نماید و به
تعادلی میان رشد کالبدی و تأمین زیرساختهای شهری دست
یابد ) .)Hodge&Gordon,2008:226مقیاس برنامهریزی در سطح
منطقهکالن شهری ،بهطور کلی با ساختار شهر سروکار دارد و تفاوت
اصلی آن با برنامهریزی سطوح خردتر _ که با ترا کم و ظاهر سروکار
دارد _ شاخصهای کلنگر آن است .چشمانداز برنامههای منطقه
کــان شهری در کشورها و حتی منطقههای مختلف متفاوت
است،اما موضوعات مشترک زیر را در اغلب آنها میتوان یافت:
 مکانیابی مسکن و فرصتهای اشتغال و بیان چگونگی تأمینآن،
 تعیین مناطق ممنوع برای توسعه شهری، سلسله مراتب و توزیع مرا کز فعالیتی، مناطق هدف برای باززندهسازی سریع، راههای منطقهای و تسهیالت، کریدورهای زیرساختهای کالن، خوشههای درونی و اتصال میان مناطق کسب و کار، ارتباطات درون منطقهای ومرحلهبندییاترتیببندیتوسعه(.)Gleeson&spiller,2012:393ساختار برنامهریزی کالن شهری را میتوان در دو وضعیت کلی
"برنامهریزی قانون محور" و "برنامهریزی براساس تشریک مساعی"
معرفی نمود .در وضعیت نخست ،دولت منطقهای قدرت ایجاد
قوانین منطقهای را دارا میباشد .این ساختار میتواند ب ه وسیله
یک دولت منطقهای یا توسط تعدادی از دولتهای محلی تصویب
شود و یا توسط دولت مرکزی شکل بگیرد .در وضعیت دوم ،یک
برنامه منطقهای مورد توافق کلی ه دولتهای محلی ،به صورت
قانون تصویب میشود و قــدرتهــای محلی با هم کــار میکنند
تــا بــه یــک مجموعه اه ــداف سودمند دوطــرفــه برسند و اهــداف
عملیاتی و کلی ه توافقات در خصوص هر موضوعی ،باید از طرف

کلی ه دولتهای محلی دنبال شود .بر اساس ساختار کلی فوق و با
مرور تجربیات برنامهریزی و مدیریت کالن شهری در نقاط مختلف
جهان ،چهار شیوه و رویکرد مختلف برای اداره و برنامهریزی کالن
شهرها قابل تشخیص است:
 -1همکاری داوطلبانه بــرای برنامهریزی کــان شهر (تجربیات
استرالیا و امریکا)،
 -2قوانین دولت مرکزی به منظور برنامهریزی و خدمات کالن شهر
(تجربیات استرالیا و امریکا)،
 -3دولت مسئول منطقهای و حکمروایی کالن شهری (بریتانیا و
هلند) و
 -4مجموعهای منسجم از دولتهای منطقهای (تجربیات امریکا،
کانادا ،نیوزلند و ایتالیا) (.)HEYWOOD,4
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تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری

 . 5مقایسه تطبیقی ساختار برنامهریزی شهری و منطقهای در
کانادا و استرالیا
کانادا (ایالت اونتاریو) :برنامهریزی کالن شهری کانادا در سال
 1934آغاز شد و تورنتو دومین تجرب ه برنامهریزی کالن شهری کانادا
بهشمار میرود .نخستین دولت کالن شهری توسط دولت ایالتی
اونتاری 1در سال  1953ایجاد شد که متشکل از  13دولت محلی
بود .این دولت کالن شهری مسئولیت تأمین خدمات در مقیاس
کالن منطقهای ،حملونقل عمومی ،زیرساختهای تأمین آب
و احــداث بزرگراهها را عــهــدهدار بــود .عــاوه بر آن ،سرمایهگذاری
ـان منطقه از وظایف این دولــت به شمار میرفت.
در مقیاس کـ ِ
بعدها با تحول در ساختار مدیریتی _ برنامهریزی ،دولتهای
منطقهای بــرای بخشهای مختلف ایالت مطرح شد؛ بنابراین
وسعت محدود ه طرح ابتدا به شش و سپس به یک دولت کالن
شهری واحــد تقلیل یافت کــه در حــال حاضر ادار ه تورنتو را به
عهده دارد (Hodge&Gordon,2008:243;OECD TORONT
.)WORKSHOP,2003

 برنامهریزی منطقهای توسعهاقتصادی
 ساخت و نگهداری بزرگراههایمنطقهای
 فراهمآوری زیرساختهای دفعآب و فاضالب در مقیاس وسیع و
ترانزیت کاال
دولت محلی

استرالیا (با تأ کید بر ایالت نیوسالتولز :)2در استرالیا ،سه سطح
حکومتی وجود دارد :دولت فدرال ،شش دولت ایالتی و حکومت
سطح ملی (کشوری) و در سطح سوم ،این کشور دارای  565دولت
محلی است .در تقسیم وظایف میان سطوح مختلف دولت ،تعیین
کاربریزمین و زیرساخت ،وظیفه دولت ایالتی و ملی است .وظایف
سیاستگذاری ،سرمایهگذاری و تأمین زیرساخت ،حملونقل
و سایر خدمات بین بخشهای مختلف دولت تقسیم میشود.
دولت ایالتی و ملی مسئول برنامه راهبردی کالن شهرها ،جادههای
م آوری تسهیالت و زیرساختهای
شهری و حملونقل و فراه 
حیاتی و ایــجــاد خــدمــات زیرساختی اس ــت .دول ـتهــای محلی
مسئولیت برنامهریزی در خصوص منطقهبندی کاربری زمین
و تعیین میزان توسع ه جادههای محلی ،جمعآوری زباله ،ارائه
خدمات و تسهیالت برای جامعه محلی از جمله کتابخانه ،مهد
کودک ،مرا کز فرهنگی و تفریحی را بر عهده دارند.
در س ــال  1992انجمن دولــتــی اسـتــرالــیــا 3بــا ه ــدف بــازن ـگــری در
برنامهریزی در سطح ملی برای همکاری و تشریک مساعی بیشتر
میان دولت در تصمیمات و سیاستهای سرمایهگذاریهای کالن
شکل گرفت .در ایــن نهاد باید بین قــدرتهــای ایالتی و ملی در
خصوص برنامههای کالن شهرهای هر ایالت توافق ایجاد میشد.
دولت نیوسالتولز از طریق دولت ملی تأسیس شد و مسئولیت
سیاستگذاری ،مدیریت و برنامهریزی کاربری زمین ،توسعه در
مقیاس کالن و پروژههای زیرساختی و ارزیابی و تأیید اقدامات
انجام شــده را به عهده دارد .عــاوه بر ایــن ،تعیین راهبردهای
کالن شهری و پشتیبانی از پیشنویس راهبردهای زیرمنطقهای و
راهبردهای منطقهای با دور ه زمانی  25ساله که شامل پیشبینی
نقطه رشــد احتمالی در آیــنــده و تعیین نــقــاط نیازمند توسعه
زیرساختها میباشد نیز بخش دیگری از مسئولیتهای این
نهاد به شمار مـیرود .دولتهای محلی در نیوسالتولز مسئول
تهیه برنامههای محلی ال .ای .پی 4هستندکه تمام و یا بخشی
از محدود ه دولــت محلی را در ب ر میگیرد .پس از تهی ه ال .ای.

دولت ایالتی

 سیاستگذاری در کاربری زمین و مسکن سیاستگذاری مدیریت رشد تدوین برنامه محافظت از محیط یااصالح محیط

دولت تورنتوی بزرگ

دولت محلی

دولت محلی

دولت محلی

نمودار  -2سطوح و وظایف برنامهریزی کالن شهری در تورنتو
تدوین :نگارندگانبراساس()(Wright,2010;Tomalty,1997; Regional planning commissioners of ontario GTA caucus,2003

1 Ontario

2 New SouthWales
3 COAG
)4 LEP(Local Enviromental Plan

پی ،دولتهای محلی اجــرای چشمانداز و راهبرد کاربری زمین
در هر منطقه یا زیــر منطقه را ب ه عهده میگیرند .محوریت این
فرایند ،رعایت تناسب میان رشــد در فرصتهای شغلی و تهیه
مسکن است .دولت محلی همچنین مسئولیت تخمین و تعیین
میزان توسعه درخواستی و تصمیمسازی را عــهــدهدار اســت .در
این بخش از ایالت" ،نهاد منطقهای" شورایی متشکل از همکاری
میان گروههای دولــت محلی است که در خصوص منفعتهای
عمومی به توافق رسیدهاند .در مناطق مختلف ،این نهادها از
لحاظ اندازه و ساختار متنوع و متفاوت هستند (MAJOR CITY
 .)UNIT,2010:223-226در نمودار شماره  ،3ساختار برنامهریزی
کالن شهری در ایالت نیوسالتولز ترسیم شده است.
 تهیه یک چشمانداز آتی از نقش زیرمنطقهها واضح نمودن نقش آتی مراکز رشد مشخص نمودن و اولویتبندی فعالیتهایباززندهسازی آتی
 ایجاد یک چارچوب کاری برای توافق میان دولتهایمحلی ،هماهنگی ،سرمایهگذاری و مشارکت
 ایجاد یک چارچوب کاری برای تعیین اولویتهایزیرساختی ایالت ،اهداف بخش مسکن (مقدار ،توزیع و
ترکیب).
 تعیین ظرفیت اشتغال هدف برای برنامه محلی(تعداد ،توزیع و ترکیب)

ساختار برنامهریزی و مدیریت در سطح منطق ه کالن شهری در دو
ایالت نیوسالتولز استرالیا و اونتاریوی کانادا دارای وجوه افتراقی
است که متأثر از تفاوت در ساختار اداری و برنامهریزی کالن ملی
و همچنین تفاوتهای فضایی مناطق مــورد بررسی میباشد.
با وجــود تفاوتهای موجود ،هر دو کشور یک نهاد برنامهریزی
منطقهای را ایجاد نموده و انتقال قدرت تصمیمگیری به نهادهای
محلی را با سطح متفاوتی از اختیارات در نظر دارند .به طور خالصه
مشابهتها و تفاوتهای موجود در ساختار مدیریت و برنامهریزی
کالن شهری در سیدنی و تورنتو را میتوان در قالب جدول شماره 1
جمعبندی نمود.

دولت نیوسالتولز
NSW

ده نهاد برنامهریزی منطقهای

دولتهای محلی مرتبط با
هر نهاد برنامهریزی

راهبردهای برنامهریزی کاربری زمین توسعه در مقیاس کالن پروژههای کالن زیرساختی ارزیابی و تأیید اقدامات تعیین راهبردهای کالن شهری تعیین میزان مسکککن و شغم مورد نیازدر برنامه رشد
 فکراهکم آوری خککدمککات در مککقیککاسشهرداری مثم بیمارستان
 منطقهبندی کاربری اراضی -اجرای برنامهها

نمودار  -3سطوح و وظایف برنامهریزی کالن شهری در سیدنی
تدوین :نگارندگان
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جدول  -1مقایسه ساختار مدیریت و برنامهریزی کالن شهری در سیدنی و تورنتو
موضوع

ن شهری برای ادار ه امور در
 هردوکشور اقدام به ایجاد یک دوات کال ن شهر نمود هاند و دولت فدرال تنها یک برنام ه کلی برای
سطح کال 
چشمانداز ایالت ارائه میدهد.
سازمانی نهاد کالن شهری منجر به ورود
در هر دو کشور ساختارِ
نهادهای محلی در فرآیند تصمیمگیری میشود.

دولــت کالن شهری در کانادا از مسئولیت کمتری برخورداراست و تنها رئوس برنامهها را تعیین میکند .این دولت متشکل
از شش نماینده مناطق اصلی تحت پوشش میباشد که در
خصوص رئوس برنامههای آتی تصمیمگیری میکنند .مابقی
وظایف برنامهریزی به دولت سطح محلی وا گــذار میشود ،در
حالیکه در سیدنی بیشتر وظایف نیازسنجی و برنامهریزی از
ن شهری صورت میپذیرد که متشکل از ده نهاد
طرف دولت کال 
منطقهای است.
 ساختار سازمان سیدنی بیشتر نگرش منطقهای دارد؛ بنابراینیک برنام ه سطح میانی برای هماهنگی برنامههای سطح کالن
و محلی تهیه میشود ،در حالیکه در تورنتو بیشتر رویکرد محلی
را دنیال میکند؛ بنابراین ساختار سازمانی تورنتو آزادی عمل و
اختیارات بیشتری را به دولت محلی وا گذار میکند.

 اجرای برنامهها در سطح کالن مثل جادههای اصلی ،زیرساختهایاصلی شهری و فراشهری بهعهده دولت فدرال میباشد.
در هر دو کــان شهر مدیریت امــور جــاری شهر ب ه عهد ه شهرداریمیباشد.

در تورنتو شهرداریها عالوه بر اجرای برنامهها ،در برنامهریزیو سیاستگذاری محدودههای خدماتی خود نیز به ایفای نقش
میپردازند.

ساختار
سازمانی

اجرا

علمی-پژوهشی

تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری

مشابهتها

تفاوتها
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تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری

 . 6مقایس ه تطبیقی مفهوم منطق ه کــان شهری بــا تعاریف
برنامهریزی در ایران
گام نخست در انجام پژوهشهای موفق تطبیقی ،یافتن مقیاس
مناسب و سطوح مشابه در نمونههای مطالعاتی میباشد .در
ادبیات برنامهریزی بیشتر کشورهای جهان ،مفاهیم کالن شهر،
منطقه شهری و ...از مشابهت کافی بــرای مطالعات تطبیقی
ب ــرخ ــوردار اس ــت ،امــا بــه دلــیــل ســاخــتــار مــتــفــاوت بــرنــامـهریــزی و
همچنین ویــژگـیهــای مختلف زب ــان نــگــارشــی ،ایــن مفاهیم در
ادبیات برنامهریزی ایران با واژههــای متفاوت و یا در برخی موارد
با محتوایی متفاوت تعریف شدهاند؛ بنابراین در ادام ه پژوهش،
نخستین گام یافتن مابهازای فضایی _ کارکردی مفهوم منطقه
کالن شهری در ادبیات برنامهریزی شهری ایران است .نزدیکترین
مفهوم به منطقه کالن شهری در ایــران ،مجموعه شهری است.
برخی به اشتباه این واژه را معادل منظوم ه شهری میدانند ،در
حالی که بر اساس تحقیقات انجام شده ،خصلتهای فضایی و
عملکردی مجموعههای شهری قرابت بیشتری با مفهوم منطقه
کالن شهری دارد ( .)Asadi&Zebardast,2010مصوب ه شورای عالی
شهرسازی و معماری با عنوان "تعریف مجموعه شهری و تبیین
شاخصهای آن(مــصــوب ،")1388/1/31مجموعه شهری را یک
شهر مرکزی و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی روستایی مابین آنها
تعریف میکند که تمامی شهرهای پیرامونی آن با شهرمرکزی دارای
یکپارچگی اقتصادی و خدماتی بوده و از همین رو ،تأ کید میشود
که باید به صورت یکپارچه مدیریت شوند .ادامه مصوبه نیز تأ کید
دارد ،محدود ه هر مجموع ه شهری نباید از مرز استانی که شهر
مرکزی مجموعه شهری در آن قرار دارد ،فراتر رود .محدود ه شعاع
عملکرد شهر مرکزی حداقل  35کیلومتر و یا حداقل  30دقیقه از نظر
فاصله زمانی است .بر اساس این مصوبه ،یکپارچگی اقتصادی،
اجتماعی و خدماتی بین شهر مرکزی و شهرهای پیرامونی آن ،از
طریق محاسبه ضریب مکانی صنعت و خدمات مشخص میشود.
ی شهری در سه گــروه مطابق جدول
به طــور کلی ،مجموعهها 
شماره  2قابل دسته بندی هستند.
مطابق مصوب ه پیشگفته ،شاخصهای ضریب عملکردی مناطق
کالن شهری عبارتند از :ایستگاه تلویزیونی با برنامه محلی ،روزنامه
یا هفتهنامه محلی ،نرخ شهرنشینی ،خدمات اتوبوسرانی محلی،
دانشگاه ،خدمات منظم خطوط هوایی ،موزه و خدمات تخصص
بیمارستانی .ضریب مکانی صنعت و خدمات برای تعیین مقدار
یکپارچکی اقتصادی و اجتماعی تنها در مناطق کالن شهری ب ه کار
میرود (.)Najimi,2009:106

 . 7ساختار برنامهریزی شهری و منطقهای در ایران
مدیریت شهری در ایــران را میتوان در سه سطح معرفی نمود:
سطح کــان (ملی) ،سطح منطقهای (استانی) و سطح محلی.
بر این اساس ،در سطح ملی سه نهاد اصلی وزارت کشور ،وزارت
راه و شهرسازی و شــورای عالی شهرسازی و معماری میباشند
( .)Saeednia,2004:64-68نهادهایی چون شــورای عالی اداری
کشور ،ســازمــان حفاظت از محیط زیست و بنیاد مسکن ،سایر
نهادهای مؤثر در تصمیمات سطح کــان برنامهریزی فضایی
ایــران محسوب میشوند .در سطح منطقهای ،استانداری و در
سطح محلی شــهــرداریهــا مهمترین ســازمــانهــای مدیریتی و
برنامهریزی بهشمار میروند .خالصهای از مجموعه وظایف هر یک
از سازمانهای متعهد در امر برنامهریزی و مدیریت شهری ایران را
میتوان در جدول شماره  3مشاهده نمود.
 . 8مجموعههای شهری در ایران
پس از تصویب مصوب ه مجموعه شهری(مصوب ،)1388/1/31در
اقــدام نخست شهرهای تهران ،اصفهان ،مشهد ،شیراز و تهران
به عنوان نخستین مجموعههای شهری نــام گرفتند .در کلیه
طــر حهــای مجموع ه شهری ،مــحــدود ه عملکردی ،مــحــدودهای
تعریف شد که در آن سکونتگاهها به طور روزانــه از نظر اشتغال و
خدمات با مـ�ادر شهر در تعامل هستند (NAQSHE-JAHAN-
 .)PARS CONSULTING ENGINEERS,2009:20به طور کلی
فرآیند تهیه طرح مجموعه شهری در دو مرحله صورت میگیرد:
در مرحل ه نخست طــرح توسعه عمران ناحیه با نظارت شــورای
ً
برنامهریزی و توسعه استان تهیه میشود .اصوال مرزهای مجموعه
شهری در این سطح تدقیق میشود ،پس از تصویب طرح توسعه
و عمران ناحیه در شورای عالی ،در مرحل ه بعدی طرح مجموعه
شهری تهیه میشود ((.)Mahdizadeh,2006:111نمودار)3
 . 9مــروری بر مهمترین تجربیات ایــران در زمین ه برنامهریزی و
مدیریت مجموعههایشهری
 . 9.1طرح مجموعه شهری تهران()1370
این طرح با محوریت موضوع مکانگزینی کمدرآمدها در مجموعه
شهری تهران یا الگوی رشد اسکان غیررسمی در منطقه تهیه شد.
ش مطالعات این طرح ،فقدان یک طرح منطقهای و
بر اساس گزار 
عدم پیشبینی صحیح رشد جمعیت شهری تهران ،در کنار فقدان
جامعنگری در سیاستگذاری زمین و مسکن شهری (در سطح
ملی) موتورهای عملکرد مدل پرا کندهرویی شهری در منطقه تهران

جدول  -2دستهبندی مجموعههای شهری
جمعیت شهر مرکزی

طبقه

دویست تا پانصد هزار نفر

میانی

پانصد هزار تا یک میلیون نفر

بزرگ

بیش از یک میلیون نفر

منطقه کالن شهری

جدول  -3نهادهای مؤثر در برنامهریزی مجموعههای شهری ایران
سازمان
شورای عالی شهرسازی
و معماری

شورای عالی اداری

وزارت راه و شهرسازی

وظایف
 تدوین سیاستها ،ضوابط و آییننامههای شهرسازی بررسی و تصویب نهایی طر حهای جامع شهری و تغییرات آنها تصویب مکانیابی کلی ه پروژههای بزرگ مقیاس ملی اصالح ساختار تشکیالتی دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانهها تجدیدنظر در ساختار داخلی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی بازآرایی وظایف بین دستگاههای دولتی و عمومی تهیه کلی ه طر حهای شهرسازی نظارت و کنترل حسن اجرای برنامههای مصوب شهری -تهیه و تدوین معیارها و ضوابط شهرسازی و اعمال آنها

وزارت کشور

 اصالح تقسیمات کشوری پیشنهاد یک نقطه سکونتی به عنوان شهر به هیأت دولت -اجازه تاسیس شهرداریها و دهیاریها

بنیاد مسکن

 بررسی نیازمندیهای مسکن روستاییان و تدوین برنامهبرای رفع آنها -تهیه طرح هادی روستایی

استانداری

م شهرها
 کنترل ساختوساز در خارج از حری  بررسی و تأیید طرح جامع شهری ،تصویب حریم شهربررسی و اظهارنظر دربار ه مصوبههای شورای شهر بههمراه فرمانداری -تغییر مرزهای تقسیمات کشوری شهر و شهرستان برای رفع مغایرتهای حریم با تقسیمات کشوری

فرمانداری

م شهرها
 نظارت بر ساختوساز خارج از حری  بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبههای شورای شهر از سوی فرمانداریها کنترل ساختوساز روستایی و بررسی تخلفات داخل محدوده روستایی واقع در حریم با همراهی بخشداری عضویت بخشداری در کمیسیون ماده  99شهرداری که به موضوع تخلفات ساختوساز روستایی واقع در حریم رسیدگی میکند -نظارت بر نحوه تخصیص درآمدهای ناشی از عوارض حریم

وزارت نیرو

 تدوین و پیشنهاد حرایم مربوط به تأسیسات و خطوط آب و برق و فاضالبکنترل ساختوساز در حریم خطوط تأسیسات بیان شده -صدور مجوز برای بهرهبرداری از انرژی برق و خطوط آبرسانی برای مصارف صنعتی،کشاورزی ،تجاری و خدماتی

وزارت صنایع

جهاد کشاورزی

شهرداریها

 سیاستگذاری کالن توسعه صنعتی و معدنی -صدور مجوز برای تأسیس شهرکهای صنعتی در حریم شهرها
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 حفاظت از اراضی زراعی و باغی بر اساس قانون حفظ اراضی زراعی و باغی حفاظت از اراضی منابع طبیعی مرجع تشخیص کشاورزی بودن اراضی واقع در حریم -صدور مجوز تغییر کاربری کشاورزی به سایر کاربریها

علمی-پژوهشی

 حفاظت از آثار تاریخی و پیشنهاد حرایم برای آثار تاریخیآزادسازی و تملک اراضی و ابنیه واقع در حریم آثار فرهنگی حفاظت از حریم در برابر هرگونه ساختوساز مجاز به استثنای شهرکهای صنعتی و محدودههای دهیاری واقع در حریم -نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که بهموجب طر حها و ضوابط مصوب در داخل حریمشهر ،مجازات متخلفان

ماخذ :اسدی1389،
مسئولیتها:
 تمممرکمازیا ی از قربمراممام م ر مای برای ررو
مشممما مقو ت و ت کااون های
اصمممتمی تمرکا تمعیممت و
شهرهای تد د
 حفاظت از اراضی کشاورزیومرتعیو روسممیا ی و توسممع
کمربنمد سممم ا و ار های
متی
 تممتوریری از اسمممی رارراکنمده فعمالیت و تمعیت
یر سطح مجموع

نهاد ملی

 وزارت کشور شورای عالی شهرسازی و معماری -وزارت راه و شهرسازی

اهای منط ای (اسیااداری)
مسئول :اسیاادار(مد ر مجموع شهری)

شهریاری محتی

شهریاری محتی

شهریاری محتی

نمودار  -3سطوح و وظایف برنامهریزی در مجموعههای شهری ایران-تدوین :نگارندگان

مسئولیتها:
 تهی م قرح هممای مجموع مشهری و تأمین مالی
 سرما رذاری یر فعالیتهایفراشهری و ش ک های ز ربنا ی
و ارت اقات
 تصمممی ریری یر رصمموتوز ع تمعیممتو تعیین مراکا
تمممعمیممت تمی و م وا ی
اسی رار صنا ع
 اعمال سمیاستهای یولت براراضی شهری
 اترای براام ها و قرحهایباالیست
 تهی قرحهای تفصیتیو ایارهامور معمول شهرها

تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری

سـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــان مـ ـ ـی ـ ــراث
فرهنگی
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علمی-پژوهشی

تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری

به شمار میروند .طــرح یاد شده تحقق اهــداف و سیاستهای
طرح را در گروی حل دو چالش بزرگ میداند :الف) تأسیس نهاد
مدیریت مجموعه شهری و ب) مسئله اسکان غیررسمی گروههای
ک ـمدرآمــد (Road,Housing&UrbanDevelopment Research
.)Center,2000
برخالف مصوبات قبلی شورای عالی و تأ کید بر تعیین حریم تهران
در راستای مقابله با پرا کندهرویی ،مطالعات طرح مجموعه شهری
تهران ،مشکل اصلی را مدیریت مجموعه شهری تهران میداند و
نه فقدان پوشش حریم ،بنابراین ایجاد یک نهاد واحد هماهنگی و
نظارت بر توسعه مجموعه شهری را ضروری تلقی مینماید و یادآور
میشود که این نهاد باید از توان و اختیارات کافی برای هماهنگ
نمودن عملکرد کلی ه نهادهای مؤثر در مدیریت مجموعه در راستای
رسیدن به اهــداف رشد و توسعه کل مجموعه شهری برخوردار
باشد .عملکرد صحیح این نهاد مستلزم وحدت عمل و هماهنگی
در میان نهادهای اجرایی مجموعه (شهرداریها و فرمانداریها)
است ،به همین منظورطرح مجموعه شهری ،هماهنگی را از طریق
استانداری و یا سطح جدیدی از مدیریت (شهردار یا فرماندارکل)
که کلیه شهرداریها و فرمانداریهای مجموعه تابع آن باشند و یا
شورایی متشکل از نمایندگان شهرداریها و فرمانداریها پیشنهاد
مینماید (مرکز مطالعات شهرسازی و معماری.)1379 ،
 . 9.2طرح پژوهشی نظام مدیریت مجموعههای شهری ایران
این طرح در سال  1380زیر نظر مرکز مطالعات برنامهریزی شهری
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و با همکاری پژوهشکده
اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ،با محوریت موضوع نظام مدیریت
مجموعههای شهری کشورانجام پذیرفت و در پایان مطالعات،
نظام مدیریت شهری مجموعههای شهری ایــران در قالب یک
الیحه ارائه شد .این طرح ،مجموعهشهری را تعدادی شهر ،روستا،
مرا کز فعالیتی همجوار و محدودههای بین آن میداند که:
 -1متشکل از حداقل پنج شهر باشد،
 -2جمعیت حداقل یکی از نقاط شهری آن باالتر از یک میلیون
نفر باشد،
 -3فاصله سکونتگاههای شهری مجاور بیش از چهل کیلومتر
نباشد و
 -4سکونتگاههای موجود در مجموعه شهری دارای پیوندهای
اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و کالبدی روزانه با یکدیگر باشند.
این طرح ،نظام مطلوب مدیریت مجموعه شهری را متشکل از
دو سطح :الف) سطح سیاستگذاری و برنامهریزی و ب) سطح
مدیریت اجرایی و عملیاتی تعریف مینماید .سطح سیاستگذاری
و برنامهریزی شامل دو عنصر شورای سیاستگذاری و برنامهریزی
مجموعه شهری و نهاد دائم برنامهریزی و مدیریت توسعه است.
سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی یا سازمان اجرایی مجموعه
شهری نیز شامل پنج بخش است :رئیس سازمان اجرایی مجموعه
شهری ،مدیریت امور درون شهری ،مدیریت و کنترل پیراشهری،
مدیریت و کنترل امور بخشی و مدیریت طراحی و ارائه زیرساختها
و خدمات مشترک.
شورای سیاستگذاری و برنامهریزی مجموعه شهری ،عالیترین

مرجع تصمیمگیری و برنامهریزی در سازمان مدیریت مجموعه
شهری اســت کــه تحت نــظــارت عالی اســتــانــدار مربوطه فعالیت
مـیکــنــد .تمامی مــصــوبــات ای ــن ش ــورا ب ــرای تــمــام ســازمــانهــای
ذیربط ،چه دولتی و چه عمومی ،قانونی و الزم االجرا دیده شده
و همگی موظفند با شورای سیاستگذاری و برنامهریزی و سازمان
اجرایی همکاری الزم را داشته باشند .ماده  40این الیحه ،هدف
از ایجاد سازمان اجرایی را ایجاد یکپارچگی در عملیات اجرایی به
ویژه در چهار بخش هماهنگی درون شهری ،مدیریت و کنترل
پیرا _ شهری ،مدیریت و کنترل امــور بخشی و طراحی و ارائــه
زیرساختها و خــدمــات مشترک در مجموعه شهری تعریف
میکند که برای هر یک از آنها معاونت ویژهای تدارک دیده است.
یکی از کارکردهای مهمی که به این سازمان وا گذار شده ،ادار ه امور
حملونقل منطقهای در مجموعه شهری است که در این راستا
میتواند به تأسیس سازمان حملونقل مجموعه شهری اقدام
نماید .این سازمان بنا به صالحدید میتواند نسبت به تعیین و
تغییر بهای خدمات حملونقل و با هماهنگی وزارت راه به ایجاد
راههــای جدید در محدوده اقــدام کند .هرگونه اقــدام شهرداری
در زمین ه راههــای مجموعه شهری باید با هماهنگی این سازمان
صـ��ورت پ�ذـی��رد (Economic Research Center of TARBIAT
.)MODARES UNIVERSITY,2009
 . 9.3بازنگری استراتژیک نظام مدیریت کالن شهر تهران
این طرح در چارچوب توافق میان وزارت مسکن و شهرسازی و
شهرداری تهران ،زیر نظر مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
به عنوان نهاد مشترک مسئول تهیه طر حهای جامع و تفصیلی
شهر تهران تهیه شد .مطالعات طرح از ابتدای سال  1384آغاز و
یک سال بعد به اتمام رسید .قلمرو مکانی و فضایی این مطالعات
مــحــدوده واقــعــی کــان شهری تـهــران ،شامل کالنشهر تـهــران و
سایر شهرها ،روستاها و مرا کز خدمات و فعالیتهای پیرامونی و
همبسته با شهر تهران است .براساس مطالعات این طرح ،نظام
ن شهری وظایفی کالن به شرح زیر را به عهده
مدیریت منطقه کال 
دارد:
 تهیه سند چشم انــداز مشترک منطقه از طریق برگزاری فرآیندچشماندازسازی منطقهای در تعامل با کلیه افراد ،گروهها و عناصر
ذینفع و صاحب نفوذ برای دستیابی به وفاقی فرا گیر،
 برنامهریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامهریزی راهبردی کاربری زمین در سطح منطقه ،کنترل وبازنگری مداوم آن با تأ کید بر کنترل طر حهای محلی برای تضمین
ن شهری
سازگاری آن با سیاستهای راهبردی طرح منطقه کال 
تهران،
 برنامهریزی توسع ه شبکههای ارتباطی منطقهای در تعامل بانهادهای مرتبط بخشی،
 مدیریت زمین، بــرنــامـهریــزی توسعه زیــرســاخـتهــای منطقهای در تعامل بانهادهای مرتبط بخشی به عنوان ابــزاری بــرای کنترل و هدایت
توسعه کالبدی،
 -برنامهریزی و مدیریت مسکن،

 مدیریت پسماند، برنامهریزی و مدیریت یکپارچه ترافیک و حملونقل منطقهای، برنامهریزی و مدیریت بحران، برنامهریزی منطقهای گردشگری در تعامل با نهادهای مرتبطبخشی و
 حفظ و احیای میراث تاریخی و طبیعی و.)IREMCO,2005( ...نظام برنامهریزی و مدیریت مجموعههای شهری در ای ــران را
میتوان مطابق جدول شماره  4با شیو ه برنامهریزی و مدیریت
مناطق کالنشهری تورنتو و سیدنی مقایسه نمود.
 . 10چالشها و مشکالت ایران در حوز ه مدیریت شهری
به طور کلی دو دسته انتقادات به ساختار نظام مدیریت شهری در
ایران وارد است :انتقادات مربوط به ساختار عام مدیریت شهری و
انتقادات مربوط به کاستیها و تناقضات قوانین ،ضوابط و مقررات
برای مدیریت مجموعههای شهری.
 . 10.1نقد ساختار عام مدیریت شهری
بــا توجه بــه ساختار متمرکز اداری و بخشی کشور کــه سیستم
مدیریتی سلسله مراتبی از باال به پایین را شامل
برنامهریزی و
ِ
میشود ،شهرداری در نظام اداری شهر با محدودیتهای زیادی در
تصمیمگیری روبرو است و بیشتر به عنوان یک نهاداجرایی دولتی
_ به جای یک نهاد مردمی _ انجام وظیفه میکند .نظام حاضر
برنامهریزی بنا به دالیــل زیر از کارآیی و جامعیت الزم برخوردار
نیست:

 –1هدفگذاری مجزای هر یک از بخشهای اداری کشور،
-2نــامـشــخــص ب ــودن مــرجــع هماهنگی و یکپارچگی در حــوزه
سیاستگذاری و اجــرای قانونی در سطوح منطقهای و محلی به
ویژه شهرها،
 -3عدم تعهد قانونی و اجباری برای هماهنگی بین دستگاههای
اجرایی و
 -4تعدد و تنوع وظایف شهری (.)Farhodi&GHalibaf,2009:30
در شرایط کنونی بخش عمد ه قدرت برنامهریزی و مدیریت فضای
شهری و فراشهری در دست حکومت مرکزی و شعب منطقهای آن
قرار دارد .مراجع حکومت محلی از لحاظ سیاسی ضعیف هستند
و حتی در زمین ه برنامهریزی فضایی در محدوده قانونی شهرها
اختیارات بسیار محدودی دارند .بخشهای حکومت مرکزی مانند
استانداریها ،فرمانداریها و بخشداریها با توجه به شرح وظایف
خود برتوسع ه فضایی منطقه بسیار تأثیرگذارند و نهادهای خدماتی
وزارتخانههای مرکزی هم بهعنوان بازوی حکومت مرکزی با تأمین
خدمات زیرساختی نقش محرک توسعه در منطقه یا شهر را ایفا
مینمایند؛ بنابراین نهادهای حکومت محلی از هیچگونه قدرتی
بــرای پیگیری خواستههای منطقهای یا محلی خــود بــرخــوردار
نبوده و به ناچار در ساختارباال به پایین موجود ،مجبور به حرکت
در راستای برنامههای حکومت مرکزی هستند .در چنین ساختار
ً
اداری _ حکومتی ،منطقهگرایی عمال معنا نداشته و تصمیمات
فضایی _ کالبدی ب ه صورت یکطرفه توسط حکومت مرکزی اتخاذ
میشود .از نظر ُبعد مسئولیت نیز عمده خدمات بــزرگ مقیاس
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جدول  - 4مقایسه تطبیقی ساختار برنامهریزی و مدیریت مجموعههای شهری ایران با تورنتو و سیدنی
نمونه مورد
مطالعه

ساختار کالن
برنامهریزی

نقش دولت ملی

نقش نهاد منطقهای

 ع ـ ــدم ت ــم ــرک ــز مــنــابــع م ـ ـ ــب ـ ـ ــت ـ ـ ــن ـ ـ ــی ب ـ ــرتـ ـ ــشـ ـ ــریـ ـ ــک مـ ــسـ ــاعـ ــی

تورنتو

فدرال
ً
(کامال غیر
متمرکز)

 چشمانداز و سیاستهایکالن را تعیین میکند

فرآهمآوریزیرساختها ب ــرن ــامـ ـهری ــزی تــوســعــهاقتصادی

 س ــی ــاسـ ـتگ ــذاری -ادار ه امـ ـ ــور شهر

سیدنی

فدرال
(تمرکز نسبی)

 چــش ـمانــداز ک ــان را تعیینمیکند

 تــعــیــیــن راهـ ـب ــرده ــایتوسعه در سطح کالنشهر
(م ــع ــادل ط ــرح مجموعه
شهری)
 تأمین خدمات زیربنایی م ـ ـ ــرج ـ ـ ــع تـ ــصـ ــویـ ــبب ــرن ــامـ ـهه ــای نــهــادهــای
محلی

 اداره امـ ـ ــور شهر ب ــرن ــامـ ـهری ــزی درراستایسیاستهای
دولت منطقهای

 تــأمــیــن مــنــابــع مــالــیتوسط دولــت منطقهای
 م ــت ــم ــرک ــز در ســطــحدول ـ ـ ـ ـ ــت مـ ــنـ ــطـ ــق ـ ـهای

ایران

متمرکز

 ت ــع ــی ــی ــن چ ـ ــشـ ـ ـمان ـ ــداز وسیاستهای کالن
 اخــــذ تــمــامــی تــصــمــیــمــاتک ــان مــؤثــر بــر تــوســعــه منطقه
کـ ـ ــانشـ ـ ــهـ ـ ــری از ج ــم ــل ــه
ســیــاسـتهــای کــاربــریزمــیــن،
اسـ ــتـ ــقـ ــرار ص ــن ــای ــع ،تــوســع ـه
تاسیسات زیربنایی
ی مجموعه
 تصویب طر حها شهری

 اجـ ــرای ســیــاسـتهــایکـ ـ ـ ـ ــان م ـ ــل ـ ــی تـ ــوسـ ــط
استانداری به عنوان نهاد
منطقهای(عدم استقالل
اس ــت ــان ــداری در تعیین
راهبردهای توسعه)

 اداره امـ ـ ـ ــورج ـ ـ ــاری ش ــه ــر(ن ــب ــود
اخ ــت ــی ــارات قــانــونــی
درسیاستگذاری)

 قدرت متمرکز در شعبمــنــطــقـهای دولـ ــت ملی
 تامین منابع مالیتوسط دولت مرکزی

علمی-پژوهشی

تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری

نقش نهادهای
محلی

میزان تمرکز منابع مالی
و اختیارات قانونی

پــایــیــز 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه

توسط حکومت مرکزی و شعب منطقهای آنها ارائــه میشود که
این امر به طور مستقیم با استقالل عمل سیاسی شهرداریها و
استقالل مالی شهرداریها در ارتباط است.
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پـ ــای ـ ـیـ ــز 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری

 . 11نقد طر حها و قوانین تدوین شــده در خصوص مدیریت
مجموعههای شهری
 . 11.1طرح مجموعه شهری تهران :عمدهترین انتقادات وارده به
این طرح بر دو موضوع تأ کید دارد -1 :پیشنهاد استاندار تهران به
عنوان مدیر مجموعه شهری و  -2فقدان جامعنگری و بالتکلیف
رها کردن رابطه نهادهای عمومی و دولتی در تشکیالت مدیریتی
جدید و وا گ ــذار کــردن ایــن مباحث کلیدی و اساسی به تدوین
ساختار تشکیالتی.
بر اساس انتقادات بخش نخست ،رابط ه مدیریت مجموعه شهری
با شهرداریها و نهادهای بخشی موجود در منطقه و نیز منابع مالی
انجام کارکردهای جدید و ...روشن نشده است .از طرفی جایگاه
مالی شهرداری تهران و توان کارکردی آن در مقایسه با استانداری
تهران بسیار قابل توجه است .از این رو تبعیت شهرداری تهران
از یک حکومت فرادستی که دامنه کارکردی و تــوان مالی اندکی
دارد ،عملی به نظر نمیرسد .در توضیح انتقاد دوم ،واضح است
که تفویض اختیار از سوی حکومت مرکزی باید به حکومت سطح
میانی صورت پذیرد که این امر در ایران مهیا نیست و به عبارت دیگر
تفویض اختیار در ایران به مقصد شعب منطقهای وزارتخانههای
مرکزی صورت گرفته است نه قلمروهای حکومتی میانی _ یعنی
استانداریها .پس گام نخست در تفویض اختیار ایجاد یک سطح
حکومت منطقهای در قالب استانداری اســت و تنها در چنین
حالتی تبعیت شهرداری از استانداری به عنوان حکومت فرا دست
معنا پیدا میکند.
 . 11.2طــرح پژوهشی نــظــام مدیریت مجموعههای شهری
کشور:این طرح درتعیین مدیر نظام ادار ه مناطق کالنشهری با
واقعبینی بیشتر به ارجحیت استاندار و استانداری به عنوان قلمرو
حکومتی فرادست رسیده و از ایجاد یک نهاد یا قلمرو حکومتی
جدید مــوازی با استانداری اجتناب کرده است .در بخش مالی،
منابع مالی حکومت کــانشـهــری ،مــیــزان کمکهای دولــتــی و
میزان پرداختی شهرداریها را به طور دقیق تشریح نمینماید.
در ایــن طــرح ،نهاد مدیریت منطقه کالنشهری مسئول ارائــه
خدمات منطقهای چــون حملونقل خواهد بــود امــا دامن ه این
خدمترسانی مشخص بوده و روابط بین بخشها و بین سطوح
حکومتی (مرکزی ،منطقهای و محلی) به صراحت تشریح نشده
است.
 . 11.3طرح بازنگری راهبردی نظام مدیریت منطقه کالنشهری
تهران :با توجه به رویکرد گا م بهگام این طرح در مواجهه با مسئله،
ساختار تشکیالتی تعریف شــدهای را بــرای نظام ادار ه مجموعه
شهری تهران در قالب یک الیحه یا چارت مشخص ارائه نمینماید
و به جای آن با بررسی خألها و قصور قانونی ،سازمانی و روند مسائل
موجود ،تغییر جهت به سمت سیاستهای گــام بهگام را برای
بهبود وضع موجود در نظر دارد ،از این رو این طرح نیز از فقدان

یک پیشنهاد تشکیالتی روشن در گام نهایی (حکمروایی منطقه
ً
کالن شهری)رنجمیبرد و نهایتا در این طرح مشخص نمیشود که
نظام متناسب و مطلوب ،نظام مدیریت محلی است یا منطقهای؟
دارای بدنه انتخابی است یا انتصابی یا ترکیبی از هر دو؟
 . 12مقایسه رویکردهای برنامهریزی و مدیریت کالنشهری در
سیدنی ،تورنتو و ایران
هر دو کالنشهر خارجی مورد مطالعه ،در ایجاد یک دولت (یا نهاد)
سطح میانی به عنوان نهاد مدیریت کالن شهری همسو هستند
و آن را اصل اول برنامهریزی موفق برای مناطق کالنشهری قرار
دادهاند ،از سویی دیگر ،بخش عمده برنامهریزی و تصمیمگیریها
در خصوص توسع ه منطقه بر عهده ایــن نهاد میباشد و دولت
مــرکــزی تنها بــا تعیین سیاستهای کــان و ســرمــای ـهگــذاری در
بخش توسع ه زیرساختها نقش اندکی در برنامهریزی و اجرای
مستقیم برنامهها بر عهده دارد .بنابراین در چــارچــوب تعریف
شده ،با وجود تفاوتهای بنیادین در شیو ه برنامهریزی در سطح
منطقهای ،امکان رقابت مناطق وجــود دارد و از ایــن رهیافت،
مفهوم بــرنــامـهریــزی منطقهای در سطح منطق ه کــان شهری
معنا مییابد .ایــن امــر به واسط ه وا گ ــذاری قــدرت تصمیمگیری
به بخشهای پایینتر حکومتی فراهم شده اســت ،در حالی که
ً
ساختار مدیریتی و برنامهریزی کالن کشور عمال امکان وا گذاری
اختیار را فراهم نمیسازد .قدرت به شعب استانی حکومت مرکزی
انتقال یافته و این انتقال قدرت در حالی صورت میپذیرد که به
دلیل انتخاب استاندار ،فرماندار و شهردارها ب ه صــورت سلسله
مراتبی توسط دولت مرکزی (به صورت مستقیم و غیر مستقیم)
ً
عمال مسئوالن نهادهای ذیربط در جهت حفظ منافع مسئوالن
دولتی در مقایسه با منافع منطقهای اقدام خواهند نمود .عالوه بر
آن شوراهای شهری از قدرت کافی در تصمیمگیری برای حمایت
ً
از خواستههای منطقهای برخوردار نبوده و عمال مفهوم رقابت و از
این دریچه معنای منطقهگرایی رنگ میبازد.
ً
پژوهشهای داخلی عموما استاندار را به عنوان مدیر مجموعه
شهری پیشنهاد مینمایند .به نظر میرسد این رویکرد به دنبال
حفظ ساختار متمرکز در تصمیمگیری است .از اینرو در خصوص
تمایل چــانـهزنــی مــدیــر منطقه کــانشـهــری ب ــرای حفظ منافع
منطقهای در مقایسه با برنامههای ملی در نبود قدرتهای تأثیرگذار
و اهرمهای فشار محلی ابهام فراوانی وجود دارد .در مجموع بهنظر
میرسد تمامی پژوهشهای انجام شده در زمین ه تبیین و طرح
نظام مدیریت مجموعههای شهری و مناطق کالنشهری به درک
درستی در خصوص دامنه و وسعت تصمیمات منطقهای رسیدهاند
و به نوعی اید ه ایجاد یک نهاد برنامهریزی سطح منطقهای را در
سر داشتند اما در خصوص مفهوم برنامهریزی منطقهای دچار
غفلت بودهاند؛ زیرا این نوع از برنامهریزی بر اصل رقابت و منفعت
منطقهای در قالب یک دسته از ضوابط مورد قبول عام در سطح
ً
کشور استوار است .حال آنکه ساختار پیشنهادی عمال با پررنگ
کــردن نقش مستقیم و غیرمستقیم دولــت در تصمیمگیریها،
نگرش منطقهای را از محتوای برنامهها حــذف مینماید .عدم

وض ــوح ارتــبــاطــات مــیــان بخشی و ح ــوز ه تصمیمگیری و میزان
اختیارات هر سطح ،از عمدهترین مشکالت اغلب طر حهای داخلی
میباشد .مهمترین عامل در اجرای موفق برنامههای منطقهای،
تعریف دقیق و درست سطح و حوز ه اختیارات ،وظایف و ارتباطات
ن بخشهاست که امکان برنامهریزی یکپارچه ،جامع و قابل
میا 
اجرا را فراهم میسازد .در این رابطه خأل بزرگی در طر حهای داخلی
ب ه چشم مـیخــورد .در حقیقت تفرق عملکردی موجود و عدم
وضوح نحو ه ارتباطات میان بخشی ،مانع از همسویی برنامههای
بخشهای مختلف و در نهایت امکان مدیریت موفق رشد مناطق
کالنشهری بــه عــنــوان عمدهترین هــدف نهاد مدیریت منطقه
کالنشهری خواهد بود.
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 . 13نتیجهگیری
کلید موفقیت مطالعات تطبیقی ،انتخاب مقیاس و نمونههای
مطالعاتی مناسب اســت .بررسی محتوای عملکردی و فضایی
مجموعهشهری نشان از قرابت این مفهوم با منطقه کالنشهری
دارد .بنابراین بررسی تجربیات برنامهریزی و مدیریتی مناطق
کالنشهری در جهان با هدف الگوبرداری ساختاری و محتوایی،
میتواند مقیاس مناسبی برای انجام مطالعات بهشمار آید.
مــرور تجربیات سیدنی و تورنتو در زمین ه برنامهریزی منطقهای
نشان میدهد که موفقیت برنامههای منطقهای از طریق ایجاد
یک نهاد سطح منطقهای و انتقال قدرت تصمیمگیریهای کالن از
سطح ملی به سطح منطقهای محقق شده است .بررسی محتوای
پژوهشهای انجام شده در حــوز ه مدیریت مجموعه شهری در
ای���ران نشان میدهدکه طــرح مجموعه شهری تــهــران بــه دلیل
تعیین استاندار به عنوان مدیر مجموعه و عدم تدقیق ساختار
مدیریتی دچــار ضعف میباشد .طــرح پژوهشی نظام مدیریت
مجموعهشهری کشور نیز دو نارسایی عمده دارد :نخست دامنه
خدماترسانی نهاد مدیریت منطقه کالنشهری تدقیق نشده
است و دوم روابط میان بخشی نیز تدقیق نشده و در نتیجه ،طرح
بازنگری راهــبــردی نظام مدیریت منطقه کالنشهری تهران به
دلیل عدم تدوین یک نظام روشن تشکیالتی ،در پایان هیچ الگوی
مدونی را به عنوان نظام مطلوب مدیریت مجموعههای شهری
ارائه نمیکند.
بررسی ساختار برنامهریزی مناطق کالن شهری تورنتو و سیدنی و
مقایسه آن با تعاریف ،پژوهشها و برنامههای تدوین شده در زمینه
ی شهری دو دسته مشکالت را
مدیریت و برنامهریزی مجموعهها 
نمایان میسازد :مشکالت عام (مربوط به سطح کالن برنامهریزی
در کشور) و مشکالت در سطح منطقهای (ساختار برنامهریزی و
مدیریتی در سطح مجموعههای شهری).
ایــن پژوهش در راستای بهبود ساختار مدیریتی و برنامهریزی
مجموعههای شــهــری ،دو دســتــه "بــرنــام ـهریــزی _ ســاخــتــاری"و
"برنامهریزی _ مدیریتی" را پیشنهاد مینماید.
 .13.1پیشنهادهای ساختاری _ مدیریتی
 ایجاد یک نهاد مسئول منطقهای به عنوان نهاد مدیریت منطقهکالن شهری به صورت شورا و با حضور مستقیم نمایندگان شورای

شهر (با حق رای) با هدف حفظ منافع منطقهای در تصمیمات
نهایی.
 ایجاد یک نهاد همفکری در سطح وزارت کشور برای تصمیمگیریدر خصوص مسائل عام توسع ه مرتبط با مناطق کالنشهری با
هدف همسوسازی دوجانب ه برنامههای ملی و منطقهای ،از جمله
مسائل مربوط به استقرار آتی صنایع .در حال حاضر این تصمیمات
ً
مستقیما توسط نهادهای ملی تعیین میشود و تبعات فراوانی
بــرای مناطق به همراه دارد .گفتنی است که در سالهای اخیر
در کشور استرالیا نهاد یاد شده به عنوان یک نهاد همسوسازی در
تصمیمگیریهای کالن ایجاد شده است.
 تفویض کلی ه وظایف برنامهریزی و مدیریتی مناطق کالنشهریو مجموعههای شهری به نهاد مسئول منطقهای.
تصویب قوانین مورد نیاز در ارتباط با لزوم تبعیت شعب منطقهایوزارتــخــانـههــا از برنامهها و تصمیمات ش ــورای مدیریت منطقه
کالنشهری .تصویب این قوانین با هدف ایجاد هماهنگی و فراهم
کردن یک ضمانت اجرایی برای برنامههای مصوب نهاد منطقهای
توسط شعب منطقهای وزارتخانهها پیشنهاد شده است.
 ایــجــاد نــهــادهــای بــرنــام ـهریــزی زی ـرم ـنــط ـق ـهای بـ ــرای مناطقکالنشهری با وسعت زیــاد (مانند تهران) با هدف حفظ ماهیت
رقابتی بــرنــامـهریــزی در سطح درون منطقهای و حفظ منافع
شهرداریهای کوچک از طریق توافقات شکل گرفته در سطح
زیرمنطقهای.
 ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی با حضور نمایندگان شهرهادر نهادهای منطقهای و نمایندگانی از نهادهای منطقهای در
سطح نهاد مدیریت منطقه کالنشهری با هدف حفظ منافع و
خواستهای شهرداریها و اجتماعات کوچک.
 تغییر در قانون ایجاد نقاط شهری جدید .در حال حاضر تشخیصنقاط شهری جدید توسط وزارت کشور صورت میگیرد ،اما اضافه
ش ــدن یــک نقطه ش ـهــری در ســطــح مـجــمــوعــه ،ضـمــن تحمیل
هزینههای فراوان به دولت منطقهای ،میتواند بر تفرق سیاسی
منطقه بیفزاید .اضــافــه شــدن تبصرهای مبنی بــر لــزوم موافقت
نهاد منطقهای با اضافه شدن یک نقطه شهری جدید در سطح
مجموعه شهری میتواند به هماهنگی بیشتر منجر شود.
 . 13.2پیشنهادهای برنامه ریزی _ مدیریتی
 همزمانی برنامهریزی حملونقل ،مسکن و کاربری زمین بهعنوان ابزارهای اصلی مدیریت رشد .پیش شرط تحقق این امر،
ایجاد یکپارچگی مدیریتی در سطح منطقه از طریق ایجاد یک
دولت سطح منطقهای میباشد.
تمرکز طــر حهــای ساخت مسکن و ایجاد فرصتهای شغلی درشهرهای پیرامونی با هدف کاهش فشار وارده بر شهر بزرگتر و اصلی
مجموعه .در این زمینه میتوان به لزوم برنامهریزی سیاستهای
مسکن ،مشاغل و حملونقل در شهرهای اقماری با هدف کاهش
سفرهای آونگی و افزایش رقابتپذیری شهرهای پیرامونی اشاره کرد.
 تعریف کارکردهای ویژه برای شهرهای پیرامونی به عنوان مرا کزفرعی بر اساس پتانسیلها و توان بالقوه رقابتی شهرهای یاد شده
بــرای جذب جمعیت و مشاغل .سطحبندی هر یک ازشهرهای
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