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ــتان «فيل» مولوى در ذهن تداعى  ــكل مى گيرد ناخواسته داس وقتي كه مفهوم مديريت يكپارچه در ذهن ش
مى شود. در سرزمينى كه هيچ شناختى از فيل نداشتند آن را شبانه آورده و وارد اتاقى كردند و سپس از عده اى 
خواستند كه با رفتن به آن جا فيل را لمس كرده و استنباط خود را بيان كنند. كسانى كه دم فيل را لمس كرده 
آن را به يك شلنگ تشبيه كرده؛ عده اى گوش فيل را دست كشيده آن را شبيه بادبزن، عده اى كمر فيل را لمس 
كرده و آن را شبيه يك تخت، عده اى پاهاى فيل را دست كشيده بودند و آن را شبيه ستون، عده اى خرطوم فيل 

را لمس كرده و آنرا شبيه يك ناودان مى پنداشتند و عده اى ... . 
قضيه  »مديريت يكپارچه شهرى» نيز در همين مفهوم و مقال جاى دارد. اگر قرار باشد شهر را با همان مفهومى كه 
از فيل برداشت شده «تكه تكه» و «ابعادى» بررسى و تحليل كنيم، استنباط حاصل همان خواهد شد كه از فيل 

شد ... .
به راستى مفهوم «مديريت يكپارچه شهرى» يعنى چه؟ شهر با كدام مفهوم؟ شهر در چه بعدى از ابعاد وجوديش 
معنا و مديريت مى شود؟ پيش از آن كه چنين مفهومى را توضيح دهم مقدمتاً بايد توضيحاتى را درباره مختصات 

تهران و ويژگى هاى آن بيان كنم.
همان طور كه پيشتر ذكر شد، تهران؛

 شهرى است كه قدمت و تاريخچه و بعد تاريخى آن بيش از جغرافيايش معنا و مفهوم داشته و دارد. 
 شهرى است كه «مقاومت» و ايستادگى «تاريخى» و «جغرافيايى» اش چه در برابر حوادث انسانى (تاريخ) و 

چه در برابر وقايع طبيعى سرلوحه و سرآمد بسيارى از كشورهاى جهان بوده است. 
 شهرى است كه مفهوم «متمركز» و «اقتدار ملى» را در خويش جاى داده است. 

 شهرى است كه روند اداره اش براى ساير نقاط ايران و حتى خاورميانه « پيام دهنده» و «اقتباس شونده» است. 
 شهرى است كه مفهوم «دو قطبى» بودن با همه ابعاد آن را در خويش جاى داده است.

 تهران شهرى است متراكم. به عبارتى يكى از متراكم ترين شهرهاى جهان در ابعاد گوناگون است. شهرى است 
با تراكم جمعيتى، بيكارى، شغلى، مهاجرتى، حادثه، ترافيك، آلودگى، ... و باالخره تراكم مديريتى.

از طرفى مفهوم توسعه پايدار به عنوان يك نياز اساسى (اگر نگويم اساسى ترين نياز شهر ) در واقع هنوز در اذهان 
مديران و مسئوالن ما به طور كامالً صحيح جا نيفتاده و استنباط نشده است و هنوز عده اى نمى دانند كه ضرورت 
درك اين مفهوم (كه امروزه از آن به عنوان يك پارادايم ياد مى شود) چقدر باالست، چراكه اين مفهوم از «مديريت 
يكپارچه شهرى» و به «مديريت يكپارچه شهرى» منتج شده و مى شود. بدون شك پيشتازى كالن شهرها از جمله 
تهران در تحقق توسعه ملى و برخوردارى آن ها از زيرساخت هاى مختلف تكنولوژى و ارتباطى به گونه اى شتاب گرفته 

كه ابعاد گوناگونى همچون پايدارى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را نيز به خود گرفته است. 
با توجه به ابعاد گسترده پارامترهاى تأثيرگذار در مديريت شهرهاى بزرگ، بايد اذعان كرد كه در عمل نهادهاى 
ــيدن اهداف توسعه در شهرها به ايفاى  ــاور و ديگران در به ثمر رس ــت گذار، مجرى، مش متعددى اعم از سياس
نقش مى پردازند. اين خصيصه همواره مديريت شهرها را با بحران « عدم يكپارچگى در مديريت و بروز تداخالت 
سياستى» روبه رو مي سازد كه نتيجه اين امر نيز چيزى جز اتالف هرچه بيشتر منابع و از هم گسيختگى مديريت 
شهرها نخواهد بود. بنابراين يكى از اهداف توسعه پايدار، تبيين و به كارگيرى «  سياست هايى همسو » و « فراگير» 
در جهت دستيابى به مديريت كارا و يكپارچه در كالن شهرها است كه اين امر مى تواند امكان تجربه زندگى با 

استانداردهاى باالى كيفيتى را براى شهروندان فراهم كند. 
ــوى « اصالح الگوى مصرف « را دارد چند سؤال را پيش روى  ــتگى و آمادگى حركت به س ملتى كه امروز شايس

خود مى بيند؛ 
 « مدل جامع توسعه پايدار در كالن شهر تهران» چيست ؟ نقش و جايگاه كليه ذى نفعان در عرصه هاى عمومى، 

دولتى و خصوصى در اين زمينه كدام است؟ 
 مفهوم، ضرورت و ابعاد توسعه پايدار در بسترهاى گوناگون مديريتى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و 

زيست محيطى چگونه تبيين مى شود. 
ــتيابى به يكپارچگى در  ــتراتژى هايى براى دس ــعه پايدار و تبيين الگوها و اس  نقش نهادهاى درگير در توس

ويژه نامه نهاد توسعه تهران، مجله اى اختصاصى براى مسايل 
شهر است كه به سفارش و پشتيبانى «نهاد برنامه ريزى توسعه 

شهرى تهران»  به ضميمه ماهنامه منظر منتشر مى شود. 
شهر، به مثابه پيشرفته ترين دستاورد تمدن انسان، آن چنان 
ــت.  در جامعه ايران،  ــده اس ــأن اوست شناخته نش كه ش
على رغم سنت پويا و عظيم شهرنشينى، اين نقيصه بيشتر 

چهره مى نمايد. 
ــالت  ــهرى تهران» كه رس ــعه ش ــاد برنامه ريزى توس «نه
ــهرى تهران را بر عهده دارد با  ــعه ش هدايت طرح هاى توس
ــئله، توسعه فرهنگ شهر  درك منطقى و واقع بينى از مس
ــهرى را در ميان فعاليت هاى خود  و گسترش مطالعات ش
برنامه ريزى كرده است. بومى ساختن مسئله شهر در جامعه 
ــب شرايط اجتماعى ما،  ــف راه حل هاى متناس ايران و كش
هدفى است كه از طريق رشد پژوهش ها و گسترش مطالعات 
علمى و نقد تجربه هاى جارى حاصل مى شود. ويژه نامه نهاد  

توسعه تهران در صدد است در اين زمينه گام بردارد. 
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سياست گذارى براى نيل به توسعه پايدار چيست؟
 موانع، محدوديت ها و چالش هاى پيش روى مديريت يكپارچه شهرى در ايران براى تحقق اهداف توسعه پايداركدام است؟

 سياست ها و برنامه ها در جهت ارتقاى مشاركت بخش خصوصى در حوزه مديريت شهرى چيست؟
 شيوه هاى جذب سرمايه گذارى و منابع درآمدى پايدار در توسعه پروژه هاى شهرى و نهايتاً ايجاد مديريت يكپارچه كدام است؟

 مشاركت شهروندان و تشكل هاى مردم نهاد (NGOS) در مديريت يكپارچه چگونه است؟ 
 به طوركلى همه سؤاالت فوق به يك سوال خالصه مى گردد؛

الزامات و نحوه اجرايى شدن مديريت يكپارچه شهرى چيست؟
طبعاً پاسخ به اين سؤال نيازمند امكان سنجى و شناخت الگوهاى نوين شهرسازى و نگرش نوين درآمدزايى و اشراف به برنامه ريزى شهرى در باالترين سطح 

از يك سو و از ديگر سو ورود منطقى به كشف معضالت مربوط به دو حوزه آسيب شناسى پروژه ها و برنامه هاى «سياستى» است. 
در واقع داستان فيل موالنا داستان چندپارگى مديريت شهرى در عرصه سياست گذارى، تصميم سازى، برنامه ريزى، هدايت و نظارت است. شهر سيستمى 
«باز» است كه ساختارهاى اين سيستم هر كدام داراى كاركردهاى خاص خود است. اين عملكردها و كاركردها در پيوستگى زمانى و مكانى (يعنى فضايى 
آن) در حال تغيير و تحول و همچنين در حال باز توليدند. در حالى كه بايد توجه شود كه «كل» سيستم شهر چيزى فراتر از «تمام اجزاء، ساختارها، كاركرد 
و عملكردهاى آن» است. يعنى چه؟ يعنى اگر ساختارها و عملكردهاى يك شهر از هم منفك و تجزيه شوند، پيوند «دوباره» آن ها ديگر عنوان سيستم شهر 
را ندارد. به عبارتى ساده تر، شهر يك سيستم «پويا» ست كه عملكردهاى ساختارهاى آن، پيوسته با هم تعامل دارند. براى تنظيم اين روابط ما نمى توانيم 

كاركردهاى مختلف شهر را به مديريت منفك و بدون ارتباط با هم بسپاريم و انتظار بهبود داشته باشيم. 
به عنوان مثال، در مديريت يكپارچه شهرى، رويكرد «عمومى» از الزامات مديريت يك شهر «پويا» است. بدين معنا كه تا چه حد مى توان از «افكار عمومى» و 
«توان مردم» براى اداره شهر بهره جست تا از اين رهگذر به واسطه اين ارتقاى معنوى (يعنى دخيل بودن مردم در اداره شهر) يك ارتقا «مادى» نيز صورت پذيرد. 
هنگامى ارتقاى «مادى» شهر پابرجاتر خواهد بود كه ارتقاى «معنوى» شهر استوار باقى بماند. وجهى از اين ارتقاى معنوى در شهر، حسن تعلق  خاطر به 
محيط زيست است. اين تعلق خاطر هرچه كه بيشتر باشد، شهــروند مى كوشد در نگهدارى شهــر خود كوشاتر ظاهر شود. اساسـاً عمده ترين دليل آن كه 
شهــرهاى توسعه يافته « زيبا » به نظر مى رسند در همين امر نهفته است. در اين گونه شهرها يك ارتقاى « معنوى » گسترش يافته است و از همين طريق 

يك شهروند تالش مى كند كه در توسعه محل زيست خودش فعال و كوشا ظاهر شود. 
بنابراين مديريت شهرى در تهران ( و اساساً ايران ) محتاج يك تطور عميق است. بدين معنا كه در عرصه مديريت شهرى يكى از اصلى ترين عناصر در 
يكپارچگى مديريت، لزوم «هم انديشى جمعى» ميان شهروندان و دخالت تام آنان در پروسه مديريتى شهر و آموزش مدنى، فرهنگى شهروندان براى حضورى 

جدى تر و صميمى تر در اين عرصه است.
تعامل بخش هاى اصلى مديريت يكپارچه شهرى

بنابراين مديريت يكپارچه يعنى چه؟ يعنى يكپارچگى انديشه و برنامه ريزى مديران شهرى، يعنى كاركرد مجموعه مديران و برنامه ريزانى كه «نظام مند» شده 
و براى هر رويكرد شهرى، ورودى ها (INPUT) و خروجى ها (OUTPUT) مشخص و «هماهنگى» را تعريف و تعيين نموده اند. 

در واقع «داده هاى» اين سيستم نظام مند، خواسته هاى شهروندان و دولت است و «ستاده هاى» آن كه طى فرايندى از «برنامه ريزى، طرح و اجرا» به دست 
مى آيد، توسعه كميت و كيفيت زندگى شهرى است. به همين دليل است كه تأكيد دارم بر اين حقيقت كه مديريت شهرى كارامد، نيازمند چيزى بيشتر از 
شايستگى هاى صرفاً فنى و مديريتى است، چرا كه در اين مفهوم، مديريت شهرى پيش از آن كه عملكردى از جنس «فنى» باشد عملى «سياستى» است و 

پيش از آن كه در محدوده متخصصان فنى باشد در حيطه دخالت سياست گذاران است.
بنابراين بايد توجه داشت مادامى كه؛

 «ماهيت» مديريت شهرى از جنس دموكراسى و دخالت فعال شهروندان نباشد. 
 رابطه مدنيت انسان ها و مديريت آن ها، مفهوم نباشد. 

 مديران شهرى، نمايندگان شهروندان نباشند. 
 مبناى جذب مديران، افزايش ظرفيت نظام پاسخگويى به تقاضاهاى فزاينده مردم نباشد. 

 روحيه و نگرش كاريزماتيك در مديران غالب باشد.
 مديريت شهرى با هر سه موضوع قانون گذارى، سياست گذارى و اجرا توأمان درگير نباشند. 

 همبستگى مفهومى بااليى ميان سياست هاى حكومتى و هويت سياسى ادارى مديريت شهرى برقرار نباشد. 
 فرايند تصميم سازى و تصميم گيرى ، مبتنى بر ارائه توصيه هاى تكنيكى و فنى نباشد. 

 روش شناسى مؤثر و كارامدى در « نوع مديريت » و « برنامه ريزى استراتژيك » صورت نگرفته باشد.
 تفكر « توسعه همه جانبه » و « رفاه شهروندان » خميرمايه اصلى برنامه ريزى نباشد. 

 ماهيت مديريت شهرى چند عملكردى و چند رويكردى و چندسطحى نباشد. 
 راهبردهاى « توان بخشى »، راهبردهاى « سامان دهى » و راهبردهاى بسيج كليه منابع توسعه شهرى تعيين نشده باشد. 

 تناسب وظايف با امكانات و توانايى ها بررسى نشده باشد. 
سخن گفتن از «مديريت يكپارچه شهرى» مفهومى معنايى و ارزشى و جامع را در خود نخواهد داشت و نگاه همان نگاهى است كه به اعضاي فيل به طور 

جداگانه شده و مفهومى مضحك را در تعريف «فيل» بيان مى كند. 


