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تحليل تقسيمات قلمرویی سازمانها و نهادهای خدماتی کالنشهر
تهران
جميله توکلینيا * ،مظفر صرافی ،2غالمرضا کاظميان ،3محمد شالی

4

 -2استادیار گروه جغرافياي انسانی ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -1دانشيار گروه جغرافياي انسانی ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -3استادیار گروه مدیریت دولتی ،شهري و کارآفرینی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 -4دانشجوي دکتري ،جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذیرش مقاله2313/21/11 :
تأیيد نهایی مقاله2314/1/21 :
چکيده
یکی از اصلیترین موانع فراروي مدیریت شهري کارآمد در کالنشهرها ،چندپارچگی مدیریت شهري و عدم هماهنگی
بين سازمانهاي خدماتی در عرصههاي تصميمگيري ،سياستگذاري ،برنامهریزي ،اجرا و نظارت در نبود دولت محلی
است .تقسيمات شهري متفاوت و ناهماهنگ بين سازمانها از نتایج و اشکال چندپارچگی مدیریت شهري به شمار
میرود .هدف از این پژوهش ،تحليل تقسيمات قلمرویی سازمانها و نهادهاي خدماتی کالنشهر تهران براي تحقق
مدیریت یکپارچه شهري است .بدین منظور ،با استفاده از روش توصيفی – تحليلی و با بهرهگيري از نرمافزار ،GIS
تقسيمات شهري سازمانهاي کالنشهر تهران به صورت منفرد و تطبيقی بررسی و تحليل شده است .یافتههاي پژوهش
نشان میدهد که با رشد و توسعه کالنشهر تهران هر کدام از سازمانها و نهادهاي خدماتی بر اساس ساختارهاي بخشی
و معيارهاي خاص خود بدون توجه به سایر نهادها ،شهر را به چند منطقه تقسيم کرده و تشکيالت خود را بر اساس این
مناطق سازماندهی و تقسيمبندي نمودهاند .این امر از یک سو موجب بروز مشکالتی در خدمات رسانی شهروندان شده
و از سوي دیگر به ناهماهنگی در سيستم مدیریت شهري ،ناپایداري ،تداخل عملکردي و صرف هزینههاي مضاعف در
مدیریت انجاميده است .بنابراین ،ضرورت اصالح و ارائه راهکاري براي اصالح ساختار مدیریت شهري کالنشهر تهران و
رسيدن به تقسيمات فضایی -عملکردي بهينه کامالً مشهود است .در این راستا ،تمهيدات و چگونگی مدیریت یکپارچه
شهري براي هماهنگ کردن اجزاي از همگسيخته و مستقل برنامهریزي و مدیریت شهري و کاستن از تفرق و تعدد
عوامل تصميمگير در تهران مطرح شده است .بر پایه الگوي پيشنهادي مدیریت یکپارچه شهري چهار اقدام؛
تمرکززدایی از قدرت و تشکيل حکومت محلی ،هماهنگی بين نهادي و سازمانی ،تقسيمات قلمرویی مشترک و تدوین
استراتژيهاي پایدار به منظور دستیابی به ساختار مدیریت یکپارچه شهري ضروري است.

واژههای کليدی :تفرق قلمرویی ،تقسيمات شهري ،مدیریت یکپارچه شهري و کالنشهر تهران.

* -نویسنده مسئول11211211191 :

Email: jaytavakoli@yahoo.com
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مقدمه
طرح مساله :کالنشهر تهران ،در یک قرن اخير
تحتتاثير نظم نوین جهانی ،با شتاب بسيار رشد

اقتصادي و کالبدي نگران کننده میباشد (چيما،
 .)2371امروزه این توافق وجود دارد که بيشتر

کرده است این رشد سریع سبب تحوالت و
تغييرات مهمی در شکل فضایی آن شده است .به
گونهاي که جمعيت آن از  247141نفر در سال

مشکالت شکل گرفته در شهرها ،بيش از آنکه در
ارتباط با رشد شهري باشد مربوط به ضعف و نبود
مدیریت و برنامهریزي توسعه شهري و منطقهاي

 2141به  1721731نفر در سال 2344و
 9244142نفر در سال  2311رسيده است .به
همراه رشد جمعيت مساحت شهر نيز از 11
کيلومترمربع در سال  2141به  291کيلومترمربع

است (کالرک .)1111 ،و با مدیریت و حکمروایی
شایسته بویژه در کشورهاي در حال توسعه،
کيفيت زندگی و استاندردهاي زندگی بهبود یافته
و توسعه پایدار تحقق مییابد (آريبيگبوال،

در سال  2344و  131کيلومترمربع در سال
 2311افزایش یافته است (امير احمدي2311 ،و
شهرداري تهران .)2312 ،طی این دوره در اثر
شهرنشينی شتابان رشد آن بر توسعهاش یا کميت
بر کيفيت پيشی گرفته؛ مشکالت زیست محيطی،
دوگانگی اقتصادي و ناهمگونیهاي فضایی در آنها
تشدید شده و مشکالت متعدد ناشی از افتراق
اجتماعی و فضایی ،پایداري شهر را مورد تهدید
قرار داده است؛ بدین ترتيب آینده این شهر داراي
اهميت ملی ،منطقهاي و جهانی ،در خطر است
(مرصوصی 2393 ،و صرافی .)2371 ،از سوي

 .)1122در واقع پایداري کالنشهرها در ارتباط
کاملی با سياستهاي مدیریت توسعه شهري در
کالنشهرهاست (بورگس.)1111 ،
یکی از اصلیترین موانع فراروي مدیریت شهري
بویژه کالنشهر تهران ،چندپارچگی مدیریت شهري
و عدم هماهنگی بين سازمانها در عرصه
سياستگذاري ،تصميمسازي ،برنامهریزي ،اجرا و
نظارت میباشد .با صدور فرمان مشروطيت در
سال  2194هجري قمري ،و تشکيل انجمنهاي
ایالتی و والیاتی و قانون بلدیه در سال 2191
نخستين گام جهت مشارکت شهروندان در اداره

دیگر ،کالنشهر تهران همانند سایر کالنشهرها
سهم و نقش کليدي در توسعه اقتصادي و
اجتماعی کشور داشته و عاملی تعيينکننده در
وضعيت اقتصادي آینده کشور به شمار میرود

امور شهر و مدیریت شهري به شيوه نوین برداشته
شد (علويتبار .)2391،پيش از انقالب مشروطه
قوانين مدون و مکتوبی در اداره شهرها وجود
نداشت و نظام سنتی متولی اداره امور بود (شيعه،

(صرافی 2377 ،و سازمان ملل .)1122 ،کالنشهر
تهران با کمتر از  22درصد جمعيت کشور 11
درصد توليد ناخالص داخلی کشور را به خود
اختصاص داده است (طرح جامع تهران.)2394 ،
بر پایه مطالعات عميق و روشنگر پژوهشگران
عرصه مدیریت شهري ،از شهرنشينی فراگير و در
حال رشد گریزي نيست و از طرف دیگر این رشد
همراه با ناپایداريهایی است ،که گزارشات این
ناپایداريها ،بخصوص از بُعد زیست محيطی،

 .)2391اما به علت عدم آگاهی ساختاري جامعه
ایران براي پذیرش الگوي دموکراتيک در جهت
تحقق خودگردانی و حکومت محلی ،زمينههاي
ایجاد نظام تمرکزگرایی رضاشاه را فراهم آورد.
قانون شهرداريهاي سال  2311تمامی عناصر
دموکراتيک قانون بلدیه را کنار زد و عناصر حضور
دولت مرکزي را پررنگ کرد (سعيدنيا .)2393 ،از
سال  2313تا  2347عالوه بر اصالح تدریجی
قوانين مربوط به شهرداریها و انجمن شهرها،
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عناصر و نهادهاي رسمی جدید براساس تصميمات
دولتهاي وقت به چرخه مدیریت شهري ایران
وارد شدند که به نوعی همگی به صورت مستقيم و
غيرمستقيم در مدیریت شهري ایران دخالت دارند.
این امر به ابهام در جایگاه شهرداريها در نظام

جمعيت ساکن در واحدهاي تقسيماتی خود
اشراف کامل ندارد .چنين مدیریتهاي ناهمگون
سياستگذاري ،برنامهریزي و خدماترسانی
هماهنگ و یکپارچه را با مشکل عدیدهاي روبرو
ساخته و باعث تقسيمبندیها و تصميمگيریها و

مدیریت شهري و همزیستی شهرداريها به عنوان
سازمان محلی ،افقی و فرابخشی با نظام اداراي
مرکزي ،عمودي و بخشی منجر شد .هر یک از این
سازمانها و وزارتخانهها و شعبههاي آنها به
صورت مستقل از یکدیگر فعاليت میکنند و در
موارد بیشماري به علت ناهماهنگی ،در کار
یکدیگر مداخله داشته و مشکالت و هزینههایی را

برنامهریزيهاي جداگانه و مستقل هر سازمان و
نهاد شهري شده ،که خود باعث ناپایداري،
ناهمگونی و صرف هزینههاي مضاعف در امر
مدیریت شهري میگردد .وجود تقسيمات و
مرزبنديهاي متفاوت بين سازمانها و نهادهاي
خدماتی کالنشهر تهران و مشکالت مدیریتی ناشی
از آن ،در کنار پراکندگی و تعدد نهادهاي موثر در

براي شهر و شهروندان به وجود میآورند .که از آن
به عنوان تفرق نهادي نام برده میشود .عالوه بر
تفرق نهادي ،با رشد و توسعه کالنشهر تهران هر
کدام از سازمانها و نهادهاي مدیریتی به منظور

مدیریت کالنشهر تهران از چالشهاي اصلی
دستيابی به توسعه پایدار میباشند.
مبانی نظری

از دیدگاه سيستمی شهر یک نظام پيچيده
اجتماعی-کالبدي است که از خرده نظامهاي
متعدد تشکيل شده است .کارایی و پویایی این
سيستم پيچيده به هماهنگی و تعادل در روابط
درون سيستمی و برون سيستمی آن وابسته است.
پيچيدگی سيستم مدیریت شهري از سویی نشئت
گرفته از تعدد عوامل و عناصر متعدد فعال و
تاثيرگذار بر آن است و از سوي دیگر تعدد حوزه
هاي علمی مرتبط با مدیریت شهري مانند
جغرافيا ،برنامه ریزي شهري ،اقتصاد ،علوم
اجتماعی و  ...است (مهدیزاده)2394 ،
تعدد و تنوع فزاینده کنشگران و سازمانهاي
مرتبط و موثر در مدیریت شهري به همراه تنوع
انگيزهها و منافع متفاوت و حتی متعارض آنها
براي مداخله و اعمال وظایف در محدوده شهر و
امور شهري باعث شده است تا چگونگی
سازماندهی و تقسيم کار کارآمد و اثر بخش و
معطوف به توسعه شهري و بهبود پایدار کيفيت
زندگی شهروندان به یکی از چالشهاي اساسی

بهرهبرداري صحيح و بهينه از امکانات موجود ،ارائه
خدمات بهتر و ایجاد تسهيالت الزم براي
شهروندان ،براساس معيارها و مالکهاي خاص
خود به تقسيمبندي شهر روي آوردهاند و شهر را
به چند منطقه تقسيم کرده و تشکيالت خود را
براساس این مناطق سازماندهی و تقسيمبندي
نمودهاند و مرزبندي مناطق هر یک با دیگري
متفاوت است که بعضی از مشکالت شهري نيز از
همين تفرق قلمروي و تقسيم بندیهاي متفاوت
شهري به وجود آمده است (براي نمونه شهرداري
 11منطقه ،شرکت مخابرات  7ناحيه ،شرکت
پست  9منطقه ،شرکت گاز  22منطقه ،شرکت
برق  4محدوده و آموزش پرورش  21منطقه و
اداره تامين اجتماعی  32شعبه و  .)...وجود
تقسيمات متفاوت از یک سو باعث سرگردانی
شهروندان در مراجعه به سازمانهاي مختلف اداري
میگردد .از سوي دیگر ،تحت چنين شرایطی هيچ
سازمانی نسبت به محدوده ،ظرفيت ،توانایی و
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نظامهاي مدیریت شهري معاصر تبدیل شود
(برکپور و اسدي .)2391 ،چالشی که نوع پاسخ
به آن می تواند تا حد زیادي تعيين کننده
مختصات ساختاري و عملکردي نظام یاد شده
باشد .روشن است که این پاسخ نمیتواند فارغ از

برخوردار شود؛ به عبارت دیگر شرایط و زمينههاي
متفرق اجتماعی و سياسی موجد و مقوم مدیریت
شهري متفرق خواهد بود .این همان چالشی
اساسی است که بسياري از نظامهاي مدیریت
شهري در حال توسعه و از جمله ایران به عنوان

شرایط و زمينههاي تاریخی ،اجتماعی و سياسی
جامعه مورد نظر باشد .در همين چهارچوب،
روشهاي عمده سازماندهی عناصر و کنشگران
مدیریت شهري را میتوان حول سه مفهوم و روش
اصلی خالصه کرد :تفرق ،وحدت ،و یکپاچگی.
محصول و بازتاب ساختاري این سه روش در
مدیریت شهري عبارت است از (کاظميان و

مصداق بارز این سبک دچار آن هستند .تقسيمات
شهري متفاوت و یا تفرق یکی از نتایج و اشکال
مدیریت شهري متفرق است .که تفرق به معناي
منطقهبندي شهري متفاوت سازمانهاي ذیربط
(نظير مناطق شهرداري ،شرکت برق ،سازمان آب،
شرکت گاز ،مخابرات و  )...در ارائه خدمات شهري
است که به دليل تعدد سازمانهاي ذیربط مذکور

همکاران:)2311 ،
 مدیریت شهري متفرق مدیریت شهري واحد -مدیریت شهري یکپارچه

و چگونگی تقسيم وظایف ارائه خدمات شهري
ميان آنها اتفاق میافتد .خالء قلمرویی و تداخل
قلمرویی نيز از نشانههاي تفرق قلمرویی است.
درک ناپایداريهاي ناشی از تفرق سبب شده است

مدیریت شهري متفرق ناظر بر ناهمسویی و تفرق
مناسبات عمودي (روابط مدیریت شهري با سطوح
باالتر حکومتی) و افقی (سازمانها و کنشگران
محلی و شهري) سازمانها و کنشگران مدیریت
شهري است .در این روش هر یک از کنشگران
بنابر سياستها ،برنامهها و اولویتهاي اجرایی و
عملياتی بخشی نگرانه و متمایز خود به مداخله در
امور شهري میپردازند و هماهنگی و تعاملهاي
ميان سازمانی معياري با اولویت درجه دوم براي
آنها فرض میشود .این سبک سازماندهی اگرچه به
طور متعارف در تعارض با توسعه شهري پایدار و
کيفيت زندگی مطلوب شهرنشينان قرار دارد ،اما
در شرایط سيطره ساختار قدرت متفرق اجتماعی،
اقتصادي و سياسی و حاکميت نظام مدیریتی

تا تالش براي همگرایی ،کلنگري و فراگيري همه
ابعاد ،کنشگران و فرایندهاي موثر بر حيات و
توسعه شهري به خصلت غالب در تالشها و
تحوالت نظري مدیریت شهري تبدیل شود .اما
تالش و واکنش یاد شده در مقابل تفرق ،متناسب
با ساخت و گرایش هاي قدرت حاکم دو پاسخ و
روش متفاوت را در پی داشته است :مدیریت
شهري واحد و مدیریت شهري یکپارچه .مدیریت
واحد شهري مفهومی است که در ازاي
کوچکسازي دولت و واگذاري وظایف جدید به
شهرداري مطرح شده است ،از اینرو نوعی تمرکز
فعاليتها در شهرداري در آن وجود دارد .این
رویکرد در پی اتخاذ نهاد واحد مدیریت شهري
میباشد که مستلزم ادغام همه سازمانهاي دخيل

بخشینگر و واگرا میتواند تضمين کننده منافع
کوتاه مدت و مقطعی بسياري از کنشگران رسمی
و غيررسمی اعم از مدیران ،فعاالن اقتصادي و
شهرنشينان باشد و از پشتيبانی جدي آنها

در مدیریت شهري در قالب یک مرکز فرماندهی
است .در کشور ما این اصطالح در راستاي اجراي
مفاد ماده  231قانون برنامه سوم و ماده 237
قانون برنامه چهارم توسعه با تکيه بر کاهش
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تصديگري دولت و واگذاري برخی از امور
دستگاههاي دولتی به شهرداريها مطرح شده
است .مدیریت شهري واحد ،راه حلی تمرکز طلب
و حداکثر تراکمزدا و برگرفته از الگوي قدرت یک
جانبه و متکی بر اصل وحدت فرماندهی براي

گسترده ،پيچيده و ميان بخشی روبرو نشده باشند؛
مانند ساختار بخشی وزارتخانهها ،که هر وزارت-
خانه تنها قسمتی از مشکل را که در حوزه وظایف
خودش است به عهده میگيرد و نشانههاي مشکل
را تنها از دید خود و راه حل آن را در درون خود

مشکل از هم گسيختگی است و بيشتر منطبق با
الگوي حکومت شهري است .اما مدیریت شهري
یکپارچه ،راه حلی تمرکززدایانه و مبتنی بر قدرت
چندجانبه و یکپارچه شده عناصر متکثر مدیریت
شهري و منطبق بر الگوي حکمروایی شهري است.
مرور تعاریف و کارکردهاي مدیریت شهري از دید
اندیشمندان مختلف در طی چند دهه اخير

جستجو میکند .بکارگيري چنين رویکرد بخشی
در مدیریت شهرها به معناي دادن پاسخی ساده
به طبيعت پيچيدة شهرها است .از این زمان
ضرورت بکارگيري دیدگاهی کلنگر و وسيع
متناسب با پيچيدگی مسائل شهري در مدیریت
شهري مطرح شد (مکگيل .)2119 ،چاکرابارتی
بکارگيري رویکرد سيستمی را در ارتقاي خدمات

(چاکرابارتی1112 ،؛ استيوارت1111 ،؛ مکگيل،
2119؛ استرن 2113 ،و بيکر  )2191به خوبی
تأکيد بر نگاه فراگير و دید وسيع نسبت به مسائل
شهري و اداره آن و ترجيح ساختارهاي یکپارچه

شهري و کيفيت زندگی شهري موثر میداند
(چاکرابارتی .)1112 ،اما مک گيل پا را از این
فراتر گذاشته و معتقد است تنها در صورت داشتن
نگاهی کلنگر و یکپارچه میتوان انتظار داشت که

بر ساختارهاي بخشی و پراکنده در مدیریت
شهري را نشان میدهد .در سالهاي اخير استفاده
از رویکرد سيستمی از حد یک امکان فراتر رفته و
به یک ضرورت تبدیل شده است .بيکر معتقد بود
که سازمانهایی که به صورت بخشی فعاليت
میکنند ،تنها تا زمانی موفق هستند که با مشکل

مدیریت شهري در عمل به موفقيت دست پيدا
کند .ابعاد مدیریت یکپارچه شهري شامل
یکپارچگی نهادي ،یکپارچگی قلمرویی و
یکپارچگی برنامهریزي و سياستگذاري است.
شکل  2ابعاد مدیریت شهري یکپارچه را نمایش
میدهد.
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شکل  :2چارچوب و فرایند سيستم مدیریت یکپارچه شهري

تقسيمات قلمرویی و مرزبندي هماهنگ بين
سازمانها و هماهنگی سازمانها در ارائه
زیرساختهاي شهري میباشد .یکپارچگی درون
سازمانی نيز توجه به ویژگیهاي اجتماعی،
اقتصادي ،طبيعی و کالبدي -فيزیکی در
تقسيمبندي کلی و زیرتقسيمات سازمانها و
نهادهاي دخيل در مدیریت شهري به ویژه سازمان
شهرداي میباشد.
یکپارچگی برنامهریزی و سياستگذاری :این نوع
یکپارچگی به معناي یکپارچگی عمودي برنامههاي
توسعه شهري و یکپارچگی افقی موضوعات توسعه
شهري (شامل توسعه اقتصادي ،اجتماعی و زیست
محيطی شهر و  )...و استفاده از ابزارها و روشهاي
برنامهریزي و مدیریت راهبردي است.
یکپارچگی عملکردی :این نوع یکپارچگی به
معناي دستيابی به توسعه متوازن و پایدار در
سياست شهري ،اقتصاد شهري ،اجتماع شهري،
فنّاوري شهري ،حقوق و قوانين شهري و محيط

یکپارچگی نهادی :یکپارچگی نهادي مستلزم سه
نوع هماهنگی سازمانی -نهادي است:
 -2هماهنگی افقی (بين عوامل و شعب سطوح
محلی مانند هماهنگی و همکاري ميان
سازمانهاي آب ،برق ،گاز و غيره با شهرداري)
 -1هماهنگی عمودي (فعاليتهاي مربوط به
چندین سطح حکومت و اداره مرتبط مانند
همکاري ميان استانداري ،فرمانداري ،شهرداري و
شوراي شهر)
 -3سازوکارهاي قانونی (جهت هماهنگی با
ساختارهاي جدید مدیریت یکپارچه شهر شامل
اعمال تغييرات و اصالحات به منظور اثر بخشی
بيشتر مدیریت شهري)
یکپارچگی قلمرویی :قلمروهاي مدیریت یکپارچه
شهري شامل یکپارچگی فضایی در شهر و منطقه
کالنشهري است .یکپارچگی قلمرویی شهري
شامل یکپارچگی بين سازمان و درون سازمانی
است .یکپارچگی بين سازمانی به معناي داشتن
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زیست شهري؛ به این ترتيب یکپارچگی مدیریت
شهري و یکپارچگی و پایداري توسعه شهري در
گرو توازن و توسعه یکپارچه ابعاد سهگانه باال و
تمام مولفههاي آن است .روشن است که خود
یکپارچگی مدیریت شهري ،نه هدف بلکه ابزاري

سازمانها و نهادهاي خدماتی کالنشهر تهران
است .اطالعات مورد نياز براي این پژوهش با
استفاده از روشهاي اسنادي و کتابخانهاي
گردآوري شد و با بهرهگيري از نرم افزار GIS
تقسيمات قلمرویی سازمانها به صورت منفرد و

براي مدیریت شهري براي تحقق شهر خوب است.
شهر خوب شهري است که رقابتیتر ،منصفانهتر و
پایدارتر باشد (وندایک 1111 ،و صرافی.)2399 ،

تطبيقی نمایش و تحليل شد.
نتایج
در یک نگاه کلی ،سازمانها و نهادهاي دخيل در
مدیریت شهري ایران را میتوان در نهادهاي
دولتی ،عمومی و غيردولتی طبقهبندي کرد .عناصر

مواد و روشها
روش پژوهش با توجه به ماهيت موضوع ،روش
توصيفی -تحليلی است .با توجه به اینکه مسائل
مرتبط با شهر و مدیریت شهري پيچيده بوده و
داراي جوانب مختلف میباشد .در پژوهش حاضر
شناسایی و تجزیه و تحليل مدیریت شهري و
تقسيمات قلمروي نهادهاي مدیریتی کالنشهر
تهران بر مبناي روش تحليل سيستمی انجام شده
است .استفاده از این روش شرایطی را فراهم
میآورد تا ضمن حفظ کلنگري و توجه به کليت
سيستم ،وظایف و جایگاه هر عنصر و روابط آنها
نيز بطور مشخص بررسی و تجزیه و تحليل شود.
محدوده مکانی پژوهش تقسيمات قلمرویی

اصلی و کليدي تصميمگيري ،سياستگذاري و
برنامهریزي مدیریت شهري ایران عبارتند از:
 وزارت کشور و واحدهاي تابعه آن ،شاملاستانداريها ،فرمانداريها و بخشداريها
از بخش دولتی
 وزارتخانهها و سازمانهاي مرکزي ادارات تابعهآنها در سطح استانی و شهرستانی از بخش دولتی
 شهرداري و شوراي شهر از بخش دولتی وعمومی
 شوراها و کميسيونهاي تخصصی از بخشدولتی و عمومی و غيردولتی (جدول .)2
نهادهای عمومی و غيردولتی :شهرداري و
نهادهاي زیر مجموعه شهرداري در این گروه قرار
میگيرند .نهادهاي زیرمجموعه شهرداري مانند
سازمان آتشنشانی و شرکت واحد اتوبوسرانی
داراي تقسيمات شهري مستقل از شهرداري
میباشند.
شهرداری :شهر تهران طی بازه زمانی  4/4قرن
اخير ( از سال  131خورشيدي تاکنون) ،تحوالتی

در یک نگاه کلی ،سازمانها و نهادهاي دخيل در
مدیریت شهري ایران را میتوان در نهادهاي
دولتی ،عمومی و غيردولتی طبقهبندي کرد.

گسترده و متنوع را در ساختار تقسيمات شهري
خود ،هم از بعد شکلی و هم از بعد محتوایی پشت
سر گذاشته است .بیشک یکی از عوامل مؤثر در
این زمينه ،افزایش جمعيت و گسترش سطح شهر

تقسيمات شهري سازمانها و نهادهاي مدیریتی در
کالنشهر تهران نيز بسيار متنوع و متناسب با
کارکرد نهاد مربوط میباشد ،به همين سبب
دستیابی به یک نظام طبقهبندي براي شناسایی و
بررسی آنها حایز اهميت است .در این راستا
ساختار اداري سياسی کشور به عنوان بستري
قانونی و مطمئن براي این امر برگزیده شده است.
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است .این دو عامل به ویژه در شهري چون تهران
که در مقاطعی از تاریخ با خيزشهایی ناگهانی
رشد جمعيت و افزایش سطح روبرو بوده و
همچنين با فقدان رویهاي معين در تعریف
تقسيمات شهري مواجه است ،ابعاد انکارناپذیر

حاضر از  11منطقه 213 ،ناحيه و  374محله
تشکيل شده است (شکل  .)1از اشکاالت تقسيمات
شهرداري تهران میتوان به عدم وضوح الزم در
مرز مناطق ،موقعيت نامناسب فضایی – کالبدي
مراکز منطقهاي ،عدم توازن جمعيتی در مناطق

دارد .شاهد این مدعا نيز افزایش جمعيت و سطح
شهر تهران در دورههاي کوتاه مدت به ميزان دو
برابر و تا چهار برابر میباشد .شهر تهران در حال

مختلف (اختالف  22برابري) و عدم توازن فرصت-
هاي شغلی (اختالف  17برابري) و  ...اشاره کرد
(جدول .)1

سطح

ملی

استانی

محلی

جدول  :2نهادها و سازمانهاي دخيل در مدیریت شهري ایران
وظيفه مدیریتی
نهاد  /سازمان
سياستگذاري و قانونگذاري
مجلس شوراي اسالمی
سياستگذاري و قانونگذاري
هئيت دولت
سياستگذاري و برنامهریزي فضایی
سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور
سياستگذاري و هماهنگی اقتصادي و بودجهریزي
شوراي عالی شهرسازي و معماري
سياستگذاري و هماهنگی فضایی -کالبدي
وزارت راه و شهرسازي
سياستگذاري و هماهنگی ،نظارت و مدیریت فضایی
وزارت کشور
سياستگذاري و هماهنگی ،نظارت و مدیریت فضایی
وزارتخانههاي بخش دولتی
سياستگذاري و هماهنگی ،نظارت و مدیریت فضایی
استانداري
سياستگذاري ،برنامهریزي فضایی -اقتصادي ،تخصيص
شوراي برنامهریزي و توسعه استان
بودجه
سياستگذاري برنامهریزي اقتصادي و بودجهریزي
سازمان مدیریت و برنامهریزي استان
برنامهریزي فضایی -کالبدي
اداره کل راه و شهرسازي استان
برنامهریزي فضایی و مدیریت فضایی
سازمان جهاد کشاورزي
سياستگذاري و هماهنگی ،نظارت و مدیریت فضایی
فرمانداريها
سياستگذاري و هماهنگی ،نظارت و مدیریت فضایی
شوراي اسالمی شهرستان
سياستگذاري ،برنامهریزي فضایی اقتصادي و هماهنگی
شوراي برنامهریزي شهرستان
مدیریت فضایی -کالبدي و اجرایی
ادارهها و ارگانهاي بخش دولتی
سياستگذاري و هماهنگی ،نظارت و مدیریت فضایی
شوراي اسالمی شهر و روستا
مدیریت فضایی -کالبدي و اجرایی
شهرداريها
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جدول  :1تغييرات ادواري تقسيمات شهري تهران

شکل  :1تقسيمات قلمرویی شهرداري تهران

سازمان آتشنشانی :سازمان آتشنشانی تهران تا
نيمه اول سال  2311داراي  4منطقه عملياتی و
 71ایستگاه بوده است .در حال حاضر تقسيمات
سازمان آتشنشانی تهران مشتمل بر  9منطقه و
بالغ بر  213ایستگاه است .حداقل ایستگاه در
مناطق عملياتی  24و حداکثر  11ایستگاه
میباشد .به ازاي هر  41هزار نفر یک ایستگاه

منطبق بر تقسيمات شهرداري تهران است .منطقه
 4با  719473نفر کم جمعيتترین منطقه و
منطقه  3با  2311747نفر پر جمعيتترین منطقه
آتشنشانی است.
سازمان اتوبوسرانی :شهر تهران در تقسيمات
شرکت واحد اتوبوسرانی به  21منطقه تقسيم شده
است که هریک داراي خطوطی هستند که به

احداث میشود .بنابراین سازمان آتشنشانی تهران
در حال حاضر به  11ایستگاه دیگر نياز دارد.
مناطق  1 ،4 ،1و  9سازمان آتش نشانی کمتر از
 22ایستگاه دارند .تقسيمات قلمرویی آتشنشانی

مناطق مختلف شهري پوشش میدهند.
نهادهای دولتی :نهادهاي دولتی ،سازمانهاي
وابسته به قواي سهگانه (مقننه ،مجریه و قضائيه)
را دربرمیگيرد که در ادامه بررسی شده است.
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انقالب و دماوند ،بزرگراه رسالت ،بزرگراه مدرس -
صدر ،جاده قدیم کرج ،خيابان شوش است.
شرکتهای پست و مخابرات :شرکتهاي پست و
مخابرات از وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات
داراي تقسيمات شهري در سطح شهر تهران

شرکتهای توزیع نيروی برق و آب و فاضالب:

شرکتهاي توزیع نيروي برق و آب و فاضالب از
وزارت نيرو با پژوهش حاضر در ارتباط مستقيم
قرار دارند .شهر تهران در تقسيمات شرکت توزیع
برق تهران در سال  2341به سه منطقه شمال،
جنوب و مرکزي تقسيم شده بود .از سال  2391به
 4محدوده جغرافيایی و  12منطقه بر پایه تعداد
مشترکين تقسيم شده است .محدوده جغرافيایی

هستند .شهر تهران در تقسيمات شرکت پست به
 9منطقه پستی تقسيم شده است .نامگذاري
مناطق پستی بر اساس دو رقم آغازین کدپستی
انجام شده است .مناطق پستی تهران از سال
 2319تاکنون به  9منطقه و با شمارههاي  22تا
 21تقسيم گردیده است .مناطق پستی تهران
عبارتند از :مناطق ،29 ،27 ،21 ،24 ،24 ،23 ،22

شمالغرب  11درصد ،شمالشرق  17درصد،
جنوبغرب  12درصد و جنوبشرق نيز  13درصد
مشترکين برق کالنشهر تهران را در خود جاي
داده است .در ميان مناطق نيز مولوي با 1/7
درصد کمترین و قدس با  1درصد بيشترین
مشترکين را دارند .شایان ذکر است که منطقه 11
تهران جزو نواحی تحت پوشش شرکت برق تهران
بزرگ نبوده به عنوان شهر ري و مستقل میباشد.

.21
مخابرات تهران در  7منطقه و  92مرکز مخابراتی،
با مجوز و پروانه فعـاليت از وزارت ارتباطـات و
فناوري اطالعات اداره میشود .از سال 2374

در زمان تاسيس شرکت آب و فاضالب تهران ،شهر
تهران بر اساس وسعت محدوده داراي یک منطقه
بوده است ،با افزایش جمعيت و مساحت به 4
منطقه شمال ،جنوب ،غرب ،شرق و مرکزي
تقسيمبندي گردید و در سال  2374شرکتهاي 7
گانه آب شهر تهران تشکيل شد .در حال حاضر
شهر تهران در تقسيمات شرکت آب و فاضالب به
 7منطقه و  11ناحيه تقسيم شده است .منطقه 3
با  224193انشعاب کمترین و منطقه  1با
 132114انشعاب بيشترین انشعابات آب را دارند.
ميان مناطق شرکت آب و فاضالب تهران از نظر
وسعت ،جمعيت و تعداد مشترکين تناسبی وجود
ندارد .شرکتهاي توزیع نيروي برق و آب و
فاضالب تقسيمات متفاوتی را نسبت به هم و
نسبت شهرداري دارند .بيشترین هماهنگی را با
شهرداري شرکت برق دارد .مرز مشترک ميان
تقسيمات قلمرویی شرکتهاي توزیع نيروي برق و
آب و فاضالب در رودخانه کن ،خيابان آزادي،

مناطق مخابراتی تهران با توجه به تعداد و تراکم
مشترکين و محدوده جغرافيایی ابتدا به  9و سپس
به  7منطقه بر اساس پيششمارههاي تلفن شهر
تهران تقسيم گردیده و تاکنون تغييري نيز نداشته
است .به غير از منطقه  9که  114117نفر
جمعيت دارد ،سایر مناطق مخابراتی شهر تهران
بيش از یک ميليون نفر جمعيت دارند .شایان ذکر
است که بين تقسيمات قلمرویی شرکت پست و
مخابرت نيز هيچگونه مرز مشترکی وجود ندارد.
شرکت گاز :شرکت گاز شهر تهران را به 22
منطقه گازرسانی تقسيم کرده است 7 .مورد از
مناطق گاز تهران با تقسيمات شهرداري انطباق
کامل دارند .در  4مورد مابقی مناطق  24و 12
شهرداري به ترتيب بين مناطق  3 ،9 ،7و 22
شرکت گاز تقسيم شدهاند .تقسيمات شرکت گاز از
نظر وسعت و جمعيت نامتناسب است به گونهاي
که مناطق  1 ،4و  7به تنهایی  44درصد جمعيت
و  34درصد مساحت شهر را دربر میگيرند.
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منطقه  22با  211471نفر کمجمعيتترین و
منطقه  4با  2431199نفر پرجمعيتترین منطقه
است.
سازمان آموزش و پرورش :شهر تهران در
تقسيمات سازمان آموزش و پرورش به  12منطقه

در منطقه  27و بخش کوچکی از کالنتري 213
در منطقه  1قرار دارد.
سازمان امور مالياتی شهر تهران :سازمان امور
مالياتی شهر تهران از وزارت امور اقتصادي و
دارایی ،شهر تهران را به  4محدوده جغرافيایی

تقسيم شده است .این مناطق منطبق بر مناطق
شهرداري تهران هستند .منطقه  11شهرداري جزء
مناطق آموزش و پرورش شهر تهران به حساب
نمیآید .شهر ري خود داراي  1ناحيه آموزش و
پرورش میباشد.
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران :اداره کل
ورزش و جوانان استان تهران از ادارات تابعه وزارت

(شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) تقسيم کرده
است .و هر منطقه تحت مدیریت کل مالياتهاي
آن منطقه اداره میشود .اداره کل امور مالياتی
شميرانات و شهرري خارج از تقسيمات سياسی
شهرستان تهران بوده و مناطق  2و  11شهرداري
تهران را شامل میشوند .تنها مرز مشترک با
تقسيمات شهرداري تهران در شمال مناطق  3و 4

ورزش و جوانان میباشد .در سطح مناطق  11گانه
و محدوده شهر تهران ،این اداره کل تهران را به 1
اداره (شميران ،شمال شرق ،شمال غرب ،جنوب
شرق ،جنوب غرب و شهر ري) تقسيم کرده است.

بر روي بزرگراه مدرس و صدر و بخشی از بزرگراه
چمران در غرب مناطق  3و  1است.
سازمان تامين اجتماعی :سازمان تأمين اجتماعی
تهران در ابتدا داراي یک اداره کل بود و با افزایش

تقسيمات اداره کل تربيت بدنی بر تقسيمات
مناطق 11گانه شهرداري تقریباً منطبق است.
نيروی انتظامی :در تقسيمات نيروي انتظامی ،شهر
تهران به  1سرکالنتري تقسيم شده است که به
ترتيب از شماره  2تا  1شمارهگذاري شدهاند .هر
یک از سرکالنتري ها ،بر مبناي وسعت ،جمعيت و
ميزان جرم حوزه خود را به چندین کالنتري
تقسيم کردهاند .شهر تهران در حال حاضر داراي
 11کالنتري است .بررسی حوزهها از نظر جمعيت
و مساحت حاکی از آنست که وسعت حوزههاي
کالنتريهاي شهر تهران از  3کيلومترمربع تا 72
کيلومترمربع ،و از لحاظ جمعيت نيز جمعيت
حوزهها از  4137نفر تا  199212نفر متغير است.
مرز تقسيمات نيروي انتظامی تفاوت ناچيزي با

جمعيت پایتخت و بيشتر شدن افراد تحت پوشش،
بدليل افزایش حجم کاري و تسریع در خدمات
رسانی به مراجعين در سال  2397به دو اداره کل
شرق و غرب تهران تقسيم شد .بعد از تقسيم این
سازمان به دو اداره کل بدليل ناهماهنگی بين دو
اداره کل و سليقهاي عمل کردن مدیران آنها و قرار
گرفتن سوابق برخی از بيمه شدگان در هر دو
حوزه مشکالت سازمان بيشتر شده است .این
سازمان داراي  32شعبه ( 24شعبه در غرب و 21
شعبه در شرق) در کل شهر تهران است که از این
ميان 11 ،شعبه داراي شمارهگذاري هستند و 1
شعبه شميران و شهرري به نام خوانده میشوند.
مالک تقسيمبندي سازمان تامين اجتماعی تراکم
مشمولين بيمه تامين اجتماعی و کارآفرینان

تقسيمات شهرداري تهران در مناطق  24 ،4 ،1و
 27دارد .نيمی از محدوده کالنتري  217در
منطقه  24و نيمی در منطقه  11شهرداري تهران
واقع شده است .بخش کوچکی از کالنتري 241

میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک :در تقسيمات سازمان
ثبت اسناد و امالک ،شهر تهران بر مبناي تعداد
پالکهاي ثبتی به  23منطقه تقسيم شده است.
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در قسمت غرب شهر و تاحدودي در شرق و
جنوب با تقسيمات شهرداري تهران یکسان است.
ولی در مرکز شمال و شمال شرق کامالً با
تقسيمات شهرداري و سایر سازمانها متفاوت است.

جنوب و شرق ،شمالغرب ،جنوبشرق ،غرب،
شهرري و شميران و  1دفتر نمایندگی اوقاف
(شمالشرق و جنوب-غرب) میباشد .که از طریق
آنها امور ثبتی و اوقافی خود را به انجام میرساند.
کميته امداد نيز شهر تهران را به  29منطقه

بهداشت و درمان و اورژانس از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با مطالعات حاضر در
ارتباط مستقيم قرار دارند .در حال حاضر

تقسيم کرده است .منطقه یک آن منطبق بر
مناطق 2و  ، 3منطقه غرب منطبق بر مناطق 12
و  11و منطقه مرکزي منطبق بر مناطق ،21 ،1
 22و  21شهرداري است .منطقه  24شهرداري نيز
در تقسيمات کميته امداد به دو منطقه  24و
 24/2تقسيم شده است .مرز تقسيمات و نام سایر
مناطق کميته امداد با تقسيمات شهرداري یکسان

میکنند .منطقه  11شهرداري تهران تحت پوشش
شبکه بهداشت و درمان شهرستان ري و منطقه 2
شهرداري تهران نيز تحت پوشش شبکه بهداشت و
درمان شهرستان شميرانات قرار دارد .تقسيمات و

است (شکل  3و .)4

شبکه بهداشت و درمان و اورژانس تهران:

شهرستان تهران داراي  4مرکز بهداشت و درمان
(شمال ،شمالغرب ،غرب ،جنوب و شرق) است.
که عالوه بر مناطق شهرداري تهران به نقاط
روستایی و شهري شهرستان نيز خدماترسانی

نتيجه گيری
از دیدگاه سيستمی شهر یک نظام پيچيده
اجتماعی-کالبدي است که از خردهنظامهاي
متعدد تشکيل شده است .کارایی و پویایی این
سيستم پيچيده به هماهنگی و تعادل در روابط
درون سيستمی و برون سيستمی آن وابسته است.
برررسی سيستم مدیریت شهري تهران بر مبناي
الگوي مدیریت یکپارچه حاکی از آنست که:
 نهادهایی که در حال حاضر در کالنشهر تهرانعهدهدار خدماترسانی به شهروندان میباشند هر
یک بنابر برنامههاي بخشی ،شرح وظایف ،مسائل

زیرتقسيمات بهداشت و درمان منطبق بر
تقسيمات شهرداري است .اورژانس نيز شهر تهران
را به  4ناحيه شمال ،جنوب ،غرب و شرق تقسيم
کرده است که منطبق بر تقسيمات شهرداري
تهران است.
سازمان ثبت احوال :سازمان ثبت احوال شهر
تهران داراي پنج منطقه (جنوب ،شمال ،غرب،
شرق و مرکزي) با تشکيالت اداري در سطح معاون
مدیر کل و هر یک داراي  3اداره است .تقسيمات
مناطق ثبت احوال نيز منطبق بر تقسيمات
شهرداري تهران است که عمدتا به جهت
هماهنگی با شهرداري تهران این منطقهبندي
انجام پذیرفته است .اداره ثبت احوال شهر ري
منطقه  11تهران را پوشش میدهد .منطقه 2
تهران نيز بخشی از منطقه تحت پوشش ثبت
احوال شميران را شامل میشود.
اداره کل اوقاف و امور خيریه و کميته امداد :اداره
اوقاف در سطح شهر تهران داراي  1منطقه شامل

اجرائی و فنی خود تقسيماتی را مد نظر قرار
دادهاند که با تقسيمات قلمرویی سازمانها متفاوت
است .مهمترین مشکالتی که در حال حاضر ناشی
از این تقسيمات چندگانه میباشد عدم تعادل در
ارائه خدمات و عدم هماهنگی دستگاههاي ذي
ربط میباشد.
 بعلت تعدد سازمانهاي مسئول در امر مدیریتشهري و تعدد وظایف آنها ،امروزه ناهماهنگیهاي
زیادي بين این سازمانها و مدیریت شهر به وجود
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ندارد.

آمده است و ارتباط بينابينی بين نهادها ،جهت
هماهنگی و تعادل در امر خدماترسانی وجود

شکل  :3تقسيمات قلمرویی سازمانها و نهادهاي خدماتی تهران
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شکل  :4انطباق تقسيمات قلمرویی سازمانها با تقسيمات شهرداري تهران
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 در حال حاضر هر یک از سازمانهاي مسئولمدیریت شهر با توجه به بخشنامهها و
دستورالعملهاي سازمان یا وزارتخانههاي ذیربط
به اعمال وظيفه در اداره شهر میپردازند این
مسأله منجر به برداشتهاي مختلف از مسائل

هم در وقت و هزینهها صرفهجویی شده و هم
طرحها با کيفيت و صحيح انجام میشود .بررسی
پایههاي نظري مدیریت یکپارچه شهري نشان
میدهد که هدف از طرح مبحث یکپارچگی در
حوزه مدیریت شهري ،ایجاد امکان غلبه بر

یکسان میگردد که نهایتاً منجر به سردرگمی
مراجعين میگردد.
 بعلت تعدد سازمانهاي مسئول مدیریت شهري،بسياري از وظایف به نحو احسن بين آنها تقسيم
نشده و همين امر باعث شده در بسياري از موارد
تداخل بين این سازمانها با شهرداري به وجود
آید که باعث موازيکاري ،دوبارهکاري ،ایجاد

ناهماهنگیها و تفرقهاي متعدد و رو به افزایش
موجود در شهر ،زندگی شهري و مدیریت شهري
است ،تفرقهایی که سرانجام ،عرصه زندگی در
شهر را براي شهروندان تنگ و محدود میکند.
نهایت و ایدهآل مدیریت یکپارچه شهري،
پيادهسازي نظم و هماهنگی در تعامالت متقابل
ميان شهروندان باهم ،شهروندان و مدیریت شهري

تشکيالت عریض و طویل دیوانی ،ایجاد اصطکاک
و ناهماهنگی در انجام وظایف و عدم
مسئوليتپذیري میگردد .بنابراین ،ضرورت اصالح
و ارائه راهکاري براي اصالح ساختار مدیریت

و عناصر ذیربط مدیریت شهري با یکدیگر به
منظور ارتقاي شاخصهاي زندگی مطلوب شهري
است.
چهار اقدام و مرحله اساسی در دستیابی به

شهري کالنشهر تهران و رسيدن به سازمان
فضایی -عملکردي بهينه کامالً محسوس است.
یک حس عمومی در بين نمایندگان حکومت ملی
و محلی وجود دارد که رویکرد فعلی سياستهاي
شهري براي مقابله با چالشهاي جدید شهرهاي
بزرگ مناسب نمیباشد (سازمان همکاري
اقتصادي و توسعه .)1117 ،یکی از این الگوهاي
مدیریتی که همواره بعنوان الگویی مطلوب و
کارآمد مدنظر سياستگذاران ،برنامهریزان،
قانونگذاران و مدیران شهري بوده است الگوي
مدیریت شهري یکپارچه میباشد .مدیریت
یکپارچه شهري به عنوان یکی از ضرورتهاي
امروزي در مدیریت شهرهاست ،زیرا مسائل شهرها
بصورت سيستماتيک و مرتبط هستند و مدیریت

ساختار مدیریت یکپارچه شهري وجود دارد:
در مرحله اول الزم است حرکت به سمت
تمرکززدایی از قدرت و سازمانهاي دولتی و
ساختارهاي بوروکراتيک و واگذاري اختيارات به
حکومتهاي محلی و مدیریت شهري انجام گيرد
این کار در کالنشهر تهران میتواند از طریق
ارتقاي جایگاه مدیریت شهري در ساختار کالن
اداره کشور آغاز شود.
مرحله دوم مرحلهاي است که طی آن
حکومتهاي محلی بعد از اخذ اختيارات الزم به
سازماندهی نهادها و سازمانهاي حوزه عملکرد
خود می پردازند و با ایجاد هماهنگی بين نهادي و
سازمانی موجبات ایجاد تعامالت در سطحی
گسترده فراهم میآورند ،وجود کميسيونهاي

آنها نيز باید در اختيار یک سازمان یا ارگان خاص
(همکاريهاي سایر سازمانهاي مرتبط و درگير)
باشد .با ایجاد مدیریت یکپارچه ،برنامهها و طرحها
بصورت یک دست و منظم انجام میشود ،یعنی

تخصصی زیر نظر شوراي شهر با حضور نمایندگانی
از سازمانهاي زیربط شهري مانند ارگانهاي
دولت و حکومتی و کارشناسان مورد نظر شهردار،
فضا و بستر مناسبی براي سياستگذاري و
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برنامهریزي یکپارچه فراهم میکند .در چنين
ساختاري الزم نيست که ارگانهاي دولتی
استقالل عمل خود را از دست بدهند یا در اجراي
برنامههاي خود زیر نظر شهرداري و شوراي شهر و
وابسته به آن عمل کند بلکه در چنين

با هم هماهنگ و یکپارچه شدند .تقسيمات
قلمرویی نهادها و سازمانها از طریق نمایندگان
آنها بررسی و سازماندهی شده و تقسيمات
قلمرویی یکپارچه و هماهنگ شکل میگيرد .در
گام آخر نيز تدوین استراتژيهاي پایدار مقدمه

کميسيونهایی برنامههاي هر ارگان زیر نظر
مدیریت شهري با طرح توسعه شهري هماهنگ
میشود .در مرحله سوم بعد از اینکه سازمانها و
نهادهاي مدیریت شهري از نظر عملکردي و نهادي

استقرار مدیریت یکپارچه شهري است که
زمينههاي حرکتهاي همسو و هماهنگ سازمانها
و نهادهاي مختلف را فراهم میآورد.
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