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 چکیده

وان فضاهای احاطه کننده پیرامون شهر و طی فرآیند شهر گرایی؛ تکوین یافته و توسعه مناطق کالنشهری را مناطق پیراشهری به عن

عملکردی  –از این رو ضروری است با اتکا به مفاهیم و روشهای ناظر بر مدیریت شهری یکپارچه فضایی . اند دادهتحت تأثیر قرار 

بر همین اساس این مقاله ضمن . وسعه پایدار مناطق پیراشهری گام برداشتبه عنوان الگوی مناسب و مؤثر، در جهت مدیریت ت

 22آن؛ به بررسی، باز کاوی و ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه شهری منطقه  یامدهایپمطالعه و بررسی مفهوم پیراشهری و 

خبرگان حوزه مدیریت شهری و آشنا به برای این هدف با استفاده از تکنیک دلفی و ایجاد یک پنل از متخصصین و . پرداخته است

شرایط قلمرو مکانی پژوهش؛ بررسی و شناخت ذینفعان و کنشگران مدیریتی منطقه، تعیین و تفکیک جایگاه ساختاری و 

عملکردی آنان، تشخیص نوع روابط و همکاری و تعامل آنها با یکدیگر در شرایط فعلی و مطلوب انجام و در نهایت مدل 

بدین ترتیب که ضمن بررسی و شناسایی نهادهای دارای نقش و اقتدار در مدیریت این . مدیریت این منطقه ارائه شدپیشنهادی برای 

همچنین با . منطقه، مثلت شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظامی به عنوان مثلث مسلط مدیریت منطقه شناسایی شدند

، بازندگان و (سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و پشتیبانی گانه 5 یاه نقشاز میان )دقیق هر نهاد  یها نقشتشخیص 

همکاری، )و نحوه ارتباط مناسب ( افقی یا عمودی)برندگان منطقه از دیدگاه پنلیست ها شناسایی و شکل بهینه روابط آنها 

مکانیسم در وضعیت فعلی مدیریت این  در نهایت ایجاد یک شورای راهبردی بهترین. بررسی گردید ها آن( هماهنگی و همیاری

 .منطقه پیراشهری معرفی گردید و با تشریح کارکردها و ساختار، یک مدل مدیریتی پیراشهری برای این منطقه پیشنهاد گردید

 تهران 22مدیریت شهری، مناطق پیراشهری، ذی نفعان و کنشگران، منطقه : واژگان کلیدی

                                                                                                                                                               
 kazemian1344@gmail.com( نویسنده مسئول) -2
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 مقدمه

این  که گاه کنند یماقتصادی رقابت  اجتماعی، فرهنگی، یها یگذارمستعد و سرمایه  برای جذب افراد شهرهاامروزه 

اقتصادی محلی و نیروهای پیشران جهانی موجب پدیدار گشتن –تحت تأثیر شرایط اجتماعی »رقابت و پویایی 

 (2932ران؛دانشپور و دیگ)«گردد یمقلمروهای فضایی و اشکال سکونتی گوناگون در محیط پیرامون کالنشهرها 

در همین راستا، نواحی پیراشهری، فضایی هستند که با رشد سریع اجتماعی و وابستگی متقابل بین منابع طبیعی، 

و به عنوان فضایی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شناخته  باشند یمشهری همراه  یندهایفرآکشاورزی و 

و  ها تیمحدودکه در آن،  شوند یممکمل قلمداد  ی هیناحنواحی پیراشهری به عنوان »به عبارت دیگر . شوند یم

شهری در چنین نواحی  یندهایفرآمتقابل بین منابع طبیعی، کشاورزی، و  یوابستگ .شود یمفرصتهای زیادی مشاهده 

. نمایانگر آن است که مکمل بودن، جدا از رقابت نیست این وابستگی باعث ایجاد محیطی رقابتی خواهد شد

و  0229)«که بین نیاز به مسکن افراد کم در آمد و نیاز عمومی به حفظ محیط زیست وجود دارد همچون تضادهایی

Adell.) 

با گسترش کالنشهرها و پیدایش مناطق کالنشهری در کشورهای توسعه یافته و بویژه کمتر توسعه یافته، نواحی 

ر همین اساس با گسترش پیراشهری در ب. اند داشتهپیراشهری در معرض بیشترین میزان تحوالت و دگرگونی قرار 

به بیان دیگر . آن را داشت ی برنامهکالنشهرهایی چون تهران؛ باید انتظار پیامدهای منفی ناشی از گسترش بی  ی هاله

خرید و فروش زمین و واسطه )پیشروی تهران در محیط پیراشهری آن تحت شرایط سوداگری کنترل نشده زمین 

بلکه در  شود یمو کارهای هدایت نظام مند آن؛ نه تنها موجب انحطاط زیست محیطی و فقدان الگو و ساز( گری

کل  اجتماعی، اقتصادی و امنیتی توسعه یها مؤلفهو دور اندیشی های الزم، گریبانگیر تمام ابعاد و  غیاب پیش نگری

 .کالنشهر و منطقه کالنشهری تهران خواهد شد

تماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی گسترش و توسعه اج یها چالشبر این مبنا و با توجه به 

چنین بیان کرد که برای ارتقای کیفیت در شهرهایی همچون تهران، ضروری است که به  توان یمکالنشهرهای ایران، 

را چرا که اگر مناطق پیراشهری، به درستی مدیریت نشوند، شهر . مدیریت مناطق پیراشهری، بیش از پیش توجه شود

به عنوان یک نظام هوشمند، زنده، خبره و آگاهی بخش راهبری و سکانداری کرد و از سوی دیگر،  توان ینم

 .شهروندانش قادر نخواهند بود به تولید و باز تولید محصوالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بپردازند

ی بارز در کالنشهر تهران نیاز به یک مدیریت شهرداری تهران به عنوان یک منطقه پیراشهر 00مدیریت شهری منطقه 

چرا که در حال حاضر و با توجه به فقدان چنین مدیریتی، هر سازمانی بدون هماهنگی با  .شهری دارد ی کپارچهی

اضافی، کیفیت پایین فضاها و  یها نهیهزموازی کاری، »این موضوع باعث . برد یمسازمان مرجع کار خود را پیش 

و طرحهای شهری، محیطی نا امن جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی  ها پروژهتحقق پذیری  محیط شهری، عدم

و عدم اختیارات  ها یشهرداراین مشکالت ریشه در مشخص نبودن جایگاه . و نارضایتی شهروندان گردیده است

 (.2931آخوندی و دیگران؛)«کافی برای شهرداران و شورای شهر به عنوان یک نهاد مردمی دارد

همین راستا، این نوشتار سعی دارد تا ضمن مطالعه و بررسی مفهوم پیراشهری و پیامدهای توسعه مناطق  در

کالنشهر تهران به عنوان یک منطقه  00شهری و با تأکید بر منطقه  ی کپارچهیپیراشهری و نیز بازکاوی مدیریت 
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جایگاه و ارتباط تمامی ذی نفعان نهادی در  پیراشهری؛ نیاز به یک نظام یکپارچه مدیریت منطقه پیراشهری و نقش و

 .نماید ارائه 00 ی منطقهو الگوی پیشنهادی را در این خصوص برای  آن را تبیین

پایدار شهری، به معنای دستیابی به پایداری در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی؛ نیازمند  ی توسعه

شهری است، در حالی که در  ی کپارچهیی و نیز اعمال یک مدیریت فراروی مناطق پیراشهر یها چالشپیشگیری از 

مدیریت شهری؛ غالباً به دور از مردم و سازمانهای غیر دولتی و بخش خصوصی، طرح، تبیین و  یها استیسایران، 

دی بر این مبنا، نهادهای محلی قدرت کمی دارند و در چنین شرایطی باید اذعان داشت که توانمن. شوند یمتدوین 

مناطق پیراشهری، به  ی توسعهرشد سریع شهری بخصوص  یها یازمندینبرای تصمیم گیری پایه و مؤثر هماهنگ با 

در همین راستا نیز به دلیل فقدان نظام مدیریت یکپارچه، مشارکتی و استراتژیک شهری . فراموشی سپرده شده است

 .هداف توسعه ناکارآمدتر استو فقدان حکمروایی خوب شهری، تقسیم منابع، بودجه ریزی و ا

را از جهت  یا آشفتهسازمان مداخله گر در سطح شهر تهران در کنار شهرداری تهران، وضعیت  ها ده امروزه حضور

خدمات بوجود آورده است و در واقع مدیریت کالنشهر تهران را بیش از پیش  ی ارائههماهنگی در انجام وظایف و 

هران از زیر ساختهای مناسبی برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری برخوردار در حالی که ت. دشوار ساخته است

پیراشهری و مفصلی؛ مشکالت و مسائل مدیریتی این منطقه  یا منطقهبه عنوان  00نیست، روند توسعه منطقه 

 :پیراشهری را به دالیل زیر مضاعف ساخته است

ر، پروژه تفریحی هزار و یک شهر، دریاچه مصنوعی تفریحی نظی –این منطقه مسؤولیت ارائه خدمات گردشگری  -2

اعتباری، بیمه، حسابرسی، –چیتگر و مراکز خرید ویژه و همچنین خدمات پیشرفته پشتیبان تولید نظیر خدمات مالی 

، تجارت الکترونیک، معماری و ساختمان و بیمارستان تخصصی مغز و یا حرفهبازاریابی، تبلیغات، حقوقی، مشاوره 

 .برای ساکنان شهر تهران بر عهده دارد اعصاب را

با  ها آنزیستی چون کرج، شهر قدس شهریار، گرمدره ومانند  یها مجتمعبه واسطه همجواری با استان البرز و -0

تقاضای خدماتی ساکنان این شهرها نیز مواجه است و از همین رو بعنوان یک عنصر از منطقه کالنشهری تهران 

 .دینما یمنقشی فعال ایفا 

 .باشد یمخدماتی ساکنان منطقه را پذیرا  یها سرانههمچنین مسئولیت ارائه -9

سؤال اساسی اینجاست که مدیریت این منطقه، از چه ساختار و کارکردهایی باید برخوردار باشد تا بتواند از عهده 

 محول شده به این منطقه برآید؟ یها تیمأمور

 :هش عبارتند ازدر همین چارچوب سوالهای پیش روی این پژو

 کدامند؟ 00کنشگران و ذی نفعان تأثیر گذار در نظام مدیریت و سیاستگذاری منطقه -2

 نقش هر یک از این کنشگران و ذی نفعان در توسعه شهری این منطقه چیست؟ -0

 چگونه است؟ 00نحوه همکاری یا رقابت بین کنشگران و ذی نفعان مدیریت منطقه پیراشهری  -9

 دارد؟ ییها یژگیو چه و کدام است 00 پیراشهری منطقه یشهر تیریمد نظام سبمنا یالگو -4
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 مبانی نظری

 مدیریت و مدیریت شهری -

از این میان،  اند دادهکه همگی وجه مشترکی از موضوع را مد نظر قرار  از مدیریت تعاریف مختلفی ارائه شده است

 :باشند یمتعاریف ذیل، از جامعیت بیشتری برخوردار 

که اهداف  ردیگ یمآنها را به کار  یا گونهمدیریت یعنی فرآیندی که عناصر گروه را هماهنگ و ترکیب کند یا به »

بدین ترتیب زمینه برای استفاده از بهترین خدمات هر فرد به منظور رسیدن به اهداف گروهی . سازمانی حاصل گردد

 :به بیان دیگر(. 2939رضاییان؛)«دیآ یمفراهم 

بکارگیری مؤثر و کار آمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و  ندیفرآ مدیریت،» .2

 .امکانات، هدایت و کنترل است

 .مدیریت یک فرآیند است .0

 (2939همان،)«مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیالت انسانی است .9

شهر را  یها تیفعالای شهر برنامه ریزی کند، شهری باید بر تیریمد .در همین چارچوب و تعریف کلی از مدیریت؛

سازمان دهد، بر فعالیتهای انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام بهینه امور، انگیزش الزم را در سازمان مدیریت 

 .شهری و سایر سازمانها و شهروندان ایجاد نماید

ابی راهبردهای جامع با کمک کنشگران مدیریت شهری، فرآیند توسعه، اجرا، هماهنگی و ارزی»گفت که  توان یم

لحاظ شده باشد و در چارچوب سیاستهای  بخش خصوصی و نظریات شهروندان اهداف شهری است که در آنها،

کاظمیان )« توسعه پایدار شهری قرار داشته باشد یها لیپتانستعریف شده در سطوح باالتر حکومت برای دستیابی به 

 (.2930و دیگران؛

حول سه مفهوم و روش اصلی ذیل  توان یمسازماندهی عناصر و کنشگران مدیریت شهری را  ی عمده یها روش

 .و یکپارچگی وحدت ،تفرق :خالصه کرد

 «مدیریت شهری متفرق؛ 

 مدیریت شهری واحد؛ 

  (212ص  همان،)«مدیریت شهری یکپارچه 

روابط مدیریت شهری با سطوح منظور )مدیریت شهری متفرق، بیشتر ناظر بر ناهمسویی و تفرق مناسبات عمودی 

و مدیریت شهری واحد نیز راه حلی تمرکز طلب و حداکثر تراکم زدا و بر گرفته از الگوی  است( باالتر حکومتی

اما مدیریت شهری یکپارچه . بر وحدت فرماندهی برای مشکل از هم کسیختگی است قدرت یکجانبه است که متکی

رت چند جانبه و یکپارچه شده عناصر مدیریت شهری و منطبق بر الگوی همانا راه حل تمرکز زدا و مبتنی بر قد

 .حکمروایی شهری است

-9دیدگاه اجتماع گرایی؛ -0؛(نهادی)یکپارچگی درون سازمانی -2همچنین در ابعاد مدیریت یکپارچه شهری؛ 

 .دیدگاه هم افزایی مد نظر قرار دارد-5 دیدگاه نهادی و-4دیدگاه شبکه؛ 
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 :ریت شهریمدی یها چالش -

افزایش سریع جمعیت توأم با گسترش شهرنشینی و شهری شدن جهان، مشکالت فراوانی در کشورهای مختلف، 

که مدیریت شهری با دو دسته عمده  رسد یمبه طور کلی به نظر . بویژه کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است

 .شوند یم یا هیرومحتوایی و  یها چالشروبه روستکه شامل  ها چالشاز 

مسائل و مشکالتی مانند اسکان غیر رسمی، گسترش بخش غیر رسمی شهر، خدمات شهری نامناسب و کمبود 

در زمره چالشهای موضوعی و  توان یم، شود یمشهرنشینی شتابان یاد  یها چالشبهداشت که از آنها به عنوان 

، در این شود یمیدگاه شهرداری طبقه بندی همچنین غالب مسائل و مشکالتی که از د. محتوایی شهر دسته بندی کرد

اگرچه مسائلی ناملموس  شوند یمکه به نظام برنامه ریزی و اداره شهر مربوط  یا هیرو یها چالش. ردیگ یمدسته قرار 

، زیرا آنها بوجود آورنده و ندیآ یماز مسائل محتوایی و آشکار شهر به شمار  تر یادیبنو پنهان هستند اما مهمتر و 

مختلف اداره شهر،  یها بخشضعف توان نهادی شهرها، جداافتادگی و تفرق . د کننده مسائل محتوایی هستندتشدی

کمبود انگیزه و ابتکار در ایجاد تحوالت اساسی در شهر، مقاومت در برابر دگرگونی و روابط نامناسب میان حکومت 

تحول اساسی در شهر و کاهش مسائل  هرگونه. هستند ها چالشمحلی و شهری، از جمله این  یها تیریمدو 

برک پور و )برنامه ریزی و مدیریت شهری است  یها نظامموضوعی آن منوط به اصالحات اساسی در رویکردها و 

 (.91-41: 2933اسدی، 
 ی مدیریت شهریها چالشوظایف و :  جدول 

 ها چالش وظایف عنوان رسته

 یساختار

 (یا هیرو)

 ری و هدایت، نظارت و کنترلبرنامه ریزی، سازماندهی، رهب

منابع،  نیتأمو تقسیم کار میان نهادهای مجری،  ها تیفعالتهیه برنامه زمانی برای 

به پول، مواد، تجهیزات، نیروی انسانی، تجهیزات فیزیکی و  ها تیفعالدستیابی 

نهادها برای تداوم در ارائه خدمات، عملیات، شامل ارائه خدمات در تاسیسات 

 ادهای ایجاد شده با بهره گیری از منابعفیزیکی و نه

ی ها بخشضعف توان نهادی شهرها، جداافتادگی و تفرق 

مختلف اداره شهر، کمبود انگیزه و ابتکار در ایجاد تحوالت 

اساسی در شهر، مقاومت در برابر دگرگونی و روابط نامناسب 

 ی محلی و شهریها تیریمدمیان حکومت و 

 یکارکرد

 (محتوایی)

ی درمانی، حمل و ها مراقبتآب شرب، فاضالب، آتش نشانی، بهداشت و  نیتأم

 نقل و روشنایی معابر؛

 

اسکان غیر رسمی، گسترش بخش غیر رسمی شهر، خدمات 

 شهری نامناسب و کمبود بهداشت

استنتاج کلی 

 پژوهشگر

، زیرا آنها بوجود آورنده و باشند یمآشکار شهر به شمار  از مسائل محتوایی و تر یادیبنی پنهان و ناملموس مهمتر و ا هیرومشکالت ساختاری یا 

 .باعث ایجاد حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار شود تواند یمشاید توجه به همین مسائل ساختاری . تشدید کننده مسائل محتوایی هستند

 (2933؛ برک پور و اسدی، 2930کاظمیان، ایمانی و دیگران، )از با اقتباس  نگارندگان :منبع

 پیراشهری یها مؤلفهمفهوم و  -

 32 ی دههدر « پیراشهر» ی واژه، 0221در سال  (OECD)اقتصادی  یها یهمکار ی توسعهبنابر تعریف سازمان 

این سازمان برای این مناطق، . عمومی شده و مورد کاربرد وسیع قرار گرفته است ی عرصه، در اروپا وارد یالدیم

 .، مناطقی که به معنای سنتی نه کامالً شهری هستند نه کامالً روستاییبرد یمبه کار  را« مناطق خاکستری»اصطالح 

، از کند یمباید اذعان داشت که پیراشهر ها واجد شرایط خاصی هستند که آنها را از مناطق شهری و روستایی متمایز 

، رشد سریع ولی بدون مسکونی و تجاری شهری و کاهش فعالیتهای روستایی یها یکاربرجمله شتاب گسترش 

 .برنامه با خدمات رسانی زیر ساختی ناکافی، ساکنانی با در آمد کم و متوسط و رشد بازارهای دادوستد
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؟ باید گفت که معموالً این مناطق در مجاورت فضاهای شهری و به گردند یماما اینکه چرا مناطق پیراشهری ایجاد 

پیراشهری  ی دهیپدبه عبارت دیگر، . شوند یمشهری، پدیدار  اختهایشهر نظیر زیر س یها یژگیودلیل ناکافی بودن 

 :حاصل پیشروی شهرها به سوی محیط پیرامون موجود است

پیوستار پیشروی شهر تا جایی که از میزان اثر گذاری شهر بر روستا و طبیعت کاسته و اثرات شهری دیگر پدیدار »

 شود یمو طبیعت تبدیل  روستا–شهر  یها ستمیسبه محل در آمیختن که  دیآ یمو محیطی بوجود  ابدی یمشوند، ادامه 

شهری اختیار  یها یژگیوکه در آن روستاهای نواحی پیراشهری بتدریج  دهد یمو پیراشهر نشینی را شکل 

 (2930آشنایی؛)«کنند یم

ارائه  2ل شماره را در قالب جدو ها آناشکال مختلف مناطق و نواحی پیراشهری و ویژگیهای  توان یمدر مجموع 

 .کرد
 گونه شناسی نواحی پیراشهری -2جدول 

 

4 
پیرامون شهری در )درجا پیراشهر 

 (موقعیت مناسب و در جایگاه خود

این . شهرنشینی در مکان خودمی باشند نزدیک به مراکز شهری، منتج از توسعه شهری، متصل به نواحی شهری و

 .رندیگ یمنواحی در نواحی جذب کامل در شهر قرار 

 .ی نهادی مرسوم یا سنتی ساکنان اولیهها شیآرا حفظ ،شوند یمی جدید جابه جا ها نیجانشگروه ساکنان قدیمی با  پیراشهر جذب شده 5

استنتاج کلی از این گونه شناسی در خصوص 

 00ی  منطقهی موردی این پژوهش؛  نمونه

 شهرداری تهران

ی پیراشهر درجا قرار گیرد که  گونهدر ، در این دسته بندی تواند یم 22ی  منطقه، کالبدی -از نظر ساختار فیزیکی

اجتماعی به عنوان -اما به لحاظ ابعاد جمعیتی. بر اثر گسترش کالبدی شهر تهران در شهر تهران جذب شده است

 .باشد یمیک پیراشهر پراکنده و دارای تنوع قومی و عقاید متنوع اجتماعی 

 نگارندگان :منبع

 :در مناطق پیراشهری ها نقشو  کارکردها -

 اقتصاد و اشتغال

با فشار اقتصاد جهانی و ازدحام جمعیت در شهرها، فشارهای مضاعفی برای جابجایی فعالیتهای اقتصادی به سمت 

همچنین . اصلی وجود دارد یها جادهجایی که دسترسی آسانتر به سایتهای بزرگ و  دیآ یممناطق پیراشهری وجود 

پیراشهرها اغلب به عنوان مکانی باسودهی بیشتر و ریسک کمتر از مناطق . نیز موجب پویایی است انباشت سرمایه

 .شود یمدیده  ها خانه، خانه سازان و مالکان ها شرکتشهری برای صاحبان زمین و توسعه دهندگان، سرمایه گذاران، 

 جمعیت و مهاجرت

به عنوان مثال در مرکز و شرق اروپا مناطق روستایی . تتغییرات جمعیتی در پیراشهرها موجب تضادهای بسیاری اس

در آینده و با . کنندبسیاری از جمعیت خالی شده و در حالیکه شهرهای بسیاری فرایند مدرن شدنشان را طی می

چنین فرآیندهای جمعیتی در . رشد جمعیت مهاجر تاثیرات بیشتری نیز در سطوح مختلف به وجود خواهد آمد

بر کار، سبک  ریتأثمهاجرت گسترده ساختار جمعیتی را با . استرا گسترش داده یا منطقهداخل  اروپا شکافهای

سیاست اروپا بر تعادل در توزیع جمعیت از نظر سنی، طبقاتی، . زندگی، فرهنگ و اجتماعات تغییر خواهد داد

ا دهد درحالیکه توسعه نوسازی شهری باید حیات اجتماعی و اقتصادی را ارتق. قومیتی و شغلی استوار است

 .باشد که ساختار اجتماعی روستا را حفظ و متعادل کند یا گونهروستایی باید به 
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 مسکن و اجتماع محلی

محرک قدرتمندی برای جدایی گزینی فضایی و  تواند یم ها خانهترجیحات اجتماعی و فرهنگی در انتخاب موقعیت 

و بیشتر خانه سازیِ مهاجران از طرف گروههای با درآمد و  پیراشهری یها توسعهبیشتر . شکاف اجتماعی باشد

که این امر در آینده منجر به پراکندگی شهری، ساخت اجتماعات بسته و منزوی و  شود یمتحصیالت باالتر انجام 

خدمات عمومی و یا خرید آنالین، ساختار مراکز  یها یتکنولوژ .خروج خدمات محلی از پیراشهرها خواهد شد

 .الگوی مسکن و سکونتگاهها را تغییر خواهد دادمحلی و 

 حمل و نقل و حرکت

زیرساختها و سیستمهای حمل و  یها نهیهزدر حال حاضر تراکم کم، موجب پراکندگی ناشی از فواصل زیاد، افزایش 

عه و استفاده از خودرو توس کند یمتوسعه شهری استفاده از اتومبیل را تشویق . نقل عمومی کم دوام شده است

ازدحام را کاهش دهد اما اغلب در حالیکه ارتباطات راه دور  تواند یم ها رساختیزبهبود . دهدشهرها را افزایش می

دستیابی به یک حالت بهینه . کند یمفقرا و کسانی که خودروی شخصی ندارند را از دیگران متمایز  کند یمرا تشویق 

چندگانه حمل و نقل در یک  یها نهیگزن سرمایه گذار برای هماهنگی و یافت: در این بین نیز خود چالشی است

منطقه پیراشهری از هم گسسته و یا چگونگی توسعه شهر و فعالیتهای آن بطوری که خدمات در دسترس همگان 

در سطح منطقه  تر یراهبردقرار گیرد، از جمله این چالشها هستند، در هرصورت راه حل، حضور حاکمیت قویتر و 

 .باشد یمپیراشهر 

 منظر، محیط زیست، اوقات فراغت و گردشگری*

این فشارها از جمله . مناطق پیراشهری قرار دارند یها توسعهبزرگی از محیط زیست اروپا تحت فشار  یها قسمت

برتنوع زیستی، ذخایر آب، کنترل سیل، کیفیت خاک، زیبایی شناسی منظر و ظرفیت تغییرات آب و هوایی تاثیرگذار 

منظرهای متنوع . هوم خدمات زیست محیطی یک موضوع کلیدی برای سیاستگذاری در پیراشهرهاستمف. هستند

گیاهی و جانوری و همچنین  یها گونهتاثیرات منفی بر جریان مواد، انرژی و . اروپا در خطر رشد شهرها قرار دارد

مناطق پیراشهری . باشد یم گسیختگی سکونتگاهها و کاهش آبهای زیرزمینی و غیره از جمله عواقب چنین رشدی

سیاستگذاری در این حوزه به دنبال اهدافی . باشند یمفعالیتهای مربوط به اوقات فراغت و گردشگری نیز  ریتأثتحت 

 ,Piorr, Ravetz)چون مناظر چندمنظوره، مدیریت پایدارمنابع، حفاظت از سکونتگاهها و مناظر فرهنگی بوده است 

Tosics, 2001,13.) 

 :مداخله مدیریتی یها مدل -

روستایی -وجود دارد که همزمان به دنبال تغییرات مثبت در ارتباطات شهری یا شدهکمتر مداخالت برنامه ریزی 

به . باشند، کاربرد و وضعیت کلی منابع طبیعی را ارتقا دهند و معیشت گروههای کم درآمد را نیز بهبود بخشند

ارزشمندی را در اختیار  یها آموختهبه دنبال این اهداف اجرا شده،  راًیاخکه  ییها پروژهو  ها برنامههرحال تعدادی از 

در مورد مزایا و معایب  ییها هیفرضاین طرحها در طرح مفهوم ارتباطات روستا شهری و نیز در طرح . دهد یمما قرار 

(. 2-4شکل )هستند مگون شهرنشینی و ورای اینها در مورد راهکارهای اتخاذ شده و روشهای به کار گرفته شده ناه
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در چشم انداز برنامه ریزی روستایی تمرکز بر . توان تحت سه مدل مداخله دسته بندی کرد به عالوه این مدلها را می

روستایی است؛ -به دنبال اقدام ورای فشارها و جریانات شهری یا منطقهگیرد؛ اهداف  اقدامات محلی و مجزا قرار می

 (Allen,2003,136. )ل سیستمهای برنامه ریزی و نهادهای مربوط به آنهاستو اهداف شهری به دنبال تحو

 محدوده مداخله مداخله یها مدل    

 مختلف مداخله مدیریتی در پیراشهرها یها مدل :2شکل 

 Allen,2003:136 :منبع

اندکی یافت  یها نامهو پایان در ارتباط با چگونگی مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران نیز، مطالعات، مقاالت 

و الزامات برنامه ریزی و مدیریت  ها ضرورت»موضوع به پژوهش شیخی با  توان یم، اما بطور مثال شود یم

اشاره کرد که ضمن مرور نظام مدیریت و برنامه ریزی ( 2933شیخی؛) «کالن شهر تهران ی توسعه ی کپارچهی

مکن برای حکمروایی مناطق کالنشهری به ضرورت برنامه ریزی م یها مدل ی مطالعهکالنشهر و شهر تهران و 

آسیب  » :کاظمیان و میر عابدینی نیز در پژوهشی با عنوان. شهر تهران پرداخته است ی منطقهشهر و  ی کپارچهی

، از منظر سیاستگذاری و تصمیم گیری (2932کاظمیان؛ میر عابدینی؛ )«شهری در تهران ی کپارچهیشناسی مدیریت 

مؤثر بر یکپارچگی مدیریت شهری در سطح سیاستگذاری و تصمیم گیری در شهر تهران را اساس  عوامل ی،شهر

 :دانند یممطالعات انجام شده و با توجه به شرایط مدیریتی شهر تهران در موارد ذیل 

 گیری؛ تعداد عناصر و کنشگران ذی ربط و در نتیجه روابط متفرق میان سازمانی در سیاستگذاری و تصمیم-2

 ساختار توزیع قدرت در میان عناصر ذی ربط تصمیم گیری و سیاستگذاری؛ -0

عوامل مرتبط با منابع و ابزار قدرت و حاکمیت با موضوع تصمیم گیری و سیاستگذاری شامل قوانین و مقررات -9

 .موجود شهری، زیر ساختهای اطالعاتی و ارتباطی و توانمندی مالی مدیریت

 تمرکززدایی از آب و فاضالب

 اعتبارات خرد

 معیشت زمین محور

 مدیریت منابع طبیعی

دی روستایی و ی اقتصاها شرکت

 شهری

شهری-اطالعات بازار روستا  

 ذخیره غذایی و توزیع در شهرها

 کشاورزی شهری و روستاشهری

 تاثیرات شهری و اثر زیست محیطی

ی مدیریت و برنامه ریز ها ستمیس

 شهری

 حمل و نقل و کاربری زمین

 مقررات زمین و خانه سازی

 زیرساخت و بهسازی

 سالمت و آلودگی

 

اییاز منظر روست  

 اقدامات محلی از منظری روستایی

 

 اقداماتمحلی از منظری روستایی

یا منطقهاز منظر   

 اقدام از ورای جریانات و فشارها

 

 اقدام از ورای جریانات و فشارها

 از منظر شهری

 تحول سیستمهای برنامه ریزی شهری

 

 اقدامات محلی از منظر شهری

 

 

 اقداماتمحلی از منظر شهری
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 .و اهداف اصلی این تحقیق هستند سؤاالتل همان این موارد و عوام

 :به عنوان منطقه پیراشهری 22دالیل تلقی منطقه  -

 :پیراشهری محسوب کرد یا منطقهبه دالیل ذیل  توان یمرا  00 ی منطقهفوق؛  یها مؤلفهبا توجه به مبانی و 

تهران، پیش بینی شده  ی توسعهو « نک»غربی مسیل  ی توسعهدر طرح جامع فرمانفرمایان به عنوان اراضی قابل -2

 .است

خدمات برتر به شهر تهران  ی ارائهگردشگری با هدف –تفریحی  یا منطقهبا تعریف جدید اسناد طرح جامع، -0

 .معرفی شده است

فرصتهای بازار کار در شهر تهران، تغییر کاربری  ی واسطهاین اراضی بیشتر اراضی کشاورزی و باغات بوده که به -9

 .اند هداد

 .اقتصادی و اکولوژیکی نیز با عملکردهای درون شهری تهران ادغام شده است –به لحاظ ساختارهای اجتماعی  -4

تخصصی  یها مصاحبهتحلیلی بوده و جمع آوری اطالعات به شیوه اسنادی و  -روش تحقیق پژوهش، توصیفی 

و  یا کتابخانهع، از روش مطالعات برای جمع آوری اطالعات در خصوص مبانی نظری و ادبیات موضو. است

در جهت بررسی عوامل و ارائه الگو نیز از تکنیک دلفی مبتنی بر نظر متخصصین طی ایجاد پنل . اسنادی، استفاده شد

در طی انجام تکنیک دلفی و برای کسب نظرات متخصصین از دو . از ایشان و در چهار مرحله استفاده گردیده است

 میتقس قابل دسته دو پنلیست های مشارکت کننده در تکنیک دلفی به .استفاده شده است روش پرسشنامه و مصاحبه

 نیمتخصص و رانیمد -ب ؛(یراشهریپ مطالعات در) یشهر تیریمد دانش حوزه خبرگان و دیاسات -الف :هستند

 و راه ورش،پر و آموزش چون یینهادها رانیمد و یشهر رانیمد همچون آن کنشگران و نفع یذ ینهادها ییاجرا

 .نهاد مردم یها سازمان و یا محله یها تشکل منطقه، یشهردار شهر، یشورا ست،یز طیمح ،یفرماندار ،یشهرساز

 سابقه یدارا و کیآکادم نیمتخصص و خبرگان هم و هستند ای بوده ییاجرا سابقه یدارا هم زین در این میان برخی

 .باشند یم (یراشهریپ مناطق و) یشهر تیریمد موضوع در یپژوهش

 ها افتهی

تحقیق در طی سه راند از پنلیست ها پرسش و پاسخ به دو روش مصاحبه و پرسشنامه  سؤاالتبرای پاسخ به 

 :اساسی به ترتیب زیر انجام شده است سؤال 4مسیر پاسخ و رسیدن به جمعبندی نهایی این  .صورت گرفت

 کدامند؟ 22منطقه  یستگذارایو س تیریگذار در نظام مد رینفعان تأث یکنشگران و ذ- 

 ست؟یمنطقه چ نیا ینفعان در توسعه شهر یکنشگران و ذ نیاز ا کینقش هر  -2

 چگونه است؟ 22 یراشهریمنطقه پ تیرینفعان مد یکنشگران و ذ نیرقابت ب ای ینحوه همکار -3

 ؟دارد هایی یژگیوکدام است و چه  22 یراشهریمنطقه پ یشهر تیریمناسب نظام مد یالگو -4
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 .فوق، با استفاده از روش دلفی و پنل خبرگان در سه راند به دست آمد سؤاالتپاسخ به 

 :22کنشگران و ذی نفعان تاثیرگذار منطقه پیراشهری 

تهران، به ترتیب  00در راند ابتدایی، کنشگران، ذی نفعان و مداخله گران فردی و نهادی مدیریت منطقه پیراشهری 

 :اعالم شدند فراوانی اظهار به شرح ذیل

 یرونمسکن، وزارت  های یتعاون، نیمالکان زم بزرگی، و مراکز پژوهش دانشگاهی، شهردارمراکز و نهادهای نظامی، 

و ) یشهرسازراه و  وزارت، ستیز طیمح، سازمان راهور، اوقاف، کشور وزارت، ارانیشورا، (و واحدهای تابعه)

، مشاور نیمهندسمردم نهاد،  یها سازمانر، شه یشورا، و مراتع ها جنگلی، وزارت جهاد کشاورز، (واحدهای تابعه

، امالک مشاوران، ها یریهخ، مایصدا و س، وزارت دفاع، ها یبخشدارو  ها یفرماندار، کسب و کار صاحبان، سازان انبوه

ارت ، وزیا منطقه آبی، جهاد سازندگ، داران هتل، ورزش وزارت، و پرورش آموزش، مخابراتی، مذهب یها اتیه

، هتل داران، و درمان بهداشتی، وزارت گردشگر، سازمان محله یسراها، امداد تهیکم، اطالعات و ارتباطات یفناور

 سازمان، التیش، مستضعفان ادیبن، دیشه ادیبن، ها بانکی، الملل نیب یها شرکت، هیقضائ قوه، مجلسیی، داراوزارت 

 .وریدام و ط پرورش، ها یدار باغ، جات کارخانه، مترو، عیصنا وزارت، ثبت امالک

 و ترین یاصل تینها در و شده محدود نفعان یذ نیا مختلف، ابعاد در مجدد یها پرسش با و یبعد یراندها در

بر مبنای اجماع ) ها ستیپنل نظر از ریز تبیتر به 00 یراشهریپ منطقه تیریمد رگذارانیتاث و نفعان یذ ینتر مهم

 :به شرح زیر معرفی شدند( تدار، توانایی و مداخلهنهایی و باالترین امتیازات اق

و سرمایه داران، مردم و  سازان انبوهی، وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرساز وزارتمسکن،  های یتعاونی، شهردار

 .نهادهای نظامی و قضایی

 :توسعه منطقه نقش کنشگران و ذی نفعان در نظام راهبردی

، باالترین اقتدار و نقش به ترتیب 00 یراشهریپ منطقه تیریمد رگذارانیتاث و نفعان یذ ینتر مهمدر حین شناسایی 

 :به موارد زیر نسبت داده شد

 مراکز و نهادهای نظامی -2

 مسکن های یتعاون –شهرداری  -0

 بزرگ مالکان زمین -9

 قوه قضاییه -وزارت راه و شهرسازی -اوقاف -4

 انبوه سازان -داران  هیسرما -5

 یجهاد کشاورز وزارت-راهور

از مرکب از سه  00اعضای پنل، یک مثلث مسلط در مدیریت منطقه پیراشهری  یها پاسخبر همین مبنا و طی تحلیل 

 .نمایش داده شده است 0-4ضلع شهرداری، نهادهای نظامی و وزارت راه و شهرسازی شناسایی گردید که در شکل 
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 مثلث مسلط مدیریت منطقه در وضعیت فعلی -:2شکل

کالن و اساسی  یها نقشنقش اساسی سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و کنترل به عنوان  5در گام بعد 

کنشگران و ذی نفعان اصلی منطقه در وضعیت مطلوب و  یها نقشمدیریت در نظر گرفته شد تا بر همین مبنا 

ت پیشنهادی به شکل زیر قابل ارائه ایجابی آنها در وضعی یها نقشجمعبندی نهادها و . پیشنهادی مشخص گردد

 :است

 مراکز و نهادهای نظامی تنها باید دارای نقش پشتیبانی باشند. 

  یها نقشاما نقش اجرایی آن کمتر و . نقش ذکر شده دارای جایگاه مشخصی باشد 5شهرداری باید در هر 

 .سیاستگذاری و نظارت و کنترل آن بیشتر خواهد شد

 داران و انبوه سازان، در مدل مدیریتی منطقه باید دارای نقش اجرایی باشند مسکن، سرمایه های یتعاون. 

 سرمایه گزاران عالوه بر نقش اجرایی، نقش پشتیبانی را هم باید بر عهده بگیرند. 

 شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باید نقش نظارت و کنترل را بر عهده بگیرند. 

 مه ریزی در این منطقه بر عهده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران استسیاستگذاری و برنا. 

  در نظام برنامه ریزی  یرتأثدر این سیستم باید دارای نقش نظارت و کنترل و همچنین ( شهروندان منطقه)مردم

 .باشند

 ی استیکسو سازی، یکپارچه سازی و تعامل بین بخشی در هر برنامه و اقدامی در این منطقه ضرور. 

 منطقه یتیریمد نظام در ای یژهو گاهیجا و نقش یاصل نفعان یذ از یکی عنوان به دیباحتماً ( مردم) یمحل نیساکن 

 .باشند داشته 00 یراشهریپ

  و اجماع اعضای پنل و بر مبنای گروه بندی چهارگانه نهادهای دولتی، عمومی،  ها نقشدر ادامه و برای تدقیق

و  2-4مربوطه مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و در نهایت بر مبنای جدول ی ها نقشخصوصی و مردمی 

 .، نقش هر نهاد و واحد ذی ربط به دست آمد0-4جدول 
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 گانه 4مدیریتی نهادهای  یها نقش:3جدول 

 گانه 4 ینهادها نقش مدیریتی

 سیاستگذاری
 (وزارت راه و شهرسازی)نهاد دولتی 

 (شهرداری)نهاد عمومی 

 ریزیبرنامه 

 (شهرداری)نهاد عمومی 

 (وزارت جهاد کشاورزی -وزارت راه و شهرسازی)نهاد دولتی 

 (مالحظه ذی نفع اصلی)نهاد مردمی 

 اجرا

 (مسکن، انبوه سازان، سرمایه داران ها یتعاون)نهاد خصوصی 

 (شهرداری)نهاد عمومی 

 (وزارت راه و شهرسازی)نهاد دولتی 

 کنترل و نظارت

 (وزارت جهاد کشاورزی -رت راه و شهرسازیوزا)نهاد دولتی 

 (شهرداری)نهاد عمومی 

 (مالحظه ذی نفع اصلی)نهاد مردمی 

 پشتیبانی

 (شهرداری)نهاد عمومی 

 (نیروهای نظامی و قضایی)نهاد دولتی 

 (سرمایه گزاران، زمین داران بزرگ)نهاد خصوصی 

 22ت پیراشهری منطقه نهایی نهادهای مرتبط در هر نقش در مدیری یها نقش :4جدول 

 واحدهای ذی ربط نهادی یها نقش

 شهرداری -وزارت راه و شهرسازی سیاستگذاری

 مردم -وزارت جهاد کشاورزی -وزارت راه و شهرسازی -شهرداری برنامه ریزی

 پلیس راهور -شهرداری -سرمایه داران -انبوه سازان -مسکن ها یتعاون اجرا

 مردم -شهرداری -راهور -زارت جهاد کشاورزیو -وزارت راه و شهرسازی نظارت

 زمین داران -سرمایه داران -نیروهای نظامی و قضایی -شهرداری پشتیبانی

 تمامی نهادهای فوق بر مبنای شکل ونوع روابطی که تعیین شده است مدیریت کالن منطقه پیراشهری

 روابط بین کنشگران و ذی نفعان

آن، حول محورهای اصلی زیرر جمعبنردی    ی ینهبهبین کنشگران و وضعیت  اه رقابتو  ها یهمکارموجود  شبکه

 :گردید

 همکاری -2رقابت،  -ا: در منطقه شناسایی و تقسیم بندی کرد توان یمدو نوع رابط اصلی را  -الف

 .دارند( یا حتی گاها تعارض)ساکنین محلی با تمامی ذی نفعان دیگر احساس رقابت  -ب

 یا انردازه چررا کره هرر یرک بره      . نهاهای عنوان شده با هم همکاری دارند ی همه باًیتقردر ساخت و ساز  -پ

 .مشخص دارای منافع هستند

 تمایل به همکاری -2اجبار به همکاری  - : دو شکل همکاری وجود دارد -ت

 .کلیدی در موضوع همکاری و رقابت، هدف یا محور اصلی رقابت یا همکاری است ی نکته -ث

 .مهم تشخیص و تعیین برندگان و بازندگان است ی نکتهابت و همکاری، در تحلیل رق -ج

منافع مشترک باعث همکاری است . گیرد یمهمکاری و رقابت نهادها با یکدیگر تنها بر مبنای منافع صورت  -چ

 .و منافع متضاد باعث رقابت

تنها در صرورتی شرکل    22 شکل بهینه و شایسته این شبکه رقابت و همکاری در مدیریت منطقه پیراشهری -ح



 919 ...پیراشهریارائه الگویی برای مدیریت مناطق 

توسعه پایدار هدف و خروجی نهایی آن باشد و دوما منافع مرردم و تعرادل منرافع برنردگان و      اوالًکه  گیرد یم

 .در نظر گرفته شود( با جبران منافع از دست رفته بازندگان)بازندگان 

رنگ قرمز بیانگر روابط رقابتی و . در منطقه را نمایش می د هد( رقابت)و تقابل ( همکاری)شبکه تعامل  9-4شکل 

 .رنگ سبز بیانگر روابط همکاری است

 
 شبکه رقابت و همکای موجود در منطقه :3شکل 

، (مطلق و نسبی)بعدی و با شناساسایی ذی نفعان اصلی مدیریت منطقه، به بررسی بازندگان و برندگان  یها گامدر 

نفعان و لزوم تغییر روابط نهادی منطقه پرداخته شد که در پیشنهادات کالن شکل مدیریتی، شکل و نوع روابط ذی 

 :نهایت نتایج زیر به دست آمد

 تعامل و رابطه بین کنشگران اصلی، دارای نقصان، محدودیت و انتفاع محور است. 

  و بازنده اصلی  باشند ینممردم و نهادهای مردمی دارای قدرت و نقش در ارتباط با نهادهای دولتی و خصوصی

 .هستند ها رقابتجموعه از این م

  نمایندگان )مرتبط و سازندگان و زمین داران  یها خانهشکل و محتوای رابطه بین شهرداری، شهروندان، وزارت

 یها شبکهرقابت به  یها شبکهبر مبنای اول، تبدیل ( و ذی نفعات اصلی دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی

 .ن و فرایندهای مشخص و قابل اجماع و استناد، اصالح گرددهمکاری و دوم، شکلگیری روابط بر مبنای قانو

  در پیشنهادات کالن نظام مدیریتی منطقه، ایجاد مدیریت یکپارچه شهری، تشکیل شورای راهبردی، تدوین سند

 .اند شدههدایت و توسعه و استفاده از منابع و امکانات به عنوان پیشنهاداتی با بیشترین فراوانی ارائه 

  در واقع شهرداری تهران تعیین کننده . اشاره شده یک سر رقابت شهرداری تهران قرار دارد یها رقابتدر تمامی

 .نوع رقابت، میزان رقابت، محور رقابت و در اکثر موارد نتیجه نهایی آن است
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 رقابت است و علت غالب آنها وجود منافع  یها شبکهاز  پرتعدادتر، بیشتر و تر گستردههمکاری  یها شبکه

یعنی با حذف یا تغییر منفعت . و دریافت این نفع تنها در صورت همکاری است( ولو با سهم متفاوت)مشترک 

بنابراین یکی از راهکارهای از . حذف شود یا تغییر کند یا حتی به شبکه رقابت تبدیل شود ها شبکهممکن است این 

. منافع مشترک مشروع و قانونی مشخص است بین بردن شبکه رقبا و تحدید و تثبیت شبکه همکاری مثبت، ایجاد

 (همکاری یها شبکهتاکید مجدد بر تدوین و تعیین قانون برای )

  در تحلیل شبکه رقابت و همکاری، شهرداری به عنوان نهاد عمومی نقشی مستمر دارد، نهادهای دولتی بنابر

هم ناچار به تن دادن به همکاری با متغیر و متفاوت هستند و نهادهای خصوصی  یها نقشوظیفه یا منفعت دارای 

اد هستند و تنها رقابت ممکن در داخل خودشان است، اما نهادهای مردمی و مردم هیچگونه نقشی نه در  این دو نه

 .همکاری و نه در رقابت ندارند

 داری شهر: مسکن؛ برندگان نسبی های یتعاونسرمایه گذاران و : در تحلیل برندگان و بازندگان، برندگان مطلق

شهرداری و  -(بخصوص مردم ساکن منطقه)مردم : مسکن؛ بازندگان مطلق های یتعاونسرمایه گذران و  -منطقه

 .زمین داران تشخیص داده شدند –شهرداری : بازندگان نسبی

  نقش و جایگاه را در مدیریت  ترین یچیدهپکه شهرداری مهمترین و  دهد یمدر تمامی مراحل، نشان  ها یافتهتمامی

رقابت و  یها شبکهمردم و شهروندان به عنوان بازندگان اصلی در این منطقه پیراشهری، در . ری منطقه داردشه

و  ها رقابتهمکاری نهادهای سه گانه دولتی عمومی و خصوصی نه تنها نقشی ندارند بلکه بازنده اصلی این 

ش مردمی در نظام تصمیم گیری و در تمامی راندهای تحقیق، از یک طرف فقدان حضور بخ. هستند ها یهمکار

مدیریتی منطقه قابل مشاهده است و از سمت دیگر حضور آنها شرط الزم و کافی توسعه پایدار منطقه عنوان شده 

 .است

  شاید تضاد منافع دولتی و . اصلی تحقیق است های یافتهتقابل منافع بخش خصوصی با بخش مردمی یکی از

وجیه کرد اما تضاد کامل بین منافع بخش خصوصی و بخش مردمی نیاز به دقت و عمومی را با منافع مردمی بتوان ت

 کند یمعمل  یا گونهبخش خصوصی بر مبنای سود دریافتی به  دهد یماین تحلیل نشان . بررسی و تحلیل عمیق دارد

ه بخش یک پیشنهاد قابل بررسی در این وضعیت این است ک. که سودی برای شهروندان منطقه به حاصل ندارد

بخش خصوصی یا مشارکت با ایشان قرار گیرند و یا  یها طرحو  ها پروژهدر اولویت هدایت ( ساکنین منطقه)مردمی 

محلی امکان مداخله و فعالیت را به عنوان همکار اصلی یا ناظر بر  یها سمناز طریق شورایاریها، مدیریت محله و 

به عنوان نهاد ناظر ( به نمایندگی از ساکنین)نهاد سومی  پیشنهاد دیگر این است که. بخش خصوصی داشته باشند

بیانگر ضرورت  تمامی این موارد باز هم. منافع عمومی مردم منطقه امکان و اقتدار مداخله داشته باشد ینتأمبرای 

 .تدوین قوانین مشخص در مدیریت منطقه است

 کند و نقش مردم  دایپ یدیجد یل و معناشک داریتوسعه پا یعنیهدف کالن  یدر راستا دیبا یرقابت و همکار

 .گردد فیدر آن بازتعر
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 اقدام در تحقق هدف کالن  ایابزار  ترین یاصلو  ینتر مهم یراشهریمنطقه پ تیسند توسعه و هدا کی نتدوی

 تیریمد یریشکل گ ،یاز رانت خوار یریجلوگ: عبارتند از یابزارها و اقدامات بعد. منطقه است داریتوسعه پا

 .کپارچهیو کنترل و نظارت  یشهر داریپا تیریمد ،یشهر هکپارچی

 منطقه  نیدر ا یدر هر برنامه و اقدام ی با هر شکلی از مدیریتبخش نیو تعامل ب یساز کپارچهی ،یساز کسوی

 .است یضرور

 شنهادیپ یعمود شکل از شتریب منطقه در روابط یافق شکل که هرچند( یعمود ای یافق) روابط شکل انتخاب در 

 شنهادیپ یشهردار فرمانده ،یعمود شکل در چه که نجاستیا یاصل نکته. ستین دار یمعن چندان تفاوت نیا اما شد

همگی دال  ها یافتهاین  .دیگرد عنوان منطقه یشهردار یاصل مسئول و کننده هماهنگ ،یافق شکل در چه و است شده

شهرداری تهران  قطعاً، 00ام مدیریت پیراشهری منطقه از شبکه یا نظ یا گونهبر این است که نقطه ثقل و مرکزی هر 

 .باید باشد

 است نشده اجماع منجر به بین ذی نفعان در منطقه (یاریهم و یهماهنگ ،یهمکار) رابطه نوع نیب از انتخاب. 

 22ی نظام مدیریت منطقه پیراشهری کارکرد-الگوی مناسب ساختاری

شهری،  های یرساختز ینتأمشهری،  پذیری ه گانه پژوهش؛ رقابتو اجماع نظرات در راندهای س ها یبررسدر طی 

 محیط محیط، حفاظت اقتصادی، بهداشت شهری، توسعه خدمات ینتأم، ها یرساختز نگاهداشت و سازی آماده

نتایج زیر . فراغت به عنوان کارکردهای اصلی منطقه جمعبندی و احصا شد اوقات و گردشگری کالبدی و تفریح،

 :اصلی و محوری بررسی این کارکردهاستعنوان نتایج 

شهرداری در همه کارکردها و با فاصله زیاد مهمترین نهاد است؛ البته به غیر از کارکرد توسعه اقتصادی که  .2

 .برابر با شهرداری دارد باًیتقروزارت راه و شهرسازی اهمیتی 

در اشکال  باًیتقردر تمام طول تحقیق این امر . در اکثر کارکردها دومین نهاد مهم وزارت راه و شهرسازی است .0

 .اند شدهذکر  نهادهای مدیریت منطقه نیتر یاصلمختلفی تکرار شده و شهرداری و وزارت راه و شهرسازی 

اما وزارت راه در هر جایی که دارای . برای شهرداری در هیچ کارکردی عنوان نشده است نقش سیاستگذاری .9

 .هم بوده استنقش عنوان شده دارای نقش سیاستگذاری 

، اند شدهتنها نهادی که اعضای پنل در کارکردهای مختلف در طی فرآیند اجماع، برای آن نقش برنامه ریزی قائل  .4

شهری که وزارت راه و شهرسازی عالوه بر نقش  یها رساختیز نیتأمغیر از کارکرد . )شهرداری بوده است

 (سیاستگذاری دارای نقش برنامه ریزی هم هست

اما . وزارت راه و شهرسازی است اند شدهی که در کارکردهای مختلف برای آن نقش نظارتی قائل تنها نهاد .5

 .هیچگونه نقش اجرایی و پشتیبانی برای آن ذکر نشده است

 .برنامه ریزی، اجرا و پشتیبانی است یها نقششهرداری تنها نهادی است که دارای  .1

 .پشتیبانی در کارکردهای ذکر شده هستندسایر نهادهای مرتبط تنها دارای نقش اجرا و نقش  .1

غیر از ) اند نشدهپنلیست ها در هیچ کدام از کارکردها برای مردم و بخش خصوصی هیچ نقش اساسی قائل  .3

 (.کارکرد تفریح، گردگشری و اوقات فراغت که برای بخش خصوصی این نقش دیده شده است
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به ارائه  توان یماحصاء شده برای مدیریت پیراشهری منطقه سه گانه ی قبل و کارکردهای  سؤاالتبا جمعبندی نتایج 

 .یک مدل مشخص اقدام کرد

مدیریت منطقه در تغییر یا مداخله در آن یا فاقد )محیط کالن منطقه که در بردارنده واقعیات و شرایط منطقه است 

، در چهار دسته اصلی (قدرت و نقش است و یا این قدرت و نقش را حداقلی و در حد ارائه پیشنهادات داراست

 :قابل معرفی است

مرتبط با توپوگرافی، آب، شیب، خاک، ارتفاعات، باد و  یها یژگیوپیراشهری؛ تمامی  و جغرافیایی یها یژگیو -الف

ارتباطی با کالنشهر کرج و سایر  یها انیشر، مسیرها و یا حومهپوشش گیاهی منطقه در کنار وجود روستاهای 

مجموعه شهری تهران و عناصر خدماتی بزرگ مقیاس مطابق با مشخصات پیراشهری در  شهرهای غربی و جنوبی

 .این منطقه و پیرامون آن وجود دارد

 یها برنامهکالن مجموعه شهری و شهر تهران که منبعث از  یها استیس؛ راهبردها و ها استیساستراتژی و  -ب

 .منطقه باید در ذیل انها صورت گیردکشوری، استانی و شهری است و هر گونه برنامه ریزی برای 

ضوابط و قوانین؛ تمامی قوانین حوزه مدیریت شهری و مربوطه به کالنشهر تهران مصوب مجلس شورای  -پ

اسالمی و شورای اسالمی شهر تهران و نهادهای فرادستی همچون شورای عالی معماری و شهرسازی در اشکال 

 .فصیلی در این منطقه نیز باید رعایت گردندقوانین و مقررات عام و طرح جامع و طرح ت

، فرهنگ و روابط اجتماعی حاکم در بین شهروندان ساکن منطقه ها نگرش، ها ارزشمحیط اجتماعی؛ مجموعه  -ت

روزانه، کاری  یها مهاجرتکه البته با توجه به پیراشهری بودن منطقه دارای تعدد و تنوع است و با توجه به سفرها و 

 .دقت در آن و برنامه ریزی برای آن دارای اهمیت بیشتری است ردیگ یممناطق پیراشهری صورت  و فصلی که در

و  ها تیمحدودکه در واقع  دهد یمشهر تهران را تشکیل  00مجموعه این چهار گروه محیط کالن منطقه پیراشهری 

 .کنند یمچهارچوب اصلی هرگونه مدیریت و برنامه ریزی را در این منطقه پیراشهری تعیین 

، نافذترین نیتر مهمباید در قالب یک شورای راهبردی متشکل از  00اما هسته اصلی نظام مدیریت پیراشهری منطقه 

در ( دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی)چهار دسته کنشگران اصلی منطقه . و مقتدرترین عناصر ممکن شکل گیرد

. مشخصی دارای نقش و جایگاه خاص خود هستند یها زمانسااین نظام شناسایی شدند که هر کدام در قالب نهاد و 

که بیشترین نقش را نیز در  –بخش در این منطقه  4اما نمایندگان، بازیگران و مداخله گران اصلی هر کدام از این 

 به ترتیب زیر بازشناسی شدند؛ -مدیریت و مداخله وضعیت منطقه دارا هستند

 وزارت راه و شهرسازی: کنشگران دولتی 

 شهرداری: کنشگران عمومی 

 سرمایه گذاران و انبوه سازانها یتعاون: کنشگران خصوصی ، 

 (ساکنین منطقه)شهروندان : کنشگران مردمی 

با تشخیص محیط کالن، شناسایی ذی نفوذان و عناصر دارای نقش و جایگاه در منطقه و راهبرد اصلی ارتباط آنها در 

کدام ساختار با چه نوعی از روابط باید  اوالًص کرد که در چنین نظامی، ، باید مشخ(ایجاد شورای راهبردی)منطقه 

 کارکردهای این نظام و عناصر آن چیست؟ اًیثانشکل گیرد و 
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هرچند که در مواردی )روابط افقی در الویت قرار دارد ( 2: نتایج مطالعات نشان داد در بعد ساختاری مدیریت منطقه

به )بخشی  بین همیاری و هماهنگی بر اساس جمعبندی نظرات، همکاری،( 0؛ (روابط عمودی نیز مورد نیاز است

شهرداری باید ( 9الزمه این روابط است و بهترین نوع رابطه نیز رابطه هماهنگی تشخیص داده شد؛ ( شکل مقتضی

و  نیتر مهم( 4در مدیریت منطقه باشد؛  ها بخشمحور اصلی و هماهنگ کننده و تنظیم کننده روابط بین تمامی 

 و سیاستگذاری( 5پشتیبانی و در وهله بعد اجرا است؛  و ریزی اول برنامه ی وهلهنقش شهرداری در  نیتر یاصل

نقش اجرا و پیاده ( 1آنها وزارت راه و شهرسازی است و  رأسنقش اصلی دولت و نهادهای دولتی و در  نظارت

تکمیل و پشتیبانی و کفایت در کنار آنها قرار خصوصی است که شهرداری برای  و مردمی سازی بر عهده دو بخش

 .ردیگ یم

 ، آمادهها رساختیز نیتأمشهری،  پذیری نیز رقابت( وظایف اصلی مدیریت پیراشهری منطقه)در بعد کارکردی 

 گردشگری، کالبدی و محیط حفاظت محیط، بهداشت اقتصادی، توسعه شهری، خدمات نیتأم نگاهداشت، و سازی

برای هر کدام از این کارکردها نیز . ردیگ یماقدامات مجموعه مدیریت منطقه قرار  رأساغت در فر اوقات و تفریح

نهادهای مشخصی باید در کنار هم و ذیل شورای راهبردی و تشخیص شهرداری منطقه به شکل مشخصی همکاری 

 .و هماهنگی داشته باشند

جه به محیط آن، ابعاد ساختاری، ابعاد کارکردی و تهران را با تو 00بدین ترتیب، مدل مدیریت منطقه پیراشهری 

 :داد ارائه 4-4به شکل  توان یمنهادهای مسئول و نقش اصلی آنان 
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