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چکیده
ريشه تاريخي برنامهريزيها و طراحيهاي شهري در ايران را مي توان در تصميمات بخش عمومي يا مديريت شهري جستجو نمود.
در طي  4دهة اخير شهرنشيني و شهرگرايي از رشدي شتابان برخوردار بوده و مردم با حركت خود و جابجاايي باراي يااتت كاار و
مكان مناسب نقش خود را به عنوان متقاضيان مسك زيرساختهاا و خادمات شاهري بياان كاردهاناد .ماديريت شاهري و شاهر در
عملكرد و منزلت و موقعيت كنوني خود دو همزاد به شدت وابسته باه يكادي ر هساتند .موجوديات شاهر باعات تقويات منزلات و
عملكرد مديريت شهري شده و دولت به سهم خود ،هويت بخش اصلي عملكرد شهرها و چهاره رارداز عماده منرار شاهري اسات.
تبيي نقش مديريت شهري در توسعه شهري از منررهاي گوناگون مورد نرر قرار مي گيرد كه در اي رژوهش باا انتخاا منطقاه 5
شهرداري تهران و با استفاده از ابزار ررسشنامه محقق ساخت ،نسبت به تعيي مولفه هاي مداخله مديريت شهري در توسعه شاهري از
منرر رويكرد كالبدي در منطقه مورد نرر ررداخته شده است .در ابتدا داده هاي تحقياق باا آزماون كولماوگرو

اساميرن

ماورد

مطالعه قرار گرتته است .سپس با استفاده از روش تاكتور آناليز به استخراج مولفه هاي كالبدي موثر در توسعه شهرنشايني در منطقاه
مورد نرر ررداخته شده كه نتايج اي تحقيق مبي آن است كه مهمتري اي عوامل به ترتيب اولويت عبارتند از ،شااخ
ميزان همبست ي  0.91بيشتري تاثير را دارد ،شاخ

كيفيات باا

زمان ساخت با ميزان همبسات ي برابار  0.90در رتباه دوم قارار دارد ،شااخ

توانمندي با ميزان همبست ي برابر  0.88رتبه سوم قرار دارد .لذا با توجه به ياتته هاي اي رژوهش ميتوان گفت چنانچه روند كناوني
جلوگيري از گسترش كاربري هاي صنعتي در اي منطقه همچنان مبناي نرر باشد روند توسعه ي شهري در اي منطقه همچنان ادامه
خواهد ياتت.

واژگان کلیدی  :مدیریت شهری ،عوامل کالبدی  ،کیفیت ساخت،منطقه  5شهرداری تهران
( -1نویسنده مسئول) e.pourramezan@yahoo.com
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مقدمه
در تبیین و توجیه توسعه شهر و شهرنشینی در ایران ،هانس بوبک (  ) H.Bobekجغرافیدان آلمانی در دهه  ،1960بر
اساس مطالعاتی که در ایران انجام داده ،نظریه سرمایه داری بهره بری را مطرر کررده اسرت .ایرن نظریره در محافر
جغرافیایی اروپای دهه های  60و  70چالش ها و انتقادات زیادی را باعث شد.
پافشاری ها و نقدهای اویگن ویرت (  ) Eugen Writhسرانجام بوبک را ناگزیر کرد که تعدی های زیادی در نظریه
خود اعمال نماید .در همین حال مطالعات و پژوهش های موردی اکارت اهلرز (  ) E.Ehlersو برخی شراگردان وی
مانند م .مؤمنی ( مالیر ) ،ضیاتوانا (زاب ) ،برند ریست ( ، B.Ristسیرجان ) ،ع.سعیدی ( اسدآباد ) ،تومراس کروگرر
( ،T,Krogerسواح دریای خزر ) ،رهنمایی ( تهران و پسکرانه کوهستانی ) ،سرلطانی (اصرههان ) ،گئرور

اشرتوبر

( G.Stoeberده بکری و ایالت افشار ) و تعدادی دیگر ،هر چند کره مطالعرات جغرافیرای شرهری و روابر شرهر و
روستایی ایران را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادنرد ،لریکن نقرش و جایگراه دولرت در رونرد توسرعه شرهر و
شهرنشینی کماکان در حاشیه دید آنان قرار گرفت.
به طور خالصه و بر اساس آنچه که مطر شد ،رساله های دکتری علی اصغر رضوانی ( بروجرد و حوزه نهروذ آن )،
اسماعی علی اکبری ( شهرنشینی در استان ایالم ) ،محمود ضیایی ( تبیین نقش دولت در توسعه شهر و شهرنشینی )،
علی نوری کرمانی ( توسعه تهران ) ،سهراب امیریران ( نقرش دولرت در گسرترش و تمرکرز شهرنشرینی در ایرران )،
محسن کالنتری ( جغرافیای جرایم در شهر تهران ) ،سید موسی پورموسوی ( مسای امنیتری شرهر تهرران از دیردگاه
توسعه پایدار شهری ) ،ناهید فالحیان ( توسعه صنعتی در تهران ) و تعدادی از پایان نامه های دیگر مستندات الزم را
برای تبیین نظریه دولت و شهرنشینی فراهم آورند.

شهرنشینی را می توان فرایندی دانست که در آن تغییراتی در سازمان اجتماعی سکونتگاه های انسانی به دلی افزایش
تراکم و تمرکز گرایی صورت می گیرد که در ایران به دلی انقطاع فرهنگی و نوگرایی به فراموشی ارزش هرا ،اصرالت
ها و هنجارهای اجتماعی کهن ایرانی در ساختارهای کالنشهری ،منتهی می شود(گنجه انزابی  .)1382،چنانکه جریران
نوگرایی در ساختار شهری ایران به دلی عدم وجود پیش زمینه های مناسب در زمینره مدرنیتره بره صرورت روبنرایی
وصوری بوده است و ساختارهای مناسب شهرنشینی مدرن در ایران تاکنون تحقق نیافتره اسرت .در نتیجره مری تروان
گهت که در ایران تا حد زیادی شهرنشینی وجود دارد تا شهرگرایی.
بررسی تاریخی تحوالت جمعیت شهری در ایران نشان می دهد که افرزایش جمعیرت شرهری در ایرران بره صرورتی
ناگهانی و با هجوم جمعیت به برخی از شهرها صورت گرفته است که خود ناشی از تحوالت فرهنگری ،اجتمراعی و
جمعیتی و نیز جایگاه ایران در اقتصاد و سیاست جهانی بوده است .
این تحقیق بر اساس هدف ،کاربردی است و بر اساس ماهیت و روش «توصیهی -تحلیلی» و از نروع مطالعره مروردی
میباشد .اطالعات و دادههای مورد نیاز از روش کتابخانهای و با مراجعه به سازمانها و گزارشها و منراب موجرود بره
دست آمد و از ابزار پرسشنامه محقق ساخت استهاده گردیده است.
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جامعه ی آماری این پژوهش شام  372نهر از شهروندان منطقه  5تهران می باشد .در این تحقیرق نمونره گیرری برا
روش تصادفی طبقه بندی شده انجام شده است .و بر حسب تعداد محالت منطقه برای هر محله با توجه بره متوسر
جمعیت آن در رابطه کوکران قرار داده شد که در مجموع تعداد حجم نمونه 372 ،نهر می باشد.
از روش کتابخانه ای برای جم آوری اطالعات در زمینه پیشینه ی مطالعات داخلی و خارجی استهاده شده است .برا
مطالعه ی تحقیقات و مطالعات سایر پژوهشگران ،مجالت تخصصی و مرتب اطالعرات مرورد نیراز گرردآوری شرده
است.
در تحقیق حاضر با توجه به موضوع ،هدف آن و همچنین با مد نظر قرار دادن نوع روش تحقیق ،مهمترین ابزارجم
آوری اطالعات برای آزمون فرضیات پرسشنامه می باشد .در این نوع تحقیق پژوهشرگران پرسشرنامه هرا را بره یرک
جامعه می دهند تا درباره ی میزان پراکندگی ،ویژگی ها ،نگرش ها و باورهای آن جامعه اطالعاتی را به دست آورنرد
که که پس از تحقیق می توان داده ها را به صورت کمی در آورد.
برای تجزیه و تحلی اطالعات گردآوری شده از روش های آمار توصیهی و آمرار اسرتنباطی بهرره گرفتره مری شرود.
استهاده از آمار توصیهی با هدف کمی کردن و خالصه سازی اطالعات جم آوری شده در مورد جامعه آماری انجرام
می شود ،بنابراین هدف آمار توصیهی1محاسبه پارامترهای جامعه با استهاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است.
ولی هدف آمار استنباطی به طور کلی انجام استنباط درباره ی جامعه از طریق تجزیه و تحلی اطالعات می باشرد کره
این سنجش تحت عنوان ارزیابی عدم قطعیت در این استنباط ها می باشد .در آمرار اسرتنباطی2پژوهشرگر برا اسرتهاده
مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری ،آماره هرا را بره پارامترهرای
جامعه تعمیم می دهد .برای تجزیه و تحلی داده ها و آزمون فرضیه هرای پرژوهش از روش هرای آمرار توصریهی و
استنباطی استهاده گردید .شایان ذکر است که برای تجزیه و تحلی اطالعرات و سرنجش میرزان معنرا داری فرضریات
تحقیق از نرم افزار SPSSاستهاده گردید.
منظقه مورد مطالعه
بر اساس تقسیمات داخلی مالک عم شهرداری در وض موجود ،منطقه  5از  7ناحیه و  29محله تشکی شده است.
در بین نواحی ههتگانه منطقه ،ناحیه  3با بیشترین مساحت مشتم بر  8محله و ناحیه  5برا کمتررین مسراحت از 2
محله مهران و فردوس تشکی شده است .اسامی و مشخصات نواحی و محرالت منطقره در جردول شرماره  1آورده
شده است.
چنانچه منطقه را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کنیم ،نواحی موجود در شمال منطقه (شام نرواحی  3 ،2 ،1و
 )7از قدمت بیشتری نسبت به نواحی جنوبی برخوردارند .به غیر از هستههای اولیره سرکونت در کرن ،براغ فری

و

پونک که مربوط به روستاهای پراکنده در شمال محدوده است موج دوم سکونت در شمال منطقه از دهه  40شمسری
و از جنوب این نواحی به سمت شمال آنها آغاز شد .شروع سکونت در نواحی  5و  6نیرز از دهره  40شمسری و در
ناحیه  4از اواس دهه  50شمسی آغاز شد.
descriptive
inferential

1
2
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در مجموع میتوان گهت حاشیه غربی تهران در جریان گسترش شهر و افزایش مهاجرت بره آن در اواسر دهره ،60
جزئی از تهران شد و پیش از آن از حواشی شهر تهران محسوب میشد .اشباع شدن ظرفیت پهنههای مرکزی شرهر و
افزایش قیمت زمین و مسکن در این پهنهها به گونهای بود که مهاجرین شهرستانی (بخصوص مهاجرینی که به دنبرال
نامساعد شدن شرای اقتصادی در روستاها و شهرهای کوچک ،در جستجوی کار به تهران مهاجرت مریکردنرد و در
مجموع متعلق به دهکهای پایین یا متوس درآمدی جامعه بودند) توانایی تهیه مسکن در پهنههای مرکرزی تهرران را
نداشتند و در مناطقی که در آن زمان هنوز جزء حاشیههای تهران محسوب میشدند ،سکونت میگزیدند .قرار داشتن
بسیاری از کارخانهها و کارگاههای بزر

و کوچک در حاشیه مسیر تهران-کرج در غرب تهران نیز بر مطلوبیت پهنره

غربی تهران برای افرادی که برای کار در این کارخانهها به تهران میآمدند ،میافزود .عالوه بر این گرروه ،بسریاری از
افراد متعلق به دهک های متوس و پایین جامعه شهری نیز که توانایی خرید مسکن در پهنههای مرکزی را نداشتند ،با
خرید زمینهای  -بهنسبت مرکز شهر -ارزانتر در غرب تهران ،اقدام به ساختوساز در این پهنه کردند .برهجرز ایرن
دو گروه ،تعاونیهای برخی از سازمانها و ادارات (عموماً دولتی) نیز اقدام به خرید زمرینهرای ارزانقیمرت حاشریه
تهران کردند و در این زمینها اقدام به ساختوساز کرده یا آن را در اختیار اعضاء خود قرار دادند.

نقشه  :1موقعیت منطقه  5در شهر تهران
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بر اساس اظهارات ساکنین ،در حد فاص سالهای  68-70توسعه این پهنه بهحدی رسرید کره امنیرت نسربی در پهنره
پدیدار شد و امکانات اولیه زندگی در حد رضایتبخشی در آن بهوجود آمد .در سالهرای اخیرر برهدنبرال گسرترش
شبکه بزرگراهی و افزایش تقاضا برای مسکن که منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شرد ،سرکونت در محردوده-
های زراعی و باغی در برخی از قسمتهای منطقره شرک گرفرت و نیرز در برخری قسرمتهرای دیگرر بسریاری از
ساختمانهایی که مدت زمان زیادی نیز از ساخت آنها سپری نمیشد ،تخریب و بهجای آنها آپارتمان احداث گشرت.
با این وجود هنوز هم زمینهایی که در گذشته کاربری کشراورزی داشرته و امرروزه برهصرورت زمرینهرای برایر یرا
خرابههایی در میان ساختمانها درآمدهاند در پهنه مورد بررسی دیده میشوند.
نتایج پژوهش و بحث
درآماراستنباطی نشان دادن این نکته است که آیا الگوهای توصیف شده درنمونه ،کاربردی درجامعهای که نمونره ازآن
انتخاب شده است دارد یا نه؟ یعنی ما را قادر به استنباط ویژگی های جامعه از روی ویژگی های نمونه مریکنرد ،بره
بیان دقیق تر ،محقق در این بخش تالش خواهدکرد تا با استهاده از آزمون های آماری هماننرد ضررایب همبسرتگی و
آزمون های معناداری ،رواب بین متغیرها را روشن ساخته و نشان دهد که آیا الگوهرا و فرآینردهای کشرف شرده در
نمونه در جمعیت آماری هم کاربرد دارد یا نه؟
مدت سکونت
همانگونه که در جدول و نمودار زیر مشاهده می شود در این نمونه  96نهر معادل  25.9درصد کمترر از  5سرال85 ،
نهر معادل  23درصد بین  5تا  10سال 145 ،نهر معادل  39.2درصد بین  10تا  20سال و  44نهر معرادل  11.9درصرد
بیشتر از  20سال است که در این محله سکونت دارند .بنابراین بیشتر افراد نمونه بین  10ترا  20سرال در ایرن محلره
هستند و درصد کمی از آنها بیش از  20سال بومی این مح هستند.
آزمون كولموگروف -اسمیرنوف :
بسیاری از آزمون های آماری بر مبنای نرمال بودن توزی داده ها بنا شده اند و با این پیش فرض بکار مری رونرد کره
توزی داده ها در یک جامعه یا در سطح نمونه های انتخاب شده از جامعره مرذکور از توزیر نرمرال پیرروی نمایرد.
بنابراین تحلی گر الزم است تا قب از پرداختن به تحلی هرای آمراری بررسری متغیرهرا نروع توزیر آن متغیرهرا را
مشخص نماید .از این رو می توان با آزمون کولموگروف – اسمیرنوف به این مهم دست یافت .در این پژوهش برای
این منظور از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استهاده گردید.
جدول -1آماره های آزمون كولموگروف اسمیرنوف متغیرهای  5گانه تحقیق
متغیر

آماره کولموگروف اسمیرنوف

مقدارp-

قدمت ابنیه

1.08

0.196

کیهیت محالت

1.3

0.089

مصالح به کار رفته

0.66

0.788

ناسازگاریهای همجوار

0.63

0.825

مولهه کالبدی

0.98

0.396

منب  :یافته های پژوهش

 432فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره چهارم ،پاییز 1397

فاكتور آنالیز
کاربرد تحلی عاملی به شر زیر می باشد:
 -1تعیین اجزای تشکی دهنده ی پدیده هایی که خود هر کدام با چندین متغیر دیگر تعریف می شروند .بره عبرارت
دیگر می خواهیم بدانیم متغیرهای ابتدایی تشکی دهنده ی اجزای یک فاکتور چه متغیرهایی هستند؟
 -2ادغام متغیرهای مرتب با یکدیگر و ایجاد متغیرهای جدید و با تعداد کمتر ،به طوری که متغیرهای حاصله مههروم
جام تر پدیده ی مورد مطالعه را در برگیرد .این استراتژی هنگرامی کره خیر عظیمری از داده هرا در کرار اسرت برا
خالصه سازی و ادغام متغیرهای اولیه و ایجاد فاکتورهای ثانویه باعث تسهی تحلی های بعدی می شود.
جدول  -2ماتریس مولفه های تاثیر گذار در بین متغیرهای  4گانه
ماتریس مولفه های تاثیر گذار
ماتریس مولفه های تاثیر گذار
عام
1
.91

کیهیت

.90

زمان ساخت

.88

توانمندی

.87

فاصله

.87

مصالح و منظر

جدول فوق همبستگی بین هر یک از فاکتورهای محاسبه شده را با متغیرهای تشکی دهنده ی آن فراکتور نشران مری
دهد .همانگونه که مشاهده می شود از بین عوام مختلف شاخص کیهیت با میزان همبستگی  0.91بیشرترین تراثیر را
دارد ،شاخص زمان ساخت با میرزان همبسرتگی برابرر  0.90در رتبره دوم قررار دارد ،شراخص توانمنردی برا میرزان
همبستگی برابر  0.88رتبه سوم قرار دارد.
در نمونه حاص از تحقیق قدمت واحد مسکونی  26.2درصد کمتر از  10سرال 43.2 ،درصرد برین  10ترا  20سرال،
 20.3درصد بین  20تا  30سال و  10.3درصد بیشتر از  30سال است .بنابراین قردمت واحرد مسرکونی بیشرتر افرراد
نمونه بین  10تا  20سال است و درصد کمی از آنها بیشتر از  30سال می باشد.
کیهیت ابنیه  30.3درصد تخریبی 45.4 ،درصد مرمتی و  24.3درصد فرسوده است .بنابراین کیهیت بیشرتر واحردهای
مسکونی نمونه به صورت مرمتی است و درصد کمری از آن واحردها بره صرورت فرسروده اسرت .مسراحت واحرد
مسکونی  8.1درصد کمتر از  100متر 52.4 ،درصد بین  100تا  200مترر 22.4 ،درصرد برین  200ترا  300مترر و 17
درصد بیشتر از  300متر است .بنابراین مساحت واحد مسکونی بیشتر افراد نمونه بین  100تا  200متر و درصد کمری
از آنها کمتر از  100متر است.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج تحقیق موارد زیر قاب بیان است:

بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری433 ...

 م ولهه هایی که ماهیت فیزیکی بیشتری دارند مواردی مانند دوری از کاربری های ناسازگار که نتیجه مداخله یدولت ها (تصمیم گیران مدیریت شهری) میباشد در توسعه ی این منطقه بسیار نقش آفرین بوده است مصداق آن
مقایسه ی منطقه ی  5و  21شهر تهران میباشد که در منطقه  21به واسطه ی وجود کار بری های ناسازگار
(کار بری های صنعتی) این روند نسبت به منطقه  5کند تر بوده و میتوان گهت چنانچه روند کنونی جلوگیری از
گسترش کاربری های صنعتی در این منطقه همچنان مبنای نظر باشد روند توسعه ی شهری در این منطقه همچنان
ادامه خواهد یافت
-4فاکتور های قدمت مصالح ساختمانی کیهیت ساخت و نوساز بودن و دیگر مولهه های بصری منطقه مذکور را به
یکی از پتانسی های رقابت با دیگر مناطق قدیمی و توسعه یافته شهر تهران مانند مناطق  1و  3نموده است
که در مقایسه با مناطق جنوب غربی تهران مانند مناطق 21و18روند توسعه این منطقه در موقعیت مطلوب تری قرار
دارد
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