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 چکیده

 تفکیک و تعریف نبودن مشخص کشور، شهرهای و شهرها کالن ی اداره برای شهرداری قانون نبودن روز  به و مناسب مانند مشکالتی امروزه

 بین ها مسئولیت و اختیارات حدود وظایف، تکلیف تعیین و شفافیت عدم آن، در موجود هماهنگی عدم و تناقضات و محلی از ملی وظایف

 عدم و اجتماعی مسائل افزایش شهرها، مدیریتی مشکالت و مسائل رفع به توجهی کم  و دولت شدن بزرگ محلی، و ملی امور ی اداره ارکان

-بخش تمامی در قوی های انگیزه تا شده موجب ها محله و شهرها امور ی اداره در مردم مشارکت پایین سطح مربوطه، وظایف مسئولیت شفافیت

 هایسازمان منافع همسویی استراتژی به دستیابی اصلی این مقاله هدف .آید به وجود مؤثر و عملی حلی راه به رسیدن منظور به جامعه های

 مدیریت تحقق عدم در اثرگذار سؤال اصلی مقاله این است که موانع .است شهری یکپارچه مدیریت تحقق جهت در غیردولتی و دولتی

 موانع رسد می نظر گویی به سؤال اصلی در صدد آزمون آن هستیم این است که به ای را که برای پاسخچیست؟ فرضیه تهران شهر کالن یکپارچه

 دولتی های سازمان بین و دولتی های سازمان درون مدیریتی متغیرهایو  ساختاری متغیرهای شهر تهران یکپارچه مدیریت تحقق عدم در اثرگذار

 نهادهای و تهران شهری یکپارچه مدیریت تحقق عدم در اثرگذار مدیریتی متغیرهای دهد که بینهای مقاله نشان مییافته. است غیردولتی و

 برخوردار فردی به منحصر و خاص موقعیت ایران، از سیاسی، اقتصادی مرکزیت عنوان به تهران .دارد وجود معناداری رابطه غیردولتی، و دولتی

 اثرگذار، و حساس اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، امنیتی، سیاسی، نهادهای و هاوزارتخانه جمعیت، فعالیت نفر میلیون 51 است، استقرار

مسکونی، تجاری،  امالک و ها، ابنیهساختمان تراکم محیطی، زیست هایدغدغه هوا، آلودگی ترافیک، کشور، هایاستان کل از مهاجرپذیری

 این روی پیش های چالش و هاها، ظرفیت پیچیدگی از بخشی تنها رسانی، گاز، برق، تلفن، راهداری آب عظیم خودروها، شبکه فزاینده حجم

کار رفته در انجام این شیوه به  توجه به این کهتحلیلی است و با  -صورت توصیفی لحاظ ماهیت و روش به این تحقیق از .رودمی شمار به منطقه

 شهر کالنگشایی از مسائل و تنگناهای موجود در  ها و همچنین گره منظور کشف روابط بین متغیرها و پدیده از نوع کاربردی بوده و به پژوهش

جهت ارزیابی شرایط درون  .ستفاده شده استای و پیمایشی انیاز مطالعات کتابخانه آوری اطالعات مورد برای جمع .شده است تدوینتهران 

 .شودبهره گرفته می (SOWT-AHP)سیستمی و برون سیستمی از مدل ترکیبی

 شهری، تهران. یکپارچه نهادی، مدیریت واژگان کلیدی: ساختارهای
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 مقدمه

مديريت و تقسيم وظايف رغم سابقه طوالني نهادهاي مديريت شهري از جمله بلديه، هنوز شاهد تفرق  در ايران علي

 سده طي  ها در بين نهادهاي متعدد دخيل در امر مديريت شهري در کشور هستيم. اين در حالي است که شهرداري

از   شهرداري ٠٩٩1ند اولين قانون شهرداري در بيش از يکصد سال قبل و قانون مصوب مان مهمي هاي حرکت اخير

 قانون نبودن روز  امروزه مشکالتي مانند مناسب و به(. ١٣: ٠٩٣١حسيني و ديگران، شش دهه قبل انجام شده است )

شهرها و شهرهاي کشور، مشخص نبودن تعريف و تفکيک وظايف ملي از محلي و  کالن ي اداره براي شهرداري

ها بين  يتتناقضات و عدم هماهنگي موجود در آن، عدم شفافيت و تعيين تکليف وظايف، حدود اختيارات و مسئول

توجهي به رفع مسائل و مشکالت مديريتي شهرها، افزايش   ي امور ملي و محلي، بزرگ شدن دولت و کم ارکان اداره

ي امور شهرها و  مسائل اجتماعي و عدم شفافيت مسئوليت وظايف مربوطه، سطح پايين مشارکت مردم در اداره

ي جامعه به منظور رسيدن به راه حلي عملي و مؤثر به ها هاي قوي در تمامي بخشها موجب شده تا انگيزه محله

هاي  ها و آرمان دهد که ظرفيت از سوي ديگر بررسي اصول قانون اساسي نشان مي (.٩1: ٠٩1٣ مطوف،) ديوجود آ

ي امور کشور در قالب شوراها بيان شده است. با  ي امور محلي و اهميت مشارکت مردم در اداره مهمي در زمينه

ي امور  ي اداره ي امور خود، نحوه ي تعريف مشارکت مردم در اداره هاي مترقي قانون اساسي در زمينه وجود آرمان

ها  کشور به شکل متمرکز است و به تبع آن، تمامي امور اجرايي کشور به استثناي وظايف محدودي که به شهرداري

شود؛ لذا با توجه به تجارب  کز انجام ميي مجريه با اختيارات و پاسخگويي متمر واگذار شده است، از طريق قوه

،  ي شهرهاي کشور و روزآمد نبودن قانون شهرداري هاي موجود در اداره علمي و تطبيقي در مديريت شهري و چالش

ضرورت و لزوم بازنگري در آن و تدوين قانون به روز مديريت شهري کشور از اهميت بسياري برخوردار است. 

نويس اليحه قانوني مديريت شهري بر اساس  گناهاي موجود موجب شده تا تدوين پيشها و تن تمامي اين ضرورت

قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبني بر تدوين برنامه جامع مديريت شهري توسط دولت، در دستور  ٠٣٩تحقق ماده 

شهرداري محسوب  کار قرار گيرد. تدوين اليحه قانوني ياد شده که بازنگري و به روز رساني اساسي در قانون

)احمد آخوندي و ديگران،  شود، ناشي از ضرورت سمت دهي اداره امور عمومي به سمت عدم تمرکز است مي

٠٩1٠٩٩: ٣.) 

رغم اين  گيرد. علي همه ساله مبالغ زيادي براي اداره امور نظارت، اجرايي و ارائه خدمات در شهر تهران صورت مي

ها و ادارات، رضايت چنداني  ي و سرعت پايين ارائه خدمات توسط سازمانشاهد آن هستيم که به دليل موازي کار

توان ضمن جلوگيري از  مي رسد با اعمال مديريت يکپارچه شهري گردد. به نظر مي براي شهروندان مشاهده نمي

 کلاتخاذ يک رويکرد ها، به صورت منسجم به ارائه خدمات با کيفيت پرداخت. هدف اصلي تحقيق  اتالف هزينه

به منظور تحقق يکپارچگي،  که و طراحي سازوکارهايي جهت پيگيري رويکرد مذکور در مديريت شهر است نگرانه

 .(٣١: ٠٩1١ رهنما،و تفرق در مديريت شهري ضروري است )آن شناسايي عوامل مؤثر بر 

گذاري و  تمؤثر بر يکپارچگي مديريت شهري در سطح سياسکه  اند شناسايي شده يپژوهش حاضر، عوامل در

و برخي نهادهاي شامل شهرداري و شوراي شهر تهران ) پژوهشهاي  يافته يگيري شهر تهران با روش کم تصميم

لحاظ  اين تحقيق از .است الميدولتي/ حکومتي( شامل وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازي و مجلس شوراي اس
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از  پژوهشکار رفته در انجام اين شيوه به  که تحليلي است و با توجه به اين -صورت توصيفي ماهيت و روش به

گشايي از مسائل و تنگناهاي  ها و همچنين گره منظور کشف روابط بين متغيرها و پديده نوع کاربردي بوده و به

اي و پيمايشي نياز مطالعات کتابخانه آوري اطالعات مورد براي جمع .شده است تدوينتهران  شهر کالنموجود در 

بهره  (SOWT-AHP)جهت ارزيابي شرايط درون سيستمي و برون سيستمي از مدل ترکيبي .استاستفاده شده 

 .شودگرفته مي

 رویکرد نظری

ارگان شامل مخابرات، آب، برق، گاز، پليس راهنمايي و  ١٩سيستم مديريت يکپارچه شهري در واقع تجميع خدمات 

در حوزه   ...ها، کميته امداد، ميراث فرهنگي، دارايي و رانندگي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دانشگاه

گذاري، تصميم  دهد تا ديد بازتري نسبت به سياست ها اجازه مي خدمات شهري با مديريتي واحد است که به آن

اعمال قدرت مديريت شهري  .(٩٣: ٠٩11 رضائي، طالقاني وباشد )ها داشته  ها و نظارت بر آن سازي، اجراي پروژه

شود.  سياسي جوامع پديدار مي -هاي فرهنگي و ساختار اجتماعي ونگي استقرار و اداره شهرها بر حسب گونهدر چگ

هاي زندگي بشري را در خود دارد بدون وجود نظام مديريت شهري که  ترين جلوه ترين و متنوع شهر که پيچيده

پردازد،  بله با مسائل و مشکالت کنوني آن ميهاي الزم براي رشد و توسعه آينده شهر به مقا ريزي ضمن انجام برنامه

اصطالح مديريت شهري از لحاظ مفهومي متنوع و تا حدي مبهم است. اين امر ناشي از تنوع . گردد سامان مي بي

اي بودن و جديد بودن مديريت شهري است و دستيابي به تعريفي مشخص و  هاي موجود به دليل ميان رشته نگرش

هاي سيستم  داده شود: ها اشاره مي رفتن بسياري از اين تعاريف است که در زير به برخي از آنواحد مستلزم در نظر گ

هاي آن توسعه کميت و کيفيت زندگي شهري است؛  هاي دولت و شهروندان و ستانده مديريت شهري، خواسته

علوي و قرار دهد ) را تحت پوشش بنابراين مديريت شهري بايد تمام شهري اعم از فضاي کالبدي و عملکردي آن

 (.١1٣: ٠٩٣1همکاران، 

مديريت شهري را يک  ٠٣٣1ويليامز در سال  .لذا داراي ماهيت سازماني توأمان چند عملکردي و چند سطحي است 

کند که  داند. او اضافه مي را چارچوب و پايه و اساس مطالعات شهر مي ، بلکه آنداند يانداز نم تئوري و چشم

قوي و تنگاتنگ با ماهيت شهر از يک طرف و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي از طرف مديريت شهري ارتباط 

و جمعيت شهر ارتباط  دهند يدولتي که در شهر خدمات ارائه م يها ديگر دارد، همچنين مديريت شهري با سازمان

مديريت شهري دارند.  يريپذ تمام اين تعاريف داللت بر انعطاف .(٩1: ٠٩٣1 خيري، زاده و قلي وليتنگاتنگي دارد )

اي است که بايد در تعامل و ارتباط با هم در چرا که نظام مديريت شهري متشکل از عناصر و اجزاء به هم پيوسته

است. نظام  يريپذ نظر گرفته شوند و آنچه که امروزه در هدايت اين نظام اهميتي ويژه دارد توانايي آن در انعطاف

هاي متعدد در ارتباط است؛ بنابراين  و زير سيستم ها ستمياز است و با انواع فرا سمديريت شهري يک سيستم پويا و ب

با توجه به متغيرهاي بسيار و محيط ناهمگن و متنوعي که مديريت شهري در آن قرار دارد، اين نظام بايد به روش 

توانمندي باشد تا با محيط باز عمل کند و ساختارهاي خشک و غير قابل انعطاف را از خود دور سازد و داراي اين 

 (.1: ٠٩11، الوندياطرافش سازگار شده و ضمن حفظ کليت خود به تبادل پويا با محيط بپردازد )
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هاي محلي اين است که مردم همان محل با مشارکت و همفکري يکديگر و حتي المقدور  اصل اساسي در حکومت

مات عمومي و نيز عمران و آبادي محل در چارچوب قانون با استفاده از منابع و امکانات محلي نسبت به تأمين خد

اقدام نمايند. از اين رو سطح محلي مديريت و اداره امور بايد در سطح ملي به رسميت شناخته شود و در پي آن 

اي رابط بين اين دو تلقي گردد. در واقع امروزه رابطه مستقيم بين بهبود مديريت شهري و دموکراسي  سطح منطقه

با تمرکززدايي پذيرفته شده است. تفويض اختيارات، جلب مشارکت مردم و بستر گشايي نهايي آن در سطوح محلي 

هاي  حکومت نيتر گونه که ذکر گرديد از مهم  همان. عدم تمرکز فضايي است يها استيتر، شرط موفقيت سپايين

 هزمان از هنگامي ضرورت يافت کوجود اين سا(. ١٣: ٠٩٣٩ خيري، زاده و وليقليها هستند ) محلي شهرداري

ها خارج گرديد و الزم شد سازماني اين نيازها را بطور  برآورده ساختن نيازهاي افراد بشر، از عهده تک تک آن

مشترک برآورده سازد. با توجه به آنچه ذکر گرديد واژه مورد نظر به هر دو حوزه اداري و عملي شهرداري اشاره 

توان حوزه شهرداري را بطور کلي  از کشوري به کشور ديگر متفاوت است؛ اما مي نموده است. مشخصات شهرداري

 با خصوصيات زير تعريف کرد:

وسيله مرزهاي اداري معين، مشخص شده و ويژگي مسلط شهري دارد و معموالً توسط يک ه اي است که ب ناحيه

حکومتي باالتر مثل فرمانداري قرار دارد. شود و در محدوده يک واحد  مجموعه از مأموران برگزيده محلي اداره مي

مجموعه اداري شهرداري نيز سازماني محلي و غيردولتي است که به منظور اداره امور محلي و ارائه خدمات الزم با 

گذار که معموالً شهر و  هدف مديريت و توسعه کالبدي، اقتصادي و اجتماعي در محدوده تعريف شده از سوي قانون

پردازد. شهرداري سازماني منتخب است که مشروعيتش از انتخاب کنندگان است. از  به فعاليت مياطراف آن است، 

، )اکبري زادهگيرد استقالل نسبي در چارچوب قانوني برخوردار است و تشکيل آن از حق حاکميت ملي نشات مي

معمار و  اره کرد. نامبردهتوان به مدل لوديکو کواروني اش ي مديريت يکپارچه شهري ميها مدلاز . (١١:٠٩11

ي در باب مرمت شهري ا مالحظهبوده است. وي داراي نظريات قابل  ٠٣٠٠-٠٣1٣هاي ايتاليايي در سال پرداز هينظر

 .باشند يماست. نظريات کواروني در خصوص مرمت شهري به شرح ذيل 

 مت شهريکالبدي و ... در مر-چند وجوهي بودن مرمت شهري. توجه به تمامي وجوه اقتصادي -٠

 احياي بافت تاريخي از وجوه متفاوت -١

 اصول مورد نظر کواروني در مورد مرمت شهري:

 هماهنگ: ايجاد هماهنگي ميان طرح شهر و طرح مرمت شهري که امري الزم و ضروري است. -٠

ي تاريخي شهري امري ضروري است. بر اساس نظريه و اصول ها بافتپويايي: با توجه به وجوه اقتصادي در  -١

توان به اين نتيجه رسيدند هدف وي از ايجاد تداخل دريافت کهن، بهبود عملکرد با احترام  هادي کواروني ميپيشن

ي ها بافتگذاشتن به کالبد زنده و پويايي شهري است. کالبد پيشنهادي وي معاصر سازي است و شيوه وي در اقدام 

ي ملي شهري است. روش پيشنهاد کواروني بازسازي شهري و روش زير برنامهتاريخي بهسازي و نوسازي بر مبناي 

 (.٩٩: ٠٩٣1 سردري و کياني، ساالرياست )جامع مرمت بافت شهري بوده 

 ديدگاه نظري کواروني مبتني است بر:

 چند وجهي بودن مرمت شهري: توجه به کالبدي، اقتصادي و ... -٠



 768 ...آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار

 احياء بافت تاريخي از وجوه متفاوت -١

 در مرمت:اصول مورد توجه 

 ي مرمتها طرحي جامع و ها طرحهماهنگي: ميان  -٠

 پويايي: پويايي در بافت به خصوص در وجه اقتصادي -١

 هدف اصلي: بهبود عملکرد، اقدام به کالبد زنده و پويا

 روش مداخله شيوه اقدام: روش بازسازي و مرمت جامع شهري شيوه بهسازي و نوسازي برنارد

طراحي برنارد چومي براي پارک الويلت باعث ي مديريت يکپارچه شهري مدل برنارد چومي است. ها مدلاز ديگر 

ي، حرکتي نو و انقالبي محسوب در طراحچرا که حرکت وي  دهيگردتعجب بسياري از متخصصان و طراحان جهان 

 (.٩٩: ٠٩٣1 سردري و کياني، ساالرياست )

 ار شايان اهميت است. اين نظريات شامل:نظريه چومي در رابطه با مرمت بافت شهري بسي

جايگزيني مفاهيم تازه: اهميت و ضرورت جايگزيني مفاهيم تازه در رابطه با تضاد فرم و عملکرد در جهت آشتي  -٠

 .(٠١٠: ٠٩٣٩ پناهي، اتاني و رحيميها ) دادن آن

 ان يابد.تواند سام معماري پيچيده بدون رعايت قواعد سنتي سلسله مراتب و ترکيبي مي -١

 در آن ليتأوي از طراحي و جايگزين کردن مفاهيم قابل قراردادزدودن مفاهيم  -٩

 انقطاع تاريخي -٩

 اصول مورد بحث چومي در رابطه با مديريت يکپارچه شهري به شرح زير است:

 استقالل موضوع در متن: تعريف مناسب موضوع در زمينه کاري -٠

 عملکردها بر هم قرار گرفته شدروي هم قرار گيري عملکردها: تبيين کردن  -١

 بي انتهايي: نامحدود بودن -٩

 تضاد در تقابل بي پيوند -1

 .(٠١٠: ٠٩٣٩ پناهي، اتاني و رحيميوحدت )کثرت در تقابل با  -٩

 بي نظمي در تقابل با نظم -1

 انعطاف پذيري -٣

 ناهماهنگي -1

 تغيير مداوم موضوع و معنا در متن -٣

 (١١: ٠٩11بري زاده، اک)شکستن تضاد و تباين ميان فرم و عملکرد -٠١

 ي چومي در رابطه با مديريت يکپارچه شهري شامل:ها دستورالعمل

 ي هنري کالبديها نظاموجود تضاد در  -٠

 ها بودن آن ريپذ انعطافتغيير و تحول در کالبد بنا و  -١
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اين چنين به نتيجه رسيد که هدف چومي جايگزين  توان يمبرنارد چومي  دستورالعملبا استناد به نظريه اصول و  

کردن مفاهيم جديد جهت آشتي دادن فرم و عملکرد بوده است. کاربري پيشنهاد وي تعيين کردن کاربري بر مبناي 

 .(٠١٠: ٠٩٣٩ پناهي، اتاني و رحيمياست )متن و زمينه آن 

-ه چومي هم به صورت موضعينوسازي و بازسازي است. روش مالحظ-شيوه عملي و اقدامي وي بهسازي

 موضوعي است.

 ديدگاه نظريات چومي: 1

 جانشيني مفاهيم تازه -٠

 معماري پيچيده مغاير قواي سنتي -١

 .(٠١٠: ٠٩٣٩ پناهي، اتاني و رحيمي) يقراردادبجاي  ليتأوجانشيني مفاهيم قابل  -٩

 محیط مورد مطالعه

 ٩٠درجه و  ٩٩دقيقه تا  ٩1درجه و  ٩٩دقيقه طول شرقي و  ٩1درجه و  ٩٠دقيقه تا  1درجه و  ٩٠شهر تهران در 

در مرکز  متر ٠١١١تا  شمالدر  متر ٠1١١هاي آزاد بين  است و ارتفاع آن از سطح آب دقيقه عرض شمالي قرار گرفته 

 رشته کوه البرزهاي جنوبي  و در دامنه کويرو  کوهمتغيّر است. تهران در ميان دو وادي  جنوبدر  متر ٠١٩١و 

 (١٩: ٠٩٣٣ران، ته شهر تاريخي تحوالت سيراست ) گسترده شده 

 
 ای شهر تهران موقعیت کشوری و نیز منطقه -1نقشه شماره 

 (http://www.bmbtrj.orgمنبع: )

از شمال توسط کوهستان محصور و  ورامينو شهريارهاي هموار  شهر بانو و دشت  بي هاي ري و بي از جنوب به کوه 

ها و اداره  از ديدگاه تأمين نيازمندي شهرداري تهران .کيلومتر مربع مساحت دارد ٣٩١در حدود  تهران .شده است

را نيز شامل شده است. از  تجريشو  شهر ريبخش کرده که  ناحيه ٠٠١و  منطقه شهرداري ١١بهتر سطح شهر را به 

هاي مختلف و کارهاي مديريتي ديگر، تفسير خاص خود را از  هم براي انجام انتخابات وزارت کشورسوي ديگر 

جداگانه در نظر هايي  را نيز شهرستان ريو  شميرانمنطقه شهرداري منطبق نيست و  ١١دارد که بر  شهرستان تهران

گانه مخابراتي است. تهران را  گسترده نيز داراي نواحي هفت مخابراتيي داشتن شبکه  گرفته است. اين شهر به واسطه

 .(٠١: ٠٩11 نيا، سعيدد )کرتوان به سه منطقه طبيعي تقسيم  مي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 است. ٩٣٩٩به ارتفاع  قله توچالها  هاي شمالي: بلندترين نقطه اين کوه کوه 

 شود. مي سوهانکو  حصارک، نياوران، درکه، اوينند هاي شمالي شهر مان ها: اين منطقه شامل قسمت دامنه کوه 

  اعظم شهر در اين دشت قرار گرفته و شيب ماليمي از شمال به جنوب دارد.دشت جنوبي: بخش 

آب و هوا تهران متأثر از کوهستان در شمال و دشت در جنوب است. غير از شمال تهران که تحت تأثير کوهستان 

سرد  ها اندکي گرم و خشک و در زمستان کالًآب و هوا آن تا حدي معتدل و مرطوب است، آب و هواي بقيه شهر 

وزند.  اي و اطلسي هستند که از سمت غرب مي ترين منبع بارش در اين شهر بادهاي مرطوب مديترانه است. مهم

کند در نتيجه باعث شده  هاي هوا جلوگيري مي رشته کوه البرز همچون سدي به نحو مؤثري از نفوذ بسياري از توده

. از (٠١: ٠٩11 نيا، سعيدباشد )مش نسبي برخوردار تر و از سوي ديگر از آرا است که هواي شهر از يک سو خشک

)سيبري( قرار دارد. اين تأثير باعث شده است  سيستم پرفشار شمالينظر فصلي، هواي تهران در زمستان تحت تأثير 

هاي شمالي شهر سرد باشد، به طوري که  هاي مرکزي و جنوبي معتدل و در قسمت که در اين فصل هوا در قسمت

 وارونگي هوارسد. همچنين در اين فصل به دليل پديده  صفر مي ها دماي هوا در زمستان بارها به زير در اين قسمت

شود  است که سبب مي فشار حرارتي کوير مرکزي سيستم کمها عامل مهم  ميزان آلودگي جوي باالست. در تابستان

متر در طي سال  ميلي 1/١1٩هوا گرم و خشک باشد. ميزان بارندگي در سطح شهر تهران عمدتاً کم بوده و به مقدار 

يک  در (.٠٩٣1)ه استروز در سال ثبت شد ٩1گيري و تعداد روزهاي يخبندان )با دماي زير صفر( آن نيز  اندازه

درجه سلسيوس گزارش شده است.  -٠٩درجه سلسيوس و کمترين دماي آن  1٩ساله بيشترين دماي تهران  1٩دوره 

درجه(  ١٣١)هران غربيدرصد بوده است. باد غالب ت 11 شميراندرصد و در  1١در تهران  رطوبت نسبي هواميانگين 

( و روزها بر عکس باد کوه)وزد ها نسيم خنکي از کوه به پايين مي متر بر ثانيه است. شب ٩/٩و متوسط سرعت آن 

 ٩٠1ر (. متوسط ميزان بارندگي در سطح شهر تهران کم بوده و به مقداباد دشتوزد ) نسيمي از سمت دشت مي

روز در سال ثبت شده است. شهر تهران به  ٩1بندان آن نيز  گيري و تعداد روزهاي يخ ليتر در طول سال اندازه ميلي

شود، در واقع حد  هاي فصلي ديگر مشروب مي وسيله دو رودخانه اصلي کرج و جاجرود و نيز تعدادي رودخانه

هاي  رود دامنه نيتر پرآبگردد. رودخانه کرج  مشخص ميطبيعي فضاي جغرافيايي تهران به واسطه اين دو رودخانه 

 1١شود و در  هاي مناطق کوهستاني تأمين مي هاي فصل سرد و ذوب شدن برف جنوبي البرز است که از باران

 (.٠٠٠: ٠٩٣٠ رحيمي، نظريان و) رديگ کيلومتري غرب تهران از کانون آبگير خرسنگ کوه سرچشمه مي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%87_%D8%AA%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 (http://www.ess.co.atمنبع: )  داخلی شهر تهرانتقسیمات  -2نقشه شماره 

برابر تراکم  ١١نفر است که حدود  1٣١برابر کشور تراکم جمعيت در استان تهران نيز  ١١تراکم جمعيت تهران، 

درصد و سهم  1/١نفر در هر کيلومتر مربع( است. سهم مساحتي استان تهران برابر با  11جمعيت در کل کشور )

 ١٠ايران  توليد ناخالص داخلين در کل ، سهم تهرا٠٩٣٩درصد است. بر اساس آمار سال  ١/٠1جمعيتي آن نيز 

صنايع تهران  دارد اقتصاد ايراننقش مهمي در درصد است و با اختصاص نيمي از بخش صنعت کشور به خود، 

: ٠٩1٣ زاده، قلي) يمانشامل خودروسازي، الکترونيک و تجهيزات الکتريکي، تسليحات نظامي، منسوجات، شکر، س

١٣.) 

 روش تحقیق

کار رفته در شيوه به  تحليلي است و با توجه به اين که -صورت توصيفي لحاظ ماهيت و روش به اين تحقيق از

گشايي از  ها و همچنين گره منظور کشف روابط بين متغيرها و پديده از نوع کاربردي بوده و به پژوهشانجام اين 

نياز مطالعات  آوري اطالعات مورد براي جمع .شده است تدوينتهران  شهر کالنمسائل و تنگناهاي موجود در 

-جهت ارزيابي شرايط درون سيستمي و برون سيستمي از مدل ترکيبي .اي و پيمايشي استفاده شده استکتابخانه

(SOWT-AHP) چه از پس از جمع آوري پرسشنامه نسبت به بررسي عوامل، فهرستي يکپار .شودبهره گرفته مي

شود و از اعضاي جامعه مجدد خواسته خواهد شد تا نسبت به  و تهديدات ايجاد مي ها فرصتنقاط قوت و ضعف و 

ي توزيع شده مجدداً نسبت به يکسان ها فهرستي آور جمعدادن امتياز و وزن هر يک از عوامل اقدام نمايند. بعد از 

فت. در اينجا قادر خواهيم بود تا اولين مرحله تجزيه و و امتيازات توسط خبرگان انجام خواهد گر ها وزنسازي 

( EFE) يخارج( و ماتريس ارزيابي عوامل IFE) يداخلتحليل اطالعات را انجام دهيم يعني ماتريس ارزيابي عوامل 

بدين ترتيب که پس از تعيين ساختار درختي مسئله پژوهش در چهار سطح و انجام مقايسات  را تشکيل دهيم.

اقدام به مشخص کردن ميزان اهميت هر عامل،  ((AHPتوجه به خروجي مدل تحليل سلسله مراتبي زوجي، با 

 گرديد.خواهد محاسبه اوزان و رتبه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 شناسایی عوامل مؤثر داخلی و خارجی

 سؤاالتگويي به  به صورت حضوري از پاسخ دهندگان خواسته شد تا با پاسخ ي شمارهها پرسشنامهاز طريق 

ها اطالعات خروجي در قالب ارائه شده است. بعد از تکميل پرسشنامه ها در جدول زير نتايج آن که مشخص نمايند

يي در زمان و انرژي و با توجه به وقت و منابع در دسترس از جو صرفهليستي از عوامل حاصل گرديد، اما به علت 

ميان عوامل شناسايي شده آن دسته از عوامل با اولويت باال انتخاب گرديد و بار ديگر اين عوامل با نظر خبرگان 

ابي هاي ارزي يسماترمورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و نهايتاً مجموعه عوامل مؤثر انتخاب شدند که در قالب 

 آورده شده است.
 ی مربوط به بررسی عوامل داخلی و خارجیها پرسش-1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي  يافته منبع: 

 پژوهش

ابتدا  در 

هاي مطرح شده در پرسشنامه که به منظور شناسايي و بررسي عوامل داخلي و خارجي تنظيم شده است  پرسش

هاي بعدي ماهيت عوامل با به عبارت ديگر مقصود از طرح سؤال ذکر شده است تا بر  اند و در ستون عنوان شده

اند، در طي جلسات  يدهگردا در ستون سوم ذکر ه اساس نمرات به دست آمده که توسط اعضاي خبرگان که تعداد آن

با در نظر گرفتن شرايط حال شرکت و ساير رقبا بتوان عوامل مورد نظر را استخراج نمود. مفهوم نمرات  متداول و

باشد در مورد عوامل داخلي ضعف و در مورد عوامل خارجي  ٩داده شده اين است که اگر نمره نهايي سؤال کمتر از 

 تعداد پاسخ دهندگان ماهيت عوامل شرح سؤال رديف
نمره نهايي سؤال 

 )ميانگين نمرات(

٠ 
گذاري بخش زمين و مسکن را در عدم تحقق مديريت  تأثير سياست

 کنيد؟ يکپارچه شهري چگونه ارزيابي مي
 1/1 نفر ٠١ داخلي

١ 
تأثير در اختيار داشتن منابع مالي و درآمدي را در عدم تحقق 

 کنيد؟ مديريت يکپارچه شهري چگونه ارزيابي مي
 1/٠ نفر ٠١ داخلي

٩ 
را در عدم  تأثير عدم برخورداري از شايستگي کافي براي اداره شهر

 کنيد؟ تحقق مديريت يکپارچه شهري چگونه ارزيابي مي
 ٣/٠ نفر ٠١ داخلي

1 
هاي اساسي را در عدم تحقق مديريت  تأمين زيرساخت تأثير

 کنيد؟ يکپارچه شهري چگونه ارزيابي مي
 ٩/٩ نفر ٠١ داخلي

٩ 
تأثير توسعه کالبدي شهر را در عدم تحقق مديريت يکپارچه شهري 

 کنيد؟ چگونه ارزيابي مي
 1/٠ نفر ٠١ خارجي

1 
مديريت يکپارچه شهري تأثير مهاجرات بيگانگان را در عدم تحقق 

 کنيد؟ چگونه ارزيابي مي
 ٠/١ نفر ٠١ خارجي

٣ 
عدم تحقق مديريت يکپارچه شهري چگونه تأثير موازي کاري در 

 کنيد؟ ارزيابي مي
 1/١ نفر ٠١ داخلي

1 
عدم تحقق مديريت يکپارچه شهري تأثير مشارکت شهروندان در 

 کنيد؟ چگونه ارزيابي مي
 ٣/٩ نفر ٠١ خارجي

٣ 
عدم تحقق مديريت يکپارچه شهروندان در  کسب رضايت تأثير

 کنيد؟ شهري چگونه ارزيابي مي
 ٣/٩ نفر ٠١ خارجي

٠١ 
عدم تحقق مديريت يکپارچه در  هاي سازمان تأمين هزينه تأثير

 کنيد؟ شهري چگونه ارزيابي مي
 ٠/٩ نفر ٠١ خارجي

٠٠ 
يکپارچه عدم تحقق مديريت در  ونقل شهري تأمين حمل تأثير

 کنيد؟ شهري چگونه ارزيابي مي
 ٩/1 نفر ٠١ داخلي

٠١ 
عدم تحقق مديريت در  عدم اطالع از نيازهاي شهروندان تأثير

 کنيد؟ يکپارچه شهري چگونه ارزيابي مي

 ٣/٠ نفر ٠١ خارجي

٠٩ 
عدم تحقق مديريت يکپارچه شهري تأثير قوانين و مقررات در 

 کنيد؟ چگونه ارزيابي مي
 ٠/1 نفر ٠١ داخلي
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باشد در مورد عوامل داخلي قوت و در مورد  ٩شود و اگر نمره نهايي حاصل شده بيشتر از  مي تهديد محسوب

تصميم گرفته شد نمره  عوامل خارجي فرصت قلمداد خواهند شد. بر اساس مذاکرات شفاهي با اعضاي خبرگان

 اثر بودن آن عامل داشته باشد. يبنيز داللت بر  ٩نهايي برابر 

 ت شناختی خبرگانهای جمعیتوصیف متغیر
 توصیف جنسیت خبرگان -2جدول شماره 

 

 

 

 هاي پژوهش منبع: يافته

 توصیف تحصیالت خبرگان -3جدول شماره 
 

 

 

 

 

 هاي پژوهش منبع: يافته

 سن خبرگان -5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 هاي پژوهش منبع: يافته

 ماتریس تجزیه و تحلیل محیطی )ماتریس سوات(

 (مراتبي سلسله تحليل فرايند) نام به معياره چند گيري از روش تصميم SWOT تحليل و تجزيه بهسازي منظور براي

 يريکارگ به و ها آن بندي يتاولو منظور به معيارها يا فاکتورها بين مقايسه امکان روش اين با کمک. کنيم استفاده مي

 به( ترکيبي روش) روش اين ترکيب اجراي از هدف و شود يم فراهم محاسبه يها ارزش وها  داده قالب در ها آن

 بندي يتاولو با ها، ياستراتژ تعيين از پس پايان در بتوان تا است بوده استراتژيک يزير برنامه کمي بهبود منظور

 داده پيشنهاد مناسب يراهکارها AHP مراتبي سلسله تحليل و تجزيه فرآيند طريق از يزير برنامه در مؤثر فاکتورهاي

 .شود

 SWOTتجزیه و تحلیل بر اساس 
 نقاط قوت و ضعف داخلی -6شماره  جدول

 (Wضعف )نقاط  (Sقوت )نقاط 

S1 گذاري بخش زمين و مسکن سياست W1 در اختيار داشتن منابع مالي و درآمدي 

S2 ونقل شهري تأمين حمل W2 هاي اساسي تأمين زيرساخت 

S3 قوانين و مقررات W3 عدم برخورداري از شايستگي کافي براي اداره شهر 

- W4 موازي کاري 

 هاي پژوهش منبع: يافته

 و تهدیدات محیطی ها فرصت -7جدول شماره 

 (O) یطیمحی ها فرصت (Tتهدیدات محیطی )

 درصد جنسیت

 ٣١ مرد

 ٩١ زن

 درصد تحصیالت

 ١ کمتر از ليسانس

 1١ ليسانس

 ٩١ فوق ليسانس

 ٩١ دکتري

 درصد گروه سنی

 ١ سال ٩١تا  ١٩بين 

 ١ سال 1١تا  ٩٠بين 

 1١ سال ٩١تا  1٠بين 

 1١ سال 1١تا  ٩٠بين 
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T1 توسعه کالبدي شهر O1 مشارکت شهروندان 

T2 مهاجرات بيگانگان O2 شهروندان کسب رضايت 

T3 عدم اطالع از نيازهاي شهروندان O3 هاي سازمان تأمين هزينه 

 هاي پژوهش منبع: يافته

 (AHP) یمراتبروش تحلیل سلسله  

 چندگانه معيارهاي با گيري تصميم براي شده طراحي هاي يستمس ينتر جامع از يکي مراتبي سلسله تحليل فرآيند

 نظر در امکان همچنين و کند مي فراهم مراتبي سلسلهصورت  به رامسئله  کردن فرموله امکان تکنيک اين زيرا است

 دخالت گيري تصميم در را مختلف هاي ينهگز فرآيند اين داردمسئله  در را يفيو ک کمي مختلف معيارهاي گرفتن

 نهاده بنا زوجي مقايسه مبناي بر اين بر عالوه دارد، را معيارها زير و معيارها روي حساسيت تحليل امکان و داده

 از که دهد مي نشان را تصميم ناسازگاري و سازگاري ميزان همچنين نمايد يم تسهيل را محاسبات و قضاوت که شده

گام است که  ينچند مستلزم روش اين اما بکارگيري؛ است معياره چند گيري تصميم در تکنيک اين ممتاز مزاياي

هاي تعيين شده با روش  ياستراتژبه منظور بررسي صحت و دقت محاسبات و انتخاب درست  براي اين پژوهش

AHP،  افزار نرمبار توسط  ي مذکور يکها گامانجام Microsoft Excel 2010  از طريق فرمول نويسي و محاسبه

هاي مطرح شده در درخت تصميم و بار ديگر  ينهگزيارها و مع يرزشاخص و نرخ ناسازگاري بين معيارهاي اصلي و 

 صورت گرفته است. Expert Choice 11توسط نرم افزار تحليل سلسله مراتبي 

 زوجی( مقایسات) ترجیحی قضاوت 

 با تصميم شاخص اهميت مورد در قضاوت و شاخص هر اساس بر  تصميم، مختلف هاي گزينه بين مقايساتي نجاما

گيرندگان که متشکل از  يمتصم تصميم صورت گرفت.مسئله  مراتب سلسله طراحي از بعد زوجي، مقايسات انجام

 مجموعه بودند راهنما و مشاور اعضاي کميته استراتژيک شرکت تخته شهيد باهنر گرگان به همراه اساتيد

 با را تصميم گزينه هر و يکديگر به نسبت را ها شاخص نسبي ارجحيت يا اهميت عددي طور به که هايي يسماتر

 نمودند. ايجاد  نمايد، مي گيري اندازه ها گزينه ساير به نسبت ها شاخص به توجه
 زوجی های یسهمقا برای ترجیحات مقادیر -8 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي پژوهش منبع: يافته

 نسبی های وزن محاسبات

 سلسله تحليل فرايند در بعدي عددي قدم محاسبات از اي مجموعه طريق از هم به نسبت تصميم عناصر وزن تعيين

 هاي ماتريس اطالعات از استفاده با تصميم عناصر از يک هر اولويت تعيين براي الزم محاسبات انجام مراتبي

 ستون عنصر هر سپس کرده، محاسبه را زوجي مقايسات ماتريس از ستون هر اعداد مجموع .است زوجي مقايسات

 مقايسات ماتريس» آيد، مي به دست صورت بدين که جديدي ماتريس. کنيم مي تقسيم ستون آن اعداد مجموع بر را

 مقدار عددی قضاوت شفاهی() یحاتترج

 ٣ Extremely preferrrd تر مطلوب کامالًو يا  تر مهم کامالًمرجع يا  کامالً

 ٣ Very strongly preferd ترجيع يا اهميت يا مطلوبيت خيلي قوي

 ٩ strongly preferd ترجيع يا اهميت يا مطلوبيت قوي

 ١ Moderately preferd تر مطلوبيا کمي  تر مهمکمي مرجع يا کمي 

 ٠ Equally preferd ترجيع با اهميت يا مطلوبيت يکسان

 1، 1، 1، ١  ترجيحات بين فواصل فوق
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 ميانگين اين. کنيم مي محاسبه را شده نرمال مقايسات ماتريس از سطر هر اعداد ميانگين .شود مي ناميده «شده نرمال

نتايج به دست آمده از محاسبات صورت گرفته در  ؛ کهکند مي ارائه را ماتريس سطرهاي با تصميم عناصر نسبي وزن

 اند. ستون ميانگين حسابي ارائه شده

 ها سازگاری در قضاوت

 شود: سازگاري به کار گرفته ميناهاي زير براي محاسبه نرخ  قدم

 .ميده يم تشکيل را (A)زوجي ماتريس مورد نظر  مقايسه . ماتريس٠گام 

 .ميينما يم مشخص را (W) «نسبي وزن» ستوني . بردار١گام 

 بردار کنيم، مي ضرب( W) ستوني بردار در را( A) زوجي مقايسات ماتريس: وزني مجموع بردار محاسبه .٩گام 

 .شود ناميده مي وزني مجموع بردار آوريد، مي به دست طريق اين به که را جديدي

وزن نسبي تقسيم کنيد. بردار حاصل بردار محاسبه بردار ناسازگاري: عناصر بردار مجموع وزني را بر بردار  .1گام 

 شود. ناسازگاري ناميده مي

 در ميرو يم قدم بعدي به است مثبت پاسخ اگر است؟ مشخص max يعني (A) سيماتر ويژه مقدار نيتر بزرگ آيا 

 :زنيم مي تخمين آن را مقدار صورت اين غير

  به دست آوردنmax ميانگين عناصر برداري ناسازگاري ،max دهد. را به دست مي 

 شود: صورت زير تعريف مي . محاسبه شاخص ناسازگاري: شاخص ناسازگاري به٩گام 

 

nهاي موجود در مسئله : عبارت است از تعداد گزينه 

 ماتريس ناسازگاري بر شاخص. محاسبه نرخ ناسازگاري: نرخ ناسازگاري از تقسيم شاخص ناسازگاري 1گام 

 آيد. ميدست  تصادفي

 
 مختلف ابعاد با ییها سیماتر برای تصادفی ناسازگاری یها شاخص مقدار -9جدول شماره 

 هاي پژوهش منبع: يافته

 SWOTمقایسات زوجی عوامل ماتریس  -11جدول شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 هاي پژوهش منبع: يافته

دهد پس از وارد  را نشان مي SWOTمطابق با جدول باال که مقايسات زوجي صورت گرفته در مورد عوامل ماتريس 

ميانگين حسابي محاسبه شده است. شايان ذکر است که ميانگين حسابي همان  ها شاخصنمودن ارجحيت نسبي 

٣ ٠١ 1 ٣ 1 ٩ 1 ٠ ١ ٩ N 

٩٠/٠ 1٩/٠ 1١ ٩١/٠ ٠/٠1/٩ ٣/١ ٠١/٠ ٠1/١ ١ ١ I.I.R 

 
 (Tتهديدات ) (O) ها فرصت (Wنقاط ضعف ) (Sقوت )نقاط 

ميانگين 

 حسابي

 ١/٩1 ١ ٠ ١ ٠ (Sقوت )نقاط 

 ٠٣/١ ٠ ٩/١ ٠ ٩/١ (Wنقاط ضعف )

 ١٩/١ ٩/١ ٠ ١ ٠ (O) ها فرصت

 ١٩/١ ٠ ١ ٠ ٩/١ (Tتهديدات )

1
. max






n

n
II



RII

II
RI

..

.
. 
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براي  يرگذار خواهند بود. شاخص ناسازگاريتأثها  ي آنبند رتبهاست که در  SWOTدرجه اهميت عوامل ماتريس 

 و نرخ ناسازگاري ٣/١برابر  (=1Nهاي موجود ) ينهگزوجه به تعداد با ت ، شاخص تصادفي١1/١عوامل اصلي برابر 

است لذا سازگاري  ٠/١نرخ ناسازگاري به دست آمده کمتر از  که ييآنجامحاسبه گرديده است. از  ١11/١برابر 

 عوامل اصلي مورد قبول است.

 
 هاي پژوهش منبع: يافته  Expert Choiceبا نرم افزار  SWOTمقایسات زوجی عوامل ماتریس  -1نمودار شماره 

 کامالً، Expert Choice افزار نرميارهاي اصلي با معي صورت گرفته براي ها وزنکه مشخص است محاسبه  طور همان

 منطبق است. Microsoft Excel افزار نرميج به دست آمده از نتابا 
 جدول مقایسات زوجی نقاط قوت -11جدول شماره 

 

 

 

 

 هاي پژوهش منبع: يافته

ي از زير معيارهاي اصلي نشان ا مجموعهجدول باال مقايسات زوجي صورت گرفته براي نقاط قوت را به عنوان 

، شاخص ١١٩/١برابر  ( براي زير معيار نقاط قوتI.Iدهد. طبق محاسبات انجام گرفته شده شاخص ناسازگاري ) مي

محاسبه  ١٠٣/١( برابر I.Rو نرخ ناسازگاري ) ٩1/١برابر  (N=3هاي موجود ) ينهگز( با توجه به تعداد I.I.Rتصادفي )

است لذا سازگاري عوامل مورد قبول است.  ٠/١کمتر از نرخ ناسازگاري به دست آمده  که ييآنجاگرديده است. از 

از اهميت بيشتري به نسبت ساير عوامل برخوردار  و مسکنين زمگذاري بخش  در مقايسه بين نقاط قوت سياست

 است.
 جدول مقایسات زوجی نقاط ضعف -12جدول شماره 

 

 

 

 

 

 هاي پژوهش منبع: يافته

از زير معيارهاي اصلي نشان ي ا مجموعهجدول باال مقايسات زوجي صورت گرفته براي نقاط ضعف را به عنوان 

، شاخص ١٠/١برابر  ( براي زير معيار نقاط ضعفI.Iدهد. طبق محاسبات انجام گرفته شده شاخص ناسازگاري ) مي

محاسبه  ١١1/١( برابر I.Rي )ناسازگارو نرخ  ٣/١برابر  (=1Nهاي موجود ) ينهگز( با توجه به تعداد I.I.Rتصادفي )

 S1 S2 S3  حسابيميانگين 

 ٩٩/١ ١ ٩ ٠ (S1) گذاري بخش زمين و مسکن سياست

 ٩/١ ١ ٠ ١/١ (S2) و نقل شهري تأمين حمل 

 ٠٩/١ ٠ ٩/١ ٠١٩/١ (S3مقررات )قوانين و 

 
W1 W2 W3 W4 میانگین حسابی 

 ١٠/١ ٠ ٠ ٩/١ ٠ (W1) در اختيار داشتن منابع مالي و درآمدي

 ١٣/١ ٠ ٠ ٠ ١ (W2) هاي اساسي تأمين زيرساخت

 ١٩/١ ٠ ٠ ٠ ٠ (W3) عدم برخورداري از شايستگي کافي براي اداره شهر

 ١٣/١ ٠ ٩/٠ ٠ ٠ (W4) موازي کاري
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است لذا سازگاري عوامل مورد قبول است.  ٠/١خ ناسازگاري به دست آمده کمتر از نر که ييآنجاگرديده است. از 

 هاي اساسي به نسبت ساير معيارها اهميت بيشتري دارد. در بين مقايسه نقاط ضعف تأمين زيرساخت
 ها فرصتجدول مقایسات زوجی  -13جدول شماره 

 

 
 

 هاي پژوهش منبع: يافته

ي از زير معيارهاي اصلي ا مجموعهرا به عنوان  ي محيطيها فرصتجدول باال مقايسات زوجي صورت گرفته براي 

، شاخص ١١٩/١( براي اين زير معيارها برابر I.Iشاخص ناسازگاري )دهد. طبق محاسبات انجام گرفته شده  نشان مي

محاسبه  ١١١/١( برابر I.Rو نرخ ناسازگاري ) ٩1/١برابر  (=٩Nهاي موجود ) ينهگز( با توجه به تعداد I.I.Rتصادفي )

قبول است. است لذا سازگاري عوامل مورد  ٠/١نرخ ناسازگاري به دست آمده کمتر از  که ييآنجاگرديده است. از 

 در بين عوامل خارجي مشارکت شهروندان تأثير بيشتري به نسبت ساير عوامل دارد.
 

 جدول مقایسات زوجی تهدیدات -14جدول شماره 
 

 

 

 

 هاي پژوهش منبع: يافته

ي از زير معيارهاي اصلي ا مجموعهرا به عنوان  جدول باال مقايسات زوجي صورت گرفته براي تهديدات محيطي

، شاخص ١١1/١( براي اين زير معيارها برابر I.Iدهد. طبق محاسبات انجام گرفته شده شاخص ناسازگاري ) نشان مي

محاسبه  ١١٩/١( برابر I.Rو نرخ ناسازگاري ) ٩1/١برابر  (=٩Nهاي موجود ) ينهگز( با توجه به تعداد I.I.Rتصادفي )

است لذا سازگاري عوامل مورد قبول است.  ٠/١نرخ ناسازگاري به دست آمده کمتر از  که ييآنجاگرديده است. از 

 در بين اين عوامل توسعه کالبدي شهر اهميت بيشتري دارد.

 نسبی یها وزن ادغام

 کرد ضرب باالتر عناصر وزن در راهر عنصر  نسبي وزن بايستي مرحله اين در تصميم، هاي گزينه بندي رتبه منظور به

بر اساس  .آيد مي به دست نهايي وزن مقدار گزينه، هر براي مرحله اين انجام با. آيد به دست آن نهايي وزن تا

 توضيحات بيان شده نتايج در جدول زير ارائه گرديده است.
 نهایی معیارها جدول وزن -15جدول شماره 

  O1 O2 O3 میانگین حسابی 

 1٩/١ ١٩/١ 1 ٠ (O1) مشارکت شهروندان 

 ٠٣/١ ١٩/١ ٠ ٠ (O2) شهروندان کسب رضايت

 ٩٣/١ ٠ ١ ٠ (O3) هاي سازمان تأمين هزينه 

  T1 T2 T3 میانگین حسابی 

 1٩/١ ٩/٠ ١ ٠ (T1) توسعه کالبدي شهر

 ٠٣/١ ٩/١ ٠ ٩/١ (T2) مهاجرات بيگانگان

 ١/٩1 ٠ ١ ٠ (T3) عدم اطالع از نيازهاي شهروندان

 وزن نهايي وزن نسبي ها(زير معيار)دار عوامل اولويت وزن نسبي (SWOTماتريس )معيارهاي اصلي

 (Sقوت )نقاط 

 

 

 ٠٣/١ ٩٩/١ (S1)گذاري بخش زمين و مسکن سياست  ١/٩1

 ٠/١ ٩/١ (S2)ونقل شهري تأمين حمل

 ١٩/١ ٠٩/١ (S3)قوانين و مقررات 

 (Wنقاط ضعف )

 

 ١/١1 ١٠/١ (W1)در اختيار داشتن منابع مالي و درآمدي ٠٣/١

 ١٩/١ ١٣/١ (W2)هاي اساسي تأمين زيرساخت 

 ١/١1 ١٩/١ (W3)عدم برخورداري از شايستگي کافي براي اداره شهر 

 ١٩/١ ١٣/١ (W4)کاريموازي 

 ٠٠/١ 1٩/١ (O1)مشارکت شهروندان ١٩/١ 
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 (AHP) یمراتبروش تحلیل سلسله  با بندی عوامل اولویت -16جدول شماره 
 وزن نهایی عامل هااولویت

 ٠٣/١ گذاري بخش زمين و مسکن سياست ٠

 ٠٠/١ مشارکت شهروندان ١

 ٠٠/١ توسعه کالبدي شهر ١

 ٠/١ ونقل شهري تأمين حمل 1

 ١٣/١ هاي سازمان تأمين هزينه ٩

 ١٣/١ عدم اطالع از نيازهاي شهروندان ٩

 ١٩/١ قوانين و مقررات  ٣

 ١٩/١ هاي اساسي تأمين زيرساخت ٣

 ١٩/١ موازي کاري ٣

 ١٩/١ شهروندان کسب رضايت ٣

 ١٩/١ مهاجرت بيگانگان ٣

 ١1/١ در اختيار داشتن منابع مالي و درآمدي ٠١

 ١1/١ از شايستگي کافي براي اداره شهرعدم برخورداري  ٠١

زمين و مسکن و بعد از آن مشارکت شهروندي و توسعه کالبدي  بخشدر بين عوامل مورد مقايسه سايت گذاري 

هايي براي تحقق  يشنهادپفصل بعدي  و درين عوامل در عدم تحقق مديريت يکپارچه شهري هستند تر مهمشهر 

 شود.مديريت يکپارچه شهري ارائه مي

 های تحلیلییافته -ب

 آزمون فرضیات

دهد.  ي از زير معيارهاي اصلي نشان ميا مجموعهرا به عنوان  مقايسات زوجي صورت گرفته براي تهديدات محيطي

، شاخص تصادفي ١١1/١( براي اين زير معيارها برابر I.Iطبق محاسبات انجام گرفته شده شاخص ناسازگاري )

(I.I.Rبا توجه به تعداد ) ينهگز ( ٩هاي موجودN=)  ٩1/١برابر ( و نرخ ناسازگاريI.R برابر )محاسبه گرديده  ١١٩/١

است لذا سازگاري عوامل مورد قبول است. در بين  ٠/١نرخ ناسازگاري به دست آمده کمتر از  که ييآنجااست. از 

در زمينه متغيرهاي مديريتي در اين عوامل توسعه کالبدي شهر اهميت بيشتري دارد. اين يکي از متغيرهايي است که 

 ي دولتي و غيردولتي وجود دارد.ها سازمان

ي از زير معيارهاي اصلي نشان ا مجموعهرا به عنوان  هاي محيطي مقايسات زوجي صورت گرفته براي فرصت

، شاخص ١١٩/١( براي اين زير معيارها برابر I.Iدهد. طبق محاسبات انجام گرفته شده شاخص ناسازگاري ) مي

محاسبه  ١١١/١( برابر I.Rو نرخ ناسازگاري ) ٩1/١برابر  (=٩Nهاي موجود ) ينهگز( با توجه به تعداد I.I.Rتصادفي )

 (Oها ) فرصت

 

 ١٩/١ ٠٣/١ (O2) شهروندان کسب رضايت 

 ١٣/١ ٩٣/١ (O3) هاي سازمان تأمين هزينه 

 ٠٠/١ 1٩/١ (T1) توسعه کالبدي شهر ١٩/١ (Tتهديدات )

 ١٩/١ ٠٣/١ (T2) مهاجرت بيگانگان 

 ١٣/١ ١/٩1 (T3) نيازهاي شهروندانعدم اطالع از 
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است لذا سازگاري عوامل مورد قبول است.  ٠/١نرخ ناسازگاري به دست آمده کمتر از  که ييآنجاگرديده است. از 

 نسبت ساير عوامل دارد. در بين عوامل خارجي مشارکت شهروندان تأثير بيشتري به

دهد. طبق  ي از زير معيارهاي اصلي نشان ميا مجموعهمقايسات زوجي صورت گرفته براي نقاط ضعف را به عنوان 

، شاخص تصادفي ١٠/١برابر  ( براي زير معيار نقاط ضعفI.Iمحاسبات انجام گرفته شده شاخص ناسازگاري )

(I.I.R با توجه به تعداد )هاي موجود  ينهگز(1N=)  ناسازگارو نرخ  ٣/١برابر( يI.R برابر )محاسبه گرديده  ١١1/١

بين  در است لذا سازگاري عوامل مورد قبول است. ٠/١نرخ ناسازگاري به دست آمده کمتر از  که ييآنجااست. از 

ان از عدم ين متغير نشا هاي اساسي به نسبت ساير معيارها اهميت بيشتري دارد. مقايسه نقاط ضعف تأمين زيرساخت

مقايسات زوجي صورت گرفته  ي دارد.شهرهاي دولتي در مديريت يکپارچه  وجود استراتژي مناسب در سازمان

دهد. طبق محاسبات انجام گرفته شده  ي از زير معيارهاي اصلي نشان ميا مجموعهبراي نقاط قوت را به عنوان 

( با توجه به تعداد I.I.R)، شاخص تصادفي١١٩/١برابر  ( براي زير معيار نقاط قوتI.Iشاخص ناسازگاري )

نرخ  که ييآنجامحاسبه گرديده است. از  ١٠٣/١( برابر I.Rو نرخ ناسازگاري ) ٩1/١برابر  (N=3هاي موجود ) ينهگز

است لذا سازگاري عوامل مورد قبول است. در مقايسه بين نقاط قوت  ٠/١ناسازگاري به دست آمده کمتر از 

ين متغير هم از ا از اهميت بيشتري به نسبت ساير عوامل برخوردار است. و مسکنگذاري بخش زمين  سياست

دهد و شنان  ريت يکپارچه شهري نشان ميمتغيرهايي است که ارتباط بين متغيرهاي مديريتي و ساختاري را در مدي

 هاي مديريتي با توجه به ساختار و کالبد شهري تعيين گردند. گذاري ياستسدهد بايد  مي

 

 یپژوهش یو دستاورد علم یریگ جهینت

در بين عوامل مورد مقايسه سايت گذاري بخش زمين و مسکن و بعد از آن مشارکت شهروندي و توسعه کالبدي 

هايي براي تحقق  يشنهادپفصل بعدي  و درين عوامل در عدم تحقق مديريت يکپارچه شهري هستند تر مهمشهر 

در حوزه نقش را دارد.  نيتر مهمگذاري زمين. مسکن دولت  در بخش سياستشود.  يممديريت يکپارچه شهري ارائه 

ي و شهرهاي جديد کم دو شرکت دولتي عمران و بهسازي شهر هاي دولت در بخش مسکن، دست اجراي سياست

هاي فرسوده و شهرهاي جديد هستند؛ ساختار غيرمتمرکز فعلي در حال حاضر  هاي دولت در بافت مجري سياست

نگري براي کل بخش مسکن  اي، پراکنده و فاقد جامع در بخش مسکن به شکل جزيره ها ميسبب شده است تصم

هاي ايزوله بدون لحاظ اثرگذاري و  جديد سياستعنوان مثال در حوزه شهرهاي   وضع شود؛ به اين معني که به

يکديگر، اتخاذ  کننده يهاي موازي، متضاد و گاه خنث هاي مختلف بخش مسکن و بعضاً سياست اثرپذيري در قسمت

ترين عوامل بروز  ها در بخش مسکن در همه سنوات گذشته يکي از مهم گيري طوري که تفرق در تصميم  شود؛ به مي

هاي گذشته تاکنون در بحث  عنوان مثال چالش ناکامي همه دولت  ها بوده است. به ر اين بخشهاي مزمن د چالش

هاي توسعه منفصل شهرها در  هايي سياست دهد از آنجا که در دوره مي  هاي فرسوده نشان نوسازي گسترده بافت

ساله )ساخت  ٣٣هاي  مينهدايت سر ريز جمعيت به شهرهاي جديد و به دنبال آن واگذاري ز  قالب اجراي سياست

هاي  هاي فرسوده، انگيزه ها با اعمال نقش دافع جمعيت از بافت مسکن مهر( در دستور کار قرار گرفت اين سياست
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هاي پراکنده و  هاي هدف شهري را کاهش داد؛ اين موضوع نمونه بارزي از تأثير اجراي سياست نوسازي در محدوده

هاي فرسوده است.  يف دولت در حوزه مسکن به خصوص نوسازي بافتها و تکال ناهماهنگ در شکست برنامه

صورت گرفته از تأثير انجام اقدامات موازي، متضاد و پراکنده در بخش مسکن از سوي کارشناسان  يها يشناس بيآس

در نهايت به پيشنهاد يک طرح چهار ضلعي براي طراحي ساختار جديد در بخش مسکن منجر شده است. در قالب 

ها و نهادهاي  هاي ثانويه و مکمل و در صورت نياز انحالل برخي شرکت طرح چهار ضلعي بايد ادغاماين 

طور جدي دنبال شود؛ کارشناسان براي   اند به شده خود رسيده  تعريف يها تيکه به خط پايان مأمور يرضروريغ

گذار  چهار گانه مرکب از سياستاکنون بخش مسکن نيازمند يک ساختار   کنند هم مقطع زماني فعلي پيشنهاد مي

)معاونت شهرسازي(، سازمان  يگذار واحد براي حوزه شهرساز واحد براي بخش مسکن )معاونت مسکن(، سياست

هاي دولت در بخش  )بانک زمين در قالب سازمان ملي زمين( و يک نهاد مجري سياست نيواحد براي مديريت زم

ها است. به اعتقاد  بيروني شهرها متناسب با نيازها و اولويت هاي توسعه دروني و مسکن براي اجراي سياست

ها و ساختار سازمان ملي زمين و مسکن به شکلي اصالح شود که اين سازمان با نام  کارشناسان الزم است ماموريت

هدفمند  شود؛ به اين معنا که شناسايي، مديريت، نگهداري و عرضه« بانک زمين»)سازمان ملي زمين(، صرفاً تبديل به 

هاي واحد در حوزه مسکن تنها از سوي اين نهاد انجام شود. از سوي ديگر  اراضي دولتي به منظور اجراي سياست

هاي دولت در  اي اصالح شود که مجري سياست الزم است با تعريف اين چهارگانه، ساختار حوزه مسکن به گونه

به محض فراهم شدن زمينه حضور بخش  بخش مسکن تنها براي يک دوره گذار، يک شرکت دولتي باشد و

 صورت کامل در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.  ها در بخش مسکن به خصوصي، اجراي سياست

گردد؛ در قالب اين  برمي« هاي مسکن هاي دولتي مجري طرح انحالل برخي شرکت»پيشنهاد دوم کارشناسان، به 

« ها شرکت پروژه»هاي دولتي مجري،  با انحالل شرکت هاي دولت در بخش مسکن پيشنهاد الزم است مجري سياست

شود. در صورت اصالح ساختار بخش مسکن به واسطه  باشد که با مشارکت دولت و بخش خصوصي ايجاد مي

يابد  هاي دولت در بخش مسکن کاهش مي هاي حوزه مسکن(، اوالً هزينه )ادغام برخي زيرمجموعهانجام اين جراحي

تر خواهد شد. همچنين در وهله سوم، بازدهي و راندمان  ها کوتاه گذاري و اجراي برنامه مسير سياست اًيو ثان

در حالي است که از سوي ديگر،  نيها در بخش مسکن افزايش خواهد يافت. ا گذاري ها و سياست ريزي برنامه

اولويت دولت در  اکنون  شود. هم تخصيص بهينه اعتبارات محدود در بخش مسکن با انجام اين جراحي تضمين مي

هاي فرسوده و ساکنان  ها، ساکنان بافت اولي  بخش مسکن، توانمندسازي سه گروه متقاضي مسکن شامل خانه

از طريق تسهيل فرآيند تأمين مالي با استفاده از تسهيالت مسکن  يررسميغ يها گاه اي و سکونت هاي حاشيه بافت

هاي فرسوده هم تأمين مالي شود؛ اين در حالي است  است؛ در قالب همين اولويت قرار است سمت عرضه در بافت

و غيرمتمرکز فعلي، تأمين  يا هاي ديگري در بخش مسکن در قالب ساختار چندهسته که در صورت اجراي سياست

کاري، انجام   هاي بارز موازي شود. يکي از نمونه و تأمين زمين براي اجراي سياست اصلي دچار چالش مي مالي

هاي گذشته شکست سياست اجراي مصوبه دولت براي  اقدامات پراکنده و بعضاً متضاد در حوزه مسکن طي سال

 رسوده است.هاي ف قيمت نوسازي در بافت  هزار فقره تسهيالت ارزان ٩١١پرداخت ساالنه 
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شود که در کشور ما به علت ي در مديريت شهري محسوب ميمؤثرامروزه مشارکت در اجتماع محلي عامل مهم و 

ريز متمرکز از باال به پايين همواره مشارکت اجتماعي در حاشيه و يا به شکل صوري به اجرا در وجود نظام برنامه

ز در مواردي( دچار ضعف باشد به بيان ديگر، دولت، اکثر آيد. همين امر موجب شده است که حوزه عمومي )ج يم

گري و اجراي ملزومات آن را بر عهده داشته است که اين امر باعث ها را متعلق به خود دانسته و تصديحوزه

مشارکت شهروندان به شکل صوري و حداکثر مشورتي است و از سوي ديگر شهروندان نيز همواره دولت )به 

 انساني، توسعه اصلي هايآرمان دانند. ازئول و مجري بسياري از وظايف و امور اجتماعي ميصورت عام( را مس

-مي آمارتياسن که گونه همان .شوند شاناجتماعي و شخصي زندگي دگرگوني در تا کارگزار است مردم توانمندسازي

 شکل دهند سرنوشتشان به فعال طور به که شود داده مشارکتي فرصت ديده شوند. بايد مردم توسعه، اقدامات در گويد،

ريزي براي مشارکت دادن، باشند. برنامه توسعه هرچند ماهرانه هايبرنامه نتايج منفعل کنندگان دريافت صرفاً آنکه نه و

ترين هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، رفاهي و محلي، يکي از مهمحضور آگاهانه، شهروندان در عرصه

به داليل  ها شهرداريهاي مديران شهري است. در اين ميان نهادهاي محلي مانند شوراها و رتها و ضرودغدغه

 گيري و ساماندهي مشارکت مردم به ويژه در مقياس محالت و نواحي نقش ارزشمندي دارند.مختلف در شکل

يا نتوانند براي  در واقع حضور مردم براي حل مشکالت خود مردم امري الزم است در صورتي که مردم نخواهند

کمک به اداره امور شهر يا محله خود گام بردارند، احتمال اينکه مديريت شهري نتواند مسائل حادي که شهر با آن 

-ريزان و مديران امر شهري خواهان اجرا و تحقق برنامهروبروست را حل کند، بسيار است. از طرف ديگر اگر برنامه

امري تنها با مشارکت مردم به دليل  يط اجتماعي خود هماهنگ سازند و چنينها را با مح هاي خود هستند بايد آن

هاي اخير با اهتمام ير است در تهران، در سالپذ امکانها و محيط اجتماعي خود ها از نيازها، خواسته شناخت ژرف آن

هاي شورا از فعاليت، در قالب تشکيل و حمايت ربط يزهاي مانمديريت شهري و همکاري و تعامل نهادها و ساز

هاي محالت، اقدامات بسيار خوبي در زمينه استفاده از ظرفيت مشارکت و همکاري شهروندان و توجه به ياري

هاي ديگري نيز در اين جهت به منظور اجرايي کردن ها و نيازهاي محلي صورت گرفته است و فعاليتاولويت

هاي مهم نظريه حکمروايي خوب شهري، همان بعد هرويکرد محله محوري در حال انجام است. يکي از جنب

مشارکت است چرا که اصل و بنيان نظريه مذکور بر حکومت مردمي استوار است يعني حکومتي که در آن مردم 

 هايپديده از اجتماعي، و انساني مسائل فزاينده رشد با همراه شهرنشيني اداره امور را بر عهده دارند. شهرگرائي و

 به ييروستا و معيشتي اقتصاد از گذار فرآيند طرف يک از که جوامعي است. درحال توسعه کشورهاي جراي و عمومي

 نمايند،مي تجربه را اکولوژيکي هجوم و شهري هايمهاجرت سابقه بي ديگر نرخ طرف از و شهري و نوين اقتصاد

 هاسياست ناکارآمدي مبين که کنندمي سپري کالبدي و اجتماعي معضالت انساني، و مسائل از تنوعي با را دوران چنين

 محصول ايران شهرهايکالن و مادر شهرها رشد زيادي حد تا .است ايمنطقه و ملي ابعاد در ساختاري شرايط و

 سمت به فراوان انساني نيروهاي مهاجرت و اجتماعي اقتصادي، هايتعادل خوردگي به هم و تمرکزگرا هايسياست

 منابع هاي يتمحدود و انساني جمعيت گسيخته لجام رشد به توجه با لذا ؛ واست بزرگ شهرهاي بخصوص و شهرها

 و اجتماعي هايآسيب مهاجرت، آلودگي، و نقل، حمل  مسکن، قبيل از شهري و مشکالت مسائل از بسياري شهري،

 زيادي حد تا بطوريکه باشيم، شهري خدمات و منابع واژگوني شاهد بعضاً و رشد يابد اي رويه يب طرز به نشينيحاشيه
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 محدود بسيار را شهري مسائل حل جهت در تالش و گيري يمتصم و يزير برنامه رساني، خدمات عمل عرصه و دايره

 مسائل از يکي عنوان خود به سکونت محل و شهرها شهروندان در مديريت مشارکت رواين از .است نموده تنگ و

ريزي )رويکرد سيستمي و مارکس گرايي( جايگاهي براي مشارکت سنتي برنامه هايدر نظريه. است ضروري شهرها

هاي جديد اما در نظريه؛ هاي مردمي اعتباري قائل نشده استشهروندان در نظر گرفته نشده و به مشارکت گروه

نحوي شود و هر کدام از اين مکاتب به ريزي )وکالتي و مشارکتي( بحث مشارکت شهروندان مطرح ميبرنامه

 دهند.مشارکت شهروندان را مد نظر قرار مي

 منابع

ريزي و مديريت شهري؛ مسائل نظري و  حکومت محلي، مديريت شهري و شهرداري، برنامه ساختار ،(٠٩1٣)زاده، حسين ابراهيم

 ها، تهران. هاي تجربي، انتشارات شهرداري چالش

 هاي کشور. هاي سبز شهرداري، مديريت شهري، جلد يازدهم، انتشارات سازمان شهرداري کتاب مجموعه ،(٠٩11)ابطحي، احمد

 ها، سال هفتم. مجله شهرداري ،ها شهرداري سازي و نظارت در فضاي عمومي شهرها، يخصوص (،٠٩11)احمد ابطحي،

 علمي کاربردي. نامه فصل(، مشارکت مردم، ٠٩1٣) يمحمدعلآخوندي، 

 .٠١(، توسعه پايدار و مديريت شهري، فصلنامه مديريت شهري، سال اول، ش ٠٩٣٣)مهيار اردشيري، 

ريزي شهري،  برنامه نامه کارشناسي ارشد رشته يانپاسازي مديريت يکپارچه شهري  يادهپ(، بررسي عوامل مؤثر بر ٠٩11)الوندي، زهرا

 يقات تهران.و تحقاسالمي واحد علوم  آزاددانشگاه 

، ترجمه منصور محمدنژاد، مرکز تحقيقات روستايي، هاي مشارکت در توسعه روستايي(، رهيافت٠٩٣١مارسدن )يد اوکلي، پيتر و ديو

 .1تهران، سلسله انتشارات روستا و توسعه، ش 

 ٠٣پيشنهاد روش مديريت واحد شهري، مجله آبادي، سال پنجم، شماره  (،٠٩٣١)يزکامب پرهيزگار،

 "( در استانداري خراسانCRMبا مشتري ) ي رابطه بين اعمال مديريت واحد شهري با مديريت ارتباط(، بررس٠٩٣٩)پور احمد، کيومرث

 نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت شهري يانپا

ي جامع و اصول طراحي شهرهاي ها طرحمشارکت اجتماعي شهروندان در امور شهري در  کاربرد ،(٠٩1٣)حسين زاده دلير، کريم

 جغرافيا مشارکتي، مجله رشد

نامه کارشناسي  يانپا(، بررسي عوامل مؤثر بر اجراي موفق مديريت واحد شهري، مطالعه موردي شهرستان همدان، ٠٩11) يمرحدالوري، 

 ارشد، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه تبريز

بدني استان کل تربيت  اداره( SWOT Analysis(، تحليل راهبردي دروني و بيروني )٠٩٣١)شعباني بهار، غالمرضا و علي پارساجو

 ٠٩ شمارهيه مطالعات مديريت ورزشي، نشرهمدان، 

 هاي مديريت شهري، فصلنامه مديريت شهري، شماره دوم (، مفهوم و مباني و چالش٠٩11)لشگري، مظفر

 ٠٩1٣يني، دانشگاه پيام نور، شهرنشي شهري و شناس جامعه(، ٠٩1٣رضا )عاليي، 

نامه کارشناسي ارشد  يانپا "سازي مديريت واحد شهري بر رضايت مشتريان در ادارات شهر همدان يادهپ(، اثربخشي ٠٩1٣موسوي زاده، )

 ريزي شهري برنامه رشته

هاي تفرجي و نقش آن در توسعه پايدار  يکاربرريزي و طراحي فضاي سبز جهت  ي فرآيند برنامهده سازمان ،(٠٩11) يرضاعلميکائيلي، 

 ي فضاي سبز تهران، جلد دومها پژوهشهاي آموزشي و  يشهماشهري، مجموعه مقاالت 

 11اي، نشريه آبادي، ش  ريزي شهري و منطقه (، مشارکت شهروندان در طرح٠٩11اهلل ) هاشمي، فضل

 طالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.مرکز م تهران و قوانين شهرسازي، حقوق (،٠٩٣١اهلل ) فضل هاشمي،
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 با شهر پايدار مديريت در شهري مديريت نهادهاي (، نقش٠٩٣١) يميرحاله  حجت موسي پژوهان و احمد و احمد پور علي و حسيني،

 .١1 شهري، شماره تهران، فصلنامه مديريت شهر پنج ماده کميسيون جايگاه بر تاکيد

 شهري توسعه ريزي برنامه نهاد و شهري يکپارچه مديريت شهرها؛ کالن ي تجربه در شهري ريزي برنامه (، سازمان٠٩1٣) يفشر مطوف،

 .1 تهران، فصلنامه منظر، شماره

ايران،  در شهر امور اداره مدل شناسي (، آسيب٠٩1٣) يطاهرخاناهلل  حبيب ميثم بصيرت و پور و ناصر برک عباس و احمدآخوندي،

 .1٩ جغرافيايي، شماره يها پژوهشفصلنامه 

 .1٠ جغرافيايي، شماره مشهد(، فصلنامه تحقيقات شهر بر تکيه با) شهري مديريت بهبود (، پارادايم٠٩1١) يمرح محمد رهنما،

کاربردها(، فصلنامه  ـ مفاهيم) جامعه مديريت يکپارچة سيستم در شهري مديريت (، عملکرد٠٩11) يرضائمحمد و پرويز  طالقاني،

 .1 انساني، شماره يها سکونتگاه ريزي برنامه مطالعات

 يکپارچه مديريت سيستم فضايي بندي (، اولويت٠٩٣1پور ) بهمن نجف اقدم و هادي جوادزاد قليچي و محمد موالني علي و سيد علوي،

 .٩٠ ريزي، شماره برنامه و تهران(، فصلنامه جغرافيا شهر گانه  ١١ مناطق: موردي مطالعه) شهري مناطق

 ايران، فصلنامه جغرافياي در شهري مديريت يها چالش ايجاد در تمرکزگرايي نقش (، تبيين٠٩٣1) يريخعلي و توران  زاده، قلي ولي

 .٠ سياسي، شماره

 راهبرد(، فصلنامه مطالعات و عملکرد ساختار،) ايران شهري مديريت الگوي (، تحليل٠٩٣1) يانيکاکبر  فرضعلي و سردري، ساالري

 .٩١ شماره شهري، مديريت

 هنر بينابين، فصلنامه پژوهش فضاي مفهوم بر تأکيد با چومي برنارد آثار بينامتني (، خوانش٠٩٣٩) يپناهسيامک  سميرا و اتاني، رحيمي

 .٠٠ اصفهان، شماره هنر دانشگاه

 .٠ جغرافيا، شماره (، فصلنامه دانش٠٩٣٣تهران ) شهر تاريخي تحوالت سير

 .٠٩ شماره - پانزدهم شناسي، دوره تهران، فصلنامه محيط شهر مکان(، ٠٩11احمد ) نيا، سعيد

 .1٠ انساني، شماره جغرافياي هاي تهران، فصلنامه پژوهش شهر مديريتي الگوي (، تحليل٠٩٣٠) يميرحمحمد  اصغر و نظريان،

 .1 شماره امنيت، تهران، فصلنامه آفاق شهر کالن امنيت و نشيني (، حاشيه٠٩1٣) يمابراه سيد زاده، قلي
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