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چکیده
شهر به عنوان کلیتی بهم پیوسته ،به سازمانی مقتدر با مدیریتی یکپارچه نیازمن تسا د  ... ..تعدد ریدم  ی و ت

ن اا اااهما امزاس یگنه نن نننها و 

نهادهای دولتی و خصوصی متولی امورشهری از چالشهای مدیریت کالنشهری تهران است .توسعه و گسترش کانونها ای ش یره
اطراف کالنشهر تهران باعث به وجود آمدن برخی مشکالت در درون کالن شهر شدهاند .هدف پژوهش حاض هئارا ر    راهبردهای
مدیریتی کالنشهر تهران با رویکرد مدیریت یکپاچه شهری میباشد .پژوهش حاضر کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی است.
کها ای
جمع آوری دادهها با استفاده از مطالعات کتابخانهای و می ناد ييي پیمایش  ی ((( توزیع پرسش )همان اس رب و ت ا یی ییی تحلیل از تکنیک ک
ب گردی هد
 SWOTو دلفی بهرهگیری شده است .جامعه آماری  30نفراز کارشناسان خبره مباحث م  نارهت یرهش تیرید ان اخت بببب بببب

است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که از مجموع  45عامل درونی و بیرون ذگریثأت ی ا هش هچراپکی تیریدم رب ر رررررر ررررررری کالنننش ره
تهران ،مجموع امتیاز وزنی عوامل داخلی  2/67و عوامل خارجی 2/25 ،میباشد لذا بای رد تیقفوم تهج د

دم یگچراپکی ی تیر      

کالنشهر تهران راهبردهای بازنگری را به اجرا درآورد بدین صورت که نقاط ضعف درونی مدیریت یکپارچه درکالنشهر تهران را
کاهش داده و نهایت بهرهگیری را از فرصتهای بیرونی به عمل آورد .برخی از راهبردهای بازنگری عبارتند از :حرکت ب  ه سس سسسمت
تمرکززدایی از قدرت وسازمانهاي دولتی و ساختارهاي بوروکراتيک و واگ رايتخا يراذ ا ب ت ههه هههه حکومتتتها ييي محل للی و م ممدیریت
شهري و همچنین واگذاری اختیار تهیه طرحهای توسعه شهری و منطقهای به نهادهای محلی.

واژگان کلیدی :مدیریت شهری– مدیریت یکپارچه شهری – منطقه کالن شهری  -کالنشهر تهران– چالشهای
مدیریتی -مدلSWOT

 .1این مقاله برگرفته از مباحث رسالهی دکتری علی خداشاهی با عنوان «تبیین چالشهای مدیریتی کالنشهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری»
در سال  1397با راهنمایی دکتر محمد تقی رهنمایی ،در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران است.
( -1نویسنده مسئول) rahnemaie1323@yahoo.com
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مقدمه
شه رهش یا ه ،ا   
امروزه با توجه به رشد و گسترش کالبدی ،فضایی و جمعیتی و نیز تعدد و پیچیدگی مسائل و چ لا ش ش
ت
نیاز به مدیریت یکپارچه شهری برای اداره امور عمومی شهرها بویژه برای کالنشهرها بیش از پیش روشن شده است ت
( .)Server et al., 2017: 38ﺷ ــ ﺮﻬ ﻚﻳ
ﺷـ ـــ ﺩﻮ  .ﻥﺎﻜﻣﺍ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﻪﻛ ﻪﺑ ﻲﺘﻤﺴﻗ
ﻚﻳ

ﺯﺍ ﻥﺁ

ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

ﻩﺪﻧﺯ ﺳﺍ ــ ﺖ ﻭ ﻦﻳﺍ

ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

ﮔﺪﻴﺳﺭ ﻰ ﺩﺩﺮﮔ ﻭ قسمتت تهایی ی ﺮﮕﻳﺩ

ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻭ قسمت های ﺮﮕﻳﺩ ﺳﻮﺗ ــ ﻂ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﮕﻳﺩ ــ ﻱﺮ

ت ﻪﭼﺭﺎﭙﻜﻳ ﺍﺩﺍ ﻩﺭ
ﻧﺯ ـ ـــ ﻩﺪ ﺪﻳﺎﺑ بهههصورت ت
ﺎﻫﺭ ﺷـ ـــ ﺩﻮ  .ﺮﮔﺍ ﻲﺘﻤﺴﻗ

ﺯﺍ

ﺮﻬﺷ ﻂﺳﻮﺗ

ﺍﺰﺠﻣ ﻭ ﺴﻣ ــ ﻞﻘﺘ ﺯﺍ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﻩﺭﺍﺩﺍ ﺷـ ـــ ﺩﻮ  ،ﻳﺍ ﻦ ﺷـ ـــ ﺮﻬ

بهزودی میمیرد ﻭ ﺯﺍ ﻦﻴﺑ میرود ( .)Latifi, 2005: 11تعدد موضوعات و سازمانهای دخيل در امر برنامهريزی به دليل
پيچيدگی ذاتی شهرها ،برنامهريزان و سياستگذاران شهری را ناگزير به اتخاذ رويه برنامهريزی واحد و يکپارچه جهتتت
ن نکتههه موردد
ايجاد هماهنگی بين اولويتها و نيازهای مختلف اين مداخله کنندگان مینماید .امروزه بيش از گذشته اين ن
ن مؤسس تا  ،،نهادهاا و س مزا اانهای مس وئ للل
تأکيد قرارگرفته که برنامهريزی شهری کارآمد و م ثؤ ررر و يکپارچههه در بين ن
ی واکنششش در
ضروری است .برقراری ارتباط مؤثر و کارا ميان مداخله کنندگان گوناگون به کاهش مدت زمان الزم ب ار ی ی
مقابل اختالالت در سيستم و نظام شهری کمک خواهد کرد .برای ايجاد ساختاری جامع و يکپارچه بايد ابعاد مختلف ف
ف
ی اف دار ،،
توسعه اقتصادی ،حفاظت محيط زيست و ساختارهای اجتماعی به وسيله همه مداخله کنندگان و يا به عب ترا ی ی
گروهها ،نهادها و سازمانهای ذینفع در شهر به درستی درک شود ( .)Kharlakhlo & Hosseini, 2006: 160مديريت
ت اين ن
ن
ط و ذینفوذذ در اداره شهررر و چگونگگگي تع الما ت ت
شهري فراتر از ساختار و سازمان ،به مجموعه نهادهاي ذیربط ط
عناصر با كي ديگر اشاره دارد ( .)Kazemian& Mir Abedini, 2012: 10صاحب نظران ،امروزه به این نتیجه رسیدهاند
که مشکل عمده مدیریت شهر و محیط پیرامون آن کمبود منابع مالی ،انسانی یا تکنولوزی مدرن نیست بلک و شیپ ه
بیش از همه مشکل اصلی در ش تسا لماوع نیا هرادا هوی     

ت
( .)Sharif Zadegan& Kushki, 2013: 274م يريد ت ت

یکپارچه شهری ،با توجه به مسائل مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در قالب يک الگوی مشخص ،ضمن ه اد ييي ت
عناصر مختلف دخیل در حوزه مديريت شهری ،به ايجاد هماهنگی در بین آنهاا م ممیپ زادر دد و از دوب را هه کاررریهاا و
ی ح کا ممم جلو ریگ ییی م ممیکنددد
چ و خممم نظاممم بروکراسی ی
طوالنی شدن فرايند توسعه پايدار شهری و گرفت را ییی آن در پیچ چ
( .)Pourahmad et al. 2013: 33ضرورت تحقق مديريت يکپارچه شهری ،ازاين جهت است که در شهرهای ب گرز ،،
ی از نمونههههاای
ساالنه هزینههای زيادی به دليل ناهماهنگی دستگاههای اجرايی ،به شهروندان تحميل م ممیشود د .يکی ی
آشکار اين ناهماهنگیها ،تداخل دو طرح عملياتی از سوی دو نهاد متفاوت است که اين امررر منجررر بههه اتال ففف مق راد
زيادی از منابع ملی و محلی میشود ()Ebrahimi& Babbabi, 2016: 18
یکی از اصلیترین موانع فراروي مدیریت شهري بویژه کالنشهر تهران ،چندپارچگی مدیریت شهري و عدم هماهنگی
د ( Tavakoli Nia et al.,
بين سازمانها در عرصه سياست گذاري ،تصميم سازي ،برنامهریزي ،اجرا و نظارت م ممیباشد د

 .)2015: 101از حدود چهار دهه پیش عوام کیزیف هعسوت بجوم یفلتخم ل ی نارهت رهش  شیازفا و و طباور

      

پیوندهای آن با منطقه پیرامونی خود شده و بهتدریج منطقه عملکردی یا مجموعه شهری ته اد لکش ار نار د .تسا ه    
برخی از این عوامل عبارتاند از :افزایش طبیعی جمعیت ،افزایش مهاجرت از روستاها و شهرها به ته بیوصت ،نار   
طرح جامع تهران و افزایش قیمت زمین در داخ دحم ل ود ک راشقا ناکسا هجیتنرد و حرط ه ممممممم ممممممممدرآم یضارا رد د   
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پیرامونی ،اعمال محدودیتهایی درزمینه استقرار صنایع و کارخانهها در قلمرو بالفصل شهر و نظایر آن .عوامل فوق
موجب افزایش و پخش جمعیت و فعالیت و گسترش قلمرو منطقه کالنشهری تهران شده اس  ت ( ( Akhundo et al.,

 .)2007: 6علی رغم آنكه بيش از  100سال از برخورداري شهر تهران از نظام مديريت شهري به سبک مدرن میگذرد،
ت وظيفههه تص ميم
اما به دليل غلبه رویكرد تمركزطلبانه دولت در اداره شهرها ،شهرداریها و شوراها همچناننن از جهت ت
گيري و سياستگذاري شهری از استقالل چنداني برخوردار نيستند؛ به تبع آن سياستگذاري شهری و خصوصًاًا كالنشهر
تهران دستخوش تفرقهاي متعدد سياستي شده است .از این رو ضرورت وجود مديريت یكپارچه شهري در سالللهاای
اخير بسيار مورد توجه مديران و سياستگذاران شهري قرار گرفته است (.)Mir Abedini, 2011:, 28
اکنون با درک پیامدهای فضایی و اقتصادی -اجتماعی توسعه کالبدی-فیزیکی کالنشهر تهران و انباشت جمعی رد ت
ی این
این شهر ،شاهد روند ظاهری کاهش هجوم اولیه جمعیت به تهران و محدودیت در گسترش کالبدی و فیزیکی ی
شهر میباشیم اما در همین حال رشد کالبدی-فیزیکی و انباشت جمعیت به ش و یرامقا یاهره

رهش نیا نوماریپ

    

منتقل شده است که تشکیل قطبهای جمعیتی در کرج ،شهریار ،شهر قدس و...پیامدهای آن است .شهر تهران که در
ارائه خدمات ،تسهیالت و شغل به تمامی تازه واردین و جمعیت در حال رشد ناتوان است ،روز به روز متراکم شدهه
و به حالت انفجاری نزدیکتر میشود .در مقابل شهرکها و نقاط جمعیتی خودرو در جو تان هب با وا دامرهش ین ر     ،
رشد و گسترش مییابند .وجود این نقاط تجمع جمعیت ،مشکالت را دامن زده است .باوجود رشد بیرویه و ق چرا
گونه کالنشهر تهران ،به جرات میتوان گفت سیستم مدیریتی حاکم بر این منطقه کالنشهری ،رشد چندان ننموده و
حتی با افزایش نهادهای متوالی این شهر ،سطح خدمات ارائهشده تن هتفای لز    اس  ت ( ( .)Azizi et al., 2012: 6رشد
سریع شهرنشینی کالنشهر تهران باعث توسعه این شهر به پیرامون و سریز شدن جمعیت به کانونهای شهری اط فار
باعث ایجاد مشکالتی از قبیل ساخت و سازهای شتابان و بی قواره و غیر قانونی و منجر به از بین رف نت

زم ممینه یا

ط عملک  نارهت رهشنالک نیب یدر وووو ووووو
حاصلخیز کشاورزی و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست شده است ..روابط ط
کانونهای شهری اطراف منجر به تغییرات س ج راتخا مممعیتی ،،اقتصاددی ،فرهنگ گگی ،کالبدددی و شهرس و یزا زیست
محیطی شده و برخی مشکالت در درون کالن شهر تهران برگرفته از کانونهای شهری پیرامون است .امروز مدیریت
تو
شهری در کالنشهر تهران وارث انباشتی از معضالت ،انتظارات پاسخ داده نشده و اولویتهای بر زمین مانده است ت
ت .در هم ار نی سس سسستا
حرکت در این مسیر بدون همراهی ،هماهنگی و یکپارچگی در نظام مدیریت شهری ممکن نیست ت
النش ره
هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالشهای مدیریتی وارائه راهبرد برای ک ک نورد تالکشم یخرب شها الالال الالال
تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری است .از این رو این پژوهش درصد پاسخگویی به سؤاالت زیر میباشد:
 -1نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهای یکپارچگی مدیریت کالنشهر تهران کدامند؟
 -2راهبردهای مؤثر برای کاهش چالشهای مدیریتی کالنشهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری کدامند؟
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است .شیوه جمع آوری دادهها به
صورت کتابخانهای و مطالعات میداني از نوع پیمایشی (پرسشنامه) انجام شده است .جامعه آماری پژوهش را اس ،دیتا
کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری کالنشهر تهران تشکیل داده است .که با استفاده از روش نمونهههگی یر
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ک  SWOTودلف هدش هدافتسا ی    
گوله برفی تعداد  30کارشناس انتخاب گردیده است .جهت تحلیل دادهها از تکنیک ک
است.
پیشینه
سرور و همکاران ()1395؛ در مقالهای تحت عنوان «واکاوی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری مدیریت یکپارچههه ش ره ی ی
ی
مطالعه موردی کالنشهر تهران» با تاکید بر روش تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند که به ترتیب مؤلفههای بس هرت اای
ی در ارگ گگانهاای
قانونی ،ضعف زیر ساختهای اطالعاتی برای مدیریت یگپارچه شهری ،همپوشانی وظایف س نامزا ی ی
ل همسطططح و
مختلف مربوط به مدیریت شهری ،عدم تدقیق جایگاه نظام مدیریت شهری نزد سازمانهاای ذی م خد ل ل
تعدد نگرش و دیدگاههای سیاسی موثرترین و تأثیر گذارترین عوامل در تحقق مدیریت یکپارچه کالنشهررر ته ار ننن از
دیدگاه مدیران شهری و کارشناسان شناسایی شدند ( .)Server et al., 2016: 37-52ام و روپنا س اج ددیان ()1395؛ در
تهاا و
مقاله تحت عنوان «مداقه ای آسیب شناسانه بر سازمان یابی فضایی مدیریت کالنشهری تهران منطبق بر رهیافت ت
ت کالنشهررر ته ار ننن کههه وارث
ت یکپارچههه در کشوررر» نتاایج آن بی سا نآرگنا تت تت
ث از آرماننن م یرید ت ت
رهنمودهای منبعث ث
قهاای عملک یدر  ،،قواننین ،تکثی ییر من عفا ،،
ت دارای تفرق ق
ی است ت
سیاستهای تمرکز گرای یک نظام بسیط متمرکز نفتی ی
قهاای م روکذ ؛؛
ش تفرق ق
ن ک ها ش ش
اجتماعی ،سیاسی ،کالبدی و فضایی و اکولوژیک میباشد؛ که الزم است در ابتدا مض ن ن
سطح متناسبی از تمرکز زدایی سیاسی ومدیریتی و اقتدار الزم برای سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا در سطح محلی ی
ی
ارائه و در نهایت از مدیریت یکپارچه شهری مبتنی بر استقرار حکمروایی خوب شهری و بهرهگیری از راهبر گزینی ی
ی
ی و کاظمیاننن ()1391؛ در مقالههه تحتتت عنواننن
استفاده گردد ( .)Amanpour&Sajjadian, 2016 86-124میر عاب نید ی ی
ن نتیجههه رسیددد کههه بیشتررر
ی باا روش فراتلفی ققق » بههه این ن
«شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه ش ره ی ی
پژوهشگران اصالح ساختار سازمانی و روابط عناصر ذیربط در مدیریت شهری و اصالح بسترها و ابزارهای مرتبط با
ت یکپارچههه شهررری م رثؤ
مدیریت شهری شامل قوانین و مقررات و توانمندی مالی شهرداریها را در تحق ققق م یرید ت ت
ی
دانستهاند ( .)Mir Abedini 2012: 18-28دانشپور و ابراهیم نیا ()1396؛ در پژوهشی تحت عنوان «سیاستتت گ راذ ی ی
در بزرگ شهر تهران :واکاوی دوگانه یکپارچگی ،غیر یکپارچگی» با روش تحلیل موضوعی به این نتیجه رسید که در
بزرگ شهر تهران شکل نگرفتن توافق جمعی به تقابل عناصر غیر رسمی سیاستگذاری ،آمیز گری انگاشت ،،سیاستتت
گذاری یکپارچه با سیاست گذاری واحد و نیز قرار گرفتن تصمیمگیری در یک فرایند پیوسته برنامهریزی ،مهمترررین
عوامل ایجاد کننده غیر یکپارچگی سیاست گذاری هستند (.)Zanpour&Ebrahimnia, 2017: 17-28
ی ح رک ل دد دددن
ی» باهد ففف ؛ چگو گن ی ی
هانس اووه اشودلر)2011(1؛ در مقاله خود با عنو نا «حاکمیتتت یکپارچههه ش ره ی ی
ناهمخوانیهای فضایی و اجتماعی و چگونگی تثبیت و به دست آوردن رشد اقتصادی محلی ،جامعیت درون بخشی
و بینالمللی و فرصتهای شغلی جدید با رویکرد حاکمیت یکپارچه شهری مستلزم تغییرات در فعالیت
وزارتخانه است .این رویکرد به ورای همکاری بین سیاستها میرود و بن اک نیاربا رر ررر مش کرت

و تنظیمات ت
ت

شه یا
در میاننن بخش ش

مختلف را در برمیگیرد .این امر اشاره دارد هم به یکپارچگی افقی و هم به یکپارچگی بین حاکمیتی عمودی ،شورا-
Schwedler Hanns-Uve

1
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مدیر شهر (نامتمرکز یکپارچه) به این نتیجه رسید که نمیتوان رابطه یکسانی میان مشکالت و ابزار ح آ ل ننن یاف و ت
ی نووو هندوس ات ننن در
یک نسخه عمومی نوشت ( .)Hans Öv Schödwler, 2011چاکاباراتی ( )2001از دانشگاه دهلی ی
ن عقیدهه را بیاننن م ممیدارد کههه م یرید تتت
مقالهای با عنوان مدیریت شهری با تشریح مدیریت شهری و اصوللل آن ،این ن
یکپارچه شهری نگرشی است تئوریک و سیستمی در راستای پاسخگویی اجتماعی ،انعطافپ یذ ررری و کارآمددد ک در ننن
ی دارا م ممیباشددد
ی م تیرید ی ی
ی باا اس دافت هه از تکنیکهای ی
ت ش ره ی ی
ل و مش الک ت ت
سیستم مدیریت شهری که توان حل مس ئا ل ل
( .)Chakabarati, 2001: 331-345کوئن د واندلر)2008(1؛ در مقاله خود با عنوان رویکردهای یکپارچه بههه طراحی ی
ی
ی کههه ب ار ی ی
ی
ی پای یهافم ،راد مم ممم و مدللله یا ی ی
و برنامهریزی شهری باهدف؛ اهمیت مدیریت شهری برای توسعههه ش ره ی ی
ت توسعههه ش ره ی ی
ی
ل موردنیاززز در جهت ت
مفهومسازی شهر بهعنوان یک کلیت پایدار ضروری است ،ترسیم خطوط عمل ل
پایدار ،و تعریف او از مدیریت یکپارچه مدیریت هماهنگ در اداره چگونگی مصرف منابع طبیعی بهمنظوررر پای راد ی ی
ی
ک مردم یکرت اب ،ی ببب ببب
ب
ی ج یرا  ،،ایجادد فض ها اا و تحرک ک
شهر در یک چهارچوب هماهنگ بهمنظور کاهش هزینههههای ی
مدلهای مختلف ،سه مدل نهایی :الف) درونشهری ب) مدل شهر چند جزئی ج) شهر فیبری (رشتهههای) ارائه ک در
( .)Coen de Wonderland, 2008در باره سایر تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی میتو ننام یتاعلاطم هب نا دددد ددددد
ی ( ،)1387پژوه نا
مطالعه آخوند ( ،)1386اسدی ( ،)1395برک پور ( ،)1388پرهیزگار و کاظمیاننن ( ،)1384محمدی ی
( ،)1395رمضاننی ( ،)1393ص ار ففی ( ،)1383عزی یز

وهمک  نارا ( ( ،)1391غماممی ( ،)1386حس سسین پو  ر ( (،)1390

ل )2001(6و...اش هرا
کالسون وهمکاران ،)2009(2ریدن ،)2008(3چاکراب را تتی ،)2001(4س سسی ب ریا دد ،)2009(5م یگ ک لل لل
کرد.
مبانی نظری پژوهش
صهاای حی و یتا
شهر عرصهای است اجتماعی در قلمرو عرصههای طبیعی یک واحد جغرافی یا ی نآ رد هک     ش خا ص ص
عملکردهای زیستی انسان به شکل تبلور یافته و نظام مند نمود مییابددد ().Rahnamaei&Shah Hosseini,2005: 10
شهر ،محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظ ینامتخاس تفاب ر  ،،،، ،،،اش ششتغال و
ل کسب،،
سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خود است .به طوریکه اکثریت ساکنان دائم غاشم رد نآ ی لل لل
تجارت ،صنعت ،کشاورزی ،خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال دارند ،در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نس یب
برخوردار است ،و کانون مبادالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود ب رامش ه   
ی
میآید ( .)Rahnamaei, 2008: 56ﺭﺩ طبقهبندی ﻣﻮﻤﻋ ﻰ ﻉﺍﻮﻧﺍ سیستمممهاا ،ﺷـ ـــ ﺎﻫﺮﻬ بهههعنواننن ﻜﻳ ﻰ ﺯﺍ سیستمممهای ی
ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻯ  -ﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻰ ،ﺰﺟ ء پیچیدهترین سیستمها ﻪﺑ
مد ﺖﻳﺮﻳ

ﺮﻬﺷ ﻯ ﺷﻼﺗ ﻰ ﺖﺳﺍ  ،ﺍﺮﺑ ﻯ ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ

ﺮﺑ ﻠﺋﺎﺴﻣ ﻰ ﻪﻛ ﺳ ــ ﻥﺎﻨﻛﺎ

ﺎﻫﺮﻬﺷ ﺎﺑ ﻥﺁ

ﻪﺟﺍﻮﻣ

ﺭﺎﻤﺷ میروند (.)Boulding, 1956

ﻥﺩﺮﻛ ﻭ ﻪﭼﺭﺎﭙﻜﻳ ﻥﺩﺮﻛ ﺕﺎﻣﺍﺪﻗﺍ
ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻭ ﺩﺎﺠﻳﺍ

ﺘﻟﻭﺩ ﻰ ﻭ ﺻﻮﺼﺧ ﻰ ﺍﺮﺑ ﻯ ﻩﺮﻴﭼ ﺷـ ـــ ﻥﺪ

ﺎﻫﺮﻬﺷ ﻯ رقابتی تر ،عادالنههه تررر ﻭ ﺮﺗﺭﺍﺪﻳﺎﭘ  .ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ

ﺮﻬﺷ ﻯ

Wandeler, Koen
2Claesson A. et al
3
Rydén Lars
4
Chakrabarty, B.K
5
Baird, Ronald C
6McGill, Ronald
1
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ﻥﺭﺪﻣ عبارت است ﺯﺍ ﻨﻳﺍﺮﻓ ــ ﺪ ﺩﺎﺠﻳﺍ  ،ﺍﺮﺟﺍ  ،ﮕﻨﻫﺎﻤﻫ ﻰ ﻭ ﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻰ استراتژیهای ﭼﺭﺎﭙﻜﻳ ـ ـــ ﻪ ﻪﺑ ﻚﻤﻛ
ﺎﺑ ﺭﺩ ﺮﻈﻧ
ﺖﻣﻮﻜﺣ

ﺘﻓﺮﮔ ـ ـــــ ﻦ ﻑﺍﺪﻫﺍ
ﺍﺮﺑ ﻯ ﻖﻘﺤﺗ

ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ

ﺗﺎﻴﻠﻤﻋ ﻰ ﺶﺨﺑ

ﺻﻮﺼﺧ ﻰ ﻭ ﻊﻓﺎﻨﻣ

ﺳﻮﺗ ــ ﻪﻌ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻯ ﺭﺍﺪﻳﺎﭘ ﻦﻳﻭﺪﺗ

ﺏﻮﭼﺭﺎﭼ

ﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ  ،ﺭﺩ

ﺕﺎﻣﺎﻘﻣ

ﺘﺳﺎﻴﺳ ﻰ ﻪﻛ ﺭﺩ

ﺷـ ـــ ﺮﻬ ﻯ
ﺡﻮﻄﺳ ﺮﺗﻻﺎﺑ

ﺩﻮﺷ ( .)Berkpour&Asadi, 2009: 79مدیریت شهری

بناپ یذ ررر از
بهمثابه یك سازمان ،از پیچیدگی باالیی برخوردار است .علت این پیچیدگي ،تأثیرپذیری گسترده و اجتناب ب
ویژگیهای محیط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی اس .ت
سیاس سس ی ،اقتصا دد دی و کالب دد دی اس و ت

م یی یبای دد د تم  ما اا ای یی ن ابع حت ار دا ت پ  و دشاب هتشاد دوخ دمآراک شش               

( .)Kazemian&Saeid Rezvani, 2002: 171ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
ﻲﻤﺳﺭ ﻭ ﻲﻤﺳﺭﺮﻴﻏ مؤثر ﻭ ذی ربط ﺭﺩ ﺩﺎﻌﺑﺍ ﻒﻠﺘﺨﻣ
ﻭ ﺖﻳﺍﺪﻫ

درواقع ع
ع مدددیریت شهررری ،دارای ابع امتجا فلتخم دا ععع ععععی-
ﺷ ــ ﻱﺮﻬ

س امزا ننن گس درت هه ،ﺸﺘﻣ ـ ـــ ﻞﻜ ﺯﺍ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻭ ﺍﺰﺟﺍ ء

ﻚﻳ

ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ  ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻭ ﻱﺪﺒﻟﺎﻛ

ﻪﻌﺳﻮﺗ همه جانبه ﻭ ﺭﺍﺪﻳﺎﭘ ﺷ ــ ﺮﻬ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﺖﺳﺍ  .به بیان دیگر ،ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ

ﺮﻴﮔﺭﺩ ﺎﺑ ﺕﺎﻋﻮﺿﻮﻣ

ﻭ پدیده های ﻩﺩﺮﺘﺴﮔ ﻭ ﻉﻮﻨﺘﻣ

تأثیر میپذیرد ﻭ ﺩﻮﺧ ﺍﺭ ﺎﺑ ﺕﺎﻧﺎﻜﻣﺍ

ﻨﻴﺸﻧﺮﻬﺷ ﻰ ﺖﺳﺍ

ﺕﺎﻴﺣ

ﻱﺮﻬﺷ باهد ففف ﻩﺭﺍﺩﺍ  ،ﻝﺮﺘﻨﻛ

کنهادد ﺘﻳﺮﻳﺪﻣ ﻰ ﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻭ
ﺷـ ـــ ﺮﻬ ﻯ یک ک

ﻪﻛ طبیعت  ًاًا ﺯﺍ

ی ﺷﺎﻧ ﻰ ﺯﺍ ﻥﺁ
تهای ی
ﻩﻮﻘﻟﺎﺑ ﻭ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﻭ مح یدود ت ت

ﻂﻳﺍﺮﺷ
ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ

ﻣﻮﻤﻋ ﻰ ﻂﻴﺤﻣ

ﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻰ ﺩﻮﺧ

یکنددد ه فد
ﻭ ﻖﺒﻄﻨﻣ می ی

مدیریت شهری اطمینان از این امر است که اجزای سیستم بهگونهای مدیریت شوند که امکان کارکردهای روزانه یک
شهر را فراهم آورند و این امر موجب تسهیل و تشویق همه انواع فعالیتهای اقتصادی شده و ساکنان را به ب ندروآر
نیازهای اولیه خود در مسکن ،دسترسی به تسهیالت و خدمات و فرصتهای تولید درآمد قادر میسازد ( Ramezani

 .)Farokhod, 2014: 5نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص مديريت كالنشهرها مويد اين نكتههه است ت
ت
كه كي

شيوه واحد براى اداره كالنشهرها در سطح جهان وجود نداردو اين امر به عوامل مختلفى از جمله روابط قدرت

ف مختلف ىىى كههه از
و سيستم سياسى كشور ،فرهنگ ملى و منطقهای و  ...بس گت ىىى دارد .همچن ني  ،،باا توجههه بههه تع يرا ف ف
كالنشهر وجود دارد و هر كشور تعريف خاص خود را دارا میباشد ،نمیتوان كي

روال واحد براى اداره اين بخششش از

تقسيمات كشورى در تمام كشورها قائل شد.

مدیریت شهرى یکپارچه و هماهنگ به مرکزیت ،شهردارى و نهاده ىا

ط (اع و ىتلود زا م
ذیربط ط

ومع م حت )ى تت تت تتتت
ت

نظارت و سیاستگذاری محلى شوراى شهر ،الگوى عمومى موردنظر در تدوین وظایف شهرداریها است .بدون این
وحدت و هماهنگى بین سازمانى ،کار آیی و اثربخشى مجموعه اقدامات و منابع صرف شده براى اداره امو و رهش ر
ت فض ادرهش ىدرکلمع و ىیا ر و ى
توسعه آن بهشدت مورد سؤال و تشکیک است .در هم یعماج ،بوچراچ نی تتت تتت
م رید ی د ىرهش ت ر ه  د  تیاو نک  ت لر رهش تایح داعبا همه و رهش ىاضف مامت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

رضور تسا ىلوصا ىت

     

( .)Kazemian&Saeid Rezvani, 2004: 16مك گیل بر یکپارچهسازی مقررات سازمانی برای رس دی ننن بههه م یرید تتت
شهری مطلوب تأکید مینماید .او سه بعد کلیدی را بهعنوان اجزای سازندۀ مفهوم و رویکرد مدیریت شهری میدانددد.
این سه بعد که منجر به درک ما از مدیریت شهری بهعنوان رویکردی کلنگر میگردد ،در قالب سه حوزۀ مداخلههه و
تغییر تعریف میشود که باید در هر سه بهنوعی یکپارچهسازی پرداخت تا مدیریت شهری کلنگر تحق ققق یابددد .ایننن
یو
سه حوزه عبارت از :یکپارچهسازی برنامهریزی شهری ،یکپارچهسازی تأمین زیرساختها و یکپارچهسازی نه دا ی ی
ی و حکومتتت ش ره ییی
ی سیاستی ی
سازمانی است ( .)McGill, 1998: 463-471مدیریت یکپارچۀ شهری ،یکپارچهس زا ی ی
ی را کههه در ماهیتتت
یکپارچه ،گویای این است که سامانۀ برنامهریزی و م یرید تتت ق دا ررر نخواهددد بودد تعددد و تکثری ی
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ی
تهای ی
ی تص یم مممهاا و سیاست ت
پدیدههایی چون شهرها و مناطق شهری وجود دارد ،بدون جامعنگری و یکپارچهس زا ی ی
عوامل مختلف ،هدایت کند ( .)Burkupour&Asadi 2009: 178درمجموع میتوان اظهار نمود که درزمینۀ رورض ت ت
ت
قنظررر وجودد دارد و نویس اگدن ننن
یکپارچگی فرآیند مدیریت شهری ،بین اندیشمندان و صاحبنظران این رشتههه اتفاق ق
مختلفی سعی کردهاند مدلهایی را برای این یکپارچگی ارائه کنند .اما ،این پیشنهادها باهم تفاوتهایی دارند؛ بهطوررر
ی دیگررر بههه یکپارچههه ک در ننن
ی اش را هه دارد و برخی ی
مثال ،برخی از این پیشنهادها به یکپارچه ک در ننن وظ یا ففف م تیرید ی ی
زمینههای مختلف کاری نظیر برنامهریزی شهری ،جغرافیا و ...توجه دارند و برخی دیگر بههه یکپارچههه ک در ننن روابط ط
ط
نهادهای اثرگذار چون شورای شهر ،حکومت مرکزی و حکومت محلی پرداختهاند
ت کههه
( .)Mir Abedini 2009: 41 quoted from McGill, 2001, Chakrabarty, 2001میتوان اینگونه نتیجه گرفت ت
ف عملک یدر ،،
ی مختلف ف
یکپارچگی مفهومی است در مقابل تفرق و تعدد ،که این تفرق و تعدد میتوانددد در جنبههههای ی
سیاسی ،برنامهای و ...اتفاق بیفتد و برای جلوگیری از نتایج سوء این تفرق ،باید هماهنگی برقرار گردد.
جدول ( -)1تعریف و مفهوم مدیریت شهری با تأکید بر یکپارچگی
نویسنده

سال

تعریف و مفهوم مدیریت شهری با تأکید بر یکپارچگی

چارچیل

1985

یش ام ررر و
ی فع الا ننن بی ی
با تأکید بر ایده پیچیدگی فزاینده ،معتقد است که مدیریت شهری تنها به کنترل سیستم شهر اشاره ندارد ،بلکه به روابط رفتاری و فرآیندی ی

بی ک ر

1989

اشترن

1993

مک گیل

1998

شابیرجیما

1998

چاکرابارتی

2001

استوارت

2005

برای دستیابی به کارایی ،برابری ،مشارکت ،پاسخگویی مدیران و امنیت شهر در فرآیندهای مدیریت یک شهر ،حکمروایی شایستۀ شهری پیشنهاد مناسبی است.

دیگ

2006

مدیریت شهری تالش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و خصوصی برای چیره شدن بر مسائل ساکنان شهرها و ایجاد شهرهای رقابتیتر،،

دیگ به نقل

2006

تعامالت ساکنان با یکدیگر و با حکومت و با ادارهکنندگان شهر نیز مربوط است.
به دلیل پاسخ سادهای که ساختارهای بخشی به طبیعت شدید پیچیدۀ شهرهای بهسرعت در حال رشد میدهند ،الزم است مدیریت شهری دید وسیعتری نسبت
به مسائل داشته باشد.
هرگونه مداخله در سیستم مدیریت شهری باید با رویکرد فراگیر و یکپارچه اتفاق بیفتد .رویکرد مطالعۀ شهر و سیاستگذاری شهری باید منعکسکنندۀ تفاوت و
تنوع موجود در شهرها باشد.
ت ش ره ییی باا پیچی گد ی ی
ی
برای تعریف مدیریت شهری باید بدانیم نیروی محرکۀ شهر چیست ،راهی پیدا کنیم که ضمانت کند پیچیدگی سازمانی موجود م یرید ت ت
مسائل شهری منطبق است و اطمینان حاصل کنیم که میان استراتژی اعالمشدۀ رسمی و الزماالجرا و توانایی عملیاتی موجود مدیریت شهری تطابقی وجود دارد.
مهمترین وظیفۀ مدیریت شهری ،پاسخگویی اثربخش به مشکالت و مباحث منفرد شهر و تقویت ظرفیت
سازمانهای دولتی و سایر بازیگران بهمنظور توانمند کردن آنها در انجام وظایفشان در فرآیند مدیریت شهر است.
با اتخاذ یک رویکرد مدیریت یکپارچه با اصولی منعطف و در نظر گرفتن نبود اطمینان و پویاییهای محیط شهری ،میتوان به عدالت در حل و رفع منافع پیچیده
و ذینفعان متعدد دستیافت.

عادالنهتر و پایدارتر است.
کو
از کلینک ک
براستا

مدیریت شهری مدرن عبارت است از فرآیند ایجاد ،اجرا ،هماهنگی و ارزیابی استراتژیهای یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملی تا ی ی
ی
بخش خصوصی و منافع شهروندان ،در چارچوب سیاستی که در سطوح باالتر حکومت برای تحقق پتانسیل توسعۀ اقتصادی پایدار تدوین میشود.
Source: Kazemian & Mir Abedini 2011, 29

ی نبودد وجودد راهبردد یاا
عوامل مؤثر بر عدم یکپارچگی مدیریت شهری-1 :تفرق برنامهریزی سیاستی که بههه معنای ی
سیاست یکپارچۀ افقی و عمودی در برنامهریزی شهر است .منظور از یکپارچگی سیاستی عمودی ،راهبردهای یکپارچه
در الیههایی چون سیاستهای ملی ،منطقهای ،خرد منطقهای و محلی است؛ سیاستهای افقی نیز به معنای آن است
که بخشهای مختلفی چون محیطزیست ،حملونقل یا اقتصاد شهری و  ...در کنار هم و در پیوند باهم راهبرد ش ره ی ی
ی
واحدی را به اجرا برسانند .در هر دو حوزۀ سیاستی افقی و عمودی باید راهبردهای هر سطح برای سطوح پاییندست ت
ت
ت ک در -2..تفرق ق
ق
ت منسجممم ص بح ت ت
ی و م یرید ت ت
چارچوب تصمیمگیری مشخصی فراهم کند تا بتوان از نظام برنامهریزی ی
ص ماننددد مح دود ۀۀۀ شهررر ی یرادرهش ا ،،، ،،
ی خاص ص
عملکردی زمانی به وقوع میپیوندد که در یک شهر یا قلمرو حکو تم ی ی
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ن چن داهن د  ،،، ،،س امزا ننن و
برنامهریزی و ارائۀ خدمات شهری در مورد کارکردها و وظایفی که ماهیت محلی دارند ،بین ن
ی ذیربططط نظیررر من طا ققق
ت س امزا نننهای ی
هیئت تقسیمشده است-3.تفرق قلمرویی به معنای منطقه بندی شهری متف وا ت ت
ی از
ل قلمرویی ی
ی و ت خاد ل ل
أل قلمرویی ی
ی استتت .خأل أل
ت ش ره ی ی
شهرداری ،سازمان آب ،نیرو ،مخابرات و  ...در ارائۀ خ امد ت ت
نشانههای تفرق قلمرویی است و به دلیل تعدد سازمانهای ذیربط مذکور و چگونگي تقسیم وظایف ارائ ۀۀۀ خ امد ت ت
ت
شهری میان آنها اتفاق میافتد-4 .تفرق حکومتی /سیاسی در سطح مناطق کالنشهری به معنای وجود تع  داد زززی ییادی
یکههه ه رملق ر و   
از قلمروهای حکومتی و مدیریتی مستقل در درون یک منطقه کالنشهری عملکردی است بهههنحوی ی
حکومتی یا مدیریت محلی دارای حق ،اختیار و صالحیت اظهارنظر در بخشی از قلمرو منطق و تسا ه

هه ه ههههیچ مرجع

حکومتی واحدی برای تصمیمگیری و عمل در گستره کل مناطق کالنشهری وجو  درادن د (( ((( Burk Pour & Asadi,

.)2009: 115
شناخت محدوده مورد مطالعه
کالنشهر تهران از نظر جغرافیایی در  ۵۱درجه و  ۶دقیقه تا  ۵۱درج و ه  ۳۸دقیق و یقرش لوط ه

 ۳۵درج و ه ۳۴

دقیقه تا  ۳۵درجه و  ۵۱دقیقه عرض شمالی قرار گرفتهاست و ارتف آ حطس زا نآ عا بب بببه نیب دازآ یا     1800مت تتر در
شمال تا  1200متر در مرکز و  1050متر در جنوب متغییر است .برای مثال ،ارتفاع در میدان تجریش ،در شمال ش ره
حدود  ۱۳۰۰متر و در میدان راهآهن که  ۱۵کیلومتر پایینتر است ۱۱۰۰ ،متر است ت
ت .از دی مهان د وو ووواریه ،یعیبط یا   
ب رش هت
تهران به دو ناحیه کوهپایهای و دشتی تقسیم میشود .تهران در میان دو وادی کوه و کویر در دامنههای جنوب ب
ن و از
ته اومه یا رررش یمارو و رایره نن نن
کوه البرز گسترده شدهاست .از جنوب به کوههای ری و بی بی شهربانو و دشت ت
شمال توسط کوهستان محصور شدهاست .مشخصه اصلی زمین شناسی تهران قرار گرفتن آن بین تو ظع هد یی یییم رش هت
کوه عظیم و فالت ایران است .مهمترین نمود این مسئله وجودگسل های فعالی چون گسل مشاء ،گسل شمال تهران
و گسل ری است که موجب شده همواره زمین لرزههای خفیف و نامحسوسی در محل این گسلها به وقوع بپیوندد.
شهر تهران از نظر زمین لرزه جزء مناطق پرزیان بهشمار میآید .تهران را میتوان به سه منطقه طبیعی تقسیم کردد-1 .
ت -2 .دامن وک ه هه ههههاا :ای نم ن طططق لماش ه   
کوههای شمالی :بلندترین نقطه این کوهها قله توچال به ارتف عا  ۳۹۳۳است ت
قسمتهای شمالی شهر مانند اوین ،درکه ،نیاوران ،حصارک و سوهانک میشود-3 .دشت جنوبی :بخش اعظم ش ره
در این دشت قرار گرفته و شیب مالیمی از شمال به جنوب دارد .شهر تهران ،به طور پیوسته در معرض خط لیس ر   
قرار دارد .از دالیل اصلی این موضوع ،میتوان اختالف ارتفاع زیاد ،شرایط اقلیمی خاص ،وجود رودخانههای فراوان
مانند رود کرج ،رود دربند ،رود چیتگر و مسیلهای متعدد و قرارگرفتن شهر تهران در پای کوه را نام بردد .همچن نی
در شهر تهران ۱۲ ،حوزه آبریز باالدست مسلط بر آب و  ۱۴کیلومتر نوار مولد سیل از دارآباد ت غ ا رر رررب دره فرح ححزاد
ت .مهمممت هداب شراب عبنم نیر ای     
وجود دارد .آب و هوا تهران متأثر از کوهستان در شمال و دشت در جنوب است ت
مرطوب مدیترانهای و اطلسی هستند که از سمت غرب میوزند ()Sasan Pour, 2011: 168-180
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شکل شماره  -1نقشه موقعیت جغرافیایی کالنشهر تهران در استان تهران و کشور
Source: Research Finindgs

کالنشهر تهران ،بزرگترین شهر و مرکز استان تهران است .جمع ّیّیت شهر تهران طبق سرشماری سال  ۱۳۹۵ب رب غلا   
 ۸٬۶۹۳٬۷۰۶نفر و مساحت  ۵۷۴کیلومتر مر ّبّبع است .تهران تا پیش از بنیانگذاری سلسله قاجار و برگزیده شدننن بههه
ی ساللل  ۱۲۶۴جمعیتتت
عنوان پایتخت ایران ،شهری کوچک با  ۱۵٬۰۰۰تن جمعیت در سال  ۱۱۶۴بود .در سرش رام ی ی
تهران  ۱۴۷٬۲۰۶نفر اعالم شد .بر اساس نخستین سرشماری رسمی که در س لا  ۱۳۳۵انج هش نیا ،تفرگ ما رررر ررررر با
 ۱٬۵۶۰٬۹۳۴تن جمعیت ،پرجمعیتترین شهر ایران بودهاست .و توزیع جمعیت در مناطق دارای پراکن یرایسب یگد   
نک ،تسا روشک یسایس زکرم ه      
است  .زبان اصلی مردم تهران و استان تهران ،فارسی است .ته الع نار و یا رب ه نننن نننن
یکنن دح ،د ود    ۲۵
مهمترین قطب اقتصادی آن نیز است .با اینکه تنها  ۱۱درصد جمعیت کشور در تهران زن م یگد یی یی
درصد تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به این شهر استتهران با جمعیتی ح دود  ۹میلیو  یتحاسم و ن حح ح ححححدود ۵۷۴
کیلومترمربع ،تولید ناخالص داخلی برابر  ۸۸میلیارد دالر دارد  .بخش خدمات سهمی  ۷۸درصدی در تولید ناخ صلا
داخلی تهران دارد و پس از آن به ترتیب بخشهای صنعت ( ۱۴درصد) و کشاورزی ( ۸درصد) قرار دارنددد .س راتخا
اداری ایران در تهران متمرکز شدهاست ( .)Sasan Pour, 2011: 192-194م ممیتواننن ادوار توس هع

فض ييا

کالنش ره

تهران را به شرح ذيل مطرح نمود :شكل گيري تهران قديم ( - )1891 - 1920نوسازي شهر ته نار (-)1961-1921
تكوين مادرشهر تهران از ( - )1991-1962تكوين مجموعه شهري ته  نار ( ( .)1992 - 2008در تص يوا ررر ذ دنور لي   
تحوالت فضا يي کالنشهر تهران طي سالهاي  1891-2008به وضوح قـابـل رويت میباشد (شکل .)2
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شکل  – 2نقشه روند تحوالت فضا يي کالنشهر تهران طي سالهاي 1891- 2008
Source: Rajabi, Safaven, 2009: 61

تهران به  ۲۲منطقه ۱۳۴ ،ناحیه (شامل ری و تجریش) و  ۳۷۴مح ّلّله تقسیم شدهاست .پیشینه شکوفائی تهران به سال
 1778م هنگامی که آغا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید ،بازمیگردد .تهران بهعنوان پایتخت ایران ،هنگ ما
شکلگیری مساحتی حدود  ۳کیلومتر مربع داشت .تغییرات سیاسی و افزایش جمعیت ،شهر را دس ینوگرگد شوخت   
منطقهای کرد و مساحت آن افزایش یافت؛ به طوری که در سال  ،۱۳۴۷نخستین طرح جامع شهر تهران ابالغ شد که
در آن مساحت شهر با افزایشی خیرهکننده به  ۱۸۱کیلومتر مربع رسید .تهران با این مساحت به  ۱۲منطقه تقسیم ش هد
یه یا
بود .پس از انقالب  ،۱۳۵۷تعداد مناطق تهران به  ۲۰منطقه افزایش یافت .در ابتدای دهه  ۷۰و پ  س ااز بررسی ی
دوباره غرب شهر تهران ،چهار منطقه تازه  ۲۰ ،۵ ،۹و  ۲۱ایجاد شدند و تعداد من قطا

هب نارهت      ۲۲منطق شیازفا ه   

یافت .منطقه عملکردی تهران شامل شهرهای موجود در مجموعه شهری تهران ،جمعیتی بالغ بر  13میلیوننن نف دراد ر
و مساحتی نزدیک به  16000کیلومتر مربع را پوشش میدهد.
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در این پهنه وسیع شهری قلمروهای مدیریتی و حکومتی بسیاری وجود دارد .افزایش قلمروهای حکومتی و مدیریتی
از  59به  168قلمرو در چهار دهه اخیر نشانگر افزایش تفرق سیاس دا ماظن رد ی ا و هر هقطنم تیمکاح      کالنش یره
است بدون اینکه تدبیری برای ایجاد سازو کارهای هماهنگی و همکاری بین نهادی و بین قلمرویی ایجاد شده باشددد
(.)Burkupour&Asadi, 2009: 246
تجزیه وتحلیل یافتهها
تجزیه و تحلیل و ارائه راهبرد بر اساس مدل  SWOTانجام می گیسرد .مدل  SWOTیک سا یاهرازبا زا ی تتت تتتتراتژیک
ته لیلحت لدم نیا .تسا یمتسیس نورب تادیدهت و ا
تطابق نقاط قوت و صرف اب یمتسیس نورد فعض تتتت تتتت

      

سیستماتیکی را برای شناسایی عوامل و انتخاب استراتژی که بهترین تطابق میان آنها را ایجاد مینماید ،ارائه میدهد.
از دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل ممکن
میرساند.
برای تهیه و ساخت جدولی از عوامل درونی و بیرونی و مشخص نمودن عوامل مؤثر بر تشدید چالشهای م یترید
کالنشهر تهران و همچنین تحلیل آن باید مراحل زیر را انجام داد در جدول شماره  2عوامل داخلی و ج هرامش لود   
یب نیا رد هک .میر    
 3عوامل خارجی ،مهمترین قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای فرا روی سیستم را ن م ما یی یی
پژوهش  11عامل به عنوان نقاط قوت 11 ،عامل به عنوان نقاط ضعف و همچنین  12عامل به عنوان فرصته و ا 11
عامل به عنوان تهدیدهای فرا روی برنامهریزی راهبردی چالشهای م اب نارهت رهشنالک یتیرید رو کی ر تیریدم د       
یکپارچه شهری شناسایی شدهاند .در ستون دو (ضریب اولیه) ،به هر یک از این عوامل و بر اساس اثر احتمالی آنها
بر موقعیت استراتژیک فعلی سیستم ،وزنی از پنج (مهمترین) تا یک (بیاهمیتترین) داده شده اس نزو ردقچره .ت   
بیشتر باشد ،تأثیر بر موقعیت کنونی و آینده آن سیستم بیشتر خواهد بود .در این پژوهش میزان وزن عوامل ب رهب ا هه ههه-
گیری از روش دلفی و به وسیله مدیران حوزه شهری و اساتید دانشگاه ،تعیین شده اس تس رد .ت و یرض ،موس ن ب     
ثانویه و یا وزن هر کدام از عوامل مشخص شده است .در ستون چهارم (رتبه بندی) ،به هر عامل و بر اساس اهمیت
و موقعیت کنونی عوامل ،به آن عامل خاص رتبهای از ( 4بسیار خوب) تا ( 1بسیار ضعیف) ،داده شده است ،جهت
رتبهبندی نیز از روش دلفی بهرهگیری شده است .در ستون پنجم (امتی زا وزن  هجرد رد نزو )،ی ه برض لماع ر

    

گردیده تا به این وسیله امتیاز وزنی آن به دست آید ،سپس همه امتیازهای وزنی عوامل خ گادج یلخاد و یجرا ا هن    
جمع زده شدهاند تا مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی و داخلی به دست آی دج د و  ل (( ((( )2ب  یلخاد لماوع یار و
جدول ( )3برای عوامل خارجی .جدول ( )2بیانگر آن است که از میان  11عامل چالشهای مدیرتی کالنش ،نارهت ره   
ی ب زایتما ا    وزن ننی ( )0/0998ب ناونع ه   
عامل شکلگیری شورای شهر بعنوان رابط بین ش رهش ناریدم و نادنوره ییی ییی
خت و س رد زا
مهمترین نقطه قوت و پس از آن عوامل :نظارت شهرداری تهران بر هر گونه صدور پروان اس یارب ه خخخ خخخ
پیرامون کالنشهر تهران ( )0/0990و نظارت مدیران شهری بر ساخت و سازهای جدید برای کاهش آس دناسر بی ن   
به محیط زیست با امتیاز وزنی ( )0/0958به ترتیب قرار گرفتهاند و همچنین از میان  11عامل لماوع ،فعض    تف قر
در مدیریت تصمیمگیری و سیاستگذاری و اجرا خ  تامد اامورش نیب یره    س امزا نننهاای کالنشهررر ب ینزو زایتما ا    
( ،)0/213ناکارآمدی قوانین حقوقی و رواج بی ضابطه ساخت و ساز به صورت بلند مرتبه سازی و یا ساخت و ساز
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در پیرامون با امتیاز وزنی ( )0/157و نهادینه نشدن نظام و شیوههای مدیریت شورایی در شهر تهران ب ینزو زایتما ا    
( )0/156به ترتیب در جایگاه اول تا سوم مهمترین نقاط ضعف قرار گرفتهاند.
جدول ( -)2ماتریس عوامل داخلی مؤثر بر ایجاد مدیریت یکپارچه درکالنشهری تهران
عوامل داخلی ( :)IFEنقاط قوت ( )Sو نقاط ضعف ()W

ضر بی    

ضریب ثانویه

رتبه

امتیاز وزنی

اولیه

(وزن)

 :S1نظارت مدیران شهری بر ساخت و سازهای جدید برای کاهش آسیب رساندن به محیط زیست

122

0/0479

2

0/0958

 :S2وجود تعدادی زیادی نیروی انسانی ماهر و متخصص شهری

107

0/0420

3

0/126

 :S3وجود منابع بالقوه برای ایجاد درآمد پایدار شهری

107

0/0420

2

0/0840

 :S4وجود ساز و کارهای نهادی برای اداره منطقه کالنشهری تهران به دلیل انطباق نسبی آن با استان تهران

112

0/0440

2

0/0880

 :S5پتانسیل اقتصادی همچون کارخانهها ،و کارگاهها و بخش فعال خدمات در تهران و کانون شهری اطراف

78

0/0306

2

0/0612

 S6نظارت شهرداری تهران بر هر گونه صدور پروانه برای ساخت و ساز در پیرامون کالنشهر تهران

126

0/0495

2

0/0990

 :S7فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری اقتصادی در کالن شهر تهران و کانونهای شهری اطراف

73

0/0286

2

0/0573

 :S8شکلگیری شورای شهر بعنوان رابط بین شهروندان و مدیران شهری

127

0/0499

2

0/0998

 :S9تمرکز بخش عظیمی از سرمایه انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی در کالنشهر تهران و کانونهای شهری اطراف

74

0/0290

3

0/0872

 :S10توجه به بازنگری و بازخورد در طرحهای شهری

91

0/0357

2

0/0715

 :S11یکپارچگی و پیوستگی بین ساختارهای سلسله مراتبی سطح باال تا محلی مدیریت

113

0/0444

2

0/0888

ج مع

1130

0/44

 :W1ناکارآمدی قوانین حقوقی و رواج بی ضابطه ساخت و ساز به صورت بلند مرتبه سازی و یا س  تخا ووو

134

0/0526

3

0/157

ساز در پیرامون
 :W2نهادینه نشدن نظام و شیوههای مدیریت شورایی در شهر تهران

133

0/0522

3

0/156

 :W3از بین رفتن منابع طبیعی و اراضی کشاورزی پیرامون کالنشهر تهران به علت تعدد مراجع تصمیم گیر

131

0/0514

3

0/154

 :W4عدم اقتدار مدیریت شهری تهران برای نظارت در ساخت و سازهای پیرامون کالنشهر تهران

131

0/0514

3

0/154

 :W5نابرابری میان مرکز و پیرامون (عدم تعادل در سرانه درآمدی شهرداری تهران و کانو نهای شهری اطراف)

113

0/0444

3

0/133

 :W6نقش دولت در افزایش چالشهای مدیریتی کالنشهری تهران

126

0/0495

3

0/148

 :W7وابستگی شدید شهرداریها به درآمدهای ناپایدار و ناسالم و درآمدهای ناشی از ساخت و ساز

124

0/0487

3

0/146

 :W8ضعف ساز و کار برای مشارکت عمومی در تصمیمگیری ،اجراو نظارت پروژههای کالنشهری

129

0/0506

2

0/101

 :W9وجود نگاه اقتصادی و تجاری مدیران ،مسئولین و مردم به محدودههای حریم کالنشهر تهران

130

0/0510

3

0/153

 :W10وجود قدرتهای پنهان در امور تصمیمگیری و تصمیم سازی مدیریت کالنشهر تهران

128

0/0502

4

0/201

 :W11تفرق در مدیریت تصمیمگیری و سیاستگذاری و اجرا خدمات امورشهری بین سازمانهای کالنشهر

136

0/0534

4

0/213

ج مع

1415

0/56

جمع عوامل داخلی

2545

1

2/67

Source: Field Studies of Writer, 2018

در جدول ( )3نیز که به تحلیل عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) چالشهای مدیریتی کالنش ت ره هه هههران پرداخته
شده است ،عوامل تهیه و تصویب طرح مجموعه شهری تهران و پیش داهن تأس سسیس نه یگنهامه دحاو دا     م تیرید
ختن آن در
مجموعه شهری برای آن با امتیاز وزنی ( ،)0/0487تعیین قلمرو مجموعه شهری تهران و به رس انش تیم خخ خخ
مصوبات هیات وزیران و به دنبال آن تعیین حوزههای شهری با امتیاز وزنی ( )0/0465و ظرفی تقا ت صص صصصادی مناسب
منطقه کالنشهر تهران برای تأمین منابع درآمدی مدیریت منطقه با امتیاز وزنی ( )0/0454به ترتیب به عنوان مهمت نیر
فرصتها و عوامل ،تعدد و تفرق قلمروهای حکومتی (تقسیمات سیاسی) و قلمروهای مدیریت منطقه شهری ته ار ننن
با امتیاز وزنی ( ،)0/0484تعدد در نظام تصمیمگیری مدیریت حریم پیرامون کالنشهر تهران با امتیاز وزن  ی ( ()0/0469
و عدم توفیق در اجرای سیاست تمرکز زدایی ازکالنشهرو کاستن از حجم دولت با امتیاز وزنی ( )0/0465ب بیترت ه   
به عنوان مهمترین تهدیدهای یکپارچگی فراروی مدیریت کالنشهر تهران است بیان شدهاند.

تحلیل راهبردی چالشهای مدیریتی کالن شهر153 ...
جدول ( -)3ماتریس عوامل خارجی مؤثر بر ایجاد مدیریت یکپارچه درکالنشهری تهران
عوامل خارجی ( :)EFEفرصتها ( )Oو تهدیدها ()T

ضر بی     

ضریب ثانویه

رتبه

امتیاز وزنی

اولیه

(وزن)

 :O1توجه برخی از اسناد برنامهای و قانونی کشور به موضوع مجموعههای شهری

118

0/0432

2

0/0865

 :O2وجود سوابق و تجارب گسترده جهانی در حوزه مدیریت مناطق کالنشهری

118

0/0432

2

0/0865

 :O3رعایت ساخت و ساز در کالنشهر تهران پیرامون آن و کانونهای شهری اطراف بدلیل ساختار نظارت و کنترل

121

0/0443

2

0/0887

 :O4استفاده از پتانسیل فضای باز اطراف کانونهای شهری پیرامون تهران برای گسترش فعالیتهاای اقتص و یدا

100

0/0366

2

0/0733

خدمات اجتماعی
 :O5تاکید اسناد رسمی قانونی و برنامهای کشور بر تمرکز زدائی اداری از کالنشهرتهران

123

0/0451

3

0/135

 :O6تاکید قانون اساسی بر ضرورت مشارکت مردم در قالب شوراها به عنوان ارگان تصمیمگیری

120

0/0440

2

0/0880

 :O7تهیه و تصویب طرح مجموعه شهری تهران و پیشنهاد تأسیس نهاد واحد هماهنگی مدیریت مجموعه شهری

133

0/0487

2

0/0975

 :O8شکلگیری اجماع میان متخصصان و سیاستگذاران مبنی بر ضرورت مدیریت یکپارچ هشنالک رد ه ر و نارهت

126

0/0462

2

0/0924

 :O9ظرفیت اقتصادی مناسب منطقه کالنشهر تهران برای تأمین منابع درآمدی مدیریت منطقه

124

0/0454

3

0/136

 :O10افزایش نسبی مشارکت مردم در انواع تصمیم سازی ها

120

0/0440

2

0/0880

 :O11تعیین قلمرو مجموعه شهری تهران و به رسمیت شناختن آن در مصوبات هیات وزیران و به دنبال آن تعیین

127

0/0465

2

0/0931

ب را ی آن
منطقه شهری

حوزههای شهری
 :O12آشنایی نسبی کارشناسان و مدیران کالنشهری با طرحها

91

0/0333

2

0/0667

ج مع

1421

0/52

 :T1چندگانگی ساختار مدیریت شهری با پیامدهای همچون موازی کاری ،ناهماهنگی ،استقالل طلبی سازمانهاا

125

0/0458

2

0/0917

و. .
 :T2رواج الگوی شهرسازی بی ضابطه در پیرامون کالنشهر تهران

109

0/0399

3

0/119

 :T3جمعیتپذیری باالی کانونهای شهری اطراف و تحوالت کالبدی سریع این کانونها

107

0/0399

3

0/117

 :T4عدم توفیق در اجرای سیاست تمرکز زدایی ازکالنشهر و کاستن از حجم دولت

127

0/0465

3

0/139

 :T5فشار برخی نهادها و سازمانهای مرتبط ،بر عدم شکلگیری مدیریت یکپارچه در کالنشهر تهران

124

0/0454

2

0/0909

 :T6ارائه تسهیالت و خدمات (آب ،برق وگاز) به همه ساخت و سازهای غیر قانونی و متخلف در سکونتگاههای

102

0/0374

2

0/0748

 :T7تعدد در نظام تصمیمگیری مدیریت حریم پیرامون کالنشهر تهران

128

0/0469

2

0/0939

 :T8افزایش سکونتگاههای غیر رسمی در محدوده پیرامون کالنشهر تهران توسط اقشار ضعیف

121

0/0443

2

0/0887

 :T9توسعه و گسترش وسیع کانونهای شهری در اطراف کالنشهر تهران

105

0/0385

2

0/0770

 :T10تعدد و تفرق قلمروهای حکومتی (تقسیمات سیاسی) و قلمروهای مدیریت منطقه شهری تهران

132

0/0484

2

0/0968

 :T11عدم هماهنگی مسئولین دولتی با شهرداری تهران در خصوص اجرای پروژههای همچون ساخت شهر جدید

125

0/0458

3

0/137

ج مع

1305

0/48

جمع عوامل خارجی

2726

1

غیر رسمی اطراف کالنشهر تهران

یا احداث مسکن مهر در کانونهای شهری پیرامون
2/25

Source: Field Studies of Writer, 2018

تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ()SFAS
در این مرحله ،با استفاده از جدولهای تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی و ترکی آ ب نننه هم ،ا مم مممت لماوع نیر   
استراتژیک ارائه میگردد .در واقع ،با تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ،برنامهریزانی که تص یم مممه ار کیژتارتسا یا   
اتخاذ میکنند ،میتوانند نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها را ب ادعت ه د زا یرتمک 

نیامن دودحم ،لماوع دددددد ددددددد

(. )Ebrahimzadeh, 2009: 79خالصه مهمترین عوامل مؤثر بر چالشهای مدیریتی کالنش  لودج رد نارهت ره ((( (((()4
ارائه گردیده است.
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جدول ( - )4خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ( )SFASعوامل مؤثر بر چالشهای مدیریتی کالنشهر تهران
خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ()SFAS

امتی زا     

برنامهریزی

ضر بی   

ضریب ثانویه

وزنی

اولیه

(وزن)

رتبه

 :S8شکلگیری شورای شهر بعنوان رابط بین شهروندان و مدیران شهری

127

0/0499

2

0/0998

 S6نظارت شهرداری تهران بر هر گونه صدور پروانه برای ساخت و ساز در پیرام نو

126

0/0495

2

0/0990

کوتاه

میان

بل ن د

مدت

مدت

مدت

*
*

*

*

کالنشهر تهران
 :S1نظارت مدیران شهری بر ساخت و سازهای جدید برای کاهش آسیب رساندن به

122

0/0479

2

0/0958

136

0/0534

4

0/213

*

*

*

*

*

محیط زیست
 :W11تفرق در مدیریت تصمیمگیری و سیاستگذاری و اجرا خدمات امورشهری ب نی
سازمانهای کالنشهر
 :W1ناکارآمدی قوانین حقوقی و رواج بی ضابطه ساخت و ساز به صورت بلند مرتبه

134

0/0526

3

0/157

*

*

*

سازی و یا ساخت و ساز در پیرامون
 :W2نهادینه نشدن نظام و شیوههای مدیریت شورایی در شهر تهران

133

0/0522

3

0/156

 :O7تهیه و تصویب طرح مجموع هش ه ر داهنشیپ و نارهت ی      تأس سسیس نه دحاو دا   

133

0/0487

2

0/0975

 :O11تعیین قلمرو مجموعه شهری تهران و به رسمیت شناختن آن در مصوبات هیات

127

0/0465

2

0/0931

*

*

*

*

*

*

*

*

*

هماهنگی مدیریت مجموعه شهری برای آن
وزیران و به دنبال آن تعیین حوزههای شهری
 :O9ظرفیت اقتصادی مناسب منطقه کالنشهر تهران برای تأمین منابع درآمدی مدیریت

124

0/0454

3

0/136

*

منطقه
 :T10تعدد و تفرق قلمروهای حکومتی (تقسیمات سیاسی) و قلمروهای مدیریت منطقه

132

0/0484

2

0/0968

*

*

 :T7تعدد در نظام تصمیمگیری مدیریت حریم پیرامون کالنشهر تهران

128

0/0469

2

0/0939

*

*

 :T4عدم توفیق در اجرای سیاست تمرکز زدایی ازکالنشهر و کاستن از حجم دولت

127

0/0465

3

0/139

*

*

*

شهری تهران

Source: Field Studies of Writer, 2018

تدوین راهبردها :در این مرحله با تداخل عوامل داخل دکی رب یجراخ و ی ی دت هب ،رگ و هدربهار نی ا  ی ممممممم ممممممممختلففف
رقابتی/تهاجمی ( ،)SOتنوع ( ،)STبازنگری ( )WOو تدافعی ( )WTمیپردازیم جدول (.)5
جدول ( -)5ماتریس راهبردها و راهکارهای یکپارچکی مدیریتی در کالنشهر تهران

تحلیل SWOT

نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

 :S1نظارت مدیران شهری بر ساخت و س هزا اای جدی یید

 :W1ناکارآمدی قوانین حقوقی و اجرایی و رواج ب ببی

برای کاهش آسیب رساندن به محیط زیست

ضابطه ساخت و ساز در پیرامون کالن شهرتهران

 :S2وجود تعدادی زیادی نیروی انسانی ماهر و متخصص

 :W2نهادینه نشدن نظام و شیوههای مدیریت شورایی

شهری

در شهر تهران

 :S3وجود منابع بالقوه برای ایجاد درآمد پایدار شهری

 :W3از بین رفتن منابع طبیع ععی و ارا ضضض ی کش روا زززی

 :S4وجو  زاس د و هراک  اا اااا ای نها دد دی بر اا ای اداره منطقه   

پیرامون کالنشهر تهران به علت تعدد مراج صت ع مم مممیم

کالنشهری تهران به دلیل انطباق نسبی آن با استان تهران

گی ر

 :S5پتانسیل اقتصادی همچون کارخانهها ،و کارگاههه و ا

 :W4عدم اقتدار مدیریت شهری تهران براای نظ ترا

بخش فعال خدمات در تهران و کانون شهری اطراف

در ساخت و سازهای پیرامون کالنشهر تهران

 S6نظارت شهرداری تهران بر ه پ رودص هنوگ ر ر هناو     

 :W5نابرابری میان مرکز و پیراموننن (ع رد لداعت مد   

برای ساخت و ساز در پیرامون کالنشهر تهران

سرانه درآمدی شهرداری تهران و ک هن ونا اا ااای شهررری

 :S7فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری اقتصاد دی

اطراف)

در کالن شهر تهران و کانونهای شهری اطراف

شهاای مدددیریتی
 :W6نقش دول زفا رد ت اا ااایش چ لا ش ش

 :S8شکل گیری شورای شهر بعنوان رابط بین شهررروندان

کالنشهری تهران

و مدیران شهری

 :W7وابست گگ گی ش دد دید ش ادره رر ریه اا ا ب هدمآرد ه اااا ای

 :S9تمرکز بخش عظیمی از س مر اایه انساننی ،اجتماعععی،

ناپایدار و ناسالم و درآمدهای ناشی از ساخت و ساز
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اقتصادی در کالنشهر تهران و کانونهای شهری اطراف

 :W8ضعف ساز و ک را براای مش ومع تکرا مم مممی در

 :S10توجه به بازنگری و بازخورد در طرحهای شهری

تصمیمگیری ،اجراو نظارت پروژههای کالنشهری

 :S11یکپارچگی و پیوستگگگی ب ببین س هراتخا اای سلس هل

 :W9وجود نگاه اقتصادی و تجاری مدیران ،مسئولین

مراتبی سطح باال تا محلی مدیریت

و مردم به محدودههای حریم کالنشهر تهران
 :W10وجود قدرتهای پنهان در امور تصمیمگیری و
تصمیم سازی مدیریت کالنشهر تهران
 :W11تفرق در مدیریت تصمیمگیری و سیاستگذاری
و اجرا خدمات امورشهری بین سازمانهای کالنشهر

فرصتها ()O

راهبردهای رقابتی/تهاجمی ()SO

راهبردهای بازنگری ()WO

 :O1توجه برخی از اسناد برنامه ای و قانونی کشور ب ضوم ه وووووع

 :So1تشکککیل «شور اا ای هم نها گگ گی» از ط تموکح فر     

ت تمرکززدای یی ی از ق ترد   
 :WO1حرک مس هب ت تتتتتت ت

مجموعههای شهری

محلی ،جهت هماهنگی بین سازمانها

وس لود ياهنامزا تت ت تتت ی و س اهراتخا ييي بوروکرات و کي

 :O2وجود سوابق و تجارب گسترده جهانی در حو م هز دد دددیریت

(S:)1-2-6-8-9( /O:)1-2-3-6

واگذاري اختيارات به حکومتها ييي محل للی و مدددیریت

 :O3رعایت س  نارهت رهشنالک رد زاس و تخا پپپپ پپپپپیراموننن آن و

 :SO2تشکیل کمیسیون مشورتی برنامهههری و یرهش یز

کانونهای شهری اطراف بدلیل ساختار نظارت و کنترل

منطقهای در کلی هاروش ه ا لیکشت ای       حلقههههاای نظ ما

 :O4استفاده از پتانسیل فضای ب ناک فارطا زا ونننننننهاای شهررری

شورایی و تشکیل شورای محلی و منطقهای

ی اقتصاددی و خ تامد
پیرامون تهران برای گسترش فعالیتهای ی

(S:)1-8-10-11( /O:)6-10-12

شهري انجام گيرد.

مناطق کالنشهری

(W:)1-3-4-5-7-10( /O:)4-5-8
 :WO2انتخاب رؤسای سازمانها و نهادهای مختلف
تاثیرگذار در مدیریت شهررری ب تسم تروص ه ققق ققققیم از
طرف شهردار

ا ج تم ا ع ی
 :O5تاکید اسناد رسمی قانونی و برنامهای کشور بر تمرکز زدائی

 :SO3حرک مس هب ت تتتتتت تتت تمرکززدای یی ی از ق و ترد

اداری از کالنشهرتهران

سازمانهاي دولتی و ساختارهاي بوروکراتيک و واگ يراذ

 :O6تاکید قانون اساسی بر  مدرم تکراشم ترورض در بلاق     

اختيارات به حکومتهاي محلی و مدیریت ش ماجنا يره   

(W:)2-3-4-6-10-11( /O:)3-8
 :WO3واگذاری اختیار تهیه طرحهای توسعه ش یره
و منطقهای به نهادهای محلی

شوراها به عنوان ارگان تصمیمگیری

گيرد

 :O7تهیه و تصویب ط هش هعومجم حر ررر رررری ته  و نار پپیش اهن دد

(S:)2-7-9( /O:)1-4-5

(W:)1-2-6( /O:)1-2-6-10

 :O8شکلگیری اجماع میان متخصصان و سیاستگذاران مبنی ب ببر

 :SO4تش يك ل كميته هماهنگي و نظ روما ارجا رب ترا     

 :WO4ایجاد منابع درآمدی پای یاربراد

تأسیس نهاد واحد هماهنگی مدیریت مجموعه شهری برای آن
ضرورت مدیریت یکپارچه در کالنشهرتهران و منطقه شهری

س لتخم ياهنامزا فففف ف فع هش تیریدم هزوحرد لا ری

 :O9ظرفیت اقتصادی مناسب منطقه کالنشهر تهران برای تأممین

کالنشهر

      

واقع در منطقه کالنشهری تهران و تع هب یشخب لدا    
سرانه درآمدهای آنها
(W:)5-7-9( /O:)4-5

(S:)1-6-11( /O:)1-2-7-11

منابع درآمدی مدیریت منطقه

ش ادره ررریها

 :O10افزایش نسبی مشارکت مردم در انواع تصمیمسازیها

 :WO5عرضه زم و یفاک نی و ماو و هنارای یراذگا

 :O11تعیین قلمرو مجموعه شهری تهران و به رسمیت شناختن

 :SO5ايج نيب رتشيب يگنهامه دا  ياهنامزاس م يرج   

آن در مصوبات هیات وزیران و به دنب ت نآ لا عععییین حوزهههاای

مديريت شهري

شهری

(S:)3-8-11( /O:)6-8-10-12

(W:)1-3-4-5-9( /O:)3-4-6-9

تهدیدها ()T

راهبردهای تنوع ()ST

راهبردهای تدافعی ()WT

 :T1چندگانگی ساختار مدیریت شهررری ب  ا پپیام هد اای همچون

 :ST1رها سازی تهران از بورژوازی مستغالت و س ندرپ

موازیکاری ،ناهماهنگی ،استقالل طلبی سازمانها و..

فضاها ب م وداصتقا دلوم شخب ه د یتارکومد تیری ک       

 :T2رواج الگوی شهرسازززی ب ببی  رد هطباض پپیراموننن کالنش ره

شهریکاستن از مشاغل و فعالیتهایی ک نالک زارت رد ه    

سازمانها به طور دق قي و واضح

ب ریغ ر رت     

(W:)2-4-11( /T:)1-10-11

      

   

مناسب به گروههای کم درآمد

 :O12آشنایی نسبی کارشناسان و مدیران کالنشهری با طرحها

تهران
 :T3جمعیتپذیری باالی کانونهای شهری اط فار

شهر تهران نیستند (مانند خ و یلومعم تامد
تالوحت و   

برخ و عیانص ی   

کارخان هه هه اا ا و )...هم ار هه ه توزی نیا ع     

 :WT1مشخص ره فياظو هزوح ندرك

زا مادك      

 :WT2توسعه مناسب شهرهای جدید اطراف تهران در

کالبدی سریع این کانونها

فعالیتها و جمعیت شاغل در آن در سطح کشور

راستای سامان ده هب یشخب لداعت و ی

ی ازکالنش و ره
 :T4عدم توفیق در اجرای سیاست تمرک دز ز اایی ی

(S:)2-3-5-7-9( /T:)4-6-8

استفاده از استراتژیهای تعادل بخشی در ته  نار ( (این

کاستن از حجم دولت

 :ST2قانون گذاری ب  زکرمت یار ز  یلام عبانم ییاد و    

استراتژی با اقدامات در س و یلم حط

 :T5فشار برخی نهادها و سازمانهای مرتبط ،بر عدم شکلگیری

قدرت سیاسی از حکومتهای مرکزی به سطوح محلی

کالنشهر تهران ،هر دو در ارتباط قرار میگیرد).

مدیریت یکپارچه در کالنشهر تهران

(S:)9-10-11( /T:)5-7-9

(W:)6-10-11( /T:)1-9-11

 :T6ارائه تسهیالت و خدمات (آب ،برق وگاز) به همه ساخت و

 :ST3انتقال تدريجی و کارشناسی ش هدحاو هد اا ااای غ ري

 :WT3اجرا شدن تمامی فعاليتها ،اقدامات و طرحهای

سازهای غیر قانونی و متخل کس رد ف و اگتن هه ههههاای غی ییر رسمممی

الزم مستقر در تهران

چوب شيامآ حرط کي    
مربـط ب راهچ رد نارهت ه چچچ چچچ

(S:)5-7-9( /T:)4-9-11

س ر زم ي ن ؛

اطراف کالنشهر تهران
 :T7تعدد در نظام تصمیمگیری مدیریت حریم پیرامون کالنش ره

شرتسگنآ
رد زین

     
حطس     

(W:)1-3-5-7-8( /T:)3-7-8-11

تهران

 :ST4تـوزيع برخي مراکز ستادي ،آمـزشي و درم نا ييي در

 :T8افزایش س اگتنوک هههاای غی ییر رسمممی در مح  هدود پپیراموننن

شهرهاي پيرامـن شهر تهران؛

 :WT4اصالح و ب رآزا اایی تشکککیالت و رواب  ط م می ییان
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کالنشهر تهران توسط اقشار ضعیف
 :T9توس و شرتسگ و هع

(S:)2-7-9( /T:)3-8-11

سازماني عناصر ذیربط در سیاستگذاری و تصمیمگیری
شهری (W:)1-8-11( /T:)1-7-10

سسس س سسسیع ک ونا نننهاای شهرر ری در اط فار

کالنشهر تهران
 :T10تعدد وتفرق قلمروهای حکومتتی (تقس سسیمات سیاس سسی) و
قلمروهای مدیریت منطقه شهری تهران
 :T11عدم هماهنگی مس وئ لللین دولت تتی ب ادرهش ا رر ررری ته رد نار
خصوص اجرای پروژه هاای همچو ج رهش تخاس ن ددد ددددی یید ی ییا
احداث مسکن مهر در کانونهای شهری پیرامون

Source: Field Studies of Writer, 2018

ماتریس ارزیابی نهایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر چالشهای مدیریتی کالنشهر تهران با رویکرد م تیرید
یکپارچه شهری ()IE
ماتریس استراتژیها و اولویتهای اجرایی ،بخشهای مختلف سیستم را به صو رد رادومن تر     9قس ج تم ددداگانه
یآورد ک ریثأت ه اا ااات مو ظتنا در اا ااار
قرار میدهد .بررسیهای قبل و بعد از تهیه ماتریس چنین امکاناتی را به وجو م د یی یی
تصمیمهای استراتژیک بر سیستم پیشبینی گردد .ماتریس استراتژیها و اولویتهای اجرایی بر اساس استقرار دادهها
در دو بعد اصلی شکل میگیرد:
الف) جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روی محور  Xها نشان داده میشود؛ و
یشو یهاربا( د مم مممزاده و
ب) جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خ روحم یور رب هک یجرا       Yهاا نوش م هت یی یی
همکاران .)121 :1390 ،در پژوهش حاضر ،جمع امتیاز نهایی ارزیابی عوامل داخلی مؤثر بر ایجاد م ید ررریت یکپارچه
درکالنشهری تهران ( )2/67میباشد ،بر روی محور  Xها و جمع امتیاز نهایی عوامل خارجی مؤثر بر ایجاد م تیرید
یکپارچه درکالنشهری تهران ( )2/25میباشد ،بر روی محور  Yهاا نش هک تسا هدش هداد نا

یقالت هطقن       آنها

مشخص کننده نوع راهبرد میباشد شکل ( .)3همانطوری که مشخص اس یتما عمج یقالت هطقن ت ا هز اا ااا اااااای نه یا ی
ی را ب ارجا ه   
ی ب رگنزا ی ی
عوامل داخلی و خارجی ،در خانه راهبرد بازنگری قرار گرفته است بن اهدربهار دیاب نیاربا ییی ییی
درآورد که به سبب آن باید تمام تالش در جهت کاهش نقاط ضعف درونی مدیریت یکپارچه درکالنش هت ره رر ررران با
بهرهگیری از فرصتهای بیرونی است.

شکل ( -)3ماتریس ارزیابی نهایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر چالشهای مدیریتی کالنشهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری
Source: Field Studies of Writer, 2018
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نتیجهگیری
هدف نظام مدیریت شهری تقویت سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای شناسایی برنامه هاو سیاسته نوگانوگ یا   
و پیاده سازی آنها با نتایج بهینه است .روابط میان عناصر شهری و چگونگی یکپارچه کردن س امزا نننهاا و ارگانننهاا
بایکدیگر و ارائه خدمات بهتر یکی ازدغدغه های مهم اندیشمندان علوم مدیریت شهری است .امروزه به دلی روفو ل   
مشکالت در کالن شهرها ،مدیریت سنتی کارایی خود را از دست داده است و قالب نوین مدیریت یکپارجههه ش یره
میتواند کاهنده مشکالت کالن شهرها باشد .عملکرد بخشی سازمانهای متولی امر مدیریت ش یره  ،،برنامهههری و یز
تقسیمات بودجه بندی دقیق و علمی شهری را با مشکالت عدیدهای روبه رو ساخته است که با ایجاد حالتی ناپایداار
و ناهمکون ،هزینههای هنگفتی نیز در مجموعه مدیریت شهری به وجود آورده است .پیرو جدید و نوپا بودن مفهوم
مدیریت یکپارچه در ادبیات مدیریت شهری ،تحقیقات بسیار کمی در ایران انجام شده که محقق را با دشو ر یرا وووبههه
رو نموده است .از آنجا که نظام مدیریت شهری در تهران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و از جهت یکپارچگی
با چالشهای جدی روبه رو است ،قابل مقایسه با سایر کالن شهرهای هم رده خود در دنیا نیست و حت تایبرجت ی   
ی در کالنش ارهت ره نن ننن وارث انباش ششتی از
آسیایی نیز دئر تهران چن تسین هدافتسا لباق ناد  ..... ....ام دم زور یی یییریت ش ره ی ی
معضالت ،انتظارات پاسخ داده نشده و اولویتهای بر زمین مان و تسا هد

رد تکرح

نودب ریسم نیا ،یهارمه        

هماهنگی و یکپارچگی در نظام مدیریت شهری ممکن نیست
در این پژوهش سعی شد برنامههای راهبردی برای کاهش چالشهای مدیریتی با رویکرد مدیریت یکپارچ یرهش ه   
ت یکپارچه
مطرح شود .نتایج پژوهش بیانگر آن است که از مجموع  45عامل درونی و بیرونی تأثیرگ یریدم رب راذ تتت تتت
شهری کالنشهر تهران 11 ،عامل به عنوان نقاط قوت 11 ،عامل نقاط ضعف 12 ،عام و تصرف ل

 11عام  ل تتهدید

مطرح است .تجزیه و تحلیل یافتهها نشان از آن دارد که کالنشهر تهران برای کاهش چالشهای مدیریتی باضعف ها
و تهدیدهای عمدهای روبه رو است و همچنین قوتها و فرصتهایی را هم در دسترس دارد .از میان عوامل مختلف
داخلی چالشهای مدیرتی کالنشهر تهران ،عامل شکلگیری شو  طبار ناونعب رهش یار ب نی

 نادنورهش و مممممم م ممممممممدیران

شهری با امتیاز وزنی ( )0/0998به عنوان مهمترین نقطه قوت و پس از آن عوامل :نظ رب نارهت یرادرهش ترا ره

   

گونه صدور پروانه برای ساخت و ساز در پیرامون کالنشهر تهران ( )0/0990و نظارت مدیران ش رب یره    س سساخت و
سازهای جدید برای کاهش آسیب رساندن به محیط زیست با امتیاز وزن  ی ( ( )0/0958ب گ رارق بیترت ه ر تف هههه هههههان و د
عوامل تفرق در مدیریت تصمیمگیری و سیاستگذاری و اجرا خدمات امورشهری بین سازمانهای کالنشهر ب یتما ا اا اااز
وزنی ( ،)0/213ناکارآمدی قوانین حقوقی و رواج بی ضابطه ساخت و ساز به صورت بلند مرتبه سازی و یا س تخا
و ساز در پیرامون با امتیاز وزنی ( )0/157و نهادینه نشدن نظام و شیوههای مدیریت شورایی در شهر تهران ب زایتما ا   
وزنی ( )0/156به ترتیب در جایگاه اول تا سوم مهمترین نقاط ضعف قرار گرفتهاند.
از بین عوامل خارجی عامل تهیه و تصویب طرح مجموعه شهری تهران و پیش داهن تأس سسیس نه یگنهامه دحاو دا    
مدیریت مجموعه شهری برای آن با امتیاز وزن ننی ( ،)0/0487تعی رملق نی و جم  م ش هعو ه  نارهت یر و هب 

تیمسر

      

شناختن آن در مصوبات هیات وزیران و به دنبال آن تعیین حوزههای ش  اب یره ا و زایتم ز  ین (((( ((((( )0/0465و ظرفیت
اقتصادی مناسب منطقه کالنشهر تهران برای تأمین منابع درآمدی مدیریت منطقه با امتیاز وزنی ( )0/0454ب بیترت ه   
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به عنوان مهمترین فرصتها و عوامل ،تعدد و تفرق قلمروهای حکومتی (تقسیمات سیاس سسی) و قلمروه ریدم یا یت   
منطقه شهری تهران با امتیاز وزنی ( ،)0/0484تعدد در نظام تصمیمگیری مدیریت حریم پیرامو اب نارهت رهشنالک ن    
امتیاز وزنی ( )0/0469و عدم توفیق در اجرای سیاست تمرکز زدایی ازکالنشهر و کاس اب تلود مجح زا نت

یتما از      

وزنی ( )0/0465به ترتیب به عنوان مهمترین تهدیدهای یکپارچگی فراروی مدیریت کالنشهر تهران است ب تسد ه   
آمدهاند .با توجه به اینکه مجموع امتیاز وزنی عوامل داخلی  2/67و عوامل خارجی 2/25 ،بوده است لذا بای تهج د   
موفقیت در یکپارچگی مدیریت کالنشهر تهران راهبردهای بازنگری را به اجرا درآورد بدین صورت که نقاط ضعف
درونی مدیریت یکپارچه درکالنشهر تهران را کاهش داده و نهایت بهرهگیری را از فرصتهای بیرونی به عمل آورد.
راهبردهای تنوع ( :)STدر گروه استراتژیهای  STتالش میگردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی ب ریگولج یار ی   
از تأثیر منفی تهدیدات خارجی ،ساز و کارهایی در پیش گرفته شود و یا تهدیدات را از ب رب نی دد ددد .راهبرده عونت یا   
بخشی بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط قوت وبه ح لقاد
رساندن تهدیدها است .راهکارهایی نیز به منظور تقویت نق و توق طا

اک ههه ههههش تهدی اپکی رب ینوریب یاهد رررر رررررچگی

کالنشهر تهران در ذیل اشاره شده است.
 رها سازی ته الغتسم یزاوژروب زا نار ت وداصتقا دلوم شخب هب اهاضف ندرپس و  تارکومد تیریدم یک           شهریکاستن از مشاغل و فعالیتهایی که در تراز کالن شهر تهران نیستند (مانند خدمات معمولی و غی خرب رترب ر ییی ییی
ی
صنایع و کارخانهها و )...همراه توزیع این فعالیتها و جمعیت شاغل در آن در سطح کشور
 قانون گذاری برای تمرکز زدایی منابع مالی و قدرت سیاسی از حکومتهای مرکزی به سطوح محلی انتقال تدريجی و کارشناسی شده واحدهای غير الزم مستقر در تهران تـوزيع برخي مراکز ستادي ،آمـزشي و درماني در شهرهاي پيرامـن شهر تهران؛راهبردهای تدافعی (: :)WTهدف در اجرای استراتژیهای  WTکم کردن نق و توق طا

هرپ و یلخاد فعض یییی ی ییییییز از

تهدیدات ناشی از محیط خارجی است .در چنین موقعیتی وضعیت نامناس و هدوب ب ق زیمآ هرطاخم عضو رد رررررر رررررررار
خواهیمگرفت و باید سعی کنیم باانحالل ،واگذاری ،کاهش عملیات ،ادغام و سایر روش زیهرپ یتیعضو نینچ زا اه     
ت ک ککه بر
نماییم .هدف کلی راهبردهای دفاعی ،کاهش ضعفهای سیستم برای کاستن و خنثی سازی تهدیدهای است ت
اساس راهکارهای زیر ارائه میشود:
 مشخص كردن حوزه وظايف هر كدام از سازمانها به طور دق قي و واضح -توسعه مناسب شهرهای جدید اطراف تهران در راستای سامان ده هب یشخب لداعت و ی

هدافتسا شرتسگنآ        از

استراتژیهای تعادل بخشی در تهران (این استراتژی با اقدامات در سطح ملی و نیز در سطح کالنشهر ته نار  ،،هررر دو
در ارتباط قرار میگیرد).
 اجرا شدن تمامی فعاليتها ،اقدامات و طرحهای مربـط به تهران در چهارچوب يک طرح آمايش سرزمين؛ اصالح و بازآرایی تشکیالت و روابط میان سازماني عناصر ذیربط در سیاستگذاری و تصمیمگیری شهریراهبردهای رقابتی/تهاجمی ( :)SOدر اجرای استراتژیهای  SOمیتوان با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصتهای
خارجی حداکثر بهره برداری را نمود .هر سازمانی عالقه مند است که همیشه در این موقعی ارق ت ر ات دشاب هتشاد 
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بتواند با بهرهگیری از نقاط قوت داخلی از فرصتها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنماید .در ای دربهار ن   
تمرکز بر نقاط قوت درونی و فرصتهای بیرونی استوار است ،تمام سیستمها خواهان وضعیتی هستند که قادر باشند
همزمان قوت و فرصتهای خود را به حداکثر برسانند .راهبرد تهاجمی یک را حل کنشکر است .در چنین و یتیعض
با استفاده از نقاط قوت خویش برای یکپارچگی در مدیریت کالنشهری تهران گ دراد یمرب ما  ... ..راهکارهاایی جهت
یکپارچگی بیشتر مدیریت کالنشهر تهران مطاللعه و ارائه میشود.
 تشکیل «شورای هماهنگی» از طرف حکومت محلی ،جهت هماهنگی بین سازمانها تشکیل کمیسیون مشورتی برنامهریزی شهری و منطقهای در کلیه شوراها یا تشکیل حلق ققههاای نظ و ییاروش ماتشکیل شورای محلی و منطقهای
 حرکت به سمت تمرکززدایی از قدرت و سازمانهاي دولتی و ساختارهاي بوروکراتيک و واگ ايتخا يراذ رر رررات بهههحکومتهاي محلی و مدیریت شهري انجام گيرد
 تش يك ل كميته هماهنگي و نظارت بر اجرا امور سازمانهاي مختلف فعال درحوزه مدیریت شهری کالنشهر ايجاد هماهنگي بيشتر بين سازمانهاي مجري مديريت شهريته رد تسا هتفهن ا
راهبردهای بازنگری ( :)WOهدف از استراتژیهای  WOاین است که از مزیتهایی که در فرصت ت

  

جهت جبران نقاط ضعف استفاده شود .در راهبرد بازنگری ضمن تاکید بر نقاط ضعف درونی ،سعی بر بهرهگی زا یر
فرصتهای بیرونی در جهت رفع نقاط ضعف و رفع عدم یکپارچگی در مدیریت کالنش نارهت ره    م ممیباشد ..براای
استفاده از فرصتهای خارجی در یکپارچکی کالن شهر تهران به راهکارهای ذیل اشاره میکردد:
 حرکت به سمت تمرکززدایی از قدرت وسازمانهاي دولتی و ساختارهاي بوروکراتيک و واگ رايتخا يراذ ااااات بهههحکومتهاي محلی و مدیریت شهري انجام گيرد.

 نتخاب رؤسای سازمانها و نهادهای مختلف تاثیرگذار در مدیریت شهری به صورت مستقیم از طرف شهردار واگذاری اختیار تهیه طرحهای توسعه شهری و منطقهای به نهادهای محلی ایجاد منابع درآمدی پایداربرای شهرداریها واقع در منطقه کالنشهری تهران و تعادل بخشی به س دمآرد هنار هه هههایآنها
 عرضه زمین کافی و واگذاری یارانه و وام مناسب به گروههای کم درآمدی
نتایج پژوهش حاضر با نتایج سرور و همکاران ( )1395در زمین زل ه و ب هجوت م ه یز فعض طاقن ررررررر رررررررر س سساختهای ی
ت
ف مربوططط بههه م یرید ت ت
ی در ارگانننهاای مختلف ف
اطالعاتی برای مدیریت یکپارچه شهری ،همپوشانی وظایف س نامزا ی ی
ی
ش و دی اگد هههای ی
شهری ،عدم تدقیق جایگاه نظام مدیریت شهری نزد سازمانهای ذی مدخل همسطح و تعددد نگرش ش
سیاسی و همچنین نتایج میرعاب  نایمظاک و ینید (( ((( )1391در زمینه تأثیرگ یناوق یراذ ن و 

رب تاررقم

یگچراپکی      

مدیریت شهری ،اسدی ( )1395استدالل برای تبین عقالنیت ایجاد ساختارهای ویژه مدیریت و حکمروایی منطقهههای
در تهران ،توکلی نیا و همکاران ( )1394تمهيدات و چگونگی مدیریت یکپارچه شهري براي هماهنگ ک در ننن اج از ييي
از هم گسيخته و مستقل برنامهریزي و مدیریت شهري و کاستن از تفرق و تعدد عوامل تصميم گير در تهران ،عزیزى
ع
ن و مقرر تا  ،،س امزا ننن تش تالیک  ،،من با ع ع
و همکاران ( )1391ابزارهاى یکپارچگی اداره امور کالنشهر ته ار ننن :قو ینا ن ن
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