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 18ـ  111صص 

 چکیده

شوهر ايوران و ي وی ا  عنووان بررتتوريک کلوانشهر تهران بهمديريت شهری در کلان

نبود مديريتی واحود  .مواجه استهای  يادی جمعیت تريک شهرهای دنیا با چالشپر

 به های اجرايی،دستگاه ناهماهنگی دلیل به  يادی هایو هرينه متعدد مش لات سالانه

 به ناترير را شهری تذارانسیاست ريران وبرنامه بنابرايک؛ کندمی تحمیل شهروندان

 و هوااولويت بویک همواهنگی ايجواد بورای و ي پارچه واحد ريریبرنامه ةروي اتخاذ

هوا ضعفپژوهش حاضر به شناسايی  ،با توجه به ايک مسئله .دکنمی مختلف نیا های

 بورایراه ارهايی  ةهايت ارائنشهر تهران و درنظام مديريت شهری کلانهای و قوت

کواربردی و  ،شهر پرداخته اسوت. نووپ پوژوهشتحقق مديريت ي پارچه در ايک کلان

کارشناسوان و متخصصوان و  پوژوهشآمواری  ةجامع. بودتحلیلی -روش آن توصیفی

اسوتفاده شود.  SWOTو بورای تحلیول ا  ت نیو   بودنودمتولیان موديريت شوهری 

نقطوه ضوعف و  00ی مثبوت و عنوان فاکتورهاة قوت و فرصت بهقطن 01 ،درمجموپ

شهر تهران شناسوايی کلان ةهای پیش روی مديريت ي پارچعنوان محدوديتتهديد به
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 ینوةدر  مبسویار رغوم تووان بوهيريت بخشی و جداتانه در شوهر، شد که نشان ا  مد

دن کور رنگبرای کمی يراه ارها پايان،در مديريت هماهنگ و ي پارچه دارد.  ةتوسع

کوه  پیشونهاد شود« شوهر تهورانکلان ةمديريت ي پارچ»تحقق  درنهايت،ايک موانع و 

های . نتايج مطالعات و پژوهشريران شهری استیا مند توجه جدی مديران و برنامهن

ها ها و طرحدهد که سیستم مديريت شهری در ايران در اجرای برنامهپیشیک نشان می

وان پايتخت کشور به بستر تمرکور عنشهر تهران نیر بهاست و کلانموفق عمل ن رده 

ايوک امور باعو  که شده تبديل ام انات در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی 

-بوه رسودبوه نظور موی ،با توجه به ايک موضووپ شده است. تعدد مديريت در تهران

هوای ن بویک سوا مانشهری باع  ايجاد هماهنگی و توا  ةکارتیری مديريت ي پارچ

 خواهد شود.اجرايی 

 شوهر تهوران،مديريت، مديريت شهری، مديريت ي پارچة شهری، کلوان :هاکلیدواژه

 .SWOTمدل 

 مقدمه .1

که هور حدیبه ؛امرو ه افرايش سريع جمعیت شهری  نگ خطر را به صدا درآورده است  

، لرستانی، احمدی و نژاد)حاتمیشود بار، ي  میلیون نفر به ايک جمعیت اضافه میسه رو  ي 

مردم دنیا ا  درصد  02بیش ا   ،0282شود در سال بینی میپیشو ( 002، ص. 0818، محمدی

با تسترش و روند سريع افرايش جمعیت،  .(0، ص. 0221 ،0)اتحاد شهرهاساکک شهرها شوند 

ها ابعاد متنووعی شهر  يرا ه است؛تبديل شدای بسیار مهم و حیاتی مسئله به کردن شهرها اداره

 شووندموی تغییور و تحوولدچار صورت ايستا باشند و همواره توانند بهدارند که ايک ابعاد نمی

تموام ابعواد اقتصوادی،  موثررمديريت  منظور. به(806 ، ص.0228 ،0هورنون تانگ و  )وانگ،

صوورت هکوه بتوانود بواسوت نیوا  به ي  سیستم موديريتی در شهرها  اجتماعی، فرهنگی و...

سومت رری شوهر را بوهطور موثنظر داشته باشد و به يرا های شهری ري پارچه تمام  يربخش

در حوال حاضور، بیشوتر  (.08 ، ص.0810 نیا و محمودپور،حافظ ،توسعه هدايت کند )قالیباف

                                                            

1 .Cities Alliance 

2. Wong, Tang & van Horen 
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هايی هسوتند کوه در نتیجوة ناهمواهنگی و نبوود تعادل فقدانمادر شهرهای جهان سوم، درتیر 

هوای متوولی خودمات شوهری بوه وجوود آموده اسوت. چنویک دی بویک سوا مانتطابق عمل ر

شود کوه بوه های مستقل هر سا مان میريریها و برنامههای ناهمگونی سبب مر بندیمديريت

 )فیورو ی، انجامدهای هنگفت در امر مديريت شهری میناپايداری، ناهمگونی و صرف هرينه

توجه به مسوائل و مشو لاتی کوه در شوهرهای ايوران با (. 010 ، ص.0810 ،پور و  راعیامان

 موفق عمولاست شود که مديريت شهری در ايران نتوانسته ايک نتیجه حاصل می ،وجود دارد

عنووان رسان ا  بیک رفته است و بهعنوان ي  سیستم خدمتها بهچراکه جايگاه شهرداری ؛کند

-خاطر است که موديريت شوهری آنايک مسئله به ايک شوند. ي  سا مان اجتماعی معرفی می

ابوويی  ،)عريوری و به ح ومت مرکوری وابسوته اسوت بايد استقلال کافی پیدا ن ردهتونه که 

ساختار مديريت شهری ايران، متفرق، ناهماهنوگ  ،درحقیقت (.8 ، ص.0810 و نوری، اردکان

پارچگی لوا م های شهری انسجام و ي هريری و اجرای پروژبرنامه ةو در  مینو چندپاره است 

اسوت کوه ايک امر باعو  شوده  ؛ندهست شهر درتیر ۀادی در ادارهای  يوجود ندارد و سا مان

-رحیم و عرت )سنائی، ويژه در مناطق شهری، نظامی مستقل و ي پارچه نباشدهنظام مديريتی ب

 (. 06 ، ص.0811 پناه،

امی ي پارچوه و باربوات شهر تهران نیر ا  ايک قائده مستثنی نیست و نظام مديريتی آن، نظو

ای دنیوا، ا  نظور تريک شوهره ی ا  پرجمعیتعنوان پايتخت کشور و يشهر بهکلاننیست. ايک 

-کاری، تداخلکاری، دوبارهو ا  ناهماهنگی، موا ی مواجه است های  يادیمديريتی با چالش

ريوری آن موهبیند و ضعف مديريتی و نظوام برناو می است های بسیاری ديدهکاری و... آسیب

کنود می تحمیل شهروندان به های اجرايی،دستگاه ناهماهنگی دلیلرا به  يادی هایهرينه سالانه

است که بتواند بسویاری ا  مشو لات و  و نیا مند تف ر سیستمی و مديريت کارآمد و ي پارچه

ر در نهواد موديريت کلوان کشوو یو به تبییک جايگاه مديريت شوهر کند مسائل موجود را حل

نظام مديريت شهری در ايران،  هایها و قوتضعفضمک شناسايی و تحلیل  همچنیک .بپردا د

کوه ايوک ایتونوهبه ؛دکنالگويی ي پارچه ارائه  برای هماهنگی بیشتر و مديريت کارآمدتر شهر،

ا  مسوائل و  و راهگشوای بسویاری شوودالگو بتواند برای ساير شهرهای کشوور نیور اسوتفاده 

ضرورت اتخاذ سیاستی کلوان بورای بنابرايک مسائل و مش لات شهرها  ؛ی باشدمش لات شهر
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هدف اصلی ايک پوژوهش نیور شناسوايی و  است. کردهها و مش لات را مطرح رفع ايک چالش

نظام موديريت شوهری در  هایو قوت هاضعف شهر تهران و بررسیوضع موجود کلان تحلیل

  .بود شهری ةرچراهبردهای تحقق مديريت ي پا و ارائةآن 

 تحقیق ۀپیشین. 2

بوه « توسعهمديريت شهری در کشورهای درحال»در پژوهشی با عنوان  (0110) 0تیل م  

ريوری و موديريت ها، با يگران اصلی برناموهمیک  يرساختأيند تاريری شهری، فرنقش برنامه

محقق برای است. ايک پژوهش،  مدل آرمانی مديريت شهری توجه کرده شهری برای شناسايی

هوا ريری، ايجاد  يرساختهدف اول، برنامه است:مديريت شهری اهداف دوتانه معرفی کرده 

تعريف و تجريه و تحلیل مديريت شهری  ،خدمات شهری است و هدف دوم یو ارائه و ارتقا

. يا خیر خود بپردا د ةتواند به لحاظ سا مانی و مالی به ايفای نقش و وظیفوی میا که آياست 

ريوری سوی روي ری منسجم در برناموهبه» در تحقیقی با عنوان (0222)  0آسلتون تمنر و رو

یودتی اهمیوت پیچ بر «اروپا ۀپايدار در قار ةتوسع ةعنوان نیروی محرکهپايدار شهری شهرها ب

هوا، موديريت آن ۀ. به عقیداندکرده کیدۀ خدمات توجه و تأکنندمديريت شهری و سا مان ارائه

ی است اريری پیشرفته و نوآورانهپیچیده نظیر شهرها نیا مند استفاده ا  ابرارهای برنامههای تیم

نیوا  آينوده را هوای موردو توسوعهکورده درستی بررسوی ها را بهکه بتواند شرايط موجود شهر

شهرها: مودلی بورای  ۀريری و اداربرنامه»عنوان در پژوهشی با  (0222) 8بینی کند. مارشالپیش

ريری شهری و تجديدنظر در مديريت شهری بارسلونا را برنامهة های بلندپروا انطرح« ونابارسل

که به رهبری و نظارت شورای شهر تهیه شده، بررسی کرده است و با معرفی مدل شهر، برخی 

روشنی تشريح کرده است. سپس به ار يابی مدل پرداخته و میوران جامعیوت و ابعاد تغییر را به

تويی مدل را به حول مسوائل شوهری و و چگونگی پاسخکرده ا تجريه و بررسی انسجام آن ر

 شهری تشريح کرده است. ةهای توسعهدايت برنامه ۀنحو

                                                            

1. McGill 

2. Rotmans & Van Asselt 

3  . Marshal 
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ه کردهای  يادی را طی مديريت شهری در ايران فرا  و نشیب، ( معتقد است0812لطیفی )

و رنوگ است تی داشته سیاسی و ح وم ةشهرها در ايران بیشتر ا  هر چیری، جنب ۀادار ۀو نحو

و بووده سیاسوی  یفراينود ،ایرنگ بوده و بیشوتر ا  هور پديودهو بوی حیات مدنی در آن کم

پوس ا  معرفوی  ،موديريت شوهری . در کتابه استبرخاسته ا  خاستگاه ح ومت مرکری بود

و نیر تجارب مديريت شوهری در  شدهتعاريف مرتبط مرور  ريت شهری و نیر مفهوم شهر،مدي

، کاظمیوان، دويوراناسوت.  شوده بررسوی ارتوذهای اررلفهثو سپس مشده ور مطالعه چند کش

شهری  ةمديريت ي پارچ»عنوان با  پژوهشی( در 0810) مش ینی، رکک الیک افتخاری و کلهرنیا

« مووردپژوهی  نجوان و همودان ،های غیر رسمی شهرهای میانی ايراندر ساماندهی س ونتگاه

و اسوت  نداشوتهشهری عمل ورد  ةمديريت ي پارچ ،ای میانی ايراندر شهره که اندکردهاعلام 

هوای ناکارآمودی طورح ،ايک نوپ نگورشنتیجة و  داردکرد سنتی رمديريت شهری نگرش و کا

 ،ا  طورف ديگور .های اسو ان غیررسومی اسوتساماندهی و تسترش مسائل شهری در بافت

ايک  در است، مديريت ي پارچه اجرایشرط پیش کهافرايی نهادی( ساعی نهادی )همتشري  م

  ادهآقواشهری واقع شده است. ي پارچة حیات مديريت  ةچرخ ةپاي برو  بوده شهرها نامناسب

تنهوا در يندی اسوت کوه نوهامديريت واحد شهری اصطلاح و فر که بر ايک باور است( 0810)

و سواختار  های پیش با توجوه بوه مشو لاتی کوه براسوان قووانیکبل ه ا  دهه ،های اخیرسال

-به آن توجه کورده مامداران و است شده  مطرح ،وجود آمدهه سا مانی امور شهری در شهر ب

هوای اجرايوی و ايجاد هماهنگی در فعالیوت ،مديريت واحد شهری حو ۀهدف اصلی در  اند.

کاری، اسراف، سوردرتمی و... اسوت. در ايوک های اجرايی و جلوتیری ا  دوبارهبیک نهاد شهر

کشوورهای جهوان ا  ار ش بسیاری ا  شهری در  ةهای مديريت ي پارچستقرار سیستما ،راستا

شهر جهان، استقرار مسیر کلان ودوبیستدر میان  ،و براسان مطالعات استردار فراوانی برخو

 حیودری چیانوه و رضوا طبوع ا تموی است.پايدار ا  ايک طريق بسیار مقرون به صرفه  ةتوسع

شوهر کلوان ةمطالعو ،سنت ت نوکراسی در مديريت شهری ايران»ان عنوبا ( در پژوهشی 0810)

-ۀ شوهر، شو لپديود ۀريران شهری دربارش  تصورات مديران و برنامهبی: »اندنوشته« رشت

ريوری شوهری سونتی شهری است. برناموه هایريریها و برنامهانواپ متفاوتی ا  پارادايم ۀدهند

تريک و سالاری(، ا  مهمريت شهری ت نوکراتی  )فکنیر مدي )کلاسی ( مبتنی بر طرح جامع و
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ريری و مديريت شوهری يند برنامهاشوند که در حال حاضر در فرها محسوب میتريک آنرايج

ريوری فقدان برناموه ،دهدهای پژوهش نشان می. يافته«ندباشمی ايران نیر حضور داشته و رايج

-ری شهری و ناکارآمودی سیاسوتريد برنامهينااجرايی به فر–های فنیمشارکتی، رواج نگرش

تريک تبعات منفی نگرش ا  تسولط ت نوکراسوی و سونتی در سوطوح مهم ةمثاببه ،های شهری

عنووان  بوا پژوهشیدر  (0810) و هم اران عريری شود.مختلف مديريت شهری محسوب می

« ر تهورانشوهبررسی نقش کنشگران و ابرارهای مديريت شهری در مديريت ي پارچگی کلان»

ي پارچگی مديريت شوهری موضووعی اسوت کوه ا  عوامول متعوددی چوون  که اندکردهبیان 

شوهری، نظوام قودرت  ةهای عمل ردی و سیاسی موجود در عرصح ومت محلی، انواپ تفرق

شوهر موديريت کلوان ،دهودهای پژوهش نشان مویتیرد. يافتهت میئشهری و با يگران آن نش

تیورد کوه موجوب فعالیت، توسط نهادهای مختلف صوورت مویهای مختلف عرصه تهران در

شوده شوهر مش لات کنونی ايک کلوانموجب ايجاد و شده کاری در ايک  مینه تشتت و موا ی

کوه  یها و وظايف مديريت شهربايد فعالیت کنونیرسد برای بهبود وضعیت است. به نظر می

 ه نبوودو بوشوده مگون تو يوع صوورت نواهدر حال حاضر بیک اجرای مختلف ايک سیستم به

ريوری و صوورت هدفمنود و بوا برناموهبوه اسوت، شودهي پارچگی و تفرق عمل ردی منجور 

هوا جلووتیری تا ا  تفرق و چندپارتی در ايوک  مینوهشود رر به نهادها تفويض سا ماندهی مث

ن يو  عنوواهب« مديريت شهری»اصطلاح  کهاند کرده( بیان 0810) و میرعابدينی کاظمیان. شود

پیش پديود آموده اسوت.  ۀسدای تنها کمتر ا  نیمای ا  دانش آکادمی  و حرفهرشتهۀ میانحو 

ی کوتواه  مانی نسوبتاً ةمسیری مشابه و خوشبختانه با فاصل مديريت شهری در ايران نیر تقريباً

طی کرده است. ايک مباح  ابتدا در مجامع رسمی و پژوهشی و با نگرش کواربردی و حول  را

طور مشخص بوه آن پرداختوه شود. کشور به ةدوم توسعة سالو در برنامه پنجشد له مطرح ئمس

کشور در سوطوح مختلوف مطورح  ةهای توسعدر تمام برنامه ايک موضوپ تقريباً نیرپس ا  آن 

 بوده است.

های های و فرصتريری شهرها و چالشو توسعة شهرها و مديريت و برنامه ظهور  مان ا 

آن پرداخته و تأریر  دربارۀپژوهشگران خارجی و داخلی بسیار  يادی به مطالعه  پیش روی آن،

که مجالی بورای ذکور نتوايج هموة  اندکردههای مختلف  ندتی و توسعه بررسی آن را بر جنبه
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پوژوهش حاضور بوا نگواهی  ها اشواره شود.عنوان نمونه به تعدادی ا  آننیست و تنها به هاآن

 هوایراه ار ةارائوشهری با  ةرر بر تحقق مديريت ي پارچبی عوامل مثدر ار ياسعی  راهبردی

 در جهوت دتا ا  ايک منظر بتوان داردشهر تهران کید بر کلانة شهری با تأمديريت ي پارچ ةبهین

پايودار شوهری  ةشهر تهران در راستای تحقق توسوعحل معضلات و مش لات پیش روی کلان

 تام بردارد.

 تحقیق شناسیروش. 3

ی اسوت. تحلیلی و علّ-توصیفی ،ای و ا  نظر روشتوسعه-وهش حاضر ا  نوپ کاربردیپژ

های میدانی به دست آموده ای، اسنادی و نیر برداشتاطلاعات موردنیا  ا  منابع متعدد کتابخانه

هوای اجرايوی نظام مديريت شهری کشور شامل موديران دسوتگاه عواملمديران و  همةاست. 

هوا و ا : و ارت کشوور، و ارت راه و شهرسوا ی، سوا مان شوهرداری نودامرتبط کوه عبوارت

هوا و نهادهوای هوا و سوا مانها و بخشوداریهای کشور، استانداری تهران، فرمانداریدهیاری

مجورب و مورتبط بوا  تادانها و اسوهای، دهیاریعمومی شامل مديران و کارشناسان شهرداری

آن بوا اسوتفاده  ةکه حجم نمون اندا تش یل دادهجامعة آماری پژوهش ر ،مديريت شهری کشور

هوا برای برخی تحلیول SPSSافرار و ا  نرم نفر تخمیک  ده شده است 022 ،ا  فرمول کوکران

ريوری اسوتراتژي ، تدويک برنامه برایدر پژوهش حاضر  شدهاستفاده شده است. مدل استفاده

شوهری  ةي پارچ کارآمد و ديريتتحقق مماتريس راهبردها و راه ارهای و  مدل سوات است

 ارائه شده است.

 موردمطالعه ۀ. منطق1. 3

 ترفتوه قورار تهران استان مرکر در تقريباً مرکری البر  کوهرشته جنوبی ۀکنار در تهران شهر

 وسوعتی بوا شهر ايک. کندمی تعییک را شهر ايک شرق حدودی تا و شمالی ۀمحدود البر . است

 80 و شورقی طوول دقیقوة 88 و درجه 00 تا دقیقه 0 و درجه 00 در مربع کیلومتر 688 بر بالغ

 در تهوران شهر ،طورکلیبه. دارد قرار شمالی عرض ةدقیق 02 و درجه 80 تا دقیقه 80 و درجه

 توسوعه، نظور ا  عمولدر و اسوت ترفته قرار البر  کوه میان محصور و جنوبی هایدشت میان

 آن غورب و کووير به تهران جنوب و شرق ا  سمتیق. است استقرار ايک تابع موقعیت و ش ل
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 حودود ارتفواپ تفاوت دارای شهر پهنة اطراف بلندی و پستی. شودمی محدود قرويک دشت به

 متور 022 حودود بوا کووير دشوت پسوت نقاط تا متر، 0860 ارتفاپ با دماوند ةقل ا  متر 0060

 کوهایتونوهبه شود؛مشاهده می رنی تهران شهر در ارتفاپ اختلاف ايک. درياست سطح ا  ارتفاپ

 اسوت بلنودتر دريوا سوطح ا  متور 122 حودود شوهر جنووب و متور 0622 حدود شهر شمال

 متمرکور تهوران در ايوران اداری ساختار .(000 ، ص.0810 ،یر امشاهی، قنبری و عیک)شماعی

 سینی،ح) است شده تقسیم( تجريش و ری شامل) ناحیه 000 و منطقه 00 به تهران .است شده

براسان سرشماری سوال  جمعیت شهر تهرانو  (80 ، ص.0812 پوراحمد، پژوهان و رحیمی،

 (.001 ، ص.0816 رهنمايی و مديری، ،خداشاهی)است  0811000 ،0810
 

 
 شهر تهرانپراکندگی مناطق کلان ۀنقش. 1شکل 

 0816 ،های پژوهشيافته خذ:مأ

 قتحقی مبانی نظری. 4

ا بورای هسانای است که در آن انريری و حراست ا  مجموعهمعنی برنامهمديريت به نظرية

تووان يند مديريت را مویافر. (880، ص. 0220 0)چاکربرتی، کنندمی رسیدن به اهدافی فعالیت

                                                            

1. Chakrabarty 
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هوای کلوان و درا مودت(، تذاریها، سیاستتذاری)هدف ريری راهبردیبرنامه ةبه سه مرحل

وار . ا  نگاه موديريت راهبوردی، ارتبواط و تعامول نظوامکردری اجرايی و اجرا تقسیم ريبرنامه

)کموانرودی،  ريری راهبردی، اجرايوی و اجورا ضوروری اسوتبرنامه ةتانهري  ا  مراحل سه

 (.020 ، ص.0801

 استای ا  سیستم ح ومتی کشور  يرمجموعهو مديريت شهری ي ی ا  انواپ مديريت     

دادن به اموور شوهر  کردن و سا مان پردا د و ايک ادارهها میندهی و مديريت شهربه سا ما که

هايی کوه و برنامه کند و هماهنگ با اهداف ملی استیبراسان آنچه دولت برای آن تعريف م

هودف . (00 ، ص.0808 ن ويی،)کند شود، ا  قوانیک کشور تبعیت میدر شهر به کار ترفته می

وسیعی ا  بخش کالبودی،  ةتیری دامنپايدار شهری با هدف ةبه توسع رسیدن ،مديريت شهری

 ، ص.0022نیوا، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و ابعاد متفاوت سا مانی اسوت )تووکلی

بل وه  ؛مديريت شهری امری نیست که تنها بوه مسوائل و مشو لات شوهر محودود باشود(. 12

)پرهیرکوار و  پايودار پویش ببورد ةتوسوع سومتد شوهر را بوهيمديريتی چندبعدی است که با

صورت کارآمد و هدفمند ا  منوابع مديريت شهری به ،حقیقتدر .(00 ، ص.0812، فیرو بخت

آن را بوه  ،هوای شوهری يان رساندن به منوابع و پتانسویل کند و بدون ضرر وشهر استفاده می

  .بردسمت توسعه پیش می

 يورا موديريت  ؛  مديريت شهری وجود نداردتعريف واحدی ا ،(0221) 0استرن به نظر   

مفهومی هماهنگ و نی دارد و معنای مديريت شهری را شهری موضوعی است که ابعاد توناتو

داشته باشود و  داند که بايد به مسائل و مش لات شهری ديدی ي پارچه و سا تاري پارچه می

 ، ص.0801 نوژاد،الی)ضورابی و جمو الاجراسوتتوسعه لا مهای درحالايک موضوپ در کشور

معتقد اسوت کوه موديريت  ،تری به مديريت شهری دارد( که ديد جامع0110) تیلم  .(006

 يعنوی  پارچه نگريسته شوود. فراتیورینگر، فراتیر و يکل ،جامع یفرايندعنوان شهری بايد به

دهای کول فراينويعنی نگری ، جامعیت و کلبگیرد بر تمامی کنشگران و با يگران شهری را در

و ا  روي ورد بخشوی  در بر بگیردريری، سا ماندهی و اجرا و نظارت را ، برنامهتذاریسیاست

نهادی که  ةعنوان هدف مديريت شهری با توسعة شهری بهتوسع يعنی پرهیر کند و ي پارچگی

                                                            

1. Eastern 
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دارد و بوا میوران اشواره شوهری توسوعة به ظرفیت و توانمندی سوا مان موديريت شوهری در 

، آشوتیانی سورور) است، ي سان نگريسوته شوودمرتبط فرايند مديريت شهری  تمرکر دايی در

 .  (02 ، ص.0818، عراقی و اکبری

عد اشاره در تعريف خود ا  مديريت و ح مروايی شهری به خوبی به ايک دو بُ 0لی تیلر   

دهوی سوا ی و سوا مانح مروايی، ظرفیت و توان ي پارچوه کرده است. منظور ا  مديريت و

سو و ظرفیت و توان نمايندتی آنانی کوه  های اجتماعی ا  ي نفع محلی و تروههای ذیتروه

دست در مقابل با ار، دولت، شهرها و های واحد و ي در بیرون هستند و نیر تدويک استراتژی

 بوارۀدر(. 8 ، ص.0220 ،0و والتویکووهلر ، شواب) ديگر سطوح ح ومتی ا  سوی ديگر است

اين ه شهر چگونه و با چه الگوويی اداره ا جمله  ؛مطرح است ت مختلفیها موضوعاشهر ادارۀ

هوای شود، مدير شهر به چه میران اختیار داشته باشد و چگونه انتخاب شود، شووراها و توروه

 ها با هم چگونه باشد و تجربه وتعامل و ارتباط آن ،شهر چگونه انتخاب شوند مسئول در ادارۀ

 . (000 ، ص.0220 ،8)هال ه شودر بايد در نظر ترفتشه ۀتوان مدير شهر در ادار

بنابرايک بايود بتوانود  ؛های ساکنان استمیک نیا رسانی و تأدنبال خدماتمديريت شهری به

در راسوتای  ،دهنودهوای شوهری ارائوه مویهوايی را کوه نهادخدمات و پروژه ش لبه بهتريک 

های هور نهواد برنامهبارۀ صص لا م را درکردن نیا  شهروندان به کار بگیرد و علم و تخبرآورده

 ها همواهنگی و پیونود لوا م را بوه وجوود آوردو سا مان داشته باشد و بتواند بیک ايک سا مان

مديريت شهری بايود وضوعیت کنوونی شوهر را در نظور  (.00 ، ص.0810 )بابايی و ابراهیمی،

ندان را در نظر بگیرد و برای های شهرونیا ريری کند، داشته باشد و برای مش لات شهر برنامه

 (0160 ،0)لی شهر برنامه داشته باشد ۀآيند

هوای و شوامل  يرمجموعوه که ا  پويايی و تنووپ برخوردارنود هايی هستندها سیستمشهر

دارد نیا  به مديريتی ي پارچه  ايک سیستم بررگ ۀکه با هم روابط متقابلی دارند. ادار اندبسیاری

 .(0 ، ص.0810، )علیخان ترتوانی صورت منسجم عمل کنددهد و بهکه تمام ابعاد را پوشش 

                                                            

1. Lee Gilz 

2. Schwab, Kuhbler & Walti 

3. Hall 

4. Lee 
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مختلفی ا جمله فقر،  موضوعاتو شامل است که مسائل و مش لات شهری بسیار متنوپ ا آنجا

 ،شوودمیشو اف طبقواتی و غیوره  نشینی،، ناامنی، ترافی ، بی اری، حاشیهناهنجاری اجتماعی

شهری جايگريک آن شده  ةو مديريت ي پارچ ندارد ۀ شهر رامديريت شهری سنتی توانايی ادار

ريت شوهری ي پارچوه مدية انديش پردا د.صورت ي پارچه به ادارۀ امور شهری میهباست که 

 ةچنود دهودر  ،ريری و مديريت شوهریهای نويک برنامهترايی در کنار انديشهبا روي رد ت ثر

مودنی،  ةريوری مشوارکتی، جامعو، برناموهة پايودارتوسوع موضوعات ديگری چوون داخیر مانن

شهروندی، خرد جمعی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و ح مروايوی مطلووب شوهری مطورح 

کوه  0102 ةويوژه ا  دهوهريوری و موديريت شوهری بوهای برنامهکه سیاستطوریهشود؛ بمی

 هاروي رد ساختاری راهبردی با شیوه 0182 يعنی بعدی ةروي رد سیستمی نمود يافته و در ده

کرده پايدار آن رشد و نمو پیدا  ةسا ی شهر و توسعبا هدف پايدار ،های نويک مديريتی و سب

ريوری مشوارکتی، شودن مفواهیم برناموهبوا مطورح 0102و  0162 هایهدر ده ،درنهايت .است

 ةالگوهای مديريت ي پارچ ،ح مروايی مطلوب و پايدار شهری ةمحور، توسعريری مردمبرنامه

 )دويوران يافته استا  نظام ح مروايی مطلوب شهری است، تسترش  برخاستهشهری نیر که 

 کردن و ي پارچه شهری، تلاش برای هماهنگ ةمديريت ي پارچ (.00 ، ص.0810، و هم اران

هوا لی است که ساکنان شهرها با آنبر مسائشدن  کردن اقدامات دولتی و خصوصی برای چیره

و  )سوروراسوت تر و پايدارتر لانهتر، عادد شهرهای رقابتیمواجه هستند و همچنیک درپی ايجا

 (.86 ، ص.0818، هم اران

 اجتمواعی، و اقتصوادی ،عمل ردی ابعاد سا یي پارچه برعلاوه که کندمی اشاره 0فريدمک  

 منظوربه فضايی و قلمرويی سیاستی یستورکارهاد سا یي پارچه به مجبور ريرانبرنامه اکنون

 سیاسوی قلمروهوای در امور ايک اما، اندیفرهنگ هويت و محیطی يست ايداریپ اهداف تحقق

 شوهری فضوای در شدهپراکنده متعدد نفعانذی وجود با و هامنطقه و هاشهر چون ایچندتانه

 مر هوای ،کنودموی اظهوار  مینه ايک در هاروی همچنان ه چراکه ؛رسدمی نظر به دشوار امری

 شوهری کالاهای و کار با ارهای بر منطبق مناطق سیال مر های با ضرورتاً محلی هایح ومت

 تجديود الحواق، طريوق ا  آن انطبواق و تنظویم برای تلاش و نیست  يرساختی تش یلاتی يا و

                                                            

1. Friedman 
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 ، ص.0228 ،0)برنور اسوت دشوار بسیار شهری ۀتسترد در هم اری و محلی ح ومت سا مان

011.) 

 و هرکودام ا  ايوک ابعواد داردد مختلفوی مديريتی است که ابعوا ،شهری ةمديريت ي پارچ 

در  .صورت ي پارچه عمل کنودهها و مسائل اجتماعی( بايد بريریبرنامه، هامديريت، سیاست)

ای هريریبرنامه ،ريریدر برنامه ،ها مطرح استها و سا مانسا تاری میان نهاد ،مديريت  مینة

 اسوتمربووط عاد سیاسی و اجتماعی ح مروايی به اب ۀو عقید نظر استمداستراتژي  فضايی 

سا ی و ح ومت شهری ي پارچه چه در سطح ي پارچه (.000 ، ص.0800 پور و اسدی،)برک

ريری و مديريت قوادر نخواهود نظری و چه در سطح عملی تويای ايک است که سیستم برنامه

بدون  ،اردهايی چون شهرها و مناطق شهری وجود ددر ماهیت پديدهکه بود تعدد و ت ثری را 

پوور و )برک های عوامل مختلف هدايت کندها و سیاستسا ی تصمیمنگری و ي پارچهجامع

 شناسواندن، بوه جوامع نگرشی استفاده ا  به اصرار برافرون ،تیل م. (08 ، ص.0812اسدی، 

های شهری و نهادها ريری شهری، تأمیک  يرساختبرنامه شاملشهری  ةابعاد مديريت ي پارچ

و کوردن هماهنوگ عنوی ي ي پارچوه مديريت شهری بنابرايک پردا د؛میهای مديريتی مانو سا 

)کاظمیووان و  هوواو سووا مان هووانهادهووا، ريووری شووهری،  يرسوواختبرنامووهکووردن  ي پارچووه

  (.0 ، ص.0810میرعابدينی،
 

 بر یکپارچگی تأکیدتعریف و مفهوم مدیریت شهری با  .1ل جدو

 0816، و هم اران مأخذ: خداشاهی

 نویسنده سال  بر یکپارچگی تأکیدتعریف و مفهوم مدیریت شهری با 

پیچیدتی فراينده، معتقد است که مديريت شهری تنها به کنترل سیستم شهر  ۀبر ايد تأکیدبا 

 ،با ي ديگرشمار و تعاملات ساکنان فعالان بی بل ه به روابط رفتاری و فرآيندۀاشاره ندارد، 

 شهر نیر مربوط است. کنندتانح ومت و اداره

 چارچیل 0100

هرهای به سرعت پیچیدۀ ششدت بهای که ساختارهای بخشی به طبیعت دلیل پاسخ سادهبه

 تری به مسائل داشته باشد.، لا م است مديريت شهری ديد وسیعدهندرشد میدرحال
 بی ر 0101

افتد. اتفاق میارچه تری در سیستم مديريت شهری با روي رد فراتیر و ي پهرتونه مداخله

ود در کنندۀ تفاوت و تنوپ موجتذاری شهری بايد منع سر و سیاستروي رد مطالعة شه
 اشترن 0118

                                                            

1. Brenner 
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 نویسنده سال  بر یکپارچگی تأکیدتعریف و مفهوم مدیریت شهری با 

 ها باشد.شهر

راهی پیدا کنیم که  بايد برای تعريف مديريت شهری بايد بدانیم نیروی محرکة شهر چیست

و شود شهری منطبق ضمانت پیچیدتی سا مانی موجود مديريت شهری با پیچیدتی مسائل 

الاجرا و توانايی عملیاتی موجود لا م وشدۀ رسمی اصل کنیم که میان استراتژی اعلاماطمینان ح

 مديريت شهری تطابقی وجود دارد.

 م  تیل 0110

منفرد شهر و  تويی ارربخش به مش لات و مباح تريک وظیفة مديريت شهری، پاسخمهم

ها در انجام منظور توانمند کردن آن يگران بهير باهای دولتی و ساتقويت ظرفیت سا مان

 يند مديريت شهر است.اوظايفشان در فر

 شابیرجیما 0110

های نظرترفتک نبود اطمینان و پويايی مديريت ي پارچه با اصولی منعطف و درروي رد با اتخاذ 

 دست يافت.نفعان متعدد توان به عدالت در حل و رفع منافع پیچیده و ذیمحیط شهری، می
 چاکرابارتی 0220

يندهای اتويی مديران و امنیت شهر در فرپاسخ مشارکت، برابری، برای دستیابی به کارايی،

 مديريت ي  شهر، ح مروايی شايستة شهری پیشنهاد مناسبی است.
 استوارت 0220

ی اکردن اقدامات دولتی و خصوصی بر کردن و ي پارچه مديريت شهری تلاش برای هماهنگ

 تر است.تر و پايدارتر، عادلانهشدن بر مسائل ساکنان شهرها و ايجاد شهرهای رقابتیچیره
 ديگ 0228

های جرا، هماهنگی و ار يابی استراتژیمديريت شهری مدرن عبارت است ا  فرايند ايجاد، ا

ي پارچه به کم  مقامات شهری با در نظر ترفتک اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع 

ستی که در سطوح بالاتر ح ومت برای تحقق پتانسیل توسعة ندان، در چارچوب سیاشهرو

 شود.اقتصادی پايدار تدويک می

0228 

به )ديگ 

نقل ا  

کلین  و 

 (براستا

 

اسانه، اتخواذ روي ورد سیسوتمی و شنتريک شرط روششهری، مهم ةبرای مديريت ي پارچ

جغرافیوايی و  ةيافتوه در هور  مینوسوجام نظوامشهر و برقوراری ان ةهای توسعنگر به مثلفهکل

راهبوردی بوه موديريت شوهری  دتحقق چنیک شرطی، در قالب يو  روي ور. عمل ردی است

شوهری ايوک اسوت کوه  ةاولیک تام مهم در تحقق سیستم مديريت ي پارچشود. پذير میام ان

حلیل و بررسی تذار )داخلی و خارجی( در ايک امر تتأریرشهر به لحاظ عوامل  کنونیوضعیت 

شوهر تهوران شهری در کلوان ةمديريت ي پارچبر رر در ادامه به تحلیل عوامل مث ؛ بنابرايکشود

  شود.پرداخته می
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 ی تحقیقهایافته. 8

مفواهیم ، همچنویک مقالوات و مطالعواتای و ال ترونی ی، با مراجعه به منابع معتبر کتابخانه

 ا  نظر ي پوارچگی موديريت شوهری شدهعهمطال ۀشناخت محدود و مرتبط با مديريت شهری

و  کارشناسان واسطةنظر بهدنامه در م ان مسشنامه، ايک پرپرسش تنظیمپس ا   د.استخراج ش

شوهری: شوهرداری،  ةهای متولی توسوع)سا مان شهری ةهای توسعن و متولیان طرحمتخصصا

بندی عوامل با توجه بوه و به اولويتشد ت میل  فرمانداری، استانداری، و ارت کشور و غیره(

 پوردا ش و تجريوه و شدهآوریهای جمعسپس داده ها اقدام شد.و اهمیت هري  ا  آنمريت 

تحقیق با استفاده ا  موضوپ های پیش روی و تهديد هافرصت ،هاضعف ،هاو قوت شد تحلیل

است، های تدويک استراتژی تريک مدلا جمله کارآمد SWOTمدل  .شدار يابی « سوات» مدل

ريران ا  برناموهپوردا د و ها میو تهديود هوافرصوت هوا،قووت هوا،ل ضوعفايک مدل به تحلی

کوارتیری ايوک بوه منظووربه (.6 ، ص.0810 )تنديسه و رضايی، کننده میهای آن استفادراهبرد

نقاط قوت و ضوعف را  يعنیعوامل درونی  8و 0 هایجدول است. تهیه شده هايیولجد مدل

را پوشوش ها هوا و تهديوديعنوی فرصوت خوارجیعوامول  0و 0 هایو جدولند تیردر بر می

اجورای ماتريس راهبردها و راه ارهوای  6ل ودر جد .اندشدهدهی د و ايک عوامل و نندهمی

 شهر تهران ارائه شده است.شهری در کلاني پارچة مديريت 

  شهر تهراندر کلان شهری ۀمدیریت یکپارچمؤثر بر  1تجزیه و تحلیل عوامل داخلی .1. 8

تواننود کوه ايوک مسوائل موی نوداطور رو مره با مسائل و مش لاتی همراهاصولا شهرها به  

هوا بوه تصومیم تری باشوند کوه بورای حول آنصورت جرئی باشند يا اين ه مش لات بررگبه

 يی ا جملوههواطورح همچنیک برای هر شوهر معمولواً. استنیا  ريران شهری مسئولان و برنامه

شود که شهر برای رسویدن بوه توسوعه هايی در نظر ترفته میو سیاست طرح جامع و تفصیلی

و برای ايک حرکت مديران شهری بايود تموام  ها حرکت کندلا م است در چارچوب ايک طرح

شوامل را در نظر بگیرند و با پیوستگی و ي پارچگی حرکت کننود و ايوک امور  هااهداف طرح

 ،، قلوی  و پوريوان)فاضولی شوودن مویمسوئولامهم  ها و تصمیماتبخش اعظمی ا  مسئولیت

                                                            

1. Internal Factor analysis Summary(IFAS) 
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، هاو ضعف هاقوت  ةبندی عوامل داخلی در دو مقولبرای ساماندهی و طبقه (.00 ، ص.0810

بررسوی و  شهری ةمديريت ي پارچ ها،آنبا توجه به اهمیت  وضعیت موجودمنظور ار يابی به

 ده است. شییک تع 8و  0 هایجدولتف ی  ها بهضرايب آن

شهر تهوران تريک نقاط قوت کلانشده مهممجموپ امتیا  و نی کسب ،0با توجه به جدول   

 بورایريوری شوهری شهری و کارآمدی مديريت و برناموه ةدر راستای تحقق مديريت ي پارچ

 بوارۀهای لوا م دروجود قوانیک و دسوتورالعمل .ستا 0.00شهری  ةساماندهی وهدايت توسع

، وجوود نیوروی انسوانی متخصوص و کارآمود (S6شوهری ) ةهای توسوعرای طرحکیفیت اج

-هوای اطلاعواتی و هماهنوگرش فناوریتست ،(S3) شهرداری تهران ةمديريت شهری در بدن

 ، حاکمیوت(S2) 0در موديريت شوهری تهوران GIS, GDB, ICTسا ی بیک سا مانی ماننود 

 ( و وجوودS5مطلووب ) دهویپاسوخ رایب شهری مديران عرم و امور انجام در شفافیت قانون،

، 0.20بوا امتیوا   مشوترکطور بوه( S8) شوهری پايدار درآمد ايجاد برای اقتصادی ۀبالقو منابع

 فعالیوتو  (S7) شوهری مديريت به اعتماد روي رد با شهری مديريت و دولت مناسبات تنظیم

 ،و درنهايوت 2.80بوا امتیوا  و نوی  (S1) تهوران شوهرکلان شهری مديريت در شهر شوراهای

 لا م توانايی و کافی ۀانگیر وجود( و S4)آنان  پذيریمسئولیت و مشارکت به شهروندان تمايل

بوا مجمووپ در ،(S9) شوهرداریۀ شدسپاریبرون وظايف ترفتکعهدهرب برای خصوصی بخش

ی موديريت اجوراشهر تهوران در راسوتای تحقوق و کلانهای تريک قوتمهم ، 2.0 امتیا  و نی

 يعنی ؛شودمی مشاهده 0دول های پژوهش در جخروجی يافته. دنشوشهری تلقی می ة پارچي

ايوک توجوه، دارند که در صوورت شهری ي پارچة در تحقق مديريت عوامل  ير نقش مثرری 

شوهر  در ارتقای کیفیت  نودتی شوهروندان ومثرر و کارآمد  ،مطلوب یعوامل دارای جايگاه

 خواهد داشت. همراهبه پايدار شهری تهران را ةتوسع درنهايت،ايک امر و  شوندمی کارآمد

 

 

 

                                                            

1. Geography Information System, Geo Data Base and Information Communication 

Technology 



 هشتمای                                         شمارۀ سی و مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       022

 

-)قوتشهر تهران شهری در کلان ۀدر تحقق مدیریت یکپارچثر ؤم تجزیه و تحلیل عوامل داخلی. 2 جدول

  ها(

 0816، های پژوهشيافتهمأخذ: 

S وزن قوت 
درجه 

 بندی

امتیاز 

 وزنی

S1 2.00 8 2.20 شهر تهراننفعالیت شوراهای شهر در مديريت شهری کلا 

S2 
 ,GISسا ی بیک سا مانی مانند های اطلاعاتی و هماهنگرش فناوریتست

GDB, ICT در مديريت شهری تهران  
2.20 0 2.0 

S3 
شهرداری  ةوجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد مديريت شهری در بدن

 تهران
2.20 0 2.0 

S4 2.00 8 2.20 يری آنانپذيل شهروندان به مشارکت و مسئولیتتما 

S5 
دهی پاسخ برایامور و عرم مديران شهری حاکمیت قانون، شفافیت در انجام 

 مطلوب 
2.20 0 2.0 

S6 
 ةهای توسعکیفیت اجرای طرحبارۀ های لا م دروجود قوانیک و دستورالعمل

 شهری
2.28 0 2.00 

S7 2.08 0 2.20 ديريت شهریتنظیم مناسبات دولت و مديريت شهری با روي رد اعتماد به م 

S8 2.0 0 2.20 اقتصادی برای ايجاد درآمد پايدار شهری ۀوجود منابع بالقو 

S9 
کافی و توانايی لا م بخش خصوصی برای به عهده ترفتک  ۀوجود انگیر

 شهرداریشدۀ سپاریوظايف برون
2.20 0 2.20 

 

-کلوان ةديريت ي پارچمپیش روی  هایتريک ضعفمهممجموپ امتیا  و نی ، 8در جدول 

 ريوری شوهریيند برنامهااجرايی به فر–های فنیرواج نگرششامل که است  0.11 ،شهر تهران

(W5) ناپايداری منابع مالی برای توسعه و(های شوهریW8 ) 2.80بوا امتیوا  و نوی هرکودام 

تعوادل در  نبودو ( W9) هاهای بخش دولتی ا  مقررات شهرداریسا مان ن ردن تبعیت است.

کوه اسوت  2.00با امتیا  و نوی نیر هرکدام  (W7) شهری تهرانتو يع خدمات در مناطق کلان

-شوده مهومعوامل مطرحيعنی  است؛ريری استراتژي  و مشارکتی در ايک حو ه نیا مند برنامه

 د. نآورهای شهری را پديد میوقوپ چالش ةکه  مین اندتیری مديريت ي پارچهش لتريک علل 
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-)ضعف شهر تهرانشهری در کلان ۀدر تحقق مدیریت یکپارچثر مؤوتحلیل عوامل داخلی تجزیه .3 جدول

 ها(

 0816، های پژوهشيافتهمأخذ: 

W وزن ضعف 
درجه 

 بندی

امتیاز 

 وزنی

W1 2.0 0 2.20 آشفتگی در ساختار و سا مان فضايی موجود منطقه 

W2 
سجم برای تقويت و تعريف ی مناای و ناحیهمراکر منطقه نشدن تش یل

  یاای و منطقهساختارهای ناحیه
2.20 8 2.00 

W3 2.08 0 2.20 ایای و محلهناهمسانی تقسیمات ناحیه 

W4 2.00 8 2.20 های شهریريری مشارکتی و ناکارآمدی سیاستفقدان برنامه 

W5 2.80 0 2.20 ريری شهریيند برنامهااجرايی به فر-های فنیرواج نگرش 

W6 
 ۀعهد رب ممستقی طوربه امور شهر ۀهايی که ادارسا مان نداشتک استقلال

  .آنان است
2.28 0 2.00 

W7 2.00 8 2.20 شهری تهراندر تو يع خدمات در مناطق کلان نداشتک تعادل 

W8 2.80 0 2.20 های شهریناپايداری منابع مالی برای توسعه 

W9  2.00 0 2.28 هالتی ا  مقررات شهرداریهای بخش دوسا مان ن ردن تبعیت 

W10 2.00 8 2.20  میک شهری ةکنترل و مديريت بهین 
 

 شهر تهرانشهری در کلان ۀمدیریت یکپارچ بر ثرمؤ 1تجزیه و تحلیل عوامل خارجی. 2. 8

مربووط بوه موديريت شوهری در  (یهواتجريه و تحلیل عوامل خارجی )فرصت، 0 جدول

 .دهدن میشهر تهران را نشاکلان

 
شهر تهران شهری در کلانۀ تحقق مدیریت یکپارچ برثر مؤ تجزیه و تحلیل عوامل خارجی .4ل جدو

 ها()فرصت

 0816، های پژوهشيافتهمأخذ: 

O وزن فرصتها 
درجه 

 بندی

امتیاز 

 وزنی

O1 2.00 8 2.20 ایهای فرامنطقهام ان اتصال به ساختار شهری به کم  کاربری 

                                                            

1. External Factors Analysis Summary (EFAS) 
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O وزن فرصتها 
درجه 

 بندی

امتیاز 

 وزنی

O2 2.00 0 2.20 وسا  در منطقه )توسط مردم و بخش خصوصی( تذاری و ساخترمايهترايش به س 

O3 
های ها و سا مانهم اری با شوراهای شهر )شوراياریمديريت مشارکتی در ة توسع

 (نهادمردم
2.20 0 2.0 

O4 
ام انات و همة مشارکتی و پاسخگو که ا   ،ايجاد ي  مديريت ي پارچه، کارآمد

 .ها، دور کردن تهديدها و تأمیک امنیت استفاده کندجلب فرصتابت ارات برای 
2.20 0 2.20 

O5 2.00 0 2.28 تثبیت و حفاظت الگوهای س ونتی مناسب 

O6  2.0 0 2.20 ام ان طراحی و تقويت ساختارهای شهری در منطقه 

O7 2.21 8 2.28 مدل نويک مديريتیشدۀ ناکارآمدی مديريت سنتی و جايگريک بارۀوجود اجماپ در 

O8 2.00 8 2.28 های مراکر خدماتی در مقیان منطقه و شهرشارکت در اجرای پروژهترايش به م 

O9 
ها با تغییر و تحولات شهری و ام ان تطبیق آن ةهای توسعپذيری طرحانعطاف

  سريع شهری
2.20 0 2.0 

O10 
شهری در  ةريری توسعسطح تش یلاتی منسجم مديريتی در جهت برنامه ي  وجود

  نهاد شهرداری
2.28 8 2.00 

  

ار يوابی و بررسوی  درهايی که تريک فرصتمهممجموپ امتیا  و نی  ،0 با توجه به جدول 

تثبیوت و حفاظوت الگوهوای . اسوت 0.00 ،ندهست شهر تهران قابل استنادمديريت شهری کلان

شوهری و ام وان  ةوسوعهای تپذيری طرحانعطاف، 2.00با امتیا  و نی  (O5) س ونتی مناسب

( و ام وان طراحوی و تقويوت سواختارهای O9) ها با تغییر و تحولات سريع شوهریتطبیق آن

، تورايش بوه مشوارکت در اجورای 2.0ک با امتیوا  و نوی مشترطور به( O6شهری در منطقه )

وجود ي  سطح تش یلاتی منسجم و  (O8)شهر های مراکر خدماتی در مقیان منطقه و پروژه

با امتیا  و نوی  هرکدام( O10) شهری در نهاد شهرداری ةريری توسعی در جهت برنامهمديريت

وسا  در منطقه )توسط موردم و بخوش خصوصوی( تذاری و ساختترايش به سرمايه و 2.00

(O2)  مديريت ي پارچوه و  ةهای توجه به مقولتريک فرصتترتیب مهمبه، 2.00با امتیا  و نی

ريوران شوهری معاصور که نیا مند توجه جدی مديران و برناموه هستندشهر تهران کارآمد کلان

پیش روی موديريت شوهری  هایتريک تهديدمهم، 0.11با مجموپ امتیا  و نی  0جدول  .است

در ايجواد همواهنگی بویک  حوال ضوعف شوهرداریدرعیککه دهد شهر تهران را نشان میکلان

جوايگرينی  نداشتکهای مثلفه ،2.80ا امتیا  ب( T8) دار تأمیک خدمات شهریهای عهدهسا مان
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ها ها پس ا  کاهش سهم منابع موالی شوهرداریمنابع مالی و رسمی در ترکیب درآمد شهرداری

های مربووط ، وجود چندتانگی در قوانیک و تبصره2.00با امتیا   (T1ا  طرف دولت مرکری )

وکار اطلاعواتی و انتشواراتی کوه بوه فقدان سوا ، 2.00با امتیا   (T4ها )به اختیارات شهرداری

-تضوعیف محلوهو  2.00با امتیا  و نی ( T9) تسترش فرهنگ شهرسا ی بیک مردم کم  کند

توريک تهديودهای مهم، 2.00با امتیا  و نی  (T2) ي پارچگی در سطح محلات نبودمحوری و 

 صوورت در يعنوی؛ هسوتندشوهر تهوران کلوانتحقق مديريت ي پارچوه شوهری در روی پیش

مديريت شهری خواهیم بود کوه  وب شاهد معضلات و مش لاتی در بدنةهای نامطلريریبرنامه

 لوب شهری را به دنبال خواهد داشت.های نامطکیفیت  ندتی شهروندان و توسعه

 

 شهر تهرانشهری در کلان ۀدر تحقق مدیریت یکپارچ ثرؤم تحلیل عوامل خارجی و تجزیه .8ل جدو

 )تهدیدها(

 0816، های پژوهشفتهيامأخذ: 

T وزن تهدیدها 
درجه 

 بندی

امتیاز 

 وزنی

T1 
ها پس ا  منابع مالی و رسمی در ترکیب درآمد شهرداری برای جايگرينینداشتک 

  ها ا  طرف دولت مرکریکاهش سهم منابع مالی شهرداری
2.26 0 2.00 

T2 2.00 8 2.20 ي پارچگی در سطح محلات نبودمحوری و تضعیف محله 

T3 
های عمرانی و خدماتی های نظارتی شوراهای اسلامی بر فعالیتفقدان م انیرم

 های بخش دولتیسا مان
2.28 0 2.28 

T4  2.00 0 2.28  هاهای مربوط به اختیارات شهرداریوجود چندتانگی در قوانیک و تبصره 

T5 2.00 0 2.28  شهرهاشفافیت در تعییک حد و مر  اختیارات و عمل رد شوراهای اسلامی  نبود 

T6 
ای ای، منطقههای ناحیههای شهری با برنامههماهنگی لا م بیک اهداف برنامهنبود 

  های فرابخشی، بخشی و محلیو ملی بالادست توسط سا مان
2.28 0 2.28 

T7 
شهری توسط  ةريری توسعريری مس ک و برنامهايجاد ش اف بیک برنامه

  محلی های فرابخشی، بخشی وسا مان
2.28 0 2.00 

T8 
دار تأمیک خدمات های عهدهدر ايجاد هماهنگی بیک سا مان ضعف شهرداری

  شهری
2.20 0 2.80 

T9 
فقدان سا وکار اطلاعاتی و انتشاراتی که به تسترش فرهنگ شهرسا ی بیک مردم 

 .کم  کند
2.28 8 2.00 
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T وزن تهدیدها 
درجه 

 بندی

امتیاز 

 وزنی

T10 
 ةويژه وظیفيف محوله بهاسلامی در انجام وظا شوراهای نداشتک ضعف و استقلال

  نظارتی
2.28 0 2.00 

T11 
های مربوط به امور مديريت تیریبخش خصوصی در تصمیم نداشتکرکتاشم

  شهری
2.28 0 2.00 

 

 1راتژیکتتجزیه و تحلیل عوامل اس .3. 8

توريک عوامول ها، مهومبا استفاده ا  تجريه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی و ترکیب آن  

بوا  ،حقیقوتارائه شده اسوت. درشهر تهران کلان پذيری مديريت ي پارچةتحقق  در استراتژي

 ،هواضوعف ،هاقوت د،کننمی طراحیرا  های مهم برنامهکه  مسئولانی، راهبردی عناصر بررسی

تحلیل عوامول  و با با بینی و ن هرکدام ا  عواملی که در جدول تجريهها را و فرصت هاتهديد

کوه در ايوک جوداول را يعنوی عامول و ينوی  ؛کنندمختصر می ،جود استداخلی و خارجی مو

 ،0800، ويلک و )هانگر کنندمیبه جدول تجريه و تحلیل عوامل استراتژي  منتقل ، وجود دارد

شوهری در  ةمديريت ي پارچعوامل استراتژي  اررتذار بر بارۀ مهم درموضوپ ايک  (.082. ص

 ده است.لاصه شخ 8ل در جدو ،شهر تهرانکلان

                                                            

1. Strategic Factors analysis Summary(SFAS) 
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 شهر تهرانکلان ۀمدیریت یکپارچتحقق تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک در راستای  .6 جدول

 0816، های پژوهشيافتهمأخذ: 

 وزن عوامل استراتژیک
 درجه

 بندی

امتیاز 

 وزنی

 یزیربرنامه

 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه

های فرصت

 (Sداخلی)

های اطلاعاتی و رش فناوریتست

سا ی بیک سا مانی مانند ماهنگه

GIS, GDB, ICT  در مديريت

 (S2) شهری تهران

2.20 0 2.0  *  

وجود نیروی انسانی متخصص و 

 ةکارآمد مديريت شهری در بدن

 (S3) شهرداری تهران

2.20 0 2.0  *  

های لا م وجود قوانیک و دستورالعمل

 ةهای توسعکیفیت اجرای طرح بارۀدر

 (S6) شهری

2.28 0 2.00  * * 

حاکمیت قانون، شفافیت در انجام امور 

دهی پاسخ برایری و عرم مديران شه

 (S5)مطلوب 

2.20 0 2.0 * *  

اقتصادی برای ايجاد بالقوۀ وجود منابع 

 (S8) درآمد پايدار شهری
2.20 0 2.0 * *  

تهديدهای 

 (Wداخلی)

يند ااجرايی به فر-های فنیرواج نگرش

 (W5) یريری شهربرنامه
2.20 0 2.80 *  * 

های ناپايداری منابع مالی برای توسعه

 (W8) شهری
2.20 0 2.80 *  * 

های بخش دولتی سا مان ن ردنتبعیت 

 (W9) هاا  مقررات شهرداری
2.28 0 2.00 *  * 

آشفتگی در ساختار و سا مان فضايی 

 (W1) موجود منطقه
2.20 0 2.0 *  * 

فرصت های 

 (Oخارجی)

بیت و حفاظت الگوهای س ونتی تث

 (O5) مناسب
2.28 0 2.00  * * 

شهری  ةهای توسعپذيری طرحانعطاف

ها با تغییر و تحولات و ام ان تطبیق آن

 (O9) سريع شهری

2.20 0 2.0 * * * 
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 وزن عوامل استراتژیک
 درجه

 بندی

امتیاز 

 وزنی

 یزیربرنامه

 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه

ام ان طراحی و تقويت ساختارهای 

 (O6شهری در منطقه )
2.20 0 2.0 *   

-هترايش به مشارکت در اجرای پروژ

های مراکر خدماتی در مقیان منطقه و 

 (O8) شهر

2.28 8 2.00  * * 

وجود ي  سطح تش یلاتی منسجم 

 ةريری توسعبرنامه برایمديريتی 

 ( O10) شهری در نهاد شهرداری

2.28 8 2.00 * * * 

تهديدهای 

 (Tخارجی)

جايگريک منابع مالی و رسمی نداشتک 

ها پس ا  در ترکیب درآمد شهرداری

ها ا  سهم منابع مالی شهرداری کاهش

 (T1) طرف دولت مرکری

2.26 0 2.00  * * 

در ايجاد هماهنگی  ضعف شهرداری

دار تأمیک های عهدهبیک سا مان

 (T8) خدمات شهری

2.20 0 2.80  * * 

فقدان سا وکار اطلاعاتی و انتشاراتی 

که به تسترش فرهنگ شهرسا ی بیک 

 (T9) مردم کم  کند

2.28 8 2.00  * * 

در قوانیک و  وجود چندتانگی

های مربوط به اختیارات تبصره

 (T4) هاشهرداری

2.28 0 2.00  * * 

    0.00  0 جمع

 

 اسوت.های توسوعه ها، تدويک استراتژیريریدر برنامه SWOT ا جمله مرايای استفاده ا  مدل

(، ST) (، تنووپSOی/تهواجمی )راهبردهای رقابتنووپ  های توسعه در چهاردر ايک مدل، استراتژی

به شورح  (081. ص، 0810، )تقوايی و کیومرری (WT( و راهبردهای تدافعی )WO) با نگری

 .شود ير ارائه می
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 تدوین راهبردها .4. 8

 بور تأکیود، يعنوی با توجه به هدف ايوک اسوتراتژی (:SOتهاجمی) /الف( راهبردهای رقابتی

کوارتیری در جهوت منظوور بوهبه های مربوطهبردرا ،های خارجینقاط قوت داخلی و فرصت

 به شرح  ير ارائه شده است:شهر تهران تحقق مديريت ي پارچه در کلان

 GIS, GDB, ICTمانند  ،سا ی بیک سا مانیهای اطلاعاتی و هماهنگرش فناوریتست -

 ؛در مديريت شهری تهران

 مد مديريت شهری در بدنوةخصص و کارآنیروی انسانی مت استفاده ا  ظرفیت و پتانسیل -

 ؛شهرداری تهران

 ةهوای توسوعکیفیوت اجورای طرح بوارۀهای لوا م درقوانیک و دستورالعملتیری ا  بهره -

  ؛شهری

دهوی امور و عرم مديران شهری جهت پاسخحاکمیت قانون، شفافیت در انجام برقراری  -

  ؛مطلوب

 . ۀ اقتصادیبالقوهای پايدار شهری با استفاده ا  ظرفیتايجاد درآمد  -

سعی بر ايک است تا نقاط قوت  STهای در مجموعة استراتژی (:ST) ب( راهبردهای تنوع

 تأکیودبا هدف  ،در راستای ايک استراتژی ند.خارجی به حداقل برس هایتقويت شوند و تهديد

خوارجی در  مینوة تحقوق موديريت  هایهوا و کواهش تهديودروی نقاط قوت و استح ام آن

 ارائه شده است:  يرهای راهبرد ،شهر تهرانر کلاني پارچه د

شهری در نهواد  ةريری توسعي  سطح تش یلاتی منسجم مديريتی در جهت برنامهايجاد  -

 ؛شهرداری

  ؛طراحی و تقويت ساختارهای شهری در منطقه -

  ؛های مراکر خدماتی در مقیان منطقه و شهرمشارکت در اجرای پروژه -

هوا بوا تغییور و تحولوات شهری و ام ان تطبیق آن ةتوسعهای ری طرحپذيانعطافايجاد  -

 ی. سريع شهر

کوارتیری هکوردن ايوک اسوتراتژی بايود بوا بو برای عملوی (:WO) ج( راهبردهای بازنگری

قودرت  افرايشع  ا  بیک بردن نقاط ضعف با .یک بردنقاط ضعف را ا  ب ،های بیرونیفرصت
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راهبردهوايی را در نظور شوهر تهوران سیستم مديريتی کلوان برای روا ايک؛ شودي  سیستم می

 :اند ا که عبارت ايمترفته

ها پس ا  کاهش سوهم منوابع جايگرينی منابع مالی و رسمی در ترکیب درآمد شهرداری -

  ؛ها ا  طرف دولت مرکریمالی شهرداری

 ؛مات شهریدار تأمیک خدهای عهدهدر ايجاد هماهنگی بیک سا مان شهرداریتقويت  -

سا وکار اطلاعاتی و انتشاراتی که به تسترش فرهنگ شهرسا ی بیک موردم کمو   ايجاد -

 ؛کند

 . هاهای مربوط به اختیارات شهرداریچندتانگی در قوانیک و تبصرهحذف  -

 ايوک بر ند؛پذيری متمرکرراهبردهای تدافعی بر کاهش آسیب (:WT) د( راهبردهای تدافعی

تووان شوهر تهوران مویشوهری در کلوانة پذيری موديريت ي پارچوسیبکاهش آبرای  ،اسان

 را ارائه کرد.   يرراهبردهای 

 ؛آشفتگی در ساختار و سا مان فضايی موجود منطقه رفع -

  ؛هاهای بخش دولتی ا  مقررات شهرداریتبعیت سا مانايجاد  مینه برای  -

 ری. ريری شهيند برنامهااجرايی به فر-های فنیرواج نگرش -

بر اصلاح تدريجی قوانیک مربووط بوه علاوه، 0806تا  0808 هایدر شهرهای ايران ا  سال  

هوای ها و انجمک شهرها، عناصر و نهادهای رسمی جديد براسان تصمیمات دولوتشهرداری

نوعی همگی در مديريت شوهری ايوران مديريت شهری ايران وارد شدند که به ةوقت به چرخ

شهر، آن را به چند منطقه تقسویم  ۀادار آسانی برایها و نهادهای مذکور اندخالت دارند. سا م

های هري  با ديگری متفاوت است که بعضی ا  مش لات شهری نیر ا  همیک منطقهکه  ندکرد

ها، شهرداری، شرکت ايک سا مان ةهای متفاوت شهری به وجود آمده است. ا جملبندیتقسیم

توأمیک ۀ پرورش، شورکت توا ، ادار و کت مخابرات، آمو شفاضلاب، شرکت برق، شر و آب

 ،دهودهوای پوژوهش نشوان موی. يافتوهاسوتة اموداد اقتصاد و دارائی و کمیتو ۀاجتماعی، ادار

شوهرداری  .اسوتمديريت شهری تهوران  بارۀاری درذتستسیا تريک نهادمهم شهرداری تهران

 ۀت و شايسوتگی کوافی بورای ادارتهران بیش ا  شورای شهر ا  مش لات شهروندان مطلع اسو

در مقايسوه تذار، شورای شهر شهر را دارد، اما در صورت برو  تعارض میان نهادهای سیاست
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در شوورای شوهر  ،دارد و درمجمووپ تذاری بیشتری بر تصمیم نهايیتأریرقدرت  ،شهرداری با

ور و فعالیوت رغم حضوبههای کلان دارد. تذاریشهرداری نقش بیشتری در سیاست مقايسه با

به خود جلب ن رده است  را اعتماد چندانی ايک شورا ها،تذاریشورای شهر تهران در سیاست

ونقل، مس ک و تذاری حملبه بسیاری ا  موضوعات اساسی نظیر سیاست واردنشدندلیل و به

توان و  ،شهری ۀنشیک و بافت فرسوداندهی و توانمندسا ی مناطق حاشیهاقتصادی، سام ةتوسع

حتی ا  نظر مديران و کارشناسان متخصوص در موضووپ  ؛نداردجايگاه سیاسی و قدرت کافی 

و با توان و جايگاه فعلی شورای شوهر تهوران، ايوک  کنونیتذاری شهری، در وضعیت سیاست

عنووان نهواد اصولی در موديريت شوهری بوه ثررنهاد توانايی کافی برای مشارکت و حضور مو

شوهر تهوران شهری در کلان یک مسئله ضرورت مديريت ي پارچةهم تذاری را ندارد وسیاست

 . کندمیا پیش آش ار را بیش

شوهری را و ي پارچوة  کارآمود تحقق مديريتماتريس راهبردها و راه ارهای ، 6 جدول  

اسوتراتژي  در ابعواد مختلوف موديريت که نیا مند اتخاذ روي ردهای واقعوی و  دهدنشان می

ارتقوای کیفیوت  نودتی درنهايوت، ارآمودی موديريت شوهری و باعو  ک است؛  يوراشهری 

 .شدهروندان خواهد ش
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 تهران شهرشهری در کلان ۀمدیریت یکپارچاجرای ماتریس راهبردها و راهکارهای  .7ل جدو

 0816، های پژوهشيافتهمأخذ: 
 (Wضعف ) (Sقوت ) SWOTتحلیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیووت شوووراهای شووهر در مووديريت -

 (S1) شهر تهرانلانشهری ک

هوووای اطلاعووواتی و تسوووترش فنووواوری-

 ,GISمانند  ،هماهنگ سا ی بیک سا مانی

GDB, ICT  ... در(S2) 

وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد -

 شوهرداری تهوران ةمديريت شهری در بدن

(S3) 

يووول شوووهروندان بوووه مشوووارکت و تما-

 (S4) پذيری آنانمسئولیت

نجام امور و حاکمیت قانون، شفافیت در ا-

دهووی پاسووخ بوورایعوورم مووديران شووهری 

 (S5)مطلوب 

های لوا م وجود قووانیک و دسوتورالعمل-

 ةهوای توسوعکیفیوت اجورای طرحبارۀ در

 (S6) شهری

تنظیم مناسبات دولت و مديريت شوهری -

 (S7) با روي رد اعتماد به مديريت شهری

اقتصادی بورای ايجواد  ۀوجود منابع بالقو-

 (S8) یدرآمد پايدار شهر

کافی و توانايی لا م بخوش  ۀوجود انگیر-

 (S9) ... خصوصی

آشووفتگی در سوواختار و سووا مان -

 (W1) فضايی موجود منطقه

ای و مراکر منطقوه نشدن تش یل-

 ای منسجم برای تقويوت و... هناحی

     (W2) 

و ناهمسووانی  نداشووتک تناسووب-

 ایای و محلووهتقسوویمات ناحیووه

(W3) 

ری مشوارکتی و ريوفقدان برناموه-

     های شهریناکارآمدی سیاست

(W4) 

اجرايوی -هوای فنویرواج نگرش-

 یريوری شوهرينود برناموهابوه فر

(W5) 

هايی کوه سا مان نداشتک استقلال-

 رمسوتقیم بوطور بهامور شهر  ۀادار

 (W6)  عهده آنان است

در تو يع خدمات  نداشتک تعادل-

 شووهری تهووراندر منوواطق کلووان

(W7) 

های بخش سا مان ن ردن تبعیت-

 هادولتووی ا  مقووررات شووهرداری

(W8) 

ناپايووداری منووابع مووالی بوورای -

 (W9) های شهریتوسعه

 میک  ةکنترل و مديريت بهین نبود-

 (W10) شهری

 

 

يرونيب  

 

يدرون  
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 (WO) استراتژی بازنگری (SOتهاجمی )/استراتژی رقابتی (O) های خارجیفرصت

ام ان اتصال بوه سواختار شوهری بوه -

 (O1) ایهای فرامنطقهریکم  کارب

-توذاری و سواختترايش به سورمايه

وسا  در منطقه )توسط موردم و بخوش 

 (O2)خصوصی( 

مديريت مشارکتی در هم واری  ةتوسع

هووا و بووا شوووراهای شووهر )شوووراياری

 (O3) ... هایسا مان

ايجوواد مووديريت ي پارچووه، کارآموود، 

گو کووه ا  همووة خمشووارکتی و پاسوو

ی جلووب ام انووات و ابت ووارات بوورا

ها، دور کردن تهديدها و توأمیک فرصت

  (O4) امنیت استفاده کند

تثبیوت و حفاظوت الگوهوای سو ونتی 

 (O5)  مناسب

ام ان طراحوی و تقويوت سواختارهای 

 (O6شهری در منطقه )

ناکارآمووودی  بوووارۀوجوووود اجمووواپ در

مديريت سنتی و جايگريک  مدل نوويک 

 (O7) مديريتی

-هترايش به مشارکت در اجرای پوروژ

های مراکر خدماتی در مقیان منطقه و 

 (O8) شهر

شهری  ةهای توسعپذيری طرحانعطاف

ها با تغییر و تحولات و ام ان تطبیق آن

 (O9) سريع شهری

وجود ي  سوطح تشو یلاتی منسوجم  

 ةريری توسوعمديريتی در جهت برنامه

 (O10) ... شهری در نهاد

هوووای اطلاعووواتی و رش فنووواوریتسوووت-

 ,GISیک سا مانی ماننود سا ی بهماهنگ

GDB, ICT در مديريت شهری تهران  

نیووروی  اسووتفاده ا  ظرفیووت و پتانسوویل-

انسووانی متخصووص و کارآموود مووديريت 

 شهرداری تهران ةشهری در بدن

های و دسوتورالعملتیری ا  قووانیک بهره-

 ةهای توسعکیفیت اجرای طرح بارۀلا م در

 شهری

 حاکمیووت قووانون، شووفافیت دربرقووراری -

 بورایشوهری  انجام امور و عورم موديران

 دهی مطلوب پاسخ

ايجاد درآمد پايدار شهری بوا اسوتفاده ا  -

 اقتصادی ۀهای بالقوظرفیت

 

جايگرينی منابع موالی و رسومی -

ها پس در ترکیب درآمد شهرداری

ا  کووواهش سوووهم منوووابع موووالی 

ها ا  طووورف دولوووت شوووهرداری

  مرکری

در ايجووواد  شوووهرداریتقويوووت -

های گی بووویک سوووا مانهمووواهن

 دار تأمیک خدمات شهریعهده

سوووا وکار اطلاعووواتی و  ايجووواد-

انتشاراتی که به تسوترش فرهنوگ 

  .شهرسا ی بیک مردم کم  کند

چنودتانگی در قووانیک و  حذف-

های مربووط بوه اختیوارات تبصوره

  هاشهرداری

 

 (WTاستراتژی تدافعی) (STاستراتژی تنوع) (Tتهدیدهای خارجی)

منابع مالی و رسمی در  نشدنکجايگري

 ... ها پوس ا ترکیب درآمود شوهرداری

يوو  سووطح تشوو یلاتی منسووجم  ايجوواد -

شوهری  ةريری توسوعبرنامه برایمديريتی 

در سوواختار و  رفووع آشووفتگی -

 سا مان فضايی موجود منطقه
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(T1) 

-محووری و ي پوارچگیتضعیف محله

 (T2) ... نداشتک

هووای نظووارتی شوووراهای م انیرم نبووود

 ...هووای عمرانووی و اسوولامی بوور فعالیت

(T3) 

وجوووود چنووودتانگی در قووووانیک و 

های مربووووط بوووه اختیوووارات تبصوووره

 (T4) هاشهرداری

شووفافیت در تعیوویک حوود و موور   نبووود

اختیارات و عمل رد شوراهای اسولامی 

 (T5) شهرها

هموواهنگی لووا م بوویک اهووداف نبووود 

 (T6) ... هایبرنامه

ريری مس ک و ايجاد ش اف بیک برنامه

شووهری توسووط  ةريری توسووعبرنامووه

 (T7) ... های فرابخشسا مان

در ايجواد همواهنگی  ضعف شوهرداری

دار توووأمیک های عهوودهبوویک سووا مان

 (T8) خدمات شهری

فقدان سا  و کار اطلاعاتی و انتشواراتی 

 ... که به تسترش فرهنوگ شهرسوا ی

(T9) 

شوووراهای  نداشووتک ضووعف و اسووتقلال

-به شدهاسلامی در انجام وظايف محول

 (T10) ... ويژه وظیفه

بخش خصوصوی در  نداشتک رکتاشم

 ... های مربوووط بووه امووورتیریتصوومیم

(T11) 

  در نهاد شهرداری

طراحی و تقويت سواختارهای شوهری   -

 در منطقه

هوای مراکور مشارکت در اجرای پروژه  -

 خدماتی در مقیان منطقه و شهر

 در پوووذيریانعطافروي ووورد  دايجوووا -

شوهری و ام وان تطبیوق  ةهای توسعطرح

 یر و تحولات سريع شهریها با تغیآن

 

تبعیوووت ايجووواد  مینوووه بووورای  -

های بخوووش دولتوووی ا  سوووا مان

 هامقررات شهرداری

های اسوتراتژي  و رواج نگرش -

-اجرايی بوه فرآينود برناموه –فنی 

 ريری شهری
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 پیشنهادها و گیرینتیجه. 6

برد رها ي ی ا  نیا های مهوم بورای پیشوشهخصوص در کلانری بهشه ةمديريت ي پارچ  

اما در ايوران سیسوتم  ،ت که بايد به آن بسیار توجه داشتاهداف در راستای رفاه اجتماعی اس

هوا و در اجورای برناموه ویسوت نگوی مسائل شهری پاسخمديريت شهرى و شهردارى، ديگر 

 ؛آيودمویديگر نهاد خدماتی بوه شومار ن اری يرا امرو  شهرد ؛ها موفق عمل ن رده استطرح

دلیل ايک امر را بايود در  ،رسدبه نظر می شود.عنوان نهاد اجتماعی ياد میبل ه همواره ا  آن به

مديريت کلان، وابستگی به ح ومت مرکری، نظام  نداشتک استقلال جو کرد:وجست عواملايک 

تمرکور در  نبوودمراتبوی بالوا بوه پوايیک، لهريری و مديريت سلسمتمرکر اداری و سیستم برنامه

 ۀبودن مرجوع همواهنگی و ي پوارچگی در حوو  نامشخص ،ريری و اجراتذاری، برنامههدف

تعهود نبوود ويوژه در شوهرها، ای و محلی بوهتذاری و اجرای قانونی در سطوح منطقهسیاست

پ وظايف شهری، ناکامی های اجرايی، تعدد و تنوقانونی و اجباری برای هماهنگی بیک دستگاه

 ةاوری برتور در  مینوا  فن ن ردن کشور، استفاده ةسوم توسع ةبرنام 008 ۀو تغییر محتوای ماد

بوه تقسویمات کالبودی در  ن وردن ريری فضايی و تش یل پايگاه اطلاعات شهری، توجهبرنامه

ار و کالبود کاری و ناهماهنگی در اداره و کنترل سواختشهری، موا ی ةي پارچجهت مديريت 

هوا در سیسوتم هوا و سوا ماننهاد میوان همواهنگینبود  .های عمومیتخريب سرمايه و شهری

 ؛ يعنویشوودهوا مویها و درنهايوت ش سوت آنپروژه ها ومديريت شهری باع  تداخل طرح

 همچنیک بوا توجوه بوه مطالعوات کند.ها را کنترل وجود ندارد که ايک پروژه ي پارچه یمديريت

اسوت و تعودد ريوری راهبوردی برناموهشوهر تهوران فاقود کلانکه شود مشخص می شدهانجام

در هايی دارد. و ضعف و کاستی کرده استايجاد برای ايک شهر های  يادی را چالش ،مديريت

ريری های برنامهبراسان عوامل و سنجه ها و تهديدهانقاط قوت، ضعف، فرصت ،ايک پژوهش

کوارتیری موديريت ها  ضورورت بوکه نشان  شده و ار يابی شهری مطالعي پارچة و مديريت 

-در کلان .را داردهای پیش روی آن رفت ا  چالششهر تهران و برونشهری در کلان ي پارچة

ضوعف و  00عنووان فاکتورهوای مثبوت و ة قوت و فرصت بوهنقط 01، درمجموپ ،شهر تهران

شهر تهران شناسايی کلان ةت ي پارچها و تنگناهای پیش روی مديريعنوان محدوديتتهديد به

شوهر تهوران در مقابول های کلوانامتیا  نقاط قوت و فرصت 0.80 ،. ا  طرفی درمجموپندشد
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شوهر تهوران لانک ةنشان ا  مديريت بخشی و جداتان ،امتیا  نقاط ضعف و تهديدهای آن 8.00

ی يراه ارهوا پايوان،ر د .داردمديريت هماهنوگ و ي پارچوه توسعة  ةیندر  م  يادغم توان ربه

پیشونهاد « شهر تهورانمديريت ي پارچه کلان»تحقق  درنهايت،ايک موانع و  کردن رنگبرای کم

توجه به هري  ا  ايک مووارد  و ريران شهری استیا مند توجه جدی مديران و برنامهشد که ن

 تواند برای تحقق مديريت شهری راهگشا باشد.می

   ا : اندی پژوهش عبارتپیشنهادها

 ی ا  طريوق ايجواد مراکوری کوه هوای متوولی اموور شوهرايجاد هماهنگی بیک سا مان

مراکوری کوه بوه تصوويب  و دنوکنموی تخواذاهای کلیدی و اساسی سا مان را تصمیم

های متولی اموور هماهنگی با ساير سا مانبه  هاک سا ماندر اي .کنندمیاقدام ها برنامه

   ؛شهری نیا  است

 شوهر تهوران، مراکور تیوری کلواناکر موا ی و متعدد در نظام تصومیمد مردلیل وجوبه

ا مانی يوا که ي  کانون رهبری فراسوصورتیبه ؛دنشوتیری مختلف بايد ادغام تصمیم

ادن د رسان شهری برای سوامانهای خدماتکل سا مان ۀکنندعنوان هماهنگنهادی به

کوه متشو ل ا  يو  مرکور شود وجوود داشوته بابه پراکندتی مديريت اموور شوهری 

-تیری فراسا مانی مرکری برای مطالعه و طراحی قبول ا  برناموهريری و تصمیمبرنامه

  باشد؛های اجرايی و عملیات 

 عنوان نهاد و متولی طلاعات و ارتباطات در شهرداری بهارتیری فناوری اکهاستفاده و ب

هری و حدف بروکراسوی منظور تحقق مديريت ي پارچه شبه ،شهری ةهای توسعطرح

 ؛اداری

 صوورت اموری توذرا، صووری و پذيرش مشارکت شهروندان توسط مسئولان نوه بوه

 ؛و کارآمد مثرر، امری پايدار ش لنمايشی، بل ه به

 هوا در طراحوی و آن هوایو لحواظ کوردن نظر... مشارکت متخصصان و ۀهدايت نحو

  ؛های شهریاجرای برنامه

 هوا بور ولتی و تقويوت نقوش نظوارتی آندهاد و غیرنهای صنفی، مردمتسترش تش ل

  ؛خدمات شهری
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  های جوامع ا  طريوق ايجواد سوا وکار تعديل قراردادها و شرح خدمات طرحتغییر و

 مشارکت عمومی. 

 کتابنامه

 و هنر فرهنگ، تهران: پژوهش دۀ .اول( )چاپ شهری ي پارچة مديريت(. 0810. )ن. پ آقا اده، .0

 دانشگاهی. جهاد معماری

مجلة  (. مطالعه و بررسی مديريت ي پارچه در شهر اصفهان.0810بابايی، م.، و ابراهیمی، ن. ) .0
 .88-06، 0اقتصاد شهری، 

 ح مروايی و مديريت هاینظريه: پژوهشی طرح نهايی ترارش. (0806)اسدی، ا.  و ن.، پور،برک .8
 .  80000/00 شمارۀ قرارداد موضوپ .شهری

 دانشگاه پژوهشی معاونت . تهران:شهری ح مروايی و مديريت .(0800)اسدی، ا.  ن.، و پور،برک .0

 هنر.

 توسعة بر تأکید با ايران در شهری مديريت اندا چشم .(0812)فیرو بخت، پ.  و ا.، پرهیرکار، .0

 .86-08(، 0)80سر میک،  جغرافیايی فصلنامة شهری. پايدار

 ريری و مديريت توريسمها در برنامهدلها و مکاربرد ت نی (. 0810تقوايی، م.، و کیومرری، ح. ) .8

 )چاپ اول(. اصفهان: انتشارات معظمی اصفهان.

شهرهای ونقل پايدار شهری در کلانريری راهبردی حمل(. برنامه0810تنديسه، م.، و رضايی، م. ) .6

 . 00-0، 0مهندسی حمل و نقل، ايران )مطالعة موردی: شهر مشهد(. 

 فیري ی تسترش الگوی تحلیل (.0818احمدی، ن.، و محمدی، م. )نژاد، ح.، لرستانی، ا.، حاتمی .0

 با آن تسترش بهینة جهات تعییک و هلدرن و شانون آنتروپی هایمدل ا  استفاده با آبادخرم شهر

 .086-001، 8های جغرافیای انسانی، پژوهش. AHP مدل ا  استفاده

 در شهری مديريت نهادهای نقش .(0812)رحیمی، ح.  و پژوهان، م.،  ا.، پوراحمد، پ.، حسینی، .1

، 00 شهری، مديريت فصلنامة تهران. شهر پنج مادۀ کمسیون جايگاه بر تأکید با شهر پايدار مديريت

06-80 . 

 ايران شهری مديريت در ت نوکراسی سنت .(0810)ا تمی، ن. خ.  ر.، و رضاطبع چیانه، حیدری .02

 . 002-00 (،8)0ايران،  اجتماعی مسائل نامةفصلرشت(.  شهرکلان )مطالعة
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شهر های مديريتی کلان(. تحلیل راهبردی چالش0816خداشاهی، پ.، رهنمايی، م.، و مديری، م. ) .00

-000، 0های نو در جغرافیای انسانی، نامة نگرشفصل تهران با روي رد مديريت ي پارچة شهری.

080 . 

 مديريت .(0810)کلهرنیا، ب.  .، وافتخاری، پ الديکرکک مش ینی، ا.، ا.، کاظمیان، غ.، دويران، .00

 پژوهشی: ايران )مورد میانی شهرهای غیررسمی هایس ونتگاه ساماندهی در شهری ي پارچة

 .80-08، 82 شهری، مديريت فصلنامةهمدان(.   نجان،

پذيری مديريت (. واکاوی عوامل مثرر بر تحقق0818سرور، ر.، آشتیانی عراقی، م.، و اکبری، م. ) .08

 . 00-86، 00مجلة جغرافیا، شهر تهران(. ری )مطالعة موردی: کلاني پارچة شه

های مثرر در تحقق مديريت (. تحلیل مثلفه0811پناه، ب. )سنائی، ن.، رحیم، ن.، و عرت .00

 . 82-00(، 88)06جغرافیايی سر میک،  فصلنامةي پارچة منطقة شهری تهران. 

 مناطق در شهری جرايم فضايی تحلیل .(0810)میر ا، م.  شاهی عیک و قنبری، پ.، پ.، شماعی، .00

 . 082-006 ،(0)0 اجتماعی، نظم و امنیت راهبردی هایپژوهش تهران. شهرکلان دوتانةوبیست

 میران بخشیتحقق در شهری هماهنگ مديريت نقش بررسی .(0801)نژاد، م. جمالی و ا.، ضرابی، .08

 . 002-000 ،08 شهری، يتمدير مجلة اصفهان(. استان پژوهشی اجتماعی )مورد امنیت

 مديريت ابرارهای و کنشگران نقش بررسی (.0810م.، و نوری، ن. ) اردکان، م.، ابويی عريری، .06

  .  08-0 ،02 شهر، هويت معماری، و هنر تهران. شهرکلان مديريت ي پارچگی در شهری

موردی:  (. مطالعة ي پارچگی نظام مديريت شهری تهران )مطالعة0810علیخان ترتانی، ر. ) .00

 . 86-01 ،08فصلنامة مديريت توسعه و تحول، مأموريت خدمات شهری(. 

 تأریر و تهران در ری پل تخريب اجتماعی تأریر ار يابی .(0810)پوريان، پ.  و قلی ، م.، م.، فاضلی، .01

 .  60-06 (،0)6 فرهنگی، – اجتماعی راهبرد فصلنامة شهری. مديريت در تیری تصمیم بهبود بر آن

(. تحلیل بسترهای نهادی تحقق مديريت 0810پور، ن.، و  ارعی، ج. )، م. پ.، امانفیرو ی .02

های پژوهشهای فرسوده )منطقة موردی: شهر اهوا (. ي پارچه در با ارآفرينی شهری پايدار بافت

 . 121-010(، 0)00جغرافیای انسانی، 

 شهری ي پارچة مديريت در شهر تقسیمات نقش .(0810)محمدپور، پ.  و نیا، م.،حافظ م.، قالیباف، .00

 ،(ايران جغرافیای انجمک پژوهشی – علمی نامة)فصل جغرافیا تهران(. شهر: موردی )مطالعة
00(86 ،)06-81 . 
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 ي پارچة مديريت تحقق راه ارهای و ابعاد . شناسايی(0810)میرعابدينی،  .  غ.، و کاظمیان، .00

 ، مشهد. شهری ريریبرنامه و مديريت کنفرانس چهارمیک فراتلفیق. روش با شهری

 بر تأکید با تهران شهری توسعة مديريت ساختاری شناسیآسیب .(0801) م. کجوری، کمانرودی .08

 . 000-11، 00 ،شهری مديريت فصلنامة معلولان. برای شهری فضاهای سا یمناسب

-دهیاری ها وانتشارات سا مان شهرداری. تهران: ) چاپ دوم(مديريت شهری (. 0812لطیفی، غ. ) .00

 های کشور. 

-بیک کنفرانس . اولیکهاشهرداری و ارتباطات فناوری راهبردی توسعة . مدل(0808)ن.  ن ويی .00

 تهران. ال ترونی ،  شهرداری المللی

)م. اعرابی، و د. ايردی،  .استراتژي  مديريت مبانی .(0800)هانگر، ج. د.، و ت. ا. ويلک.  .08

 .گیفرهن هایپژوهش دفتر تهران: مترجمان(.
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