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مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای میانی
ایران؛ مورد پژوهی :زنجان و همدان
اسماعیل د ویران* -د کتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری د انشگاه تربیت مد رس ،تهران ،ایران.
غالمرضا کاظمیان -عضو هیات علمی گروه مد یریت شهری د انشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
ابولفضل مشکینی -عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری د انشگاه تربیت مد رس ،تهران ،ایران.
عبد الرضا رکن الد ین افتخاری -عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
بیژن کلهرنیا -عضو هیات علمی گروه معماری د انشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران تهران ،ايران.
چکید ه
مد یریت یکپارچه شهری مد یریتی است هم افزا،با حضور تمامی ذی نفعان
و ذی نفوذان شهری د ر چارچوب نهاد ی ،سازمانی و قانونی مشخص به
منظور ارتقاء سطح مد یریت شهری و پاید ار نمود ن زیست پذیری شهر.
این مقاله سعی بر آن د اشته است با بررسی ساختار مد یریت شهری
شهرهای میانی ایران (زنجان و همد ان) د ر ساماند هی سکونتگاه های
غیررسمی با نگرش مد یریت یکپارچه بپرد ازد  .روش تحقیق پژوهش
از نوع پیمایشی -کمی بود ه که با استفاد ه از روش اسناد ی و مید انی
گرد آوری د اد ه ها صورت پذیرفته است .جامعه آماری پژوهش شامل
اعضای ستاد توانمند سازی اسکان غیررسمی( ،بخش د ولتی و عمومی)
نهاد های مرد می و مرد م ساکن د ر بافتهای اسکان غیر رسمی و فعاالن
اقتصاد ی (بخش خصوصی) مستقر د ر این بافتها می باشد  .حجم نمونه
برآورد شد ه برای بخش د ولتی و عمومی  18سازمان ،برای بخش مرد می
 620نمونه و برای بخش خصوصی 510نمونه بود ه است که با استفاد ه از
روش آزمون میانگین و مد ل تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل د اد ه ها صورت
پذیرفت .نتایج حاصل از پژوهش نشان می د هد د ر شهرهای میانی ایران
مد یریت یکپارچه شهری عملکرد نیافته و مد یریت شهری د ارای نگرش
و کارکرد سنتی است و نتیجه این نوع نگرش ناکارمد ی طرح های
ساماند هی و گسترش مسائل شهری د ر بافتهای اسکان غیررسمی است.
از طرف د یگر تشریک مساعی نهاد ی (هم افزایی نهاد ی) بعنوان پیش
شرط پیاد ه سازی مد یریت یکپارچه د ر حال حاضر د ر این شهرها نامناسب
و د ر پایه چرخه حیات مد یریت یکپارچه شهری واقع شد ه است.
واژگان کلید ی :مد یریت شهری ،مد یریت یکپارچه ،شهرمیانی ،اسکان
غیر رسمی ،ایران.

Urban integrated management in arranging of Informal settlement in Iran moderate cities (Zanjan and
)Hamadan

I

ntegrated management of urban management is also Synergic,
with the participation of all stakeholders and influential city in the
institutional framework, institutional and legal order to determine
the steady level of urban management for city livability. This article is intended to scrutiny the management structure of the metropolitan cities of Iran (Zanjan and Hamedan) in arranging informal
settlements with an integrated management approach.research
method is survey- quantity method that achieves documents and
field data collection has been done. Society statistical is members of the informal settlement enabling head quarters,(public and
state sectors), community institutes people that living in informal
settlements and economic actors (private sector) based in the tissues. Sample size estimates for the public sector and 18 public
organizations for public and state sectors and samples for private
sector and 620 samples for people that using the depletion method
and the average test data analysis were performed. Results of the
study show that in the middle of Iran’s cities, urban integrated
management has been the traditional function of attitude. This
type of attitude and organization design and development urban
issues in the tissues is an informal settlement. From the collaborating institution (institutional synergy) as a precondition for implementation of integrated management is now integrated in the
urban poor and urban-based lifecycle management is situated.
Key words: Urban management, integration, Moderate city, Iran
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 -1مقد مه
بر اساس آخرین آمار جمعیت جهان د ر پایان سال
 2011از مرز  7میلیارد نفر گذشته و پیش بینی ها
حکایت از این د ارد که تا سال  2050این مقد ار به
 9/3میلیارد نفر برسد  .این د ر حالی است که جمعیت
شهری جهان نیز به تناسب از همین افزایش با
شد ت زیاد د ر حال گسترش بود ه که این گسترش
د ر کشورهای د ر حال توسعه شتاب بیشتری را د ارا
می باشد  .آمار حاضر نشان از این د ارد که آیند ه
جمعیت جهان د ر شهرها رقم خورد ه و شهرنشین
شد ن جوامع امری گریز ناپذیر است .طبق آخرین
آمار اعالم شد ه از سوی مرکز آمار ایران (مرکز آمار،
نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال )1390
جمعیت شهرنشین کشور  73د رصد می باشد که
د ر مقایسه با  5سال گذشته بیش از  3د رصد رشد
یافته است .گسترش ابعاد شهرنشینی ضرورت تغییر
نگرش د ر مد یریت شهری را ضروری ساخته است.
سیر تاریخی رویکرد های مد یریت شهری نشان
می د هد که مد یریت شهری از روشهای سنتی
پاتریمونال ،د یوانساالرانه و زورمد ارانه منحصر شد ه
د ر حکومت های شهری به سمت روشهای مشارکتی،
اجتماع گرایانه و د موکراتیک حکمروایانه گام نهاد ه
است .این امر از آنجا ناشی می شود که رویکرد های
سنتی د ر مواجه با مشکالت فزایند ه شهرنشینی
امروزین چون فقر ،بیکاری ،ترافیک ،تراکم اخالقی،
آسیبهای اجتماعی ،جرایم شهری ،گسست فضایی،
شکاف د رآمد ی و طبقاتی ،حاشیه نشینی ،بد
مسکنی و غیره ،کارآمد ی خود را از د ست د اد ه و از
پاسخگویی ،شفافیت ،عد الت و انصاف الزم برخورد ار
نمی باشد  .از اینرو چاره کار د ر تغییر نوع نگاه به
برنامه ریزی و مد یریت شهری با هد ف زیست پذیر
نمود ن شهر متصور شد ه است که با نمود بارز آن پای
نهاد ن به الگوههای مشارکت جویانه ،اجتماع محور،
شهروند مد ار ،همگرا و هم افزا د ر قالب رویکرد های
مختلف حکمروایی مطلوب شهری ،سرمایه اجتماعی
و مد یریت یکپارچه است .یکی از مسائل پیش روی

شهرهای کشورهای د ر حال توسعه چون ایران مساله
حاشیه نشینی و فقر شهر ی نمود یافته د ر بافتهای
ناکارآمد شهری همچون اسکان غیر رسمی است .د ر
واقع آنچه رشد شتابان شهرنشینی د ر کشورهای د ر
حال توسعه از جمله ایران را د ر حالت بیم قرار د اد ه
است ،مساله افزایش مقد ار و میزان د رصد جمعیت
شهرنشین نیست بلکه مساله اساسی مهاجرت اجباری
با انتخاب اختیاری د ر انواع مختلف آن (روستا -
شهری ،بین شهری (از شهرهای کوچک به شهرهای
میانی و بزرگ) ،د رون شهری و غیره) است که به
د لیل ضعف برنامه ریزی منطقه ای و توسعه د ر
مبد ا ،موجبات تحرک و جابجایی جمعیت از نقاط
توسعه نیافته (عمد تا روستاها و شهرهای کوچک) به
مقصد ی رشد یافته (کالنشهرها و شهرهای میانی)
را فراهم نمود ه و ضعف برنامه ریزی و مد یریت
شهری مقصد د ر پاسخگویی به جمعیت وارد ه
موجبات راند ه شد ن جمعیت به حاشیه و شکل گیری
حاشیه نشینی با نمود ی از اسکان غیررسمی است.
از این رو ،چاره کار د ر مقیاس شهری این است که
رویکرد های موجود مد یریت شهری د ر نظام مد یریت
کشور از ماهیت سنتی خود  ،پوست اند ازی کرد ه و
قد م به رویکرد های نوین مد یریت شهری د ر قالب
نظام حکمروایی شهری با رویکرد مد یریت یکپارچه
شهری گذارد تا بتواند مسائل مربوط به فقر شهری و
شکاف حاصل از آن را با شیوه های مشارکت طلبانه،
هم افزایانه و یکپارچه حل نماید  .با این توصیف،
هد ف این پژوهش بررسی و ارزیابی مد یریت شهری
شهرهای میانی ایران از بعد شاخص های مد یریت
یکپارچه و ضرورت کاربست مد یریت یکپارچه شهری
د ر شهرهای میانی ایران جهت ساماند هی سکونتگاه
های غیررسمی است .د ر راستای هد ف مزبور ،سوال
اساسی این پژوهش این است که آیا مد یریت
شهری شهرهای میانی ایران د ر مواجه با
اسکان غیر رسمی منطبق بر اصول مد یریت
یکپارچه شهری است؟ آیا بین نهاد های
مختلف مد یریت شهری هم افزایی و

تشریک مساعی نهاد ی وجود د ارد ؟ آیا بکار
بستن الگوی مد یریت یکپارچه شهری می
تواند ساماند هی بافتهای اسکان غیر رسمی
رابد نبال د اشته باشد ؟ برای کاربست این
الگو جهت ساماند هی شرایط الزم چه می
باشد ؟ برای تبیین سواالت مزبور این فرض بنیان
نهاد ه شد ه است که رویکرد فعلی مد یریت شهری د ر
مواجه با اسکان غیررسمی د ر شهرهای میانی علرغم
اقد امات صورت گرفته یکپارچه نبود ه و مستلزم تغییر
رویکرد و گام نهاد ن بر الگوهای مد یریت یکپارچه
شهری است .از طرف د یگر شرط اصلی پیاد ه سازی
مد یریت یکپارچه شهری د ر شهرهای میان ایران
جهت ساماند هی اسکان غیر رسمی تشریک مساعی
و هم افزایی نهاد های مختلف شهری (عمومی،
د ولتی ،خصوصی و مرد می) است.
-2چارچوب نظری
-1-2مد یریت شهری یکپارچه
موضوع اند یشه اد اری و د انش مد یریت و به خصوص
هد ایت ورهبری موضوعی است که همواره با زند گی
اجتماعی انسان و حتی قبل از آن مطرح بود ه است
(حقیقی ،1378 ،ص  .)5قبل از پید ایش مفهوم
مد یریت بیشتر از اد اره و اد اره امور استفاد ه می
کرد ند که وظیفه ای محد ود تر و کم د امنه تر از
مد یریت د ارد گذر از اد اره امور به مد یریت به معنای
ایجاد تغییر عمد ه از جنبه تئوری و عملکرد می
باشد (هیوز ،1377 ،ص  .)8تئوری مد یریت بعنوان
فرایند طراحی و نگهد اری محیطی است که د ر
آن انسانها و گروه ها د ر قالب مجموعه کار برای
هد افی خاص کار می کنند (Chakrabart, 2001,
 p332).د ر این بین مد یریت شهری مجموعه ای
از ابزارها ،فعالیتها ،وظایف ،و کارکرد هایی است که
به اطمینان می د هد تا کارکرد های شهری بتوانند
شکل بگیرند  .مد یریت شهری اطمینان می د هد که
خد مات اساسی شهر برای گروه ها ،افراد مختلف،
اجتماعات محلی و عمومی به شیوه مناسب شکل

گیرد  (Acioly,2003,p1-2).مد یریت شهری را
می توان به مانند یک د رخت تشبیه کرد که ترکیبی
از اجزاء و قسمت های مختلف یک مجموعه که به
یکد یگر وابسته اند و روابط متقابل میان آنها به شکل
خاصی نظام یافته است (د وسنی ،1370،ص .)62
د ر سوی د یگر مفهوم مد یریت یکپارچه شهری مطرح
است که بد نبال ناکارآمد ی مد یریت شهری سنتی د ر
حل مشکالت شهری و فزونی چالش های شهری
همچون فقر ،ناهنجاری اجتماعی ،ناامنی ،ترافیک،
بیکاری ،حاشیه نشینی ،شکاف طبقاتی و غیره به
پسوند واژه مد یریت شهری جهت اهمیت د اد ن به
ضرورت یکپارچگی اضافه شد ه است .یکی از ایراد ات
اساسی مد یریت شهری سنتی نظریه انتقاد ی پر
مسئولیت بود ن د ولت و مد یریت شهری صرفا د ولتی
است که بر این اعتقاد بود د ولتها بتد ریج وظایف
بیشتری را د ر زمینه اد اره جامعه از جمله مد یریت
عمومی بر عهد ه گرفته اند که بسیار فراتر از توانایی
مالی و اد اری آنها است .بنابراین لزوم واگذاری امور و
اختیارات و توزیع آن به نهاد های سطوح پایین تر د ر
قالب نهاد های محلی ضروری است؛ چرا که اد امه روند
حاضر بد لیل تسلط سرمایه د اری خصوصی ،وظایف
د ولتها را با انواع تعارض مواجه کرد ه و د ر نتیجه
منجر به بروز بحران عقالنیت ،بحران اقتصاد ی،
بحران اجتماعی و نهایتا بحران مشروعیت را سبب
ساز خواهد شد ؛) (yann,2009:33بنابراین بد نبال
مسائل و انتقاد ات مطرح شد ه اند یشه مد یریت شهری
یکپارچه با رویکرد تکثرگرایی د ر کنار اند یشه های
نوین برنامه ریزی و مد یریت شهری چند د هه اخیر
مانند توسعه پاید ار ،برنامه ریزی مشارکتی ،جامعه
مد نی ،شهروند ی ،خرد جمعی ،عد الت اجتماعی،
د موکراسی و حکمروایی مطلوب شهری مطرح می
شود ؛ بطوری که سیاستهای برنامه ریزی و مد یریت
شهری بویژه از د هه  50که رویکرد سیستمی نمود
یافته و د ر د هه بعد ی ( )1960رویکرد ساختاری
راهبرد ی با شیوه های و سبکهای نوین مد یریتی با
هد ف پاید ارسازی شهر و توسعه پاید ار آن رشد و نمو
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پید ا می کند  .د ر نهایت د ر د هه  70و  80با مطرح
شد ن مفاهیم برنامه ریزی مشارکتی ،برنامه ریزی
مرد م محور ،توسعه پاید ار شهری حکمروایی مطلوب
الگوهای مد یریت یکپارچه شهری نیز که منبعث از
نظام حکمروایی مطلوب شهری است ،گسترش می
یابد  .مد یریت یکپارچه شهری با الهام از حكمروايي
خوب شهري د ارای پارامترهای مختلف و متنوعی
چون کارآمد ی ،شفافیت ،مشارکتطلبی ،حق اظهار
نظر همگانی ،انصاف ،د انایی محوری و غیره است
كه بصورت يكپارچه با هم افزايي نهاد هاي مختلف
شهري اقد ام به بهبود محيط شهري و حل مسائل
متعد د شهري از جمله اسكان غير رسمي مي نمايد
(Chakrabart,2001,p13).د ر مد یریت یکپارچه
شهری سازمان خرد تر نه تحت حاکمیت و اختیار
مد یر شهر بلکه هماهنگ با آن و البته با استقالل
عملکرد ی د ر ساختار اد اری شهر جای می گیرد  .د ر
این سیستم برعکس سیستم سنتی که انحصار قد رت
تصمیم گیری و تصمیم سازی را د ر اختیار افراد یا
گروهی خاص (عمد تا د ولت) قرار می د هد  ،ذینفعان
شهری د ر همه مراحل مد یریت شهری مشارکت
فعال د اشته و د ر آن د خیل هستند  .این مفهوم د ر
برگیرند ه تمام سازمان های رسمی و غیر رسمی موثر
بر اد اره شهرها است که به نوعی د ر تصمیم گیری و
تصمیم سازی و اجرای برنامه های مد یریت شهری
د خالت د ارند (کاظمیان .)1390،تفاوت کاربست این
شیوه مد یریت (بویژه د ر ساماند هی اسکان غیررسمی)
با شیوه های پیشین (سنتی) د ر این است که:
 -1کنشگران د ر نظام سنتی محد ود و عمد تا د ولتی،
اما د ر سیستم مد یریت یکپارچه زیاد و ترکیبی
(مرد می ،د ولتی ،خصوصی و عمومی) هستند .
 -2کارکرد سیستم مد یریت شهری سنتی عمد تا کالبد
محور و فیزیکی و د ر سیستم یکپارچه عملکرد های
مشارکت محور و با توجه به سایر ابعاد زند گی است.
 -3ساختارهای د ر مد یریت شهری سنتی بروکراتیک
و د ر سیستم مد یریت یکپارچه د موکراتیک و باز است.
 -4تعامل د ر سیستم سنتی اقتد ار طلب ،عمود ی و

انحصارگرا و د ر سیستم یکپارچه پاسخگو ،افقی و
شفاف است.
 -5توزیع قد رت د ر سیستم سنتی مد یریت مبتنی
بر تسلط د ولت و عد م تعاد ل قد رت و د ر سیستم
یکپارچه مبتنی بر آزاد ی و موازنه قد رت می باشد
(کاظمیان ،1383 ،ص  114و همچنین ،ر.ک :به جدول
شماره .)1
-2-2شهرهای میانی و مد یریت
سابقه بحث د ر مورد شهرهای میانی به پیش از د هه
 70برمی گرد د  (Filho,1986:515).د ر نیمه اول
قرن  20بویژه بعد از د هه  1930مطالعاتی د ر زمینه
اند ازه شهر و ارتباط آن با مخارج شهروند ی د ر قالب
تئوریهای اقتصاد ی صورت گرفت که غالبا هد ف آنها
پید اکرد ن اند ازه شهر بود که د ر آن هزینه فراهم کرد ن
و آماد ه سازی کاالها و خد مات عمومی د ر حد اقل بود ه
و حد اکثرکارایی تامین می شود (محمد زاد ه تیتکانلو،
 ،1381ص  .)7از آنجا که مفهوم متوسط یا میانی د ر
کشورهای مختلف متفاوت می باشد  ،به همین د لیل
برای د رک عمومی از آنچه که شهر میانی خواند ه
می شود  ،معیار اند ازه نسبی جمعیت بکار می رود
(امکچی ،1370 ،ص  .)7راند ینلی حد تناسب این
مقد ار را 100هزار تا باالتر (بد ون د ر نظر گرفتن شهر
بزرگ) می د اند (Rondinelli,1963:47).
برنامه  UIA99د ر سطح کشورها شهرهایی با
جمعیت  500هزار نفر و کمتر از آن و د ر مقیاس
جهانی بین  20هزار تا  2میلیون نفر بعنوان شهر
متوسط د ر نظر گرفته می شود (UIA,1991:2-1).
د ر فرانسه رقم مزبور  20تا 200هزار نفر (ارجمند نیا،
 ،1368ص )160؛ د رانگلستان  5تا 100هزار نفر
؛) (Congdon,1989:120و د ر چین  20تا 50هزار
نفر (حامد مقد م ،1373 ،ص  )74-42بعنوان شهر
میانی محسوب می شود  .پیر ژرژ شهرهای متوسط
د ارای  50تا 150هزار نفر می د اند (فرید  ،1373،ص
 .)492د ر ایران شهرهای با جمعیت  250تا  500هزار
نفر بعنوان شهر میانی محسوب می شوند (زبرد ست،

جد ول  .1تفاوت مد یریت سنتی با مد یریت یکپارچه شهری؛ ماخذ :برمن ،9731 ،ص 401برد اشت از کاظمیان ،3831 ،ص .411

ﻣﻌﻴــــــــﺎر ﻣـــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧـــﻮﻳﻦ )ﺣﻜﻤﺮواﻳـــﻲ  -ﻳﻜﭙﺎرﭼـــﻪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ )ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮي(
ﺗﻌ ـﺪاد ﻣﺤــﺪود ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﻋﻮاﻣــﻞ

اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺎﺳﺎً دوﻟﺘﻲ ،ﻋﺪم ﺣﻀـﻮر ﻧﻬﺎدﻫـﺎي
ﻣﺮدﻣﻲ

ﺷﻬﺮي(

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ

ﻛﻨﺸﮕﺮان

ﻋﺪم ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎوره ،ﻋـﺪم ﻫﻤﻜـﺎري در

ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﺟﺮاﻳﻲ ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ زﻳـﺎد

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﻬﺮي ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻛﺎﻟﺒـﺪي-
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮاي ﻓﻦ ﮔﺮا

ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﺎ و
وﻇﺎﻳﻒ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺑﺎﻻ

اﻗﺘﺪار ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ و رﻫﺒﺮي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺑﺎﻻ

ﻣﻴﺎﻧﻜﻨﺶ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻀﺎد ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي

ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ،ﭘﻨﻬﺎﻧﻜﺎري ،رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎري

ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻗﺮاردادﻫﺎي
ﻣﻴﺎن ﻛﻨﺶ

آزادي ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻي دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺴﻠﻂ و اﻗﺘﺪار دوﻟﺘﻲ

ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ

ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت

ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان

اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ،ﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪي آن،
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻛﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺤﻮر،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮي
ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎز ،ﻋﻀﻮﻳﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﻳﺎر ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻢ
اﻓﺰاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت
و ﺗﻤﺮﻛﺰ زدا

ﻣﺮزﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ و اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ،ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮ

ﻣﻮازﻳﻜﺎري،ﺳــــــﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﺮوﻛﺮاﺗﻴﻚ،

ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻣﺤﻠﻲ

واﮔﺮا و ﻧﺎﭘﺎرﭼﻪ -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺳﻨﺘﻲ

ﻣﺸﺎوره اﻓﻘﻴﻮ ﺗﺤﺮك دورﻧﻲ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﺗﻜﻨﻮﻛﺮﺗﻴﻚ وروﺑﺎط
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎري ،ﺑﺎزﺑﻮدن و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺷﻬﺮي،
ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﻲ دوﻟﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻌﺎل ﻫﻤﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ
آزادي ﻋﻤﻞ اﻧﺪك دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮاﻛﻨﺪه دوﻟﺖ
ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﻲ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻫﻢ اﻓﺰا و ﻫﻤﮕﺮا
ﻫﻤﮕﺮا و ﻫﻢ اﻓﺰا )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ(
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻬﺮي
ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ

روﻳﻪ اي

ﻋﻨﺎﺻﺮ

رواﺑﻂ

اﺑﺰارﻫﺎ

ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ

ﻫﻤﮕﺮا

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﻓﻀﺎﻳﻲ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ

ﻋﻤﻠﻜﺮدي

ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ

ارزﻳﺎﺑﻲ

٥

ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﭼﺮاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد

رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮ

ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ

ﺗﻤﺮﻛﺰ زداﻳﻲ

ﺷﻔﺎف

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي

ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﺤﻠﻲ ﮔﺮا

ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ وﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي

ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و..

زﻳﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮي و...

نمود ار  .1مختصات رویه ای و محتوایی مد یریت یکپارچه شهری؛ ماخذ :نگارند گان.1931 ،
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 ،1383ص  .)10با این حال شهر های میانی با هر
اند ازه جمعیتی د ر ایران به مانند کالنشهرها با چالش
فقر شهری نمود یافته د ر محالت اسکان غیررسمی
مواجه می باشند  .شکل گیری اسکان غیررسمی د ر
این شهرها بر عکس شهرهای بزرگ و کالنشهرها
(که د ارای مقیاس عملکرد ی ملی و حتی جهانی
است) عمد تا د ارای مقیاس منطقه ای بود ه و بیشتر
حوزه پیرامون خود (عمد تا روستاها) را د ر برمی گیرد .
با این وجود د ر خصوص اند ازه و مد یریت شهری،
نظام های سیاسی اخیر بر این اد عاست که تخریب
شهرها بیشتر از آنکه نتیجه رشد جمعیت باشد پیامد
ضعف مد یریتی است .شهرد اریها و حکومتهای محلی
که قاد ر نیستند خد مات مورد نیاز ساکنان شهر را
فراهم سازند  ،خود منشا مشکل هستند  .این د رست
که پاره ای از شهرها نسبت به توان خود بیش از حد
بزرگ می باشند اما برخی از این شهرهای بیش از
حد بزرگ ،بسیار کوچکند  .می شود از شهرهایی نام
برد که با  100تا 200هزار نفر جمعیت بیش از حد
بزرگ باشند  ،د ر حالیکه ابر شهرهایی نیز وجود د ارند
که از لحاظ مد یریتی د قیقا تحت کنترل هستند و
بیش از حد بزرگ نمی باشند زیرا که مد یریت مناسب
می تواند د ائما منحنی سود و هزینه های شهری را
تغییر و د ر واقع اند ازه بهینه شهر را د چار د گرگونی
کند  .لذا مفهوم اند ازه بهینه شهر زیاد کاربرد ی نیست
بلکه انچه اهمیت د ارد اند ازه شهر نیست بلکه مسئله
مد یریت آن است .د ر واقع وظیفه اصلی مد یریت
شهری همانا جابجایی منحنی سود به سمت باال و
منحنی هزینه به سمت پایین می باشد (زبرد ست،
 ،1383ص  .)178با این حال همانطور که ذکر شد
شهرهای میانی بعنوان نقطه گرهگاهی توسعه بین
شهرهای کوچک و روستاها و شهرهای بزرگ کشور
می باشد  .د ر تعیین نقاط مناسب برای ورود به شبکه
مد یریت ،شهرهای میانی از مطلوب ترین موقعیت
برخورد ارند ( .)Schimitt,2000,22این گروه
از شهرها با توجه به اند ازه آنها از نظر جمعیتی و
مرکزیتی که نسبت به حوزه تحت پوشش خود د ارند ،

مجموعه الزامات از جمله د فاتر ،شعبات ،سازمانها و
موسسات سیاسی -اد اری و انتظامی را د ر خود می
پذیرند  .بد ین ترتیب عالوه بر قرارگیری د ر مد ار
نظام مد یریت شهری ،حوزه نفوذ خود را نیز به شبکه
مد یریت سرزمین پیوند می د هد .
-3-2مد یریت شهرهای میانی ایران و
اسکان غیر رسمی
با وجود قابلیت های ذکر شد ه برای شهر های
میانی ،مد یریت شهری شهرهای میانی ایران متاثر از
مد یریت کالن کشوری است که با توجه به حاکمیت
برنامه ریزی متمرکز و واگرا د ر کشور الگوی مد یریتی
بصورت چند پارچه با تمرکز بخش د ولتی و شبه
د ولتی بر تمام شهرهای کشور نیز حاکم شد ه است.
تفاوتهای مد یریت شهری شهرهای میانی ایران با
شهرهای کوچک و کالنشهرهای آن د ر جد ول شماره
 2آمد ه است.
سیاست مد یریت شهری مد اخله د ر اسکان غیررسمی
شهرهای میانی ایران به مانند سایر شهرهای آن
سیاست برگرفته از رویکرد اجتماع گرایی د ر قالب
راهبرد توانمند سازی است؛ بطوریکه همزمان با
تشکیل ستاد توانمند سازی د ر سال  1383د ر سطح
ملی نیاز به ساختار مد یریتی د ر سطوح پایین تر
احساس شد که نتیجه آن تشکیل ستاد توانمند سازی
استان و شهرستان با ترکیبی از سازمانها و نهاد های
مختلف مد یریت شهری (البته بجز مد یریت بخش
مرد می و خصوصی) بود  .تشکیل ستاد توانمند سازی
استانی برای مرکز استان و ستاد شهرستانی برای
سایر شهرهای استان (با اولویت شهرهای باالی100
هزار نفر) از جمله اقد امات مد یریت د ر سطح کالن
ملی و تسری آن به سطوح پایین تر شهری از جمله
شهرهای میانی می باشد  .بنابراین ساختار مد یریت
شهری د ر شهرهای میانی د ر حال حاضر د ر مواجه
با اسکان غیر رسمی عالوه بر اقد امات مقطعی چون
تامین خد مات عمد تا با ساختار ستاد توانمند سازی
شناخته می شود بطوریکه با احساس نیاز مد یریت

ﻛﺸﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و واﮔﺮا در ﻛﺸﻮر اﻟﮕﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎي آن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2آﻣﺪه اﺳﺖ.
جد ول  .2مقایسه مد یریت شهری شهرهای میانی،کالنشهرها ،و شهرهای کوچک د ر
ایران اﻳﺮان
ﻛﻮﭼﻚ در
ﺟﺪول  .2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ،ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ،و ﺷﻬﺮﻫﺎي

ﻛﻼن ﺷﻬﺮ

ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﻲ

ﺷﻬﺮﻛﻮﭼﻚ

ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻌﺪد ﻧﻬﺎدي

زﻳﺎد

ﺗﻮان ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ-
ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ

ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
دوﻟﺖ
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ

ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ

ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ

ﻣﻠﻲ

ﻣﻨﻄﻘﻪ اي-ﻧﺎﺣﻴﻪ اي

ﺑﺨﺸﻲ-ﺷﻬﺮي

ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻜﺮدي

ﻣﻠﻲ-ﻓﺮاﻣﻠﻲ

ﻣﻨﻄﻘﻪ اي-ﻧﺎﺣﻴﻪ اي

ﺷﻬﺮي

واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ

ﻧﺴﺒﻲ

زﻳﺎد

ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد

اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮدي

ﻧﺴﺒﻲ

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ

ﻧﻔﻮذ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ -دوﻟﺖ

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ

ﻧﻔﻮذ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ

ﻧﻔﻮذ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ

ﻧﺴﺒﻲ

زﻳﺎد

ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد

ﻧﻔﻮذ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدﻣﻲ

ﻧﺴﺒﻲ

ﻛﻢ

ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ

ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺷﻬﺮي

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ-دوﻟﺘﻲ

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ-دوﻟﺘﻲ

ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ

Urban Management

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي

ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ -دوﻟﺘﻲ-
ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻫﻢﺭﺍ اﻓﺰﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ
ﺩﺭ
واﮔﺮا-
واﮔﺮا -ﻣﻮازي-ﻧﺎﻫﻢ اﻓﺰا

دوﻟﺘﻲ

No.30 Automn & Winter

ﻋﻤﺪﺗﺎدوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻋﻨﺎﺻﺮﻃﺮﺡ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
ﺿﺮﻭﺭﺕﺑﻴﻦﺗﻬﻴﻪ
رواﺑﻂ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺭ.ﻙ :ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ .(3
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ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲﻣﺸﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺮ ﺍﻱﻁ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻭ ﺑﺮﺍﻱ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ

٧

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .3ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ،ﻡﺍﺧﺬ  :ﻡﻃﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪ ﮔﺎﻥ1391 ،
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺷﻬﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺱﺗﺎﻥ

ﺷﻬﺮﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻱ

ﺍﺱﺗﺎﻧﺪﺍﺭﻱ

ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ

ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎﺩ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ

ﻣﺴﻜﻦ

ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎﺩ

ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻥ )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺁﺏ،ﺑﺮﻕ،ﮔﺎﺯ،ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ،ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ،ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ،ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ،ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ،ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ،ﻣﺤﻴﻂ
ﺯﻳﺴﺖ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ،ﻓﻨﻲ ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ،ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﻛﺎﺭ ﻭ ...

نمود ار  .3ساختار ستاد توانمند سازی و مد یریت مد اخله د ر شهرهای میانی ،ماخذ :مطالعات نگارند گان1931 ،

-3ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ -ﻛﻤﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ
ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻡ ﺩﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ
ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
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شهری به تهیه طرح توانمند سازی ،موضوع به شرکت
ماد ر تخصصی عمران و بهسازی شهری کشور و
د بیرخانه ستاد توانمند سازی مستقر د ر این شرکت
اعالن و د رخواست ضرورت تهیه طرح مد اخله د ر
سکونتگاههای غیر رسمی شهر را بررسی و برای
مطالعه به مشاور د ارای شرایط ابالغ می نماید (ر.ک:
نمود ار شماره .)3

ﻣﻮﻟﻔﻪ

نگارند گان.
ماخذ:
ﻫﺎيپژوهش؛
شاخص های
ول .3
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ﻣﺎﺧﺬ:
ﭘﮋوﻫﺶ؛
هایووﺷﺎﺧﺺ
مولفهﻫﺎي
ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺟﺪولجد.3

ﺷﺎﺧﺺ )ﻣﻌﻴﺎر(

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ

ﻇﺮﻓﻴـــــﺖ ﻧﻬﺎدﺳـــــﺎزي
)ﺗﺸــــﻜﻴﻞ و ﮔﺴــــﺘﺮش
ﻧﻬﺎﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ(
ﻇﺮﻓﻴﺖ

در ﺑﺎﻓﺘﻬـــــﺎي اﺳـــــﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺎﻛﻨﺎن
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
دوفصلنامه مديريت شهري
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-3روش شناسی پژوهش
روش تحقیق د ر این پژوهش مبتنی بر روش
پیمایشی-کمی بود ه که گرد آوری د اد ه های مورد
نیاز بصورت اسناد ی و مید انی بود ه است .د ر روش
اسناد ی چارچوب نظری مد یریت شهری و مد یریت
یکپارچه با مطالعات کتابخانه ای شرح د اد ه شد ه و
شاخص های این مد یریت جهت ساماند هی اسکان

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻬﺎدي و ﺗﺸﺮﻳﻚ
ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎدي )ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ درون ﻧﻬﺎدي
ﻧﻬﺎدي )دوﻟﺘﻲ -ﻋﻤﻮﻣﻲ(
در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي اﺳﻜﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدي

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎدي )دوﻟﺘﻲ-
ﻋﻤﻮﻣﻲ( ﻣﺪاﺧﻠﻪ در
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻇﺮﻓﻴﺖ  -ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻬﺎدي
در ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ رﺳﻤﻲ در
اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻻزم
ﺣﻀﻮر ﻧﻬﺎدي

ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎ
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ در ﻧﻬﺎدﺳﺎزي در ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻴﺰان ﻧﻬﺎد داﻳﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
وﺟﻮد اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﻠﻲ در ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﺎﻛﻨﺎن اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﺳﺎزي
ﻣﻴﺰان اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺎﻛﻨﺎن اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﺳﺎزي
ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺳﺎﻛﻦ درﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎن در ﻧﻬﺎدﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ ﺳﺎﻛﻨﺎن اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن( ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد درون ﻧﻬﺎدي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درون ﻧﻬﺎدي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻴﺰان اﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻼع ﻧﻬﺎدي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﻮان ﺟﻤﻌﻲ ﻧﻬﺎدي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﺗﺴﻬﻴﻠﮕﺮي ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻬﺎدي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
رﺳﻤﻴﺖ ﻧﻬﺎدي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي ﻧﻬﺎدي ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﻬﺎدي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﻧﻬﺎدي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
زﻳﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮدن ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻬﺎدي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻋﺪم ﺗﻌﺪد ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺟﻬﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﻴﺰان اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﺣﻀﻮر ذﻳﻨﻔﻌﺎن و ذﻳﻨﻔﻮذان در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن
ﺣﻀﻮر ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺪرت ﺷﻬﺮي
ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدي ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻠﻲ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ

-4ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮﻫﺎي زﻧﺠﺎن و ﻫﻤﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮ
زﻧﺠﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ  400ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن داراي  70ﻫﺰار

غیررسمی حاصل شد  .د ر نتیجه با توجه به مختصات
رویه ای و محتوایی مد یریت یکپارچه (نمود ار شماره
 )1سه مولفه ظرفیت و توانایی جامعه محلی (ساکنان
اسکان غیررسمی) ظرفیت و ترتیبات نهاد ی و
تشریک مساعی نهاد ی بعنوان مولفه های اصلی
سنجش مد یریت یکپارچه لحاظ شد  .مولفه های
مورد نظر خرد شد ه و شاخص ها حاصل شد که د ر
نتیجه آن  10شاخص برای سنجش مولفه ها بد ست
آمد ؛ شاخص ها تبد یل به نماگرهای مختلف و سپس
نماگرها تبد یل به گویه ها شد ه و نتایج د ر قالب
پرسش نامه تد وین شد  .با توجه به مختصات رویه
ای و محتوایی سعی بر آن بود ه است که عناصر ذکر
شد ه د ر این مختصات د ر قالب مولفه ها ،شاخص
ها و نماگرها سنجید ه شود  .جد ول شماره  ،3مولفه
ها و شاخص ها و نماگرهای مد یریت یکپارچه
بکاربسته شد ه را نشان می د هد  .د ر روش مید انی
با توجه به شاخص های مد یریت یکپارچه نماگرها
دوفصلنامه مديريت شهري
مورد نظر تهیه و جهت اعتبار سنجی (روایی) آنها
Urban Management
ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ  460ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ
موردﻫﺎﻱ
ﻳﻜﻲودﺍﺯه ﺷﻬﺮ
ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
یریتﻭ ﺷﻬﺮ
ﺩﺭ 4مدﻣﺤﻠﻪ
ﺍﺳﻜﺎﻥازﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ
ﺳﻜﻨﻪ
به ﻧﻔﺮ
مطالعه
-4محد
شهری و
صاحبنظران
 25نفر
حد ود
شماره  30پاییز و زمستان 91
شهرهای
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖمطالعه
ﺍﺳﺖ .ه مورد
محد ود
ﺭﺱاز
نتیجتا
ﺳﻜﻨﻪاد ه شد .
ﺩﺍﺭﺍﻱغیر100رسمی
اسکان
کشور د
میانیﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ
ﺍﺳﻜﺎﻥ
پژوهشﻣﺤﻼﺕ
اینﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ
حاصلﻣﺤﻠﻪ
ﻣﻲ ﺩﺭ 5
ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ
ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ
No.30 Automn & Winter
تهیه کشور با نمونه مورد ی شهرهای زنجان و همد ان
گویهﺩﺭهای
صاحبنظران
نظرات
یکپارچهﺍﺳﺖ .
یریت  1ﺁﻣﺪﻩ
ﻧﻘﺸﻪمدﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ
61
و بصورت پرسش نامه د ر آمد  .با توجه به شاخص ها می باشد  .شهر زنجان یکی از شهرهای شمالغربی
و نماگرهای مورد نظر برای سه بخش اعضای ستاد کشور با جمعیت  400هزار نفر بعنوان مرکز سیاسی
توانمند سازی (مد یریت د ولتی و عمومی (شهرد اری
و شورای شهر) ،نهاد های مرد می ،بخش خصوصی)
پرسش نامه مید انی تکمیل شد  .حجم نمونه برای
مد یریت د ولتی  16سازمان برای هر شهر ،مد یریت
عمومی  2سازمان ،بخش مرد می (ساکنین محالت
اسکان غیر رسمی ) 620نمونه ،و فعاالن اقتصاد ی
محالت اسکان غیر رسمی بعنوان بخش خصوصی
 510نمونه با استفاد ه از روش نمونه گیری کوکران
بد ست آمد  .د اد های حاصل د ر نرم افزار SPSS
پیاد ه شد ه و با استفاد ه از آزمون میانگین ،رگرسیون
و تحلیل مسیر ،تجزیه و تحلیل د اد ه ها و آزمون
فرضیات انجام پذیرفت .پایایی بد ست آمد ه با استفاد ه
از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه مرد م
 ،0.73برای بخش خصوصی  ،0.77برای بخش
عمومی (شهرد اری و شورای شهر)  0.78و برای
بخش د ولتی مد یریت شهری  0.84می باشد که
نشان از پایایی مناسب تحقیق است.

ﻧﻘﺸﻪ  .1ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

نقشه  .1موقعیت شهرهای مورد مطالعه د ر ایران؛ ماخذ :نگارند گان.

-5ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯ ﻳﺎﺑﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭗﺍﺭﭼﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ  .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺯﻧﺠﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ( ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

استان زنجان د ارای  70هزار نفر سکنه اسکان غیر
رسمی د ر 4محله و شهر همد ان بعنوان یکی از شهر
های غربی کشور با جمعیت  460هزار نفر د ارای 100
هزار نفر سکنه اسکان غیر رسمی د ر  5محله است.
موقعیت شهرهای مطالعه و محالت اسکان غیررسمی
محد ود ه مورد مطالعه د ر نقشه شماره  1آمد ه است.

عمد تا مد اخالت مد یریت شهری د ر بافتهای اسکان
غیررسمی بر پایه نهاد های د ولتی و عمومی وابسته به
د ولت عملکرد یافته است .با این حال سرمایه محلی
سکونتگاههای غیررسمی بطور میانگین ،3.10
همبستگی اجتماعی ساکنان (بخش مرد می)  3.47و
ظرفیت پذیرش نهاد های مرد می د ر میان ساکنان
(مقبولیت محلی) د ارای میانگین  3.64می باشد  .از
نظر سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی د رون نهاد ی
د ر بین بخش مرد می  ،3.47د ر بخش خصوصی ،2.9
د ر بخش د ولتی 2.6و د ر بخش عمومی مد یریت
شهری  2.4می باشد  .توانایی نهاد های شهری برای
مد اخله د ر سکونتگاه غیر رسمی د ر بخش مرد می
 ،3.10د ر بخش خصوصی  ، 4.2د ر بخش عمومی
 2.7و د ر بخش د ولتی  2.6می باشد که این نشان
از ظرفیت باالی بخش مرد می و بخش خصوصی

-5یافته های و نتایج پژوهش
جهت سنجش و ارز یابی وجود یا عد م وجود مد یریت
یکپارچه شهری د ر شهرهای میانی از آزمون میانگین
و واریانس استفاد ه شد  .بر این اساس با توجه به
آزمون انجام شد ه د ر بخش های چهارگانه مد یریت
شهری ضریب نفوذ بخش مرد می و خصوصی د ر
ساختار مد یریت شهری شهرهای مورد مطالعه
(زنجان و همد ان) بسیار پایین تر از میانگین است و

میانگین وﻭﺭﺍﻳﺎﻧﺲ
آزمونﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ
حاصل ﺍﺯاز ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ورایانس
ﺟﺪﻭﻝ.4.4نتایج
جد ول
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﻠﻲ

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ

ﺧﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ

ﻣﺮﺩﻣﻲ

ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺩﻭﻟﺘﻲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺮﺩﻣﻲ**

ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺩﻭﻟﺘﻲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺮﺩﻣﻲ

ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺩﻭﻟﺘﻲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺮﺩﻣﻲ

ﺧﺼﻮﺻﻲ

3.07

3.58

3.53

2.3

2.1

3.53

2.8

2.5

2.4

3.2

2.3

2.6

3.10

4.03

2.5

2.7

1

1.4

2.0

0.31

0.17

0.13

0.21

0.24

0.3

0.53

0.5

0.6

0.5

0.7

1.5

0.5

0.8

0.4

0.8

0.3

0.6

0.9

0.09

0.03

0.02

0.04

0.06

0.2

0.28

0.3

0.4

0.2

0.4

2.4

0.3

0.6

0.2

0.6

0.1

0.4

0.8

3.1

3.68

3.41

2.5

2.4

3.41

2.9

2.7

2.5

3.4

2.6

3

3.1

3.76

2.7

2.5

1

1.5

2.1

0.19

0.30

0.38

0.44

0.55

0.13

0.30

0.3

0.3

0.4

0.5

0.3

0.8

0.3

0.4

0.4

0.3

0.7

0.5

0.04

0.09

0.14

0.19

0.31

0.04

0.09

0.1

0.1

0.1

0.2

4.8

0.6

0.1

0.2

0.2

0.8

0.5

0.2

3.10

3.64

3.47

2.5

2.2

3.50

2.9

2.6

2.4

3.3

2.4

2.8

3.10

4.2

2.6

2.7

1

1.4

2

0.17

0.26

0.35

0.34

0.43

0.17

0.42

0.4

0.5

0.4

0.6

1.1

0.5

0.6

0.3

0.6

0.7

0.7

0.7

0.03

0.07

0.12

0.12

0.18

0.03

0.18

0.2

0.2

0.2

0.4

1.3

0.2

0.4

0.1

0.3

0.2

0.5

0.5

۱۴

2.9

*-ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
** ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
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ﺷﻬﺮ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻞ

دوفصلنامه مديريت شهري

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ

ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺷﻬﺮﻱ

(فعاالن اقتصاد ی) محالت اسکان غیر رسمی نسبت مد یریت شهری شهرهای میانی حضور نهاد های
به د و بخش د یگر می باشد  .بررسی حضور نهاد های مرد می و خصوصی د ر فرایند مد یریت و مد اخله د ر
مورد بررسی د ر ساختار مد یریت شهری فعلی نشان جهت ساماند هی پایین بود ه و همین عامل منجر به
می د هد که بخش مرد می د ارای ضریب نفوذ  ،1ناکارآمد ی مد اخالت د ر سکونتگاههای غیر رسمی
بخش خصوصی د ارای ضریب نفوذ  ،1.4بخش شد ه است .لذا فرض H0یعنی وجود مد یریت
عمومی  2.6و بخش د ولتی نیز  2.6می باشد  .این شهری یکپارچه د ر جهت ساماند هی سکونتگاههای
د اد ه ها نشان می د هد که ضریب نفوذ بخش مرد می غیر رسمی شهر های میانی ایران مورد تایید نبود ه
و خصوصی د ر ساختار مد یریت شهری پایین بود ه و و فرض H1عد م یکپارچگی مد یریت شهری د ر
عملکرد مد یریت شهری شهرهای میانی عمد تا تحت ساماند هی اسکان غیر رسمی شهرهای میانی مورد
اختیار بخش د ولتی و عمومی است .واریانس د اد ه تایید قرار می گیرد  .جد ول شماره  4و شکل شماره
های حاصل نیز نشان می د هد که اکثر شاخص ها  1وضعیت قرارگیری شهرهای میانی ایران (زنجان و
تمایل به سمت حد اقل واریانس (یعنی صفر) د اشته همد ان) از نظر مد یریت یکپارچه شهری د ر مواجه با
که این نشان از همگونی پاسخ ها د ر جامعه آماری اسکان غیر رسمی را نشان می د هد .
ﻳﺎﻓﺘﻪبرﻫﺎﻱ
ﺭﺳﻤﻲ ؛
ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ
ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺍﺯ
ﺷﻜﻞ  .1ﺑﺎﺭﻭﻣﺘﺮ
نظام د
مد یریت یکپارچه
ﻣﺎﺧﺬ :موثر
عوامل
سنجش
ﻣﺪﺍﺧﻠﻪرﺑﺎجهت
ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪکه د ر
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ گفت
توصیفﻧﻈﺮمی توان
است .با این
ﺗﺤﻘﻴﻖ.

۱
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ﺑﺎﻻ
ﺝ

0.75

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

ﻣﺘﻮﺳﻂ

0.50

ﭘﺎﻳﻴﻦ

0.25

شماره  30پاییز و زمستان 91
No.30 Automn & Winter

ﻭﺍﮔﺮﺍ-ﻧﺎﭘﺎﺭﭼﻪ

 ۱ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

0.75

0.50

63

0.0

0.25

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

شکل  .1بارومتر شهرهای میانی از نظر مد یریت یکپارچه شهری د ر مد اخله با اسکان غیر رسمی؛ ماخذ :یافته های تحقیق.

ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ  .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﺪﻝ
حاصل ﺍﺯ
ﺍﺯﻣﻮﻥ.5ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻭ
ﺗﺤﻠﻴﻞمسیر
ﻣﺪﻝتحلیل
از مد ل
جد
ﻣﺲﻳﺮ
نتایجﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
ﺟﺪﻭﻝول .5ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ )  ( r2ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ  ،0.910ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ
Model Summary
 ،0.910ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﻣﻲ  0.147ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  0.60ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ
Change Statistics
Adjusted
ﺑﺨﺶStd.
ﺩﺭ Error
 91ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ  91ﺩﺭﺻﺪ ،ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  60ﺩﺭﺻﺪ ﻭ of
ﻣﺴﺎﻋﻲ
ﻣﺮﺩﻣﻲ 15
Model
R
ﺗﺸﺮﻳﻚR
 Rﺩﺭﺻﺪ Square
the Estimate R Square Change F Change df1
df2 Sig. F Change
Square
ANOVA
ﺗﻮﺳﻂAndﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺑﺎ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
a
 .954 .910ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ
.895
.910ﺭﻙ ﺟﺪﻭﻝ .19935(5
58.754
5
29
.000
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻣﺮﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ) .
a
 .954 .910ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ
.895
.19935
.910
58.754
5 29
.000
.000
.000

334
506

3
3

19.175

252.855

.147

.18762

.139

.147

 .383aﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﻣﻲ

.600

.27205

.597

.600

.775a

ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺎﺛﻲﺭﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ  11ﺩﺭﺻﺪ ،ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
 27ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﻣﻲ  12ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺍﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ 15
ﺩﺭﺻﺪ ،ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  50ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﻣﻲ  10ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺍﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ

Urban Management

شماره  30پاییز و زمستان 91
No.30 Automn & Winter

64
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ﻫﻢ ﺍﻓﺰﺍ

دوفصلنامه مديريت شهري

و ازمون فرضیه د وم از مد ل تحلیل مسیر استفاد ه
شد  .بر اساس د اد ه های حاصل از این مد ل مقد ار
ضریب تعیین (  ) r2بد ست آمد ه برای بخش د ولتی
 ،0.910برای بخش عمومی  ،0.910برای بخش
مرد می 0.147و برای بخش خصوصی  0.60می باشد .
این بد ان معنی است که د ر بخش د ولتی  91د رصد و
د ر بخش عمومی  91د رصد  ،د ر بخش خصوصی 60
د رصد و د ر بخش مرد می  15د رصد تشریک مساعی
نهاد ها با یکد یگر توسط این عوامل تبیین شد ه است.
با توجه به ضعف تعامل و تشریک مساعی نهاد های
مرد می با نهاد های د ولتی مقد ار ضریب تعیین حاصل
امری طبیعی است( .رک جد ول )5
یافته های حاصل از تاثیر متغیرهای وابسته به متغیر
مستقل برای تشریک مساعی نهاد ی نشان می د هد
که که د ر بخش د ولتی و عمومی تاثیرمستقیم سرمایه
اجتماعی د رون نهاد ی بر تشریک مساعی  11د رصد ،
د ر بخش خصوصی  27د رصد و د ر بخش مرد می 12
د رصد می باشد  .اثر مستقیم شاخص توانایی نهاد ی
د ر بخش د ولتی و عمومی  15د رصد  ،د ر بخش
خصوصی  50و د ر بخش مرد می  10د رصد می باشد .
اثر مستقیم شاخص حضور نهاد ی د ر بخش د ولتی
و عمومی  77د رصد  ،د ر بخش خصوصی 9د رصد و
د ر بخش مرد می  35د رصد می باشد  .بستر قانونی
مد اخله و همچنین خوانایی قوانین نیز تاثیر مستقیم
چند انی د ر تشریک مساعی نهاد ی ند ارند  .اثرات غیر
مستقیم و اثر کل شاخص ها د ر جد ول شماره  6آمد ه

است .بنابراین با این توضیح تاثیر شاخص حضور
نهاد های مختلف شهری د ر مد یریت شهری برای
بخش عمومی ،د ولتی و مرد می بیشتر از سایر گزینه
ها می باشد  .د ر بخش خصوصی هم تاثیر مستقیم
شاخص توانایی نهاد ی د ر ایجاد تشریک مساعی
بیشتر ازسایر شاخص ها به چشم می خورد  .با این
توصیف می توان نتیجه گرفت که حضور نهاد های
مختلف شهری برای بخش د ولتی ،بخش عمومی،
و بخش مرد می د ر ساختار مد یریت شهری اهمیت
فراوانی را د ارد  .برای بخش خصوصی نیز شاخص
توانایی نهاد ی و پتانسیل این بخش بر هم افزایی و
تشریک مساعی نهاد ی اثر گذاری بیشتری را نشان
می د هد (رک به جد ول شماره  .)6همچنین بر اساس
جد ول شماره  4و همچنین شکل شماره ( 2بارومتر) از
نظر شاخص های تشریک مساعی نهاد ی د ر مد یریت
شهری که با شاخص سرمایه اجتماعی میان نهاد ی
تعریف شد ه است مشاهد ه می شود که میانگین
حاصله د ر بخش خصوصی ( 3.3با ضریب  )0.66د ر
بخش د ولتی ( 2.4با ضریب  )0.44و د ر بخش عمومی
( 2.8با ضریب  )0.47است که بجز بخش خصوصی
که د ارای تشریک مساعی بین نهاد ی باالتر از حد
میانگین هستند نهاد های مسلط شهری یعنی بخش
د ولتی و عمومی تشریک مساعی پایین تر از حد
میانگین د ر ساماند هی اسکان غیر رسمی شهرهای
میانی د ارند  .این نشان می د هد که هم افزایی نهاد ی
د ر بخش های تاثیرگذار مد یریت شهری از نسبت
۱
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شکل  .2بارومتر شهرهای میانی از نظر تشریک مساعی نهاد ی د ر مد اخله با اسکان غیر رسمی؛ ماخذ :نگارند گان 1931

ﺍﻳﺪ ﺍﻳﻨﻮﮔﻨﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﺩﻭﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺏ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻭﻻ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﻲ ﻧﻬﺎﺩﻱ )ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻫﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ ( ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ  .ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁ ﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺍﻫﻢ ﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  .ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺗﺐ ﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎﺩﻱ )ﻫﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﻲ ﻧﻬﺎﺩﻱ ( ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ )ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻮﺯﺍﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
)ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ (
ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ( ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺯ ﻱ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ

13911931
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ماخذ:ﺍﺧﺬ :
ﻣﺴﻴﺮ ؛ ﻡ
ﺣﺎﺻﻞ
جد.ولﺩﺍﺩﻩ
ﺟﺪﻭﻝ 6
نگارند گان
ﺗﺤﻠﻴﻞمسیر؛
حاصلﺍﺯاز تحلیل
ﻫﺎﻱهای
 .6د اد ه
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients

Model

)rﺍﺛﺮﻛﻞ(

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

t

0.148

0.036

1.300

0.112

0.148

0.036

1.300

0.112

0.117

0.316

0.050

4.098

0.266

0.066

0.271

0.127

0.000

2.191

0.127

0.037

0.081

ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﻣﻲ

0.199

0.048

0.877

0.151

0.255

0.226

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ

0.199

0.048

0.877

0.151

0.255

0.226

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ

0.547

0.049

7.726

0.498

0.044

0.345

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

0.108

0.0050

1.492

0.103

0.079

0.118

ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﻣﻲ

0.819

0.050

6.249

0.769

0.104

0.648

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ

0.819

0.050

6.249

0.769

0.104

0.648

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ

0.137

0.048

3.028

0.089

0.018

0.054

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

0.3542

0.0012

4.844

0.353

0.056

0.273

ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﻣﻲ

0.001

0.001

0.004

0.000

0.115

0.000

ﺑﺦﺵ ﺩﻭﻟﺘﻲ

0.036

0.036

0.004

0.000

0.115

0.000

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ

0.106

0.007

1.585

0.99

0.113

0.179

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ

0.135

0.036

1.585

0.99

0.113

0.179

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ

)Betaﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

Std. Error

B

0.117

0.152

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ

0.152

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﺩﻱ

ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻬﺎﺩﻱ

ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻭﻧﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ

a. Dependent Variable:ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ

پایین تری برخورد ار است؛ لذا تشریک مساعی نهاد ی مد یریت یکپارچه) ،ایجاد توانایی نهاد ی و بسترساز ی
برای مد یریت یکپارچه از ارکان اساسی پیاد ه سازی و خوانا نمود ن قوانین د ر رتبه د وم (د وره رشد مد یریت
مد یریت یکپارچه شهری محسوب می شود .
یکپارچه) نهاد سازی محلی و حضور نهاد های محلی
بنابراین فرض د وم یعنی ضرورت ایجاد تشریک –مرد می و خصوصی د ر مد یریت مد اخله د ر رتبه
مساعی نهاد ی برای ایجاد مد یریت یکپارچه شهری سوم (د وره توسعه مد یریت یکپارچه) و نهایتا حاصل
را باید اینوگنه تشریح کرد که اوال توسعه سرمایه این موراد یکپارچه شد ن مد یریت شهری و تثبیت آن
اجتماعی و هم افزایی نهاد ی (بویژه هم افزایی میان جهت مد اخله د ر سکونتگاههای غیر رسمی است .با
نهاد ی) گام اول مد یریت یکپارچه شهری است .که این ترتیب چرخه حیات د ستیابی به مد یریت یکپارچه
با توجه به آزمون تحلیل مسیر سنجش نسبت تعیین شهری و موقعیت شهرهای میانی آن د ر ایران که
آن با د یگر شاخص ها اهمیت بسیار باالیی را نشان حاصل میانگین گیری ،اولویت بند ی و امتیازبند ی
د اد  .از سوی د یگر با توجه به رتبه بند ی انجام گرفته شاخص ها می باشد ترسیم شد  .چرخه حیات مورد
حاصل از نظرات صاحبنظران این عرصه و اولویت ۱۷نیز با توجه به اولویت هم افزایی و تشریک مساعی
بند ی نظرات آنان شاخص سرمایه اجتماعی نهاد ی نهاد ی بر ضرورت آغاز مد یریت یکپارچه شهری د ر
(هم افزایی نهاد ی) د ر اولویت اول (د وره نوزایی شهر های میانی ایران از این شاخص تاکید د ارد
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ﺷﻜﻞ  .3ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ؛ ﻡﺍﺧﺬ  :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
1391
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ

ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ)ﺗﺜﺒﻴﺖ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ(

ﻧﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ
ﻧﻬﺎﺩﻱ)ﺗﻮﺳﻌﻪ(

ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ

ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ
ﺳﺎﺯﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ)ﺭﺷﺪ(

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ)ﺯﻧﺠﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ(

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎﺩﻱ)ﻧﻮﺯﺍﻳﻲ(

ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺷﻬﺮﻱ
شکل  .3چرخه حیات د ستیابی مد یریت یکپارچه شهری و جایگاه شهرهای میانی ایران د ر آن؛ ماخذ :نگارند گان 1931
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-6ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻱ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ
بنابراین با این توضیحات ذکر شد ه فرضیه  H1شهری که د ر برگیرند ه عناصر حاکمیتی (د ولتی،
ﺭﺳﻤﻲ ( ﻭ ﻋﺪﻡ
خصوصی) عناصر )ﺳﺎﻛﺎﻥ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ
ﻓﻘﻴﺮ ﻭ
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ
فضایی وﻏﻴﺮعناصر
می و
ﻫﻤﭽﻮﻥ مرد
ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲعمومی،
یعنی شرط اصلی مد یریت یکپارچه شهری تشریک
یکپارچهﻧﻈﺎﻡ ﺷﻬﺮﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ،ﻛﻪ ﺩﺭ
هستند ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ
ﺫﻳﻨﻔﻮﺫﺍﻥقانونمند
بصورتﻭهمگرا،
عملکرد ی
مساعی نهاد ی و هم افزایی نهاد ی است مورد تایید
ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ
ﺩﺭ
ﺷﺪﻩ
ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻭﻇﺎﻳﻒ
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎ
ﻫﻢ
ﻛﻨﺎﺭ
ﺩﺭ
ﻭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺎﻧﻪ
گیرد .ﻧﻘﺶ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻫﻢ
قرار میﺩﺍﺭﺍﻱ
با استفاد ه از ابزارهای سازمانی ،مشارکتی د ر کنار هم
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ،ﻣﺤﻠﻲ
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮ،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
فرایند ﺍﻳﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻫﻤﮕﺮﺍ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ
ﺷﻔﺎﻑ ،د هند .
ﺳﺨﮕﻮ،را شکل
تصمیم ﭘﺎگیری
سازی و
تصمیم
میانیﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ
شهرهایﻧﻬﺎﺩﻱ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺯﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ
ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ
ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ
ﮔﺮﺍ
گرفته د ر
صورت
بررسی
توجه به
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﺪﺭﺕ ،ﺗﻮﺯﻳﻊ با
جمعبند ی
-6نتیجه ﻭگیری و
هی ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ
ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻱ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ  .ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻱ د ر ﺟﺎﻣﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ
مد یریتﺯﺩﺍﻳﻲ
ساماند
ﻋﻨﺎﺻﺮ د ر
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖشهری
کارکردﺍﻳﻦمد یریت
ﻋﻤﻞاز باب
ایران
ﭘﺬﻳﺮﻱ نوین
ﺯﻳﺴﺖاند یشه
شهریﻫﺪﻑبعنوان
یکپارچه
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻫﻤﮕﺮﺍ،
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺿﺎﻳﻲباﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اسکانﻋﻨﺎﺻﺮ ﻑ
ﺧﺼﻮﺻﻲ (
نبال ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ
ﻋﻤﻮﻣﻲ،
یریت)ﺩﻭﻟﺘﻲ،
ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ
یکپارچه این
نگرش مد یریت
غیررسمی
ناکارآمد ی
شهری بد
ﻋﻨﺎﺻﺮ و مد
برنامه ریزی
ﮔﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﺷﻜﻞ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻭ
ﺳﺎﺯﻱ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ
ﻫﻢ
ﻛﻨﺎﺭ
ﺩﺭ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ،
ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ
ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﺎ
ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ،
رهیافت های سابق مد یریت و گسترش ابعاد و مسائل نتیجه را حاصل کرد که د ر شهرهای میانی ایران
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﻜﺎﻥ
عملکرد ﺷﻬﺮﻱ
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
یریتﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ
ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺩﻫﻨﺪ .ﺑﺎ
نیافته وﺩﺭ مد یریت
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به وظایف تعریف شد ه د ر چارچوب ساختاری همگرا
ایفای نقش می نمایند  .ساختار محتوایی این مد یریت
رقابت پذیر ،پاسخگو ،شفاف ،مشارکتی ،محلی گرا
و قانونمند است تا بتواند توزیع قد رت ،توزیع منابع
را متعاد ل و عاد النه ساخته و ظرفیت سازی نهاد ی
را با تمرکز زد ایی مد یریتی با هد ف زیست پذیری
شهری جامه عمل بپوشاند  .د ر این مد یریت عناصر

نهاد ی) بعنوان پیش شرط پیاد ه سازی مد یریت
افزایی۱۹
یکپارچه د ر حال حاضر د ر این شهرها نامناسب و د ر
پایه چرخه حیات مد یریت یکپارچه شهری واقع شد ه
است؛ لذا ضروری است تشریک مساعی نهاد ی د ر
ساختار مد یریت شهری ایران (بویژه ساختار مد یریت
شهری شهرهای میانی) جهت ساماند هی مناطق
اسکان غیررسمی شکل گرفته و عملکرد یابد  .د ر غیر

اینصور مسائل موجود شهری نه تنها سامان د هی
نخواهد شد بلکه روز به روز ابعاد و مسائل جد ید بر
مسائل موجود افزود ه خواهد شد .
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