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هاي کیفی است که نتایجی فراتر از آن چه که در تحقیقات فراتلفیق روشی براي ایجاد تفسیري خالقانه و یکپارچه از یافته

مدیریت یکپارچه شهري نیز مفهومی سهل و ممتنع در راستاي ایجـاد  . و مطالعات فردي آشکار شده است به دنبال دارد

مطالعاتی که به مدیریت یکپارچه شهري اشاره  نیتر مهمدر این مقاله . محتواي مدیریت شهر است هماهنگی در فرایند و

اند و بر اساس متغیرهایی که اهمیت آنان در تحقق مدیریت یکپارچه شهري در تهران با اند معرفی شدهکرده و یا پرداخته

عوامل موثر بر عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهري و  نیرت مهم. اندروش پیمایش تائید شده است مورد بازخوانی قرارگرفته

نتیجه فراتلفیق موید این امر است . بندي شده استاز دید پژوهشگران در دو دهه گذشته جمع ها آنپیشنهاداتی براي رفع 

ـترها و ابزار    ربط ذيکه بیشتر پژوهشگران اصالح ساختار سازمانی و روابط عناصر  هـاي  در مدیریت شـهري و اصـالح بس

ها را در تحقق مدیریت یکپارچه شهري موثر مرتبط با مدیریت شهري شامل قوانین و مقررات و توانمندي مالی شهرداري

  .انددانسته

  

  مدیریت شهري، مدیریت یکپارچه شهري، فراتلفیق، تهران

 

 

  

                                                                            
ه. 1 ام شناس برن ي، کار س مدیریت شهر ق لیسان هفو ام نت برن تهرانریزي، معاو شهري شهرداري  ه    .ریزي و توسع

ی 09113823808 -  ه از پا قاله برگرفت ین م رضا کاظمیان،ا ر غالم ی دکت هنمای را ه کارشناسی ارشد نویسنده به  ه 1388ان نام شت اطبائی، ر عالمه طب ه  نشگا ، دا

ست  .مدیریت شهري ا
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ه شناسـا   یـ اخ یهـا  سـال در  خصوصـاً ران، یدر ا یت شهریرینه مدیانجام شده در زم یهاشتر پژوهشیب    ـوف ـب  ییر، معط

گسـترش   .آن اسـت  یرو شیپـ ها و معضالت موجود و ن چالشیآن و همچن یف و کارکردهای، ابعاد، وظایت شهریریمد

د    تر ییا حرفهچه  ، هرینیشهرنش ـاب  یشـهر  تیریعمـل نمـودن ـم ت از ا  یناپـذ را اجتن م وسـ  یـ ر کـرده اـس از  یعین رو حـج

م از جمله . اندن موضوع پرداختهیا یو تجرب یمختلف نظر یایازو یمطالعات به بررس ـر  مـه اربردتر  نیت ـاه یو پرـک م در ین مف

ـه م بـا  یـ دار ی، سـع ین مقاله مـرور یاست که در ا یهماهنگ شهر ایکپارچه، واحد و یت یرینه مدین زمیا روش  یریکـارگ  ب

ه ا  یا ضمنیح یصرم که به صورت یبپرداز یاز مطالعات ییا مجموعه یق به بازخوانیفراتلف رده   یـ ـب ـاره ـک انـد و بـا   ن مفهـوم اش

ـر از ا شـفاف  یریپژوهشگران، تصـو  یشده از سو یل هدفمند و معنادار ابعاد و عوامل معرفیو تحل یبنددسته ن مفهـوم و  یـ ت

  .میینماارائه  ربط یذوهشگران ژط تحقق آن بر اساس نظر پیشرا

  

 

ـد  ـهر یریم ر از ســاختار و سـازم   یت ش  ینفـوذ در اداره شـهر و چگــونگ  یو ذ ربـط  یذ یان، بـه مجموعـه نهادهــا  فراـت

ل مسـائل و      یـی و اجرا یدر چند سال گذشـته در محافـل علمـ    .گر اشاره داردیکدین عناصر با یتعامالت ا ا، در مقاـب ور ـم کـش

هر  ا واحدی، هماهنگ و کپارچهیت یری، مفهوم مدیت شهریریمد یش رویمشکالت پ رح شـده اسـت    یـش ن ینـ همچ. مـط

. اسـت  شـده ن مفهـوم  یـ ا نرتـر شـد  یبه فراگ منجر ز،ین یت واحد شهریریبرنامه سوم توسعه به تحقق مد 136 مادهح یتصر

ـتردگ  یدهد کـه علـ  ینه نشان مین زمیموجود در ا یو خارج یداخل یهامطالعات و پژوهش یاما بررس تفاده از   یرغـم گس اـس

ـه ب  .ارائه نشده است یکپارچگیم از مفهو یف روشن و متقنیتعر ،ن مفهوم در داخلیا وه    یگـر بـرا  ید یانیـ ب از  یغلبـه بـر انـب

رح مـ   یکپارچه شهریت یری، مدیاتیو عمل ییا برنامه، یاسیس یهاینابسامان ـل  سـؤال شـود امـا   یبه عنوان راه حل مـط  یاص

   شود؟یدارد و چگونه محقق م یابعاد هبه چه معناست؟ چ یکپارچه شهریت یرینجاست که مدیا

  

  

ده در ا   یداخلـ  یهااز منظر مطالعات و پژوهش یارچه شهرپکیت یرین مفهوم مدیین مقاله، تبیهدف ا ـام ـش نـه  ین زمیـ انج

ـر     یآن، مجموعه مطالعات یق است و جامعه آماریفراتلف یفی، روش کمطالعهن یروش انجام ا. است ه واجـد دو ش  طاسـت ـک

  :ر باشندیز

 و  یکپارچه شهریت یریمد مفهومق با یباط تحقارت 1
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ـران باشـد  یتحق ییایمحدوده جغراف 2 ـتقرار دولـت و کل  یـ را بـه دل یـ ز .ق مربوط به کالنشهر ته ـتگاه یـ ل اس  یهـا ه دس

د    یت ایفعال یرگذاریتأثنفوذ در تهران، و یو ذ ربط یذ رد ـم ـا بـر عملـک ـهر تهـران   ی، شـرا یت شـهر یرین نهاده ط ش

  .کشور دارد یشهرها کالنر یسا با یتفاوت قابل توجه

 یآمـار  ش و در جامعـه یمـا یق، روش پیـ فراتلف جهت انجـام مورد استفاده  معتبر یرهایمتغ یو معرف ییشناسا ین برایهمچن

ـالم  یشورا و یشهردار( یت شهریریران و کارشناسان مدیمد ران و برخـ    یاس ـا دسـتگاه  یشـهر تـه ط  یذ یه د  رـب ت یریـم

ـهر  ازمان یـ در تهـران نظ  یش ـهردار  ر ـس از    یهــایش  یسـابق و مجلـس شــورا   یوزارت کشـور و وزارت مسـکن و شهرـس

ون    ج پرسشنامهینتا و ؛در محدوده شهر تهران به کار گرفته شده است) یاسالم ـورد    یآمـار  یهـا بـا اسـتفاده از آزـم مـرتبط م

  .ل قرار گرفتیو تحل هیتجز

   

  

ـهر یریبرنامه مـد  یالمللنیسازمان ب یواز س 1970ت شهر پس از دهه یریمفهوم مد مرکـز سـازمان   و  یبانـک جهـان   یت ش

ده       .مطرح شد یبه طور جد در حال توسعه یشهرها در کشورها رشد تیریملل، جهت بهبود مد بـر اسـاس اسـناد منتشـر ـش

: الـف شـامل   یشـهر  یرتی، اهداف مـد 1993در سال ) UNCHS( لسازمان مل یانسان یها گاه سکونتون یسیکم یاز سو

ا یـ که موقع یژه به کسانیهمه ساکنان شهر با توجه و یط کار و زندگیارتقاء شرا ا و حفاظـت   یدر بـرآوردن ن  یتـر نییت ـپ ازـه

ـاد  یتشو: از حقوق و شئونات خود دارند؛ ب ص عه اقت ـو یمـ  یط کالبـد یحفاظـت از محـ  : دار؛ جیـ پا یو اجتمـاع  یق توـس . دش

  )5 و 4 :1379،یخان طاهر(

عه، مـد    یگرفتن نقشـ  عهده برعبارت است از  یت شهریریشالوده مد ـاز ت و هماهنـگ یریفعـال در توـس  یمنـابع بـرا   یس

د  ید یانیـ بـه ب ) 133 -131 :1388، یدیسع( یبه اهداف توسعه شهر یابیدست ارت از سـازمان   یت شـهر یریگـر ـم  یدهـ عـب

هر یریهدف کالن مد. ساکنان شهر است یازهایبه ن ییپاسخگو یعوامل و منابع برا  یقابـل زنـدگ   یطـ یجـاد مح یا یت ـش

ت اجتماع یبرا   .است یطیست محیز یداریو پا یاقتصاد ییکارا، یهمه همراه با عدال

ـا سـازمان  یهاتیدر ادامه فعال ـه یدر زم یالمللـ نیبـ  یه ـود  ن د  بهب هر یریـم ـورها  یت ـش وم  در حـال توسـعه   یدر کش ، مفـه

ـهر یمطلوب، خوب ) یحکمران( تیریران به مدیکه در ا مطرح شد یشهر ستهیشا ییحکمروا ده   یـ ن یا کارآمد ش ه ـش ز ترجـم

ت را در حد هماهنگ یدر پ مفهومن یا. است ت مسـتق    یکننده و پاسدار قـوان آن است تا نقش دول ـد و از دخاـل م ین محـدود کن

ه  یدر راسـتا  مـردم  روزمره یامور مربوط به زندگ یها، اداره و اجرایریگمیآن در تصم ود  ـب ـد   ـه ـاء م هر یریو ارتق و  یت ـش

ـد کـه قـدرت       ییاجرا یس اصلین نظام شهرداران نقش رئیدر ا. بکاهد نفعانیذ یآن بر زندگ یمدهاایپ ر عهـده دارن شهر را ـب

مشـارکت مـردم در اشـکال،    . شهر و منتخب مردم اسـت  یق شوراهایم مردم از طریر مستقیا غیم یبر آراء مستق یمتک ها آن

ا  گـروه ها و انواع ها، انجمنهی، اتحادیاسیاحزاب س اسـاس   یـی اجرا یهـا شـهر و اقـدام   یدر اداره، سـامانده  داوطلـب  یـه



 

٤ 
 

ـور غ  یت شـهر یدر حاکم یو محل یشهر یندگان شوراهاین با انتخاب نمایهمچن. است یسته شهریشا ییحکمروا ر یـ حض

ده دارد  یژگـ یو 8سـته  یشا یـی حکمروا) 16-18: 1386،یشهرسـاز  یسـتارها ج. (دابنـ ییم مـ یمستق اع  یمشـارکت  :عـم ، اجـم

ـه اقل متوجـه  ، طلب یبرابر، به دنبال کاهش فساد، ت قانونیبه دنبال حاکم ،مؤثر و کارآمد ،، شفافپاسخگو، رمحو هـا  تیـ ب

ارت   ونده جامعه یحال و آ یازهاینسبت به نو مسئول ، یریگمیند تصمیران جامعه در فرایپذبیآس و ه عـب ال    ید یـب ـه دنـب ر ب ـگ

  )Stewartt,2005. (است یداریپا

ـ    یدر ب. شـده اسـت   یآورات جمـع یـ ن نظریا نیتر مه از یبه طور خالصه برخ 1ره در جدول شما  تر متـون مـرتبط، ب  ش ازیـش

اد   . د شـده اسـت  یتاک شهر و اداره امور یزیرر در برنامهیفراگ یکردیرو یریکارگ به، بر کپارچهیت یریمدابعاد  یمعرف ـه اعتـق ب

اد  یخدمات– یدولت یش از آنکه نهادیب یت شهریریسندگان، امروزه مدینو یبرخ ـه الزم اسـت     یاسـ یس یباشد، نـه اسـت ک

ـبات حـاکم   یه ترتیـ ر، کلیکرد کل نگر و فراگیک رویبا اتخاذ   McGill Rakodi,1998 1998,. (دن کنـ یرا تضـم  یتیبـات و مناس

ـالش  یفراگ یکردیبا رو ییو اجرا یمفهوم ید پاسخیبا یت شهریریگر، مدید یاز بعد )& ـه چ ـهر  یهـا ر ب ـه   یش . دیـ انمارائ

الش مـد   نیتـر  مهمما یر جیبه گفته شاب ـهر یریـچ خگو یت ش منفـرد و   یاثـربخش بـه مشـکالت و مباحـث شـهر      یی، پاـس

از یو سا یدولتریغ یها سازمانت یت ظرفیجداگانه و تقو ه منظـور توانمنـد کـردن     یر ـب ام وظا  هـا  آنگران ـب فشـان در  یدر انـج

ـدد ی، بـاز یات شـهر یـ قـد اسـت در عمل  معت یچـاکرا بـارت   McGill,1998. تت شـهر اسـ  یرینـد مـد  یفرا ده  ینما یگران متع ـن

ـار یشهر یزیرمانند برنامه یمختلف یهااز رشته یمتعدد یشهر یها سازمان ، یشناسـ ا، جامعـه یـ ، جغرافی، مهندسـ ی، معم

را یکه مجبورند در کنار هم و در سطوح سد هستن... و  یاقتصاد، مال ـهر    یستم کار کنند و ـب کالت ش  یبـه نحـو   یحـل مـش

  )Chakrabarty,2001. (دکپارچه شویستم یها در هر سطح ستی، الزم است که فعالاکار
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  یشهر کپارچهی تیریف و مفهوم مدیتعر -1جدول 

  یکپارچگید بر یبا تاک یت شهریریف و مفهوم مدیتعر  سال  سندهینو

ستم شهر اشاره ندارد بلکه بـه  یتنها به کنترل س یت شهریریه مدنده، معتقد است کیفزا یدگیچیده پید بر ایبا تاک  1985  لیچارچ

ـا اداره یکدین با یشمار و تعامالت ساکنیفعاالن ب یندیو فرا یروابط رفتار ـ کننـدگان شـهر ن  گر و با حکومت و ب ز ی

  .مربوط است

دهند، یسرعت در حال رشد مبه  یشهرها دهیچیپداً یعت شدیبه طب یبخش یکه ساختارها ییا سادهل پاسخ یبه دل  1989  کریب

  .نسبت به مسائل داشته باشد یترعید وسید یت شهریریالزم است مد

   اشترن

1993  

ـهر و    یرو. افتدیکپارچه اتفاق بیر و یکرد فراگید با رویبا یت شهریریستم مدیهرگونه مداخله در س کـرد مطالعـه ش

  . هرها باشدتفاوت و تنوع موجود در ش کننده منعکسد یبا یشهر یگذار استیس

ـ چیم که ضـمانت کنـد پ  یدا کنیپ یست، راهیمحرکه شهر چ یرویم نید بدانیبا یت شهریریف مدیتعر یبرا  1998  لیگ مک  یدگی

 یان استراتژیم که مینان حاصل کنیمنطبق است و اطم یمسائل شهر یدگیچیبا پ یت شهریریموجود مد یسازمان

  .وجود دارد یتطابق یت شهریریموجود مد یاتیعمل ییاالجرا و تواناو الزم یرسم شدهاعالم 

-ت سازمانیت ظرفیاثربخش به مشکالت و مباحث منفرد شهر و تقو ییگو، پاسخیت شهریریمد فهیوظ نیتر مهم  1998  مایج ریشاب
  .ت شهر استیریند مدیفشان در فرایدر انجام وظا ها آنگران به منظور توانمند کردن یر بازیو سا یدولت یها

، یط شهریمح یهاییاینان و پویمنعطف و در نظر گرفتن عدم اطم یکپارچه با اصولیت یریکرد مدیک رویبا اتخاذ   2001  یبارت چاکرا

  .افتینفعان متعدد دست یده و ذیچیتوان به عدالت در حل و رفع منافع پیم

ره شدن بر مسائل یچ یبرا یوصو خص یکپارچه کردن اقدامات دولتیهماهنگ کردن و  یتالش برا یت شهریریمد  2006  کید

  .تر استداریتر و پاتر، عادالنهیرقابت یجاد شهرهایساکنان شهرها و ا

 &McGill,1994 & McGill,1998 &McGill,2001 1379،مایر جی؛ شاب1388،یو اسد پور برک: نبعم(

Chakrabarty,2001& Jenkins,2000&Stern,1993)  

ـوزه مجـزا    یـ ک و یـ در «است کـه   یتیریمد یشهر کپارچهیت یریمد گرید یفیبر اساس تعر د ح د   یا چـن ـه شـده باـش : کپارچ

 یو همکـار  یحـوزه اول بـه همـاهنگ   . یو جامعـه شـناخت   یاسـ یو حوزه علوم س یزیر، حوزه علوم برنامهیتیریحوزه علوم مد

ه   بـ  ییک فضـا یاستراتژ یزیرشاهد ظهور برنامه یزیرمربوط است، در حوزه علوم برنامه ین سازمانیب زار برناـم -ه عنـوان اـب

ـه   یـ فراگ یکه به عنوان مفهـوم  ییده حکمروایم و ایهست یزیر وم برنام ـوم یریو مـد  یزیـ رر وارد حـوزه عـل گشـته و   یت عم

ـوم س     –ت یریاز جمله اداره و مد –ن یشیم پین مفاهیگزیجا ـه  یاسـ یشده اسـت محصـول حـوزه عل  ».اسـت  یشناسـ و جامع

ارگ  بـه د بـر  یالوه بر تاکعل یک گم) 145:1388، یو اسد پور برک( رد یرو یریـک د   یر، بـه معرفـ  یـ فراگ یـک اد ـم ت یریابـع

ـا و  -3و  یشـهر  یها رساختیز نیتأم-2 ،یشهر یزیبرنامه ر-1سه بعد در  یکپارچه شهری ازمان نهاده د  یهـا  ـس  یتیریـم

)McGill,1995&McGill,1998 &McGill,2001(  ـهر یریمـد  یکپـارچگ ی ن رویـ از اپرداخته است ه ی یبـه معنـا   یت ش -کپارـچ
  .است 4یو سازمان ینهاد یسازکپارچهیو  3ها رساختیز نیتأم یسازکپارچهی، 2یشهر یزیربرنامه یساز
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ارچگ یاز  یریـ گبـا بهـره   یجاد تئوریا ایو  یریتفس یهاترجمه یق است که برایروش تحق ینوع قیروش فراتلف       یکـپ

ـو یم مختلف استفاده یهاافتهیسه یو مقا ه تعب ) Beck.Cا  2002ز،بـه نقـل ا   1387،و همکـاران  یقفـ ث. (دش ر ا ید یریـ ـب ن یـ ـگ

ا شـود و داده یتا اسـتفاده مـ  یقات به عنوان دیج تحقیکه در آن از نتا لیتحل فراا یز دوم و یروش با آنال ع یـ اول یـه  یآوره جـم

د، متفـاوت اسـت   یگیمـ  موضوع مـورد مطالعـه قـرار    ییآزما بازو  یابیباز ارز ین برایشده توسط محقق ق یـ هـدف فراتلف . رـن

وع یق از طریفراتلف. است یفیک یهاافتهیاز  کپارچهیر خالقانه و یک تفسیجاد یا ـردار هیـ ال« یق ـن -هیـ اط از الیـ بـا احت  یب
ـه  یکـه حـداقل آسـ    یقـ یبه عمق و روح مطالعات به طر یابیمطالعات به منظور دست یرونیب یها ام   »دبزنـ  هـا  آنب را ب انـج

  Meadows,2006. شودیم

م  یعلـ  یو انسـان  ین اسـتفاده آن در علـوم اجتمـاع   یشـتر یب. ردیگیمورد استفاده قرار م یمختلف یهانهیق در زمیفراتلف    رـغ

وط بـه تحل   یشناسانه و فلسفروش یهایدگیچیپ ؛ دو گفتمـان بـر   )&Sim,2008 Madden . (تاسـ  یفـ یل مطالعـات ک یـ مرـب

ـده  کپارچـه ی/5کننـده  یگـردآور کرد یکه رو لکرد اویرو. دارند گریکدیبا  یجد یهاتق حاکم است که البته تفاویفراتلف  6کنن

ـاط مشـابه     ید دارد به نحوین تأکیشیکپارچه کردن مطالعات پیو  ی، گردآوریآورنام دارد بر جمع 6کننده ـه نق ه یک  یهـا  افـت

ه   ین رویکند، مخالفان ایم یبندو دسته یین را شناسایشیپ  مطالعات د ـک ار    "دیـ دانـش جد "د یـ ق بایـ فراتلفکرد معتقدـن بـه ـب

ـا م    ییا جهینتن یچن یکه صرف گردآور یاورد در حالیب ن روش یـ کـرد معتقدنـد کـه در ا   ین رویـ ا وافقـان نخواهـد داشـت ام

ـودن   شود که قبالًیانجام م ییرهایبر اساس متغ ها کردن خالصه ـا  آنبا ارزش ب ده اسـت در واقـع ا   یـ تائ ه رد  ین رویـ د ـش ـک

ـوع   یجیکنـد و نتـا  یکپارچـه مـ  یت اعتماد باال یبا قابل ییرهاین را بر اساس متغیشیصه کند، مطالعات پش از آنکه خالیب از ن

ـول  یروابط عل ا و همچنـ  دهیـ ان پدیـ م یو معل ـال دارد   افتـه ی یریپـذ میت تعمـ یـ ن قابلیـه ـه دنب ق یـ کـرد دوم تلف یرو. هـا  را ب

ه ا  یـ ر بـا اهم یسـه و تفسـ  یکرد مقاین رویدر ا. ردد دایتأک یر مطالعات قبلیل و تفسیاست که  بر تأو 7یریتفس ت ـب ن یـ ت اـس

ـاق   یکند که در شرایم ینیبشیاستقرا، پ یل که با استفاده از نوعیدل ـه اتف ت ب   یط مشـابه چ ـد و ا یممکـن اـس زهـا  ینکـه چ یافت

ــ    ــوط م ــم مرب ــه ه ــور ب ــوند و یچط ــش ــ  ی ــل م ــا هــم تعام ــدیا ب  Jensen,1996 & Doly,2003 & Thorne,2004(. کنن

&Finfgeld,2003 ( 
ـورد نظـر اسـت    یـ تحق یو تم اصـل  یدیمفهوم کل ییشناسا وق درک یکارکرد فراتلف نیتر مهمدر واقع     از . ق در موضـوع م

ـورد تأک    ییکند که عالوه بر شناساین امکان را فراهم مین روش این رو ایا ترک م اوت از   یهـا افـت ید، دریـ نقـاط مـش متـف

  .به حساب آورد ییل نهایتحلکرده و در  ییز شناسایک موضوع را نی

                                                                                                                                                                                                                                             
٣ .Integrating Infrastructure P rovision 
٤. Integrating Institution 
٥ -Aggregation 
٦ -Integration 
٧ -Interpretive Synthesis 



 

٧ 
 

ـور  7از  شیب    ـه از م  (Walsh&Downe,2005)شـده اسـت    گفتـه  کـار و بـه   ییق شناسـا یـ در فراتلف یتئ ا  آنان یـ ک ـا از   ـه م

ـردآور     یرو یهایکه جزو تئور ین تئوریا. میااستفاده کرده یکپارچگی فرا/ قیفرا تلف یتئور  یکـرد اول اسـت بـه دنبـال گ

ـع  یشـ ین مطالعـات پ یا یهاافتهیزم است که ال. ن استیشیمطالعات پ ته    یآورن ابتـدا جم ـوند، سـپس دـس د ش شـوند و   یبـن

ا مطالعـات پ  یـ ن تحقیـ در ا. ل شوندید شده است، تحلیکه با ارزش بودنشان قبالً تائ ییرهایآنگاه بر اساس متغ ن را یشـ یق ـم

ـد در تح ها آنت یاهمکه  یت شهریریمد یکپارچگیبر اساس عوامل مؤثر بر عدم  هر  یت یریقق م ه ـش  واسـطه  بـه  یکپارـچ

  .میال قرار دادهیه و تحلیاند مورد تجزد شدهیتائ شیمایپ

ا یانجام فراتلف یرا به صورت قدم به قدم برا ین رشته مراحلیدانشمندان ا    نابلـت   شمثـال رو  یبـرا . انـد کـرده  ییق شناـس

  :اندل شدهیتشک کسانیباً یقرت از هفت مرحله) Strobel,2009( نو روش والش و داو) 1988(ر یو ه

ـام   یق، در ایتحق مسئلهن هدف و ییمرحله شروع، تع: مرحله اول  ژوهش  یـ ن مرحله، موضوع مورد نظر، هـدف از انج ک ـپ

 .شودین مییان آن تعیو ب مسئلهف یز تعریو ن

صمنکه کدام مطالعات به موضوع مورد نظر مرتبطیدر مورد ا: مرحله دوم   .شودیم یریگمیاند ت

ـه و بررسـ   یگیشده مورد خوانش قرار م ییمطالعات شناسا: مرحله سوم  ـده مطالع ـده   یرند، منابع استخراج ش  اتیـ جزئ وش

 .شودیم ییهر چارچوب شناسا

ات و چـارچوب  یآنال. شودین مییشده تع یبررس یهاان مطالعات و چارچوبیارتباط م یچگونگ: مرحله چهارم  یهـا ز مطالـع

 .مهم بوده و بهتر است در نظر گرفته شود یکه چه موضوعاتدهد ینشان م یانتخاب

ـه و ارتبـاط   یمختلـف مقا  یها مدلن مرحله، یگر، در ایر مطالعات به همدیترجمه و تفس: مرحله پنجم   ییشناسـا  هـا  آنس

ـه مـ  یر مطالعـات مقا یسـا  یو مفهوم هر مطالعه با تم اصل یدر واقع تم اصل. شودیم ـود یس ـوعات یهمچنـ . ش در  کـه  ین موض

ـ      ک ب ج در یغالبـاً نتـا  . دیـ آیهـا بدسـت مـ   ن چـارچوب یهر چارچوب به آن توجه شده اسـتخراج و در صـورت امکـان اشـترا

 .شودیم یآورجمع یسیماتر

ـد یمختلـف را نشـان مـ    یهـا ن چـارچوب ین مرحله ارتباط بیر، ایق تفسیب و تلفیترک: مرحله ششم  ن مرحلـه  یـ در ا. ده

 .شودیل میمربوطه تحل سیماترج ینتا

ـوع   یابیق که در واقع دستیج تحقین مرحله نتایها، در اافتهینشان دادن : مرحله هفتم  ـع  یبـه ن ـه مـ    یبنـد جم -یاسـت، ارائ

شود

 
 یکپارچـه شـهر  یت یریاد مـد ابع نیتر مهم ییق شناساین فراتلفیهدف از انجام ا

ـدوده شـهر تهـران     80و  70انجام شده در دهه  یهااز منظر پژوهشتحقق آن  یهاوهیو ش ر،  ید یانیـ بـه ب  .اسـت در مح ـگ

 .اسـت  یا سـطوح یـ کپارچه نمودن چـه کارکردهـا و   ی یاست و در پ ییهایگژیناظر بر چه ابعاد و و یکپارچه شهریت یریمد
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ت کارگشـا اسـت    یاز ا قیروش فراتلفن یا یریکارگ به م سـهل و  یاز آن دسـته مفـاه   یکپارچـه شـهر  یت یریمـد  کـه ن جـه

ـوم،  یـ ا یدگیـ چیل پیـ آن به دل یسازح و شفافیم و تشریکنند اما ترسیآن را درک م یاریاست که اگرچه بس یممتنع ن مفه

.دیآیسخت به نظر م

ـرتبط    ییشناسـا  ،مراحـل  نیتـر  مهـم از  یکـ ی:   بـا  مطالعـات م

ـات  یـ مرور کل یبرا یستمیس یروش یریکارگ به. مربوطه است موضوع ـاب  آمـرتبط موجـود و پـس از     یه منـابع اطالع ن انتخ

ـاه اطالعـات  یابتـدا چنـد پا  ن مطالعـه  یادر . ج موثر استیمطالعات مرتبط در قابل اعتماد بودن نتا ـات   یر پایـ نظ یگ ـاه اطالع گ

ـد و دکتـر   یمقـاطع کارشناسـ   ییدانشجو یهانامهانیثبت پا کیـ ا( یارش ـر شـده و    یهـا پـژوهش ، فهرسـت  )ران دا منتش

ات شـهر    هـا  یاریـ دهو  ها یشهردارسازمان ( رو وزارت کشو یوزارت مسکن و شهرساز منتشرنشده ـکده مطالـع  یو پژوهش

وط بـ   ینترنتـ یر منابع ایو سا تهران یو شهردار) ییو روستا ـور    یتمراکـز مطالعـا   همرـب ـا کل سراسـر کش  چـون  یید واژهـا یـ ب

متمرکـز   یریـ گمی، تصـم یت شهریریاز مد ییزدا، تمرکزیکپارچه شهریت یریمد ،یت شهریری، مدین شهریت نویریمد

ـهر  یگذار استیس، یشهر یی، حکمروایشهر ـهر  یـ ، توزیش ی ، حکمروای، حکومـت محلـ  یع قـدرت ش هر  ـی ـورد   یـش م

ا    یکپـارچگ یبه ابعاد مختلف  یکه به نوع یمطالعات. جستجو قرار گرفتند قـرار   یشـده و مـورد بررسـ    ییمـرتبط باشـند شناـس

ـه دل    یاز مطالعـات علـ   ین رو برخـ یـ شد از ا انتخابق یفارغ از نام تحقپژوهش  12.گرفتند دم  یـ رغـم عنـوان مـرتبط ب ل ـع

ران    یـ و ق ین تحقیبا موضوع ا جهیافته و نتیارتباط  ـهر تـه دند و همچنـ   ا محـدوده ش ات بـه    ن در انیحـذف ـش ـاب مطالـع تخ

  . ز توجه شدین پروژه نیا محققیمحقق  یات تخصصیتجرب

ـوع      نیتـر  مهـم شامل  2 شمارهجدول :   رتبط بـا موض مطالعـات ـم

صـه بـه   بـه طـور خال  . اسـت هـا  ین ناهماهنگیغلبه بر ا یبرا یشنهاداتیآن و پ ییهایها و ناهماهنگ، تفرقیت شهریریمد

  .ن مطالعات در ادامه پرداخته شده استیاز ا یبرخ

ـر   یف و سـاختارها یشرح وظا یضمن بررس یت شهریرین مدین نظام نویتدو مطالعه د  ربـط  یذعناص ت یریدر ـم

ـه از سـطح سـاده،      یـ در ا. مطلوب اقدام نموده است یت شهریریتحقق مد یسه سطح برا ی، به معرفیشهر ـو، ک ن سـه الگ

ا    یت شهریریشوند نحوه ارتباط و تعامل عناصر مدیل میتشک دهیچیمتوسط و پ ده   یارات پیـ ف و اختیبـا شـرح وـظ شـنهاد ـش

  .است

د   یران در دوران معاصـر و ارائـه الگـو   یـ ا یمحلـ  ین نهادهایر تکویل سیتحل یدر مطالعه بررس ت یریمناسـب، ـم

ز  د یطلبـ  تمرکـز مورد توجه قرار گرفته است و علل  یدر مفهوم حکومت محل یشهر ـدم واگـذار   یر حکومـت مرـک  یو ع

ت    یمورد بررسـ  یبه سطوح محل یریگمیقدرت تصم ه اـس ه بـا کمـک پ   یـ در ا. قـرار گرفـت کـه در سـطح    یشـ یماین مطالـع

 ین الگـو عناصـر متعـدد   یـ در ا. شنهاد شده استیپ یتحقق حکومت محل یبرا یاستانداران کل کشور انجام شده است الگو

  .اندز مورد توجه قرار گرفتهیعات نو ائمه جما یانتظام یرویاعم از ن
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ت کـه در راسـتا    ین پروژه مطالعـات یاول ها یشهردارد به یف جدیوظا یواگذار یسنجامکان  137و  136تحقـق مـواد    یاـس

و  یهـا یارات شـهردار یـ ف و اختیوظـا  یی، به دنبـال احصـاء و شناسـا   یت واحد شهریریمد خصوص دربرنامه سوم توسعه 

ـور و بررسـ   د یشـهر  ربط یذ ینهادها انون  یریپـذ امکـان  یر سراسـر کش ال  یاسـ ی، سیـق ـذار  یو ـم ـا یـ ا یواگ ف بـه  ین وظ

  . ها استیشهردار

ورد یریگمیدر سطح تصم یکپارچه شهریت یریتحقق مد یسنجامکان هر تهـران ن   ی؛ نمونه ـم ط   یـ ـش ـه توـس ز ک

ه شناسـا     ران و کارشیدر سـطح مـد   یشـ یمایده است در قالب پیبه انجام رس 1388نگارنده در سال  ـران، ـب  ییناسـان شـهر ته

ـه در معرفـ  یـ ج ایاز نتـا . کپارچه شهر تهران پرداخته اسـت یت یریعوامل موثر بر مد اخص  ین مطالع ـا ـش ورد نظـر در    یه ـم

  .ق، استفاده شده استیانجام فراتلف

  

  قیدر فراتلف یمورد بازخوان یهان پژوهشیعناو -2 جدول
     

ح  1 دیس یطرا هریریستم م ا یت ش نیا یمناسب شهره تیدانشگاه شه  1373  انیغالمرضا کاظم  را بهش نامه فوق انیپا  ید 

  سانسیل

رس یریگمیل نظام تصمیتحل  2 هران، بر هر ت ر ش  ید

مرکز  یریپذ امکان م ییزدات  یریگمیدر تص

دن یمحمد حس تیدانشگاه شه 1373 فر یزاه بهش قانیپا ید  -نامه فو

 سانسیل

ه 1374 ینیمنوچهر مز یت شهریرین مدین نظام نویتدو  3 م  ها یشهردارسازمان  یزیرمرکز مطالعات برنا

رت(  )کشور وزا

 یطرح پژوهش

وظایتدو  4 اخت یت شهریریف مدین  دف توسعه  ارات یبا ه

ه هیکلآن به  ات شهر یهاجنب   یخدم

اه سن ابر رسازیمرکز مطالعات تحق  1377  یمیمح عم یقات شه  یارو م

رت   مسکن وزا

  یطرح پژوهش

ح  5 اط مد یطرا حوه ارتب ه یت شهریرین ها و با دستگا

خش ینهادها ص ی، صنفیب  یو تخص

ئیام رسازیمرکز مطالعات تحق 1380 یر نورا عمار یقات شه  یو م

رت  مسکن وزا

 یطرح پژوهش

تکویل سیتحل یبررس  6 ایر  ل ین نهاده ران در یا یمح

لگو اصر و ارائه ا ن مع   مناسب یدورا

اقر قال دب رسیدانشگاه ترب  1380  بافیمحم   ینامه دکترانیپا  ت مد

ن  7 ا جامک ر یسن دارد به یف جدیوظا یواگذا ا یشهر   انیغالمرضا کاظم ه

 یرضوان یدید سعینو

ش 1383 ه روستا یشهر یهامرکز پژو سازمان  ییو 

رت کشور( ها یشهردار  )وزا

 یطرح پژوهش

یتب  8 حاکمی ختار  روابط سا رت شهرین  و قد ن یت  ما ا ساز - ب

را یابی الش ب ، ت منطقه ن(مدل  یطراح یفضا مونه 

هرکالن  )یش

رسیدانشگاه ترب 1383 انیغالمرضا کاظم  ینامه دکترانیپا ت مد

گر  9 ر یطرح بازن الیریدر نظام مد یساختا  یه شهریت و م

ن هرا هر ت   کالن ش

ت یریشرکت خدمات مد

  انیرانیا

رنامه ر  1385   یطرح پژوهش  نشهر تهرا یزیمرکز مطالعات و ب

ح  10 د منظا یطرا هیریم موع هشکده مطالعات   کشور یشهر یهات مج پژو

رت ( ییو روستا یشهر وزا

  )کشور

ده اقتصاد دانشگاه ترب  1387 هشک رسیپژو   یطرح پژوهش  ت مد

ن  11 ا ق مد یسنجامک رچه شهریت یریتحق طح  یکپا ر س د

دیریگمیتصم مور ن ی؛ نمونه    شهر تهرا

بدیده زهره میس اطبائ  1388  ینیرعا المه طب شگاه ع نامه انیپا  یدان

د یکارشناس   ارش

رار مد  12 ستق رو یکپارچه شهریت یریا نمونه ( تیکرد قابلیبا 

ن یمورد   )تهرا

دبیعل تیدانشگاه شه  1390  ریرضا  بهش   ان نامه یپا  ید 

  یدکتر
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ـه دل   شده یینه شناساین زمیز در این یگریالزم به ذکر است که مطالعات مرتبط د ه ب د ـک تکـرار قابـل توجـه    ل یـ اـن

ـاط   ل یـ مطالعات قابل توجه بـه دل  ین برخیصرف نظر شد همچن ها آندتر از یدر مطالعات جد یج مطالعات قبلینتا عـدم ارتب

ـود یمحـدود مـ  به شهر تهران را  جینتا میت تعمیکه قابل ییرهایمتغ یریگ بردر  ای و با شهر تهران وارد د یـ و  نم ر یا ـم ، در یـگ

د  یمات شهریمناسب تقس یارائه الگو رینظ اندنشده ق واردیند فراتلفیفرا ورد   یت یریبر اساس ـم هر   یکپارچـه، مطالعـه ـم ـش

هر یبه حاکم یذار از حکومت شهرگ) 1382،یین نوایحس( دمشه رک پـور،   ( یت ـش د    ،)1381ناصـر ـب ت یریطـرح جـامع ـم

ه      یحذف  یهاو راه یواحد شهر ـق آن، مـورد مطالعـه شـهر مـش ع تحق ـد  شـمس ( دا کاهش آن مواـن  و) 1388، ینـاظم  نیال

دو  ن پـروژه یهمچنـ  )1389ان،یرانیشرکت خدمات ا(ران یم شهرداران توسط مردم ایانتخاب مستق  یکلـ  یهـا  اسـت یسن یـت

ی سازوکار اجرا یکشور و طراح یتیریمد یاسیدر ساختار س یت شهریریگاه مدیارتقاء جا ـق مـد   ـی  یت کارآمـد شـهر  یریتحق

  .)1389 ازدر حال انجام  ،ص مصلحت نظامیمجمع تشخک یقات استراتژیتحقرکز م( ندر تهرا

ن را بـر اسـاس   یشـ یمطالعـات پ ن روش یـ ا 

ول  یاز نوع روابط علـ  یجیکند و نتایکپارچه میت اعتماد باال یبا قابل ییرهایمتغ ا و همچنـ  دهیـ ان پدیـ م یو معـل ت یـ ن قابلیـه

 یکپارچـه شـهر  یت یریابعـاد مـد   یریگیپ یق برایگر بر اساس روش فراتلفید یانیبه ب .را به دنبال داردها افتهی یریپذمیتعم

ـورت اول ین حوزه، الزم است در ابتدا ایان مطالعات مرتبط در ایدر م ـورت حدسـ   یـ شـوند و   یه معرفـ یـ ن ابعاد به ص ـه ص  یا ب

ه ت  یا یبرا .و قابل اعتماد مطرح شوند یعلم ور ـب ار ن منـظ را   یـع ده ـب ه ـش د   یکپارچـه شـهر  یت یریمـد  یف اراـئ ه ـش . مراجـع

ـد  یهمچن ـهر  یت یرین با مطالعه آنچه که به عنوان تفرق در نقطه مقابـل م ـه ش ـرح مـ   یکپارچ واع تفـرق   یمط ود اـن  یهـا ـش

ـهر     یمرور متون مختلف درباره تفرق حاک. شد ییشناسا یشهر : اسـت  یاز وجود دو نوع تفرق کـالن در حـوزه مطالعـات ش

ـدگ تفر ـام    یشـهر  یق در ابعاد مختلف شهر و زن ـرق در نظ ا ا نظـام یـ (و تف ه ) یـه ل یـ مـوارد ذ . ت آنیریو مـد  یزیـ ربرناـم

 :ت هستندیریقابل مشاهده و مرتبط با مد یهاتفرق نیتر مهم

ـدد ذ  ی، تفـرق ناشـ  یاسـ یس/ یتفرق حکـومت  ،یی، تفرق قلمروی، تفرق عملکردیاستیس – یزیرتفرق برنامه نفعـان و  یاز تع

ـهر یریو مـد  یگـذار  استیسند ینفوذ صاحب قدرت در فرایعناصر ذ ـترها و      یت ش رق مـرتبط بـا بس د  نـه یزمو تـف ت یریـم

ـهر  وان  مجموعــهموجـود در   یهـا یهـا و ناهمــاهنگ کـه بــه تفـرق   یش ـهر  یـق ، اسـناد باالدســت  ین و مقـررات موجــود ش

ـاط  یاطالعـات  یهـا رساختی، زیشهر یزیرو برنامه یگذار استیس ـد از یـ رد نمـو  یو ارتب ـهر  تیریم  .داللـت دارد  ... و یش

د یدر تعـار  یکپـارچگ یشده دال بر  یابعاد معرف نیتر مهمها و ن تفرقیبر اساس ا )115:1388،یو اسد پور برک( ت یریف ـم

ـوان نشـانه    ین متغید ایتائ یبراف شدند و یتعر ییرهای، متغیشهر ـه عن ا ب ـارچگ یاز عـدم   ییهـا رـه ـد  یکپ هر یریم و  یت ـش

 یاحتمـال  یبـردار بـا لحـاظ کـردن نمونـه    شد و  یطراح ییا پرسشنامه، یکپارچه شهریت یریدر عدم تحقق مد اه آنت یاهم

ـران و از م      ی، با انتخاب مناطقییخوشه ا ـرق، غـرب و مرکـز ته د یـ از شمال، جنـوب، ش ـهردار  یان ـم  یران و کارشناسـان ش

ـاز    یتهران، شورا ـور و وزارت مسـکن و شهرس ـد ن  یشهر، وزارت کش ر و چن س شـورا   یاز نما ـف ـدگان مجـل  50، یاسـالم  ین

 یعـدد آلفـا   ن مطالعـه یـ در ا. استفاده شـده اسـت   spss یافزار آمارها از نرمل دادهیبه منظور تحل .شد یآورجمع پرسشنامه
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نامه اسـت        82/0کرونبـاخ   ــاالی پرسـش ت کـه نشـانگر پایـایی ب ـده اســ ـا . بدسـت آم پرسشـنامه بـا آزمــون    حاصــل ازج ینت

د دمن رتبـه یبا آزمون فر سنجش قرار گرفت لکاکسون موردیو کـه در  ج ینتـا  .سـه شـد  یمقا یتنـ یو مـن و  t آزمـون و بـا   یبـن

ـد ا عـدم  یـ تحقـق و  ن نکته بود که عوامل موثر بر یاز ا یحاکخالصه شده است  3جدول شماره  ـهر  یت یریم ـه ش در  یکپارچ

  .هستند یو بررس یر دسته قابل معرفیز 9سه دسته عمده و 
  )1388،ینیرعابدیم: نبعم( یکپارچه شهریت یریل موثر در تحقق مدعوام – 3جدول 
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دول  ( دل شـ یشـک ت یسـ یفوق، ماتر یرهایمطالعات برشمرده بر اساس متغ یل و بازخوانیحلت یبرا و  )4 شـماره ـج

ا و  یک از متغیاز مطالعات به هر  در صورت پرداختن هر کدام ه آن، خصوصـاً     یا مفهـوم یـ رـه ادل و مشـابه ـب ش در بخـ  مـع

ـد س مورد نظین اطالعات در ماتری، اتهران یت شهریریت موجود مدیشناخت وضع ت کـه   آاز  یحـاک ج ینتـا . ر وارد ش ن اـس

ارچگ یعدم  درصد مطالعات مورد نظر، عوامل مؤثر بر 70ش از یب د  یکـپ ـذکور را   یت شـهر یریـم  مطالعـه در زمـان انجـام   م

  .اندد کردهیکرده و وجود آن را تائ ییخود شناسا

ـد   ـهر  یت یریعوامل موثر بر م ـه ش  نیتـر  مهـم ، یکپارچ

ـه یبه همراه  تهرانشده در اداره شهر  ییشناسا یهاشمشکالت و چال د ن محققـان دسـته  یـ ا یهـا افت ـات  . شـدند  یبـن مطالع

ـد  ربـط  یذ یاز عناصر سازمان یناششتر پژوهشگران به مشکالت یدهد که بینشان م هر یریدر م ـهردار  خصوصـاً  یت ـش  یش

وارد . اند داشتهگر اشاره یکدیناصر با ن عیشهر و نحوه تعامل ا یو شورا ـا    یـم ون شـرح وظ هردار یـ ف و اختیـچ هـا،  یارات ـش

صم ـهر یریمـد  یاسـ یدر محدوده شـهرها، عـدم قـدرت و تـوان س     یرنده و مجریگمیتعدد عناصر ت درت و   یت ش ، تمرکـز ـق

وارد یـ ف و اختیخصوصاً در شرح وظا یمتعدد قانون یهایپوشانو هم خألها، وجود یدر دولت مرکز یریگمیتصم  یارات، ـم

ـهردار یض و طویر عریها مرتبط بود نظیشهردار یط درونیکه به مح ـدم تـوان کارشناسـ    یل بودن ساختار ش ـا، ع  یکـاف  یه

ـو    یورو بهـره  یکارا، عدم یپرسنل شهردار ود س  یشـهردار  یدر ارائـه خـدمات از س ـدم وـج نجش و ارز  ی، ع ـتم ـس  یابیـ س

ه برخـ   یکه به طور خالصـه و نمونـه مـ    تن دسیاز ا یگریتعدد دها و موارد میعملکرد مناسب در شهردار ـوان ـب ن یـ از ا یت

  .موارد اشاره نمود
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ـد   � ـعف و ناکارآم ــز و سـازمان    یت شــهریریســتم مـد یس یض ت  یهــاشـامل تعـدد مراک ـم دـس ــهیریـ گمیانــدرکار در تص ـ ر، برنام ــه خـدمات و عــدم   یزی و ارائ

 )1380،یورائن(موجود  یتوسعه شهر یهامهها و برناطرح یدر اجرا ی، ناکارآمدها آن یهماهنگ

انون  یصـر  � ـا  یشــهردارح نبــودن ـق ــون  یی، عــدم پاسـخگو ه  یجــاد شـده در جوامــع شــهر  یتحـوالت ا ن قـانون بــا  یــو عــدم تناسـب ا  یآن بــه مشـکالت کن

 )1377،یمیابراه(

ـائل و مشـکالت مح   � ض سـاختا     یریـ گمینظـام تصـم  ) ط و خـارج یاز محـ  یناشـ ( یطـ یمس ار ـامل تـع م  یاسـ یر سشــهر تهـران ش ــودن  یریـ گمیتـص ؛ متعـارض ب

ــف در شــهر تهــران   یعملکــرد نهادهــا ــهازو(مختل ــس و  رتخان ــا، مجل ــوا ؛...)ه ــوان یتنــاقض روح و محت ــکالت شــهر یق ــا مش ــائل و ین در رابطــه ب ؛ مس

م        یریـ گمینظام تصم یمشکالت درون وع تـص ر و تـن ـدان و ناهمـاهنگ     یریـ گمیشـهر تهـران شـامل تعـدد عناـص بـه   ید و دسترسـ یـ در تول یدر شـهر تهـران؛ فق

ـا هیـ شهر تهران؛ عـدم وجـود ال   یهاد برنامهیتول یاطالعات الزم برا ـه   یه ـ رمتشـکل برنام ـد   یزی ام م ـتوانه     یت شـهر یریدر نـظ ـدم وجـود پش ا تهـران؛ ع  یـه

ـرا  ی؛ عدم هماهنگیتوسعه شهر یهابرنامه یاجرائ ا برنامـه  یدر اج هر  یـه د  منطقـه ؛ متنـاقض بـودن   یـش ا  یبـن ـم  موجـود؛ ت  یـه ـز تص  یناشـ  یریـ گمیمرک

 )1373،فر یزاهد( یشهر یهابرنامه یجهت اجرا یمتخصص کاف یستم متمرکز کالن کشور؛ عدم وجود کادر فنیاز س

  

  یکپارچه شهریت یریموثر بر تحقق مد یرهایمتغها بر اساس پژوهش یجه بازخوانینت -4جدول 
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1  

  

ریریستم مدیس یطراح شه ا یت  ب شهره   یمناس

انیا   ر
� � � � � � �     

2  

 

صمیتحل ام ت ان یریگمیل نظ ر ررس ،در شهر ته   یب

داتمرکز  یریپذ امکان  یریگمیدر تصم ییز
� � � �   � � �   

نظام نویتدو 3 مدین  ریرین   � � � �         � یت شه

4  

 

مدیظان ویتدو ریریف    با هدف توسعه یت شه

آن به یاخت ات  نبه هیکلار اج ر یه ات شه  یخدم
�         � �   � 

5  

 

ریرینحوه ارتباط مد یطراح شه ابا دستگاه یت   یها و نهاده

نفیبخش خصص ی، ص  یو ت
� �   �   � �     

  

6  

ایر تکویل سیتحل یبررس ان یا یمحل ین نهاده ران در دور

و ائه الگ ب یمعاصر و ار   مناس
� � � �   � �     

ر یسنجامکان 7 ا گذ جدیوظا یوا ارد به یف   �   � � � � � � � ها یشهرد

8 

وابط ساختار حاکمییتب رین ر قدرت شه ا یت و    ب

را یابیسازمان تالش ب ه( لمد یطراح یفضا،  ون منطقه  نم

 )یشهرکالن

� � � � � � �   � 

9  
ر ازنگ شهریت و مالیریدر نظام مد یساختار یطرح ب  یه 

شهر تهران   کالن 
� � � � � � � � � 

ات مجموعهیریمد منظا یطراح  10 ر یه ور یشه  � � � � � � � � �  کش

11  
ریت یریتحقق مد یسنجامکان ارچه شه سطح  یکپ در 

دیریگمیتصم ونه مور تهران ی؛ نم   شهر 
� � � � � � � � � 

ار مد  12 ریت یریاستقر شه چه   � � � �   � �  تیکرد قابلیبا رو یکپار
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 )1373،فر یزاهد( یشهر یهایریگمینفوذ در تصمینفع و ذیذ یهاعملکرد مسئوالن؛ وجود افراد و گروه یابیبه ارز یتوجهیب �

ـدم وجـود    � ــل ینظــام «ع ـ   د( »کپارچـه و کام ــه محل ـه بـا جامع ـ ی، کالبــد و محـ یر رابط وزه  یو دولتـ  یمـدن -یخصوصــ یهـا کلشــو ت یط محل  یهــاواقــع در ـح

ـ  یمحل یهادستگاه یت موازیفعال) یمحل ـا یو تعارض ب ه دل  یـی اجرا ین نهاده ـ ـب ن نبـودن دق  ی ر    طـه یحق یـ ل روـش ـترش   یـ ک و میـ عمـل ـه  طـه یحل بـه گس

 )1380،بافیقال(ک یکار هر 

ـط نهادهـا  کنواخـت ت یکامـل و   یپوشش فضـا  مو عد ییتفرق، واگرا � ـد  -ییفضـا  یهـا ک از پهنـه یـ هـر  ت یـ ن، تبعیت سـرزم یریمـد  یوس ا  یکالب  یو قلمروـه

ـ ا یتیریمـد  اطق  ی ه از ن مـن ـد  یهـا و مـد  هـا، سـازمان  برناـم اهنگ  وجـود حـداقل   ران مسـتقل بـوده و  یران مجـزا و م ـ  یهـم ـاظ قـانون     هـا  آنن یب ه لح و چـه   یچـه ـب

 )1383 ،انیکاظم( ییضمانت اجرا

  

ود یل میس مربوطه تحلیرتج ماین مرحله نتایدر ا:  ؤال در پاسـخ بـه   . ـش ـرح   ـس مط

ات تعر یـ در غالـب ا ه تـوان گفـت کـ   یبه چه معناست مـ  یکپارچه شهریت یرید پژوهشگران مدیشده که از د ف یـ ن مطالـع

هر  یت یریگر مدید یانیبه ب. ان نشده استیب یکپارچه شهریت یریاز مد یروشن و مشترک ـوان مفهـوم    یکپارچـه ـش ـه عن  یب

ه بعضـ     یت شـهر یریبا توجه به مشـکالت مـد  . مطرح شده است یت ناهماهنگ شهریریمقابل مد در از  یدر کشـور مـا ـک

د  یو مـال  یاسـ یس وعدم اسـتقالل  یمرکزر تمرکز قدرت در دولت ینظ ها آن هر یریـم ـته دارد و   ییهـا شـه یر، یت ـش در گذش

د  یش از گـام برداشـتن در راسـتا   یدهد که پـ یا نشان میدر دن یت شهریریمد یهانمونه یبررس ، یکپارچـه شـهر  یت یریـم

ل  یـ عـه ا از آنجـا کـه مجمو   یاست ول یضرور ین معضالتی، حل چنیت شهریریو موفق عمل کردن مد کارا یبرا ن عواـم

ت حـل ا    یت شهریریتفرق در عملکرد مدمنجر به  ـده اـس در  یشـنهادات یز بـه عنـوان پ  یـ ن معضـالت ن یـ در وضع موجود ش

ـر  مهمها با اشاره به پژوهش یتمام .مطرح شده است یکپارچه شهریت یریمد یراستا ـا چـالش  نیت ـا  یه شـده در   ییشناس

ارچگ یها و عـدم  یها، ناهماهنگن افتراقیغلبه بر ا یرا برا ییهاحل موجود، راه یت شهریریستم مدیس ه داده  یکـپ ا اراـئ -ـه
ــبر. انــد ــیمز و 1377،یمــیابراه( اهــاز پــژوهش یخ ــدمات   و 1380،بــافیقال و 1383،انیــکاظم و 1374،ین ــرکت خ ش

ـد یـ و  یت واحد شهریریبه مد یبا نگاه) 1390،ریو دب 1385،انیرانیا ه   یت یریا م ـه در منطـق الن کپارچ ه ارائـه  بـ ، یشـهر  ـک

ـه یو  کاراترتر، هماهنگ یتیریاستقرار مد یبرا یشنهادیپ ییهاها و گاممدل ـع    یتـر شـهر  کپارچ ود  ینسـبت بـه وض ت موـج

ده تمـام  یپ یاند اما الگومبادرت کرده د  ربـط  یذنهـاد   25اعـم از   یت شـهر یریمـد  ربـط  یذعناصـر   یشنهاد ـش ت یریدر ـم

ـط  یذ یر نهادهـا یف از سایوظا یانتقال برخ یبرا ینهادشین حالت پیرد و در بهتریگیرا در بر نم یشهر -یبـه شـهردار   رب
ت  نیتر مهم البته. اندها بوده ـه در صـورت عـدم رفـع       ینیادیاما بن یئابتدا یهاچالش ن امر،یاعل ا  آنهسـتند ک ر گونـه    ـه ـه

  . با شکست مواجه خواهد شد یکپارچه شهریت یریاقدام در جهت تحقق مد

اهنگ    ییبه منظور شناسامحققان  70دهه  یدر ابتدا     ـا یعوامل مـوثر بـر ناهـم ـا   یت شـهر یریمـد  یه بـه   یلیچنـدان تم

ـر بـه عـدم     یموجـود در شـهر مـ    یتیکه به ساختار نظام حاکم ییهاهیرو یبررس ارچگ یپـردازد و منج ـوند  یمـ  یاسـ یس یکـپ ش

ال  ییات، توانـا ن و مقرریر قوانینظ یموضوعات یعنیند ین فرایا یشتر به محتوایاند، و بنداشته ـواع   هـا  یشـهردار  یـم ـود ان ، وج

ـوع مـ  یـ علـت ا . و تعدد نهادها توجه داشتند یا ارتباطیو  یاطالعات یهاستمیر سینظ ازین مورد یهارساختیز توانـد  ین موض

صم ها تیفعالاز  یاریبر بس یاسیه انداختن بار سیل سایبه دل ل دولـت بـه متمرکـز    یـ ، و تمایت شـهر یریمد یهایریگمیو ت
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ـه یزمن ادعا به واسـطه تعـداد کـم مطالعـات موجـود در      یا. نگاه داشتن قدرت در مرکز باشد ی حکمروا ن اسـت  ی، قـدرت و س ـی

اختار درونـ   یشنهادات به مواردیشتر پیب. شودید میتائ یشهر ت شـناختن  یهـا، بـه رسـم   یشـهردار  یچون اصالح و بهبود ـس

و  یت شهریریمد یتیریمد/یسازمان رده درت و ان یو تـف وان    یـ ف و اختیتقـال وظـا  ض ـق ـالح ـق ن و یارات از دولـت بـه آن، اص

ـد چـالش  یکه ب طور همانکه . اندشهر اشاره کرده یو شورا ی، شهرداریمقررات شهر  یت شـهر یریمـد  یاساسـ  یهـا ان ش

 .ا نبودن هستندیکپارچه بودن یدر وضع موجود فارغ از 

ر    نیتر مهم گران بـرا   ابعـاد مـورد نـظ د یـ و تفک یمعرفـ  یپژوهـش ت یریک ـم

ر ا   یبـرا  هـا  آنشنهادات مشـترک  یر متفرق و پیت ناهماهنگ و غیریاز مد یکپارچه شهری  ین عوامـل در راسـتا  یـ غلبـه ـب

ده اسـت  یـ م و بیترسـ  1 نموداردر قالب در تهران  یکپارچه شهریت یریتحقق مدو  یت شهریریبهبود مد  نیتـر  مهـم  .ان ـش

  :هستند یبندقالب سه محور عمده قابل دسته در یکپارچگیا عدم یو  یکپارچگیبر  ذاررگیتأثن عوامل یا

 .ها آن انیم روابطارات و یف و اختی، شرح وظایشهر تیریمد یالتیتشک و یسازمان عناصرعوامل مرتبط با  )1

 یگذار استیسع قدرت خصوصاً در بحث یو نحوه توز یمحل و یمل سطح در قدرت روابط و نظام با مرتبط عوامل  )2

د  یمـال  ین و مقـررات، توانمنـد  یاعم از قـوان ( یکپارچه شهریت یریتحقق مد یبرا ازین مورد امکانات و بسترها )3 ت یریـم

  )... و ICT یهارساختی، زیشهر

امل زم  یکپارچه شهریت یریتحقق مد یمطرح شده برا یراهکارها نیتر مهم   ـه یـش ت دولـت،  یـ و حما یسـاز ن

ـط  یذ یر نهادهـا یبـا سـا   یان شهرداریشفاف مارات یف و اختیم وظایتقس ـهر  یو ذ رب ـوذ ش اظ نمـودن تمه  ینف  یداتیـ ، لـح

ـوان و وجاهـت س  یبه همراه افزا یدر مجموعه شهردار یو مال ی، کارشناسیچون ارتقاء توان فن  یشـورا  یاسـ یش قدرت و ت

  :است یبند دستهر قابل یدر قالب موارد ز یشهر یگذار استیسشهر در سطح 

ـز  حکومت از ییازد تمرکز 1 ـد  رده اسـتقالل  شـناختن  تیرسـم  بـه  و یمرک ازمان /یتیریم د  یـس هر  تیریـم ـله  در یـش  سلس

  ؛ یمحل سطح در کشور یتیحاکم/یادار مراتب

  ؛یتیحاکم فیوظا ای و هارساختیز نیتأم به مربوط فیوظا خصوصاً هایشهردار به دولت فیوظا یجیتدر یواگذار 2

   یشهردار اراتیاخت و فیوظا فیتعر باز و یشهر تیریمد مناسب یهامدل یریکارگ به 3 

 مشـارکت  و حضـور  بستر بهبود و یشهر کالن منطقه یشورا تا محله یشورا مختلف سطوح در شوراها تیفعال گسترش 4

  ؛یشهر تیریمد در یشهروند

  ؛یشهر یهایزیربرنامه و ها استیس کنندههماهنگ مرکز کی وجود بر دیتأک 5 

  ؛ یشهر کپارچهی تیریمد ازین مورد امکانات و ابستره اصالح 6 

ـدو   از نهـاد  نیـ ا یمال استقالل و یشهردار یمال توان بهبود ،ارتقاء 7 د  خـدمات  یابیـ ارز یاسـتانداردها  نیدولـت و ت  تیریـم

  و یشهر

  .آن یعموم اعالم و شهر تیریمد نظام و مسئوالن عملکرد منظم سنجش 8 



 

١٥ 
 

 

د   رگذاریتأث یرهایمتغ ییروند شناسا یبررس ر ـم هر  یت یریـب ه ـش ـق ا  شـنهادات ج یو ارائـه پ  یکپارـچ ت تحق ن مفهـوم از  یـ ـه

ـات خـود تنهـا بـه       یدهد که برخینشان م 1389ان سال یتا پا 1370 سال یابتدا ه از پژوهشگران کـه در مطالع ـارگ  ـب  یریک

ه بررسـ   یفیک یهاروش یریکارگ بهاند و با ش بسنده نکردهیمایپ و خصوصاً یکم یهاروش ـد تغ  یـب ت یرات و وضـع ییـ رون

ه  جهـت بهبـود آن   یحلو ارائه راه در تهران یت شهریریموجود مد ـز بـر پ   پرداخـت ـد از تمرک ـازمان   یان ـالحات س نهاد اص و  یـش

ـه ش یط اداره شهر و کشور پـ یدر مح یبه سمت اصالحات نهاد یساختار ـد  . انـد  رفت هر  یت یریهـدف م ه ـش ود   یکپارـچ بهـب

 یا فرمـ یـ ش از آنکـه شـکل و   یبـ  یکپارچـه شـهر  یت یریمـد  ن منظـر یااز  دار استیپا ییاشهروندان به گونه یزندگت یفیک

ر مشـروع   یمبتنـ  یو تعامل یشبکه ارتباط یباشد نوع ژهیو و خصوص به یساختار/یسازمان اد   یت شـهر یریت مـد یـب و اعتـم

و  ت شهریریر مدد ینفعان شهریه ذیضرورت مشارکت کلرش یپذو  آن یهایبه توانمند  یحکومـت مرکـز  /دولـت  یاز ـس

ـهر یریدر درون مد یتحوالت ساختار ین اعتماد، تنها از مجرایجاد و گسترش ایا. است د یـ ارتباطـات م  ،یت ش ت یریان ـم

ـالحات قـانون   یا حتـ یو  ربط یذ یهار دستگاهیو سا یشهر ـق نمـ   یاص ود یمحق ور    یق نهادسـاز یـ بلکـه از طر  ـش بـه منـظ

ـان و  یه ذیـ ان کلیـ ع آن در میـ و توزاز قدرت  ییتمرکززدا ران  کـنش نفع د    یشـهر  ـگ ـهروندان، ـم ، یت شـهر یریاعـم از ش

ود طـرح ا   . است یابیقابل دست ... و ها NGO، ی، بخش خصوصیحکومت مرکز/دولت ا وـج ن موضـوع در  یـ چه بسا که ـب

واد   یسطوح اول یبه تحقق آن در برخ یالزام قانون یطول دو دهه گذشته و حت سـوم و   یهـا برنامـه  137و  136ه در قالـب ـم

اختار   یبرنامه پنجم توسعه و انجام مطالعات متعدد و ارائه برخـ  یچهارم و حت در  یشـرفت ید، تـا بـه حـال پ   یـ جد یاشـکال ـس

ــس ازتنهــا ... و  ی، اطالعــاتیکی، تکنولــوژی، قــانونی، ســازمانیاصــالحات ســاختار .نــه حاصــل نشــده اســت ین زمیــا  پ

   .هستندموثر شهر تهران  کپارچهیت یریمددر  یبه منظور مشارکت حداکثر ین کنشگران شهریا یتوانمندساز

وراها از  یـ گسـترش فعال ق یـ از طر یط شـهر یدر محـ  یو توانمندساز ی، نهادسازیو فرهنگ یاصالحات نهادجه یدر نت ت ـش

ـد  یهـا تیـ ندها و فعالیت فرایش شفافیافزا ،سطوح محالت تهران به باال ـهر یریم ـخ  ،ت ش  یریپـذ تو مشـارک  ییگـو پاس

ـه یشناسـ ر جامعهینظ یدر موضوعات مرتبط شهر یو تخصص ییا حرفه یهاگسترش انجمن، یران شهریمد  یزیـ ر، برنام

ـرتبط و    یها، بخش خصوصـ ت دانشگاهیبا حما ... وست یط زی، محیشهر ت در یـ ن ظرفیـ ا یریکـارگ  بـه و متخصصـان م

ـهر  یمت، حکویدولت رانیمد در یجاد عزم و اعتقاد جدیت شهر، ایریمد ت  یو ش ـب ه ضـرورت واگـذار    نس اداره شـهر بـه    یـب

د   یاز ضـرور یـ نشیپـ  ... وهـا   NGOت یـ و فعال یمسـتقل شـهر   یها، گسترش رسانهآن یصاحبان اصل ق ـم ت یریتحـق

 .در تهران است یکپارچه شهری
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فراتلفینت – 1 نمودار  )نگارنده: منبع(. يکپارچه شهریت یریدر موضوع مد 80و  70ق مطالعات دهه یجه 
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ـدف توسـعه اخت    یت شـهر یریف مـد ین وظایتدو ).1377. (ن، محسیمیابراه .1 ـا ه ه  هیـ کلارات آن بـه  یـ ب  یهـا جنـب

 مسکن وزارت یو معمار یقات شهرسازی؛ مرکز مطالعات تحقیخدمات شهر

 .دانشگاه تهران. ینامه دکترانیپا. یت شهریبه حاکم یگذار از حکومت شهر .)1381. (ر، ناصپور برک .2

وم  . )1387( .، اکبریکار و، کلثوم یعباس و، فاطمه یثقف .3 ـر   یمبتنـ  ینـوآور  یسـاختار اسـتراتژ   یمـدل مفـه ده یآب  ـن

 کیت استراتژیریمد یالمللنین کنفرانس بیرائه شده در سوما ؛کیو تفکر استراتژ ینگار

ـعه   یدر کشـورها  هـا  ینـوآور و  ها یمشت شهر، خط یریمد). 1379. (یما، جیر جیشاب .1 ال توس ـه پرو . در ـح ز یـ ترجم

 .یشهر یزیشرکت پردازش و برنامه ر. یزاهد

هر یـ ت و مالیریدر نظـام مـد   یساختار یطرح بازنگر .)1385. (نایرانیشرکت خدمات ا .2 ـالن شـهر تهـران،     یه ـش ک

 شهر تهران یزیر نظر مرکز مطالعات و برنامه ریز

صمیتحل ).1373. (نی، محمد حسفر یزاهد .3 ذ امکـان  یدر شهر تهران، بررس یریگمیل نظام ت ـز   یریـپ ی زداتمرک  ـی

 ید بهشتیارشد؛ دانشگاه شه ینامه کارشناسانی؛ پایریگمیدر تصم

ـا رو  یکپارچه شهریت یریاستقرار مد .)1390. (ارضیر، علیدب .4 ه دکتـر  یـ ت، پایـ کـرد قابل یب ـه  یان ناـم د ی؛ دانشـگاه ش

 یبهشت

 .انتشارات آذرخش. مقدم یعارف اقوام ترجمه. یکرد انتقادی، رویشهر یهااستیس). 1387. (نن، آلیکاکر .5

د فصـلنامه  . یرج اسـد یترجمه ا. ن رشدیماش). 1385. (وکیتا، نیکاالو .6 ال پـنجم  . یت شـهر یریـم ماره  . ـس ص .18ـش

123. 

ـهر یری، فصلنامه مـد ها یشهردار اراتیاخت وف یوظا یمورد یررسب) 1379. (اهللابی، حبیخان طاهر .7 ، شـماره  یت ش

 67-53 صدوم، 

ا ت مجموعـه یریمد منظا یطراح .8 ات شـهر    ).1387. (رکشـو  یشـهر  یـه ـکده مطالـع تا  یپژوهش زارت و( ییو روـس

 )کشور

ـو یل سیتحل یبررس ).1380. (راقباف، محمدبیقال .9 ا یر تک  یران در دوران معاصـر و ارائـه الگـو   یـ ا یمحلـ  ین نهادـه

 ت مدرسی؛ تربینامه دکترانیمناسب، پا

ه  یـ ف جدیوظا یواگذار یسنجامکان .)1383. (دی، نوید رضوانیان، غالمرضا؛ سعیکاظم .10 هردار د ـب  ، جلـد اول هـا  یـش

 شورک یها یشهردار، انتشارات سازمان تا چهارم

د  یس یطراح ).1373. (اان، غالمرضیکاظم .11 ـتم ـم هر یریس ـه کارشناسـ  انیـ ران؛ پایـ ا یمناسـب شـهرها   یت ـش  ینام

 ید بهشتیارشد؛ دانشگاه شه
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ـازمان   يت و قـدرت شـهر  ین روابط ساختار حاکمییتب ).1383. (اان، غالمرضیکاظم .12 ـا س ـالش بـرا    یابیـ ب  يفضـا، ت

 ت مدرسی؛ دانشگاه تربيمه دکترناانیاپ ؛)يشهرمونه منطقه کالنن( لمد یطراح

ـا یک مجمع تشخیقات استراتژیمرکز تحق .13 ـدو  )1389. (مص نظ د  یارتقـاء جا  یکلـ  يهـا  اسـت یسن یت اه ـم ت یریـگ

 در تهران يت کارآمد شهریریتحقق مد ییسازوکار اجرا یکشور و طراح یتیریمد یاسیدر ساختار س يشهر

ـه    یدر ا يت شهریرین مدین نظام نویتدو .)1374( .، منوچهرینیمز .14 ـات برنام  يزیـ رران؛ وزارت کشـور؛ مرکـز مطالع

 هايسازمان شهردار

ـق مـد   یسنجامکان .)1388( .ده زهرهی، سینیرعابدیم .15 ـهر  یت یریتحق ـه ش ـم   يکپارچ ص طح ت نمونـه   يریـ گمیدر ـس

 یعالمه طباطبائارشد؛ دانشگاه  یان نامه کارشناسیشهر تهران، پا يمورد

رد حکمروا یم .16  يمجلــه جســتارها).1386. (نرایــآن در ا يریــگو ضــرورت شــکل ينظــر ی، مبــانيشــهر یــیزـگ

 16-8 صستم؛ ی؛ شماره نوزدهم و بيشهرساز

ـع تحقـق آن،    یـ حـذف   يهاو راه يت واحد شهریریطرح جامع مد ).1389. (نیالد، شمسیناظم .17 ـاهش آن موان ا ک

 شهر مشهد یاسالم يشورا يهامورد مطالعه شهر مشهد، مرکز پژوهش

ـه مـورد   یت یریبر اساس مد يمات شهریمناسب تقس يارائه الگو). 1382. (نی، حسیینوا .18 ـه؛ مطالع ـهد،   يکپارچ مش

 .ت مدرسیارشد، دانشگاه ترب یان نامه کارشناسیپا

؛ یو تخصصـ  ی، صـنف یبخشـ  يها و نهادهـا با دستگاه يشهر تیرینحوه ارتباط مد یطراح ).1380. (ری، امینورائ .19
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