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مد یریت یکپارچه شهری د ر ساماند هی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای میانی 
ایران؛ مورد  پژوهی: زنجان و همد ان

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.
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عبد  الرضا رکن الد ین افتخاری- عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ایران.

بیژن کلهرنیا- عضو هیات علمی گروه معماری د انشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران تهران، ایران.

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. 
شهری  مد یریت  ساختار  بررسی  با  است  د اشته  آن  بر  سعی  مقاله  این 
ایران )زنجان و همد ان( د ر ساماند هی سکونتگاه های  شهرهای میانی 
پژوهش  تحقیق  روش  بپرد ازد .  یکپارچه  مد یریت  نگرش  با  غیررسمی 
مید انی  و  اسناد ی  روش  از  استفاد ه  با  که  بود ه  پیمایشی- کمی  نوع  از 
شامل  پژوهش  آماری  جامعه  است.  پذیرفته  صورت  ها  د اد ه  گرد آوری 
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 18 سازمان، برای بخش مرد می 
620 نمونه و برای بخش خصوصی510 نمونه 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 
های  طرح  ناکارمد ی  نگرش  نوع  این  نتیجه  و  است  سنتی  کارکرد   و 
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.
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این مقاله حاصل کار نویسند ه مسئول مکاتبات، تحت رساله د کتری با موضوع: ارائه الگوی مد یریت یکپارچه شهری د ر ساماند هی اسکان غیر رسمی د ر شهرهای میانی ایران )زنجان و همد ان( می باشد .

Urban integrated management in arranging of Infor-
mal settlement in Iran moderate cities (Zanjan and 
Hamadan)

Integrated 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 arti-
cle is intended to scrutiny the management structure of the metro-
politan 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 mem-
bers 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 tis-
sues. 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 collabo-
rating institution (institutional synergy) as a precondition for im-
plementation 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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1- مقد مه
سال  پایان  د ر  جهان  جمعیت  آمار  آخرین  اساس  بر 
بینی ها  و پیش  نفر گذشته  میلیارد   از مرز 7   2011
این مقد ار به  تا سال 2050  این د ارد  که  از  حکایت 
9/3 میلیارد  نفر برسد . این د ر حالی است که جمعیت 
با  افزایش  همین  از  تناسب  به  نیز  جهان  شهری 
این گسترش  که  بود ه  د ر حال گسترش  زیاد   شد ت 
د ارا  را  بیشتری  توسعه شتاب  د ر کشورهای د ر حال 
آیند ه  که  د ارد   این  از  نشان  حاضر  آمار  باشد .  می 
شهرنشین  و  خورد ه  رقم  شهرها  د ر  جهان  جمعیت 
آخرین  طبق  است.  ناپذیر  گریز  امری  جوامع  شد ن 
آمار اعالم شد ه از سوی مرکز آمار ایران )مرکز آمار، 
نفوس و مسکن سال 1390(  اولیه سرشماری  نتایج 
که  باشد   می  د رصد    73 کشور  شهرنشین  جمعیت 
از 3 د رصد  رشد   با 5 سال گذشته بیش  د ر مقایسه 
یافته است. گسترش  ابعاد  شهرنشینی ضرورت تغییر 
نگرش د ر مد یریت شهری را ضروری ساخته است. 
نشان  شهری  مد یریت  رویکرد های  تاریخی  سیر 
سنتی  روشهای  از  شهری  مد یریت  که  د هد   می 
شد ه  منحصر  زورمد ارانه  و  د یوانساالرانه  پاتریمونال، 
د ر حکومت های شهری به سمت روشهای مشارکتی، 
نهاد ه  گام  د موکراتیک حکمروایانه  و  گرایانه  اجتماع 
است. این امر از آنجا ناشی می شود  که رویکرد های 
شهرنشینی  فزایند ه  مشکالت  با  مواجه  د ر  سنتی 
امروزین چون فقر، بیکاری، ترافیک، تراکم اخالقی، 
فضایی،  گسست  شهری،  جرایم  اجتماعی،  آسیبهای 
بد   نشینی،  حاشیه  طبقاتی،  و  د رآمد ی  شکاف 
مسکنی و غیره، کارآمد ی  خود  را از د ست د اد ه و از 
پاسخگویی، شفافیت، عد الت و انصاف الزم برخورد ار 
به  نگاه  نوع  تغییر  د ر  کار  چاره  اینرو  از  باشد .  نمی 
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 
جمعیت  د رصد   میزان  و  مقد ار  افزایش  مساله  است، 
شهرنشین نیست بلکه مساله اساسی مهاجرت اجباری 
 - )روستا  آن  مختلف  انواع  د ر  اختیاری  انتخاب  با 
شهری، بین شهری )از شهرهای کوچک به شهرهای 
به  که  است  غیره(  و  د رون شهری  بزرگ(،  و  میانی 
د ر  توسعه  و  ای  منطقه  ریزی  برنامه  ضعف  د لیل 
نقاط  از  جمعیت  جابجایی  و  تحرک  موجبات  مبد ا، 
توسعه نیافته )عمد تا روستاها و شهرهای کوچک( به 
میانی(  و شهرهای  )کالنشهرها  یافته  رشد   مقصد ی 
مد یریت  و  ریزی  برنامه  ضعف  و  نمود ه  فراهم  را 
وارد ه  جمعیت  به  پاسخگویی  د ر  مقصد   شهری 
موجبات راند ه شد ن جمعیت به حاشیه و شکل گیری 
است.  غیررسمی  اسکان  از  نمود ی  با  نشینی  حاشیه 
از این رو، چاره کار د ر مقیاس شهری این است که 
رویکرد های موجود  مد یریت شهری د ر نظام مد یریت 
و  کرد ه  اند ازی  پوست  خود ،  سنتی  ماهیت  از  کشور 
قالب  د ر  مد یریت شهری  نوین  رویکرد های  به  قد م 
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، 
توصیف،  این  با  نماید .  حل  یکپارچه  و  افزایانه  هم 
هد ف این پژوهش بررسی و ارزیابی مد یریت شهری 
مد یریت  های  بعد  شاخص  از  ایران  میانی  شهرهای 
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 
مد یریت  آیا  که  است  این  پژوهش  این  اساسی 
با  مواجه  د ر  ایران  میانی  شهرهای  شهری 
اسکان غیر رسمی منطبق بر اصول مد یریت 
نهاد های  بین  آیا  است؟  شهری  یکپارچه 
و  افزایی  هم  شهری  مد یریت  مختلف 
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تشریک مساعی نهاد ی وجود  د ارد ؟ آیا بکار 
الگوی مد یریت یکپارچه شهری می  بستن 
تواند  ساماند هی بافتهای اسکان غیر رسمی 
این  کاربست  برای  باشد ؟  د اشته  رابد نبال 
الگو جهت ساماند هی شرایط الزم چه می 
بنیان  باشد ؟ برای تبیین سواالت مزبور این فرض 
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 
یکپارچه  مد یریت  الگوهای  بر  نهاد ن  گام  و  رویکرد  
شهری است. از طرف د یگر شرط اصلی پیاد ه سازی 
ایران  میان  شهرهای  د ر  شهری  یکپارچه  مد یریت 
جهت ساماند هی اسکان غیر رسمی تشریک مساعی 
)عمومی،  شهری  مختلف  نهاد های  افزایی  هم  و 

د ولتی، خصوصی و مرد می( است.

2-چارچوب نظری
2-1-مد 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 
مفهوم  پید ایش  از  قبل   .)5 ص   ،1378 )حقیقی، 
می  استفاد ه  امور  اد اره  و  اد اره   از  بیشتر  مد یریت 
از  تر  د امنه  کم  و  محد ود تر   ای  وظیفه  که  کرد ند  
مد یریت د ارد  گذر از اد اره امور به مد یریت به معنای 
می  عملکرد   و  تئوری  جنبه  از  عمد ه  تغییر   ایجاد  
بعنوان  مد یریت  تئوری   .)8 )هیوز، 1377، ص  باشد  
د ر  که  است  محیطی  نگهد اری  و  طراحی  فرایند  
برای  کار  مجموعه  قالب  د ر  ها  گروه  و  انسانها  آن 
  (Chakrabart, 2001, هد افی خاص کار می کنند
ای  مجموعه  شهری  مد یریت  بین  این  د ر   p332).
است که  کارکرد هایی  و  فعالیتها، وظایف،  ابزارها،  از 
بتوانند   شهری  کارکرد های  تا  د هد   می  اطمینان  به 
شکل بگیرند . مد یریت شهری اطمینان می د هد  که 
مختلف،  افراد   ها،  گروه  برای  شهر  اساسی  خد مات 
شکل  مناسب  شیوه  به  عمومی  و  محلی  اجتماعات 

را  شهری  مد یریت   (Acioly,2003,p1-2). گیرد  
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 
های شهری  چالش  فزونی  و  مشکالت شهری  حل 
ترافیک،  ناامنی،  اجتماعی،  ناهنجاری  فقر،  همچون 
به  غیره   و  طبقاتی  شکاف  نشینی،  حاشیه  بیکاری، 
به  د اد ن  اهمیت  جهت  شهری  مد یریت  واژه  پسوند  
ضرورت یکپارچگی اضافه شد ه است. یکی از ایراد ات 
پر  انتقاد ی  نظریه  سنتی  شهری  مد یریت  اساسی 
مسئولیت بود ن د ولت و مد یریت شهری صرفا د ولتی 
وظایف  بتد ریج  د ولتها  بود   اعتقاد   این  بر  که  است 
مد یریت  جمله  از  جامعه  اد اره  زمینه  د ر  را  بیشتری 
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 
نتیجه  د ر  و  کرد ه  مواجه  تعارض  انواع  با  را  د ولتها 
اقتصاد ی،  بحران  عقالنیت،  بحران  بروز  به  منجر 
را سبب  مشروعیت  بحران  نهایتا  و  اجتماعی  بحران 
ساز خواهد  شد ؛(yann,2009:33)  بنابراین بد نبال 
مسائل و انتقاد ات مطرح شد ه اند یشه مد یریت شهری 
اند یشه های  کنار  د ر  تکثرگرایی  رویکرد   با  یکپارچه 
نوین برنامه ریزی و مد یریت شهری چند  د هه اخیر 
جامعه  مشارکتی،  ریزی  برنامه  پاید ار،  توسعه  مانند  
اجتماعی،  عد الت  جمعی،  خرد   شهروند ی،  مد نی، 
می  مطرح  شهری  مطلوب  حکمروایی  و  د موکراسی 
شود ؛ بطوری که سیاستهای برنامه ریزی و مد یریت 
از د هه 50 که رویکرد  سیستمی نمود   بویژه  شهری 
ساختاری  رویکرد    )1960( بعد ی  د هه  د ر  و  یافته 
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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با مطرح  پید ا می کند . د ر نهایت د ر د هه 70 و 80 
ریزی  برنامه  مشارکتی،  ریزی  برنامه  مفاهیم  شد ن 
مرد م محور، توسعه پاید ار شهری حکمروایی مطلوب 
از  منبعث  نیز که  یکپارچه شهری  الگوهای مد یریت 
نظام حکمروایی مطلوب شهری است، گسترش می 
الهام از حکمروایي  با  یابد . مد یریت یکپارچه شهری 
متنوعی  و  مختلف  پارامترهای  د ارای  شهري  خوب 
اظهار  مشارکت طلبی، حق  شفافیت،  کارآمد ی،  چون 
است  غیره  و  محوری  د انایی  انصاف،  همگانی،  نظر 
نهاد هاي مختلف  افزایي  با هم  که بصورت یکپارچه 
مسائل  و حل  بهبود  محیط شهري  به  اقد ام  شهري 
متعد د  شهري از جمله اسکان غیر رسمي مي نماید  
یکپارچه  مد یریت   .(Chakrabart,2001,p13)د ر 
اختیار  و  حاکمیت  تحت  نه  خرد تر  سازمان  شهری 
استقالل  با  البته  و  آن  با  هماهنگ  بلکه  شهر  مد یر 
عملکرد ی د ر ساختار اد اری شهر جای می گیرد . د ر 
این سیستم برعکس سیستم سنتی که انحصار قد رت 
یا  افراد   اختیار  د ر  را  و تصمیم سازی  تصمیم گیری 
گروهی خاص )عمد تا د ولت( قرار می د هد ، ذینفعان 
مشارکت  شهری  مد یریت  مراحل  همه  د ر  شهری 
د ر  مفهوم  این  هستند .  د خیل  آن  د ر  و  د اشته  فعال 
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 
این  تفاوت کاربست  د ارند  )کاظمیان،1390(.  د خالت 
شیوه مد یریت )بویژه د ر ساماند هی اسکان غیررسمی( 

با شیوه های پیشین )سنتی( د ر این است که: 
1- کنشگران د ر نظام سنتی محد ود  و عمد تا د ولتی، 
ترکیبی  و  زیاد   یکپارچه  مد یریت  سیستم  د ر  اما 

)مرد می، د ولتی، خصوصی و عمومی( هستند .
2- کارکرد  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.

3- ساختارهای د ر مد یریت شهری سنتی بروکراتیک 
و د ر سیستم مد یریت یکپارچه د موکراتیک و باز است.

اقتد ار طلب، عمود ی و   تعامل د ر سیستم سنتی   -4

و  افقی  پاسخگو،  یکپارچه  سیستم  د ر  و  انحصارگرا 
شفاف است.

مبتنی  مد یریت  سنتی  سیستم  د ر  قد رت  توزیع   -5
سیستم  د ر  و  قد رت  تعاد ل  عد م  و  د ولت  تسلط  بر 
باشد   می  قد رت  موازنه  و  آزاد ی  بر  مبتنی  یکپارچه 
)کاظمیان، 1383، ص 114 و همچنین، ر.ک: به جد ول 

شماره 1(.

2-2-شهرهای میانی و مد یریت 
سابقه بحث د ر مورد  شهرهای میانی به پیش از د هه 
اول  نیمه  برمی گرد د .(Filho,1986:515)  د ر   70
قرن 20 بویژه بعد  از د هه 1930 مطالعاتی 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، 
1381، ص 7(. از آنجا که مفهوم متوسط یا میانی د ر 
کشورهای مختلف متفاوت می باشد ، به همین د لیل 
خواند ه  میانی  شهر  که  آنچه  از  عمومی  د رک  برای 
رود   می  بکار  جمعیت  نسبی  اند ازه  معیار  شود ،  می 
این  تناسب  حد   راند ینلی   .)7 ص   ،1370 )امکچی، 
مقد ار را 100هزار تا باالتر )بد ون د ر نظر گرفتن شهر 

 (Rondinelli,1963:47). بزرگ( می د اند
با  شهرهایی  کشورها  سطح  د ر   UIA99 برنامه 
مقیاس  د ر  و  آن  از  کمتر  و  نفر  هزار   500 جمعیت 
شهر  بعنوان  نفر  میلیون   2 تا  هزار   20 بین  جهانی 
 (UIA,1991:2-1).  متوسط د ر نظر گرفته می شود
د ر فرانسه رقم مزبور 20 تا200 هزار نفر )ارجمند نیا، 
نفر  هزار  تا100   5 د رانگلستان  160(؛  ص   ،1368
؛(Congdon,1989:120) و د ر چین 20 تا50 هزار 
شهر  بعنوان   )74-42 ص   ،1373 مقد م،  )حامد   نفر 
متوسط  ژرژ شهرهای  پیر  میانی محسوب می شود . 
د ارای 50 تا 150هزار نفر می د اند  )فرید ،1373، ص 
492(. د ر ایران شهرهای با جمعیت  250 تا 500 هزار 
نفر بعنوان شهر میانی محسوب می شوند  )زبرد ست، 
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جد ول 1. تفاوت مد یریت سنتی با مد یریت یکپارچه شهری؛ ماخذ: برمن، 9731، ص401 برد اشت از کاظمیان، 3831، ص 411.

٥ 

 

ــار   )حكومت شهري( مديريت سنتي معيــــــ
  مقايسه

ــوين  ــديريت نـ ــي ( مـ ــه  -حكمروايـ يكپارچـ
  )شهري

عوامــل  داد محــدود مشــاركت كننــدگان،تعــ
عدم حضـور نهادهـاي    اجرايي اساساً دولتي،

  مردمي

  
  كنشگران

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

  محلي
عـدم همكـاري در    عدم شكل گيري مشاوره،

 گستردگي زيـاد  صورتبندي سياستها اجرايي،
 -عملكرد عمـدتا كالبـدي   موضوعات شهري،

  برنامه ريزي و اجراي فن گرا فيزيكي،

  
كاركرد ها  و 

  وظايف

 و صورتبندي آن، همكاري در اجراي سياستها انجام مشاوره،
 عملكرد مشاركت محور، گستردگي كم موضوعات سياسي،
  توجه به ساير ابعاد زندگي شهري

  
  غير مرزهاي بسته و انعطاف ناپذير،عضويت 

ــ،موازيكاري  عملكردبروكراتيك،ازماني،ســــ
  تخصيص منابع از باال

  
  ساختار

تعامل و هم  عضويت داوطلبانه و خوديار، مرزها بسيار باز،
تمايل به توزيع قدرت  عملكرد دموكراتيك،، افزايي سازماني

  و تمركز زدا

  رهبري پيوسته از باال اقتدار سلسله مراتبي و
برخوردهاي  متضاد،ميانكنش خصمانه و روابط 

  رقابت انحصاري  پنهانكاري، غيررسمي،

  قراردادهاي
  ميان كنش

توافق بر سر هنجارها تكنوكرتيك وروباط  مشاوره افقيو تحرك دورني،
 پاسخگويي نهادهاي شهري، شفافيت، بازبودن و مبتني بر همكاري،
رقابت پذيري فعال همه  اعتماد و معامله به مثل و، نقش نظارتي دولت

  نهادها
  آزادي عمل باالي دولت از جامعه

  تسلط و اقتدار دولتي
  عدم نفوذ گروههاي ذينفع

  عدم تعادل و همزيستي بين بازيگران

  
  

  توزيع قدرت

  آزادي عمل اندك دولت از جامعه
  تسلط پراكنده دولت

  تعادل و همزيستي بين بازيگران و منفعت طلبي چند جانبه
  هم افزا و همگرا

 
 

  

   

  

  

  

  

                       

  

 ) يكپارچه مديريت شهري(همگرا و هم افزا  مديريت شهري سنتي -واگرا و ناپارچه

  شهريكپارچهمديريت ي

  توزيع قدرت

  تمركز زدايي

  ظرفيت سازي

  توزيع متعادل منابع

  كاهش فقر ونابرابري

  ...زيست پذيري و

 رقابت پذير

 پاسخگو

 شفاف

 مشاركتي

 محلي گرا

 ..قانونمند و

  محتوايي

  چرايي عملكرد نوع عملكرد

 رويه اي

 ابزارها روابط  عناصر

  حاكميتي

  فضايي

  عملكردي

 اهمگر

  قانونمند

 يكپارچه

 سازماني

  مشاركت

 ارزيابي

نمود ار 1. مختصات رویه ای و محتوایی مد یریت یکپارچه شهری؛ ماخذ: نگارند گان، 1931.
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1383، ص 10(. با 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 
جهانی  حتی  و  ملی  عملکرد ی  مقیاس  د ارای  )که 
است( عمد تا د ارای مقیاس منطقه ای بود ه و بیشتر 
حوزه پیرامون خود  )عمد تا روستاها( را د ر برمی گیرد . 
شهری،  مد یریت  و  اند ازه  د ر خصوص  وجود   این  با 
اد عاست که تخریب  این  بر  نظام های سیاسی اخیر 
شهرها بیشتر از آنکه نتیجه رشد  جمعیت باشد  پیامد  
ضعف مد یریتی است. شهرد اریها و حکومتهای محلی 
را  ساکنان شهر  نیاز  مورد   نیستند  خد مات  قاد ر  که  
فراهم سازند ، خود  منشا مشکل هستند . این د رست 
که پاره ای از شهرها نسبت به توان خود  بیش از حد  
از  این شهرهای بیش  از  اما برخی  باشند   بزرگ می 
حد  بزرگ، بسیار کوچکند . می شود  از شهرهایی نام 
از حد   با 100 تا200 هزار نفر جمعیت بیش  برد  که 
بزرگ باشند ، د ر حالیکه ابر شهرهایی نیز وجود  د ارند  
و  هستند   کنترل  تحت  د قیقا  مد یریتی  لحاظ  از  که 
بیش از حد  بزرگ نمی باشند  زیرا که مد یریت مناسب 
می تواند  د ائما منحنی سود  و هزینه های شهری را 
را د چار د گرگونی  بهینه شهر  اند ازه  تغییر و د ر واقع 
کند . لذا مفهوم اند ازه بهینه شهر زیاد  کاربرد ی نیست 
بلکه انچه اهمیت د ارد  اند ازه شهر نیست بلکه مسئله 
مد یریت  اصلی  وظیفه  واقع  د ر  است.  آن  مد یریت 
باال و  به سمت  شهری همانا جابجایی منحنی سود  
)زبرد ست،  باشد   می  پایین  سمت  به  هزینه  منحنی 
1383، ص 178(. با این حال همانطور که ذکر شد  
بین  توسعه  گرهگاهی  نقطه  بعنوان  میانی  شهرهای 
شهرهای کوچک و روستاها و شهرهای بزرگ کشور 
می باشد . د ر تعیین نقاط مناسب برای ورود  به شبکه 
موقعیت  ترین  مطلوب  از  میانی  شهرهای  مد یریت، 
گروه  این   .(Schimitt,2000,22) برخورد ارند  
و  جمعیتی  نظر  از  آنها  اند ازه  به  توجه  با  شهرها  از 
مرکزیتی که نسبت به حوزه تحت پوشش خود  د ارند ، 

د فاتر، شعبات، سازمانها و  از جمله  الزامات  مجموعه 
را د ر خود  می  انتظامی  موسسات سیاسی -اد اری و 
مد ار  د ر  قرارگیری  بر  عالوه  ترتیب  بد ین  پذیرند . 
نظام مد یریت شهری، حوزه نفوذ خود  را نیز به شبکه 

مد یریت سرزمین پیوند  می د هد . 

و  ایران  میانی  شهرهای  2-3-مد یریت 
اسکان غیر رسمی

های  شهر  برای  شد ه  ذکر  های  قابلیت  وجود   با 
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 
شبه  و  د ولتی  بخش  تمرکز  با  پارچه  چند   بصورت 
د ولتی بر تمام شهرهای کشور نیز حاکم شد ه است. 
با  ایران  میانی  شهرهای  شهری  مد یریت  تفاوتهای 
شهرهای کوچک و کالنشهرهای آن د ر جد ول شماره 

2 آمد ه است.
 سیاست مد یریت شهری مد اخله د ر اسکان غیررسمی 
آن  شهرهای  سایر  مانند   به  ایران  میانی  شهرهای 
قالب  د ر  گرایی  اجتماع  رویکرد   از  برگرفته  سیاست 
با  همزمان  بطوریکه  است؛  توانمند سازی  راهبرد  
تشکیل ستاد  توانمند سازی د ر سال  1383 د ر سطح 
تر  پایین  سطوح  د ر  مد یریتی  ساختار  به  نیاز  ملی 
احساس شد  که نتیجه آن تشکیل ستاد  توانمند  سازی 
استان و شهرستان با ترکیبی از سازمانها و نهاد های 
بخش  مد یریت  بجز  )البته  شهری  مد یریت  مختلف 
مرد می و خصوصی( بود . تشکیل ستاد  توانمند سازی 
برای  شهرستانی  ستاد   و  استان  مرکز  برای  استانی 
سایر شهرهای استان )با اولویت شهرهای باالی100 
اقد امات مد یریت د ر سطح کالن  از جمله  نفر(  هزار 
ملی و تسری آن به سطوح پایین تر شهری از جمله 
مد یریت  ساختار  بنابراین  باشد .  می  میانی  شهرهای 
شهری د ر شهرهای میانی د ر حال حاضر د ر مواجه 
با اسکان غیر رسمی عالوه بر اقد امات مقطعی چون 
توانمند سازی  ستاد   ساختار  با  عمد تا  خد مات  تامین 
مد یریت  نیاز  احساس  با  بطوریکه  شود   می  شناخته 
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حوزه نفوذ خود را نيز  دار نظام مديريت شهري،بدين ترتيب عالوه بر قرارگيري در م .و انتظامي را در خود مي پذيرند
   .به شبكه مديريت سرزمين پيوند مي دهد

  
  مديريت شهرهاي مياني ايران و اسكان غير رسمي-2-3

مديريت كالن  ازمديريت شهري شهرهاي مياني ايران متاثر  با وجود قابليت هاي ذكر شده براي شهر هاي مياني،
با  چند پارچه ت برنامه ريزي متمركز  و واگرا در كشور الگوي مديريتي بصورتكشوري است كه با توجه به حاكمي

تفاوتهاي مديريت شهري شهرهاي  .كشور نيز حاكم شده استشبه دولتي بر تمام شهرهاي  تمركز بخش دولتي و
  .آمده است 2جدول شماره  آن دركالنشهرهاي  شهرهاي كوچك و بامياني ايران 

  
  

  شهرهاي كوچك در ايرانو  ه مديريت شهري شهرهاي مياني،كالنشهرها،مقايس. 2جدول 
  شهركوچك  مياني شهر  كالن شهر  شاخص

 -عمدتا بخش دولتي  زياد  تعدد نهادي
 عمومي

عمدتا بخش دولتي و عمومي وابسته به 
 دولت

  بسيار ناكافي  ناكافي  مناسب  توان جذب منابع

  بسيار ناكافي  ناكافي  مناسب  تخصيص منابع

  شهري-بخشي  ناحيه اي-منطقه اي  ملي  مرو نفوذ در سرزمينقل

  شهري  ناحيه اي-منطقه اي  فراملي-ملي  حوزه عملكردي

  خيلي زياد  زياد  نسبي  وابستگي به حكومت

  وابسته با دولت  وابسته به دولت  نسبي  استقالل عملكردي

  دولتوابسته به   وابسته به دولت  دولت - وابسته به بخش عمومي  نفوذ بخش خصوصي

  وابسته به دولت  وابسته به دولت  نسبتا مناسب  نفوذ بخش عمومي

  خيلي زياد  زياد  نسبي  نفوذ بخش دولتي

  خيلي كم  كم  نسبي  نفوذ بخش مردمي

  بخش دولتي و عمومي وابسته به دولت  دولتي-بخش عمومي  دولتي-بخش عمومي  نظام تصميم گيري شهري

 -لتيدو -عمدتا بخش عمومي  عناصر مديريت شهري
 خصوصي

  دولتي  عمدتادولتي و عمومي

  تمايل به همگرايي  ناهم افز -واگرا  ناهم افزا-موازي -واگرا  روابط بين عناصر

جد ول 2. مقایسه مد یریت شهری شهرهای میانی،کالنشهرها، و شهرهای کوچک د ر ایران

۹ 

 

ط ابالغ ياو براي مطالعه به مشاور داراي شررا بررسي ضرورت تهيه طرح مداخله در سكونتگاههاي غير رسمي شهر 
. )3شماره  نمودار :ك.ر( مي نمايد

 
 1391گان، طالعات نگارندم: اخذم ،ساختار ستاد توانمندسازي و مديريت مداخله در شهرهاي مياني .3 نمودار

 

 
 
 
 
 
 
 

                     
                            

روش شناسي پژوهش -3
بصورت اسنادي  مورد نياز كمي بوده كه گردآوري داده هايروش تحقيق در اين پژوهش مبتني بر روش پيمايشي- 

ديريت يكپارچه با مطالعات كتابخانه اي در روش اسنادي چارچوب نظري مديريت شهري و م .و ميداني بوده است
با توجه به  در نتيجه .شرح داده شده و شاخص هاي اين مديريت جهت ساماندهي اسكان غيررسمي حاصل شد

ساكنان ( سه مولفه ظرفيت و توانايي جامعه محلي )1 نمودار شماره(مختصات رويه اي و محتوايي مديريت يكپارچه 
بات نهادي و تشريك مساعي نهادي بعنوان مولفه هاي اصلي سنجش مديريت ظرفيت و ترتي )اسكان غيررسمي

شاخص براي  10مولفه هاي مورد نظر خرد شده و شاخص ها حاصل شد كه در نتيجه آن . يكپارچه لحاظ شد
شاخص ها تبديل به نماگرهاي مختلف و سپس نماگرها تبديل به گويه ها شده و نتايج  ؛سنجش مولفه ها بدست آمد

با توجه به مختصات رويه اي و محتوايي سعي بر آن بوده است كه عناصر ذكر شده  .شد قالب پرسش نامه تدويندر 
مولفه ها و شاخص ها و ، 3جدول شماره  .شاخص ها و نماگرها سنجيده شود در اين مختصات در قالب مولفه ها،

داني با توجه به شاخص هاي مديريت روش مي در .نماگرهاي مديريت يكپارچه بكاربسته شده را نشان مي دهد
نفر از صاحبنظران مديريت شهري و  25آنها به حدود ) روايي( يكپارچه نماگرها مورد نظر تهيه و جهت اعتبار سنجي

نتيجتا از حاصل نظرات صاحبنظران گويه هاي مديريت يكپارچه تهيه و بصورت . اسكان غير رسمي كشور داده شد
مديريت ( ه به شاخص ها و نماگرهاي مورد نظر براي سه بخش اعضاي ستاد توانمندسازيبا توج. آمد پرسش نامه در

حجم  .پرسش نامه ميداني تكميل شد) بخش خصوصي ، نهادهاي مردمي،)شهرداري و شوراي شهر( دولتي و عمومي
ساكنين محالت (بخش مردمي  سازمان، 2مديريت عمومي  سازمان براي هر شهر، 16نمونه براي مديريت دولتي 

نمونه با  510نمونه، و فعاالن اقتصادي محالت اسكان غير رسمي بعنوان بخش خصوصي  620)اسكان غير رسمي 

 فرمانداري تاندارياس

مسكن 

 

 شهرداري

آب،برق،گاز،مخابرات،نيروي انتظامي،بهزيستي،كميته امداد،ثبت اسناد،دادگستري،محيط :مانند(نهاد هاي خدمات رسان

 ...زيست،آموزش  و پرورش،فني وحرفه اي،علوم پزشكي،اداره تعاون وكار و

 رئيس ستاد

 دبير ستاد

 رئيس ستاد

 دبير ستاد

 شهرمركزي  استان  تانمراكز شهري غير از مركز اس 

نمود ار 3. ساختار ستاد  توانمند سازی و مد یریت مد اخله د ر شهرهای میانی، ماخذ: مطالعات نگارند گان، 1931
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شهری به تهیه طرح توانمند سازی، موضوع به شرکت 
و  کشور  شهری  بهسازی  و  عمران  تخصصی  ماد ر 
شرکت  این  د ر  مستقر  توانمند سازی  ستاد   د بیرخانه 
د ر  مد اخله  طرح  تهیه  ضرورت  د رخواست  و  اعالن 
برای  و  بررسی  را  شهر  رسمی  غیر  سکونتگاههای 
مطالعه به مشاور د ارای شرایط ابالغ می نماید  )ر.ک: 

نمود ار شماره 3(.

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

١٠ 

 

  .نگارندگان: ؛ ماخذمولفه هاي و شاخص هاي پژوهش .3جدول 
 نماگرها )معيار(شاخص مولفه

ــازي  ظرفيـــــت نهادســـ
ــكيل و( ــترش  تشــ گســ

  )نهاهاي مردمي

در بافتهـــــاي اســـــكان 
  غيررسمي 

سرمايه محلي سكونتگاه 
  هاي غيررسمي 

  سكونتگاه هاي غيررسمي رميزان تجربه محلي در نهادسازي د
  سكونتگاه هاي غيررسمي ميزان نهاد داير در حال حاضر در
  سكونتگاه هاي غيررسميوجود افراد متخصص محلي در

 سكونتگاه هاي غيررسميميزان مهارتهاي موجود در

  ظرفيت

  پذيرش ساكنان 

  سكونتگاه هاي غيررسمي

 ادسازي ميزان تمايل ساكنان اسكان غيررسمي به نه
 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

  ان در نهادسازي بافتهاي سكونتگاه غيررسميميزان مشاركت ساكن
  مقدار نفوذ ساكنان اسكان غيررسمي در نهادهاي مديريت شهري در حال حاضر

  بافت  اسكان غيررسمي )همبستگي جمعي ساكنان(محركهاي اجتماعي همبستگي اجتماعي

مشاركت نهادي و تشريك 
هم افزايي ( مساعي نهادي

) عمومي -دولتي( نهادي
مواجه بافتهاي اسكان  در

  غيررسمي

  سرمايه اجتماعي

  درون نهادي

  ميزان اعتماد درون نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي
  ميزان مشاركت درون نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي
  ميزان اگاهي و اطالع نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي

  ي در مواجه با بافت  اسكان غيررسميانسجام و توان جمعي نهاد
  سرمايه اجتماعي

  ميان نهادي

  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
 جه با بافت  اسكان غيررسميتعامل ميان نهادي در موا

ترتيبات نهادي  -ظرفيت 
  در مواجه

  اسكان غيررسمي 

 - دولتي( توانايي نهادي
مداخله در ) عمومي

  بافتهاي اسكان غيررسمي

  منابع نهادي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي
  رسميت نهادي در مديريت شهري در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي

  ريزي راهبردي نهادي مداخله در مواجه با بافت  اسكان غيررسميداشتن برنامه
 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
ايي قوانين رسمي در خوان

  اسكان غيررسمي
  مقررات در مواجه با بافت  اسكان غيررسميشفاف بودن قوانين و

  عدم تعدد قوانين و مقررات در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي
  همپوشاني قوانين و مقررات در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي

  بستر قانوني

  الزم

  مقررات ملي مداخله با شرايط محلي سكونتگاه غيررسميانين وتناسب قو
  اختيار نهادها در تدوين مقررات جهت مداخله در سكونتگاه غيررسمي

  ميزان الزام قانوني در تشريك مساعي نهادها در مواجه با اسكان غيررسمي 
م سازي در مواجه با بافت  اسكان ذينفوذان در فرايند تصميم گيري و تصميحضور ذينفعان و  حضور نهادي 

  حضور نهادهاي محلي سكونتگاه هاي غيررسمي در فرايند تقسيم قدرت شهري 
  ارتباط و تعامل نهادي با نهادهاي ملي در مواجه با بافت  اسكان غيررسمي

  
  محدوده مورد مطالعه-4

شهر  .همدان مي باشد ه موردي شهرهاي زنجان ومحدوده مورد مطالعه اين پژوهش شهرهاي مياني كشور با نمون
هزار  70هزار نفر بعنوان مركز سياسي استان زنجان داراي  400زنجان يكي از شهرهاي شمالغربي كشور با جمعيت 

جد ول 3. مولفه های و شاخص های پژوهش؛ ماخذ: نگارند گان.
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غیررسمی حاصل شد . د ر نتیجه با توجه به مختصات 
رویه ای و محتوایی مد یریت یکپارچه )نمود ار شماره 
1( سه مولفه ظرفیت و توانایی جامعه محلی )ساکنان 
و  نهاد ی  ترتیبات  و  ظرفیت  غیررسمی(  اسکان 
اصلی  های  مولفه  بعنوان  نهاد ی  مساعی  تشریک 
های  مولفه  شد .  لحاظ  یکپارچه  مد یریت  سنجش 
مورد  نظر خرد  شد ه و شاخص ها حاصل شد  که د ر 
نتیجه آن 10 شاخص برای سنجش مولفه ها بد ست 
آمد ؛ شاخص ها تبد یل به نماگرهای مختلف و سپس 
قالب  د ر  نتایج  و  شد ه  ها  گویه  به  تبد یل  نماگرها 
رویه  مختصات  به  توجه  با  شد .  تد وین  نامه  پرسش 
ای و محتوایی سعی بر آن بود ه است که عناصر ذکر 
شاخص  ها،  مولفه  قالب  د ر  مختصات  این  د ر  شد ه 
مولفه  نماگرها سنجید ه شود . جد ول شماره 3،  و  ها 
یکپارچه  مد یریت  نماگرهای  و  ها  شاخص  و  ها 
مید انی  روش  د ر  د هد .  می  نشان  را  شد ه  بکاربسته 
نماگرها  یکپارچه  مد یریت  های  شاخص  به  توجه  با 
آنها  )روایی(  سنجی  اعتبار  جهت  و  تهیه  نظر  مورد  
و  شهری  مد یریت  صاحبنظران  از  نفر   25 حد ود   به 
اسکان غیر رسمی کشور د اد ه شد . نتیجتا از حاصل 
نظرات صاحبنظران گویه های مد یریت یکپارچه تهیه 
و بصورت پرسش نامه د ر آمد . با توجه به شاخص ها 
و نماگرهای مورد  نظر برای سه بخش اعضای ستاد  

)شهرد اری  عمومی  و  د ولتی  )مد یریت  توانمند سازی 
و شورای شهر(، نهاد های مرد می، بخش خصوصی( 
برای  نمونه  حجم  شد .  تکمیل  مید انی  نامه  پرسش 
مد یریت د ولتی 16 سازمان برای هر شهر، مد یریت 
)ساکنین محالت  مرد می  2 سازمان، بخش  عمومی 
اقتصاد ی  فعاالن  و  نمونه،   620) رسمی  غیر  اسکان 
بخش خصوصی  بعنوان  رسمی  غیر  اسکان  محالت 
با استفاد ه از روش نمونه گیری کوکران  510 نمونه 
 SPSS افزار  نرم  د ر  حاصل  د اد های  آمد .  بد ست 
پیاد ه شد ه و با استفاد ه از آزمون میانگین، رگرسیون 
آزمون  و  ها  د اد ه  تحلیل  و  تجزیه  مسیر،  تحلیل  و 
فرضیات انجام پذیرفت. پایایی بد ست آمد ه با استفاد ه 
مرد م  نامه  پرسش  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  از 
بخش  برای   ،0.77 خصوصی  بخش  برای   ،0.73
برای  و   0.78 شهر(  شورای  و  )شهرد اری  عمومی 
که  باشد   می   0.84 شهری  مد یریت  د ولتی  بخش 

نشان از پایایی مناسب تحقیق است.

4-محد ود ه مورد  مطالعه
میانی  شهرهای  پژوهش  این  مطالعه  مورد   محد ود ه 
همد ان  و  زنجان  شهرهای  مورد ی  نمونه  با  کشور 
شمالغربی  شهرهای  از  یکی  زنجان  شهر  باشد .  می 
کشور با جمعیت 400 هزار نفر بعنوان مرکز سیاسی 

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

۱۲ 

 

هزار نفر  460محله و شهر همدان بعنوان يكي از شهر هاي غربي كشور با جمعيت 4نفر سكنه اسكان غير رسمي در 
محالت اسكان غيررسمي شهرهاي مطالعه و موقعيت . محله است 5مي در هزار نفر سكنه اسكان غير رس 100داراي 

 .آمده است 1نقشه شماره در محدوده مورد مطالعه 
 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذموقعيت شهرهاي مورد مطالعه در ايران .1نقشه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پژوهش   يافته هاي و نتايج-5
ارچه شهري در شهرهاي مياني از آزمون ميانگين و واريانس جهت سنجش و ارز يابي وجود يا عدم وجود مديريت يكپ

ضريب نفوذ بخش بر اين اساس با توجه به آزمون انجام شده در بخش هاي چهارگانه مديريت شهري  .استفاده شد
 تر از ميانگين بسيار پايين) همدان زنجان و( مردمي و خصوصي در ساختار مديريت شهري شهرهاي مورد مطالعه

در بافتهاي اسكان غيررسمي بر پايه نهادهاي دولتي و عمومي وابسته به مداخالت مديريت شهري تا است و عمد
همبستگي  ،3.10با اين حال سرمايه محلي سكونتگاههاي غيررسمي  بطور ميانگين . دولت عملكرد يافته است

داراي ) مقبوليت محلي( مردمي در ميان ساكنان يهاو ظرفيت پذيرش نهاد 3.47) مردمي بخش( اجتماعي ساكنان
در  ،3.47از نظر سرمايه  اجتماعي سرمايه اجتماعي درون نهادي در بين بخش مردمي  .مي باشد 3.64ميانگين 

توانايي نهادهاي شهري . مي باشد 2.4در بخش عمومي مديريت شهري  و 2.6در بخش دولتي ،2.9بخش خصوصي 
و در  2.7در بخش عمومي  ، 4.2در بخش خصوصي  ،3.10 براي مداخله در سكونتگاه غير رسمي در بخش مردمي

 )فعاالن اقتصادي( كه اين نشان از ظرفيت باالي بخش مردمي و بخش خصوصي مي باشد 2.6بخش دولتي 
حضور نهادهاي مورد بررسي در ساختار بررسي  .مي نسبت به دو بخش ديگر مي باشدمحالت اسكان غير رس

 ،1.4بخش خصوصي داراي ضريب نفوذ  ،1بخش مردمي داراي ضريب نفوذ  هك نشان مي دهدمديريت شهري فعلي 
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نفر سکنه اسکان غیر  استان زنجان د ارای 70 هزار 
رسمی د ر 4محله و شهر همد ان بعنوان یکی از شهر 
های غربی کشور با جمعیت 460 هزار نفر د ارای 100 
هزار نفر سکنه اسکان غیر رسمی د ر 5 محله است. 
موقعیت شهرهای مطالعه و محالت اسکان غیررسمی 

محد ود ه مورد  مطالعه د ر نقشه شماره 1 آمد ه است.

5-یافته 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 
به  توجه  با  اساس  این  بر  شد .  استفاد ه  واریانس  و 
آزمون انجام شد ه د ر بخش های چهارگانه مد یریت 
د ر  خصوصی  و  مرد می  بخش  نفوذ  ضریب  شهری 
مطالعه  مورد   شهرهای  شهری  مد یریت  ساختار 
)زنجان و همد ان( بسیار پایین تر از میانگین است و 

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 
 ،3.10 میانگین  بطور  غیررسمی   سکونتگاههای 
همبستگی اجتماعی ساکنان )بخش مرد می( 3.47 و 
ساکنان  میان  د ر  مرد می  نهاد های  پذیرش  ظرفیت 
از  باشد .  میانگین 3.64 می  د ارای  )مقبولیت محلی( 
نظر سرمایه  اجتماعی سرمایه اجتماعی د رون نهاد ی 
د ر بین بخش مرد می 3.47، د ر بخش خصوصی 2.9، 
مد یریت  عمومی  بخش  د ر  و  د ولتی2.6  بخش  د ر 
شهری 2.4 می باشد . توانایی نهاد های شهری برای 
مرد می  بخش  د ر  رسمی  غیر  سکونتگاه  د ر  مد اخله 
عمومی  بخش  د ر   ،  4.2 بخش خصوصی  د ر   ،3.10
2.7 و د ر بخش د ولتی 2.6 می باشد  که این نشان 
خصوصی  بخش  و  مرد می  بخش  باالی  ظرفیت  از 
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)فعاالن اقتصاد ی( محالت اسکان غیر رسمی نسبت 
به د و بخش د یگر می باشد . بررسی حضور نهاد های 
مورد  بررسی د ر ساختار مد یریت شهری فعلی نشان 
 ،1 نفوذ  ضریب  د ارای  مرد می  بخش  که  د هد   می 
بخش   ،1.4 نفوذ  ضریب  د ارای  خصوصی  بخش 
این  باشد .  نیز 2.6 می  د ولتی  و بخش   2.6 عمومی 
د اد ه ها نشان می د هد  که ضریب نفوذ بخش مرد می 
و خصوصی د ر ساختار مد یریت شهری پایین بود ه و 
عملکرد  مد یریت شهری شهرهای میانی عمد تا تحت 
د اد ه  واریانس  است.  عمومی  و  د ولتی  بخش  اختیار 
های حاصل نیز نشان می د هد  که اکثر شاخص ها 
تمایل به سمت حد اقل واریانس )یعنی صفر( د اشته 
که این نشان از همگونی پاسخ ها د ر جامعه آماری 
نظام  د ر  که  گفت  توان  می  توصیف  این  با  است. 

نهاد های  حضور  میانی  شهرهای  شهری  مد یریت 
مرد می و خصوصی د ر فرایند  مد یریت و مد اخله د ر 
جهت ساماند هی پایین بود ه و همین عامل منجر به 
ناکارآمد ی  مد اخالت د ر سکونتگاههای غیر رسمی 
مد یریت  وجود   یعنی    H0فرض لذا  است.  شد ه 
شهری یکپارچه د ر جهت ساماند هی سکونتگاههای 
نبود ه  تایید   ایران مورد   غیر رسمی شهر های میانی 
د ر  شهری  مد یریت  یکپارچگی  عد م   H1فرض و 
مورد   میانی  رسمی شهرهای  غیر  اسکان  ساماند هی 
تایید  قرار می گیرد . جد ول شماره 4 و شکل شماره 
1 وضعیت قرارگیری شهرهای میانی ایران )زنجان و 
همد ان( از نظر مد یریت یکپارچه شهری د ر مواجه با 

اسکان غیر رسمی را نشان می د هد . 
یکپارچه   مد یریت  بر  موثر  عوامل  د ر جهت سنجش 
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يافته هاي : ؛ ماخذشهري در مداخله با اسكان غير رسمي شهرهاي مياني از نظر مديريت يكپارچهبارومتر  .1شكل 
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اساس  بر .تحليل مسير استفاده شد مدلز او ازمون فرضيه دوم  در جهت سنجش عوامل موثر بر مديريت يكپارچه 
براي بخش عمومي  ،0.910بدست آمده براي بخش دولتي  ) r2(  داده هاي حاصل از اين مدل  مقدار ضريب تعيين

 دولتياين بدان معني است كه در بخش  .مي باشد 0.60براي بخش خصوصي  و 0.147براي بخش مردمي ،0.910
درصد تشريك مساعي  15درصد و در بخش مردمي  60در بخش خصوصي  ،درصد 91درصد و در بخش عمومي  91

با توجه به ضعف تعامل و تشريك مساعي نهادهاي مردمي با . نهادها با يكديگر توسط اين عوامل تبيين شده است
  )5رك جدول ( .نهادهاي دولتي مقدار ضريب تعيين حاصل امري طبيعي است
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ايران  موقعيت شهرهاي مياني  

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

جد ول 5. نتایج حاصل از مد ل تحلیل مسیر
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 يرنتايج حاصل از مدل تحليل مس .5جدول 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted 

R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
And ANOVA 

 954a .910 .895 .19935 .910 58.754 5 29 .000. بخش دولتي

 954a .910 .895 .19935 .910 58.754 5 29 .000. بخش عمومي

 383a .147 .139 .18762 .147 19.175 3 334 .000. بخش مردمي

بخش 
 خصوصي

.775a .600 .597 .27205 .600 252.855 3 506 .000 

 
تشريك مساعي نهادي نشان مي دهد كه كه در براي يافته هاي حاصل از  تاثير متغيرهاي وابسته به متغير مستقل 

در بخش خصوصي  ،درصد 11تشريك مساعي رمستقيم سرمايه اجتماعي درون نهادي بر بخش دولتي و عمومي تاثي
 15اثر مستقيم شاخص توانايي نهادي در بخش دولتي و عمومي  . درصد مي باشد 12درصد  و در بخش مردمي  27

اثر مستقيم شاخص حضور نهادي در بخش  .درصد مي باشد 10در بخش مردمي  و 50در بخش خصوصي  درصد،
بستر قانوني مداخله و . درصد مي باشد 35درصد و در بخش مردمي 9در بخش خصوصي  درصد، 77ولتي و عمومي د

اثرات غير مستقيم و اثر كل  .همچنين خوانايي قوانين نيز تاثير مستقيم چنداني در تشريك مساعي نهادي ندارند
شاخص حضور نهادهاي مختلف شهري در  بنابراين با اين توضيح تاثير .آمده است 6شاخص ها در جدول شماره 

در بخش خصوصي هم تاثير  .دولتي و مردمي بيشتر از ساير گزينه ها مي باشد مديريت شهري براي بخش عمومي،
با اين توصيف . ص ها به چشم مي خوردريك مساعي بيشتر ازساير شاختشمستقيم شاخص توانايي نهادي در ايجاد 

و بخش مردمي در  بخش عمومي، دهاي مختلف شهري براي بخش دولتي،مي توان نتيجه گرفت كه حضور نها
يل اين بخش سني نيز شاخص توانايي نهادي و پتابراي بخش خصوص. ساختار مديريت شهري اهميت فراواني را دارد

همچنين بر . )6 شماره رك به جدول( اثر گذاري بيشتري را نشان مي دهدتشريك مساعي نهادي  بر هم افزايي  و
از نظر شاخص هاي تشريك مساعي نهادي در مديريت  )بارومتر( 2 همچنين شكل شماره و 4اس جدول شماره اس

شهري كه با شاخص سرمايه اجتماعي ميان نهادي تعريف شده است مشاهده مي شود كه ميانگين حاصله در بخش 
است  )0.47با ضريب ( 2.8ي بخش عموم و در )0.44ضريب  با( 2.4بخش دولتي  در )0.66با ضريب ( 3.3 خصوصي 

كه بجز بخش خصوصي كه داراي تشريك مساعي بين نهادي باالتر از حد ميانگين هستند نهادهاي مسلط شهري 
يعني بخش دولتي و عمومي تشريك مساعي پايين تر از حد ميانگين در ساماندهي اسكان غير رسمي شهرهاي 

مديريت شهري از نسبت پايين تري  گذاربخش هاي تاثيري در ان مي دهد كه هم افزايي نهادنشاين  .مياني دارند
لذا تشريك مساعي نهادي براي مديريت يكپارچه از اركان اساسي پياده سازي مديريت يكپارچه  ؛برخوردار است

  .شهري محسوب مي شود
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استفاد ه  مسیر  تحلیل  مد ل  از  د وم  فرضیه  ازمون  و 
شد . بر اساس د اد ه های حاصل از این مد ل  مقد ار 
ضریب تعیین ) r2 ( بد ست آمد ه برای بخش د ولتی 
بخش  برای   ،0.910 عمومی  بخش  برای   ،0.910
مرد می0.147 و برای بخش خصوصی 0.60 می باشد . 
این بد ان معنی است که د ر بخش د ولتی 91 د رصد  و 
د ر بخش عمومی 91 د رصد ، د ر بخش خصوصی 60 
د رصد  و د ر بخش مرد می 15 د 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 11 د رصد ، 
د ر بخش خصوصی 27 د رصد   و د ر بخش مرد می 12 
د رصد  می باشد . اثر مستقیم شاخص توانایی نهاد ی 
بخش  د ر  د رصد ،   15 عمومی   و  د ولتی  بخش  د ر 
خصوصی 50 و د ر بخش مرد می 10 د رصد  می باشد . 
د ولتی  بخش  د ر  نهاد ی  مستقیم شاخص حضور  اثر 
و عمومی 77 د رصد ، د ر بخش خصوصی 9د رصد  و 
قانونی  بستر  باشد .  د ر بخش مرد می 35 د رصد  می 
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 6 آمد ه 

حضور  شاخص  تاثیر  توضیح  این  با  بنابراین  است. 
برای  شهری  مد یریت  د ر  شهری  مختلف  نهاد های 
بخش عمومی، د ولتی و مرد می بیشتر از سایر گزینه 
مستقیم  تاثیر  د ر بخش خصوصی هم  باشد .  می  ها 
مساعی  تشریک  ایجاد   د ر  نهاد ی  توانایی  شاخص 
این  با  به چشم می خورد .  ها  ازسایر شاخص  بیشتر 
نهاد های  که حضور  گرفت  نتیجه  توان  می  توصیف 
عمومی،  بخش  د ولتی،  بخش  برای  شهری  مختلف 
اهمیت  مد یریت شهری  د ر ساختار  مرد می  و بخش 
شاخص  نیز  خصوصی  بخش  برای  د ارد .  را  فراوانی 
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 6(. همچنین بر اساس 
جد ول شماره 4 و همچنین شکل شماره 2 )بارومتر( از 
نظر شاخص های تشریک مساعی نهاد ی د ر مد یریت 
شهری که با شاخص سرمایه اجتماعی میان نهاد ی 
میانگین  که  شود   می  مشاهد ه  است  شد ه  تعریف 
حاصله د ر بخش خصوصی  3.3 )با ضریب 0.66( د ر 
بخش د ولتی 2.4 )با ضریب 0.44( و د ر بخش عمومی 
2.8 )با ضریب 0.47( است که بجز بخش خصوصی 
از حد   باالتر  نهاد ی  بین  د ارای تشریک مساعی  که 
میانگین هستند  نهاد های مسلط شهری یعنی بخش 
حد   از  تر  پایین  مساعی  تشریک  عمومی  و  د ولتی 
رسمی شهرهای  غیر  اسکان  ساماند هی  د ر  میانگین 
میانی د ارند . این نشان می د هد  که هم افزایی نهاد ی 
نسبت  از  شهری  مد یریت  تاثیرگذار  های  بخش  د ر 
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ايد اينوگنه ب بنابراين فرض دوم يعني ضرورت ايجاد تشريك مساعي نهادي براي ايجاد مديريت يكپارچه شهري را
گام اول مديريت ) بويژه هم افزايي ميان نهادي( تشريح كرد كه اوال توسعه سرمايه اجتماعي و هم افزايي نهادي

يت بسيار ن با ديگر شاخص ها اهمكه با توجه به آزمون تحليل مسير سنجش  نسبت تعيين آ. يكپارچه شهري است
ه بندي انجام گرفته حاصل از نظرات صاحبنظران اين عرصه و از سوي ديگر با توجه به رتب .بااليي را نشان داد

دوره نوزايي مديريت ( در اولويت اول )هم افزايي نهادي( اولويت بندي نظرات آنان شاخص سرمايه اجتماعي نهادي
 )دوره رشد مديريت يكپارچه( ساز ي و خوانا نمودن قوانين در رتبه دومايجاد توانايي نهادي و بستر ،)يكپارچه

دوره توسعه ( مردمي و خصوصي در مديريت مداخله در رتبه سوم–نهادسازي محلي و حضور نهادهاي محلي 
له در جهت مداخو تثبيت آن نهايتا حاصل اين موراد يكپارچه شدن مديريت شهري  و )مديريت يكپارچه

ري و موقعيت شهرهاي مديريت يكپارچه شهدستيابي به با اين ترتيب چرخه حيات  .سكونتگاههاي غير رسمي است
چرخه حيات  .زبندي شاخص ها مي باشد ترسيم شداولويت بندي و امتيا مياني آن در ايران كه حاصل ميانگين گيري،

مديريت يكپارچه شهري  در شهر آغاز مورد نيز با توجه به اولويت هم افزايي و تشريك مساعي نهادي بر ضرورت 
اصلي مديريت  يعني شرط H1بنابراين با اين توضيحات ذكر شده فرضيه  دهاي مياني ايران از اين شاخص تاكيد دار

 .يكپارچه شهري تشريك مساعي نهادي و هم افزايي نهادي است مورد تاييد قرار مي گيرد
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پایین تری برخورد ار است؛ لذا تشریک مساعی نهاد ی 
برای مد یریت یکپارچه از ارکان اساسی پیاد ه سازی 

مد یریت یکپارچه شهری محسوب می شود . 
تشریک  ایجاد   ضرورت  یعنی  د وم  فرض  بنابراین 
مساعی نهاد ی برای ایجاد  مد یریت یکپارچه شهری 
سرمایه  توسعه  اوال  که  کرد   تشریح  اینوگنه  باید   را 
اجتماعی و هم افزایی نهاد ی )بویژه هم افزایی میان 
نهاد ی( گام اول مد یریت یکپارچه شهری است. که 
با توجه به آزمون تحلیل مسیر سنجش  نسبت تعیین 
آن با د یگر شاخص ها اهمیت بسیار باالیی را نشان 
د اد . از سوی د یگر با توجه به رتبه بند ی انجام گرفته 
اولویت  و  عرصه  این  صاحبنظران  نظرات  از  حاصل 
نهاد ی  اجتماعی  آنان شاخص سرمایه  نظرات  بند ی 
نوزایی  )د وره  اول  اولویت  د ر  نهاد ی(  افزایی  )هم 

مد یریت یکپارچه(، ایجاد  توانایی نهاد ی و بسترساز ی 
و خوانا نمود ن قوانین د ر رتبه د وم )د وره رشد  مد یریت 
یکپارچه( نهاد سازی محلی و حضور نهاد های محلی 
رتبه  د ر  مد اخله  مد یریت  د ر  خصوصی  و  –مرد می 
سوم )د وره توسعه مد یریت یکپارچه( و نهایتا حاصل 
این موراد  یکپارچه شد ن مد یریت شهری و تثبیت آن 
جهت مد اخله د ر سکونتگاههای غیر رسمی است. با 
این ترتیب چرخه حیات د ستیابی به مد یریت یکپارچه 
که  ایران  د ر  آن  میانی  شهرهای  موقعیت  و  شهری 
امتیازبند ی  و  بند ی  اولویت  گیری،  میانگین  حاصل 
باشد  ترسیم شد . چرخه حیات مورد   شاخص ها می 
نیز با توجه به اولویت هم افزایی و تشریک مساعی 
نهاد ی بر ضرورت آغاز مد یریت یکپارچه شهری  د ر 
د ارد   تاکید   شاخص  این  از  ایران  میانی  های  شهر 

۱۷ 

 

 1391نگارندگان : اخذم؛ داده هاي حاصل از تحليل مسير .6جدول 
Coefficientsa 

Model 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t تاثير غير مستقيم r)اثركل( 

B Std. Error Beta)تاثير مستقيم( 

 
 

سرمايه اجتماعي درون نهادي 
 
 

بخش دولتي  0.152 0.117 0.112 1.300 0.036 0.148 

بخش عمومي  0.152 0.117 0.112 1.300 0.036 0.148 

بخش خصوصي  0.271 0.066 0.266 4.098 0.050 0.316 

بخش مردمي  0.081 0.037 0.127 2.191 0.000 0.127 

 
 توانايي نهادي

بخش دولتي  0.226 0.255 0.151 0.877 0.048 0.199 

بخش عمومي  0.226 0.255 0.151 0.877 0.048 0.199 

بخش خصوصي  0.345 0.044 0.498 7.726 0.049 0.547 

بخش مردمي  0.118 0.079 0.103 1.492 0.0050 0.108 

 
 حضور نهادي

بخش دولتي  0.648 0.104 0.769 6.249 0.050 0.819 

بخش عمومي  0.648 0.104 0.769 6.249 0.050 0.819 

بخش خصوصي  0.054 0.018 0.089 3.028 0.048 0.137 

بخش مردمي  0.273 0.056 0.353 4.844 0.0012 0.3542 

ش دولتي بخ بستر قاوني مداخله 0.000 0.115 0.000 0.004 0.001 0.001 

بخش عمومي  0.000 0.115 0.000 0.004 0.036 0.036 

بخش دولتي  خوانايي قوانين 0.179 0.113 0.99 1.585 0.007 0.106 

بخش عمومي  0.179 0.113 0.99 1.585 0.036 0.135 

a. Dependent Variable:  سرمايه ميان نهادي
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 H1 فرضیه  شد ه  ذکر  توضیحات  این  با  بنابراین 
یکپارچه شهری تشریک  یعنی شرط اصلی مد یریت 
 مساعی نهاد ی و هم افزایی نهاد ی است مورد  تایید  

قرار می گیرد .

6-نتیجه گیری و جمعبند ی
د ر   نوین  اند یشه  بعنوان  شهری  یکپارچه  مد یریت 
ناکارآمد ی  بد نبال  شهری  مد یریت  و  ریزی  برنامه 
رهیافت های سابق مد یریت و گسترش ابعاد  و مسائل 
شهرنشینی همچون فقیر و حاشیه نشینی )ساکان غیر 
رسمی( و عد م پاسخگویی مد یریت سنتی شکل گرفت. 
ذینفوذان  و  ذینفعان  تمامی  مد یریتی  شیوه  این  د ر 
کارکرد   و  نقش  د ارای  شهری  نظام  د ر  که  شهری 
می باشند  بصورت هم افزایانه و د ر کنار هم با توجه 
به وظایف تعریف شد ه د ر چارچوب ساختاری همگرا 
ایفای نقش می نمایند . ساختار محتوایی این مد یریت 
گرا  محلی  مشارکتی،  شفاف،  پاسخگو،  پذیر،  رقابت 
منابع  توزیع  قد رت،  توزیع  بتواند   تا  است  قانونمند   و 
را متعاد ل و عاد النه ساخته و ظرفیت سازی نهاد ی 
پذیری  زیست  هد ف  با  مد یریتی  زد ایی  تمرکز  با  را 
مد یریت عناصر  این  د ر  بپوشاند .  شهری جامه عمل 

)د ولتی،  حاکمیتی  عناصر  برگیرند ه  د ر  که  شهری 
عمومی، مرد می و خصوصی( عناصر فضایی و عناصر 
عملکرد ی هستند  بصورت همگرا، قانونمند ، یکپارچه 
با استفاد ه از ابزارهای سازمانی، مشارکتی د ر کنار هم 
فرایند  تصمیم سازی و تصمیم گیری را شکل د هند . 
با توجه به بررسی صورت گرفته د ر شهرهای میانی 
د ر ساماند هی  مد یریت شهری  کارکرد   باب  از  ایران 
این  یکپارچه  مد یریت  نگرش  با  غیررسمی  اسکان 
ایران  میانی  شهرهای  د ر  که  کرد   حاصل  را  نتیجه 
مد یریت  و  نیافته  عملکرد   شهری  یکپارچه  مد یریت 
شهری د ارای نگرش و کارکرد  سنتی است و نتیجه 
و  ساماند هی  های  طرح  ناکارمد ی  نگرش  نوع  این 
گسترش مسائل شهری د ر بافتهای اسکان غیررسمی 
)هم  نهاد ی  مساعی  تشریک  د یگر  طرف  است.از 
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 
د ر  نهاد ی  مساعی  تشریک  است  لذا ضروری  است؛ 
ساختار مد یریت شهری ایران )بویژه ساختار مد یریت 
مناطق  ساماند هی  جهت  میانی(  شهرهای  شهری 
اسکان غیررسمی شکل گرفته و عملکرد  یابد . د ر غیر 

۱۹ 
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 و جمعبندي نتيجه گيري-6
مديريت يكپارچه شهري بعنوان انديشه نوين در  برنامه ريزي و مديريت شهري بدنبال ناكارآمدي رهيافت هاي 

و عدم ) ساكان غير رسمي( سابق مديريت و گسترش ابعاد و مسائل شهرنشيني همچون فقير و حاشيه نشيني
نظام شهري شيوه مديريتي تمامي ذينفعان و ذينفوذان شهري كه در در اين  .پاسخگويي مديريت سنتي شكل گرفت

در كنار هم با توجه به وظايف تعريف شده در چارچوب  داراي نقش و كاركرد مي باشند بصورت هم افزايانه و
محلي  ،مشاركتي شفاف، سخگو،پا اين مديريت رقابت پذير،ساختار محتوايي  .ساختاري همگرا ايفاي نقش مي نمايند

را متعادل و عادالنه ساخته و ظرفيت سازي نهادي را با تمركز  توزيع منابع گرا و قانونمند است تا بتواند توزيع قدرت،
در اين مديريت عناصر شهري كه در برگيرنده  .جامه عمل بپوشاند زدايي مديريتي با هدف زيست پذيري شهري

 هستند بصورت همگرا، ضايي و عناصر عملكرديعناصر ف )مردمي و خصوصي عمومي، دولتي،( عناصر حاكميتي
را شكل  مشاركتي در كنار هم فرايند تصميم سازي و تصميم گيري يكپارچه با استفاده از ابزارهاي سازماني، قانونمند،

با توجه به بررسي صورت گرفته در شهرهاي مياني ايران از باب كاركرد مديريت شهري در ساماندهي اسكان . دهند
 ا نگرش مديريت يكپارچه اين نتيجه را حاصل كرد كه در شهرهاي مياني ايران مديريت يكپارچه شهريب غيررسمي

و نتيجه اين نوع نگرش ناكارمدي طرح هاي  عملكرد نيافته و مديريت شهري داراي نگرش و كاركرد سنتي است
هم ( يك مساعي نهادياز طرف ديگر تشر.ساماندهي و گسترش مسائل شهري در بافتهاي اسكان غيررسمي است

در اين شهرها نامناسب و در پايه چرخه بعنوان پيش شرط پياده سازي مديريت يكپارچه در حال حاضر  )افزايي نهادي

)زايينو(سرمايه اجتماعي نهادي  

توانمندسازي نهادي و بستر 

)رشد(سازي قوانين  

نهادسازي محلي و حضور 
)توسعه(نهادي  

تثبيت (يكپارچه شدن مديريت مداخله

)مديريت يكپارچه  

 اضمحالل

 پايداري

 )زنجان و همدان(موقعيت شهرهاي مياني  ايران 

 دستيابي به مديريت يكپارچه شهري چرخه حيات

شکل 3. چرخه حیات د ستیابی مد یریت یکپارچه شهری و جایگاه شهرهای میانی ایران د ر آن؛ ماخذ: نگارند گان 1931
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د هی  سامان  تنها  نه  شهری  موجود   مسائل  اینصور 
نخواهد  شد  بلکه روز به روز ابعاد  و مسائل جد ید  بر 

مسائل موجود  افزود ه خواهد  شد .
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