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مقدمه 
تحوالت اقتصادی ،تغییرات اجتماعی و پدیدههای ناشی از پیشرفت فناوری عصر حاضر ،مسائل و مشکالتی در زندگی
شهری و ادارۀ امور شهرها ایجاد کرده است؛ بهطوریکه شهرنشینان و مدیران ادارهکنندۀ شهرها ناچارند بخش بزرگی از
وقت و فکر خود را صرف چارهجویی و حلوفصل مشکالت شهر و شهرنشینی کنند (عبدی دانشپور و همکاران:1393 ،
 .)61-59این مشکالت عمدتاً ناشی از تطابقنداشتن نیازهای گستردۀ جمعیت شهری با توانایی حکومتهای ملی و
مدیریتهای شهری در پاسخگویی به آنها است (آشتیانی عراقی و همکاران .)34-33 :1399 ،در کشور ما نیز تا
هنگامی که الگوی رشد شهرها ارگانیک و عوامل تعیینکنندۀ آن درونزا و محلی بود ،شهرها از توسعۀ کالبدی آرامی
برخوردار بودند و زمین شهری کفایت کاربری سنتی را میداد ،اما از هنگامیکه مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی
برونزا به خود گرفت و درآمدهای نفتی وارد اقتصاد شهری شد ،رشد کالبدی شهر و ساختوسازهای شهری نه برمبنای
نیاز ،بلکه بر پایۀ بورسبازی و سوداگری زمین انجام گرفت (عزیزی و همکاران)11 :1391 ،؛ بهطوریکه از حدود چهار
دهه پیش ،عوامل مختلفی موجب توسعۀ فیزیکی کالنشهر تهران و افزایش روابط و پیوندهای آن با منطقۀ پیرامون
شدند و بهتدریج منطقۀ عملکردی یا مجموعۀ شهری تهران را شکل دادند (.)Esmaeilirad et al., 2020: 135
مطالعات اسماعیلیراد و همکاران ( ،)2020آشتیانی عراقی و همکاران ( ،)1399ابدالی و همکاران ( ،)1398امیری و
میرزاپور ( ،)1397سرور و همکاران ( ،)1397خیرالدین و حکیمزاده اصل ( ،)1395عبدی دانشپور و همکاران (،)1393
عزیزی و همکاران ( ،)1391آخوندی و برکپور ( ،)1389آخوندی و همکاران ( )1386و بسیاری دیگر متفقالقولاند بر
اینکه رشد طبیعی جمعیت ،افزایش مهاجرت از روستاها و شهرها به تهران ،تصویب طرح جامع تهران و افزایش قیمت
زمین در داخل محدودۀ طرح و درنتیجه اسکان اقشار کمدرآمد در اراضی پیرامونی ،اعمال محدودیتهایی در زمینۀ
استقرار صنایع و کارخانهها در قلمرو بالفصل شهر و نظایر آن موجب افزایش و پخش جمعیت ،فعالیت و گسترش قلمرو
منطقۀ کالنشهری تهران شده است (کمانرودی و همکاران.)56-53 :1395 ،
درحالیکه در سال  1345شهر تهران با جمعیت حدود  2/7میلیون نفر نزدیک به  80درصد جمعیت منطقۀ
کالنشهری تهران را به خود اختصاص میداد ،در سال  1395و با افزایش جمعیت شهر تهران به  8،693،706میلیون
نفر ،این نسبت به  54درصد کاهش یافت (مرکز آمار ایران .)1395 ،این مسئله نتیجۀ فرایندی طوالنیمدت از
تمرکزگرایی جمعیت و به دنبال آن ،شروع روند تمرکززدایی جمعیت بهسمت پیرامون و گسترش پهنۀ شهری بهسمت
حومهها و حوزههای نفوذ کالنشهر تهران است (خیرالدین و حکیمزاده اصل .)108 :1395 ،روند سریع گسترش منطقۀ
عملکردی تهران ،بدون پیشبینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی الزم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائۀ خدمات
متناسب در کل منطقه ،موجب بروز مشکالت و چالشهای محتوایی متعدد مانند گسترش سکونتگاههای غیررسمی،
تخریب محیطزیست ،ازبینرفتن اراضی مرغوب باغی و کشاورزی ،آلودگیهای آب و خاک و هوا ،ناکارایی شبکۀ
حملونقل و غیره شده است (رضایی و پوراحمد .)57 :1388 ،با توجه به تحوالت و تغییرات مذکور در ارتباط با نهادهای
ذیمدخل در مدیریت شهری و ارائۀ خدمات ،اتخاذ یک رویکرد واحد بهمنظور مطلوبیتبخشی و افزایش کارآمدی بخش
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مدیریت شهری بهخصوص در مراکز شهری که از تراکم و فشردگی جمعیتی بیشتر و شرایط پیچیدهتر برخوردار است،
اهمیت بسیار دارد (ابدالی و همکاران.)295 :1398 ،
امروزه بسیاری از کشورهای جهان با یک مسئلۀ بزرگ تحت عنوان منطقۀ کالنشهری چندهستهای 1مواجهاند
( .)Hong et al., 2019: 41این فرم جدید شهری شامل مجموعهای از شهرها و شهرکهای بین  10تا  50میلیون نفر
است که اگرچه ممکن است به لحاظ ساختار مورفولوژیک فضایی از هم مجزا به نظر برسند ،از نظر تقسیم کار فضایی به
شکل شبکهای عمل کردهاند؛ پیرامون یک یا چند شهر مرکزی بزرگتر خوشهبندی پیدا کردهاند و یک فضای عملکردی
پیچیده و چندسطحی را در منطقۀ کالنشهری شکل دادهاند (Dadashpoor et al., 2019: 709-711؛ زیاری:1395 ،
 .)111از دیدگاه علم جغرافیا ،منطقۀ کالنشهری محصول روندهای همگرا و واگرا است .از اینرو ،رسیدن به تعادل در
سطح یک منطقۀ کالنشهری به کنشهای متقابل بین نیروهای انباشت (صرفۀ مقیاس ،اثر بازار ،پیوندهای با عقب و با
جلو و بازار نیروی کار) و نیروهای پراکنش (قیمتهای واسطهها ،دستمزدها ،رقابت) بستگی دارد (کرمی .)7-3 :1399 ،در
شرایط کنونی ،اداره و مدیریت منطقۀ کالنشهری تهران بهعنوان یک کل یکپارچه در بین قلمروهای حکومتی و
مدیریتی متعدد و نهادهای خدماتی حکومت مرکزی تقسیم شده است؛ بهطوریکه هیچ نوع نگرش و رویکرد یکپارچهای
برای اداره و مدیریت آن وجود ندارد .این چالش بنیادین که به ابعاد فرایندی و رویدادی سیاستگذاری و اجرای
تصمیمات در منطقۀ کالنشهری تهران مربوط میشود ،به تفرق سیاسی یا حکومتی مشهور است که در بسیاری از موارد
علت شکلگیری یا تشدید مشکالت محتوایی یادشده است (امیری و میرزاپور.)21 :1397 ،
یکی از دیدگاههای اصلی دربارۀ نحوۀ مدیریت مناطق کالنشهری که در اواخر دهۀ  1950ظهور یافت و در دهۀ
 1980گسترش یافت ،مکتب انتخاب عمومی است .در نظریۀ انتخاب عمومی ،تأکید برمبنای رفتار انسانی و بیشترشدن
منافع فردی است .با اشباعشدن بازارهای مصرف ،حکومتها دیگر قادر به اصالح عدم توازنها نبودند و نتوانستند به
تعهدات خود در برنامههای رفاهی ازپیش اعالمشده عمل کنند ( .)Gaisie et al., 2019: 92دیدگاه این مکتب درست
نقطۀ مقابل دیدگاه اصالحطلب ،یعنی حمایت از ساختار نهادی منفک و مخالفت با ایجاد ساختار بزرگ دولتی است.
طرفداران این دیدگاه مباحث خود را براساس فرضیههای متعددی مطرح کردند و بهصورت گروهی و فردی درصدد
پاسخگویی به اصالحطلبان منطقهگرا برآمدند (عزیزی و همکاران .)8-7 :1391 ،از میان شاخههای فکری این مکتب ،دو
شاخه پررنگتر است .اولی وجود دولتهای محلی را بهدلیل رعایت اصول دموکراسی محلی دارای اهمیت میداند .دومین
شاخه از این مباحث مبتنی بر اصول اقتصاد کالسیک است که چارلز تیبوت آن را مطرح کرد و پیروانش آن را ترویج
کردند که در آن ،دالیل متعددی برای حفظ ساختار منفک ارائه میشد .طرفداران این مکتب ،تشکیل دولتهای
کالنشهری را بهدلیل مضرات آن رد میکردند (داداشپور و ساالریان .)121-119 :1397 ،آنها تکمرکزبودن
دولتهای کالنشهر را در بسیاری از خدمات شهری رد میکردند؛ زیرا معتقد بودند در چنین شرایطی نه نوآوری بهوجود
میآید و نه کاهشی در هزینههای تولید .همچنین طرفداران این مکتب معتقد بودند وجود نهادهای متعدد برای ارائۀ
خدمات ،امکان انتخاب بیشتری برای شهروندان بهوجود میآورد .طرفداران این مکتب به منطقۀ کالنشهری بهمنزلۀ
)1. Polycentric Mega-City Region (MCR

558

بﺮنﺎمهریزيشهﺮي،دورة،9شﻤﺎرة،2تﺎبستﺎن1400

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي
پژو 

بازاری رقابتی مینگریستند که در آن ،دولتهای متعددی مانند شرکتها به رقابت میپردازند (بابایی و ابراهیمی:1395 ،
.)19
یکی از مهمترین نکات مورد اختالف دو مکتب اصالحطلب و انتخاب عمومی ،نداشتن توافق بر سر تعیین حدومرز
منطقۀ کالنشهری بود .درحالیکه اصالحطلبان در پی انطباق حوزههای نهادی با حوزههای عملکردی بودند ،طرفداران
انتخاب عمومی تالش اصالحطلبان را بیهوده میدانستند (خیرالدین و حکیمزاده اصل .)109 :1395 ،آنها معتقد بودند
اصوالً حوزههای عملکردی واحد و پایهای برای تعیین منطقه وجود ندارد و براساس نوع کاال و خدماتی که درنظر گرفته
میشود متغیر است .هر کاال حوزۀ عملکردی و نفوذ خاص خود را دارد و نمیتوان حوزۀ عملکردی واحدی را برای همۀ
کاالها و خدمات تعیین کرد (صرافی و نجاتی عالف)1393 ،؛ بنابراین میتوان گفت مناطق کالنشهری الگوهای متفاوتی از
شهرنشینی ،نظام اسکان ،اندازۀ شهر ،ساختار و سازمان فضایی را عرضه کرده است .این پدیده از نیمۀ دوم قرن بیستم به
الگوی غالب شهرنشینی بدل شده و بهویژه در حوزۀ کشورهای جنوب نمود بیشتری یافته است؛ بهگونهای که روند فزایندۀ
کالنشهریشدن در کشورهای جنوب چه بهلحاظ تعداد و چه بهلحاظ مقیاس ،کشورهای توسعهیافته را تحتالشعاع قرار
داده است (امیری و میرزاپور .)19 :1397 ،با نگاهی به نظام شهری مناطق کالنشهری در کشورهای جهان سوم دیده
میشود نظام شهری این مناطق از عدم تعادلهای منطقهای و گسیختگی در ساختار مورفولوژیک همراه با یک تقسیمکار
فضایی ناکارآمد رنج میبرند (حکمتنیا و موسوی .)37-33 :1385 ،وجود چنین مسائلی برآیند آن چیزی است که تحت
عنوان پدیدۀ مناطق قطبیشده ،دوگانگی اقتصادی و نخستشهری شناخته شده است (ضرابی و جمالینژاد.)227 :1389 ،
برمبنای مطالب فوق ،یکی از چالشهای موردبحث در نظام مدیریت منطقهای ایران بهویژه در دهۀ اخیر ،مسئلۀ
تقسیم کالبدی و انتزاع فضایی سرزمین در سطوح ملی ،میانی و محلی بوده است .استان البرز سیویکمین استان ایران
است که در جلسۀ هیئت دولت در تاریخ  12بهمن  1388الیحۀ تأسیس این استان تصویب و به مجلس شورای اسالمی
فرستاده شد .در ادامه با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تاریخ  1389/04/07استان البرز بهطور رسمی
شکل گرفت .این انتزاع در محافل علمی و اجرایی بازخوردهای گوناگونی داشت و در این خصوص نقدهای بسیاری
مطرح شد .از طرفی تبعات فضایی چنین تصمیمگیریای محدود به تقسیمات ردۀ ملی و میانی نیست و با توجه به مصوبۀ
شمارۀ /84917ت  49173هـ  1392/04/10تصویبنامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان البرز وزارت کشور
هیئتوزیران در جلسۀ مورخ  1392/03/29بنا به پیشنهاد شمارۀ  1/4/42/161343مورخ  1391/12/22مبنی بر
شکلگیری شهر فردیس و انتزاع کالبدی این هسته از دو هستۀ دیگر (کرج و مهرشهر) کلید خورد .در این پژوهش ضمن
ارزیابی ماهیت این تصمیم و تبعات فضایی-کالبدی آن به بیان مهمترین پیشنهادها و بازخوردهای التزام به رویکرد
مدیریت یکپارچه در منطقۀ کالنشهری تهران و کرج پرداخته خواهد شد.

مبﺎنینظﺮي 
شکلگیری ،تکوین و دگرگونی در مناطق کالنشهری محصول اندرکنش همزمان دو فرایند تمرکزگرایی و تمرکززدایی
است .گرایش تمرکزگرایی و تمرکززدایی به پویشی در سازماندهی فضایی کالنشهرها و مناطق کالنشهری منجر شده
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است که میتوان آن را پویش همزمان پیوستگی و گسیختگی نام نهاد .در فرایند تمرکزگرایی ،بهطور اساسی عملکردها و
خدمات سطح برتر و جهانی در شهر مرکزی و هستهها و مراکز اقتصادی شهر متمرکز میشوند و در مقابل طی فرایندی
تمرکززدا ،بخشی از فعالیتها و خدمات و جمعیت وابسته به آنها به مراکز دیگر شهری در منطقۀ کالنشهری منتقل
میشوند (جمالی و همکاران1391 ،؛ رجایی .)86 :1394 ،تغییرات بنیادی در نهادهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ایران
سبب شده است جمعیت شهری در دهههای اخیر رشد فزایندهای بیابد؛ بهعنوان نمونه در فاصلۀ سالهای  1335تا 1375
تعداد شهرهای ایران سه برابر و متوسط جمعیت شهرها دو برابر شد (اسدی .)9 :1397 ،درعینحال ،این نظام شهری
کماکان در معرض جذب جمعیت و رشد است (خانمحمدی و همکاران.)153 :1399 ،
نمود این رشد نیز غالباً گسترشهای برونشهری بوده که از ویژگیهای مشترک گسترش شهر در امتداد جادههای
منتهی به شهر ،شکلگیری روستا-شهرهای حاشیهای و تشکیل کانونهای ازهمگسیختۀ شهری برخوردار است .بنا بر
تقسیمبندی آرتمن 1و همکاران ( ،)2019رشد شهری در خالل قرن گذشته ،متأثر از سه الگوی حدود شهری ،حدود
روستایی و توسعه برمبنای خطوط حملونقل بوده است ( .)Artmann et al., 2019از منظری دیگر ،فالکو و کلینهانز

2

( )2019نظام شهری معاصر را متأثر از دو سرمشق غالب در زمینۀ هدایت رشد شهرها میداند .اولین سرمشق ،انگارۀ
اروپایی است که مدیریت رشد را از طریق حدود رشد شهری (اعمال محدودیت بر گسترشهای حومهای از طریق تعریف
خطوط محدودکننده یا احداث کمربندهای سبز) دنبال میکند .ایدههایی مانند حد خدمات شهری ،خط حدود شهری،
عرصۀ سیاستگذاریشدۀ توسعه ،حلقههای شهریشده و عرصههای رشد طراحیشده برآمده از این نگاه است ( Falco

.)& Kleinhans, 2019
مبنای تشکیل منطقۀ کالنشهری ارتباط مستقیمی با سطح فناوریهای ارتباطی مانند خطوط راهآهن و بزرگراهها
دارد؛ زیرا با تسهیل رفتوآمد ،امکان ایجاد حومهها و کارخانهها و سایر فعالیتها در اطراف کالنشهر فراهم میشود .در
سیستم ناحیهای با تمرکز جمعیت ،منابع و سرمایهگذاریها در نخستشهرها که کالنشهرهای منطقۀ خود نیز بهشمار
میآیند ،جمعیت ،منابع و سرمایهها از فضای ملی بهسوی آنها زهکشی شد که با سرریز آنها به پیرامونشان
مجموعههای شهری یا منطقههای شهری یا شهر-منطقههای چندهستهای شکل گرفتند و توسعه یافتند (خداشاهی و
همکاران)221 :1398 ،؛ برای مثال منطقۀ کالنشهری تهران بهعنوان یکی از بزرگترین مناطق کالنشهری ایران ،از
دهۀ  1340به بعد متأثر از توسعۀ راهها و امکانات جابهجایی ،انتقال صنایع به خارج از محدودۀ شهر تهران ،تصویب اولین
طرح جامع تهران و گرانی زمین ،همراه با مهاجرت گروههای کمدرآمد از تهران به اطراف آن شکل گرفت؛ بنابراین
منطقه کالنشهری تهران شامل تهران و کانونهای جمعیتی ،اقتصادی و خدماتی اطراف آن است که بازار کار واحدی از
سکونت و کار را تشکیل میدهد و جمعیتی بالغ بر  15میلیون نفر در مساحتی نزدیک به  16هزار کیلومترمربع دارد
(داداشپور و میری لواسانی .)141 :1394 ،در این منطقۀ کالنشهری ،ابرشهر تهران با وسعتی حدود  700کیلومترمربع و
جمعیتی بالغ بر  8/5میلیون نفر (نزدیک به  60درصد کل جمعیت منطقه) در مرکز هندسی آن قرار دارد (اسدی:1383 ،
1. Artmann
2. Falco & Kleinhans
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25؛ اسدی و زبردست )28-24 :1389 ،و بهدلیل تفویض بخشی از فعالیتهای تهران به شهرهای پیرامونی ،شهر-
منطقههای چندهستهای تهران ،کرج ،شهریار ،اسالمشهر ،دماوند و پردیس پدید آمده است (آخوندی و همکاران:1387 ،
)139؛ بنابراین و بهدلیل وجود وسایط نقلیهای مانند مترو و بزرگراهها که امکان جابهجایی سریع جمعیت و کاال و فعالیت
را بین کالنشهر و شهرها و نقاط اطراف آن فراهم میکند ،باید برای تحلیل جغرافیایی کالنشهری مانند تهران ،حریم و
محدودۀ منطقۀ شهری آن را درنظر گرفت (اسدی و همکاران.)225 :1396 ،
تحوالت جمعیتی و اقتصادی منطقۀ کالنشهری تهران بیانگر لزوم تغییر در نظام مدیریت و برنامهریزی فضایی
منطقه است .به عبارتی ،اگر مدیریت منطقۀ کالنشهری متناسب با تغییر و تحوالت اجتماعی و اقتصادی که در آنها رخ
میدهد تغییر نیابد  -یعنی مدیریتهای مستقل قلمرو کالنشهری بهسمت یکپارچگی مدیریتی سوق نیابند  -برنامههای
کالبدی-فضایی نیز توانایی الزم را برای هدایت و کنترل تحوالت کالبدی و فضایی منطقۀ کالنشهری نخواهند داشت
(حمدی و امیرانتخابی .)5 :1389 ،بر این مبنا ،رشد و توسعۀ خارج از محدودههای رسمی و رشد و توسعۀ کانونها و
مراکز سکونتی در پیرامون این مراکز موجب شکلگیری تعداد زیادی از قلمروهای حکومتی و مدیریتی مستقل درون یک
منطقۀ عملکردی واحد شده که هر قلمرو حکومتی یا مدیریت محلی ،دارای حق ،اختیار و صالحیت اظهارنظر در بخشی
از قلمرو منطقه است و هیچ مرجع حکومتی واحدی برای تصمیمگیری و عمل در گسترۀ کل منطقه کالنشهری وجود
ندارد (اسدی .)61 :1398 ،در این ارتباط ،بررسی ساختار مدیریت منطقۀ کالنشهری تهران در جدول  1نشان میدهد
طی این مدت همچنان بر تعداد تقسیمات اداری-سیاسی افزوده شده است .مسئله این است که علیرغم افزایش تعداد
قلمروها و نهادهای مدیریتی ،هیچ نهاد مدیریتی در سطح قلمرو منطقه کالنشهری تهران شکل نگرفته است (عزیزی و
همکاران .)1391 ،
سﺎلﻫﺎي 1395-1345
کالنشهﺮيتهﺮانبﯿن 
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با افزایش تقسیمات اداری-سیاسی استان بهعنوان قلمروهای مدیریتی منطقهای و محلی ،بر تعداد ادارات دولتی
مستقر در شهرها و شهرستانهای منطقه نیز افزوده شده است .تأکید بر این نکته ناشی از این مسئله است که در ساختار
مدیریتی ایران عالوه بر شورای شهر و شهرداری  13دستگاه اداری دولتی مستقل شهر و شهرستان در مدیریت توسعۀ
فضایی شهرها دخالت دارند (صرافی و نجاتی عالف .)864 :1393 ،افزایش قلمروهای اداری-سیاسی و نهادها و
سازمانهای دخیل در مدیریت توسعۀ کالبدی-فضایی منطقۀ کالنشهری تهران بیانگر تعدد نهادهای مدیریتی در هدایت
و کنترل تحوالت کالبدی-فضایی منطقه و لزوم ایجاد هماهنگی بین قلمروها و دستگاههای مزبور است (شریفزادگان و
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شمس کوشکی)280 :1393 ،؛ چرا که این مسئله سبب تفرق در رویکردها ،سیاستها و برنامههای کالبدی-فضایی در
عرصۀ توسعۀ کالبدی منطقه میشود که نتیجۀ آن پراکندهرویی و گسیختگی کالبدی-فضایی منطقۀ کالنشهری تهران
خواهد بود.
با مرور منابع مطالعات و مطالعۀ سیر تکامل دیدگاههای نظری در حیطۀ مدیریت مناطق کالنشهری میتوان نتیجه
گرفت که دیدگاههای مرتبط با مدیریت مناطق کالنشهری دارای سابقهای بهاندازۀ پیدایش خود مناطق کالنشهری
بهعنوان پدیدۀ نوین شهرنشینی از اوایل قرن بیستم است (منصوریان .)49 :1393 ،این دیدگاهها دارای ادبیات شناخته
شده ،محدوده و روششناسی خاص خود هستند و مکاتب نظری مشخصی دارند و هریک دارای بنیان نظری ،زیربنای
فکری معین و الگوهای نظری خاص خود هستند که در سیر تحول خود از تقابل شدید بهسوی همگرایی نسبی حرکت
کردهاند .مهد ظهور اکثر این دیدگاهها آمریکای شمالی ،بهویژه ایاالتمتحده است؛ اگرچه دور اخیر فعالیت آنها در نقاط
مختلف جهان مشاهده میشود .بهطورکلی از اوایل قرن  19میالدی مفاهیم متنوعی از منطقه در طول زمان توسعه یافته
است .اندیشمندان و برنامهریزان تعاریف متنوعی را برای مناطق مختلف بیان کردهاند که استدالل اصلی در همۀ این
بحثها تمرکز اصلی بر مناطق شهری و کالنشهری در بحث منطقهگرایی است.
بر این اساس دیدگاههای مدیریت مناطق کالنشهری از آغاز پیدایش خود (اوایل قرن بیستم) تاکنون را میتوان در
دو گرایش نظری عمده جای داد (صرافی و فضیلت1383 ،؛ صفاییپور و همکاران:)1393 ،
 .1گرایش به انسجام (یکپارچهسازی) مدیریت کالنشهری :گرایش اول شامل مجموعه نظریاتی است که از اوایل
قرن بیستم تاکنون تحت عنوانهای منطقهگرایی کالنشهری ،تمرکزگرایی کالنشهری ،اصالحطلبی و نومنطقهگرایی
ظهور یافتهاند (مشکینی و همکاران .)434-432 :1398 ،زیربنای فکری این گرایش ،اعتقاد به اصالح نهادهای
کالنشهری در بهمنظور یکپارچگی و انسجام در امور منطقۀ کالنشهری است (اللهپور و سرور .)108 :1393 ،انتقاد
اصلی ،گرایش به ساختار تفکیکی و متعدد نهادهای موجود در مناطق کالنشهری است که این ساختار تفکیکی سبب
مسائل و مشکالت بسیاری میشود .یکی از مسائلی که همواره از سوی این خط فکری (در تمام دورههای ظهور) بر آن
تأکید شده ،ناکارآمدی و اثربخشنبودن اقتصادی است که در هر دورهای عوارض خاص خود را به بار آورده است ( Ghai

)et al., 2020؛ درحالیکه این گرایش در گذشته (اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم) بر جنبۀ اقتصادی بسیار
تأکید داشت و در نهضت نوین خود (هماکنون) بهسوی جنبههای دیگری مانند مسائل زیستمحیطی ،مسائل اجتماعی و
مسائل ناشی از عدم برنامهریزی منسجم مایل شده است (هاشمی و همکاران.)1390 ،
 .2گرایش به تفکیک مدیریت کالنشهری :این گرایش در عرصۀ دیدگاههای مدیریت کالنشهری گرایش به
تفکیک نهادی و عملکردی است که با نام مکتب گزینش عمومی شناخته میشود .این گرایش پس از جنگ جهانی دوم
و همپای دیدگاه اصالحطلب کالسیک و در پاسخ به دیدگاه اصالحطلب ظهور یافت (عیوضلو و رضویان.)179 :1397 ،
این دیدگاه نیز در ایاالتمتحده ظهور یافت و در سراسر دهۀ  1980بهعنوان تفکر مسلط در کشورهای توسعهیافته بهویژه
ایاالتمتحده و بریتانیا مطرح بوده است .اگرچه با موج سوم اصالحطلبی ،از محبوبیت این دیدگاه کاسته شده ،هنوز
شاخههایی از این گرایش توسط نوکالسیکها حمایت میشود ( .)Falco & Kleinhans, 2019زیربنای فکری این
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گرایش براساس اعتقاد به تکثر نهادی استوار است و سعی در حفظ ساختار نهادی موجود در مناطق کالنشهری دارد که
در حالت معمولی شامل نهادهای متعدد است (خانمحمدی و همکاران .)158 :1399 ،طرفداران این گرایش با انتقاد از
دیدگاه اصالحطلب معتقدند حفظ ساختار تفکیکی منافع مهمی دارد ،از جمله وجود تنوع در ارائۀ خدمات ،مالیات و
زیرساختها که سبب قدرت انتخاب بیشتر برای مصرفکنندگان است (پیشگاهیفرد و همکاران .)97-95 :1392 ،از
دیگر مزایای ساختار تفکیکی در این گرایش فکری ،قدرت شمول یا طرد کاربریها است که جوامع محلی ،وقتی
بهصورت مستقل و متعدد باشند میتوانند اعمال کنند .از نظر این مکتب ،کوچکبودن و تفکیک نهادی عناصر اساسی در
حفظ رقابت است ( .)Salami, 2019الگوی موردنظر این مکتب که بهعنوان تفکیک ساختاری یا محلیسازی شناخته
میشود ،بهصورت واگذاری امور بین مدیریتهای محلی است .برای اموری که یک شهرداری بهتنهایی قادر به دستیابی
به آن نیست ،نهادهای تکمنظوره پیشنهاد میشود که الزاماً قلمروی آنها منطبق با منطقۀ کالنشهری نیست .همچنین
این دیدگاه به نقش بخش خصوصی توجه کرده است و برخی امور اساساً به بخش خصوصی واگذار میشود .در
کاملترین حالت ،این گرایش توافقنامههای داوطلبانه بین مدیریتهای محلی پیشنهاد میکند تا امور مشترک را انجام
دهند ( .)Doberstein, 2016: 824-862براساس مطالب فوق ،شکل  1سیر تحول دیدگاههای مدیریت کالنشهری را
از اوایل قرن بیستم تاکنون مبتنی بر دو دیدگاه عمدۀ اصالحطلب کالسیک و گزینش عمومی نشان میدهد .در دیدگاه
اصالحطلب کالسیک ،الگوی پیشنهادی مبتنی بر تشکیل الیۀ دوم برای مدیریت منطقۀ کالنشهری و حفظ نهادهای
محلی استوار است .در مکتب گزینش عمومی نیز مدل پیشنهادی تفکیک عملکردهای منطقهای بهصورت نهادهای
تکمنظوره و متمرکز است.

کالنشهﺮيازاوایلقﺮنبﯿستمتﺎکنون 
یدگﺎهﻫﺎيمدیﺮیت 

شکل.1سﯿﺮتحولد
منب :صﺮاﻓیوتورانﯿﺎن 16:1383،

محدودةموردمطﺎلعه 
منطقۀ کالنشهری تهران متشکل از  231سطح قلمروی و شامل استانهای تهران و البرز با حوزۀ جمعیتی
 15،980،037و  19،522کیلومترمربع است که مطابق آمار جمعیتی سال  ،1395استان البرز  2،712،400نفر جمعیت
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داشته است .همچنین براساس آمار جمعیتی ،شهر کرج در سال  1335دارای  14،526نفر جمعیت بوده و در مدت  60سال
اخیر ،به بیش از  100برابر رسیده است ( 1،592،492نفر در سال  .)1395افزایش جمعیت فعال و رشد بخش صنعت و
خدمات شهری در فاصلۀ دهۀ  1345تا  1355و کاهش شاغالن در بخش کشاورزی ،گسترش فعالیتهای ساختمانی،
گرانی مسکن و زمین در شهر تهران و همجواری آن با کرج و سوقیافتن جمعیت برای سکونت در شهر کرج ،وجود منابع
آب کافی ،گسترش باغداری در کنار توسعۀ صنایع ،قرارگیری شهر بر سر راه ارتباطی شهر تهران و دیگر شهرهای کشور،
تفاوتهای آبوهوایی و مالیمت هوای منطقۀ کرج نسبت به تهران و نیز هجوم جمعیت از تهران به کرج برای سکونت
یا گذران تعطیالت آخر هفته و امثال آن سبب شد تا منطقۀ شهری کرج از توسعه و رشد فزایندهای برخوردار شود و در
سالهای بعد این رشد بهطور چشمگیری شدت یابد .کرج پس از تهران بزرگترین شهر مهاجرپذیر ایران است و به
همین دلیل به آن لقب ایران کوچک داده شده است .بر پایۀ مطالعات طرح جامع و تفصیلی ،این شهر دارای دوازده منطقۀ
شهرداری است (مرکز آمار ایران .)1395 ،شکلگیری استان البرز ( )1389و بهتبع آن ارتقای سطح تشکیالتی فردیس
( )1392نهایتاً موجب ارتقای سیاسی این محدوده به شهرستان و مرکزیت فردیس با جمعیتی حدود  844،117نفر متشکل
از شهرکهای فردیس ،وحدت ،بخش مشکیندشت ،حومۀ مشکینآباد و دهستان فرخآباد شد .هماکنون فردیس ،جزو
مناطق  3و  10شهرداری کرج است .فردیس خود از شهرکهای بسیاری تشکیل شده است که از جملۀ آنها میتوان
شهرک ناز ،شهرک طالقانی در شمال و شهرک دهکده (خانه) در غرب را نام برد .مهمترین قسمت فردیس ،خیابان اصلی
آن است که مرکز تجاری بزرگی محسوب میشود .محدودۀ فردیس براساس آخرین سرشماری  1395معادل 256،485
نفر جمعیت داشته است (مرکز آمار ایران.)1395 ،

کالنشهﺮکﺮجبهﻫﻤﺮاهسﺎیﺮقلﻤﺮوﻫﺎيرسﻤیمحدوده 
شکل.2موقعﯿتﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی 
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کالنشهﺮکﺮج) 
شکل.3آمﺎرﺟﻤعﯿتیمنطقۀﻓﺮدیسدرسﺎل(1395منﺎط 3و 10

روشپژوﻫﺶ 
هدف این پژوهش ارزیابی فرصتها و تهدیدهای جداسازی سیاسی-اداری فردیس از کالنشهر کرج است .در این
مطالعه ،بررسی میشود که اساساً چنین تصمیمی تا چه اندازه صحیح است و دارای چه بازخوردهای سیاسی ،اجتماعی-
فرهنگی ،اقتصادی و شهرسازانهای است تا شاید نتایج این پژوهش بتواند گامی در جهت اتخاذ تصمیمات درست و
درنهایت لغو مصوبات اینچنینی بردارد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی-بنیادی و از نظر ماهیت روششناختی،
توصیفی-تحلیلی است .در بخش نخست ،با مرور مهمترین نظریات و دیدگاههای موجود در خصوص مدیریت مناطق
کالنشهری ،رویکرد نظری حاکم بر فضای پژوهش مبتنی بر مدیریت یکپارچۀ قلمرو کالنشهری و تأکید بر حفظ
انسجام کالبدی-مدیریتی توضیح داده شد .این پژوهش در چندین مرحله انجام شده است و از نظر گردآوری و تحلیل
اطالعات ،مبتنی بر مشاهدۀ میدانی ،مصاحبه ،پیمایش و تکنیک دلفی و ارزیابی خبرهمحور است.
بهطورکلی هیچ قانون قوی و صریحی درمورد نحوۀ انتخاب و تعداد متخصصان وجود ندارد و تعداد آنها وابسته به
فاکتورهای هموژن یا هتروژنبودن نمونه ،هدف یا وسعت مشکل ،کیفیت تصمیم ،توانایی تیم تحقیق در ادارۀ مطالعه ،اعتبار
داخلی و خارجی ،زمان جمعآوری دادهها و منابع در دسترس ،دامنۀ مسئله و پذیرش پاسخ است ( Bramwell & Hykawy,

 .)1999: 51; Manca et al., 2007تعداد شرکتکنندگان معموالً کمتر از  50نفر و اغلب  15الی  20نفر و در گروههای
هموژن معموالً  10الی  15نفر است ( .)Windle, 2004; Oranga and Nordberg, 1993بر این مبنا حجم نمونۀ آماری
بهصورت اخص با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس 36 ،نفر متخصص با روش غیرتصادفی یا نمونهگیری هدفمند به
شرح جدول  2است که در دورۀ موردبررسی در محدودۀ کالنشهر کرج و فردیس به انجام رسیده است.
خبﺮهمحور 
ﺟدول.2نحوةگزینﺶیﺎانتخﺎبﺟﺎمعۀآمﺎري 
ویژگی
تعداد مقاالت علمی-پژوهشی داخلی یا خارجی مرتبط با حوزۀ مدیریت شهری
تعداد کتابها (تألیفی یا ترجمه) یا مقاالت مروری مرتبط با حوزۀ تحقیق
تعداد طرحهای پژوهشی یا علمی مصوب انجامشده با حوزۀ تحقیق
سابقۀ همکاری یا عضویت در شورا ،انجمن ،نهاد ،گروه ،شرکت یا تشکل تحقیق
سابقۀ اجرایی تخصصی

ارزشیﺎامتﯿﺎز
3
4
4
2
4
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شایان ذکر است که جامعۀ آماری پژوهش بهصورت اعم پیمایش شهروندان کرج و فردیس ،و بهطور اخص
کارشناسان و مدیران ردۀ میانی شهرستان متشکل از  600نفر بهصورت توزیع تصادفی ساده بین مناطق در بازۀ زمانی
انجام پژوهش ( )1396بوده است .در این پژوهش ،با دریافت مهمترین بازخوردها از نتایج مصاحبهها ،پیمایشها و
مشاهدات میدانی و همچنین مرور و جمعبندی مهمترین دیدگاههای کالن و فرادست ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و
تهدیدهای جداسازی سیاسی-اداری منطقۀ فردیس از کالنشهر کرج شناسایی و تحلیل شدند .سپس فهرستی جامع از
مؤلفههای اثرگذار بر این مسئله تهیه شد و نتایج در قالب مدل برنامهریزی راهبردی سوات ( )SWOTارائه و با روش
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPوزندهی و مقایسه شدند .در مرحلۀ بعد ،بهمنظور تدوین الگوی برنامهریزی راهبردی
منطقۀ فردیس کرج و تعیین فاکتورهای اثرگذار فرصت-تهدید ،از مدل و نرمافزار متاسوات ( )Meta SWOTاستفاده
شد.

بحثویﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 
در بخش نخست ،به تدوین محاسن و معایب جداسازی سیاسی-اداری منطقۀ فردیس برمبنای ماتریس  SWOTپرداخته
شد .سادهترین و مهمترین روش که درنتیجۀ آن وضعیت کنونی راهبردی سیستم یا منطقه مشخص میشود ،ماتریس
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی است .ماتریس قوتها و ضعفهای ارزیابی عوامل درونی یا  IFEسیستم را ارزیابی
میکند و ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی یا  EFEابزاری برای تجزیهوتحلیل فرصتها و تهدیدهای سیستم است.
در جدولهای  3تا  5فهرستی از مهمترین قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای عوامل محیطی جداسازی سیاسی-
اداری منطقۀ فردیس مبتنی بر مؤلفههای اجتماعی-فرهنگی ،کالبدی ،سیاسی-اداری و اقتصادی آورده شده است .آنچه
در این فرایند پررنگ مینماید ،لزوم اتخاذ دیدگاه جامع مدیریتی و عملکردی در خصوص چندین نقطۀ شهری (از کوچک
تا بزرگ) ،شهرکها و روستاها است که در یک حلقۀ رابطهای متقابل و در درون یک نظام منسجم قرار میگیرند و نوعی
همپیوندی (جمعیتی ،اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،مبادلهای و سرمایهای ،سیاسی و اداری ،ارتباطی و غیره) را موجب
میشوند که مفهوم منطقۀ کالنشهری را ایجاد میکند .در این میان نقش کالنشهر کرج بهعنوان حلقۀ دوم مدیریت
منطقه پس از تهران بسیار پررنگ است.
درواقع مهمترین مسئله در مدیریت مطلوب یک منطقۀ کالنشهری ،رویکرد جامع مدیریتی به فضا و حفظ
یکپارچگی محدودههایی است که دارای جنبههای مشترک عینی (کالبدی-کارکردی) و غیرعینی (هویتی-فضایی)
هستند .در سطح دوم مدیریت که خاص مناطق و محدودههای خدماتی یک شهر است ،بر لزوم حفظ بافتهای کالبدی
شهر و سامانمندکردن سطوح شهر تأکید میشود بهگونهای که ساخت و بافت شهری منسجم باشد و افتراق فضایی در
آن ،چهرۀ شهر را زشت یا دورو نکند .به بیان روشنتر ،پاسخدادن به این سؤال که چه فرصتها و تهدیدهایی در انتظار
مدیریت چندپارچۀ شهری در کالنشهر کرج و زاییدهشدن شهر فردیس است مشخص میکند که قطع دو عضو همسان
از یک پیکره چه تهدیدها ،مخاطرهها و عواقبی در پی خواهد داشت.
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مؤلفهﻫﺎياﺟتﻤﺎعی-ﻓﺮﻫنگی

ﺟدول.3مﺎتﺮیسارزیﺎبی

تهدید()Treat

قوت()strong
اﻓزایﺶﻫویتشهﺮونديوایجﺎداتحﺎدوتعل خﺎطﺮبﺮايسﺎکنﯿنﻓﺮدیس

0.07937 5

ایجﺎدوگستﺮشمحالتحﺎشﯿهنشﯿنوسکونتگﺎهﻫﺎيغﯿﺮرسﻤی

0.21693 41

تقویتﻫﻤبستگیوسﺮمﺎیهاﺟتﻤﺎعی

0.1746 11

ازبﯿنرﻓتنﻫﻤبستگیاﺟتﻤﺎعی

0.11111 21

وﺟودبلوکﻫﺎوشهﺮکﻫﺎبﺎپﺎیگﺎهاﺟتﻤﺎعی_ﻓﺮﻫنگیﻫﻤگن

0.09524 6

تﺮسونﺎامنیاﺟتﻤﺎعی

0.09524 18

پﺎیدارينسبیﻫویتمحلهايوﺟﻐﺮاﻓﯿﺎییمنﺎط شهﺮمحدودهﻓﺮدیس

 0.12698 8عدمتﻤﺎیلبخشیازنﯿﺮوﻫﺎيمتخصصکﺎرآمدونخبگﺎنبهبﺎقیمﺎندندرﻓﺮدیس

0.1746 33

وﺟودقشﺮعظﯿمتحصﯿلکﺮدهومتخصصﯿندرعلوموﻓنونمختلف(زنومﺮد)

0.22222 14

ازبﯿنرﻓتنبنﯿﺎنﻫﺎيشکلگﺮﻓتهاﺟتﻤﺎعی،ﻓﺮﻫنگی،کﺎلبدي

0.26984 51

وﺟودپتﺎنسﯿلنﯿﺮويﺟوانوبﺎانگﯿزهﺟهتمشﺎرکتدرتدوینبﺮنﺎمهﻫﺎ
ضعف()weak

0.30159 19

وﺟودﺟﻤعﯿتشنﺎورشهﺮيووﺟودپﺎیﺎنهﻫﺎيوسﯿ ﺟﺎبهﺟﺎیی
ﻓﺮصت()Opportunity

0.13228 25

اﻓزایﺶوﺟذبمهﺎﺟﺮانپﺎیﯿندرآمدي

0.04102 21

اﻓزایﺶمشﺎرکتاﺟتﻤﺎعیمﺮدمدرادارهامورشهﺮ

0.06471 33

اﻓزایﺶقطببندياﺟتﻤﺎعیدرسطحکالنشهﺮي

0.04492 23

تسﺮی رشدوپﯿشﺮﻓتﻓﺮدیس؛

0.04118 21

اﻓزایﺶوایجﺎدآسﯿبﻫﺎياﺟتﻤﺎعی،ﺟﺮموبزﻫکﺎري

0.04688 24

آگﺎﻫیبﯿشتﺮازنﯿﺎزﻫﺎوخواستهﻫﺎيشهﺮوندان

0.04902 25

مهﺎﺟﺮنشﯿنبودنوطبقهمتوسطروبهپﺎیﯿنمﺮدمﻓﺮدیس؛

0.10938 56

ارتقﺎﻓﺮﻫنگشهﺮنشﯿنی

0.07843 40

ﻓﺮﻫنگعﻤومیپﺎیﯿنامکﺎنمطﺎلبهخواﻫیشهﺮوندانﻓﺮدیسرابهکﻤتﺮینحدمﻤکنمیرسﺎند 0.0625 32

اﻓزایﺶاستﺎنداردﻫﺎيسکونتدرﻓﺮدیس

0.06863 35

نﺎمطلوببودنمنطقهازلحﺎظمشکالتاﺟتﻤﺎعی،ﻓﺮﻫنگیوبحﺮانیتﺮشدنآندرصورتﺟدایی 0.10547 54

احﯿﺎيﻫویتمحلهايوپﺎیدارينسبیﻫویتاﺟتﻤﺎعیمحدودهﻓﺮدیس

0.08039 41

تعل خﺎطﺮسﺎکنﯿنﻓﺮدیسبهکﺮج

0.04102 21

احﯿﺎءﻫویتمحلیومکﺎنیاسﺎمی،نﺎمخﯿﺎبﺎنﻫﺎ،کوچهﻫﺎ،معﺎبﺮو. .

0.05294 27

ﻓقدانﺟﺎیگﺎهحقوقشهﺮونديمدونومصوبدربﺮنﺎمه

0.03906 20

بهرسﻤﯿتشنﺎختنتنوعﺎتﻓﺮﻫنگیوگﺮایﺶﻫﺎيمحلیدربﺮنﺎمهﻫﺎ

0.07451 38

ﻓقدانسﺎزوکﺎرﻫﺎيقﺎنونیبﺮايﻫدایتمطﺎلبﺎتمﺮدمی

0.06055 31

رشدآگﺎﻫیعﻤومیواﻓزایﺶروبهتزایدمطﺎلبﺎتوحقوقشهﺮوندي

0.07255 37

تﺮاکمبﺎاليﺟﻤعﯿتونﺎﻫﻤگونیبﺎﻓتﺟﻤعﯿتیمنﺎط ومحالت

0.04883 25

تقویتحﻤﺎیتقﺎنونیازمشﺎرکتمﺮدمدرامورشهﺮيبهعنوانح مﺮدم

0.01569 8

ایجﺎداختالفونﺎﻫﻤﺎﻫنگیدراستفﺎدهازپتﺎنسﯿلنﯿﺮويﺟوان

 0.06055 31امکﺎنارتقﺎيشﺮایطکﺎروزندگیکلﯿهشهﺮوندانبﺎتوﺟهویژهبهاﻓﺮادوگﺮوهﻫﺎيکمدرآمد 0.06471 33

ایجﺎدتعﺎرضﺎتبهﺟهتتنوعﺎتﻓﺮﻫنگیوقومیومحلی

0.02734 14

0.04706 24

تحلﯿلرﻓتنوضعفسﺮمﺎیهاﺟتﻤﺎعیمﯿﺎنشهﺮوندان

 0.01172 6امکﺎنارتقﺎيشﺮایطکﺎروزندگیﻫﻤهﺟﻤعﯿتشهﺮبهویژهاﻓﺮادوگﺮوهﻫﺎيکمدرآمد 0.07647 39

نﺎآشنﺎییشهﺮوندانبهحقوقوتکلﯿفخوددرقواعدبﺮنﺎمه
وﺟودقشﺮگستﺮدهاﺟﺎرهنشﯿنوخﺎنهبهدوشوتﻐﯿﯿﺮمکﺎنیمستﻤﺮآنﺎن

0.06836 35

امکﺎنﺟلبمشﺎرکتعﻤوممﺮدمبﺮايمدیﺮیتشهﺮﻫﺎ

0.03725 19

ارتقﺎآموزشوآگﺎﻫیﻫﺎيعﻤومی

 0.06641 34امکﺎنتنظﯿمبﺮنﺎمهﻫﺎيکنتﺮلﺟﻤعﯿتونﯿزروشﻫﺎيتثبﯿتﺟﻤعﯿتدرسلسلهمﺮاتبشهﺮي 0.11961 61

عدممشﺎرکتمؤثﺮمﺮدمدرطﺮحﻫﺎوبﺮنﺎمهﻫﺎيشهﺮي

0.04297 22

تﺮاکمبﺎاليﺟﻤعﯿتونﺎﻫﻤگونیبﺎﻓتﺟﻤعﯿتیمنﺎط ومحالت

0.03711 19

عدمتأمﯿنﻓضﺎياسکﺎنکمدرآمدﻫﺎوبهحﺎشﯿهراندهشدنآنﻫﺎ

0.08594 44

0.05686 29

امکﺎنبسطسﺎختﺎريوعﻤلکﺮديتشکلﻫﺎيغﯿﺮدولتی
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کالنشهﺮيتهﺮان...
کﺎمﺮاندستجﺮديوﻫﻤکﺎران:ارزیﺎبیابعﺎدتﻐﯿﯿﺮقلﻤﺮوﻫﺎيمدیﺮیتیدرمنطقۀ 
مؤلفهﻫﺎيکﺎلبديواقتصﺎدي 

ﺟدول.4مﺎتﺮیسارزیﺎبی
قوت()strong
ایجﺎدرقﺎبتچندمﺮکزيدرمدیﺮیتکالنشهﺮي

تهدید()Treat
44

0.1461794

ایجﺎدبیثبﺎتیدرمدیﺮیتوتﻐﯿﯿﺮاتمداومبﺮنﺎمهﻫﺎ

34

0.03353057

اﻓزایﺶشهﺮداريمﺮکزي

23

0.07641196

وﺟودضعفدرتخصصمحوريوانتصﺎبﻫﺎيسﯿﺎسی

36

0.03550296

کﺎﻫﺶﻫزینهﻫﺎيشهﺮداريمﺮکز

35

0.11627907

نبودضﻤﺎنتحقوقیواﺟﺮاییبﺮنﺎمهﻫﺎيمدیﺮیتشهﺮي

41

0.04043393

اﻓزایﺶقدرتوتوانمدیﺮیتیمتﻤﺮکز(اداريواﺟﺮایی)وواحدﻫﺎيشهﺮيدرتعهدواﺟﺮايتصﻤﯿﻤﺎتاتخﺎذشده

36

0.11960133

امکﺎنتضعﯿفﺟﺎیگﺎهشورايشهﺮوتضعﯿفمدیﺮیتتخصصیشهﺮ

25

0.02465483

تﻤﺮکزوتصﻤﯿمگﯿﺮيبهﯿنه؛

31

0.10299003

عدمدرکمتقﺎبلازکﺎربستمشﺎرکتبﯿنمدیﺮانوشهﺮوندان

36

0.03550296

استفﺎدهازتجﺮبهوامکﺎنﺎتمدیﺮیتشهﺮيکﺮج

34

0.11295681

امکﺎنتصﻤﯿمﻫﺎيمقطعی،احسﺎسیوبدونمبنﺎيعلﻤیتخصصی

39

0.03846154

کﺎﻫﺶﻫزینهﻫﺎونﺎﻫﻤﺎﻫنگیﻫﺎدرسطوحبﺎالتﺮمدیﺮیتی

37

0.12292359

امکﺎنشکلگﯿﺮيسﺎختﺎرمدیﺮیتیمتﻤﺮکزدرمقﺎبلتفکﺮمشﺎرکتی

38

0.03747535

ﻓﺮصتیکپﺎرچگیاداري،نظﺎرتی،مدیﺮیتیوکﺎلبديدرشهﺮﻓﺮدیسوکالنشهﺮکﺮج

30

0.09966777

نبودالگوﻫﺎيقﺎنونیتجﺮبیبﺮايﻫدایتمطﺎلبﺎتشهﺮوندان

34

0.03353057

31

0.10299003

تشوی سﺎیﺮکﺎنونﻫﺎبﺮايﺟدایی

24

0.02366864

ایجﺎدبیقوارگیدرسﺎختوبﺎﻓتکﺎلبدياﻓضﺎیی

56

0.05522682

عدموﺟودمدیﺮیتیکپﺎرچه

33

0.06560636

ایجﺎدمحالتحﺎشﯿهنشﯿن

34

0.03353057

مقﺮراتمختلفتوسعه(منطقهبنديﺟدید،چشماندازنﺎمنﺎسبو)..

35

0.0695825

نﺎرضﺎیتیمﺮدمی

44

0.0433925

رقﺎبتکمشهﺮداريﻓﺮدیسدرتوسعهزمﯿن

36

0.07157058

خدمﺎترسﺎنینﺎمنﺎسب

23

0.02268245

ایجﺎدسﺎختﺎرسﯿﺎسیااداريوقلﻤﺮوئیضعﯿف

34

0.06759443

واردشدنآسﯿببهمنطقهﻓﺮدیس

35

0.03451677

بﺎالرﻓتنﻫزینهﻫﺎيشهﺮداريﻓﺮدیس

39

0.07753479

تجﺮبهنﺎموﻓ ﺟداسﺎزيسﺎیﺮشهﺮﻫﺎدرکشور

36

0.03550296

عدمتواندرتأسﯿسسﺎزمﺎنﻫﺎوﻓضﺎﻫﺎيوابستهبهشهﺮداري

35

0.0695825

تعﺎرضبﺎبنﯿﺎنﻫﺎيرویکﺮدنوینمجﻤوعهﻫﺎيشهﺮي

31

0.03057199

نﺎﻫﻤﺎﻫنگیبﺎسﺎیﺮنهﺎدﻫﺎدرمنطقهکالنشهﺮي

24

0.04771372

اﻓزایﺶسطوحواﻓزایﺶشدتوپﯿچﯿدگیمشکالتمدیﺮیتشهﺮي

34

0.03353057

اختاللونﺎﻫﻤﺎﻫنگیدرسﯿستممدیﺮیتیکپﺎرچهشهﺮي؛

22

0.04373757

بﺮوزآشفتگیدرخدمﺎتاداريودولتی

37

0.03648915

انتقﺎلمدیﺮانتوانﻤندبهﻓﺮدیس
ضعف()weak

نبوددادهواطالعﺎتمﺎلی،مکﺎنی،کﺎداستﺮ،طﺮحتفضﯿلیوعدمامکﺎنبﺮنﺎمهریزيکوتﺎهمدت،مﯿﺎنمدت،بلندمدتوغﯿﺮهبﺮاسﺎسمنﺎب ﻓعلیوقﺎبلاتکﺎ 32

ﻫﺎدرصورتﺟداسﺎزي 0.0295858
30
عدمتعﺎدلکﺎﻓیکالنشهﺮکﺮجپسازمﺮکزاستﺎنشدنوضعفتوانﻤنديﻫﺎوقﺎبلﯿتﻫﺎيالزموتضعﯿفبﯿشتﺮآن
0.06361829

عدمتوانﺎییمدیﺮیتشهﺮيﻓﺮدیسبﺮاياﺟﺮايطﺮحﻫﺎيکالن

34

0.06759443

قط ارتبﺎطبﺎمدیﺮیتبﺎسﺎبقهوقدرتﻤندکالنشهﺮکﺮج

31

0.03057199

مطﺮحبودنﻓﺮدیسبهعنوانیکیازکﺎنونﻫﺎياصلیشهﺮکﺮج

36

0.07157058

ﺟلوگﯿﺮيازتصﻤﯿﻤﺎتتخصصیدرسطحکالن

41

0.04043393

اشتﺮاکعﻤلکﺮديﻓﺮدیسبﺎکﺮج

41

0.08151093

اﻓزایﺶﻓشﺎربهشهﺮداريﻓﺮدیسبهمنظورتأمﯿنخدمﺎت

25

0.02465483

ضعفسﺎختﺎراداريشهﺮﻓﺮدیسوعدموﺟودزیﺮسﺎختﻫﺎمدیﺮیتیوخدمﺎتی

25

0.04970179

تنزلﺟﺎیگﺎهشهﺮداريدرارائهخدمﺎتتخصصیبهشهﺮوندان

36

0.03550296

ﺟدیدبودنسﺎختﺎرمدیﺮیتشهﺮيدرکالنشهﺮکﺮج

36

0.07157058

سﯿﺎستگذاريوقﺎنونگذاريمتﻤﺮکزودولتمحورمدیﺮیتشهﺮي

39

0.03846154

41

0.08151093

تفﺮققلﻤﺮویی-مدیﺮیتیﻓﺮدیسبﺎکالنشهﺮکﺮج

38

0.03747535

تفﺮقسﺎزمﺎنی-عﻤلکﺮديﻓﺮدیسبﺎکالنشهﺮکﺮج

34

0.03353057

22

0.02561118

عدمتوﺟهبهشﺎخصﻫﺎيقﺎنونیمشﺎرکتمﺮدمدربﺮنﺎمهﻫﺎ

24

0.02366864

بهﺮهوريوبهﺮهگﯿﺮيبهﯿنهازامکﺎنﺎت

32

0.03725262

ﻓقدانحقوقشهﺮونديمدونومصوبدرمدیﺮیتشهﺮي

44

0.0433925

تالشبﺮايدستیﺎبیبهتوسعهپﺎیدارشهﺮي

34

0.03958091

محدودیتدروظﺎیفنهﺎدﻫﺎيمدیﺮیتشهﺮي

35

0.03451677

تأمﯿنزیﺮسﺎختﻫﺎيضﺮوريبﺮايعﻤلکﺮدکﺎرآمدشهﺮ

36

0.0419092

تأمﯿنخدمﺎتتوسعهدﻫندهمنﺎب انسﺎنیدرراستﺎيگستﺮشمحصوالتوتولﯿدات

41

0.04772992

تقویترویکﺮدمﺮدممحوريوشهﺮوندمحوريدرمدیﺮیتشهﺮيﻓﺮدیس

39

0.04540163

تقویتابزارﻫﺎيمدیﺮیتشهﺮيﺟهتاطالعرسﺎنیبهموق بهمﺮدم

25

0.02910361

ایجﺎدﻓﺮصتتدوینسﺎزوکﺎرﻫﺎيقﺎنونیبﺮايﻫدایتمطﺎلبﺎتشهﺮوندانازمدیﺮیتشهﺮي

34

0.03958091

التزامعﻤلیمدیﺮانبﺮکﺎربستمشﺎرکتشهﺮونداندرمدیﺮیتشهﺮي

36

التزاممدیﺮیتشهﺮيبهپﺎسخگوییبهمطﺎلبﺎتمﺮدموپذیﺮشاصلنظﺎرت،ﻫﻤچنﯿنتندادنبهقواعدومعﯿﺎرﻫﺎيمشﺎرکتمﺮدم35
0.0419092

0.04074505

ایجﺎدسﺎزوکﺎرتوﺟهبهحقوقشهﺮونديدرمدیﺮیتشهﺮيوبﺮنﺎمهﻫﺎيشهﺮي

39

0.04540163

تقویتبدنهاﺟﺮاییمدیﺮیتشهﺮيتخصصیدرسطحمنﺎط ومحالت؛

38

0.04423749

ایجﺎدزیﺮسﺎختﻫﺎيتصﻤﯿمگﯿﺮي،تصﻤﯿمسﺎزيدرسطحمنﺎط ومحالت

38

0.04423749

بهبودوتوسعهسﺎختﺎرسﺎزمﺎنیوتشکﯿالتیسﯿستموامورپﺮسنلیوقﺎنونی

37

0.04307334

تقویتبدنهاﺟﺮاییمدیﺮیتشهﺮيتخصصیدرسطحمنﺎط ومحالت

34

0.03958091

تأکﯿدبﺮمدیﺮیتوبﺮنﺎمهریزياستﺮاتژیکوﺟﺎم سﯿستم

36

0.0419092

تقویتسﺎختﺎرمدیﺮیتشهﺮي

24

0.02793946

تقویتنقﺶشورایﺎريﻫﺎيمحالتدرمدیﺮیتمحلهواثﺮگذاريآن

35

0.04074505

اﻓزایﺶمشﺎرکتمﺮدمیدرتصﻤﯿمسﺎزيﻫﺎواقدامﺎتمدیﺮیتشهﺮي

56

0.06519208

اﻓزایﺶﻓعﺎلﯿتﻫﺎيتأثﯿﺮگذاربخﺶخصوصیکهبﺮامنﯿت،سالمتیورﻓﺎهاﺟتﻤﺎعیﺟﺎمعهشهﺮيتأثﯿﺮمیگذارند

38

0.04423749

امکﺎنتنظﯿمبهتﺮبﺮنﺎمهریزيراﻫبﺮديشهﺮونحوهمدیﺮیتآن

34

0.03958091آمﺎدهسﺎختنخدمﺎتوتسهﯿالتالزمبﺮايپشتﯿبﺎنیﻓعﺎلﯿتﻫﺎيمولدوعﻤلﯿﺎتکﺎرآمدموسسهﻫﺎيخصوصیدرنﺎحﯿهشهﺮي 41

0.04772992

امکﺎنتدوینوعﻤلﯿﺎتینﻤودنتشکﯿالتوسﺎزمﺎناداريمنﺎسببﺮايمدیﺮیتشهﺮيبﺎنگﺮشراﻫبﺮديومنطب بﺎپﯿچﯿدگیمحﯿطی

33

42

0.04889406

تعدددستگﺎهﻫﺎيتصﻤﯿمگﯿﺮي
ﻓﺮصت()Opportunity
تالشدرﺟهتتﻤﺮکززدائیوحﺮکتبهسويواگذاريامور

0.03841676

ﻓﺮصت()Opportunity

تعﯿﯿنحﯿطهنظﺎرتواﺟﺮابﯿنشهﺮداري،شورايشهﺮومﺮدم
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ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي
پژو 

568

مؤلفهﻫﺎياداري-سﯿﺎسی 

ﺟدول.5مﺎتﺮیسارزیﺎبی
قوت()strong
انسجﺎمکﺎلبديبﯿنمنﺎط شهﺮي

ﻓﺮصت()Opportunity
 1امکﺎناستفﺎدهازالگوﻫﺎيﺟﺎم درتوسعهشهﺮﻓﺮدیسوسﺎمﺎندﻫیبﺎﻓتﻓﺮسودهوسﺎمﺎندﻫیﻓضﺎﻫﺎيحﺎشﯿهايشهﺮ41

0.06298

1

توﺟهبهحﻤلونقل،تﺮاﻓﯿک،آبوﻓﺎضالبوتعﺮیضمعﺎبﺮولحﺎظالزامﺎتشهﺮي؛

36

0.0553

امکﺎنایجﺎدمنﺎط حﺎشﯿهايﻓﺎقداسنﺎدمﺎلکﯿتقﺎنونی

28

0.08116

رشدمتنﺎسبﻓضﺎﻫﺎيعﻤومی،مﺮاکزﻓﺮﻫنگی–آموزشیوتفﺮیحی-ورزشیدرسطحمنﺎط ومحالت

25

0.038402

بﺮوزاختالفدرسطحمحدودهﻫﺎونﺎمشخصبودنحﺮیم

31

0.08986

توﺟهبهزیبﺎسﺎزيشهﺮ،عﻤﺮانشهﺮي،معﻤﺎريایﺮانی–اسالمیشهﺮ

26

0.039939

اﻓزایﺶتﻐﯿﯿﺮکﺎربﺮيﻫﺎدرمحدوده؛

ضعف()weak

36

0.10435

امکﺎناﻓزایﺶامکﺎنﺎتآموزشیدرمنﺎط ﻓﺮدیسبهویژهگستﺮشآموزشعﺎلی

36

0.0553

توقفاﺟﺮايپﺮوژهﻫﺎيﺟﺎريمدیﺮیتشهﺮيکﺮجویﺎوقفهطوالنیدرروندآندرطیواگذارياختﯿﺎراتبهشهﺮداريﻓﺮدیس37

0.10725

توسعه،بﺮابﺮيوعدالتاﺟتﻤﺎعیدرشهﺮ

41

0.06298

26

0.07536

اﻫتﻤﺎمویژهبﺮبهداشتمحﯿطوسﺎلمسﺎزيﻓضﺎﻫﺎيشهﺮي

37

0.056836

گستﺮشسﺎختوسﺎزﻫﺎيغﯿﺮقﺎنونی

33

0.09565

ارتقﺎءایﻤنیشهﺮدرمقﺎبلمخﺎطﺮاتوسوانحطبﯿعیوغﯿﺮطبﯿعی

36

0.0553

تنزلکﯿفﯿتمحﯿطشهﺮيوکﯿفﯿتزندگیشهﺮوندان

30

0.08696

ایجﺎدسﺎزگﺎريبﯿنتوسعهﻫﺎيشهﺮيبﺎمحﯿططبﯿعیپﯿﺮامون

47

0.072197

بهوﺟودآمدنحﺎلتانزوايﺟﻐﺮاﻓﯿﺎییﻓﺮدیسبهعنوانیکحﺎشﯿهودیدهنشدنمشکالتوحﻤﺎیتکﻤتﺮ

39

0.11304

ایجﺎدسﺎزگﺎريبﯿنکﺎربﺮيﻫﺎيشهﺮي

50

0.076805

اﻓزایﺶحﺎشﯿهنشﯿنی

44

0.12754

امکﺎنبکﺎرگﯿﺮيروشﻫﺎيمدرنبﺮنﺎمهریزيبﺮاسﺎسظﺮﻓﯿتﻫﺎيمحﯿطی

36

0.0553

اﻓزایﺶتخلفﺎتسﺎختﻤﺎنی

41

0.11884

تﺮویجوتوسعهﻓعﺎلﯿتﻫﺎيسﺎزگﺎربﺎتوانوپتﺎنسﯿلﻫﺎيمحﯿطشهﺮي

34

0.052227

توزی عﺎدالنهومتعﺎدلامکﺎنﺎتوﻓﺮصتﻫﺎبﯿنمنﺎط ومحالتشهﺮي

38

0.058372

نﺎبﺮابﺮيدرتخصﯿصخدمﺎتوامکﺎنﺎت

41

0.05216

گستﺮشاقدامﺎتمﺮبوطبهحفﺎظتازمنﺎب محﯿطزیستبهخصوصآب،خﺎکوﻫوا

39

0.059908

اﻓزایﺶتﺮاکم

52

0.06616

ارتقﺎءایﻤنیشهﺮواﻓزایﺶامنﯿتخﺎطﺮشهﺮوندان

41

0.06298

توسعۀﻓﯿزیکینﺎمنﺎسب

56

0.07125

تدوینوارائهبﺮنﺎمهﻫﺎيﻫدایتوکنتﺮلکﺎلبديوکﺎرکﺮديشهﺮدرﺟهترشدوتوسعهشهﺮ

43

0.066052

ایجﺎدمعضالتتﺮاﻓﯿکی

47

 0.0598ارائهتﻤهﯿداتیبهمنظورایجﺎدحداقلمداخلهدرمحﯿططبﯿعیشهﺮوپﯿﺮامونشهﺮ

رشدآلودگیﻫﺎوتنزلزیستمحﯿطیﻓﺮدیس

تهدید()Treat

0.069124

45

تهدید()Treat

اﻓتکﯿفﯿتوسﺮزندگی

43

0.05471

اﻓتسﯿﻤﺎومنظﺮشهﺮي

40

0.05089

کﺎﻫﺶاستﺎنداردﻫﺎيزندگی

واردشدنبﺎرتﺮاﻓﯿکیﻓﺮدیسبهکﺮجوعدمامکﺎنﺟداسﺎزيآن

33

0.041985

35

0.04453

اﻓتشبکهمعﺎبﺮ

39

0.049618

ﻫﻤپوشﺎنیمحدودهخدمﺎتیکﺮجوﻓﺮدیس

36

0.0458

ایجﺎدمشکالتدرمﺮزﻫﺎيکﺎلبديامحﯿطی

44

0.05598

نبودیکﻫستهشهﺮيمستقلدرمحدودهﻓﺮدیس

37

0.04707

دوگﺎنگیکﺎلبديدربﺎﻓتوکﺎلبدکالنشهﺮکﺮج

36

0.045802

پﯿوستگیوگﺮهخوردنبﺎﻓتﻓﺮدیسدرشهﺮکﺮجدرطیتﺎریخ

41

0.05216

عدمتجﺎنسمنﺎط 3و10ﻓﺮدیسبهلحﺎظابعﺎدمختلف

39

0.049618

تداخلواشتﺮاکﻓﺮدیسوکﺮجازلحﺎظسﺎختﺎريوزیﺮبنﺎیی

40

0.05089

ضعفپﺮدیسازلحﺎظسﺎختﺎري،زیﺮسﺎختی،نظﺎمکﺎلبديﻓضﺎییوعﻤلکﺮدي

51

0.064885

نبودزیﺮسﺎختﻫﺎيمنﺎسبومتﻤﺮکزشدنبﯿشتﺮآنﻫﺎدرکﺮجووابستگیشدیدبهآن

37

0.04707

متﺮاژپﺎیﯿنوتﺮاکمبﺎاليواحدﻫﺎيمسکونیدربﺮخیمحالت

39

0.049618



ارزیابی مؤلفههای کارکردی نشان میدهد محدودۀ فردیس زیرساختهای اصلی و امکاناتی درخور استقالل ندارد و از لحاظ
عملکردی و اداری بسیار وابسته به شهر کرج است .بدینترتیب در صورت جدایی ،برای بسترسازی و بهوجودآوردن این امکانات
باید زمان و هزینههای بسیار هنگفتی صرف شود؛ بهطوریکه فرصت و هزینهای که باید در سایر بخشهای عمرانی و رفاهی
صرف شود زایل میشود و این شکاف ایجادشده به عقبماندگیهای سالهای گذشته اضافه میشود که خود بحران عمیقی
است .در نگاهی دیگر ،در صورت جدایی فردیس از کرج ،شهرداری فردیس با دراختیارنداشتن ردیف بودجهای از شهرداری کرج
باید خود به درآمدزایی اقدام کند که از آنجا که این شهر کارکردهای صنعتی ،کشاورزی ،معدنی و غیره در اختیار ندارد و
همچنین نیاز به حجم زیادی از درآمد برای عمران و آبادانی شهر دارد ،مانند شهرهای بزرگ به درآمدهای ناپایدار روی خواهد
آورد و بسیاری از مشکالتی نظیر تراکم فروشی ،تغییر کاربریهای عمده ،توسعۀ سریع و بیبرنامۀ شهر و غیره را در پی خواهد
داشت که خود بحرانی عمیق بر بحرانهای شهر خواهد افزود .همچنین با گذشت زمان ،متناسب با رشد جمعیت شهری،
خدماتی که باید پاسخگوی نیازهای مختلف آنها باشد ارائه نخواهد شد و افزایش بار جمعیتی موجب مشکالتی از جمله
ناهمگونی بین سرانههای استاندارد و میزان برخورداری شهروندان و همچنین نبود توازن در توزیع کاربریهای مختلف از لحاظ
کیفی (سازگاری ،ظرفیت ،مطلوبیت و وابستگی) خواهد شد .بدینترتیب در عمل بهدلیل عدم تخصیص بهینۀ زمین به
کاربریهای موردنیاز شهروندان متناسب با سرانهها و استانداردهای علمی از یک سو و عدم توزیع کمی و کیفی کاربریها در
سطح شهر ،مشکالت عدیدهای ایجاد میشود و تمرکز مراکز خدماترسانی در یک مکان خاص ،هجوم جمعیت مصرفکننده
به این مناطق را در پی دارد؛ بهطوریکه از یک سو موجب فشار زیستمحیطی ،ترافیکی ،آلودگیها اعم از صوتی ،هوا و غیره
میشود و از سوی دیگر بهسبب جذب کاربریهای مکمل و موازی ،قطبیشدن فضایی در شهرها را تشدید میکند؛ بهگونهای
که شهر با محیطهای متراکم ،نامطلوب و ناسازگار با توسعۀ پایدار مواجه خواهد شد.

 569

کالنشهﺮيتهﺮان...
کﺎمﺮاندستجﺮديوﻫﻤکﺎران:ارزیﺎبیابعﺎدتﻐﯿﯿﺮقلﻤﺮوﻫﺎيمدیﺮیتیدرمنطقۀ 

از طرفی با بررسی میزان نابرابریها در توزیع خدمات و شناسایی الگوی فضایی بیعدالتی در سطح شهر میتوان پی
برد که الگوی توزیع مراکز خدمات شهری سبب وجود ارزش متفاوت زمینشهری شده و به جداییگزینی گروههای
انسانی دامن زده است؛ بهطوریکه در بعضی محلهها ،خدمات در وضعیت نامناسبتری هستند و بیعدالتی در بعضی
بخشها و محلههای شهری بیشتر تمرکز یافته است.
با شناسایی متغیرهای راهبردی محیط داخلی (قوتها و ضعفها) و در محیط خارجی (فرصتها و تهدیدها) و
درنهایت با ارزیابی عوامل راهبردی محیطی و پیشبینی روندها و خلق آیندۀ منطقۀ فردیس در صورت توسعۀ شهری،
راهبرد مناسب برای منطقه انتخاب شد؛ بنابراین در مرحلۀ اول وضعیت منطقه تحلیل شد .سپس شاخصها و نتایج
براساس دستهبندی کلی در چهار شاخص کلی اجتماعی و فرهنگی ،کالبدی ،اقتصادی ،اداری و سیاسی تقسیمبندی و
برای پردازش در نرمافزار  Expert Choiceآماده شدند.

کﻤیسﺎزيمعﯿﺎرﻫﺎبﺮاسﺎسﻓﺮایندتحلﯿلسلسلهمﺮاتبی()AHP
در فرایند مدل تحلیل سلسلهمراتبی ،پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی براساس مقیاس نهکمیتی (توماس ساعتی)
همۀ معیارها در ارتباط با هم و بهصورت دودویی بررسی و مقایسه شدند .سپس با نرمالیزهکردن ردیفهای ماتریس،
ضرایب اهمیت و امتیاز هر معیار مشخص شد .برای درک بهتر موضوع و ایجاد ساختار سلسلهمراتبی ،ابتدا نتایج تحلیل
سوات در قالب کدهای مشخص و در شاخصهای جداگانه تعریف شدند.
.نتﺎیجمقﺎیسﺎتزوﺟیمؤلفهﻫﺎوعواملﺟداسﺎزي 

ﺟدول6
مؤلفه 
کالبدی
اقتصادی
اجتماعی-فرهنگی
سیاسی-اداری

وزن 
0/243
0/106
0/50
0/601

رتبه 
2
3
4
1

عﺎمل 
تهدید
قوت
ضعف
فرصت

وزن 
0/526
0/073
0/257
0/144

رتبه 
1
4
2
3

بﺮنﺎمهریزيشهﺮي،دورة،9شﻤﺎرة،2تﺎبستﺎن1400

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي
پژو 

570

همانطور که نتایج تحلیل سلسلهمراتبی نشان میدهد ،نقش عوامل و مؤلفههای سیاسی-اداری در جداسازی بسیار
پراهمیت است و نتایج منفیای که متوجه این عامل میشوند دارای بیشترین وزن بودهاند .در مرحلۀ بعد نیز نقش عوامل
کالبدی ،اقتصادی و سپس اجتماعی و فرهنگی بارز بوده است .در تحلیل وضعیتهای چهارگانۀ سوات ،تهدیدها باالترین
وضعیت را دریافت کردهاند و ضعفها در مرتبۀ دوم وزنها قرار دارد .در این مرحله از تحقیق ،به کمک نتایج فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی در تعیین سی کد مهم و اولویتدار وضعیتهای چهارگانۀ سوات ،عوامل و شاخصهای اصلی
موردنیاز استخراج و بهعنوان وردی نرمافزار متاسوات پردازش شدند.

بهکﻤکمدلونﺮماﻓزارمتﺎسوات 

بﺮنﺎمهریزيراﻫبﺮدي

در گام نخست ،اهداف اصلی پژوهش شناسایی شد .از آنجا که این اهداف از وزن یکسانی برخوردار نیستند ،از کارشناسان
خواسته شد با توجه به اهمیت هریک از اهداف شناساییشده ،آنها را در سه سطح باال ،متوسط و پایین اولویتبندی
کنند .در شکل زیر اهداف پژوهش و میزان اهمیت آنها نشان دادهشده است .پس از تدوین این جدول و تعیین درجۀ
اولویت ،هریک از اطالعات وارد نرمافزار شد.

شکل.4مﺮاحلپژوﻫﺶوپﺮدازشدرمدلمتﺎسوات 
منب  Agrowal et al. (2012):

در تئوری مبتنی بر منابع هر شرکت ،سازمان یا منطقهای را بهصورت مجموعۀ منحصربهفرد فردی از منابع در سه
مقولۀ داراییهای مشهود ،داراییهای نامشهود و قابلیتها درنظر میگیرد (.)Galbreath & Galvin, 2004: 5
داراییهای مشهود (نظیر مالی و فیزیکی) و نامشهود منابعی هستند که یک شرکت دارا است (مالکیت معنوی،
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خصوصیات و شهرت) و قابلیتها مواردی هستند که یک شرکت قادر به انجام آنها است (نظیر دانش فنی)؛ بنابراین
منابع و قابلیتها سازههای مختلفی هستند (.)Agarwal et al., 2012: 3
با توجه به توضیحات ارائهشده ،در این گام منابع و قابلیتهای منطقۀ فردیس-کرج مطالعه شد و در قالب مدل
سوات ،منابع و قابلیتها از طریق کدهای استخراج و شناسایی شدند .در این مرحله سعی شد در راستای دستیابی به
اهداف موردنظر ،منابع و قابلیتهای موردنیاز شناسایی شوند .برای اینکه این منابع و قابلیتها وزن یکسانی داشته باشند،
با توجه به یک معیار درصدی مشخص ،میزان تأثیر آنها سنجش شد.

کالنشهﺮي 
تااﻫدافتعﯿﯿنشدهدرارائۀالگويمدیﺮیتیمنطقۀ 

شکل.5مﺮاحلپژوﻫﺶوپﺮدازشدرمدلمتﺎسوا

از آنجا که در مراحل بعدی نقشۀ رقابتی ترسیم خواهد شد ،الزم است عوامل اصلی موفقیت (منابع ،قابلیتها و
فرصتها) در ابعاد رقابتی (داخلی و خارجی) دستهبندی شوند .با توجه به منابع و قابلیتهای استخراجشده در مرحلۀ قبلی،
ابعاد امنیتی-دفاعی و اقتصادی انتخاب شدند .همچنین با توجه به ناسازگاری برخی از عوامل ،ابعاد انتخابشده بهمنظور
دستیابی به نتایج منطقیتر از فهرست عوامل حذف شدند .بهدلیل اینکه ماهیت کار مبتنی بر رقابت و خلق فرصت است،
در ادامه باید رقبایی که در زمینۀ عدم توسعه رقیب بهشمار میروند ،شناسایی شوند .از اینرو شهرهای تهران ،کرج ،کمال
شهر ،مالرد ،صفادشت ،محمدشهر ،مشکیندشت ،ماهدشت و اندیشه بهعنوان رقبا شناسایی شدند.
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تﻫﺎ 
شکل.6شنﺎسﺎییمنﺎب وقﺎبلﯿ 

شکل.7شنﺎسﺎییابعﺎدرقﺎبتی 

در مرحلۀ بعد ،مناطق موردمطالعه براساس قابلیتها ،منابع و فرصتهای شناساییشده در یک طیف پنجتایی از خیلی
عالی تا خیلی ضعیف با رقبا مقایسه میشوند؛ به این معنی که منطقۀ فردیس براساس قابلیتهای شناختهشده نسبت به
دیگر مناطق رقیب در چه جایگاهی قرار دارد.
در گام بعد با توجه به مقایسۀ انجامگرفته در مراحل پیشین و نتایج بهدستآمده ،نمودار نقشۀ رقابتی و اولویتبندی
رقبا ترسیم شد .بهاینترتیب که توسعۀ یکپارچۀ مدیریتی آتی منطقۀ فردیس-مشکیندشت ،صفادشت ،ماهدشت و کرج
در مرتبۀ اول و سپس کمالشهر ،مالرد ،محمدشهر و اندیشه ،رقبای منطقۀ فردیس بهشمار میروند.
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در این گام براساس تئوری مبتنی بر منابع ،منابع و قابلیت ها براساس کامیابی ،تقلیدناپذیری و غیرقابل جایگزینی
( )VRIOدر یک طیف پنج تایی (خیلی موافقم ،موافقم ،خنثی ،مخالفم ،خیلی مخالفم) سنجش میشود .همان طور
که قبالً هم بیان شد ،معیار باارزش بودن در این مرحله مورد ارزیابی قرار نمی گیرد؛ زیرا زمانی باارزش بودن منابع و
قابلیت ها را می توان سنجید که در مقام مقایسه با عوامل خارجی قرار گیرند .پاسخ های کارشناسان از نظر میزان
موافقت با عباراتی مانند موارد زیر همراه بود :کمیابی ( :)Rرقبای ما قادر به انجام این کار نیستند؟ تقلیدپذیری (:)I
رقبای ما قادر به تقلید این قابلیت نیستند؟ و غیرقابل جایگزینی ( :)Oما از این عامل به واسطۀ خط مشی جبران خود
بهره می بریم؟

شکل.10ارزیﺎبیمنﺎب وتوانﺎییﻫﺎبﺮاسﺎسدیدگﺎهمبتنیبﺮمنﺎب 

در گام بعدی ،شناسایی عوامل خارجی سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی ،فناورانه ،بومشناختی و قانونی
( )PESTELمؤثر بر فضای مدیریت منطقه پرداخته شد .این تحلیل برای شناسایی فرصتهای پیشرو و همچنین
خطرات احتمالی گسترش هر مجموعه مؤثر است ( .)Bloomberg, 2012: 2عموماً این تحلیل برای ارزیابی محیط در
ابعاد کالن و همچنین ارزیابی زمان حال میپردازد ()Hill and Jones, 2013: 335؛ چرا که عوامل کالن این توانایی را
دارند تا تغییرات اساسی را در محیط و مجموعه ایجاد کنند؛ بهطور مثال یک بنگاه اقتصادی ممکن است از تدابیر سیاستی
جدید و قوانین مالیاتی تازه وضعشده تحت تأثیر قرار گیرد؛ درحالیکه آن بنگاه تأثیری در اتخاذ این تصمیمات نداشته
است ( .)Galbreath and Galvin, 2004; Husso, 2011چارچوب  PESTLEبراساس عوامل سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فناورانه ،زیستمحیطی و قانونی استوار است ( .)Isoherranen, 2012: 27در این گام عالوه بر شناسایی
عوامل بیرونی ،میزان ایستایی و پویایی ،میزان تأثیرگذاری ،احتمال افزایش و درجۀ اضطراریبودن این عوامل هم ارزیابی
میشود.
وزندهی (ایستایی و پویایی) :اهمیت این عوامل در مقایسه با متوسط چالشهای کسبوکار به چه میزان است؟
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تأثیرگذاری :اثر این عامل بر موفقیت سازمان به چه مقدار تأثیرگذار است؟
احتمال افزایشی :احتمال افزایش این عامل در دورۀ برنامهریزی به چه میزان است؟
درجۀ اضطراریبودن :این عامل به چه میزان موردنیاز سازمان ما است؟

شکل.11عواملمحﯿطیمؤثﺮخﺎرجازکنتﺮلسﺎزمﺎنﻓضﺎییمنطقه 

در مرحلۀ بعد ،از کارشناسان خواسته شد به ارزیابی تأثیر و تناسب منابع و قابلیتها بر عوامل خارجی بپردازند .درواقع
تناسب راهبردی ،بهواسطۀ انطباق عوامل داخلی با خارجی محاسبه میشود .ما در این مرحله به دنبال این موضوع هستیم
که چگونه منابع و قابلیتها ،فرصتها را پشتیبانی میکنند یا تهدیدات را کاهش میدهند؛ بهطورکلی در محیط
برنامهریزی راهبردی ،دو گونۀ متمایز از عوامل وجود دارد :عوامل داخلی و عوامل خارجی .عموم مطالعات بر تأثیر دو
عامل داخلی و خارجی در فضای برنامهریزی تأکید دارند ( .)Acquaah & Chi, 2007; Pehrsson, 2002سپس در
مرحلۀ بعد ،از کارشناسان خواسته شد به تناسب بین عوامل منابع ،قابلیتها و اهداف پژوهش بپردازند .درواقع تناسب
راهبردی ،بهواسطۀ انطباق عوامل داخلی با اهداف محاسبه میشود .در این مرحله به دنبال این موضوع هستیم که به چه
میزان منابع و قابلیتها ،اهداف پژوهشی را پشتیبانی میکند .
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شکل.12تنﺎسببﯿنعواملمنب 

در بخش نهایی نقشۀ راهبردی ،منابع و قابلیتها و عوامل خارجی برمبنای سه معیار تحلیل میشوند :الف) نزدیکی
منابع و قابلیتها با عوامل خارجی؛ ب) سمت افقی و فوقانی عوامل؛ پ) اندازۀ حبابها .روی نقشۀ راهبردی ،منابع و
قابلیتها داخلی با حبابهای آبی نشان داده شده است (شکل  .)15محور افقی ( )Xکمیابی ،تقلیدناپذیری و تناسب
سازمانی و محور عمودی ( )Yمیزان و درجۀ تناسب راهبردی عوامل را نشان میدهد .همچنین اندازۀ حباب میزان تناسب
با اهداف
و اندازۀ هر حباب ،میزان تناسب با اهداف را مشخص میکند .یافتههای پژوهش نشان میدهد منابع و قابلیتهای
منطقۀ فردیس-کرج دارای اوزان متفاوتی است؛ بهطوریکه مؤلفههای زیر با اوزانی که در جدول آمدهاند مقایسه شدهاند:
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شکل.13نقشۀراﻫبﺮديمنطقۀﻓﺮدیس 

نقاط منفی گسست و جدایی سیاسی اداری فردیس با بیشترین وزن شامل .1 :تراکم باالی جمعیت و ناهمگونی بافت
جمعیتی مناطق و محلهها؛  .2بروز اختالف در سطح محدودهها و نامشخصبودن حریم؛  .3وجود قشر گستردۀ اجارهنشین
و خانهبهدوش و تغییر مکانی مستمر آن؛  .4ایجاد تعارضات بهدلیل تنوع فرهنگی ،قومی و محلی؛  .5ضعف پردیس
بهلحاظ ساختاری-فضایی و عملکردی.

نقاط مثبت گسست و جدایی سیاسی-اداری فردیس با بیشترین وزن شامل .1 :ایجاد رقابت چندمرکزی در مدیریت
کالنشهری؛  .2افزایش هویت شهروندی؛  .3انتقال مدیران توانمند به فردیس؛  .4انسجام کالبدی بین مناطق شهری؛ .5
تقویت همبستگی و سرمایۀ اجتماعی.
در شرایط حاضر سیاستگذاری ،برنامهریزی و ادارۀ منطقۀ کالنشهری تهران در بین قلمروهای متعدد مدیریتی
(مانند شهرداریها و دهیاریها) و سیاسی (بخشداریها ،فرمانداریها و استانداری) تقسیم شده است .سازوکار موجود
ادارۀ منطقۀ کالنشهری فاقد سازوکارهای هماهنگی و همکاری مؤثر بین قلمروهای دوگانۀ موجود و نیز نهادها و
سازمانهای تابع وزارتخانههای مرکزی مستقر در این قلمرو یکپارچۀ عملکردی است .در شرایط موجود ،برنامهریزی و
مدیریت هریک از قلمروهای منطقه بهصورت مجزا و بدون توجه به اهداف قلمروهای همجوار و نیز مصالح منطقهای در
سطح فرادست صورت میگیرد .وجود چنین شرایطی اگرچه ممکن است مشکلی را از یک محدودۀ قلمروی دور سازد،
نمیتواند به حل و رفع آن در سطح منطقه کمک کند؛ زیرا اعمال چنین رویکرد و اهدافی با گسترۀ محدود (فقدان
منطقهگرایی) بیشتر به انتقال مسئله از جایی به جای دیگر منطقه خواهد انجامید .بهاینترتیب ،نبود رویکردی یکپارچه در
سیاستگذاری توسعۀ فضایی منطقۀ کالنشهری تهران که ناشی از وجود تفرق سیاسی در ادارۀ آن است ،چالش اصلی
نظام موجود ادارۀ این منطقه بهشمار میآید .بهمنظور تدوین و راهکارهای جایگزین سیاسی-اداری منطقۀ فردیس با توجه
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به نقشۀ نهایی راهبردی منتج از مدل متاسوات پیشنهاد میشود که یکپارچگی منطقۀ کالنشهری با توجه به ساختار
کنونی آن حفظ شود.

کالنشهﺮيتهﺮان 
شکل.14چﺎرچوبمدیﺮیتمنطقۀ 

نگرش پژوهش حاضر بر عدم پذیرش بنیانهای این دیدگاه استوار است و بر آن است که تمسک به دالیلی مانند
حفظ رقابت ،نوآوری یا حفظ حقوق افراد ،در سطح محلی ،منطق محکم و قابلاتکایی برای سپردن توسعۀ آیندۀ منطقه به
مدیریتهای محلی و تفکیک عملکردها بین اجزای مختلف ساختار دولتی نیست و به صالح توسعۀ آیندۀ منطقه و حتی
توسعۀ ملی نیست .تفکیک و تقسیم وظایف منطقه ،بین سطوح باالتر و پایینتر از منطقۀ کالنشهری سبب عدم
جامعنگری در شناخت و حل مسائل ،ارائۀ زیرساختها و خدمات و نبود طرحی راهبردی برای آیندۀ منطقه میشود که
برای فعالیت اجزای مختلف آن (دولتی ،خصوصی ،مردم) ضروری است .نومنطقهگرایی از تفکیک نهادی-عملکردی
مناطق کالنشهری انتقاد میکند و به اصالح نهادهای کالنشهری در جهت یکپارچگی و انسجام در امور منطقۀ
کالنشهری معتقد است.

کالنشهﺮيتهﺮانمتشکلاز
منطقۀ 
استﺎنﻫﺎيتهﺮانوالبﺮزوبﺎمحوریت

ﺮﻫﺎيتهﺮانوکﺮجشﺎملمنظومهاي

کالنشه


کالنشهﺮکﺮجﻫستۀدوممنطقه


شهﺮکﻫﺎو

ازشهﺮﻫﺎيبزرگوکوچک،

بﺎزیﺮپوشﺶقﺮاردادنبﯿﺶاز

پوشﺶقﺮاردادنبﯿﺶازپنجﺎهشهﺮبزرگ

روستﺎﻫﺎییاستکهدردرونایننظﺎم

پﺎنزدهشهﺮبزرگوکوچک،

وکوچک،چنددهشهﺮکوچندصدروستﺎ

ﻫﻤبستگیکﺎرکﺮديدارند.بدیهیاستکه

دهﻫﺎروستﺎ
چندینشهﺮکو 

کالنشهﺮتهﺮانﻫستۀاصلیمنطقهبﺎزیﺮ


کالنشهﺮﻓﺮاتﺮاز
محدودةخدمﺎتیاین 
تعﺮیفشدةاستﺎنیاست.

چﺎرچوبمﺮزﻫﺎي


کالنشهﺮيتهﺮان 
شکل.15چﺎرچوبتثبﯿتﻓضﺎیی-کﺎرکﺮديمدیﺮیتمنطقۀ 
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این دیدگاه با تکیه بر دالیلی که ناشی از شرایط جدید شهرنشینی و بستر کنونی (جهانیشدن) است ،بر یکپارچهسازی
برنامهریزی منطقه ،همکاری ،همیاری و هماندیشی در حل مسائل منطقهای و ارائۀ خدمات و زیرساختهای منطقهای
فصلی نوین را در تفکر اصالحطلبی آغاز کرد .از میان نظریهها و رویکردهای بررسیشده در این پژوهش و با توجه به عنوان
پژوهش و مشکالت موجود در منطقۀ کالنشهری کرج ،همچنین با علم به اینکه نومنطقهگرایی به مدیریت یکپارچه با
تأکید بر محیطزیست ،عدالت و توسعۀ اقتصادی توجه دارد و با توجه به وابستگی حومه ،لبههای شهری ،کشش ،وابستگی به
مراکز شهری ،وابستگی متقابل و بازار کار فشرده در پی یک رابطۀ متقابل بین شهر مرکزی و مراکز فرعی در منطقۀ
کالنشهری است ،نومنطقهگرایی در بحث برنامهریزی برای کالنشهر کرج بهعنوان چارچوب اصلی پژوهش تعیین میشود.
همچنین از تجارب اجرایی مدیریتهای کالنشهری در کشورهای مختلف نیز استفاده میکند؛ بنابراین میتوان مدیریت
منطقۀ کالنشهری کرج از دیدگاه پژوهش حاضر را بهصورت زیر تعریف کرد:
«نهاد برنامهریزی و مدیریتی یکپارچه در یک کل بههمپیوسته با دوازده منطقۀ شهرداری با سه هستۀ بههمپیوستۀ
کرج قدیم ،مهرشهر و فردیس و بهصورت نیمهدولتی که فرای مدیریت محلی قرار میگیرد ،دارای انعطافپذیری و
پویایی ذاتی است و دارای حوزههای عملکردی معین در سطح منطقۀ کالنشهری یکپارچه است و از ابزار کافی برای
اطمینان از اجزای تصمیمات خود برخوردار است ».همچنین نتایج پژوهش میدانی نشان میدهد بهلحاظ مالی و درآمد-
هزینه ،شهرداری مناطق  3و ( 10فردیس) خودکفا نبوده و هرساله شهرداری مرکزی کرج منابع مالی برای پوشش
هزینهها و ارائۀ خدمات به مردم فردیس ،به مناطق  3و ( 10فردیس) کمک کرده است .ارزیابی مطالعات میدانی در قالب
پرسشنامهها نشان میدهد اکثریت قریببهاتفاق کارشناسان و مدیران استان البرز و کالنشهر کرج مخالف جداسازی
فردیس از کالنشهر کرج هستند و با یکپارچگی کالبدی-نهادی و مدیریت یکپارچۀ کالنشهر کرج با سه هستۀ کرج،
مهرشهر و فردیس موافقاند.
کارشناسان و مدیران معتقدند در صورت جدایی فردیس از کرج پیامدهای منفی ایجاد حاشیهنشینی ،سکونتگاههای
غیررسمی و بینظمی و بیقوارگی کالبدی و مسائل و آسیبهای اجتماعی دامنگیر فردیس خواهد شد .در صورت جدایی
فردیس از کرج ،هزینۀ ایجاد سازمانهای وابسته و فضاهای اداری-خدماتی و ...برای فردیس زیاد خواهد بود و توقعات
مردم و ناتوانی شهرداری جدید فردیس مشکالت خاصی را بهوجود میآورد .با توجه به مصوبۀ دولت مبنی بر جدایی
فردیس از کرج ،پیشنهاد میشود شهرداری کالنشهر کرج با استناد به یافتههای علمی این پژوهش از طریق تنظیم
الیحهای به استانداری ،وزارت کشور و از طریق وزارت کشور به دولت ،خواستار لغو جداسازی و تصویب مصوبۀ جدید
ایجاد کالنشهر یکپارچه کرج شود.

نتﯿجهگﯿﺮي 

شهر یک مجموعۀ زنده است و این مجموعۀ زنده باید بهصورت یکپارچه اداره شود .امکان ندارد که به قسمتی از آن
رسیدگی و قسمتهای دیگر رها شود .اگر قسمتی از شهر توسط یک مجموعه و قسمتهای دیگر توسط مجموعۀ
دیگری مجزا و مستقل از یکدیگر اداره شود ،این شهر بهزودی میمیرد و از بین میرود .مدیریت شهری تالشی برای
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هماهنگکردن و یکپارچهکردن اقدامات دولتی و خصوصی برای چیرهشدن بر مسائلی که ساکنان شهرها با آن مواجه
هستند و ایجاد شهرهای رقابتیتر ،عادالنهتر و پایدارتر است .مدیریت شهری مدرن عبارت است از فرایند ایجاد ،اجرا،
هماهنگی و ارزیابی راهبردهای یکپارچه به کمک مقامات شهری با درنظرگرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع
شهروندان ،در چارچوب سیاستی که در سطوح باالتر حکومت برای تحقق قابلیت توسعۀ اقتصادی پایدار تدوین شود .در
حال حاضر در کنار شهرداریها که نقش مهمی در ادارۀ امور شهر دارند ،سازمانها ،نهادها و شرکتهای مختلفی مانند
آب و فاضالب ،برق ،گاز ،مخابرات ،ثبتاحوال ،تربیتبدنی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بهزیستی و غیره به امر برنامهریزی
و ارائۀ خدمات مشغول هستند .این نوع مدیریت متفرق سبب دوبارهکاری ،انجام کارهای موازی ،و بعضاً ازبینرفتن
سرمایههای عمومی ،ایجاد تشکیالت عریض و طویل دیوانی ،ایجاد اصطکاک و برخورد ادارات و ناهماهنگی در انجام
وظایف و عدم مسئولیتپذیری میشود .بهنظر میرسد رفع این مشکل در گرو ایجاد مدیریت واحد شهری است.
هدف مدیریت شهری اطمینان از این امر است که اجزای سیستم بهگونهای مدیریت شوند که امکان کارکردهای روزانۀ
یک شهر را فراهم آورند و این امر موجب تسهیل و تشویق همۀ انواع فعالیتهای اقتصادی میشود و ساکنان را به برآوردن
نیازهای اولیۀ خود در مسکن ،دسترسی به تسهیالت و خدمات و فرصتهای تولید درآمد قادر میسازد .مدیریت شهری
یکپارچه و هماهنگ به مرکزیت شهرداری و نهادهای ذیربط (اعم از دولتی و عمومی) تحت نظارت و سیاستگذاری محلی
شورای شهر ،الگوی عمومی موردنظر در تدوین وظایف شهرداریها است .بدون این وحدت و هماهنگی بین سازمانی،
کارایی و اثربخشی مجموعه اقدامات و منابع صرف شده برای ادارۀ امور شهر و توسعۀ آن بهشدت مورد سؤال و تشکیک
است .در همین چارچوب ،جامعیت فضایی و عملکردی شهرداری و مدیریت شهری در هدایت و کنترل تمام فضای شهر و
همۀ ابعاد حیات شهری ضرورتی اصولی است .یکی از اصلیترین موانع فراروی مدیریت شهری کالنشهرها در کشورمان
چندپارگی مدیریت شهرها است که برخی اوقات ناهماهنگی در بین ادارات و سازمانهای متولی امر به ایجاد مسائل و
مشکالت متعددی میانجامد که سبب اختالل در خدماترسانی به شهروندان میشود .بهنظر میرسد با استقالل شهرداری
فردیس از کرج این شکاف در امر مدیریت یکپارچۀ شهری عمیقتر شود و هماهنگی شهرداری فردیس با سازمانها و
نهادهای کالنشهر کرج امری زمانبر و به ضرر شهروندان فردیس تمام شود.
جمعیت فردیس بیشتر مهاجرنشینان و طبقۀ متوسط رو به پایین هستند که چون فرصت و درآمد کافی برای زندگی
در تهران و کرج نداشتهاند ،رو به حاشیه آوردهاند .در صورت جدایی فردیس از کرج ،اگرچه شاید بالفاصله تغییر
محسوسی در کیفیت محیط شهری و کیفیت زندگی شهروندان روی ندهد ،بهیکباره هزینههای زندگی را تحت تأثیر قرار
خواهد داد که خود موجب مشکالت زیادی برای شهروندان و بهویژه قشر ضعیفتر و آسیبپذیرتر میشود که خود
بسترساز بسیاری از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی دیگری است .رویآوردن به درآمدهای ناپایدار از طریق تغییر کاربری
اراضی ،فروش تراکم و رشد جمعیت و گسترش مهارنشدنی محدود فردیس موجب میشود بهسوی اراضی زراعی اطراف
و محیط پیرامون خود گسترش یابد .این توسعۀ روزافزون ،به ساختوسازهای بدون برنامهریزی و گسترش مهارنشدنی
شهر منجر خواهد شد و تغـییرات زیـادی در سـاخت فـضایی آن بهوجود خواهد آورد .درواقع مناطق طبیعی و روستایی
در حاشیۀ شهر بهعنوان مادۀ خام توسعۀ شهر مورد استفاده قرار میگیرد ،جایی که توسعۀ نااندیشیدۀ کاربریها سبب
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تحلیل زمینهای مرغوب و ازبینرفتن اکوسیستمهای حساس میشود و محیط طبیعی و مصنوعی را دچار بحران
میسازد .تجربههای اجرایی مدیریت کالنشهری دربارۀ تحلیل و اولویتبندی راهکارهای مدیریت مطلوب کالنشهر
کرج و فردیس نشان میدهد همۀ تجربههای مدیریت کالنشهری که در قرن بیستم به اجرا درآمده است ،حداقل در
ایدۀ کلی تشکیل نهادی فرامحلی (کالنشهری) ،متأثر از دیدگاههای نظری خاص مدیریت کالنشهری ،از اوایل قرن
بیستم تاکنون بوده است که در ابتدا کشور خواستگاه این نظریهها ،تحت تأثیر قرار گرفت و بهتدریج در طی قرن به سایر
کشورها رسوخ کرد .همپای سیر تحول الگوهای نظری مدیریت کالنشهری ،در قرن بیستم ،شیوههای اجرایی نیز تحت
تأثیر قرار گرفتهاند و معموالً کالنشهرها بهصورت یکپارچه اداره شدهاند .هرچه به زمان حال نزدیک میشویم نیاز به
نهادی فرامحلی ،برای مدیریت منطقۀ کالنشهری از سوی بسیاری از مناطق کالنشهری جهان ،بهصورت امر ضروری
و انکارناپذیر درآمده است .نهادهای کالنشهری اجراشده ،در صورت کلی (مانند ایده و منطق تشکیل ،حوزۀ وظایف،
قلمروی تحت کنترل و غیره) قابلانطباق هستند ،اما در جزئیات اجرایی (مانند نحوۀ تشکیل ،ساختار سازمانی و نحوۀ
ارتباط با سطوح دیگر) تحت تأثیر نظام سیاسی-اداری و برنامهریزی خاص هر کشور هستند .تجربۀ مناطق کالنشهری
بدون مدیریت منطقهای در دهۀ  1980بهویژه آنهایی که مدیریتهای منطقهای خود را حذف کردند ،نشان داد که
رهاکردن منطقه و تفکیک وظایف منطقهای در دست مدیریتهای با اهداف ویژه و مدیریتهای محلی ،مسائل متعددی
را دامنگیر این مناطق ساخته است.
نگرش پژوهش حاضر بر عدم پذیرش بنیانهای این دیدگاه استوار است و بر آن است که تمسک به دالیلی مانند
حفظ رقابت ،نوآوری ،یا حفظ حقوق افراد ،در سطح محلی ،منطق محکم و قابلاتکایی برای سپردن توسعۀ آیندۀ منطقه
به مدیریتهای محلی و تفکیک عملکردها بین اجزای مختلف ساختار دولتی نیست و به صالح توسعۀ آیندۀ منطقه و
حتی توسعۀ ملی نیست .تفکیک و تقسیم وظایف منطقه بین سطوح باالتر و پایینتر از منطقۀ کالنشهری سبب عدم
جامعنگری در شناخت و حل مسائل ،ارائۀ زیرساختها و خدمات و نبود طرحی راهبردی برای آیندۀ منطقه میشود که
برای فعالیت اجزای مختلف آن (دولتی-خصوصی-مردم) ضروری است .نومنطقهگرایی از تفکیک نهادی-عملکردی
مناطق کالنشهری انتقاد میکند و به اصالح نهادهای کالنشهری در جهت یکپارچگی و انسجام در امور منطقۀ
کالنشهری معتقد است.
این دیدگاه با تکیه بر دالیلی که ناشی از شرایط جدید شهرنشینی و بستر کنونی (جهانیشدن) است ،بر یکپارچهسازی
برنامهریزی منطقه ،همکاری ،همیاری و هماندیشی در حل مسائل منطقهای و ارائۀ خدمات و زیرساختهای منطقهای،
فصلی نوین را در تفکر اصالحطلبی آغاز کرد .از میان نظریهها و رویکردهای بررسیشده در این پژوهش و با توجه به عنوان
پژوهش و مشکالت منطقۀ کالنشهری کرج ،همچنین با علم به اینکه نومنطقهگرایی به مدیریت یکپارچه با تأکید بر
محیطزیست ،عدالت و توسعۀ اقتصادی توجه دارد و با توجه به وابستگی حومه ،لبههای شهری ،کشش ،وابستگی به مراکز
شهری ،وابستگی متقابل و بازار کار فشرده در پی یک رابطۀ متقابل بین شهر مرکزی و مراکز فرعی در منطقۀ کالنشهری
است ،نومنطقهگرایی در بحث برنامهریزی برای کالنشهر کرج بهعنوان چارچوب اصلی پژوهش تعیین میشود .همچنین از
تجارب اجرایی مدیریتهای کالنشهری در کشورهای مختلف نیز استفاده میکند.
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