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مقدمه
 یزندگ در یمشکالت ومسائل  حاضر، عصر یفناور شرفتیپ از یناش یها دهیپد و یاجتماع راتییتغ ،یاقتصاد تحوالت

 از یبزرگ بخش ناچارند شهرها ۀکننداداره رانیمد و نانیشهرنش که یطور به است؛ کرده جادیا شهرها امور ۀادار و یشهر

: 1393و همکاران،  دانشپور ی)عبد کنند ینیشهرنش و شهر مشکالتوفصل حل و ییجوچاره صرف را خود فکر و وقت

 و یمل یهاحکومت ییتوانا با یشهر تیجمع ۀگسترد یازهاین نداشتنتطابق از یناشعمدتاً  مشکالت نیا(. 59-61

تا  یز(. در کشور ما ن34-33: 1399و همکاران،  یعراق یانی)آشت استها  آن به ییپاسخگو در یشهر یها تیریمد

 یآرام یکالبد ۀبود، شهرها از توسع یزا و محل آن درون کنندۀ یینو عوامل تع یکرشد شهرها ارگان لگویا که یهنگام

 یتیتوسعه و گسترش شهرها ماه یمبنا که یداد، اما از هنگام یرا م یسنت یت کاربریکفا ین شهریبرخوردار بودند و زم

 ینه برمبنا یشهر یوسازها شهر و ساخت یشد، رشد کالبد یشهر اقتصاد وارد ینفت یزا به خود گرفت و درآمدها برون

 چهار حدود از که یطور به ؛(11: 1391 همکاران، و عزیزین انجام گرفت )یزم یو سوداگر یباز بورس یۀاز، بلکه بر پاین

 رامونیپ ۀمنطق با آن یوندهایپ و روابط شیافزا و تهرانشهر  کالن یکیزیف ۀتوسع موجب یمختلف عوامل ش،یپ دهه

(. Esmaeilirad et al., 2020: 135) دادند شکل را تهران یشهر ۀمجموع ای یعملکرد ۀمنطق جیتدر به و شدند

 و یریام(، 1398) همکاران و یابدال(، 1399) همکاران و یعراق یانیآشت(، 2020) همکاران و راد یلیاسماع مطالعات

(، 1393دانشپور و همکاران ) ی(، عبد1395اصل ) زاده میحکو  نیرالدیخ ،(1397) همکاران و سرور(، 1397) رزاپوریم

بر  اند القول متفق گرید یاریبس و( 1386) همکاران و یآخوند(، 1389) پور برکو  ی(، آخوند1391و همکاران ) یزیعز

 متیق شیافزا و تهران جامع طرح بیتصو تهران، به شهرها و هاروستا از مهاجرت شیافزا ت،یجمع یعیطب رشد نکهیا

 ۀنیزم در ییها تیمحدود اعمال ،یرامونیپ یاراض دردرآمد  کم اقشار اسکان جهیدرنت و طرح ۀمحدود داخل در نیزم

 قلمرو گسترش و تیفعال ت،یجمع پخش و شیافزا موجب آن رینظا و شهر بالفصل قلمرو درها  کارخانه و عیصنا استقرار

 (.56-53: 1395و همکاران،  یکمانرود) است شده تهران یشهر کالن ۀمنطق

 ۀمنطق تیجمع درصد 80 به کینزد نفر ونیلیم 7/2 حدود تیجمع با تهران شهر 1345 سال در که یدرحال 

 ونیلیم 8،693،706 به تهران شهر تیجمع شیافزا با و 1395 سال در داد، یم اختصاص خود به را تهران یشهر کالن

 از مدت یطوالن یندیفرا ۀجینت مسئله نیا(. 1395 ران،یا آمار)مرکز  افتی کاهش درصد 54 به نسبت نیا نفر،

سمت  به یشهر ۀپهن گسترش و رامونیپسمت  به تیجمع ییتمرکززدا روند شروع آن، دنبال به و تیجمع ییتمرکزگرا

 ۀمنطق گسترش عیسر روند(. 108: 1395 اصل، زاده میحک و نیرالدیخ) است تهرانشهر  کالن نفوذ یها حوزه و ها حومه

 خدمات ۀارائ و توسعه تیهدا و کنترل یبرا الزم یقانون و ینهاد باتیترت استقرار و ینیب شیپ بدون تهران، یعملکرد

 ،یررسمیغ یها سکونتگاه گسترش مانند متعدد ییمحتوا یها چالش و مشکالت بروز موجب منطقه، کل در متناسب

 ۀشبک ییکارانا هوا، و خاک و آب یها یآلودگ ،یکشاورز و یباغ مرغوب یاراض رفتن نیازب ست،یز طیمح بیتخر

 ینهادها با ارتباط در مذکور راتییتغ و تحوالت به توجه(. با 57: 1388 پوراحمد، و ییرضا) است شده رهیغ وونقل  حمل

 بخش یکارآمد شیافزا و یبخش تیمطلوبمنظور  به واحد کردیرو کی اتخاذ خدمات، ۀارائ و یشهر تیریمد در مدخل یذ
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 است، برخوردار تر دهیچیپ طیشرا و شتریب یتیجمع یفشردگ و تراکم از که یشهر مراکز در خصوص به یشهر تیریمد

 (.295: 1398و همکاران،  یدارد )ابدال اریبس تیاهم

اند  مواجه 1یا چندهسته یشهر کالن ۀمنطقتحت عنوان  بزرگ ۀمسئل کیجهان با  یاز کشورها یاریامروزه بس 

(Hong et al., 2019: 41 .)نفر  ونیلیم 50تا  10 نیب یها از شهرها و شهرک یا شامل مجموعه یشهر دیفرم جد نیا

به  ییکار فضا مینظر تقس ازاز هم مجزا به نظر برسند،  ییفضا کیاست که اگرچه ممکن است به لحاظ ساختار مورفولوژ

 یعملکرد یفضا کیو  اند کرده دایپ یبند خوشه تر بزرگ یمرکز شهر چند ای کی رامونیپ اند؛ کردهعمل  یا شکل شبکه

: 1395 ،یاریز ؛Dadashpoor et al., 2019: 709-711اند ) شکل داده یشهر کالن ۀمنطق در را یسطحو چند دهیچیپ

تعادل در  به دنیرس رو، نی. از استهمگرا و واگرا ا یمحصول روندها یشهر کالن ۀمنطق ا،یعلم جغراف دگاهی(. از د111

با عقب و با  یوندهایاثر بازار، پ اس،یمق ۀصرف) انباشت یروهاین نیب متقابل یها کنش به یشهر کالن ۀمنطق کیسطح 

 در(. 7-3: 1399 ،یکرم) دارد یبستگها، دستمزدها، رقابت(  واسطه یها تمیپراکنش )ق یروهایکار( و ن یرویجلو و بازار ن

 و یحکومت یقلمروها نیب در کپارچهی کل کیعنوان  به تهران یشهر کالن ۀمنطق تیریمد و اداره ،یکنون طیشرا

 یا کپارچهی کردیرو و نگرش نوع چیه که یطور به است؛ شده میتقس یمرکز حکومت یخدمات ینهادها و متعدد یتیریمد

 یاجرا و یگذار استیس یدادیرو و یندیفرا ابعاد به که نیادیبن چالش نیا. ندارد وجود آن تیریمد و اداره یبرا

 موارد از یاریبس در که است مشهور یحکومت ای یاسیس تفرق به شود، یم مربوط تهران یشهر کالن ۀمنطق در ماتیتصم

 (.21: 1397 رزاپور،یم و یریام) است ادشدهی ییمحتوا مشکالت دیتشد ای یریگ شکل علت

 دهۀو در  یافتظهور  1950 دهۀکه در اواخر  یشهر مناطق کالن مدیریت نحوۀ دربارۀ یاصل های  یدگاهاز د یکی

 یشترشدنو ب یرفتار انسان یبرمبنا یدتأک عمومی، انتخاب نظریۀ در. است عمومی انتخاب مکتب یافت، گسترش 1980

ها نبودند و نتوانستند به  ادر به اصالح عدم توازنق یگرها د مصرف، حکومت یبازارها شدن اشباع بااست.  یمنافع فرد

مکتب درست  ینا یدگاه(. دGaisie et al., 2019: 92) کنندعمل  شده اعالم پیشاز یرفاه یها تعهدات خود در برنامه

است.  یساختار بزرگ دولت یجادمنفک و مخالفت با ا یاز ساختار نهاد یتحما یعنی ،طلب اصالح یدگاهد مقابل نقطۀ

درصدد  فردیو  یصورت گروه به ومطرح کردند  یمتعدد های یهمباحث خود را براساس فرض یدگاهد ینطرفداران ا

دو  ،مکتب ینا یفکر یها شاخه یان(. از م8-7: 1391و همکاران،  عزیزیگرا برآمدند ) طلبان منطقه به اصالح ییپاسخگو

 ین. دومداند یم یتاهم یدارا یمحل یاصول دموکراس یترعا یلدل بهرا  یمحل یها وجود دولت ی. اولاستتر  پررنگشاخه 

 یجآن را ترو پیروانشآن را مطرح کرد و  یبوتکه چارلز ت است یکبر اصول اقتصاد کالس یمباحث مبتن ینشاخه از ا

 یها دولت یلتشک مکتب، این طرفداران. شد یحفظ ساختار منفک ارائه م یبرا یمتعدد یلدال ،که در آن کردند

 مرکزبودن تکها  (. آن121-119: 1397 یان،و ساالر پور )داداش کردند یمضرات آن رد م یلدل را به یشهر کالن

وجود  به ینه نوآور یطیشرا ینمعتقد بودند در چن زیرا کردند؛ یرد م یاز خدمات شهر یاریشهر را در بس کالن یها دولت

 ارائۀ یمتعدد برا ینهادها وجودمکتب معتقد بودند  ینطرفداران ا مچنینه. یدتول های ینهدر هز یو نه کاهش آید یم

 ۀمنزل به یشهر کالن منطقۀمکتب به  ین. طرفداران اآورد یوجود م شهروندان به یبرا یشتریامکان انتخاب ب خدمات،

                                                 
1. Polycentric Mega-City Region (MCR) 
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: 1395 ابراهیمی، و بابایی)پردازند  یها به رقابت م مانند شرکت یمتعدد یها دولت ،که در آن نگریستند یم یرقابت بازاری

19.) 

حدومرز  یینبر سر تع توافق نداشتن ی،طلب و انتخاب عموم اصالح مکتبنکات مورد اختالف دو  ینتر از مهم یکی

 طرفداران ،بودند یعملکرد یها با حوزه ینهاد یها انطباق حوزه یطلبان در پ اصالح که یبود. درحال یشهر کالن ۀمنطق

ها معتقد بودند  (. آن109: 1395اصل،  زاده یمو حک یرالدین)خ دانستند یم یهودهطلبان را ب صالحا تالش عمومیانتخاب 

گرفته  نظرکه در یمنطقه وجود ندارد و براساس نوع کاال و خدمات یینتع یبرا ای یهواحد و پا یعملکرد یها اصوالً حوزه

 همۀ یرا برا یواحد عملکردی حوزۀ توان یو نفوذ خاص خود را دارد و نم عملکردی حوزۀاست. هر کاال  یرمتغ شود یم

از  یمتفاوت یالگوها یشهر گفت مناطق کالن توان یم بنابراین(؛ 1393 عالف، نجاتی و صرافیکرد ) یینکاالها و خدمات تع

به  یستمدوم قرن ب یمۀاز ن دهیپد ینرا عرضه کرده است. ا ییشهر، ساختار و سازمان فضا ۀنظام اسکان، انداز ینی،شهرنش

 یندۀکه روند فزا یا گونه به ؛ه استیافت یشتریجنوب نمود ب یکشورها ۀدر حوز یژهو بدل شده و به ینیغالب شهرنش یالگو

الشعاع قرار  را تحت یافته توسعه یکشورها یاس،لحاظ مق لحاظ تعداد و چه به جنوب چه به یشدن در کشورها یشهر کالن

 دهیجهان سوم د یدر کشورها یشهر مناطق کالن یبه نظام شهر ینگاه با(. 19: 1397 میرزاپور، و امیریداده است )

 کار میتقس کیهمراه با  کیدر ساختار مورفولوژ یختگیو گس یا منطقه یها مناطق از عدم تعادل نیا ینظام شهر شود یم

است که تحت  یزیآن چ ندیبرآ یمسائل نیچن وجود. (37-33: 1385 ،یو موسو این حکمت) برند یناکارآمد رنج م ییفضا

 (.227: 1389نژاد،  یو جمال یضرابشناخته شده است ) یشهر و نخست یاقتصاد یدوگانگ شده، یقطب مناطق ۀدیپدعنوان 

 ۀمسئل ر،یاخ ۀده در ژهیو به رانیا یا منطقه تیریمد نظام در موردبحث یها چالش از یکیمطالب فوق،  یبرمبنا

 رانیا استان نیکمیو یس البرز استان. است بوده یمحل و یانیم ،یمل سطوح در نیسرزم ییفضا انتزاع و یکالبد میتقس

 یاسالم یشورا مجلس به و بیتصو استان نیا سیتأس ۀحیال 1388 بهمن 12 خیتار در دولت ئتیه ۀجلس در که است

 یرسم طور به البرز استان 07/04/1389 خیتار در یاسالم یشورا مجلس ندگانینما بیتصو با ادامه در. شد فرستاده

 یاریبس ینقدها خصوص نیا در و داشت یگوناگون یبازخوردها ییاجرا و یعلم محافل در انتزاع نیا. گرفت شکل

 ۀمصوب به توجه با و ستین یانیم و یمل ۀرد ماتیتقس به محدود یا یریگ میتصم نیچن ییفضا تبعات یطرف از. شد مطرح

 کشور وزارت البرز استان در یکشور ماتیتقس خصوص در نامه بیتصو 10/04/1392هـ  49173 ت/84917 ۀشمار

 بر یمبن 22/12/1391 مورخ 161343/42/4/1 ۀشمار شنهادیپ به بنا 29/03/1392 مورخ ۀجلس در رانیوز ئتیه

 ضمن پژوهش نیا در. خورد دیکل( مهرشهر و کرج) گرید ۀهست دو از هسته نیا یکالبد انتزاع و سیفرد شهر یریگ شکل

 کردیرو به التزام یبازخوردها و ها شنهادیپ نیتر مهم انیب به آن یکالبد-ییفضا تبعات و میتصم نیا تیماه یابیارز

 .شد خواهد پرداخته کرج و تهران یشهر کالن ۀمنطق در کپارچهی تیریمد

نظريمبانی
 ییو تمرکززدا ییتمرکزگرا ینددو فرا زمان هممحصول اندرکنش  یشهر در مناطق کالن یو دگرگون ینتکو یری،گ شکل

منجر شده  یشهر شهرها و مناطق کالن کالن ییفضا یده در سازمان یشیبه پو ییو تمرکززدا ییتمرکزگرا یشاست. گرا
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عملکردها و  یطور اساس به تمرکزگرایی، فرایندنام نهاد. در  یختگیو گس یوستگیزمان پ هم یشآن را پو توان یاست که م

 یندیفرا یو در مقابل ط شوند یشهر متمرکز م یها و مراکز اقتصاد و هسته یدر شهر مرکز یخدمات سطح برتر و جهان

 منتقل شهری کالن منطقۀدر  یشهر یگرها به مراکز د وابسته به آن یتو خدمات و جمع ها یتاز فعال یبخش ،تمرکززدا

 ایران سیاسی و اقتصادی اجتماعی، نهادهای در بنیادی تغییرات(. 86: 1394 ،یی؛ رجا1391و همکاران،  ی)جمال شوند می

 1375تا  1335 یها سال فاصلۀ در نمونهعنوان  به بیابد؛ ای یندهفزا رشد اخیر یها دهه در شهری جمعیتسبب شده است 

 شهری نظام این حال، نی(. درع9: 1397 اسدی،) شد برابر دو شهرها جمعیت متوسط و برابر سه ایران شهرهای تعداد

 (.153: 1399 همکاران، و محمدی خان) است رشد و جمعیت جذب معرض در کماکان

 یها جاده امتداد در شهر گسترش مشترک های یژگیو از که بوده یشهر برون یها غالباً گسترش نیز رشد این نمود

. بنا بر است برخوردار شهری یختۀگس ازهم یها کانون تشکیلو  ای یهحاش شهرهای-روستا یریگ شکل شهر، به منتهی

 حدود شهری، حدود الگوی سه از متأثر گذشته، قرن خالل در شهری رشد ،(2019و همکاران ) 1آرتمن بندی یمتقس

 2هانز کلین و فالکو دیگر، منظری از(. Artmann et al., 2019) است بودهونقل  حمل خطوط یبرمبنا توسعه و روستایی

 انگارۀ سرمشق، اولین. داند یم شهرها رشد هدایت زمینۀ در غالب سرمشق دو از متأثر را معاصر شهری نظام( 2019)

 تعریف طریق از یا حومه یها گسترش بر محدودیت اعمال) شهری رشد حدود طریق از را رشد مدیریت که است اروپایی

 شهری، حدود خط شهری، خدمات حد مانند هایی یده. اکند یم دنبال( سبز کمربندهای احداث یامحدودکننده  خطوط

 Falco) است نگاه این از برآمده شده یطراح رشد یها و عرصه شده شهری یها حلقه توسعه، شدۀ گذاری یاستس عرصۀ

& Kleinhans, 2019.) 

ها  آهن و بزرگراه مانند خطوط راه یارتباط های یبا سطح فناور یمیارتباط مستق شهری کالن منطقۀ یلتشک مبنای

. در شود یشهر فراهم م در اطراف کالن ها یتفعال یرها و سا ها و کارخانه حومه یجادامکان ا ،وآمد رفت یلبا تسه زیرادارد؛ 

شمار  به یزن خود منطقۀ یشهرها که کالن شهرها نخستدر  ها گذاری یهمنابع و سرما یت،با تمرکز جمع ای یهناح یستمس

 یرامونشانها به پ آن یزشد که با سرر یها زهکش آن یسو به یمل یاز فضا ها یهمنابع و سرما یت،جمع آیند، یم

و  ی)خداشاه یافتندتوسعه  و ندشکل گرفت یا چندهسته یها منطقه-شهر یا شهری یها  منطقه یا یشهر یها مجموعه

از  یران،ا یشهر مناطق کالن ینتر از بزرگ یکیعنوان  تهران به شهری کالن منطقۀمثال  برای(؛ 221: 1398همکاران، 

 یناول یبتهران، تصو شهر محدودۀبه خارج از  یعانتقال صنا یی،جا و امکانات جابه ها راه توسعۀبه بعد متأثر از  1340 دهۀ

 بنابراینشکل گرفت؛ درآمد از تهران به اطراف آن  کم یها همراه با مهاجرت گروه ین،زم یطرح جامع تهران و گران

از  یاطراف آن است که بازار کار واحد یو خدمات یاقتصاد یتی،جمع یها تهران شامل تهران و کانون یشهر منطقه کالن

دارد  یلومترمربعهزار ک 16به  یکنزد ینفر در مساحت یلیونم 15بالغ بر  یتیو جمع دهد می یلسکونت و کار را تشک

و  یلومترمربعک 700حدود  یشهر تهران با وسعتابر شهری، کالن منطقۀ ین(. در ا141: 1394 لواسانی، میری و پور )داداش

: 1383 اسدی،آن قرار دارد ) ی( در مرکز هندسمنطقه جمعیت کل درصد 60 به نزدیکنفر ) میلیون 5/8بالغ بر  یتیجمع

                                                 
1. Artmann 
2. Falco  & Kleinhans 
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-شهر پیرامونی، شهرهای به تهران های فعالیتاز  یبخش یضتفو یلدل ( و به28-24: 1389 زبردست، و اسدی؛ 25

: 1387 همکاران، و آخوندیآمده است ) یدپد یساسالمشهر، دماوند و پرد یار،تهران، کرج، شهر یا چندهسته های منطقه

 یتو کاال و فعال یتجمع یعسر ییجا ها که امکان جابه و بزرگراه مترو مانند ای یهنقل یطوجود وسا یلدل و به بنابراین(؛ 139

و  یمحر ،مانند تهران یشهر کالن یاییجغراف یلتحل یبرا یدبا کند، یشهر و شهرها و نقاط اطراف آن فراهم م کالن ینرا ب

 (.225: 1396و همکاران،  ی)اسد گرفت درنظر را آن شهری منطقۀ محدودۀ

 ییفضا یزیر و برنامه یریتدر نظام مد ییرتغ لزوم بیانگرتهران  یشهر کالن ۀمنطق یو اقتصاد یتیجمع تحوالت

ها رخ  که در آن یو اقتصاد یو تحوالت اجتماع ییرمتناسب با تغ یشهر کالن منطقۀ یریتاگر مد عبارتی، به. استمنطقه 

 یها برنامه - یابندسوق ن یریتیمد یکپارچگیسمت  به یشهر مستقل قلمرو کالن های یریتمد یعنی - یابدن ییرتغ دهد یم

نخواهند داشت  یشهر کالن منطقۀ ییو فضا یو کنترل تحوالت کالبد یتهدا یالزم را برا ییتوانا یزن فضایی-یکالبد

و  ها کانون توسعۀو رشد و  یرسم یها از محدوده خارج توسعۀرشد و  مبنا، این بر(. 5: 1389 یرانتخابی،و ام ی)حمد

 یکمستقل درون  یریتیو مد یحکومت یاز قلمروها یادیتعداد ز یریگ شکل موجبمراکز  ینا یراموندر پ یمراکز سکونت

 یاظهارنظر در بخش یتو صالح یارحق، اخت یدارا محلی، مدیریت یا حکومتی قلمرو هر که شده واحد عملکردی منطقۀ

وجود  یشهر کل منطقه کالن ۀو عمل در گستر گیری یمتصم یبرا یواحد یمرجع حکومت یچاز قلمرو منطقه است و ه

 دهد یم نشان 1جدول  درتهران  یشهر کالن منطقۀ یریتساختار مد یبررس ارتباط، این در(. 61: 1398 اسدی،ندارد )

تعداد  یشافزا رغم یاست که عل یناست. مسئله ا شده افزوده سیاسی-اداری تقسیمات تعداد بر همچنان مدت این طی

 و عزیزیشکل نگرفته است ) تهران یشهر در سطح قلمرو منطقه کالن یریتینهاد مد یچه یریتی،مد یقلمروها و نهادها

(.1391 همکاران،

1395-1345هايسالبینتهرانشهريکالنمنطقۀمدیریتیقلمروهايتغییر.1جدول

 مدیریتیقلمروهاي
وايمنطقهمدیریتنهاد

 محلی
1345 1355 1365 1375 1385 1390 1395

 23 21 13 9 6 4 5 فرماندار شهرستان
 46 44 35 21 18 14 13 بخشدار بخش

 102 96 79 63 37 35 33 دهدار دهستان
 60 60 51 24 17 17 8 شهردار شهر

 231 221 178 117 78 70 59 قلمروها مجموع

 1395-1345يسرشمارنتایجیران؛:نگارندگان؛براساسمرکزآمارامنب 

 یبر تعداد ادارات دولت ی،و محل یا منطقه یریتیمد یعنوان قلمروها استان به سیاسی-اداری تقسیمات افزایش با

مسئله است که در ساختار  یناز ا ینکته ناش ینبر ا یدافزوده شده است. تأک یزمنطقه ن یها مستقر در شهرها و شهرستان

 توسعۀ یریتمستقل شهر و شهرستان در مد یدولت یدستگاه ادار 13 یشهر و شهردار یعالوه بر شورا یرانا یریتیمد

و نهادها و  سیاسی-اداری قلمروهای افزایش(. 864: 1393عالف،  یو نجات ی)صراف دارند دخالت شهرها فضایی

 یتدر هدا مدیریتی نهادهای تعدد یانگرتهران ب یشهر کالن منطقۀ فضایی-کالبدی توسعۀ یریتدر مد یلدخ یها سازمان

 و زادگان شریف) است مزبور های دستگاه و قلمروها بین هماهنگی ایجاد لزوم و منطقه فضایی-یو کنترل تحوالت کالبد
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 در فضایی-کالبدی یها و برنامه ها یاستس یکردها،مسئله سبب تفرق در رو ین(؛ چرا که ا280: 1393 کوشکی، شمس

تهران  یشهر کالن منطقۀ فضایی-کالبدی گسیختگی و رویی پراکنده آن نتیجۀ که شود یم منطقه کالبدی توسعۀ عرصۀ

 خواهد بود.

 نتیجه توان یم یشهر مناطق کالن مدیریت حیطۀدر  ینظر های یدگاهتکامل د سیر مطالعۀمرور منابع مطالعات و  با

 یشهر خود مناطق کالن پیدایش اندازۀ به یا سابقه یدارا یشهر مناطق کالن یریتمرتبط با مد های یدگاهگرفت که د

شناخته یاتادب دارای ها یدگاهد این (.49: 1393 یان،منصور) است بیستم قرن اوایل از شهرنشینی نوین پدیدۀعنوان  به

 زیربنای ی،نظر یانبن یدارا یکدارند و هر یمشخص یخاص خود هستند و مکاتب نظر یشناسمحدوده و روش ،شده

حرکت  ینسب ییهمگرا یسوبه یدتحول خود از تقابل شد یردر س هستند که خود خاص نظری الگوهای و معین فکری

ها در نقاط  آن یتفعال یراگرچه دور اخ ؛است متحده یاالتا یژهو به ی،شمال یکایآمر ها یدگاهد این اکثر ظهور مهداند. کرده

 یافتهاز منطقه در طول زمان توسعه  یمتنوع یممفاه یالدیم 19قرن  یلاز اوا یطورکل . بهشود یمختلف جهان مشاهده م

 این همۀدر  یاند که استدالل اصل کرده یانمناطق مختلف ب یرا برا یمتنوع یفتعار ریزان برنامه و اندیشمندان. است

 است.  ییگرا در بحث منطقه یشهر و کالن یبر مناطق شهر یها تمرکز اصل بحث

 در توان می را تاکنون( بیستم قرن اوایلخود ) یدایشاز آغاز پ یشهر مناطق کالن یریتمد های یدگاهاساس د ینا بر

 (:1393 همکاران، و پور صفایی؛ 1383 یلت،و فض ی)صراف داد جای عمده نظری گرایش دو

 اوایل از که است نظریاتی مجموعه شامل اول گرایش: شهری کالن مدیریت( سازی یکپارچه) انسجام به گرایش. 1

 گرایی نومنطقه و طلبی اصالح شهری، کالن تمرکزگرایی شهری، کالن گرایی منطقه های عنوان تحت تاکنون بیستم قرن

 نهادهای اصالح به اعتقاد گرایش، این فکری زیربنای(. 434-432: 1398 همکاران، و مشکینی) اند یافته ظهور

 انتقاد(. 108: 1393 سرور، و پور الله) است شهری کالن منطقۀ امور در انسجام و یکپارچگی منظور به در شهری کالن

 سبب تفکیکی ساختار این که است شهری کالن مناطق در موجود نهادهای متعدد و تفکیکی ساختار به گرایش اصلی،

 آن بر( ظهور های دوره تمام در) فکری خط این سوی از همواره که مسائلی از یکی. شود می بسیاری مشکالت و مسائل

 Ghaiاست ) آورده بار به را خود خاص عوارض ای دوره هر در که است اقتصادی نبودن اثربخش و ناکارآمدی شده، تأکید

et al., 2020بسیار اقتصادی جنبۀ بر( دوم جهانی جنگ از پس و بیستم قرن اوایل) گذشته در گرایش این که (؛ درحالی 

 و اجتماعی مسائل محیطی، زیست مسائل مانند دیگری های جنبه سوی به( اکنون هم) خود نوین نهضت در و داشت تأکید

 (.1390 همکاران، و هاشمی) است شده مایل منسجم ریزی برنامه عدم از ناشی مسائل

 به گرایش شهری کالن مدیریت های دیدگاه عرصۀ در گرایش این: شهری کالن مدیریت تفکیک به گرایش. 2

 دوم جهانی جنگ از پس گرایش این. شود می شناخته عمومی گزینش مکتب نام با که است عملکردی و نهادی تفکیک

(. 179: 1397 رضویان، و عیوضلو) یافت ظهورطلب  اصالح دیدگاه به پاسخ در و کالسیکطلب  اصالح دیدگاه همپای و

 ویژه به یافته توسعه کشورهای در مسلط تفکرعنوان  به 1980 دهۀ سراسر در و یافت ظهور متحده یاالتا در نیز دیدگاه این

 هنوز شده، کاسته دیدگاه ینا محبوبیت از طلبی، اصالح سوم موج با اگرچه. است بوده مطرح بریتانیا و متحده یاالتا

 این فکری یربنای(. زFalco & Kleinhans, 2019) شود می حمایت ها نوکالسیک توسط گرایش این از ییها شاخه
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 که دارد شهری کالن مناطق در موجود نهادی ساختار حفظ در سعی و است استوار نهادی تکثر به اعتقادبراساس  گرایش

 از انتقاد با یشگرا ینا طرفداران(. 158: 1399 همکاران، و محمدی خاناست ) متعدد نهادهای شامل معمولی حالت در

 و مالیات خدمات، ۀارائ در تنوع وجود جمله از دارد، مهمیمنافع  تفکیکی ساختار حفظ معتقدندطلب  اصالح دیدگاه

 از(. 97-95: 1392و همکاران،  فرد یشگاهی)پ است نکنندگا مصرف برای بیشتر انتخاب قدرت سبب که ها زیرساخت

 وقتی محلی، جوامع که است ها کاربری طرد یا شمول قدرت فکری، گرایش این در تفکیکی ساختار مزایای دیگر

 در اساسی عناصر نهادی تفکیک و بودن کوچک مکتب، این نظر از. کنند اعمال توانند می باشند متعدد و مستقل صورت به

 شناخته سازی محلی یا ساختاری تفکیکعنوان  به که مکتب این موردنظر یالگو .(Salami, 2019) استرقابت  حفظ

 یابیدست به قادر تنهایی به شهرداری یک که اموری برای. است محلی های مدیریت بین امور واگذاری صورت به شود، می

 همچنین. نیست شهری کالن منطقۀ با منطبق ها آن قلمروی الزاماً که شود می پیشنهاد منظوره تک نهادهای نیست، آن به

 در. شود می واگذار خصوصی بخش به اساساً امور برخی و است کرده توجه خصوصی بخش نقش به دیدگاه این

 انجام را مشترک امور تا کند می پیشنهاد محلی های مدیریت بینداوطلبانه  های نامه توافق گرایش این حالت، ترین کامل

را  یشهر کالن مدیریت های دیدگاه تحول سیر 1 شکل فوق، مطالب براساس(. Doberstein, 2016: 824-862) دهند

 دیدگاه در. دهد می نشان عمومی گزینش و کالسیکطلب  اصالح عمدۀ یدگاهدو د بر مبتنی تاکنون بیستم قرن اوایل از

 نهادهای حفظ و یشهر کالن منطقۀ مدیریت برای دوم الیۀ تشکیل بر مبتنی پیشنهادی الگوی کالسیک،طلب  اصالح

 نهادهایصورت  به ای منطقه عملکردهای تفکیک یشنهادیپ مدل نیز عمومی ینشگز مکتب در. است استوار محلی

 .است متمرکز و منظوره تک

 

تاکنونیستمقرنبیلازاوايشهرکالنیریتمدهايیدگاهتحولدیر.س1شکل
1383:16ان،یتورانویصراف:منب 

موردمطالعهمحدودة
 یتیجمع ۀحوزتهران و البرز با  یها و شامل استان یسطح قلمرو 231تهران متشکل از  یشهر کالن ۀمنطق 

 تینفر جمع 2،712،400 البرز استان، 1395 سال یتیجمع آمار مطابقاست که  لومترمربعیک 19،522 و 15،980،037
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 سال 60 مدت در و بوده تیجمع نفر 14،526 یدارا 1335 سال در کرج شهر ،یتیجمع آمار براساس نیداشته است. همچن

 و صنعت بخشرشد  و فعال تیجمع شیافزا(. 1395نفر در سال  1،592،492) است دهیرس برابر 100 از شیب به ر،یاخ

 ،یساختمان یها تیفعال گسترش ،یکشاورز بخش در شاغالن کاهش و 1355 تا 1345 ۀده ۀفاصل در یشهر خدمات

 منابع وجود کرج، شهر در سکونت یبرا تیجمع افتنی سوق و کرج با آن یهمجوار و تهران شهر در نیزم و مسکن یگران

 کشور، یشهرها گرید و تهران شهر یارتباط راه سر بر شهر یریقرارگ ع،یصنا ۀتوسع کنار در یباغدار گسترش ،یکاف آب

 سکونت یبرا کرج به تهران از تیجمع هجوم زین و تهران به نسبت کرج ۀمنطق یهوا متیمال و ییوهوا آب یها تفاوت

 در و شود برخوردار یا ندهیفزا رشد و توسعه از کرج یشهر ۀمنطق تا شد سبب آن امثال و هفته آخر التیتعط گذران ای

 به و است رانیا ریمهاجرپذ شهر نیتر بزرگ تهران از پس کرج. ابدی شدت یریچشمگطور  به رشد نیا بعد یها سال

 ۀمنطق دوازده یدارا شهر نیا ،یلیتفص و جامع طرح مطالعات یۀپا بر. استشده  داده کوچک رانیا لقب آن به لیدل نیهم

 سیفرد یالتیسطح تشک یتبع آن ارتقا ( و به1389استان البرز ) یریگ (. شکل1395  ران،یا آمار مرکزاست ) یشهردار

نفر متشکل  844،117حدود  یتیبا جمع سیفرد تیمرکز ومحدوده به شهرستان  نیا یاسیس یارتقا موجب تاًی( نها1392)

 جزو س،یفرد اکنون هم. شد آباد فرخ دهستان و آباد نیمشک ۀحوم دشت، نیوحدت، بخش مشک س،یفرد یها از شهرک

 توان یم ها آن ۀجمل ازاست که  شده لیتشک یاریبس یها شهرک از خود سیفرداست.  کرج یشهردار 10 و 3 مناطق

 یاصل ابانیخ س،یفرد قسمت نیتر مهم. برد نام را غرب در( خانه) دهکده شهرک و شمال در یطالقان شهرک ناز، شهرک

 256،485 معادل 1395 یسرشمار نیآخر براساس سیفرد ۀمحدود. شود یم محسوب یبزرگ یتجار مرکز که است آن

 (.1395 ران،یا آمار مرکزاست ) داشته تیجمع نفر

 

محدودهیرسميقلمروهایرشهرکرجبههمراهساکالنیاییجغرافعیت.موق2شکل
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شهرکرج(کالن10و3)مناط 1395سالدرفردیسمنطقۀیتی.آمارجمع3شکل

پژوهشروش
 نیاست. در ا کرجشهر  کالن از سیفرد یادار-یاسیس یجداساز یدهایو تهد ها فرصت یابیارز پژوهش نیا هدف

-یاجتماع ،یاسیس یبازخوردها چه یدارا و است حیصح اندازه چه تا یمیتصم نیچنکه اساساً  شود یم یمطالعه، بررس

 و درست ماتیتصم اتخاذ جهت در یگام بتواند پژوهش نیا جینتا دیشا تا است یا شهرسازانه و یاقتصاد ،یفرهنگ

 ،یشناخت روش تیو از نظر ماه یادیبن-یکاربرد هدف نظر از پژوهش نیا. بردارد ینیچن نیا مصوبات لغو تینهادر

مناطق  یریتدر خصوص مد موجود یها دگاهیو د اتینظر نیتر با مرور مهم نخست، بخش دراست.  یلیتحل-یفیتوص

بر حفظ  دیو تأک یشهر کالن قلمرو یکپارچۀ یریتبر مد یپژوهش مبتن یحاکم بر فضا ینظر یکردرو ی،شهر کالن

 لیو تحل یمرحله انجام شده است و از نظر گردآور نیپژوهش در چند نیداده شد. ا حیتوض یتیریمد-یکالبد انسجام

 . است محور خبره یابیو ارز یدلف کیو تکن شیمایمصاحبه، پ ،یدانیم ۀمشاهدبر  یمبتن ،اطالعات

 به وابستهها  آن تعداد و ندارد وجود متخصصان تعداد و انتخاب ۀنحو درمورد یحیصر و یقو قانون چیه یطورکل به

 اعتبار مطالعه، ۀادار در قیتحق میت ییتوانا م،یتصم تیفیک مشکل، وسعت ای هدف نمونه، بودن هتروژن ای هموژن یفاکتورها

 ,Bramwell & Hykawy) است پاسخ رشیپذ ومسئله  ۀدامن دسترس، در منابع و ها داده یآور جمع زمان ،یخارج و یداخل

1999: 51; Manca et al., 2007یها گروه در و نفر 20 یال 15 غلبنفر و ا 50کنندگان معموالً کمتر از  (. تعداد شرکت 

 یآمار ۀنمونمبنا حجم  نیبر ا .(Windle, 2004; Oranga and Nordberg, 1993نفر است ) 15 یال 10هموژن معموالً 

هدفمند به  یریگ نمونه ای یرتصادفیروش غ بانفر متخصص  36 دسترس، در یریگ نمونه روش از استفاده باصورت اخص  به

 است. دهیبه انجام رس سیشهر کرج و فرد کالن ۀمحدوددر  یموردبررس ۀاست که در دور 2شرح جدول 

محورخبرهآماريجامعۀانتخابیاگزینشنحوة.2جدول

ازیامتایارزش یژگیو   

 یشهر تیریمد ۀحوز با مرتبط یخارج ای یداخل یپژوهش-یعلم مقاالت تعداد 3

 قیتحق ۀحوز با مرتبط یمرور مقاالت ای( ترجمه ای یفیتأل) ها کتاب تعداد 4

 قیتحق ۀحوز با شده انجام مصوب یعلم ای یپژوهش یاهطرح تعداد 4
 قیتحق تشکل ای شرکت گروه، نهاد، انجمن، شورا، در تیعضو ای یهمکار ۀسابق 2

 یتخصص ییاجرا ۀسابق 4
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طور اخص  به و یس،و فرد کرج شهروندان پیمایشصورت اعم  به پژوهش آماری جامعۀ که استذکر  شایان

 یزمان ۀمناطق در باز ینساده ب یتصادف یعصورت توز نفر به 600از  متشکلشهرستان  یانیم ۀرد مدیرانو  کارشناسان

 و ها پیمایش ها، مصاحبه یجازخوردها از نتاب ینتر مهم یافتبا در ،پژوهش ینا در( بوده است. 1396انجام پژوهش )

 و ها فرصت ها، ضعف ها، قوت ،کالن و فرادست های یدگاهد ینتر مهم بندی جمع و مرور همچنین و میدانی مشاهدات

جامع از  یفهرست تحلیل شدند. سپس و شناساییشهر کرج  از کالن یسفرد ۀمنطق یادار-یاسیس یجداساز تهدیدهای

 روش با و ارائه( SWOT) راهبردی سوات ریزی برنامه مدل قالب در نتایج و مسئله تهیه شد این بر اثرگذار های مؤلفه

 ریزی راهبردی برنامه یالگو ینمنظور تدو به ،بعد ۀشدند. در مرحل یسهو مقا دهی وزن (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند

 استفاده( Meta SWOTافزار متاسوات ) از مدل و نرم ید،تهد-اثرگذار فرصت یفاکتورها یینکرج و تعیس فرد ۀمنطق

 .شد

پژوهشهايیافتهوبحث
 پرداخته SWOT ماتریس یبرمبنا فردیس منطقۀ اداری-سیاسی جداسازی معایب و محاسن تدوین به ،نخست بخش در

 ماتریس شود، می مشخص منطقه یا یستمس یراهبرد کنونی وضعیت آن یجۀدرنت کهروش  ینتر و مهم ینتر سادهشد. 

 ارزیابی را سیستم IFE یا یعوامل درون ارزیابی های ضعف و ها قوت یساست. ماتر یو خارج یعوامل داخل ارزیابی

 است. یستمس یدهایها و تهد فرصت وتحلیل یهتجز یبرا ابزاری EFE یا یرونیعوامل ب ارزیابی یسو ماتر کند یم

-سیاسی جداسازی محیطی عوامل تهدیدهای و ها فرصت ها، ضعف ها، قوت ینتر از مهم یفهرست 5 تا 3 های جدول در

آنچه آورده شده است.  اقتصادی و اداری-سیاسی کالبدی، فرهنگی،-اجتماعی های بر مؤلفه یمبتن فردیس منطقۀ اداری

 کوچک از) شهری ۀنقط چندین خصوص در عملکردی و مدیریتی جامع دیدگاه اتخاذ لزوم نماید، می پررنگ فرایند این در

 نوعی و گیرند می قرار منسجم نظام یک درون در و متقابل ای رابطه ۀحلق یک در که است روستاها وها  شهرک ،(بزرگ تا

 موجب را( و غیره ارتباطی اداری، و سیاسی ای، سرمایه و ای مبادله اقتصادی، فرهنگی،-اجتماعی جمعیتی،) پیوندی هم

 مدیریت دوم حلقۀعنوان  به کرجشهر  کالن نقش میان این در. کند می ایجاد را یشهر کالن منطقۀ مفهوم که شوند می

 .است پررنگ بسیار تهران از پس منطقه

 حفظ و فضا به مدیریتی جامع رویکرد ی،شهر کالن منطقۀ یک مطلوب مدیریت در مسئله ینتر درواقع مهم

( ییفضا-یتی)هو غیرعینی و( کارکردی-کالبدی) عینی مشترک های جنبه دارای که است هایی محدوده یکپارچگی

 کالبدی های بافت حفظ لزوم بر است، شهر یک خدماتی های محدوده و مناطق خاص که مدیریت دوم سطح در. هستند

 در فضایی افتراق و باشد منسجم شهری بافت و ساخت که یا گونه به شود شهر تأکید می سطوح کردنسامانمند و شهر

 انتظار در یدهاییها و تهد فرصت چه که سؤال این به دادن پاسخ تر، روشن بیان به. نکند دورو یا زشت را شهر ۀچهر آن،

 همسان عضو دو قطع که کند می مشخص است فردیس شهر شدن زاییده و کرجشهر  کالن در شهری چندپارچۀ مدیریت

 .داشت خواهد پی در عواقبی و ها  مخاطره تهدیدها، چه پیکره یک از
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0.21693 41 ایجادوگسترشمحالتحاشیهنشینوسکونتگاههايغیررسمی 0.07937 5 افزایشهویتشهرونديوایجاداتحادوتعل خاطربرايساکنینفردیس

0.11111 21 ازبینرفتنهمبستگیاجتماعی 0.1746 11 تقویتهمبستگیوسرمایهاجتماعی

0.09524 18 ترسوناامنیاجتماعی 0.09524 6 وجودبلوکهاوشهرکهاباپایگاهاجتماعی_فرهنگیهمگن

0.1746 33 عدمتمایلبخشیازنیروهايمتخصصکارآمدونخبگانبهباقیماندندرفردیس 0.12698 8 پایدارينسبیهویتمحلهايوجغرافیاییمناط شهرمحدودهفردیس

0.26984 51 ازبینرفتنبنیانهايشکلگرفتهاجتماعی،فرهنگی،کالبدي 0.22222 14 وجودقشرعظیمتحصیلکردهومتخصصیندرعلوموفنونمختلف)زنومرد(

0.13228 25 وجودجمعیتشناورشهريووجودپایانههايوسی جابهجایی 0.30159 19 وجودپتانسیلنیرويجوانوباانگیزهجهتمشارکتدرتدوینبرنامهها

0.06471 33 افزایشمشارکتاجتماعیمردمدرادارهامورشهر 0.04102 21 افزایشوجذبمهاجرانپاییندرآمدي

0.04118 21 تسری رشدوپیشرفتفردیس؛ 0.04492 23 افزایشقطببندياجتماعیدرسطحکالنشهري

0.04902 25 آگاهیبیشترازنیازهاوخواستههايشهروندان 0.04688 24 افزایشوایجادآسیبهاياجتماعی،جرموبزهکاري

0.07843 40 ارتقافرهنگشهرنشینی 0.10938 56 مهاجرنشینبودنوطبقهمتوسطروبهپایینمردمفردیس؛

0.06863 35 افزایشاستانداردهايسکونتدرفردیس 0.0625 32 فرهنگعمومیپایینامکانمطالبهخواهیشهروندانفردیسرابهکمترینحدممکنمیرساند

0.08039 41 احیايهویتمحلهايوپایدارينسبیهویتاجتماعیمحدودهفردیس 0.10547 54 نامطلوببودنمنطقهازلحاظمشکالتاجتماعی،فرهنگیوبحرانیترشدنآندرصورتجدایی

0.05294 27 احیاءهویتمحلیومکانیاسامی،نامخیابانها،کوچهها،معابرو... 0.04102 21 تعل خاطرساکنینفردیسبهکرج

0.07451 38 بهرسمیتشناختنتنوعاتفرهنگیوگرایشهايمحلیدربرنامهها 0.03906 20 فقدانجایگاهحقوقشهرونديمدونومصوبدربرنامه

0.07255 37 رشدآگاهیعمومیوافزایشروبهتزایدمطالباتوحقوقشهروندي 0.06055 31 فقدانسازوکارهايقانونیبرايهدایتمطالباتمردمی

0.01569 8 تقویتحمایتقانونیازمشارکتمردمدرامورشهريبهعنوانح مردم 0.04883 25 تراکمبااليجمعیتوناهمگونیبافتجمعیتیمناط ومحالت

0.06471 33 امکانارتقايشرایطکاروزندگیکلیهشهروندانباتوجهویژهبهافرادوگروههايکمدرآمد 0.06055 31 ایجاداختالفوناهماهنگیدراستفادهازپتانسیلنیرويجوان

0.04706 24 امکانجلبمشارکتعموممردمبرايمدیریتشهرها 0.02734 14 ایجادتعارضاتبهجهتتنوعاتفرهنگیوقومیومحلی

0.07647 39 امکانارتقايشرایطکاروزندگیهمهجمعیتشهربهویژهافرادوگروههايکمدرآمد 0.01172 6 تحلیلرفتنوضعفسرمایهاجتماعیمیانشهروندان

0.03725 19 ارتقاآموزشوآگاهیهايعمومی 0.06836 35 ناآشناییشهروندانبهحقوقوتکلیفخوددرقواعدبرنامه

0.11961 61 امکانتنظیمبرنامههايکنترلجمعیتونیزروشهايتثبیتجمعیتدرسلسلهمراتبشهري 0.06641 34 وجودقشرگستردهاجارهنشینوخانهبهدوشوتغییرمکانیمستمرآنان

0.04297 22 عدممشارکتمؤثرمردمدرطرحهاوبرنامههايشهري

0.03711 19 تراکمبااليجمعیتوناهمگونیبافتجمعیتیمناط ومحالت

0.08594 44 عدمتأمینفضاياسکانکمدرآمدهاوبهحاشیهراندهشدنآنها

290.05686امکانبسطساختاريوعملکرديتشکلهايغیردولتی

)weak(ضعف

)strong(قوت)Treat(تهدید

)Opportunity(فرصت
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0.03353057 34 ایجادبیثباتیدرمدیریتوتغییراتمداومبرنامهها 0.1461794 44 ایجادرقابتچندمرکزيدرمدیریتکالنشهري

0.03550296 36 وجودضعفدرتخصصمحوريوانتصابهايسیاسی 0.07641196 23 افزایششهرداريمرکزي

0.04043393 41 نبودضمانتحقوقیواجراییبرنامههايمدیریتشهري 0.11627907 35 کاهشهزینههايشهرداريمرکز

0.02465483 25 امکانتضعیفجایگاهشورايشهروتضعیفمدیریتتخصصیشهر 0.11960133 36 افزایشقدرتوتوانمدیریتیمتمرکز)اداريواجرایی(وواحدهايشهريدرتعهدواجرايتصمیماتاتخاذشده

0.03550296 36 عدمدرکمتقابلازکاربستمشارکتبینمدیرانوشهروندان 0.10299003 31 تمرکزوتصمیمگیريبهینه؛

0.03846154 39 امکانتصمیمهايمقطعی،احساسیوبدونمبنايعلمیتخصصی 0.11295681 34 استفادهازتجربهوامکاناتمدیریتشهريکرج

0.03747535 38 امکانشکلگیريساختارمدیریتیمتمرکزدرمقابلتفکرمشارکتی 0.12292359 37 کاهشهزینههاوناهماهنگیهادرسطوحباالترمدیریتی

0.03353057 34 نبودالگوهايقانونیتجربیبرايهدایتمطالباتشهروندان 0.09966777 30 فرصتیکپارچگیاداري،نظارتی،مدیریتیوکالبديدرشهرفردیسوکالنشهرکرج

0.02366864 24 تشوی سایرکانونهابرايجدایی 0.10299003 31 انتقالمدیرانتوانمندبهفردیس

0.05522682 56 ایجادبیقوارگیدرساختوبافتکالبديافضایی

0.03353057 34 ایجادمحالتحاشیهنشین 0.06560636 33 عدموجودمدیریتیکپارچه

0.0433925 44 نارضایتیمردمی 0.0695825 35 مقرراتمختلفتوسعه)منطقهبنديجدید،چشماندازنامناسبو..(

0.02268245 23 خدماترسانینامناسب 0.07157058 36 رقابتکمشهرداريفردیسدرتوسعهزمین

0.03451677 35 واردشدنآسیببهمنطقهفردیس 0.06759443 34 ایجادساختارسیاسیااداريوقلمروئیضعیف

0.03550296 36 تجربهناموف جداسازيسایرشهرهادرکشور 0.07753479 39 باالرفتنهزینههايشهرداريفردیس

0.03057199 31 تعارضبابنیانهايرویکردنوینمجموعههايشهري 0.0695825 35 عدمتواندرتأسیسسازمانهاوفضاهايوابستهبهشهرداري

0.03353057 34 افزایشسطوحوافزایششدتوپیچیدگیمشکالتمدیریتشهري 0.04771372 24 ناهماهنگیباسایرنهادهادرمنطقهکالنشهري

0.03648915 37 بروزآشفتگیدرخدماتاداريودولتی 0.04373757 22 اختاللوناهماهنگیدرسیستممدیریتیکپارچهشهري؛

0.0295858 0.06361829عدمتعادلکافیکالنشهرکرجپسازمرکزاستانشدنوضعفتوانمنديهاوقابلیتهايالزموتضعیفبیشترآنهادرصورتجداسازي30 32 نبوددادهواطالعاتمالی،مکانی،کاداستر،طرحتفضیلیوعدمامکانبرنامهریزيکوتاهمدت،میانمدت،بلندمدتوغیرهبراساسمناب فعلیوقابلاتکا

0.03057199 31 قط ارتباطبامدیریتباسابقهوقدرتمندکالنشهرکرج 0.06759443 34 عدمتواناییمدیریتشهريفردیسبراياجرايطرحهايکالن

0.04043393 41 جلوگیريازتصمیماتتخصصیدرسطحکالن 0.07157058 36 مطرحبودنفردیسبهعنوانیکیازکانونهاياصلیشهرکرج

0.02465483 25 افزایشفشاربهشهرداريفردیسبهمنظورتأمینخدمات 0.08151093 41 اشتراکعملکرديفردیسباکرج

0.03550296 36 تنزلجایگاهشهرداريدرارائهخدماتتخصصیبهشهروندان 0.04970179 25 ضعفساختاراداريشهرفردیسوعدموجودزیرساختهامدیریتیوخدماتی

0.03846154 39 سیاستگذاريوقانونگذاريمتمرکزودولتمحورمدیریتشهري 0.07157058 36 جدیدبودنساختارمدیریتشهريدرکالنشهرکرج

0.03747535 38 تفرققلمرویی-مدیریتیفردیسباکالنشهرکرج 0.08151093 41 تعدددستگاههايتصمیمگیري

0.03353057 34 تفرقسازمانی-عملکرديفردیسباکالنشهرکرج

0.02366864 24 عدمتوجهبهشاخصهايقانونیمشارکتمردمدربرنامهها 0.02561118 22 تالشدرجهتتمرکززدائیوحرکتبهسويواگذاريامور

0.0433925 44 فقدانحقوقشهرونديمدونومصوبدرمدیریتشهري 0.03725262 32 بهرهوريوبهرهگیريبهینهازامکانات

0.03451677 35 محدودیتدروظایفنهادهايمدیریتشهري 0.03958091 34 تالشبرايدستیابیبهتوسعهپایدارشهري

0.0419092 36 تأمینزیرساختهايضروريبرايعملکردکارآمدشهر

0.04540163 39 تقویترویکردمردممحوريوشهروندمحوريدرمدیریتشهريفردیس 0.04772992 41 تأمینخدماتتوسعهدهندهمناب انسانیدرراستايگسترشمحصوالتوتولیدات

0.03958091 34 ایجادفرصتتدوینسازوکارهايقانونیبرايهدایتمطالباتشهروندانازمدیریتشهري 0.02910361 25 تقویتابزارهايمدیریتشهريجهتاطالعرسانیبهموق بهمردم

0.04074505 0.0419092التزاممدیریتشهريبهپاسخگوییبهمطالباتمردموپذیرشاصلنظارت،همچنینتندادنبهقواعدومعیارهايمشارکتمردم35 36 التزامعملیمدیرانبرکاربستمشارکتشهرونداندرمدیریتشهري

0.04423749 38 تقویتبدنهاجراییمدیریتشهريتخصصیدرسطحمناط ومحالت؛ 0.04540163 39 ایجادسازوکارتوجهبهحقوقشهرونديدرمدیریتشهريوبرنامههايشهري

0.04307334 37 بهبودوتوسعهساختارسازمانیوتشکیالتیسیستموامورپرسنلیوقانونی 0.04423749 38 ایجادزیرساختهايتصمیمگیري،تصمیمسازيدرسطحمناط ومحالت

0.0419092 36 تأکیدبرمدیریتوبرنامهریزياستراتژیکوجام سیستم 0.03958091 34 تقویتبدنهاجراییمدیریتشهريتخصصیدرسطحمناط ومحالت

0.04074505 35 تقویتنقششورایاريهايمحالتدرمدیریتمحلهواثرگذاريآن 0.02793946 24 تقویتساختارمدیریتشهري

0.04423749 38 افزایشفعالیتهايتأثیرگذاربخشخصوصیکهبرامنیت،سالمتیورفاهاجتماعیجامعهشهريتأثیرمیگذارند 0.06519208 56 افزایشمشارکتمردمیدرتصمیمسازيهاواقداماتمدیریتشهري

0.04772992 41 0.03958091آمادهساختنخدماتوتسهیالتالزمبرايپشتیبانیفعالیتهايمولدوعملیاتکارآمدموسسههايخصوصیدرناحیهشهري 34 امکانتنظیمبهتربرنامهریزيراهبرديشهرونحوهمدیریتآن

0.04889406 42 تعیینحیطهنظارتواجرابینشهرداري،شورايشهرومردم 0.03841676 33 امکانتدوینوعملیاتینمودنتشکیالتوسازماناداريمناسببرايمدیریتشهريبانگرشراهبرديومنطب باپیچیدگیمحیطی
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 لحاظ از و ندارد استقالل درخور امکاناتی و اصلی های زیرساخت فردیس محدودۀ دهد ینشان م یکارکرد یها مؤلفه ارزیابی

 این امکانات آوردنوجود به و بسترسازی برای جدایی، صورت در ترتیب است. بدین کرج شهر به وابسته بسیار اداری و عملکردی

 رفاهی و عمرانی های بخش سایر در باید که ای هزینه و فرصت که طوری شود؛ به هنگفتی صرف بسیار های هزینه و زمان باید

 عمیقی بحران خود که شود می اضافه های گذشته سال های ماندگی عقب به ایجادشده شکاف این و شود می زایل شود صرف

 کرج شهرداری از ای  بودجه ردیف دراختیارنداشتن با فردیس شهرداری کرج، از فردیس جدایی صورت در دیگر، نگاهی در. است

 و ندارد اختیار در غیره و معدنی کشاورزی، صنعتی، کارکردهای شهر این که از آنجا که کند اقدام درآمدزایی به خود باید

ناپایدار روی خواهد  درآمدهای به بزرگ شهرهای مانند دارد، شهر آبادانی و عمران برای درآمد از زیادی حجم به نیاز همچنین

 خواهد پی در را غیره و شهر برنامۀ بی و سریع توسعۀ عمده، های کاربری تغییر فروشی، تراکم نظیر مشکالتی از بسیاری و آورد

 شهری، جمعیت متناسب با رشد زمان، گذشت با همچنین. افزود خواهد شهر های بحران بر عمیق بحرانی خود که داشت

 از جمله مشکالتی موجب جمعیتی بار افزایش و باشد ارائه نخواهد شد ها آن مختلف نیازهای پاسخگوی باید که خدماتی

 از لحاظ مختلف های  کاربری توزیع در توازن همچنین نبود و شهروندان برخورداری میزان و استاندارد های سرانه بین ناهمگونی

 به زمین بهینۀ تخصیص عدم یلدل به عمل در ترتیب بدین .خواهد شد (وابستگی و مطلوبیت ظرفیت، سازگاری،) کیفی

 در ها کاربری کیفی و کمی توزیع عدم و یک سو از علمی استانداردهای و ها سرانه با متناسب شهروندان موردنیاز های کاربری

 کننده مصرف جمعیت هجوم خاص، مکان یک در رسانی خدمات مراکز تمرکز و شود ای ایجاد می عدیده مشکالت شهر، سطح

 غیره و هوا صوتی، از اعم ها آلودگی ترافیکی، محیطی، زیست موجب فشار یک سو از که طوری به پی دارد؛ در را مناطق اینبه 

 ای گونه به کند؛ را تشدید می شهرها در فضایی شدن قطبی موازی، و مکمل های کاربری جذب سبب به دیگر سوی از و شود می

  شد. خواهد مواجه پایدار توسعۀ با ناسازگار و نامطلوب متراکم، های محیط با شهر که

0.06298 امکاناستفادهازالگوهايجام درتوسعهشهرفردیسوساماندهیبافتفرسودهوساماندهیفضاهايحاشیهايشهر41 1 1 انسجامکالبديبینمناط شهري

0.0553 36 توجهبهحملونقل،ترافیک،آبوفاضالبوتعریضمعابرولحاظالزاماتشهري؛

0.038402 25 رشدمتناسبفضاهايعمومی،مراکزفرهنگی–آموزشیوتفریحی-ورزشیدرسطحمناط ومحالت 0.08116 28 امکانایجادمناط حاشیهايفاقداسنادمالکیتقانونی

0.039939 26 توجهبهزیباسازيشهر،عمرانشهري،معماريایرانی–اسالمیشهر 0.08986 31 بروزاختالفدرسطحمحدودههاونامشخصبودنحریم

0.0553 36 امکانافزایشامکاناتآموزشیدرمناط فردیسبهویژهگسترشآموزشعالی 0.10435 36 افزایشتغییرکاربريهادرمحدوده؛

0.06298 41 توسعه،برابريوعدالتاجتماعیدرشهر 0.10725 توقفاجرايپروژههايجاريمدیریتشهريکرجویاوقفهطوالنیدرروندآندرطیواگذارياختیاراتبهشهرداريفردیس37

0.056836 37 اهتمامویژهبربهداشتمحیطوسالمسازيفضاهايشهري 0.07536 26 رشدآلودگیهاوتنزلزیستمحیطیفردیس

0.0553 36 ارتقاءایمنیشهردرمقابلمخاطراتوسوانحطبیعیوغیرطبیعی 0.09565 33 گسترشساختوسازهايغیرقانونی

0.072197 47 ایجادسازگاريبینتوسعههايشهريبامحیططبیعیپیرامون 0.08696 30 تنزلکیفیتمحیطشهريوکیفیتزندگیشهروندان

0.076805 50 ایجادسازگاريبینکاربريهايشهري 0.11304 39 بهوجودآمدنحالتانزوايجغرافیاییفردیسبهعنوانیکحاشیهودیدهنشدنمشکالتوحمایتکمتر

0.0553 36 امکانبکارگیريروشهايمدرنبرنامهریزيبراساسظرفیتهايمحیطی 0.12754 44 افزایشحاشیهنشینی

0.052227 34 ترویجوتوسعهفعالیتهايسازگارباتوانوپتانسیلهايمحیطشهري 0.11884 41 افزایشتخلفاتساختمانی

0.058372 38 توزی عادالنهومتعادلامکاناتوفرصتهابینمناط ومحالتشهري

0.059908 39 گسترشاقداماتمربوطبهحفاظتازمناب محیطزیستبهخصوصآب،خاکوهوا 0.05216 41 نابرابريدرتخصیصخدماتوامکانات

0.06298 41 ارتقاءایمنیشهروافزایشامنیتخاطرشهروندان 0.06616 52 افزایشتراکم

0.066052 43 تدوینوارائهبرنامههايهدایتوکنترلکالبديوکارکرديشهردرجهترشدوتوسعهشهر 0.07125 56 توسعۀفیزیکینامناسب

0.069124 45 ارائهتمهیداتیبهمنظورایجادحداقلمداخلهدرمحیططبیعیشهروپیرامونشهر 0.0598 47 ایجادمعضالتترافیکی

0.05471 43 افتکیفیتوسرزندگی

0.041985 33 کاهشاستانداردهايزندگی 0.05089 40 افتسیماومنظرشهري

0.049618 39 افتشبکهمعابر 0.04453 35 واردشدنبارترافیکیفردیسبهکرجوعدمامکانجداسازيآن

0.05598 44 ایجادمشکالتدرمرزهايکالبديامحیطی 0.0458 36 همپوشانیمحدودهخدماتیکرجوفردیس

0.045802 36 دوگانگیکالبديدربافتوکالبدکالنشهرکرج 0.04707 37 نبودیکهستهشهريمستقلدرمحدودهفردیس

0.049618 39 عدمتجانسمناط 3و10فردیسبهلحاظابعادمختلف 0.05216 41 پیوستگیوگرهخوردنبافتفردیسدرشهرکرجدرطیتاریخ

0.064885 51 ضعفپردیسازلحاظساختاري،زیرساختی،نظامکالبديفضاییوعملکردي 0.05089 40 تداخلواشتراکفردیسوکرجازلحاظساختاريوزیربنایی

0.049618 39 متراژپایینوتراکمبااليواحدهايمسکونیدربرخیمحالت 0.04707 37 نبودزیرساختهايمناسبومتمرکزشدنبیشترآنهادرکرجووابستگیشدیدبهآن
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 پی توان می شهر سطح در عدالتی بی فضایی الگوی شناسایی و خدمات توزیع در ها نابرابری میزان بررسی با از طرفی

 های گروه گزینی جدایی به و شده شهری زمین متفاوت ارزش وجود سبب شهری خدمات مراکز توزیع الگوی که برد

 بعضی در عدالتی بی و هستند تری نامناسب وضعیت در خدمات ها، محله بعضی در که طوری به است؛ زده دامن انسانی

 .است تمرکز یافته بیشتر شهری های محله و ها بخش

 و( تهدیدها و ها فرصت) خارجی محیط در و( ها ضعف و ها )قوت داخلی راهبردی محیط متغیرهای شناسایی با

 شهری، توسعۀ منطقۀ فردیس در صورت آیندۀ خلق و روندها بینی پیش و محیطی عوامل راهبردی ارزیابی با درنهایت

 یجها و نتا شاخص . سپسشد تحلیل منطقه یتاول وضع ۀدر مرحل بنابراین منطقه انتخاب شد؛ برای مناسبراهبرد 

و  بندی یمتقس یاسیو س یادار ی،اقتصاد ی،کالبد فرهنگی، و اجتماعی کلی شاخص چهار در یکل یبند براساس دسته

 آماده شدند. Expert Choiceافزار  پردازش در نرم برای

 (AHPمراتبی)معیارهابراساسفرایندتحلیلسلسلهسازيکمی

کمیتی )توماس ساعتی(  نهپس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی براساس مقیاس  ،مراتبی  در فرایند مدل تحلیل سلسله

های ماتریس،  کردن ردیف صورت دودویی بررسی و مقایسه شدند. سپس با نرمالیزه معیارها در ارتباط با هم و به ۀهم

مراتبی، ابتدا نتایج تحلیل  ایب اهمیت و امتیاز هر معیار مشخص شد. برای درک بهتر موضوع و ایجاد ساختار سلسلهضر

 های جداگانه تعریف شدند. سوات در قالب کدهای مشخص و در شاخص

هاوعواملجداسازي.نتایجمقایساتزوجیمؤلفه6جدول

رتبهوزنمؤلفه
 2 243/0 کالبدی
 3 106/0 اقتصادی

 4 50/0 فرهنگی-اجتماعی
 1 601/0 اداری-سیاسی

 
رتبهوزنعامل

 1 526/0 تهدید
 4 073/0 قوت
 2 257/0 ضعف
 3 144/0 فرصت
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اداری در جداسازی بسیار -های سیاسی دهد، نقش عوامل و مؤلفه مراتبی نشان می طور که نتایج تحلیل سلسله همان

بعد نیز نقش عوامل  ۀ. در مرحلاند ند دارای بیشترین وزن بودهشو که متوجه این عامل می ای و نتایج منفی استپراهمیت 

 باالترین یدهات، تهداسو ۀچهارگان یهایتوضع یلبارز بوده است. در تحل یو فرهنگ یو سپس اجتماع یکالبدی، اقتصاد

 ایندفر یجبه کمک نتا یق،مرحله از تحق ینقرار دارد. در ا ها دوم وزن ۀها در مرتباند و ضعف کرده یافترا در یتوضع

های اصلی  ت، عوامل و شاخصاسو ۀهای چهارگان دار وضعیت کد مهم و اولویت سیمراتبی در تعیین  سلسله یلتحل

 ند.شدافزار متاسوات پردازش  عنوان وردی نرم به وموردنیاز استخراج 

فزارمتاسواتابهکمکمدلونرمراهبرديریزيبرنامه
از کارشناسان  ،که این اهداف از وزن یکسانی برخوردار نیستند آنجا اهداف اصلی پژوهش شناسایی شد. از ،در گام نخست

بندی  ها را در سه سطح باال، متوسط و پایین اولویت آن ،شده خواسته شد با توجه به اهمیت هریک از اهداف شناسایی

 ۀشده است. پس از تدوین این جدول و تعیین درج ها نشان داده میزان اهمیت آنکنند. در شکل زیر اهداف پژوهش و 

 فزار شد.ا اولویت، هریک از اطالعات وارد نرم

 

.مراحلپژوهشوپردازشدرمدلمتاسوات4شکل
Agrowal et al. (2012)منب :

فرد فردی از منابع در سه  مجموعۀ منحصربهصورت  ای را به در تئوری مبتنی بر منابع هر شرکت، سازمان یا منطقه

(. Galbreath & Galvin, 2004: 5گیرد ) ها درنظر می های نامشهود و قابلیت های مشهود، دارایی  مقولۀ دارایی

های مشهود )نظیر مالی و فیزیکی( و نامشهود منابعی هستند که یک شرکت دارا است )مالکیت معنوی،  دارایی
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ها است )نظیر دانش فنی(؛ بنابراین  ها مواردی هستند که یک شرکت قادر به انجام آن بلیتخصوصیات و شهرت( و قا

 (.Agarwal et al., 2012: 3های مختلفی هستند ) ها سازه منابع و قابلیت

و در قالب مدل  شدکرج مطالعه -فردیس ۀهای منطق شده، در این گام منابع و قابلیت با توجه به توضیحات ارائه 

در این مرحله سعی شد در راستای دستیابی به  .ها از طریق کدهای استخراج و شناسایی شدند منابع و قابلیت ،تاسو

 ،ها وزن یکسانی داشته باشند که این منابع و قابلیتبرای اینند. شوموردنیاز شناسایی  یها منابع و قابلیت ،اهداف موردنظر

 .شدا سنجش ه نبا توجه به یک معیار درصدی مشخص، میزان تأثیر آ

 

شهريکالنۀالگويمدیریتیمنطقۀشدهدرارائتااهدافتعیینا.مراحلپژوهشوپردازشدرمدلمتاسو5شکل

ها و  رقابتی ترسیم خواهد شد، الزم است عوامل اصلی موفقیت )منابع، قابلیت ۀکه در مراحل بعدی نقش آنجا از

قبلی، ۀ در مرحلشده  های استخراج بندی شوند. با توجه به منابع و قابلیت ها( در ابعاد رقابتی )داخلی و خارجی( دسته فرصت

منظور  شده به ابعاد انتخاب ،رخی از عواملدفاعی و اقتصادی انتخاب شدند. همچنین با توجه به ناسازگاری ب-ابعاد امنیتی

 ،دلیل اینکه ماهیت کار مبتنی بر رقابت و خلق فرصت است تر از فهرست عوامل حذف شدند. به دستیابی به نتایج منطقی

التهران، کرج، کم یرو شهرهانیروند، شناسایی شوند. از ا شمار می عدم توسعه رقیب به ۀدر ادامه باید رقبایی که در زمین

 .ندشد ییعنوان رقبا شناسابه شهیدشت، ماهدشت و اندنیشهر، مالرد، صفادشت، محمدشهر، مشک
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هاتیمناب وقابلیی.شناسا6شکل

 

.شناساییابعادرقابتی7شکل

تایی از خیلی  شده در یک طیف پنج های شناسایی ها، منابع و فرصت مناطق موردمطالعه براساس قابلیت ،بعد ۀدر مرحل

شده نسبت به  های شناخته فردیس براساس قابلیت ۀبه این معنی که منطق ؛شوند عالی تا خیلی ضعیف با رقبا مقایسه می

 دیگر مناطق رقیب در چه جایگاهی قرار دارد.

بندی  رقابتی و اولویت ۀآمده، نمودار نقش دست گرفته در مراحل پیشین و نتایج به انجام ۀه به مقایسدر گام بعد با توج

دشت، صفادشت، ماهدشت و کرج  مشکین-فردیس ۀمدیریتی آتی منطق ۀیکپارچ ۀترتیب که توسع این د. بهشرقبا ترسیم 

 روند. شمار می فردیس به ۀطقرقبای من ،شهر، مالرد، محمدشهر و اندیشه اول و سپس کمال ۀدر مرتب
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مناط ریباساسیفرديهاتیقابلۀسی.مقا8شکل



 

رقبايفردیسۀ.مقایس9شکل
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 جایگزینی ها براساس کامیابی، تقلیدناپذیری و غیرقابل در این گام براساس تئوری مبتنی بر منابع، منابع و قابلیت

(VRIO) طور  د. همانشو تایی )خیلی موافقم، موافقم، خنثی، مخالفم، خیلی مخالفم( سنجش می در یک طیف پنج

بودن منابع و  زیرا زمانی باارزش ؛گیرد بودن در این مرحله مورد ارزیابی قرار نمی معیار باارزش ،شد که قبالً هم بیان

نظر میزان  های کارشناسان از خارجی قرار گیرند. پاسختوان سنجید که در مقام مقایسه با عوامل  ها را می قابلیت

 :(Iرقبای ما قادر به انجام این کار نیستند؟ تقلیدپذیری ) :(Rموارد زیر همراه بود: کمیابی ) مانندموافقت با عباراتی 

مشی جبران خود  خط ۀواسط ما از این عامل به :(Oجایگزینی )  رقبای ما قادر به تقلید این قابلیت نیستند؟ و غیرقابل

 بریم؟ بهره می

 

هابراساسدیدگاهمبتنیبرمناب .ارزیابیمناب وتوانایی10شکل

شناختی و قانونی  شناسایی عوامل خارجی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، فناورانه، بوم ،در گام بعدی

(PESTEL مؤثر بر فضای مدیریت منطقه پرداخته شد. این تحلیل )رو و همچنین  های پیش فرصت شناسایی برای

ارزیابی محیط در  برای(. عموماً این تحلیل Bloomberg, 2012: 2خطرات احتمالی گسترش هر مجموعه مؤثر است )

که عوامل کالن این توانایی را  (؛ چراHill and Jones, 2013: 335پردازد ) ابعاد کالن و همچنین ارزیابی زمان حال می

طور مثال یک بنگاه اقتصادی ممکن است از تدابیر سیاستی  به ؛را در محیط و مجموعه ایجاد کنند دارند تا تغییرات اساسی

که آن بنگاه تأثیری در اتخاذ این تصمیمات نداشته  درحالی ؛شده تحت تأثیر قرار گیرد  جدید و قوانین مالیاتی تازه وضع

براساس عوامل سیاسی، اقتصادی،  PESTLE(. چارچوب Galbreath and Galvin, 2004; Husso, 2011است )

(. در این گام عالوه بر شناسایی Isoherranen, 2012: 27محیطی و قانونی استوار است ) اجتماعی، فناورانه، زیست

 بودن این عوامل هم ارزیابی اضطراری ۀعوامل بیرونی، میزان ایستایی و پویایی، میزان تأثیرگذاری، احتمال افزایش و درج

 شود. می

 وکار به چه میزان است؟ های کسب دهی )ایستایی و پویایی(: اهمیت این عوامل در مقایسه با متوسط چالش زنو
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 تأثیرگذاری: اثر این عامل بر موفقیت سازمان به چه مقدار تأثیرگذار است؟

 ریزی به چه میزان است؟  برنامه ۀاحتمال افزایشی: احتمال افزایش این عامل در دور

 بودن: این عامل به چه میزان موردنیاز سازمان ما است؟ اضطراری ۀدرج

 

.عواملمحیطیمؤثرخارجازکنترلسازمانفضاییمنطقه11شکل

ها بر عوامل خارجی بپردازند. درواقع  از کارشناسان خواسته شد به ارزیابی تأثیر و تناسب منابع و قابلیت ،بعد ۀدر مرحل

د. ما در این مرحله به دنبال این موضوع هستیم شو امل داخلی با خارجی محاسبه میانطباق عو ۀواسط ، بهراهبردیتناسب 

در محیط  یطورکل به ؛دهند یا تهدیدات را کاهش می کنند میها را پشتیبانی  ها، فرصت که چگونه منابع و قابلیت

عموم مطالعات بر تأثیر دو  .جیعوامل داخلی و عوامل خار :متمایز از عوامل وجود دارد ۀدو گون ،ریزی راهبردی برنامه

(. سپس در Acquaah & Chi, 2007; Pehrsson, 2002ریزی تأکید دارند ) عامل داخلی و خارجی در فضای برنامه

ها و اهداف پژوهش بپردازند. درواقع تناسب  از کارشناسان خواسته شد به تناسب بین عوامل منابع، قابلیت ،بعد ۀمرحل

شود. در این مرحله به دنبال این موضوع هستیم که به چه  ق عوامل داخلی با اهداف محاسبه میانطبا ۀواسط ، بهراهبردی

.کند یها، اهداف پژوهشی را پشتیبانی م میزان منابع و قابلیت
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.تناسببینعواملمنب 12شکل

ند: الف( نزدیکی شو ها و عوامل خارجی برمبنای سه معیار تحلیل می منابع و قابلیت راهبردی، ۀدر بخش نهایی نقش

منابع و  راهبردی، ۀها. روی نقش حباب ۀ( اندازپ ؛ها با عوامل خارجی؛ ب( سمت افقی و فوقانی عوامل منابع و قابلیت

( کمیابی، تقلیدناپذیری و تناسب X(. محور افقی )15شده است )شکل  های آبی نشان داده ها داخلی با حباب قابلیت

حباب میزان تناسب  ۀدهد. همچنین انداز عوامل را نشان می راهبردی تناسب ۀ( میزان و درجYسازمانی و محور عمودی )

 با اهداف 

های  دهد منابع و قابلیت های پژوهش نشان می ند. یافتهک میزان تناسب با اهداف را مشخص می ،هر حباب ۀو انداز

 اند: اند مقایسه شده های زیر با اوزانی که در جدول آمده که مؤلفه طوری  به ؛کرج دارای اوزان متفاوتی است-فردیس ۀمنطق
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فردیسۀمنطقۀراهبردي.نقش13شکل

. تراکم باالی جمعیت و ناهمگونی بافت 1نقاط منفی گسست و جدایی سیاسی اداری فردیس با بیشترین وزن شامل: 

نشین  اجاره ۀ. وجود قشر گسترد3بودن حریم؛  ها و نامشخص . بروز اختالف در سطح محدوده2؛ ها همحل جمعیتی مناطق و

. ضعف پردیس 5تنوع فرهنگی، قومی و محلی؛  دلیل . ایجاد تعارضات به4دوش و تغییر مکانی مستمر آن؛  به و خانه

 .فضایی و عملکردی-لحاظ ساختاری به

. ایجاد رقابت چندمرکزی در مدیریت 1اداری فردیس با بیشترین وزن شامل: -نقاط مثبت گسست و جدایی سیاسی

. 5. انسجام کالبدی بین مناطق شهری؛ 4. انتقال مدیران توانمند به فردیس؛ 3. افزایش هویت شهروندی؛ 2شهری؛   کالن

 اجتماعی. ۀتقویت همبستگی و سرمای

شهری تهران در بین قلمروهای متعدد مدیریتی  کالن ۀقمنط ۀریزی و ادار گذاری، برنامه در شرایط حاضر سیاست

شده است. سازوکار موجود  ها و استانداری( تقسیم ها، فرمانداری ها( و سیاسی )بخشداری ها و دهیاری )مانند شهرداری

 موجود و نیز نهادها و ۀشهری فاقد سازوکارهای هماهنگی و همکاری مؤثر بین قلمروهای دوگان کالن ۀمنطق ۀادار

ریزی و  عملکردی است. در شرایط موجود، برنامه ۀهای مرکزی مستقر در این قلمرو یکپارچ های تابع وزارتخانه سازمان

ای در  صورت مجزا و بدون توجه به اهداف قلمروهای همجوار و نیز مصالح منطقه مدیریت هریک از قلمروهای منطقه به

 ،دور سازد یقلمرو ۀچه ممکن است مشکلی را از یک محدودگیرد. وجود چنین شرایطی اگر سطح فرادست صورت می

محدود )فقدان  ۀزیرا اعمال چنین رویکرد و اهدافی با گستر ؛تواند به حل و رفع آن در سطح منطقه کمک کند نمی

کپارچه در رویکردی ی نبودترتیب،  این جای دیگر منطقه خواهد انجامید. به گرایی( بیشتر به انتقال مسئله از جایی به منطقه

چالش اصلی  ،آن است ۀشهری تهران که ناشی از وجود تفرق سیاسی در ادار کالن ۀفضایی منطق ۀگذاری توسع سیاست

فردیس با توجه  ۀاداری منطق-منظور تدوین و راهکارهای جایگزین سیاسی آید. به شمار می این منطقه به ۀنظام موجود ادار
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شهری با توجه به ساختار   کالن ۀد که یکپارچگی منطقشو اسوات پیشنهاد میمنتج از مدل مت راهبردی نهایی ۀبه نقش

 کنونی آن حفظ شود.

 

شهريتهرانکالنۀ.چارچوبمدیریتمنطق14شکل

 ماننداست که تمسک به دالیلی  بر آنهای این دیدگاه استوار است و  نگرش پژوهش حاضر بر عدم پذیرش بنیان

منطقه به  ۀآیند ۀاتکایی برای سپردن توسع حفظ رقابت، نوآوری یا حفظ حقوق افراد، در سطح محلی، منطق محکم و قابل

منطقه و حتی  ۀآیند ۀمختلف ساختار دولتی نیست و به صالح توسع یهای محلی و تفکیک عملکردها بین اجزا مدیریت

عدم  سببشهری  کالن ۀتر از منطق طوح باالتر و پایینملی نیست. تفکیک و تقسیم وظایف منطقه، بین س ۀتوسع

شود که  منطقه می ۀود طرحی راهبردی برای آیندنبها و خدمات و  زیرساخت ۀنگری در شناخت و حل مسائل، ارائ جامع

عملکردی -گرایی از تفکیک نهادی مختلف آن )دولتی، خصوصی، مردم( ضروری است. نومنطقه یبرای فعالیت اجزا

 ۀشهری در جهت یکپارچگی و انسجام در امور منطق  و به اصالح نهادهای کالن کند میشهری انتقاد  نمناطق کال

 شهری معتقد است. کالن
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تهرانمتشکلازشهريکالنمنطقۀ
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وهاشهرکازشهرهايبزرگوکوچک،

روستاهاییاستکهدردرونایننظام

همبستگیکارکرديدارند.بدیهیاستکه

فراترازشهرکالنخدماتیاینةمحدود

 استانیاست.شدةتعریفچارچوبمرزهاي

بازیراصلیمنطقهۀتهرانهستشهرکالن

شهربزرگپنجاهبیشازقراردادنپوشش

 وکوچک،چنددهشهرکوچندصدروستا

دوممنطقهۀکرجهستشهرکالن

بیشازقراردادنبازیرپوشش

شهربزرگوکوچک،پانزده

 روستاهادهچندینشهرکو
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سازی  شدن( است، بر یکپارچه شهرنشینی و بستر کنونی )جهانیبر دالیلی که ناشی از شرایط جدید  این دیدگاه با تکیه

ای  های منطقه خدمات و زیرساخت ۀای و ارائ اندیشی در حل مسائل منطقه ریزی منطقه، همکاری، همیاری و هم برنامه

عنوان  ا توجه بهشده در این پژوهش و ب ها و رویکردهای بررسی طلبی آغاز کرد. از میان نظریه فصلی نوین را در تفکر اصالح

گرایی به مدیریت یکپارچه با  شهری کرج، همچنین با علم به اینکه نومنطقه کالن ۀپژوهش و مشکالت موجود در منطق

های شهری، کشش، وابستگی به  اقتصادی توجه دارد و با توجه به وابستگی حومه، لبه ۀزیست، عدالت و توسع تأکید بر محیط

 ۀمتقابل بین شهر مرکزی و مراکز فرعی در منطق ۀبازار کار فشرده در پی یک رابط مراکز شهری، وابستگی متقابل و

د. شو عنوان چارچوب اصلی پژوهش تعیین می شهر کرج به ریزی برای کالن گرایی در بحث برنامه شهری است، نومنطقه کالن

توان مدیریت  بنابراین می ؛کند یشهری در کشورهای مختلف نیز استفاده م های کالن همچنین از تجارب اجرایی مدیریت

 صورت زیر تعریف کرد:  شهری کرج از دیدگاه پژوهش حاضر را به کالن ۀمنطق

 ۀپیوست هم به ۀشهرداری با سه هست ۀمنطق دوازدهپیوسته با  هم یک کل به ریزی و مدیریتی یکپارچه در نهاد برنامه»

پذیری و  گیرد، دارای انعطاف ای مدیریت محلی قرار میدولتی که فر صورت نیمه کرج قدیم، مهرشهر و فردیس و به

شهری یکپارچه است و از ابزار کافی برای  کالن ۀهای عملکردی معین در سطح منطق پویایی ذاتی است و دارای حوزه

-لحاظ مالی و درآمد دهد به  همچنین نتایج پژوهش میدانی نشان می« اطمینان از اجزای تصمیمات خود برخوردار است.

)فردیس( خودکفا نبوده و هرساله شهرداری مرکزی کرج منابع مالی برای پوشش  10و  3هزینه، شهرداری مناطق 

)فردیس( کمک کرده است. ارزیابی مطالعات میدانی در قالب  10و  3خدمات به مردم فردیس، به مناطق  ۀها و ارائ هزینه

شهر کرج مخالف جداسازی  ان و مدیران استان البرز و کالناتفاق کارشناس به قریب دهد اکثریت ها نشان می پرسشنامه

کرج،  ۀشهر کرج با سه هست  کالن ۀنهادی و مدیریت یکپارچ-و با یکپارچگی کالبدی هستندشهر کرج  فردیس از کالن

 ند.ا مهرشهر و فردیس موافق

های  نشینی، سکونتگاه اشیهکارشناسان و مدیران معتقدند در صورت جدایی فردیس از کرج پیامدهای منفی ایجاد ح

د. در صورت جدایی شگیر فردیس خواهد  های اجتماعی دامن قوارگی کالبدی و مسائل و آسیب بی نظمی و بی غیررسمی و

برای فردیس زیاد خواهد بود و توقعات  .خدماتی و..-های وابسته و فضاهای اداری ایجاد سازمان ۀفردیس از کرج، هزین

دولت مبنی بر جدایی  ۀآورد. با توجه به مصوب وجود می جدید فردیس مشکالت خاصی را به توانی شهردارینا مردم و

های علمی این پژوهش از طریق تنظیم  شهر کرج با استناد به یافته شود شهرداری کالن فردیس از کرج، پیشنهاد می

جدید  ۀو جداسازی و تصویب مصوبای به استانداری، وزارت کشور و از طریق وزارت کشور به دولت، خواستار لغ الیحه

 د.شوشهر یکپارچه کرج  ایجاد کالن

گیرينتیجه
صورت یکپارچه اداره شود. امکان ندارد که به قسمتی از آن  زنده باید به ۀزنده است و این مجموع ۀشهر یک مجموع

 ۀهای دیگر توسط مجموع های دیگر رها شود. اگر قسمتی از شهر توسط یک مجموعه و قسمت رسیدگی و قسمت

شی برای رود. مدیریت شهری تال میرد و از بین می زودی می دیگری مجزا و مستقل از یکدیگر اداره شود، این شهر به
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شدن بر مسائلی که ساکنان شهرها با آن مواجه  کردن اقدامات دولتی و خصوصی برای چیره کردن و یکپارچه هماهنگ

تر و پایدارتر است. مدیریت شهری مدرن عبارت است از فرایند ایجاد، اجرا،  تر، عادالنه هستند و ایجاد شهرهای رقابتی

کمک مقامات شهری با درنظرگرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع  های یکپارچه بهراهبردهماهنگی و ارزیابی 

اقتصادی پایدار تدوین شود. در  ۀشهروندان، در چارچوب سیاستی که در سطوح باالتر حکومت برای تحقق قابلیت توسع

 مانندهای مختلفی  ها، نهادها و شرکت امور شهر دارند، سازمان ۀها که نقش مهمی در ادار حال حاضر در کنار شهرداری

ریزی  بدنی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، بهزیستی و غیره به امر برنامه احوال، تربیت آب و فاضالب، برق، گاز، مخابرات، ثبت

رفتن  کاری، انجام کارهای موازی، و بعضاً ازبین خدمات مشغول هستند. این نوع مدیریت متفرق سبب دوباره ۀو ارائ

تشکیالت عریض و طویل دیوانی، ایجاد اصطکاک و برخورد ادارات و ناهماهنگی در انجام های عمومی، ایجاد  سرمایه

 رسد رفع این مشکل در گرو ایجاد مدیریت واحد شهری است. نظر می د. بهشو پذیری می وظایف و عدم مسئولیت

 ۀکان کارکردهای روزانای مدیریت شوند که ام گونه هدف مدیریت شهری اطمینان از این امر است که اجزای سیستم به

د و ساکنان را به برآوردن وش میهای اقتصادی  انواع فعالیت ۀیک شهر را فراهم آورند و این امر موجب تسهیل و تشویق هم

سازد. مدیریت شهری  های تولید درآمد قادر می خود در مسکن، دسترسی به تسهیالت و خدمات و فرصت ۀنیازهای اولی

گذاری محلی  ربط )اعم از دولتی و عمومی( تحت نظارت و سیاست زیت شهرداری و نهادهای ذییکپارچه و هماهنگ به مرک

ها است. بدون این وحدت و هماهنگی بین سازمانی،  شورای شهر، الگوی عمومی موردنظر در تدوین وظایف شهرداری

شدت مورد سؤال و تشکیک  آن به ۀامور شهر و توسع ۀکارایی و اثربخشی مجموعه اقدامات و منابع صرف شده برای ادار

است. در همین چارچوب، جامعیت فضایی و عملکردی شهرداری و مدیریت شهری در هدایت و کنترل تمام فضای شهر و 

شهرها در کشورمان  ترین موانع فراروی مدیریت شهری کالن ابعاد حیات شهری ضرورتی اصولی است. یکی از اصلی ۀهم

های متولی امر به ایجاد مسائل و  ه برخی اوقات ناهماهنگی در بین ادارات و سازمانچندپارگی مدیریت شهرها است ک

رسد با استقالل شهرداری  نظر می شود. به رسانی به شهروندان می اختالل در خدمات سببانجامد که  مشکالت متعددی می

ها و  رداری فردیس با سازماند و هماهنگی شهوتر ش شهری عمیق ۀفردیس از کرج این شکاف در امر مدیریت یکپارچ

 ضرر شهروندان فردیس تمام شود. هبر و ب شهر کرج امری زمان نهادهای کالن

متوسط رو به پایین هستند که چون فرصت و درآمد کافی برای زندگی  ۀجمعیت فردیس بیشتر مهاجرنشینان و طبق

اگرچه شاید بالفاصله تغییر  ،فردیس از کرجاند. در صورت جدایی  رو به حاشیه آورده ،اند در تهران و کرج نداشته

های زندگی را تحت تأثیر قرار  یکباره هزینه به ،محسوسی در کیفیت محیط شهری و کیفیت زندگی شهروندان روی ندهد

شود که خود  پذیرتر می تر و آسیب ویژه قشر ضعیف مشکالت زیادی برای شهروندان و به موجبخواهد داد که خود 

آوردن به درآمدهای ناپایدار از طریق تغییر کاربری  های اقتصادی و اجتماعی دیگری است. روی از آسیب بسترساز بسیاری

سوی اراضی زراعی اطراف  شود به اراضی، فروش تراکم و رشد جمعیت و گسترش مهارنشدنی محدود فردیس موجب می

ریزی و گسترش مهارنشدنی  ی بدون برنامهوسازها این توسعۀ روزافزون، به ساخت .و محیط پیرامون خود گسترش یابد

وجود خواهد آورد. درواقع مناطق طبیعی و روستایی  و تغـییرات زیـادی در سـاخت فـضایی آن به خواهد شدشهر منجر 

 سبب ها کاربری ۀگیرد، جایی که توسعۀ نااندیشید استفاده قرار می خام توسعۀ شهر مورد ۀعنوان ماد در حاشیۀ شهر به
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و محیط طبیعی و مصنوعی را دچار بحران  شود میهای حساس  رفتن اکوسیستم های مرغوب و ازبین ینتحلیل زم

شهر    بندی راهکارهای مدیریت مطلوب کالن تحلیل و اولویت ۀشهری دربار های اجرایی مدیریت کالن سازد. تجربه می

شهری که در قرن بیستم به اجرا درآمده است، حداقل در  های مدیریت کالن تجربه ۀهم دهد نشان می کرج و فردیس

شهری، از اوایل قرن  های نظری خاص مدیریت کالن شهری(، متأثر از دیدگاه کلی تشکیل نهادی فرامحلی )کالن ۀاید

تدریج در طی قرن به سایر  و به ها، تحت تأثیر قرار گرفت تاکنون بوده است که در ابتدا کشور خواستگاه این نظریه مبیست

های اجرایی نیز تحت  شهری، در قرن بیستم، شیوه د. همپای سیر تحول الگوهای نظری مدیریت کالنکرکشورها رسوخ 

شویم نیاز به  اند. هرچه به زمان حال نزدیک می صورت یکپارچه اداره شده شهرها به اند و معموالً کالن گرفته تأثیر قرار

صورت امر ضروری  شهری جهان، به شهری از سوی بسیاری از مناطق کالن کالن ۀ، برای مدیریت منطقنهادی فرامحلی

وظایف،  ۀشهری اجراشده، در صورت کلی )مانند ایده و منطق تشکیل، حوز و انکارناپذیر درآمده است. نهادهای کالن

 ۀتشکیل، ساختار سازمانی و نحو ۀمانند نحوانطباق هستند، اما در جزئیات اجرایی ) ( قابلغیرهقلمروی تحت کنترل و 

شهری  مناطق کالن ۀریزی خاص هر کشور هستند. تجرب اداری و برنامه-ارتباط با سطوح دیگر( تحت تأثیر نظام سیاسی

دند، نشان داد که کرای خود را حذف  های منطقه هایی که مدیریت ویژه آن به 1980 ۀای در ده بدون مدیریت منطقه

های محلی، مسائل متعددی  های با اهداف ویژه و مدیریت  ای در دست مدیریت قه و تفکیک وظایف منطقهدن منطکررها

 .ه استساختگیر این مناطق  را دامن

 ماننداست که تمسک به دالیلی  بر آنهای این دیدگاه استوار است و  نگرش پژوهش حاضر بر عدم پذیرش بنیان

منطقه  ۀآیند ۀاتکایی برای سپردن توسع حفظ رقابت، نوآوری، یا حفظ حقوق افراد، در سطح محلی، منطق محکم و قابل

منطقه و  ۀآیند ۀمختلف ساختار دولتی نیست و به صالح توسع یهای محلی و تفکیک عملکردها بین اجزا  به مدیریت

عدم  سبب شهری کالن ۀتر از منطق سطوح باالتر و پایینملی نیست. تفکیک و تقسیم وظایف منطقه بین  ۀحتی توسع

شود که  منطقه می ۀود طرحی راهبردی برای آیندنبها و خدمات و  زیرساخت ۀنگری در شناخت و حل مسائل، ارائ جامع

عملکردی -گرایی از تفکیک نهادی مردم( ضروری است. نومنطقه-خصوصی-مختلف آن )دولتی یبرای فعالیت اجزا

 ۀشهری در جهت یکپارچگی و انسجام در امور منطق   و به اصالح نهادهای کالن کند میشهری انتقاد  نمناطق کال

 شهری معتقد است. کالن

سازی  شدن( است، بر یکپارچه بر دالیلی که ناشی از شرایط جدید شهرنشینی و بستر کنونی )جهانی این دیدگاه با تکیه 

 ،ای های منطقه خدمات و زیرساخت ۀای و ارائ اندیشی در حل مسائل منطقه همریزی منطقه، همکاری، همیاری و  برنامه

عنوان  شده در این پژوهش و با توجه به ها و رویکردهای بررسی طلبی آغاز کرد. از میان نظریه فصلی نوین را در تفکر اصالح

ه مدیریت یکپارچه با تأکید بر گرایی ب شهری کرج، همچنین با علم به اینکه نومنطقه کالن ۀپژوهش و مشکالت منطق

های شهری، کشش، وابستگی به مراکز  اقتصادی توجه دارد و با توجه به وابستگی حومه، لبه ۀزیست، عدالت و توسع محیط

شهری  کالن ۀمتقابل بین شهر مرکزی و مراکز فرعی در منطق ۀشهری، وابستگی متقابل و بازار کار فشرده در پی یک رابط

د. همچنین از شو عنوان چارچوب اصلی پژوهش تعیین می شهر کرج به ریزی برای کالن رایی در بحث برنامهگ است، نومنطقه

  کند. شهری در کشورهای مختلف نیز استفاده می  های کالن تجارب اجرایی مدیریت
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 مناب 

 یکپارچه مدیریت بر مبتنی شهری خوب حکمروایی مفهومی چارچوب تبیین(. 1398) حمید ماجدی، و حسین ذبیحی، افشار؛ ابدالی،

 .309-293 ،(1)12 انسانی، جغرافیای در نو های نگرش فصلنامه(. تهران شهر کالن: موردی نمونه) شهری

 .32-45 ،17 شماره ،1 دوره شهر، مدیریت فصلنامه کالنشهری، مناطق حکمروایی در گرایی منطقه راهبرد(. 1383) ایرج اسدی،

 هنرهای نشریه. ایران شهری کالن مناطق یکپارچه مدیریت برای پیشنهادی حکمروایی تجدیدسازمان ارزیابی(. 1398) ایرج اسدی،

 .70-57 ،(1) 24 شهرسازی، و معماری ـ زیبا

 مدل ارائه و تهران کالنشهر در شهری مدیریت حوزه در نوآوری ملی نظام ارزیابی(. 1396) هادی شیرسوار، رزقی و رحیم اسدی،

 .246-223 ،(3) 9 انسانی، جغرافیای در نو های نگرش وپژوهشی علمی فصلنامه. مناسب

 سرزمین، جغرافیایی. تهران: موردی مطالعه شهری یکپارچه مدیریت معیارهای تحلیل(. 1397) مهدی میرزاپور، و پویا امیری،

15(58)، 17-30. 

 نقش بر تأکید با شهری یکپارچه مدیریت تحقق(. 1399) نصراله تبا، فالح و پروانه زیویار، رحیم؛ سرور، مجیدرضا؛ عراقی، آشتیانی

 .31 ـ 46 ،40  شماره ،11  دوره تهران، شهر در شهری مدیریت مختلف سطوحِ بازیگران قدرت و

 .17 ـ 36 ،(1) 1 شهری، اقتصاد. اصفهان شهر در یکپارچه مدیریت های مؤلفه بررسی و مطالعه(. 1395) سعید ابراهیمی، و مهناز بابایی،

 در سیاسی قدرت فضایی توزیع شناسی آسیب(. 1392) حمیده مومنی، و سجاد نیا، مرادی محمدباقر؛ قالیباف، زهرا؛ فرد، پیشگاهی

 .93 ـ 112 ،38  شماره ، 11  دوره جغرافیا،. شهری حکمروایی بر تاکید با تهران کالنشهر

 شیراز، کالنشهری منطقه: موردی مطالعه ،(نهادی های جنبه) کالنشهری مدیریتی نظام تدوین و تبیین(. 1381) فضیلت تورانیان،

 .صنعت و علم دانشگاه شهرسازی، رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان

 .نوین علم انتشارات ای، ناحیه و شهری ریزی برنامه بر تاکید با جغرافیا در مدل کاربرد(. 1385) میرنجف موسوی، حسن، نیا، حکمت

 .13-1 ،( 2)7 سرزمین، جغرافیایی. شهری مدیریت های چالش و بزرگ تهران شهر کالن(.1389) شهرام انتخابی، امیر و کریم حمدی،

 حریم جنوبی پهنه در غیررسمی اسکان تحوالت نگاری آینده(. 1399) علیرضا استعالجی، و رحیم سرور، عصمت؛ محمدی، خان

 .170-149 ،(3) 12 انسانی، جغرافیای در نو های نگرش فصلنامه. تهران کالنشهر

 رویکرد با تهران شهر کالن مدیریتی های چالش راهبردی تحلیل(. 1398) مهدی مدیری، و تقی محمد رهنمایی، علی؛ خداشاهی،

 .238-217 ،(2) 11 انسانی، جغرافیای در نو های نگرش فصلنامه. شهری یکپارچه مدیریت

 فضاییِ تعادل ارزیابی در اشتغال و اسکان نظام یکپارچگی الگوی کاربست(. 1395) وحید اصل، زاده حکیم و رضا خیرالدین،

 ،(3) 20. فضا آمایش و ریزی برنامه(. تهران کالنشهر در پردیس جدید شهر موردی ی مطالعه) شهری جدید های هسته

105-129. 

: موردی مطالعۀ) ایران شهری کالن مناطق در شهری رشد فضایی الگوهای تحلیل(. 1397) فردیس ساالریان، و هاشم پور، داداش

 .138-117 ،(1)10 سرزمین، آمایش علمی مجله(. شیراز و اصفهان مشهد، تهران، شهری کالن مناطق

 تهران، شهری کالن منطقه در رویی پراکنده فضایی الگوهای تحلیل(. 1394) امیررضا سید لواسان، میری و هاشم پو، داداش

 .123-146 ،16 شماره ،(جغرافیا) فضایی ریزی برنامه
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 و شهری پژوهشهای و مطالعات تهران، کالنشهری منطقه در شهرنشینی فرایندهای فضایی تحلیل ،(1394) سیدعباس رجایی،

 .83-102 ،25 شـماره ،7 سـال ایمنطقه

 در نو های نگرش. تهران کالنشهر جمعیت افزایش در اقتصادی های فعالیت تمرکز نقش(. 1388) احمد پوراحمد، و رحیم رضایی،

 .51 ـ 66  ،3  شماره ،1  دوره ،(انسانی جغرافیای) انسانی جغرافیای

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران ای، منطقه ریزی برنامه و برنامه های مدل و ها نظریه ها، مکتب(. 1395) اله کرامت زیاری،

 در ای منطقه یکپارچه حکمروایی برای راهبردی فضایی ریزی برنامه(. 1393) هانیه کوشکی، شمس و محمدحسین زادگان، شریف

 .276 ـ 293 ،34  شماره ،13  دوره شهری، مدیریت. تهران شهری کالن منطقه

 مدیریت نهادی، های جنبه بر تاکید با شهری کالن مدیریت نظری دیدگاههای بر مروری(. 1383) فضیلت تورانیان, مظفر صرافی

 .28 ـ 1 ،1 شماره ،1 دوره شهری،

 فضایی توسعۀ مدیریت نظام ارتقای راستای در گرایی منطقه نو رویکرد(. 1393) ناصر عالف، نجاتی و مظفر صرافی،

 .857 ـ 874 ،(4) 46 انسانی، جغرافیای پژوهشهای .ایران

 های مؤلفه وضعیت ارزیابی و سنجش(. 1399) خاطره اسعدیه، پور رمضان و زهرا محقق، معصومه؛ سیده رضوی، مسعود؛ پور، صفایی

 . 22-1 ،(37) ،10 ای، منطقه -شهری آمایش و جغرافیا فصلنامه. اهواز شهر کالن در شهری سازی یکپارچه مدیریت

 یکپارچه گذاری سیاست برای دانش مدیریت چارچوب تدبیر(. 1393) سرین ئه محمودپور، و وحیده نیا، ابراهیم زهره؛ دانشپور، عبدی

 .57 ـ 70 ،(1)19 شهرسازی، و معماری ـ زیبا هنرهای نشریه. تهران شهر کالن در

 در شهری مدیریت وابزارهای کنشگران نقش بررسی(. 1391) نسرین نوری، و محمد اردکان ابویی، محمدمهدی؛ عزیزی،

 .5 ـ 16 ،10 شماره  ،6 دوره تهران، کالنشهر مدیریت یکپارچگی

 مطلوب حکمروایی های شاخص بر مبتنی کالنشهرها شهری مدیریت وضعیت ارزیابی(. 1397. )تقی محمد ،رضویان ،داود ،عیوضلو

 192-175(, 52)16, توسعه و جغرافیا فصلنامه. تهران کالنشهر: مطالعه مورد شهری

 دانش های پژوهش علمی نشریه. انسانی امنیت منظر از شهری کالن یکپارچه حکمروایی جایگاه تبیین(. 1399) الدین تاج کرمی،

 .1 ـ 35 ،86 پیاپی شماره ،1 شماره ،22 دوره امین، انتظامی علوم دانشگاه انتظامی

 مورد) تهران کالنشهر پیرامون های سکونتگاه فضایی گسترش فرآیند(. 1395) محمد بیگدلی، و طاهر پریزادی، موسی؛ کمانرودی،

 .64-51 ،(21)6 شهری، مطالعات فصلنامه ،(کریم رباط-شهر اسالم شهری محدوده: مطالعه

 در فعالیت و جمعیت فضایی سازماندهی در ریزی برنامه و مدیریت نظام نقش بررسی(. 1393) هوشنگ سرور، و منیژه پور، الله

 .126-105 ،11 ،4 ای، منطقه ـ شهری آمایش و جغرافیا فصلنامه. تهران کالنشهری منطقه

 های تهران و البرز. نتایج تفصیلی سرشماری استان  (. سرشماری عمومی نفوس و مسکن،1395ایران ) آمار مرکز

 آیندۀ و مفهوم بسط حکمروایی، نگاری آینده(. 1398) مجتبی ،,رفیعیان و الدین رکن افتخاری، طاها؛ ربانی، ابوالفضل؛ مشکینی،

 .453-431 ،(3) 7 شهری، ریزی برنامه جغرافیای های پژوهش. تهران شهر کالن حکمروایی

 و جغرافیا رشته دکتری، دوره رساله تهران، شهری کالن منطقه در شهری رشد الگوهای تبیین(. 1393) حسین منصوریان،

 .تهران جغرافیا، دانشگاهدانشکده  شهری، ریزی برنامه
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