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Abstract 
Social activities in the community are fruitful due to the use of proper and 
efficient management. Meanwhile, metropolises, as one of the manifestations of 
life and social activities, suffer from disorder and anomaly without proper urban 
management. The management of metropolitan areas has many complexities and 
must have integrated organizational and governmental arrangements. The most 
important challenge in these areas is the growing borders and political divisions, 
which will lead to political divisions. Accordingly, the purpose of this study is the 
pathology of management in metropolitan areas of Tehran. This applied research 
is descriptive and analytical. The statistical population of this research includes 
municipality, governorate, road and urban development organization in Tehran. 
To determine the sample size, Morgan sample size determination table was used. 
50 samples were determined and the data was collected using questionnaire and 
interview. The dimensions of Tehran metropolitan management were identified 
by counting 22 variables in the form of components of participatory governance. 
The results indicate that there is a significant relationship between the studied 
components at 95% confidence level. Pathology shows the validity of the 
variables. The variables of institutional flexibility, institutional structure, citizens' 
awareness of the implementation of programs, transparency of laws and legal 
coherence show one of the important and effective missing links in the failure of 
the institutionalization of metropolitan management in Tehran. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Urban decision makers need new ideas 
and approaches to sustain cities (Bai et al., 
2016). Loss of managerial resources, 
reluctance to innovate and produce, risk 
aversion, resistance to management cause 
instability in metropolitan areas (Emygdio, 
Degobbi, 2018: 124). These managerial 
features take little action to support 
sustainable development, leading to the 
loss of opportunities to use resources and 
capital through public, private, and social 
participation, and prevent change for the 
better. The inefficiencies of current urban 
governance systems have increased the 
costs of urban management (Lam & Yang, 
2017: 602). In addition, the poor are 
marginalized and their interests are not 
considered, while other important, 
decision-making and active groups are 
unable to participate in the sustainable 
development of cities. The important 
question is what we need for participatory 
governance. Participatory urban 
governance is an appropriate approach 
and the next step in the evolution of 
inclusiveness in public decision-making. 
This involves greater partnerships 
between organizations and urban 
communities to achieve more complete 
and advanced decision-making (Lovan, 
Murray, & Shaffer, 2017). This approach 
includes providing tools for the 
participation of individuals and 
organizations outside the government and 
in the government through structures and 
mechanisms that support effective 
relationships between the public, private 
and social sectors, as well as their 
participation in decision-making (Willison 
et al., 2019: 3). This reduces costs and time 
for trade and governance, supports a more 
sustainable use of capital and resources, 

and creates competition between cities. 
This approach is achieved through 
partnerships between government and 
companies to overcome barriers 
preventing commercial cities from having 
commercial access to markets (Pestoff & 
Hulgård, 2016: 1744).  

Participatory urban governance has 
two main concepts:  

Participatory: Participating to achieve 
common goals, working across boundaries 
within a multi-part complex. Participation 
is based on mutual value (Polk & Knutsson, 
2008: 644).  

Governance: Leading the process that 
influences the decisions and actions of the 
urban, public and private sectors. 
Participatory urban governance with an 
open system can be considered as an 
important mediator for change and 
creating more creative opportunities in 
accessing resources, benefiting from 
innovative financial solutions and people's 
participation (Chang, Lau, & Calogero, 
2019: 331). 

2. Research Methodology 
This applied research is descriptive-
survey and analytical. The spatial scope of 
this research is the executive bodies in 
charge of urban affairs in Kalashahr, 
Tehran, including municipality, 
governorate, roads and urban planning. In 
the documentary method, with library 
studies, the theoretical framework of the 
research was compiled and the 
governance variables were calculated. 
Morgan sample size table was used to 
determine the sample size. Based on this, 
50 samples were randomly determined. 
The study of metropolitan area 
management pathology and the factors 
affecting it has been done using a 
questionnaire which is a suitable tool for 
research validity. Likert scale of responses 
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included 5 degrees from very low (score 1) 
to very high (score 5) which was 
completed and weighted by experts in the 
fields of urban management, urban 
planning. Cronbach's alpha coefficient was 
used to measure the reliability of the 
instrument. Alpha coefficients above 0.7 
indicate instrument reliability. To analyze 
the data in SPSS software environment, 
mean test and path analysis in AMOS were 
used.  

3. Research Findings 
The highest mean is related to the 
variables of presence of stakeholders and 
influential people, institutional 
accountability and non-governmental 
organizations with the values of 3.98, 3.90 
and 3.82, respectively. The lowest mean is 
related to citizen intervention 
mechanisms equal to 1.15. According to the 
average equilibrium state of the 
distribution society, which is equal to 3, 22 
components of participatory governance 
are less than the average and the situation 
is not suitable. Also, the total average 
obtained is 2.91, which is less than 3. 

In this study, 22 variables have been 
used in the form of 5 components. To 
understand the relationship between the 
variables of participatory governance and 
also the mean difference, the relationship 
between the degree and significance of the 
independent and dependent variables was 
measured separately and then the 
dependence of both variables on each 
other was measured. For this purpose, due 
to the distance and relative nature of the 
variables, the univariate t-test method (T) 
was used to measure the standard 
difference. In t-test, considering that 
participatory governance and the effect of 
variables were measured, a 5-point Likert 
scale was used, with the score of 1 

indicating the lowest impact and the score 
of 5 indicating the highest impact. 

 The highest average was 2.58 and the 
lowest was 1.42. According to the average 
equilibrium state of the distribution 
society which was 3, all 5 components 
were less than the average and 
participatory governance was in an 
unfavorable situation. Also, the average of 
the components was 2.11, which is less 
than 3. This was confirmed by t-test at a 
significance level of 95%, i.e., there is a 
significant difference between the 
theoretical mean and the obtained means 
(experimental mean). 

4. Conclusion 
One of the main obstacles to the urban 
management, especially in metropolitan 
areas, is the division of urban management 
in the field of policy-making, decision-
making, planning, guidance and 
supervision. Metropolitan management is 
formed with a participatory governance 
approach following the inefficiency of 
previous approaches and the expansion of 
urbanization dimensions and issues and 
the lack of accountability of traditional 
management. In this method of 
management, all urban stakeholders and 
influential people who have a role and 
function in the urban system, play a role 
interactively according to the tasks 
defined in the convergent structural 
framework. An important feature of this 
type of management is participatory, local, 
competitive, transparent and law-abiding 
in order to implement the distribution of 
power, wealth and infrastructure in urban 
society. 
It can be concluded that pathology of the 
variables shows that the variables of 
institutional flexibility, institutional 
structure, citizens' awareness of the 
implementation of programs, 
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transparency of laws and legal coherence 
are the important and effective missing 
links in the failure and lack of 
institutionalization of metropolitan 
management in Tehran. 
• As a suggestion, it is necessary to dissect 
the injuries, analyze the capacities, rethink 
the position of management plans and 
programs in the country's planning 
system, pay attention to the neglected 
components in the budgeting and 
resource allocation system, and evaluate 
the socio-spatial consequences, develop 
interventional plans and programs instead 
of insisting on planning theory. 
Institutions should be created for planning 
in the direction of integrated urban 
management. The authority of 
metropolitan management should be 
delegated to a hierarchical structure with 
the presence of Tehran city 
representatives to preserve urban 
interests and facilities. 

In the organizational approach, synergy 
is very effective in creating balance in the 
long-term goals of organizations, which 
makes the system flexible in accordance 
with the conditions of time and place and 
changes in the environment. The most 
important component in achieving 
integrated urban management is 
organized unity. There are many decision-
making centers in the metropolis of 
Tehran leading to a lack of coordination 
and unity of procedure in the 
implementation of process and 
institutional affairs. To guide and create 

integrated urban management, different 
centers should be integrated with an 
extra-organizational approach and study 
the implementation and refinement of 
plans and programs in Tehran. A wider 
range of factors influencing the 
formulation and evaluation of 
metropolitan area outcomes should be 
comprehensively considered. Thedegree 
of social compatibility with the economics 
of physical areas should be coordinated in 
the metropolitan area. The degree of 
acceptance and reliability of the 
acceptance of a policy at all horizontal and 
vertical levels of the metropolitan area 
organization should be evaluated. 
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 چکیده
  در .  باشند  می  بخش   نتیجه  کارا و  صحیح   مدیریت  از   گیری   بهره با  جامعه  در   اجتماعی  های  فعالیت

  مدیریت   وجود  بدون  اجتماعی  های  فعالیت  و  زندگی   نمودهای   از  یکی  عنوان  به  کالنشهرها  میان  این
 پیچیدگی  دارای  کالنشهری  مناطق  مدیریت.  گردند  می  ناهنجاری  و  نظمی  بی  دچار  مطلوب  شهری

. باشد  داشته  خود  در  را  ای  یکپارچه  حکومتی  و  سازمانی  ترتیبات  بایست  می  و  بوده  بسیاری  های
  با   امر  این  دنبال   به  که  است  سیاسی  تقسیمات  و  مرزها  فزاینده  رشد  مناطق  این  چالش  مهمترین

 مدیریت   شناسی  آسیب  حاضر  تحقیق  هدف  اساس   این  بر.  بود  خواهیم  روبرو  سیاسی  تفرقات
 توصیفی  ماهیت،  لحاظ  از   و  کاربردی   هدف،  لحاظ  از   تحقیق  این.  باشد  می  تهران   کالنشهری   مناطق

  سازمان  استانداري،  شهرداري،  شامل  تحقیق،  این  آماري  جامعه.  است  تحلیلی  نوع  از  نیز  و   پیمایشی  و
  نمونه  حجم  تعیین  جدول  از  نمونه  حجم  تعیین   منظوربه.  باشد  می  تهران  شهر  در  شهرسازی،  و  راه

  بهره  با  استفاده  مورد  ابزار  و  گردید  تعیین  نمونه  نفر   50  تعداد   این  که  است  شده  استفاده  مورگان
  با   تهران   کالنشهر  مدیریت  ابعاد  شناسائی.  است  بوده  مصاحبه  و  نامه  پرسش  پیمایشی  از   گیری

  که   است  آن  بیانگر  نتایج.  گردید  انجام  مشارکتی  حکمروایی  های  مؤلفه  قالب  در   متغیر  22  احصای
  شناسی   آسیب.  دارد  وجود  مطالعه  مورد  هایمؤلفه  بین  معناداری   رابطه  درصد   95  اطمینان  سطح  در
  شهروندان  آگاهي  نهادی،   ساختار  نهادي،  پذیري  انعطاف  متغیرهای  دهد  می  نشان  متغیرها  اعتبار   به
  اثرگذار   و  مهم  مفقوده  های  حلقه  از  یکی  قانونی  انسجام  و  قوانین  شفافیت  ها،  برنامه  اجرای  زمان  از
 . دهد می نشان را تهران در کالنشهری مدیریت شدن نهادینه عدم و موفقیت عدم در

 کلیدواژه ها: 
  کالنشهر،  شهری، مدیریت

 معادالت مشارکتی، حکمروایی
 تهران  ساختاری، 
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 مقدمه 1
مديريت وظيفه  دانش  پنج  اصلي  براساس  ی 

نيروي   سازماندهي،  ريزي،  برنامه  يعني  مديريتي 
 ,Dhirانساني، رهبري و كنترل نهادینه شده است)

(. با رشد عظیم شهرها و نقش چندگانه ای  2019:16
و  گذاری  سرمایه  ریزی،  برنامه  کنند  می  ایفا  که 
است   دشوار  و  پیچیده  بسیار  شهرها  مدیریت 

(Calvillo, et al, 2016:276  نظام مدیریت شهری .)
ای  عمودی و یک سویه  - ای خطی  ایران دارای رابطه

مشارکت Zamani & Arefi, 2013:106است) که   )
پذیری در آن نادیده گرفته می شود. ناهماهنگی بین  
سازمان ها و نهادهای سیاستگذاری، تصمیم گیری و  
مدیریت   نظام  های  چالش  دیگر  از  متعدد  اجرایی 

م ده  فضایی  از  بیش  دارای  ایران  است.  ای  نطقه 
مناطق   ریزی  برنامه  و  مدیریت  که  است  کالنشهر 

فضایی)  گستردگی  دلیل  به   ,Woodکالنشهری 
(، تعدد متغیرهای تأثیرگذار و تضاد منافع  2006:339

بسیاری   های  پیچیدگی  با  نفوذان  ذی  و  نفعان  ذی 
روبه رو است و مدیران برنامه منظم و کاملی برای  

 Akhgari andت مناطق کالنشهری ندارند )مدیری
et al, 2016:2207  .) 

این تفاسیر مهمترین چالش مدیریت شهری   با 
شیوه  بلکه  نیست،  انسانی  یا  مالی  منابع  ی  کمبود 

ی منابع مالی و انسانی است. مفهوم حکمروایی  اداره
این مورد مهم را مطرح می کند   خوب شهری دقیقاً 

سنتی   مدیریت  و  اداره  گذاشته  که  کنار  باید  شهر 
ی مدنی و  شود و مفاهیم همیاری حکومت، جامعه 

(. با  Braithwaite, et al, 2007:2بازار نهادینه شود)
زمینه   و  کننده  تنظیم  نقشی  حکومت  نگرش،  این 
ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری  

( کند  می  (. Salim & Hudalah, 2020:165ایفا 
در   نوین  بر  حکمروایی  تنظیمی  اصطالح حکمروایی 

دارد) تمرکز  نهادهای  Scott, 2004راهکارهایی  که   )
افزایی   هم  و  همکاری  یکدیگر  با  مردمی  و  دولتی 

خود و  مشارکتی  حاکمیت  اهمیت  بر  و  -داشته 
نهادینه   نیز  و  نهادها  بینی  پیش  از طریق  تنظیمی 

دارد  تأکید  سازمانی  خود  و  نظارت  فرهنگ  کردن 
(Gunningham, 2012  .) 

تصمیم سازان و تصمیم گیران شهری به ایده ها 
و رویکردهای جدید برای پایدار ساختن شهرها نیاز  

(. هدر رفتن منابع مدیریتی،  Bai et al., 2016دارند)
با  مخالفت  تولید،  و  نوآوری  به  نسبت  میلی  بی 
ریسک، مقاومت در برابر مدیریت موجب ناپایداری  

 ,Emygdio, Degobbiمناطق کالنشهری می گردد )
(. این ویژگی های مدیریتی اقدامات کمی  2018:124

برای حمایت از پایدار ساختن توسعه انجام می دهند  
از   استفاده  جهت  ها  فرصت  رفتن  دست  از  به  و 
منابع و سرمایه از طریق مشارکت عمومی، خصوصی  
و اجتماعی منجر می شوند و مانع تغییر برای آینده  

ناکار  امدی های سیستم های فعلی  بهتر می گردند. 
های   هزینه  افزایش  باعث  شهری،  حمکروایی 

است) شده  شهرها   ,Lam & Yangمدیریت 
(. به عالوه افراد فقیر به حاشیه رانده می  2017:602

شوند و عالیق آنها مورد توجه قرار نمی گیرد، در حالی  
به   فعال  و  ساز  تصمیم  و  مهم  های  گروه  سایر  که 

ی پایدار شهرها قادر نمی  مشارکت در جهت توسعه 
حکمروایی   به  که  است  این  مهم  سوال  باشند. 
مشارکتی   حکمروایی  داریم؟  نیازی  چه  مشارکتی 
تحول   در  بعدی  گام  و  مناسب  رویکرد  یک  شهری 
شمول گرایی در تصمیم سازی عمومی می باشد. این  

ی  امر شامل مشارکت بیشتر بین سازمان ها و جامعه 
سازی کاملتر و پیشرفته  شهری است تا به تصمیم  

(. این  Lovan, Murray, & Shaffer, 2017تر برسند)
رویکرد شامل تامین ابزارهایی برای مشارکت افراد و  
طریق   از  حکومت  و  دولت   از  خارج  های  سازمان 
ساختارها و مکانیسم هایی می شود که از روابط موثر  
و  اجتماعی  و  خصوصی  دولتی،  های  بخش  بین 

آنها در تصمیم سازی حمایت می  همچنین مشارکت  
باعث  Willison et al., 2019:3کند) امر  این   .)

کاهش هزینه و زمان برای تجارت و حکمروایی می  
شود، از استفاده پایدارتر سرمایه و منابع حمایت می  
کند و بین شهرها رقابت ایجاد می کند. این رویکرد  
بر   غلبه  برای  ها  شرکت  و  دولت  بین  مشارکت  با 
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تجاری  موان  دسترسی  از  که  آید  می  دست  به  عی 
می   جلوگیری  بازارها  به  کوچکتر  شهرهای 

(. حکمروایی  Pestoff & Hulgård, 2016:1744کند)
 مشارکتی شهری دو مفهوم اصلی دارد:

اهداف   به  دستیابی  جهت  مشارکت  مشارکتی: 
عمومی، کار در طول مرزهای داخل یک مجموعه چند  

ارزش   اساس  بر  مشارکت  متقابل  بخشی. 
(. حکمروایی:  Polk & Knutsson, 2008:644است)

هدایت فرایندی که بر تصمیمات و اقدامات بخش  
گذارد.  می  تاثیر  خصوصی  و  دولتی  شهری،  های 
حکمروایی مشارکتی شهری به عنوان یک سیستم باز  
می تواند یک عامل واسطه مهم برای تغییر و ایجاد 

منابع به  دسترسی  در  تر  خالق  های  بهره  فرصت   ،
مندی از راهکارهای نوآور مالی و مشارکت افراد تلقی  

 (.Chang, Lau, & Calogero, 2019:331شود)

مناطق   با  تهران  در    22کالنشهر  خود  گانه 
میلیون نفر جمعیت    8.7بیش از    1395  سرشماری

  9را در خود جای داده است که این میزان بیش از  
روند  شود.  می  را شامل  کشور  کل  درصد جمعیت 

منطقه  گسترش  بدون  سريع  تهران،  کالنشهری  ی 
قانوني الزم   و  نهادي  ترتيبات  و استقرار  بيني  پيش 
براي کنترل و هدايت توسعه و ارائه خدمات متناسب  

ل منطقه، موجب بروز مشکالت و چالش هاي  در ک
محتوايي متعدد همچون گسترش سکونتگاه هاي غير  
اراضي   رفتن  بين  از  تخريب محيط زيست،  رسمي، 
مرغوب باغي و کشاورزي، آلودگي هاي آب وخاک و  
هوا، ناکارآيي شبکه حمل ونقل و غيره شده است. 

منطقه مديريت  و  اداره  کنوني  شرايط  کالن  در  ی 
ماهیت  شهري   تعارض  های  چالش  با  تهران 

میان و  منطقه چندبخشی  مدیریت  ی  بخشی 
دولت  تشکیالت  بخشی  نظام  با  تهران  کالنشهری 

افقی   روابط  تعارض  مدیریت    –مرکزی،  جغرافیایی 
ی کالنشهری تهران با روابط عمود و سلسله منطقه

سازمان نبودن  مراتبی  دقیق  مرکزی،  دولت  های 
ساز  وظایف  و  کار  در  مانتقسیم  مدخل  ذی  دهی 

میزان  منطقه بودن  نامشخص  تهران،  کالنشهری  ی 
منطقه  مدیریت  قانونی  کالنشهری  مسئولیت  ی 

های   سازمان  تعدد  ذیصالح،  مراجع  قبال  در  تهران 
تصمیم گیر و تصمیم ساز با قدرت سیاست گذاری و  

-عدم کارایی مراجع و حل اختالفات مدیریت منطقه
سازم با  تهران  کالنشهری  رو  انی  روبه  مرتبط  های 

 است.

ی این تحقیق از اینجا ناشی می شود که  مسئله 
عدم همکاری، مشارکت پذیری، بین دولت و نهاد ها 
عدم   و  یکدیگر  با  خصوصی  نهادهای  خصوصی، 
نهادینه سازی حکمروایی مشارکتی سبب تفرق های  
مدیریتی، حکومت های محلی متعدد، فردگرایی در  

است که تهدید بسیار بزرگی  برابر جمع گرایی شده  
ی کالنشهری تهران محسوب می گردد. با  در منطقه 

منطقه   بررسی  پژوهش  این  هدف  تفاسیر  این 
مشارکتی   حکمروایی  بر  تاکید  با  تهران  کالنشهری 
و   مدیریتی  های  آسیب  از:  عبارتند  سؤاالت  است. 
مولفه های تاثیر گذار در مدیریت مناطق کالنشهری  

 تهران کدامند؟ 

 نی نظری مبا 2
به   دستیابی  برای  کارکردن  شهری  مدیریت  هدف 

از  توسعه  وسیعی  طیف  و  است  شهری  پایدار  ی 
اجتماعی، بخش اقتصادی،  فیزیکی،  ابعاد  شامل  ها 

می نظر  در  را  نهادی  و  محیطی  گیرد،  فرهنگی، 
شگفت آور نیست که مدیریت شهری را یک مفهوم  

 پیچیده فرض کنیم.  

حوزه  در  بسیاری  تحقیق  تحقیقات  موضوع  ی 
 انجام شده است که به برخی از آنها اشاره می گردد: 

ی تحلیل  (، در مقاله1398خداشاهی و همکاران )
چالش با  راهبردی  تهران  شهر  کالن  مدیریتی  های 

ارائه  به  شهری  یکپارچه  مدیریت  ی  رویکرد 
کالن مدیریتی  نتایج  راهبردهای  پردازند.  می  شهر 
عامل درونی   45ز مجموع  تحقیق بیانگر آن است که ا

و بیرونی تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچه شهری کالن  
  67/2شهر تهران، مجموع امتیاز وزنی عوامل داخلی  

باشد؛ ازاین رو، باید جهت  می  25/2و عوامل خارجی،  
کالن  مدیریت  یکپارچگی  در  تهران  موفقیت  شهر 

 راهبردهای بازنگری را به اجرا درآورد.  
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همکارا و  )علیان  مقاله 1397ن  در  بايستگي  (،  ی 
هاي ساختاري احراز مديريت کارآمد در مناطق کالن  
گرايي   نومنطقه  رهيافت  چارچوب  در  ايران  شهري 
های   تفرق  شهری  کالن  مناطق  نهادی  ساماندهی 
مورد  را  کارکردی  و  عملکردی  سیاستی،  ای  برنامه 
بررسی قرار می دهند. نتایج نشان می دهد، تشدید 

یکپ اصالح  مدیریت  و  شهری  کالن  مناطق  ارچه 
سطوح مدیریتی در بخش های خرد، میانی و کالن 
می تواند تفرق های سیاسی، نهادی و اجتماعی را در  

 مناطق کالنشهری کاهش دهد. 

(، در مقاله واکاوي عوامل  1396سرور و همکاران، )
شهري،  يکپارچه  مديريت  پذيري  تحقق  بر  مؤثر 

از امکانات و فرصت  نشان می دهند که بهره گیری  
مناطق   در  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  های 
معرفی   کارشناسان  نظر  از  ابزار  بهترین  کالنشهری 

 شده است. 

(، در مقاله مداقه ای  1395امانپور و سجادیان ) 
آسیب شناسانه بر سازمان یابی فضایی و مدیریت  
کالنشهر تهران منطبق بر رهیافت ها و رهنمودهای  

آرما از  یکپارچه در کشور نشان  منبعث  ن مدیریت 
های   سیاست  وارث  تهران  کالنشهر  که  دهد  می 
تمرکزگرای یک نظام بسیط متمرکز نفتی است دارای 
اجتماعی،  منافع،  عملکردی،قوانین،تکثر  های  تفرق 

 سیاسی، کالبدی و فضایی و اکولوژیک می باشد. 

و   بزرگتر  شهر  یک  شامل  کالنشهری  مناطق 
ند که به لحاظ جغرافیایی  چندین شهر کوچک هست

 ,Hamiltonو اقتصادی به یکدیگر وابستگی دارند)
(. تعریفی دیگر مناطق کالنشهری که محوریت  2014

ی پیرامونی آن متشکل از  آن یک کالنشهر و محدوده
کوچکتری   شهری  مراکز  و  روستایی  های  سکونتگاه 

هسته  با  پیوند  در  که  هستند  است  مرکزی  ی 
(Dijkstra,et al, 2019  بسیاری از مناطق پیرامونی .)

معرض   در  روستایی  مناطق  جمله  از  کالنشهرها 
اقتصادی نشینی  قرار  -حاشیه  اجتماعی 

و Dudek & Wrzochalska, 2019:302دارند)  )
به   کالنشهری  مناطق  که  است  این  نکته  مهمترین 

هستند   وابسته  کوچک  های  سکونتگاه  و  شهرها 
(Hardoy, et al, 2019  یکپارچگی بین  (.  عملکردی 

این دو محدوده، در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و  
محیط زیستی و همکاری در تقسیم کار درون منطقه  

 ای از ویژگی های اصلی آن است.

تعریف و کاربرد حکمروایی   2.1
 مشارکتی

حکمروایی شهری مشارکتی یک رویکرد نسبتاً جدید 
توسعه و  مدیریت  اقدام  و  نظریه  خصوص  ی  در 

است.  امکان    شهری  مدیران شهری  به  رویکرد  این 
محیطی،   مدیریت  اقتصادی،  رشد  نیازهای  تامین 
شهرهای همه شمول و حکمروایی شهری مسئول را 

مشارکتی  Donaghy, 2020:7دهد) می حکمروایی   .)
هایی برای رویکردهای همه شمول، امکان پذیر  نسخه 

ریزی، حل مشکل  و اغلب مورد قبول عام را در برنامه
(.  Speer, 2012:2381دهد)سازی ارائه میستو سیا

این دیدگاه شامل یک ترتیب حکمروایی است که در 
آن یک یا چند نهاد دولتی به طور مستقیم در فرایند  

توافق  تصمیم بر  مبتنی  و  مشارکتی  و  رسمی  سازی 
عام بین بخش دولتی، خصوصی و افراد غیر ذی نفع 

و اجرا کنند  فعالیت دارند تا سیاست عمومی را ایجاد  
 van der Jagtهای عمومی را مدیریت کنند)یا برنامه 

et al., 2017:15  این رویکرد نقش قابل توجهی در .)
-سازی ارائه میغلبه بر پیچیدگی و ستیزهای تصمیم 

تاثیر می  گذارد. هرچند  دهد که بر مدیریت شهرها 
رویکرد به آزمون بیشتر نیاز دارد اگر بخواهد به طور  

مورد گیرد)   عام  قرار  (.  Gebhardt, 2020:68قبول 
ها و تاخیر زمانی  حکمروایی شهری مشارکتی هزینه

می کاهش  را  دولت  و  تجارت  استفاده در  دهد، 
کند و باعث پایدارتر از سرمایه و منابع را تشویق می
شود و بین  ایجاد رقابت با استفاده از مشارکت می

شرکت و  باشهرها  در  موانع  بر  غلبه  جهت  زار  ها 
می ایجاد   & ,Zientara, Zamojskaکند)همکاری 
Cirella, 2020:92 1()ر.ک. جدول شماره). 
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 خصوصیات حکمروایی شهری خوب   1  جدول 

پایداری: توازن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و  
 سیاسی نسل فعلی و آینده 

-پذیری: به حداقل رساندن فساد در فعالیتشفافیت و مسئولیت
 بینی و مقرراتی های قابل پیشهای دولت مثل بحث

گیری در سطح مناسب با  کمک کننده: تصمیم
 های مشخص برای هیات مقامات چارچوب

هایی که در آن اخالق  مشارکت شهری و شهروندی: تعریف روش
 شود. پذیری شهری ایجاد میمسئولیت

ی مشارکت بین محیط دولت و توسعههمکاری: 
 اجتناب از ستیز و بالیای طبیعی هاتقسیم صالحیت

سازی به ویژه در در برابری دسترسی: در تصمیم
 مشارکت افراد جوان و زنان

دستیابی کارامد به خدمات و توسعه اقتصاد محلی: از طریق  
 عمومی  -توسعه مشارکت مناسب خصوصی 

 تحقیق حاضر منبع: مطالعات 

 

(  2009( و استید و میجرز  )2003جیرلینگ و استید  )
مفاهیم ارتباطات، همکاری، هماهنگی، و یکپارچگی  
طول   در  سیاستگذاری  های  فعالیت  عنوان  به  را 
افزایش تعامالت، تولیدات تصاعدی و برایند و نتایج  

کردند) تعریف  تر   ,Stead & Meijersیکپارچه 
ر مقایسه این اصطالحات، "همکاری"  . د(2009:319

برای   یکدیگر  با  کار  جریان"   و  "روند  به  عموماً 

دستیابی به اهداف مشترک مربوط است. همکاری  
تأکید بیشتری بر جنبه های رفتاری مربوط به فرایند  
را  یکدیگر  با  کار  روند  این پس، "همکاری"  از  دارد. 
  مشخص می کند، درحالی که ارتباطات، همکاری؛ و 

یکپارچگی "اشکال" فعالیت های مشارکتی با هدف 
خروجی و برآیند خاص و غیر روندی را توصیف می  

 (. McGuire, 2006:36کند)

 

 حکمروایی مشارکتی مستمر   1  شکل 

 (Rayle & Zegras, 2013:869) منبع:

 

های بسته به  گذار از سیستم 2.2
 های مشارکتی حکمرواییسیستم

توسعه  و  و  تجارت  صنعت  مشارکت  جهانی،  ی 
ماهیت   در  به تحول وسیع  به شهر  مشارکت شهر 
حکمروایی شهری و ترتیبات مدیریتی شهرها منجر  

پایین هستند  می  به  باال  بیرونی  اینها عوامل  شوند. 
دولت بازتر که  و  اصالح  به  را  مرکزی  و  محلی  های 

مسئول رقابتی پذیر  شدن،  و  مجبور  بودن  شدن  تر 
 ,Del Guercio, Dann, & Partchکنند)می

جدول  2003:114 دهنده   2(.  تحول  نشان  ی 
-های بسته به سیستمحکمروایی شهری از سیستم 
باشد. این تغییرات در  های حکمروایی مشارکتی می

از   برخی  در  و  یافته  توسعه  کشورهای  از  بسیاری 
این در  توسعه  حال  در  حال    کشورهای  در  منطقه 
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-های بسته به سیستموقوع است. تحول از سیستم
این یک   باز حکمروایی شهری، زمان بر است.  های 
خصوص  در  مشارکت  با  که  است  تدریجی  فرایند 

های  موضوعات مورد قبول و مشکالت بین تمام بخش 
می عالقه  فرایند  مورد  یک  شامل  امر  این  باشد. 

ی شهری را برای  مذاکره بین دولت، تجارت و جامعه 
های مورد قبول و سطوح منابع عمومی  تعیین اولویت 

های حکمروایی شهری  محدود جهت ارتقای سیستم
 باشد. می 

 

های باز های بسته به سیستم (: تحول حکمروایی شهری از سیستم 2جدول )   2  جدول   

 حکمروایی مشارکتی  حکمروایی باز  حکمروایی بسته
 ای و تیمی مدیریت خوشه  مدیریت ماتریسی  مدیریت سلسله مراتبی

 ریزی راهبردی یکپارچه برنامه ریزی راهبردیبرنامه ریزی تفصیلی برنامه
 مشارکت  منابع سیال منابع در خانه

 مشارکت شهری  مشارکت اجتماع محلی  نشدن قابلیت اعتماد  فاش
 گیری مشارکتی تصمیم سازی مشارکتی تصمیم گیری داخلیتصمیم

 های یکپارچه و باز اطالعاتسیستم های به اشتراک گذاری اطالعاتسیستم های بسته اطالعاتسیستم
 ( Felin & Zenger, 2014; Laffan, 2012:915منبع:)

 

 

 اصول حکمروایی مشارکتی شهری   2  شکل 

 (Yang, 2017منبع: )
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شماره   شکل  در  تحقیق  نظری  و    3چارچوب 
شماره   جدول  در  حکمروایی  قابل    3متغیرهای 

 مشاهده می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب نظری تحقیق   3  شکل 

 منبع: مطالعات تحقیق حاضر 
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 متغیرهای حکمروایی مشارکتی برای مدیریت کالشهری   3  جدول 

 متغیر  مؤلفه  متغیر  مؤلفه 

 نهادی 

 اصالح ساختاری 
 پاسخگویی 

پاسخگو بودن مدیران در خصوص 
 تصميماتشان در مقابل شهروندان 

 عمل كردن مدیران به وعده هاي داده شده  میزان انعطاف پذیري نهادي 
 پاسخگویی نهادي در مدیریت کالنشهری  کالنشهری های حکمروایی سیستم

 فرهنگ و مدیریت سازمانی 

 مشارکت

حضور ذی نفعان و ذی نفوذان در فرایند  
 تصمیم گیري و تصمیم سازي 

 میزان انسجام و توان جمعی 
وجود سازکارهای الزم برای مداخله 

 شهروندان 

 میزان اعتماد درون نهادي 
های غیر دولتی در نقش سازمان ها و تشکل 

برنامه ریز تصمیم گیری اجرای مدیریت 
 کالنشهری 

 ضعف ساختار نهادی  
حضور نهادهاي محلی در فرایند تقسیم  

 قدرت

 شفافیت 

آگاهي شهروندان از مفاد برنامه ها و  
 تصميمات مدیریت کالنشهر تهران 

 قانونی 

 واگرایی مدیریتی و رویه ای کالنشهرها 

زمان مدیریت و آگاهي شهروندان از 
اجرای برنامه های مدیریت کالنشهر  

 تهران 

میزان انسجام قانونی در ساختار سازمانی  
 کالنشهرها 

 تناسب قوانین  انعطاف پذیري برنامه ریزی ها
شفاف بودن قوانین و مقررات در 

 مدیریت کالنشهر تهران 
 اختیار نهاد ها 

 مطالعات تحقیق حاضر منبع: 

 

 روش تحقیق 3
از لحاظ ماهیت،  و  از لحاظ هدف، کاربردي  تحقیق 

تحلیلی است. قلمرو مکانی این تحقیق،    -توصیفی  
دستگاه هاي اجرایی متولی امور شهري کالشهر تهران  
می   شهرسازی  و  راه  استانداري،  شهرداري،  شامل: 
اي   كتابخانه  مطالعات  با  اسنادي  روش  در  باشد. 

تحقيق   نظري  هاي  چارچوب  متغیر  و  تدوين 
به گردید.  احصاء  حجم  حکمروایی  تعیین  منظور 

نمونه از جدول تعیین حجم نمونه مورگان استفاده  
نفر نمونه به    50شده است. بر این اساس، تعداد  

تعیین تصادفی  آسیب  طور  بررسی  است.  شده 
شناسی مدیریت مناطق کالنشهری و عوامل اثرگذار  

امه صورت گرفته است  بر آن، با استفاده از پرسشن
طیف   باشد.  می  تحقیق  روایی  مناسب  ابزار  که 

به در  پاسخگویی  لیکرت  کم    5صورت  خیلی  درجه 
)امتیاز  1)امتیاز زیاد  خیلی  تا  توسط  5(  که   )

صاحبنظران حوزه های مدیریت شهری، شهرسازی  
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منظور سنجش پایایی  تکمیل و وزن دهی گردید. به
است کرونباخ  آلفا  ضریب  از  است. فادهابزار  شده 

است، حاکی از پایایی    0.7ضرایب آلفا که باالتر از  
و تحلیل  منظور بررسی برای تجزیه    ابزار است. به

از آزمون میانگین و   SPSS ها در محیط نرم افزار داده
 .استفاده شده است AMOS تحلیل مسیر در

نفر جمعیت، بیست و   9033003شهر تهران با  
ان و پر جمعیت ترین  چهارمین شهر پرجمعیت جه

شهر غرب آسیا به شمار می رود. کالنشهر تهران نیز  
دومین کالن شهر پرجمعیت خاورمیانه است. از نظر  

به   تهران  و    22اداری،  شهری  ناحیه   122منطقه  ی 
تقسیم شده است. جمعیت خالص افزوده شده به  
تهران در دهه های گذشته، بیش از پنج میلیون نفر  

پیامدهای که  زیست    است  و  اجتماعی  اقتصادی، 
اساس   بر  است.  داشته  ای  گسترده  محیطی 

سرشماری های انجام شده، جمعیت تهران از سال  
و   1385تا    1335های   برابر شده است  پنج  حدود 

از شهر تهران   این رشد در شهرهای اطراف، بیشتر 
بوده است؛ در کل، رشد شهر تهران طی دهه های  

بی و  بوده  کاهش  حال  در  جمعیت  اخیر  بر  شتر 
پیرامون آن افزوده شده است. تهران عالوه بر این که  
مرکز سیاسی کشور است، مهم ترین قطب اقتصادی  

درصد جمعیت کشور    11آن نیز است. با این که تنها  
حدود   کنند،  می  زندگی  تهران  تولید    25در  درصد 

بر   است  این شهر  به  مربوط  ایران  داخلی  ناخالص 
سال   آمار  تولید  ،  1395اساس  کل  در  تهران  سهم 

درصد است و با اختصاص    21ناخالص داخلی ایران  
نیمی از بخش صنعت کشور به خود، نقش مهمی  

ی آماری استان تهران، در اقتصاد ایران دارد)سالنامه
 (. 4()شکل شماره 1395

 

 
   محدوده مورد مطالعه   4  شکل 

 مطالعات نرم افزاری تحقیق حاضر منبع: 

 

 ها و بحثیافته 4
در این بخش به ارزیابی یافته های تحقیق پرداخته  
شده است. قبل از گرفتن آزمون ها و تحلیل ها الزم  
مورد  مربوط  داده های  توزیع  بودن  نرمال  که  است 
توزیع   بودن  نرمال  بررسی  گیرد. جهت  قرار  بررسی 

ی توان استفاده نمود که  داده ها از چندین روش م
مهمترین این روش ها، آزمون کلموگروف اسمیرنوف  

است. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان می  
  ( پارامتریک  های  آزمون  برای  زمینه  که  (  fو  tدهد 

فراهم است، چرا که آزمون نرمال بودن توزیع داده 
حکمروایی   متغیر  برای  اسمیرنوف(  )کولموگروف  ها 

م مربوط  مشارکتی  های  داده  یعنی  نیست،  عنادار 
 دارای توزیع نرمالی هستند. 
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 آزمون کولموگروف اسمیرنوف توزیع داده ها   4  جدول 

 نرمال بودن
 آزمون کولموگروف اسمیرنوف

 سطح معناداری  درجه آزادی  آماره 
168/0 49 007/0 

و    5متغیر و    22در این تحقیق دو مؤلفه در قالب  
است. جدول  گردیده  استفاده  حکمروایی مشارکتی 

 آمار توصیفی متغیرها را نشان می دهد. 4شماره 

 آمار توصیفی متغیرها   5  جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین  متغیر  کد فرضی

X1  94/0 07/3 ساختاری اصالح 

X2  28/1 71/1 میزان انعطاف پذیري نهادي 

X3 19/1 59/1 های حکمروایی کالنشهری سیستم 

X3 05/1 02/3 فرهنگ و مدیریت سازمانی 

X4 15/1 21/2 میزان انسجام و توان جمعی 

X5  1 41/3 میزان اعتماد درون نهادي 

X6   99/0 71/1 ضعف ساختار نهادی 

X7   73/0 25/3 آگاهي شهروندان از مفاد برنامه ها 

X8   67/0 16/1 آگاهي شهروندان از زمان اجرای برنامه 

X9  18/1 41/3 انعطاف پذیري برنامه ریزی ها 

X10  88/0 32/1 شفاف بودن قوانین 

X11  99/0 3 اصالح ساختاری 

X12   84/0 08/3 پاسخگو بودن مدیران 

X13  45/1 47/3 مدیران به وعده هاعمل كردن 

X14  96/0 9/3 پاسخگویی نهادي 

X15   79/0 98/3 حضور ذی نفعان و ذی نفوذان 

X16 67/0 15/1 مداخله شهروندان 

X17  54/0 82/3 تشکل های غیر دولتی در تصمیم گیری 

X18  87/0 25/3 حضور نهادهاي محلی 

X19  45/0 48/3 واگرایی مدیریتی 

X20  61/0 33/1 انسجام قانونی 

X21  49/0 3/2 تناسب قوانین 

X22 94/0 20/3 اختیار نهاد ها 
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 
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نشان می دهد که بیشترین میانگین مربوط    4جدول  
نفوذان،   ذی  و  نفعان  ذی  حضور  متغیرهای  به 

نهادي غیر    پاسخگویی  های  تشکل  و  ها  سازمان  و 
و کمترین    3.82و    3.90،  3.98دولتی به ترتیب با  

مقدار میانگین مربوط سازکارهای مداخله شهروندان  
با   حالت   1.15برابر  میانگین  به  توجه  با  است. 

توزیع   جامعه  که    3متعادل  باشد  ی  مؤلفه  22می 
حکمروایی مشارکتی از حد وسط کمتر می باشند و  

اسبی قرار ندارد. همچنین میانگین کل به  وضعیت من
نیز کمتر    3می باشد که از عدد    2.91دست آمده از  

 است. 

مؤلفه    5متغیر در قالب    22در این پژوهش، از  
ارتباط  درك  منظور  به  است.  گردیده  استفاده 
اختالف   همچنین  و  مشارکتی  حکمروایی  متغیرهاي 
سطح   و  ارتباط  میزان  سنجش  به  اقدام  میانگین 

صورت  م  به  وابسته،  و  مستقل  متغیرهاي  عناداري 
جداگانه و سپس به سنجش وابستگی هر دو متغیر  
نسبت به هم گردید. بدین منظور با توجه به فاصله  

از براي سنجش اختالف   اي و نسبی بودن متغیرها 
( استفاده Tاستاندارد از روش آزمون تی یک متغیره ) 

ه برای سنجش  می گردد. در آزمون تی با توجه به اینک 
طیف   از  ها،  متغیر  تأثیر  و  مشارکتی   5حکمروایی 

امتیاز   که  شده  استفاده  لیکرت  ای  نشان    1گزینه 
نشان    5ی کمترین میزان اثر گذاری و امتیاز  دهنده
 ی بیشترین میزان است. دهنده

میانگین، 5جدول   باالترین  که  دهد  می  نشان   ،
با   آن    2.58مشارکت  باشد.  1.42و کمترین  با    می 

می    3توجه به میانگین حالت متعادل جامعه توزیع  
مؤلفه از حد وسط کمتر می باشند و   5باشد که هر 

است.   نامناسبی  وضعیت  در  مشارکتی  حکمروایی 
می باشد که از عدد    2.11همچنین میانگین مؤلفه ها  

نیز کمتر است. این مطالب را آزمون تی در سطح    3
یعنی بین میانگین    درصد تأیید می کند،  95معناداری  

)میانگین   آمده  دست  به  های  میانگین  با  نظری 
 تجربی( تفاوت معناداری وجود دارد.  

 

 
 نتایج آزمون تی در حکمروایی مشارکتی   6  جدول 

 مؤلفه ها
 آمار توصیفی 

 آمار تحلیلی 

  95فاصله اطمینان  3ارزش تست=
 درصد 

 میانگین 
انحراف  

 معیار 
اختالف  
 میانگین 

مقدار 
 تی 

درجه 
 آزادی 

معنی  
 داری 

 کران باال کران پایین

 328/1 317/1 002/0 49 33/42 0667/0 347/0 85/1 نهادی
 458/1 218/1 0/ 001 49 648/12 0/ 0120 428/0 22/2 شفافیت

 522/1 256/1 004/0 49 986/7 0133/0 624/0 48/2 پاسخگویی 

 465/1 285/0 005/0 49 336/0 0908/0 472/0 58/2 مشارکت 

 593/1 183/1 004/0 49 029/8 0667/0 434/0 42/1 قانونی
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

ساختاری     برای تعیین روابط بین متغیرها از معادالت
و   عاملی  تحلیل  از  ترکیبی  که  کنیم  می  استفاده 
تحلیل مسیر است. مهم ترين شاخص تناسب مدل،  

اينكه آزمون   با توجه به  آزمون كاي  دو است، ولي 
كاي  دو، در شرايط خاصي عمل مي كند و اطمينان  
ندارد،   وجود  شرايط  اين  آمدن  وجود  به  از  كامل 
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ود. مهم ترين این  شاخص هاي ديگري نيز ارائه مي ش
شاخص ها عباتند از: نیکویی برازش، نيكويي برازش  

ی دوم خطاي تقريب.  تعديل شده و شاخص ريشه
وزن   میزان  یافته  انجام  محاسبات  اساس  بر 

باشد. جدول نشان می دهد که  می  0.18حکمروایی  

متغیرهای تحقیق از برازش مناسبی برخوردار هستند  
اند را  پنهان  آشکار  متغیر  کند.  و  می  گیری  ازه 

جدول  شاخص در  تحقیق  این  در  مدل  برازش  های 
 قابل مشاهده است. 6شماره 

 

 
 حل استاندارد شده مدل   5  شکل 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 
 معیارهای برازش مدل تحقیق 7   جدول 

 نتیجه 
حد قابل  

 قبول 
 نوع شاخص معیار برازش مدل  مقدار 

 (CMIN)کای اسکوئر 519/141

شاخصهای مطلق )برازندگی 
 مدل( 

 (DF)درجه آزادی 76

 (P)سطح معناداری  000/0 05/0کمتر از  ق ق 

 86/1 5تا  1بین  ق ق 
اسکوئر به درجه   نسبت کای 

 (CMIN/DF)آزادی

 (RMSEA)ریشه میانگین مجذورات خطای برآورد  034/0 به باال  1/0 ق ق 

 شاخص های نسبی 

 (GFI)شاخص نیکویی برازش 734/0 به باال 9/0 غ ق

 (AGFI)شاخص نیکویی برازش اصالح شده  649/0 به باال 9/0 غ ق

 ق ق 
نزدیک به  

 یک
 (NFI)شاخص برازش اصالح شده 976/0

 (TLI)لوئیس -شاخص توکر  812/0 به باال 9/0 غ ق

 (IFI)شاخص برازندگی فزاینده 836/0 به باال 9/0 ق ق 

 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی  878/0 به باال 9/0 ق ق 

 (RFI)شاخص برازش نسبی 651/0 به باال  6/0 ق ق 

 (PCFI)شاخص برازش تطبیقی مقتصد  726/0 به باال  6/0 ق ق 

 (PNFI)شاخص برازش هنجار شده مقتصد  629/0 به باال  6/0 ق ق 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 
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 گیریبندی و نتیجهجمع 5
یکی از اصلی ترین موانع فراروی مدیریت شهری به  
در   مدیریت شهری  تفرق  در کالن شهرها  خصوص 

ی سیاستگذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی، عرصه 
با   کالنشهری  مدیریت  است.  نظارت  و  هدایت 
ناکارآمدی   دنبال  به  مشارکتی  حکمروایی  رویکرد 
مسائل   و  ابعاد  گسترش  و  سابق  های  رهیافت 
شهرنشینی و عدم پاسخگویی مدیریت سنتی شکل  
و   نفعان  تمامی ذی  مدیریت  این شیوه،  در  گرفت. 

که در نظام شهری دارای نقش و  ذی نفوذان شهری 
کارکرد می باشند و به صورت تعاملی و در کنار هم با  
توجه به وظایف تعریف شده در چارچوب ساختاری  
این نوع  ایفای نقش می نمایند. ویژگی مهم  همگرا 
مدیریت مشارکتی، محلی گرا، رقابت پذیر، شفاف و  
قانونمندی می باشد تا بتواند توزیع قدرت، ثروت و  

جامه  شهری  جامعه  در  را  ها  عمل  زیرساخت  ی 
  .بپوشاند

سایر   نتایج  با  حاضر  تحقیق  های  یافته  نتایج 
( تحقق  1396تحقیق ها، از جمله: )سرور و همکاران،  

شایسته،   حکمروایی  و  یکپارچه  مدیریت  پذیری 
(،  آسیب شناسی مناطق 1395)امانپور و سجادیان،  

)علیان،   ،  (Hamilton, 2014) ( 1397کالنشهری، 
کالنشهری   مناطق  محتوایی  و  ساختاری  های  تفرق 

  .همخوانی و سازگاری دارد

و   2.58باالترین میانگین مؤلفه ها، مشارکت با  
می باشد. با توجه به میانگین    1.42کمترین قانونی  

توزیع   متعادل جامعه  که هر    3حالت  باشد   5می 
حکمروایی   و  باشند  می  کمتر  وسط  حد  از  مؤلفه 

همچنین    مشارکتی است.  نامناسبی  وضعیت  در 
از عدد    2.11میانگین مؤلفه ها   نیز    3می باشد که 

   .کمتر است

می شود  حاصل  برآمد  این  مطالعات  مجموع  از 
که: آسیب شناسی به اعتبار متغیر ها نشان می دهد  
نهادی،   ساختار  نهادي،  پذیري  انعطاف  های  متغیر 

، شفافیت آگاهي شهروندان از زمان اجرای برنامه ها

قوانین و انسجام قانونی یکی از حلقه های مفقوده 
مهم و اثرگذار در عدم موفقیت و عدم نهادینه شدن  

  .مدیریت کالنشهری در تهران را نشان می دهد

به عنوان پیشنهاد ضرورت دارد که نسبت  •
ها،  ظرفیت  تحلیل  ها،  آسیب  کالبدشکافی  به 

مدیریتی در    بازاندیشی در جایگاه طرح و برنامه های
نظام برنامه ریزی کشور، توجه به مؤلفه های مغفول  
منابع،   تخصیص  و  ریزی  بودجه  نظام  در  مانده 

اجتماعی طرح و برنامه ها  - ارزیابی پیامدهای فضایی
به   رویکرد  توسعه،  نام  به  ایی  مداخله  اقدامات  و 

در  نظریه  نظریه  با  اصرار  جای  به  ریزی  برنامه  ی 
 .ردبرنامه ریزی اندیشه ک

ایجاد نهادهایی برای برنامه ریزی در راستای   •
 .مدیریت یکپارچه شهری

به  • کالنشهرها  مدیریت  اختیار  تفویض 
ساختار سلسله مراتبی با حضور نمایندگان  
شهری تهران با هدف حفظ منافع و امکانات 

 .شهری

ایجاد  • در  همپایانی  سازمانی،  رویکرد  در 
مدت  بلند  اهداف  در  تعادل  و  اشتراک 

ان ها بسیار مؤثر می باشد که سبب  سازم 
با  مطابقت  در  سیستم  پذیري  انعطاف 
تغییرات محیط می  و  و مکان  شرایط زمان 

  .شود

مدیریت  • به  دستیابی  در  مؤلفه  مهمترین 
شده  سازماندهی  وحدت  شهري  یکپارچه 
است. مراکز تصمیم گری و تصمیم سازی در  
کالنشهر تهران متعدد می باشد که این امر 

عد در  موجب  رویه  وحدت  و  هماهنگی  م 
است.  نهادی شده  و  فرایندی  امور  اجرایی 
یکپارچه  مدیریت  ایجاد  و  هدایت  برای 
شهری می بایست مراکز مختلف ادغام شده 
تا این سازمان رویکرد فراسازمانی و مطالعه 
در  ها  برنامه  و  ها  پاالیش طرح  و  اجرا  در 

 .تهران را داشته باشد
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ی وسیعتری  نه جامعیت در نظر گرفتن دام •
ارزیابی   و  تدوین  در  گذار  اثر  عوامل  از 

 ی کالنشهری پیامدهای منطقه

همخوانی   • میزان  در  هماهنگی  و  فراگیری 
اجتماعی با اقتصادی حوزه های کالبدی در  

 ی کالنشهری منطقه

یک   • مقبولیت  پایایی  و  پذیرش  میزان 
عمودی   و  افقی  سطوح  کلیه  در  سیاست 

 سازمان منطقه کالنشهری 

 :انیقدرد

با   اين مقاله از طرح پژوهشي درون دانشگاهي 
مناطق   شناسی  آسیب  تطبیقی  تحلیل   " عنوان 
نمونه   مشارکتی  حکمروایی  بر  تأکید  با  کالنشهری 
موردی: کالنشهرهای اهواز و تهران " استخراج شده  

ی آن توسط دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز  و هزينه
قد  وسيله  بدين  كه  است  گرديده  مي  تأمين  رداني 

 گردد. 
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