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 1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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تاریخ دریافت مقاله1399/05/01 :

تاریخ پذیرش مقاله1399/11/15 :

چکیده
شهرهای جهان بی شک با مسائلی رو به رو هستند که در عین تشابه با چالشهای سایر شهرهای جهان دارای تفاوتهای
بنیادین میباشد .پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی مهمترین الگوهای مطرح شده در آمایش شهری جهان (رشد هوشمند،
شهر خالق ،حکمروایی شهری ،رشد پراکنده ،شهر اکولوژیک) ،سازگاری این الگوها را با توجه به شرایط کشور ایران بررسی
کند .نوشتار حاضر از نظر هدف با رویکردی کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی میباشد که پس از تشریح الگوهای نوین
آمایش شهری ،با استفاده از نظر متخصصان و اساتید دانشگاه به تعیین معیارهای سازگاری این الگوها با وضعیت کشورمان
پرداخته و با استفاده از مدل  AHPنسبت به وزن دادن معیارها اقدام گشته است و سپس با طرح پرسشنامه و با استفاده از
مدل  ELECTREسعی در رتبه بندی الگوهای آمایش شهری از نظر سازگاری شده است .نتایج نشان میدهد الگوی
حکمروایی شهری با امتیاز  3باالترین میزان سازگاری و پس از آن الگوی شهر اکولوژیک با یک امتیاز قرار دارد .الگوی شهر
خالق و رشد پراکنده نیز در پایین ترین درجه سازگاری با شرایط کشور می باشند .پس از آن نیز مهم ترین موانع اجرای
حکمروایی شهری در کشور با بهره گیری از روش ماتریس زوجی و طوفان فکری تعیین شد که عدم همگرایی بین بخش های
مختلف مدیریت شهری کشور و نگرش بخشی و فقدان نگرش سیستمی اثرگذارترین و اثرپذیرترین عامل در عدم اجرای صحیح
این الگوی سازگار با شرایط سرزمینی کشورمان می باشد.

واژگان کلیدی :امکان سنجی ،الگوهای نوین آمایش شهری ،حکمروایی شهری ،مدل  ،ELECTREشهر گرمدره.
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مقدمه
قدمت و اهمیت شهر نشینی صاحبان قدرت و اندیشمندان همه قرون و اعصار را واداشته است تا بر جنبههای
مختلف جسم و روح شهر درنگ کنند و بکوشند تا قانونمندیهای زندگی شهری را دریابند و بر پایه یافتههای خود
به طراحی و برنامه ریزی شهری دست یازند و برای مسائل و مشکالت شهر و شهر نشینی چاره جویی کنند(ممتاز،
 .)20 :1392امروزه جهان با بزرگترین نسبت جمعیت شهری در طول تاریخ مواجه میباشد .بیش از نیمی از جمعیت
جهان در مناطق شهری زندگی میکنند و پیشبینی میشود تعداد جمعیت شهرنشین در سال  2050به بیش از 6
میلیارد نفر برسد (دبیرخانه بخش جمعیت ،دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد .)2007 ،با توجه
به این امر توسعه پایدار شهری در آینده یکی از چالشهای اساسی برنامهریزی شهری خواهد بود .شهر پدیدهای پویا
و سامانه ای باز است که در گذر زمان در حال تحول و تغییر است .مجموعه ای از عناصر انسانی و عوامل مصنوعی
در ایجاد این پویایی و تحول مؤثرند .مداخله و سیاستگذاریهای فرآیندهای توسعه شهری در چارچوب این نظام
پویا ،الگوی برنامهریزی و طراحی ویژه و منطبق با شرایط خود را میطلبد .این امر شالوده اساسی تغییر در اندیشه و
طرحهای توسعه شهری را در دهههای اخیر تشکیل میهد (شیعه و همکاران .)2 :1394 ،در حال حاظر چرخش از
دیدگاههای برنامهریزی مبتنی بر اثباتگرایی محض به نظریههای اثباتگرایی جدید و نظریههای انسانگرایانه مبتنی
بر دیدگاه انتقادی و نظریههای هنجاری و امثال آن ،مباحث تازهای را مطرح نموده که فرآیند برنامهریزی را متحول
ساخته است و به تدریج تاثیر خود را بر تمام مراحل آن میگذارد (تیتکانلو )2 :1392 ،و از دل این دیدگاهها
الگوهای نوینی در زمینه برنامهریزی متولد شده است .با توجه به افزایش جمعیت شهری و بروز مشکالت عدیده در
کشورهای مختلف و به گونههای مختلف ،نیاز ضروری به الگوهای نوین آمایش شهری به منظور کاهش مشکالت
وجود دارد .د ر میان الگوهای گوناگون شهری که بیشتر از سایر الگوهای شهری مطرح گشتهاند دو طیف مختلف
فرم شهری است؛ الگوی توسعه فشرده و الگوی توسعه پراکنده ( .)Jenk and Burgess, 2000:13مطالعات انجام
شده پیرامون پایداری فرمهای توسعه شهری بر افزایش تراکم توسعه ،تاکید بر استفاده ترکیبی و خودداری از توسعه
پراکنده و دستیابی به سرزندگی و تنوع اجتماعی و اقتصادی تاکید میکند (.)Jones and Macdonald, 2004:3
فرض غالب این است که الگوهای توسعه ای با تراکم باال پایدارترند .در این راستا بسیاری از الگوهای برنامهریزی
مانند رشد هوشمند و حکمروایی شهری بویژه در آمریکا ،انگلستان ،استرالیا و نیوزلند برای حمایت از تراکمهای
باالی مسکونی پدید آمدهاند (.)Choguill, 2008:42
با نگاه به عقبه ایجاد الگوهای نوین آمایش شهری ،متوجه میشویم که این الگوها در پاسخ به مشکالت بوجود آمده
در جامعه و با توجه به شرایط سرزمینی آن جامعه طرح شده است و نکته مهمی که باید در نظر داشت ،امکان
سنجی اجرای این طرحها در مکانی دیگر و با شرایط متفاوت دیگر است .رشد سریع جمعیت شهری کشور در
دهه های اخیر بدون تغییرات اساسی در الگوهای سکونت ،شرایط نامناسبی برای کشور فراهم ساخته است .چنین
مشکلی با توجه به شرایط خاص جغرافیای سرزمینی کشورمان از جمله ،بارش کم ،بیابانی بودن بخش عظیم آن و
تنوع اقلیمی گوناگون آن ،ضرورت توجه جدی تر به این مشکالت را بازگو میکند (قربانی .)2 :1393 ،حال میتوان
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با توجه به مسائل مطرح شده این سوال را عنوان کرد که آیا این الگوهای برنامهریزی که در کشورهای دیگر و با
اهداف متناسب با آن کشور ایجاد و اجرایی گشته آیا در شهر گرمدره نیز قابلیت اجرا دارد یا خیر .پژوهش حاظر
سعی به پاسخگویی به همین سوال را دارد .در همین راستا با شناخت مهم ترین الگوهای آمایش شهری مطرح شده
در سالهای اخیر از جمله الگوی رشد هوشمند شهری† ،الگوی شهر خالق† ،الگوی حکمروایی شهری† ،الگوی
پراکنش شهری **و الگوی شهر اکولوژیک†† ،در ابتدا به بررسی و شناخت این الگوها پرداخته و سپس با توجه به
نظر متخصصان امر و همچنین بهرهگیری از مدل  ELECTREبه امکان سنجی قابلیت اجرا و تناسب این الگوها با
شرایط استان البرز و شهر گرمدره پرداخته خواهد شد ،زیرا عدم توجه به این مسئله مهم سبب میشود بسیاری از
این الگوها بدون مطالعات الزم و صرفا به صورت کپی برداری محض در کشور اجرا شده و در نتیجه نه تنها
مشکلی را حل نکند ،بلکه باعث ایجاد مشکالت عدیده دیگری همگردد .پس از آن نیز مهمترین موانع اجرای
سازگارترین الگو با شرایط محیط مورد مطالعه بررسی میشود.
مبانی نظری
رشد هوشمند شهری
رشد هوشمند شهری از دیدگاه برنامهریزان شهری ،یکی از راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای کیفیت
محیط زیست شهری ،متعادل کردن توزیع فضایی کاربریها از طریق «شکل پایدار شهر» است .در اواخر قرن بیستم،
با الهام از بنیانهای علمی توسعه پایدار به رویکردهای جدیدی به نام شهرسازی نوین و رشد هوشمند برای پایدار
کردن فرم فضایی شهرها توجه شد (ضرابی و همکاران .)2 :1390 ،در سال  1970برنامهریزان شهری و حمل و نقل،
شروع بـه ترویج ایدهی جوامع و شهرهای فشرده کردند؛ پس از آن ،ایدهی پیتر کالتورپ ،با عنوان روستا شـهرها که
بر پایه حمل و نقل عمومی ،پیاده روی و دوچرخه سواری به جای استفاده از اتومبیل بـود ،با اقبال عمومی روبرو
شد .معمار دیگری به نام آندرز دوانی ایده ،تغییر قوانین طراحی برای ارتقای مفهوم اجتماع وکاهش استفاده از
اتومبیل را مطرح نمود .مشکل تهیه زمین و هزینه های باالی آن جهت احداث ساختمان و تعریض بزرگراهها (به
ویژه تخریب زمینهای با ارزش تاریخی و حفاظت شده) باعث شد برخی سازمانها ،ایدههای دیگری را برای
متمایل ساختن طرحهای حمل و نقل بـه سوی اسـتفاده از وسـایط نقلیه عمومی مطرح سازند .سازمان حفاظت
محیط زیست آمریکا "رشد هوشمند" را به عنوان راهـی برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد کرد (قربانی و نوشاد،
 .)2 :1387نظریه رشد هوشمند ،یک نظریه برنامهریزی (شهری و منطقهای) و حمل و نقل است که بر جلوگیری از
گسترش پراکنده شهر تاکید دارد و بدین منظور بر رشد در مرکز شهر تاکید میکند و از تخصیص کاربری به طور
فشرده با گرایش به حمل و نقل عمومی ،شهر قابل پیادهروی و مناسب برای دوچرخه سواری ،شامل توسعه با
کاربری مختلط و انواع مختلفی از گزینههای مسکن حمایت میکند (سیف الدینی و همکاران .)3 :1392 ،رشد
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هوشمند ،اصطالح رایجی برای یکپارچهسازی سیستم حمـل و نقـل و کاربری اراضی میباشد که از توسعههای
فشرده و کاربریهای مختلط در مناطق شهری حمایـت کـرده و در تقابل با توسعههای اتومبیل محـور و پراکنده در
حاشـیه شـهر قـرار میگیرد .رشد هوشمند به خلق الگوهای کاربری اراضی قابل دسترس ،بهبود فرصتهای حمل
و نقلی ،خلق جوامع قابل زیست و کاهش هزینههای خدمات عمومی منجر میشود ( .)Litman, 2005:5با اجرای
برنامه های رشد هوشمند ،اثرات مخرب بر فضاهای سبز به حداقل ممکن میرسد .رشد هوشمند ،کاهش سفر با
وسایط نقلیه موتوری به ازای هر نفر را سبب میشود (.)Bochner,2000: 122
شهر خالق
یکی دیگر از مفاهیم مهم در این زمینه مفهوم شهر خالق است .ادبیات شهر خالق در دنیا به طور پیوسته در حال
رشد است .بسیاری از محققان در این ادبیات نظری سهیم هستند ( .)Geoforum, 2009:701این بدان معناست که
مفهوم نظری شهر خالق متناسب با زمان های مختلف و بنا بر شرایط متفاوت در حال تغییر است و متفکران زیادی
در این زمینه صاحب نظر هستند .شهر با استفاده از اصطالحاتی چون «شهر خالق» ( )Landry, 2008:34و «طبقه
خالق» ( ،)Florida, 2002:7که بیانگر اهمیت فرهنگ و هنر در بافت شهری است ،به طور فزایندهای مفهومسازی
میشود .لندری ،نظریهپرداز شهری ،و فلوریدا ،اقتصاددان ،نمایندگان اصلی آنچه میتواند به عنوان مفهوم شهر خالق
تعریف شودف بودهاند (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران .)1392،داشتن شهر خالق ،نهایت آرزوی هر
جامعه مدرنی است .شهر خالق فضایی است که در آن فعالیت های نوینی رخ میدهد .شهر خالق در قرن بیست و
یکم به معنای شهروندان خالق است .در این شهر مسئوالن شهری خدمات همگانی و زیرساخت های اجتماعی و
اقتصادی را به جدیدترین ،کاراترین بهره ورترین و زیباترین روش ممکن ارائه می نمایند .شهر خالق نه تنها فضایی
است که در آن خالقیت رشد می کند ،بلکه سازماندهی و مدیریت آن به طور خالقانه طرح ریزی می گردد (مرکز
پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد .) 1385 ،فلسفه شهر خالق این است که همیشه در یک مکان پتانسیل های
خال قی وجود دارد .باید شرایط به گونه ای باشد که مردم فکر کرده و برنامه ریزی نمایند و در استفاده از فرصت
های به وجود آمده ،ابتکار عمل داشته باشند و مسائل شهری مهار نشدنی را اداره کنند ( .)Coletta, 2008:2حداقل
سه بعد وجود دارد که می تواند رابطه بین خالقیت و توسعه شهری را مطرح سازد:
 .1اعتقاد به لزوم سرمایه گذاری در توسعه شهری در جهت ایجاد خالقیت
 .2تاکید به بخش ها ،فعالیت ها و صنایع خالق به عنوان پایه های ساختاری توسعه شهری
 .3دفاع از لزوم جذب مهارت های خالق یا منابع انسانی خالق (.)Costa & et al., 2009:2
در واقع می توان گفت شهر خالق تغییر از تولید کارخانه ای به تولید فکری یا خالق و دوری از رویکرد دولت
محوری به حکمروایی یا همکاری مابین دولت ،شرکت ها و  NGOهاست ( .)Tajudeen, 2008:60پایه های شهر
خالق را می توان در سه زمینه اقتصاد ،فرهنگ و مکان در نظر گرفت ( .)Authenti City, 2008:21همچنین
ریچارد فلوریدا  3مؤلفه را بعنوان مهم ترین مؤلفه های یک شهر خالق معرفی می کند .این  3مؤلفه عبارتند از:
استعداد ،فناوری و قابلیت تحمل .در بین سه زمینه فلوریدا به قابلیت تحمل اهمیت بیشتری قائل می باشد ( Florida

.)2002: 54
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حکمروایی شهری
برایان مک اللین اولین نظریهپردازی است که در سال  1973مفهوم حکمروایی خوب را مطرح کرد (کاظمیان،
 .) 5:1387از نظر وی «حکومت شهری» باید نسبت به روندهای تغییر در شهر پاسخگوتر باشد ،اقداماتش با مسائل
شهری و تحول آنها متناسبتر باشد ،نسبت به اجتماع مسئول و پاسخگوتر و بعنوان بخش مهمی از نظام یادگیری
اجتماعی بهترعمل کند و سرانج ام نقش مهمی در پیشبینی،کشف واستقبال ازآینده ایفا کند (عزیزی و همکاران،
 .)6 :1397این فرایندها به وجود شبکه ارتباطات در داخل سازمانهای رسمی حکومت ونظام های برنامه ریزی آن
وهمچنین شبکه ارتباطات میان آن سازمانها و اجتماع و نظامهای شهری آن بسیار متکی است (برک پور،
 .) 179:1388حکمرانی شهری ،طبق تعریف زیست بوم سازمان ملل عبارت است از مجموع روشهای برنامهریزی و
مدیریت عمومی ش هر از سوی افراد ،نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی و نیز فرایند مستمری است که از آن
طریق ،منافع متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمینه همکاری و کنش متقابل فراهم میآید .طبق این
تعریف حکمرانی شهری ،هم نهادهای رسمی و هم اقدامات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در بر
میگیرد (.)UN- HABITAT, 2016
رشد پراکنده
این الگو از دهه ی 1960در گفتمان شهری به طور جدی مطرح و در کشورهایی که در آنها وفور زمین های ارزان،
ساخت بی رویه جادهها و تولید بیش از اندازه ی خودرو وجود دارد ،پدیدهای رایج به شمار میرود .این پدیده تا
مدتها تنها در کشورهای پیشرفته دیده میشد ،اما امروز به پدیده ای جهانی تبدیل شده که بیشتر شهرهای کشورهای
جهان و بـه ویـژه کشورهای در حال توسعه با آن روبه رو هستند ( .)Hutchison, 2010:766پراکنش شهری به
معنای پخشایش کنترل نشده ی توسعه روی زمین روستایی یـا زمین توسعه نیافته است (سیفالدینی)32 :1387 ،
کـه با گردهم آمدن ساختمان های کم تراکم و توسعه های نواری شکل و پراکنده ی تجاری در سکونتگاه های
انسانی ایجاد می شود .این فرم معلول کاربرد وسیع خودرو است ( .)Eving, 1997:107بخش عمده مباحث
پراکنش شهری مربوط به ایا الت متحده آمریکاست .با این حال این پدیده مختص آمریکای شمالی نیست (قربانی،
 .) 4 :1393بسیاری از سیاست های به کار رفته در آمریکای شمالی نظیر رنسانس یا تجدید حیات مراکز شهری،
کاربری ترکیبی ،برنامه های احیا درون شهرها و محدوده رشد برای کنترل پراکنش شهر معادل سیاست های برنامه
ریزی اروپا بویژه بریتانیا دیده میشود ( .)Couch & Karecha, 2006: 353در این فرم ،سرمایهگذاریهای زیادی
در بخش زیرساخت های حمل و نقـل و تأسیسات و تجهیزات شهری انجام می شود ،به گونه ای که گسترش حمل
و نقل ،موجب می شود مراکز کار و زندگی از هم فاصله بگیرند (براندفری  .)41،1383چنین فرم شهری در مناطقی
رخ می دهد که سرعت رشد و توسعه ی زمین های شهری از رشد جمعیت آن منطقه باالتر است و همین امر علت
تراکم جمعیتی بسیار پایین است (مشکینی و همکاران .)172 :1389 ،پراکنش شهری برمبنای شاخص های اقتصادی
ـ اجتماعی مانند رشد جمعیت ،هزینه های روزانه ی سـفر ،تغییر اشتغال و تغییر مالیات شهر تعریف میشود
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( ،)Lucy & Philips, 2001بنابراین الگویی نظاممند و کنترل شده نیست و از ویژگی آن تراکم پایین ،وابستگی
شدید به خودرو ،جداسازی کاربری های اراضی ،نبود تنوع زیستی ،کاهش جذابیت چشم اندازها ،گسترش بیش از
حد شهر به سمت بیرون و مالکیت غیرمتمرکز زمین است .نتیجه چنین رشدی ،افـزایش سهم فضاهای باز و
گسستگی شهری ،کاهش تراکم جمعیت و جدایی گزینـی اجتمـاعی اسـت ( .)Hess, 2002:2نظریه پردازان
پراکنش که بیشتر از کشورهای ،آمریکا ،استرالیا و کانـادا هستند ادعا می کنند که اگرچه توسعه ی پراکنده ،داللت بر
پرمصرف ترین شـهرها از نظـر سـوخت هـای فسـیلی و آثـار مخـرب محیطی آالیندهها و گازهای گلخانهای
حاصل از این سوخت ها دارد ،اما به دلیل وسعت سرزمینی ایـن کشـورها در مقابـل محدودیت وسعت کشورهای
اروپایی ،آثار آالینده ها و تخریب محیطی در این شهرها کمتر به شکل متمرکز مشاهده می شود .حامیان این نظریه،
بیشتر از سرمایه داران ،صاحبان کارخانه های بزرگ خودروسازی و صنایع وابسته و کاالهای مصرفی دیگر هستند
(سیف الدینی و همکاران.)4 :1391 ،
شهر اکولوژیک
شهر اکولوژیک بعنوان دیگر الگوی نوین آمایش شهری نیاز به توضیح دارد .یکی از رویکردهایی که در دهههای
اخیر در جهت پایداری شهرها مورد توجه قرار گرفته است ایده شهر اکولوژیک ( )Ecocityاست .تئوری شهر
اکولوژیک ،توسعه شهری را از منظر تعامل با اکوسیستم مورد توجه قرار میدهد .اساس ایده شهر اکولوژیک بر
استفاده کارآمد از پتانسیل اکولوژیکی شهر در جه ت ایجاد شهرهای ثروتمند ،سالم ،موزون و کارآمد است .این
رویکرد روش سنتی بهره وری پائین و روش مدرن استفاده بیش از حد از منابع را نمیپذیرد ( Zhifeng,
 .)2013:15جنبش باغشهر هاوارد را می توان سرچشمه و منشاء شکلگیری ایده شهر اکولوژیک دانست ( Lye

 .)Liang, 2010: 2واژه شهر اکولوژیک را اولین بار ریچارد رجیستر

††

در کتابش تحت عنوان «شهر اکولوژیک

برکلی :ایجاد شهرها برای آینده سالم» در سال  1987به کار برده است .او همچنین شهر اکولوژیک را شهری
خوداتکا تعریف می کند که با حداقل بهره برداری از منابعی مانند ،انرژی ،آب ،کاهش آلودگی پسماندها همراه است.
شهر اکولوژیک سکونتگاه انسانی سالم اکولوژیکی است که بر روی ساختار پایدار خود اتکا و عملکرد اکوسیستم
طبیعی و ارگانیسم زنده شکل گرفته است .ماهیت آن از ساکنانش و تاثیرات اکولوژیکی اش تشکیل شده است
( .)Ecocity Buiders, 2011:20میتوان گفت شهر اکولوژیک شهری است که فشارهای محیطی را کاهش داده،
شرایط زندگی رابهبود میبخشد و دستیابی به توسعه پایدار از طریق سیستم جامع بهسازی شهری شامل برنامهریزی
و مدیریت زمین و منابع آن و اجرای اقدامات بهسازی محیطی پشتیبانی میکند ( .)Jurgen, 2012:19زمانی که در
جهت ایجاد ش هر اکولوژیک حرکت می کنیم ممکن است توسعه دهندگان شهر اکولوژیک را از دیدگاه اقتصادی،
دولتها از دیدگاه اجتماعی و ساکنین و شهروندان آینده نگر الویت های محیطی را در دستیابی به شهر اکولوژیک مد
نظر قرار دهند .شهر اکولوژیک نگرشی آرمانی دارد .بنابراین ،در توسعه سناریوهایی برای آینده مدیریت شهری
پایدار بر اساس تفکر خالق نیز بسیار مؤثر است .هدف نهائی شهر اکولوژیک و شهر پایدار بهبود وضعیت شهرها و
ایجاد شهرهای قابل زندگی است (.)May, 2009:43
6 richard register
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محدوده مورد مطالعه
گرمدره در شرق حوزه کرج شهریار ،بین کالن شهر کرج و شهر بزرگ قدس واقع شده است .فاصله گرمدره تا
کرج  8کیلومتر و فاصله این شهر از تهران  26کیلومتر است .مساحت محدودة قانونی شهر  275هکتار است.
جمعیت شهر در سال  22726 ،1395نفر بوده که از نظر سلسله مراتب شهری از میان  17نقطه شهری موجود استان
در رتبه 12ام جمعیتی قرار دارد .گرمدره که با شهرهای قدس ،وردآور ،شهریار و تهران هم مرز است ،با مساحتی
حدود  2357هکتار ،اولین شهر ورودی از سمت شرق به کالنشهر کرج محسوب میشود .همچنین ارتفاع آن از
سطح دریا  1231متر میباشد .آب و هوای آن نیز نسبت به کرج و تهران بین  3تا  8درجه سانتیگراد خنکتر است.
این شهر که در جاده مخصوص کرج و در کیلومتر  22بزرگراه شهید لشکری واقع شده است ،در سال  1383به
تصویب هیئت دولت آن زمان به سطح شهر ارتقا یافته است .گرمدره را میتوان یک شهر کوهپایهای بهشمار آورد که
در سمت شمال خود با ارتفاعات البرز و در جنوب خود به باغها و اراضی مستعد کشاورزی محدود شده است.
باقی اراضی آن کاربرد صعنتی یافتهاند .گذر دو محور ارتباطی مهم یعنی بزرگراه تهران ـ کرج و جاده مخصوص
کرج ،و متصل شدن شرق به غرب کشور از این شهر ،همچنین قرار گرفتن بین دو کالنشهر تهران و کرج اهمیت
استراتژیکی باالیی به آن بخشیده است .حریم شهر گرمدره که عمدتاً از شمال به ارتفاعات البرز و از جنوب به باغها
و اراضی مستعد کشاورزی محدوداست و در سایر نقاط زمینهای آن کاربری صنعتی دارند (مرکز آمار ایران1395 ،؛
شهرداری گرمدره.)1397 ،

شکل .1موقعیت جغرافیایی شهر گرمدره
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در طرح ساختاری حوزة شهری کرج شهریار (طرح فرادست) ،جمعیت گرمدره در افق طرح بین  28000تا نفر
خواهد بود و با اختصاص سرانه  80مترمربع ،مساحت محدودة قانونی  275هکتار خواهد بود ،به عبارت دیگر،
شهر گرمدره نیازی به افزایش محدوده قانونی ندارد .گرمدره مجموعه ای از آبادی های گرمدره ،قلعه ساالر،
سعادتیه ،امیرآباد و کوهک است که به شکل گسستهای توسعه یافته است .افزون بر این ،حریم شبکه های
ارتباطی مانند آزادراه تهران کرج ،جاده کرج ،راه آهن و خط مترو این شهر را به چند جز تقسیم کرده اند .هستة
اولیه شهر ،روستای گرمدره است که در امتداد جاده مخصوص کرج شکل گرفته است و روند توسعه آن به
سمت باغ های جنوب جاده مخصوص بوده است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روششناختی توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است بدین صورت
که از روش اسنادی و کتابخانه ای به منظور گردآوری اطالعات در زمینه شناخت الگوهای آمایش شهری در بخش
مبانی نظری استفاده شد .در ادامه با توجه به اهداف پژوهش ابتدا با کسب نظر از متخصصان امر و اساتید دانشگاه
تهران نسبت به تعیین معیارهای مرتبط با سازگاری الگوهای آمایش شهری در ایران اقدام شد و سپس با بهره گیری
از مدل  AHPوزن هرکدام از شاخص ها تعیین گردید .سپس با بهره گیری از مدل  ELECTREتعیین رتبه
هرکدام از الگوهای آمایش شهری با توجه به سازگاری با شرایط کشورمان صورت گرفته است .بدین منظور برای
جمع آوری نظرات متخصصان امر در زمینه تعیین شاخص ها از پرسشنامه و به منظور دهای معیارها از نرم افزار
 Expert Choiceو به منظور بهره گیری از مدل  ،ELECTREاز نرم افزار  Excelاستفاده شده است .پس از
شناخت سازگارتین الگو نیز با بهره گیری روش دلفی و طوفان فکری و مقایسه زوجی عوامل مهم ترین موانع
اجرای این الگو در شهر گرمدره شناسایی می شود تا با رفع این موانع شاهد اجرای دقیق آن باشیم .از آنجایی که
هیچ قانون قوی و صریحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصین وجود ندارد و تعداد آنها وابسته به فاکتورهای
هموژن یا هتروژن بودن نمونه ،هدف یا وسعت مشکل ،کیفیت تصمیم ،توانایی تیم تحقیق در اداره مطالعه ،اعتبار
داخلی و خارجی ،زمان جمعآوری دادهها و منابع در دسترس ،دامنه مسأله و پذیرش پاسخ است ( Manca et al.,

 .)2007تعداد شرکت کنندگان معموال کمتر از  50نفر و اکثرا  15الی  20نفر و در گروههای هموژن معموال  10الی
 15نفر است ( .)Windle, 2004بر این مبنا حجم نمونه آماری به صورت اخص با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس 21 ،نفر متخصص با روش غیرتصادفی یا نمونهگیری هدفمند به شرح جدول شماره  1الی  3به انجام رسیده
است.
جدول .1نحوه گزینش یا انتخاب جامعه آماری خبره محور
ویژگی

ارزش یا امتیاز

تعداد مقاالت علمی ـ پژوهشی داخلی یا خارجی مرتبط با حوزه برنامهریزی شهری و آینده پژوهی

3

تعداد کتاب (تألیفی یا ترجمه) یا مقاالت مروری مرتبط با حوزه مربوطه

4

تعداد طرحهای پژوهشی یا علمی مصوب انجام شده با حوزه مربوطه

4

سابقه همکاری یا عضویت در شورا ،انجمن ،نهاد ،گروه ،شرکت یا تشکل مربوطه
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4

سابقة اجرایی تخصصی
جدول  .2معیارهای گزیش جامعه آماری کارشناس
تعداد

درصد

وضعیت تحصیلی کارشناسان
دانشجوی دکتری

6

28.57

هیئت علمی دانشگاه

5

23.80

کارشناس اجرایی

3

14.28

کارشناس پژوهشی حوزه

7

33.33

جمع

21

100

معیار

جدول  .3وضعیت تحصیلی کارشناسان
وضعیت تحصیلی کارشناسان

تخصص

تعداد

درصد

جغرافیا

8

38.09

شهرسازی

5

23.80

محیط زیست

3

14.28

علوم اجتماعی

2

9.52

مدیریت

3

14.28

جمع

21

100

یافتههای پژوهش
تعیین معیارها و شاخصها
با توجه به تعاریف و مفاهیم مطرح شده و مطالعات صورت گرفته در زمینه مبانی نظری پژوهش و همچنین
کسب نظر از متخصصان امر در این زمینه ،نسبت به تعیین شاخص های پژوهش اقدام گردیده است .بدین منظور 6
شاخص در زمینه سازگاری الگوهای آمایش شهری در شهر گرمدره به شرح موارد روبرو تعیین گردید-1 :
سازگاری با شرایط اقتصادی کشور  -2سازگاری با شرایط اجتماعی کشور  -3سازگاری با شرایط فرهنگی کشور
 -4سازگاری با شرایط زیست محیطی کشور  -5سازگاری با شرایط زیرساخت های کشور  -6سازگاری با شرایط
سیاسی کشور  .حال به منظور وزن دهی به شاخص های تعیین شده و کمی سازی آن ها به منظور قرار دادن در
ماتریس ارزیابی از مقیاس دو قطبی فاصله ای استفاده شده است که به صورت زیر می باشد:
جدول .4مقیاس دو قطبی فاصلهای
10

9
خیلی زیاد

8

7
زیاد

6

5
متوسط

4

3
کم

2

1
خیلی کم

0
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حال به منظور تعیین ماتریس ارزیابی از مدل  ELECTREاستفاده می شود.
مدل ELECTRE

مدل  ELECTREیک مدل تصمیمگیری چند شاخصـه است که برای اولـین بـار در اواخــر دهـه  1980به
عنوان یکـی از بهتـرین فنـون تصـمیمگیـری مطـرح شد (مؤمنی ،)30:1387:که با مشخص کردن مطلوبیت گزینه ها
و مـاتریس هـای هماهنـگ و ناهماهنـگ ،بـه الویت بندی گزینه ها با توجه به شاخص های مختلف می پردازد.
مسائل چند شاخصه در مدل  ELECTREبه صورت قراردادی با یک مجموعه از گزینه ها ،شاخص ها و مقادیر
برتری بیان می شوند .در این مسائل باید } A= {ai/(I =1,2,…,mارزیابی شوند که ارزیابی مورد نظر با مجموعه
ای از شاخص ها  gi9(a)j=1,2,…mصورت می پذیرد gi(a) .یک عدد حقیقی است که در روش های غیر رتبه
ای مقایسه ها با روابط دوگانه (باینری) بیان می شود .در مقابل روش های سنتی که دو رابطه ی برتری و بی تفاوتی
را در مقایسه دو گزینه در نظر می گرفتند ،روش  ELECTREمفهوم ارزش استانه بی تفاوتی ،q ،ارزش آستانه
برتری p ،و روابط برتری را به شکل زیر معرفی می کند:
g(a)-g(b)>P

 a( a P bبه صورت قوی برتر از  bاست)
 a( a Q bبه صورت ضعیف تر برتر از  bاست)

q<g(a)-g(b)<p

 a( a I bنسبت به  bبی تفاوتی است و  bنسبت به )a

(g(a)-g(b))<p

بنابراین به طور خالصه در مدل  ELECTREتصمیم گیری بر سه حالت متفاوت استوار است:
 a( a I bبی تفاوت است نسبت به )b
 a( a Q bبرتری دارد بر  a( a P b - )bبرتری قوی دارد بر )b
تشکیل ماتریس تصمیم گیری
در گام اول میبایست ماتریس تصمیم گیری تشکیل شود.بدین منظور ابتدا با مشورت با اساتید امر نسبت به
تعیین معیارهای سازگاری الگوهای نوین آمایش شهری با توجه به شرایط کشورمان اقدام شد .پس از طراحی
پرسشنامه و جمع آوری اطالعات بدست آمده میانگین نمرات در ماتریس تصمیم گیری قرار گرفته است (جدول
شماره :)5
جدول  .5ماتریس تصمیمگیری
سازگاری با

سازگاری با

شرایط زیست

زیرساخت های

محیطی

موجود

رشد هوشمند

3

4

5

4

4

شهر خالق

2

3

4

3

2

حکمروایی شهری

7

6

6

7

7

رشد پراکنده

2

3

3

2

3

الگوها

سازگاری با
شرایط اقتصادی

سازگاری با
شرایط
اجتماعی

سازگاری با
شرایط فرهنگی
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6

5
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5

6

8

بیمقیاس کردن ماتریسها
پس از آنکه جدول ماتریس ارزیابی کمی بدست آمد ،به منظـور قابل مقایسه شدن مقیاس های اندازه گیری ،باید
از بی مقیاس سازی استفاده کرد که به وسیله آن مقادیر شاخص های مختلـف بدون بعد شده و به راحتی قابل
مقایسه می شوند .بدین منظور اعداد جدول اول به توان  2رسیده و از آن ها جذر گرفته می شود و سپس هرکدام از
اعداد باال تقسیم بر جذر بدست آمده می گردد (جدول شماره:)6
جدول  .6بی مقیاسسازی مقادیر کمی
سازگاری با

سازگاری با

سازگاری با

سازگاری با

سازگاری با

الگوها

شرایط اقتصادی

شرایط اجتماعی

شرایط فرهنگی

شرایط زیست

زیرساخت های

محیطی

موجود

رشد هوشمند

0/314795

0/388727

0/474834

0/335852

0/374883

شهر خالق

0/209864

0/291545

0/379867

0/251889

0/187441

حکمروایی شهری

0/734523

0/58309

0/569801

0/587741

0/656045

رشد پراکنده

0/209864

0/291545

0/2849

0/167926

0/281162

شهر اکولوژیک

0/524659

0/58309

0/474834

0/671704

0/562324

حال با توجه به آنکه هر معیار تاثیر متفاوتی خواهد داشت ،با استفاده از نرم افزار  Expert Choiceو روش AHP

هرکدام از شاخص ها با توجه به زیر معیارهایی که داشته اند و ارزشی نهائی و تاثیری که در میزان سازگاری این
الگوها در ایران دارند ،وزنی متناسب با ارزش و اهمیت خود گرفته اند(جدول شماره:)7
جدول  .7وزن دهی به هرکدام از معیارها با روش AHP
سازگاری با زیر

سازگاری با شرایط

سازگاری با شرایط

سازگاری با شرایط

سازگاری با شرایط

ساختهای موجود

زیست محیطی

فرهنگی

اجتماعی

اقتصادی

0/23

0/14

0/16

0/19

0/28

هر مساله ای ممکن است دارای چندین شـاخص باشد که دانستن اهمیت نسبی شـاخص هـا ضـرورت دارد .از این
رو به هر شاخص یک و زن داده می شود که این وزن ها اهمیت نسبی هر شاخص را نسبت به سایر شاخصها
مشخص می کند .پس از تشکیل بی مقیاس سازی و وزن دهی به ماتریس تصمیم ،ماتریس موزون نرمال تشکیل
میشود که برای این کار اعداد جدول  3در اوزان بدست آمده ضرب گشته است (جدول شماره :)8
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جدول  .8ماتریس موزون نرمال
سازگاری با

سازگاری با

شرایط زیست

زیرساخت های

محیطی

موجود
0/0861658

سازگاری با

سازگاری با

سازگاری با

شرایط اقتصادی

شرایط اجتماعی

شرایط فرهنگی

رشد هوشمند

0/088056

0/073818

0/075933

0/046994

شهر خالق

0/058704

0/055363

0/060746

0/035246

0/043082

حکمروایی شهری

0/205464

0/110727

0/091119

0/08224

0/15079

رشد پراکنده

0/058704

0/055363

0/04556

0/023497

0/064622

شهر اکولوژیک

0/14676

0/110727

0/075933

0/093988

0/129248

الگوها

تشکیل ماتریس موافق و مخالف هماهنگ
در این مرحله تمـامی گزینه ها نسبت به همه شاخص ها مورد ارزیابی قـرار می گیرد و مجموعه ماتریس های
موافق و مخالف تشکیل می شود .مجموعه موافق شامل کلیه شاخص هایی است کـه در آنها یک گزینه بر گزینه
دیگر مطلوبیت داشته باشد .برای یافتن این مطلوبیت باید به نوع شاخص های تصمیم گیری از نظر داشتن جنبه
مثبت یا منفی توجه کرد که با توجه بـه اینکه تمـامی شاخص های مورد بررسی مثبت هستند میزان بیشتر هر کدام
نمایانگر برتری آن گزینه از لحاظ همان شاخص بر گزینه دیگر است .حال ماتریس موافق و مخالف تشکیل می
شود .یعنی برای بدست آمدن الویت گزینه اول نسبت به دوم وزن های مربوط به ماتریس مربع از مجموعـه
هماهنگ آن را با هم جمع می کنیم .پس از تشکیل ماتریس موافق و مخالف ،ماتریس موافق و مخالف هماهنگ
ایجاد می شود .این ماتریس بر اساس مجموعه های هماهنگ و از رابطه  Iki= wj,jSkiبدست می آید .برای
ایجاد این ماتریس ابتدا باید یک حد آسـتانه را تعیین کرد و اگر هر عنصر ماتریس Iبـزرگتـر یـا مساوی آن باشد،
آن مؤلفه در ماتریس  ،Hمقدار یک به خود می گیرد و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد(جدول شماره  9و:)10
جدول  .9ماتریس موافق هماهنگ
الگوها

سازگاری با

سازگاری با

سازگاری با

سازگاری با

سازگاری با

شرایط اقتصادی

شرایط اجتماعی

شرایط فرهنگی

شرایط زیست

زیرساخت های

محیطی

موجود

1

1

0

0

1

1

1

1

1

رشد هوشمند
شهر خالق

0

حکمروایی شهری

1

0

رشد پراکنده

1

1

1

شهر اکولوژیک

0

1

1

0
1
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جدول  .10ماتریس مخالف هماهنگ
الگوها

سازگاری با

سازگاری با

شرایط زیست

زیرساخت های

محیطی

موجود
0

سازگاری با

سازگاری با

سازگاری با

شرایط اقتصادی

شرایط اجتماعی

شرایط فرهنگی

1

0

1

0

1

0

1

1

رشد هوشمند
شهر خالق

0

حکمروایی شهری

0

1

رشد پراکنده

0

0

0

شهر اکولوژیک

1

1

0

1
1

تشکیل ماتریس نهائی
در مرحله آخر ماتر یس نهائی یا نتیجه گیری ایجاد می شود .این ماتریس از ضرب ماتریس موافق و مخالف در هم و
اختالف سطر و ستون ها بدست می آید .به طوری که جمع سطرها تعداد بردها و جمع ستون ها تعداد باخت ها
بوده و اختالف بین این دو عدد رتبه بندی نهائی خواهد بود (جدول شماره :)11
جدول  .11ماتریس نهائی

الگوها

سازگاری با

سازگاری

سازگاری

سازگاری

سازگاری با

زیرساخت

با شرایط

با شرایط

با شرایط

زیرساخت

های

اجتماعی

فرهنگی

زیست

های

محیطی

موجود

اقتصادی
1

رشد هوشمند
شهر خالق

0

حکمروایی

1

جواب
برد

باخت

نهائی

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

3

-2

1

1

3

0

3

0

شهری
رشد پراکنده

0

1

0

شهر

0

1

0

0
1

1

2

-1

2

1

1

اکولوژیک

مهمترین موانع اجرای الگوی حکمروایی شهری در شهر گرمدره
انجام روش دلفی آنی :در این روش نیازی به تکرار راند ها نیست و کارشناس پس از پاسخ به سواالت می تواند
نظرات سایر اعضا و همچنین دالی ل آنها برای امتیاز زیاد یا کم دادن به گزینه ها را بییند .همچنین کارشناس پس از
مشاهده نظرات سایر اعضا می تواند نظر خود را اصالح و یا به کلی تغییر دهد و دالیل خودش را برای انتخاب
گزینه ها ارائه دهد .پس از شناسایی موانع و تکمیل و تائید آنها بر اساس نظر  21نفر از خبرگان ،در نهایت عموم
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نخبگان روی اثرگذاری شدید  29مانع از بین  43مانع شناسایی شده و تاثیر آنها بر اجرای صحیح حکمروایی شهری
در شهر گرمدره اتفاق نظر داشتند .آنچه در اجرای دلفی آنی مانع بود ،نبودن پلتفرمی برای اجرای این مدل در شهر
گرمدره می باشد که برای ر فع این مشکل با یک شرکت طراح در زمینه اجرای پرسشنامه های آنالین و نظرسنجی
مکاتباتی صورت گرفت و بخشی از پرسشنامه آنالین یک پلتفرم اصالح و بصورت سوال های مدنظر این پژوهش
در آمد و زمینه اجرا فراهم گشت.
پس از تهیه لیست نهایی موانع حکمروایی شهری در ایران ،به منظور شناسایی موانع کلیدی و تحلیل سیستمی موانع
از روش تحلیل اثرات متقاطع استفاده شد .یکی از اساسی ترین ضعف های روش دلفی ،بررسی متغیرها بعنوان
عناصر مستقل و مجزا است .در حالی که ن حوه و میزان اثرگذاری عوامل برهمدیگر اهمیتی فراتر از شناسایی عوامل
دارد لذا بی تو جهی به روابط و اثرات عوامل برهم نتایج پژوهش را کم ارزش می نماید .روش تحلیل اثرات متقاطع
با هدف بررسی روابط بین عوامل و تحلیل اثرات متقابل عوامل برهمدیگر ایجاد شده است .این روش با نام تحلیل
ساختاری نیز در ادبیات علمی آینده پژوهی وجود دارد .روش تحلیل ساختاری بدنبال مشخص کردن متغیرهای
کلیدی (آشکار یا پنهان) از طریق دریافت نظرات و تشویق مشارکت کنندگان و ذینفعان در مورد جوانب و رفتارهای
پیچیده و غیر قابل پیشبینی یک سیستم است .توانای ی این مدل در شناسایی روابط بین متغیرها و در نهایت شناسایی
متغیرهای کلیدی موثر در تکامل سیستم است .در جدول بعد نیزنتایج دلفی آنی و میزان اجماع نظر خبرگان بر
اهمیت هرکدام از موانع حکمروایی شهری کشور آورده شده است .عدد شاخص اجماع ،بیانگر میزان اجماع نخبگان
در مورد شدت اثر گذاری آن مانع بر اجرای حکمروایی شهری متناسب با شرایط کشور است .در ادامه پژوهش
موانعی که میزان اجماع بیشتری داشته اند ،مبنای گام بعدی قرار گرفته و برای وارد کردن به تحلیل ساختاری مبنا
قرار گرفته اند.
جدول  .12میانگین اهمیت و میزان اجماع نخبگان بر موانع اجرای حکمروایی شهری در ایران
عامل مانع

میانگین

اجماع

عدم یکپارچگی بین بخشهای مختلف مدیریت شهری

3.8

0.8

ساختار امری و باال به پایین

4.3

1.16

عدم تناسب اختیارات و مسئولیت های شهرداری

4.7

1.38

نبود مشارکت عمومی در تصمیمگیریها (ایجاد فرهنگ مشارکت)

4.7

1.38

سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری

4.2

1.7

اثرگذاری دولت و نهادهای حکومتی بر مشروعیت ساختار مدیریت شهر

3.8

0.8

نبود فضای مناسب برای مشارکت و همکاری بخش خصوصی

4.1

1.4

نگرش بخشی و فقدان نگرش سیستمی به اداره شهر

4.8

1.43

بی توجهی مدیریت شهری به سازمان های مردم نهاد (منشور حقوق شهروندی)

4.1

1.4

عدم آگاهی بخش عمومی از قدرت و جایگاه قانونی خود در مدیریت شهری

4.3

1.18

مشارکت پایین بخش خصوصی در مدیریت شهری

4.2

1.10

فقدان نظام مدیریتی مستقل و متمایز برای مناطق مختلف شهری

3.9

1.1
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اولویت های فردی وسازمانی به جای میل به تشریک مساعی و همکاری مشترک

3.8

0.8

عملکرد عادالنه خدمات رسانی به تمام محدوده شهر

3.7

0.7

کمبود متخصص مسئولیت پذیر در بدنه مدیریت شهری

3.9

1.2

عدم انسجام و ضعف نظم حقوقی در قوانین ومقررات مربوط به کنترل و هدایت

3.8

0.8

توسعه شهری
عدم شفافیت در تصمیم گیری و تصمیم سازی

4.1

1.4

چندپارچگی در مدیریت و تصمیم گیری در درون شهرداری ها

3.9

1.1

مقاومت دربرابر تغییر و دگرگونی سازمانی

4.3

1.18

میل پایین به پذیرش روش و ایده های نو در نظام اداره مناطق مختلف شهری

4.4

1.25

تکیه بر پروژه محوری به جای توسعه محوری

3.9

1.2

غلبه عملکرد خدمات رسانی بر عملکردهای حکمروایی و مدیریتی

4.5

1.22

منابع درآمدی ناپایدار و رانتی برای تأمین خدمات شهری

4.1

1.4

ضعف در استخدام نیروهای متخصص

3.8

0.8

عدم وجود ارتباط مناسب نهادهای محلی (شهرداری و شوراها) با سطوح منطقه ای و

4.4

1.25

ملی تصمیم گیری
پیچیدگی و تنوع مقیاس تصمیم گیری در عرصه مدیریت شهری

3.8

0.8

وجود ضعف قانونی در تعریف روشن از روابط و تعامل فیمابین نهادها

4.2

1.14

عدم شفافیت بودجه و هزینه شهرداری

3.2

0.4

عدم شفافیت تصویب و واگذاری طرح ها

3.8

0.8

سطح تخصص پایین و عدم بهره گیری از هر تخصص در پست مناسب خود

3.8

0.8

نتایج میانگین اثرگ ذاری و شاخص اجماع نخبگان نشان می دهد که بیشترین اجماع در مورد " نگرش بخشی و
فقدان نگرش سیستمی به اداره شهرهای کشور" با اجماع  1.43می باشد .پس از آن مکانیزم های ضعیف مشارکت
عمو می در تصمیم گیری و اجرا و عدم تناسب اختیارات و مسئولیت های شهرداری با اجماع  1.38می باشند .آنچه
از نتایج اولیه مشخص است غلبه رویکردی باال به پایین در اجرای تصمیمات است که راه را بر هرگونه نوگرایی و
اجرای صحیح برنامه ها می بندد .نوعی سیاست زدگی شتابان و رو به تزاید که مانع آگاهی بخشی به بازیگران اصلی
عرصه شهری یعنی شهروندان شده و میزان مشارکت و دخیل نمودن آنها را در پایین ترین سطح خود نگه می دارد
که این موضوع کامال با روح قوانین حاکم بر اداره کشور در تضاد است .تا این مرحله اهمیت هر کدام از موانع
بصورت جداگان ه و بر اساس قضاوت خبرگان در مورد اثر گذاری انها بر اجرای حکمروایی شهری در کشور مورد
بررسی قرار گرفته است لیکن این موانع بصورت مستقل عمل نمی کنند و تغییر و تحول در هرکدام سایر موانع را
تحت تاثیر قرار می دهد .در بخش بعدی نتایج تحلیل ساختاری و چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری موانع بر همدیگر
آورده شده است .این نتایج مشخص می کند با تغییر و اصال ح کدام موانع سایر موانع بیشترین تغیرات را بدنبال
خواهند داشت و کدام اصالحات در حکمروایی شهری کشور می تواند پیامدهای بیشتری برای آینده سیستم و در
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نهایت در بهبود حکمروایی را داشته باشد .در جدول شماره  5درصد سهم هر کدام از موانع از مجموع اثرگذاری و
اثر پذیری نشان داده شده است .همانطور که مشاهد می شود  13عامل ذکر شده بیش از  50درصد از اثرگذاری
مستقیم و غیر مستقیم در کل سیستم را به خود اختصاص داده اند.
جدول  .13سهم مهمترین موانع در اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر کل سیستم (درصد)
رتبه
1
2

عنوان عامل
عدم همگرایی بین بخش های
مختلف مدیریت شهری کشور
نگرش بخشی و فقدان نگرش
سیستمی به اداره شهرهای کشور

اثرگذاری
مستقیم
5.18
5.1

عدم انسجام و ضعف نظم
3

حقوقی در قوانین ومقررات
مربوط به کنترل و هدایت توسعه

4

تصمیم گیری در درون شهرداری

عدم همگرایی بین بخش های
مختلف مدیریت شهری کشور
نگرش بخشی و فقدان نگرش
سیستمی به اداره شهرهای کشور

مستقیم
5.13
5.05

عدم انسجام و ضعف نظم حقوقی
4.93

در قوانین ومقررات مربوط به

4.84

کنترل و هدایت توسعه شهری

شهری
چندپارچگی در مدیریت و

عنوان عامل

اثرگذاری غیر

4.57

چندپارچگی در مدیریت و
تصمیم گیری در درون شهرداری

4.43

بی توجهی مدیریت شهری به
5

ساختار امری و باال به پایین

4.45

سازمان های مردم نهاد (منشور

4.17

حقوق شهروندی)
غلبه قدرت نهادهای حکومتی و
6

دولتی بر نهادهای مردمی و

4.34

ساختار امری و باال به پایین

4.17

ذینفعان
بی توجهی مدیریت شهری به
7

سازمان های مردم نهاد (منشور

فقدان نظام مدیریتی مستقل و
4.26

حقوق شهروندی)
8

سیاست زدگی شورا و مدیریت
شهری

شهری
عدم آگاهی مردم از جایگاه
3.87

9

3.84

شهری
10

عدم آگاهی مردم از جایگاه
قانونی و حقوقی خود در

قانونی و حقوقی خود در

3.78

مدیریت شهری

فقدان نظام مدیریتی مستقل و
متمایز برای مدیریت مناطق

متمایز برای مدیریت مناطق

4.13

3.76

بخشی نگری و فقدان نگرش
سیستمی به اداره مناطق شهری
سیاست زدگی شورا و مدیریت
شهری

3.66

3.57

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال هجدهم ،شماره  ،69بهار 1400

119

مدیریت شهری
پیچیدگی ساز و کارهای قانونی-
11

12

13

نهادی برای مشارکت و همکاری

پیچیدگی ساز و کارهای قانونی-
3.67

نهادی برای مشارکت و همکاری

بخش خصوصی

بخش خصوصی

تعدد قوانین و مقررات در

تعدد قوانین و مقررات در

مدیریت شهری (توسعه خارج از

3.66

مدیریت شهری (توسعه خارج از

چارچوب)

چارچوب)

میل پایین به پذیرش روش و

میل پایین به پذیرش روش و ایده

ایده های نو در نظام اداره مناطق

3.65

مختلف شهری کشور
جمع

های نو در نظام اداره مناطق

3.56

3.55

3.54

مختلف شهری کشور
51.03

جمع

51.14

همانطور که مشخص شد عدم همگرایی بین بخشهای مختلف مدیریت شهری کشور اثرگذارترین و اثرپذیرترین
عامل می باشد .پس از این عامل پرتوان به ترتیب نگرش بخشی و فقدان نگرش سیستمی به اداره شهرهای کشور و
عدم انسجام و ضعف نظم حقوقی در قوانین ومقررات مربوط به کنترل و هدایت توسعه شهری قرار دارند .همانطور
که مشخص است سطوح تصمیم گیری و عوامل مرتبط با آن مهم ترین عوامل اثرگذار و اثر پذیر می باشند .آنچه
مشخص است ضرورت توجه نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز به این موارد است .زیرا تغیرات بنیادین از دل این
تصمیمات در سطح کالن و سپس سطوح پایین تر در کشور ما تعیین می شوند که این خود گویای نگرش باال به
پایین به مدیریت شهری کشور دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادات
امروزه شهرها با توجه به مسائل و چالش های عدیده ای که با آن مواجه اند ،نیازمند توجه اصولی و ریشه ای
بمنظور رفع این مشکالت می باشند .شهر و چالش هایش همواره چند بعدی بوده و توجه به این ابعاد در راستای
رفع مشکالت ضروری می باشد .در همین راستا همواره متخصصان سعی کرده اند با ارائه الگوها و تئور هایی در
زمینه رفع مشکالت شهر ،گامی به جلو بر دارند .اما نکته اساسی این است که می بایست با دیدی ساختارگرایانه به
موضوع نگریست و در نظر داشت که این الگوها در چه شرایطی و با چه خصوصیاتی مطرح گشته و با توجه به
خصوصیات سرزمینی کشورمان آیا قابلیت اجرا و موفقیت را دارا هستند یا خیر .در همین راستا تحقیق حاظر سعی
در بررسی این موضوع مهم داشت که آیا الگوهای مطرح شده در برنامه ریزی شهری جهان که هرکدام موافقان و
مخال فان خود را دارد و هرکدامشان در نقاط مختلفی اجرایی شده اند و نتایج متفاوتی هم داشته اند ،آیا با شرایط
کشورمان سازگاری دارند یا خیر .بدین منظور پس از مشورت با متخصصان و اساتید امر و تعیین معیارهای الزم
برای بررسی موضوع ،با استفاده از مدل  ELECTREسعی در یافتن جواب شد تا مشخص گردد کدام الگو
سازگاری بیشتری با شرایط کشورمان دارد و نتایج نشان می دهد الگوی حکمروایی شهری باالترین سازگاری را با
شرایط شهر گرمدره دارد .این موضوع را می توان در ماهیت این الگو جست و جو کرد .زیرا الگوی حکمروایی
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شهری ضمن اینکه از گسترش غیر منطقی شهر جلوگیری می کند ،از زمین های موجود و بافت ساخته شده نهایت
بهره را می برد که هزینه کمتری را هم ایجاد می کند  .الگوی حکمروایی شهری با توجه به تاکید به نقش شهروندان
بعنوان بازیگران اصلی شهر و فروریختن دیوارهای حائل میان مدیریت شهر و شهروندان یک امر ضروری نیز برای
مدیریت فعلی شهرهای ما می باشد .زیرا حل مشکالت متعدد شهرهای ما بدون ورود شهروندان میسر نمی باشد.
پس از الگوی حکمروایی شهری  ،در رتبه دوم شهر اکولوژیک قرار دارد .شهر اکولوژیک نیز با توجه به آنکه در
ماهیت خود سعی در بهبود آنچه هست دارد می تواند با بسیای از شرایط سرزمینی کشورمان هماهنگی داشته باشد.
با توجه به مشکالت عدیده ای که شهرهای ما از بعد زیست محیطی با آن دست به گریبان هستند ،می توان از
الگوی شهر اکولوژیک البته با بومی سازی و متناسب ساختن آن با شرایط اقلیمی و سرزمینی خودمان بهره فراوان
بریم .در رتبه سوم و چهارم ،الگوی شهر هوشمند و شهر خالق قرار دارند .نکته بسیار مهم در این نتیجه گیری
توجه به الگوها با توجه به داشته هایمان و انچه می توان ایجاد کنیم می باشد .امروزه شاهد توجه حداکثری به
الگوی رشد هوشمند هستیم که البته در بسیاری از ابعاد می تواند مؤثر نیز افتد ،اما نکته حائز اهمیت آن است که ما
قبل از هر تصمیم گیری این موضوع مهم را بدانیم که این الگوها در چه شرایطی و با چه زمینه هایی مطرح شده اند
و آیا کشور ما به عنوان یک کشور رو به توسعه می تواند ظرفیت های الزم و زیرساخت های فراوان این الگوها را
فراهم سازد یا خیر؟ و همچنین فرهنگ سرزمین ما اجازه اجرای چنین الگوهایی را می دهد؟
الگویی همچون رشد پراکنده نیز با پایین ترین امتیاز در جای آخر قرار می گیرد که نشان از عدم سازگاری کامل این
الگو با کشورمان دارد .زیرا این الگو دارای روح سرمایه دارانه است و موتور محرکه آن سرمایه است که از جهات
مختلف با شرایط کشورمان در تضاد می باشد .با توجه به هزینه های فراوان اقتصادی این الگو و همچنین مشکالت
زیست محیطی فراوانی که بر جای می گذارد ،این الگو دارای پایین ترین میزان سازگاری با شرایط کشورمان است.
در همین راستا و با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی ارائه می شود .مطمئنا مطالعات قابلیت سنجی در این
زمینه بسیار کم صورت گرفته و این موضوع بسیار مهم نیازمند همت متخصصان امر است که قبل از تصمیم برای
اجرای این الگوهای وارداتی ،این موضوع مهم را در نظر بگیرند که آیا می شود این الگوها را در ایران اجرا کرد یا
خیر .الگوهایی همچون رشد هوشمند شهری و شهر خالق نیازمند زیرساخت های فراوان و هماهنگی بسیار در
طرح های باالدستی است .حال با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشورمان و کمبودهای فراوان در عرصه
زیرساخت های الزم نمی توان به اجرای موفق این الگوها امیدوار بود .شرایط سیاسی کشورمان نیز در بسیاری از
مواقع اجازه اجرای چنین ال گوهایی را نمی دهد و در کنار این ها مهم ترین جزء یک شهر ،شهروندان ایرانی دارای
فرهنگی متفاوت با مبداء این الگوها هستند و بی شک این الگوهای نامبرده دارای تضاد فرهنگی اجتماعی است و
می تواند مشکالت بیشتری را نیز ایجاد کند .با توجه به موارد مطوجه می توان با افزایش مطالعات در این زمینه
بخصوص توسط نهاد های تصمیم گیر در کشور و به کارگیری متخصصان برنامه ریزی شهری ،ضمن حفظ سرمایه
مملکتف از هدررفت و صرف زمان فراوان برای اجرای طرح هایی که نمی توانند به رفع مشکالت موجود کمکی
کنند اقدام ورزید .در این راستا پیشنهاد می شود نهاد های تصمیم گیر مانند وزارت مسکن شهرسازی با ایجاد
کارگروه تخصصی در این زمینه بهره گیری از نظرات تمامی متخصصان در این راه قدم بردارد و نسبت به ایجاد یک
طرح باالدستی و هماهنگ کننده مبادرت ورزد تا مشخص شود چه طرح هایی و چه الگوهایی در چه نقاطی از
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کشور قاب لیت اجرا دارند و اصال آیا می توان از این الگوهای نوین اما وارداتی در کشور استفاده کرد یا خیر و با
تعیین معیارهای مشخص و استاندارد و مقایسه آن با سرانه و زیرساخت ها و محدودیت های نقاط مختلف کشورف
یک نقشه راه را ایجاد نماید.
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Feasibility Study of Implementing New Models of Urban Planning
with Emphasis on Urban Governance
)Case study: Garmadreh city, Alborz province)
Abstract
Cities around the world undoubtedly face issues that, while similar to the challenges of other
cities around the world, have fundamental differences. The present study tries to examine the
compatibility of these patterns with respect to the conditions of Iran by examining the most
important models proposed in the world urban planning (smart growth, creative city, urban
governance, scattered growth, ecological city). The present article is a practical approach in
terms of purpose and a descriptive-analytical method that after explaining the new patterns of
urban planning, using the opinion of experts and university professors to determine the
criteria of compatibility of these patterns with the situation in our country The criteria were
weighed and then by designing a questionnaire and using the ELECTRE model, an attempt
was made to rank the urban planning patterns in terms of compatibility. The results show that
the urban governance model with a score of 3 has the highest level of compatibility, followed
by the ecological city model with a score of 1. The pattern of creative city and scattered
growth are also in the lowest degree of adaptation to the conditions of the country. After that,
the most important obstacles to the implementation of urban governance in the country were
determined using the matrix method and brainstorming that the lack of convergence between
different parts of the country's urban management and attitude and lack of systemic attitude is
the most effective factor in the lack of proper implementation The pattern is compatible with
the territorial conditions of our country.

Keywords: Feasibility study, New patterns of urban planning, Urban governance, ELECTRE
model, Garmdareh City.

