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چالش ها و راهبردهای توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران
3

محمد علی رجایی ریزی ،1دکتر اصغرنظریان ،2دکتر رحیم سرور

1ـ دانش آموخته دکترای برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
2ـ استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
3ـ دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات و یادگار امام"ره"

چکیده
مناطق کالن شهری یکی از مهمترین پدیدههای نوظهور در چند دهه گذشته میباشد که الگوی
متفاوتی از شهرنشینی ،نظام اسکان ،اندازه شهر ،ساختار و سازمان فضایی را عرضه کرده است.
برآوردها نشان میدهد که مسائل و مشکالت موجود در منطقه کالن شهری تهران به ویژه
حوزه اسالم شهر ـ رباط کریم از جمله مانند توسعه بیبرنامه و سریع کانونهای جمعیتی،
تمرکز گروههای محروم و کم درآمد ،تشدید جدایی گروههای اجتماعی ،فقدان تنوع اجتماعی
و اقتصادی ،عدم انسجام و پویایی درونی ،افزایش فقر ،اسکان غیررسمی ،اشغال غیررسمی،
مشکالت سیاسی امنیتی ،کمبود زیرساختها و از همه مهمتر عدم و کمبود مشارکت مردم
در همه آمور از یکسو و چشماندازهای آیندهی این حوزه از سوی دیگر نشان میدهد که برای
نجات و رهایی از چالشها و تنگناهای موجود و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ،استفاده از
توسعهی اجتماع محور به عنوان یک رویکرد مورد توجه و ضرورتی مهم دارد .با توجه به
تحلیل هایی که از مدل ترکیبی  SWOT ANPو امتیازات بدست آمده در شرایط کنونی
برای توسعهی اجتماع محور درحوزه اسالمشهر -رباط کریم بر راهبردهای  SOتاکید میشود
و راهبردها به سمتی میل میکند تا بتوان با استفاده از مزایا ،پتانسیلها و فرصت هایی که از
محیط بیرونی بر ساختارهای برنامهای -اجرایی ،اجتماعی -فضایی و مدیریتی -نهادی حوزه
اسالمشهر -رباط کریم بر آن مترتب است و همچنین قوت های درونزا که در داخل این حوزه
و نیز ساختارهای سه گانه یاد شده وجود دارد؛ به نحو احسن استفاده نمود .باتکیه بر
راهبردهای تهاجمی می توان رویکرد اجتماع محور را در حوزه اسالمشهر -رباط کریم توسعه
داد.
کلیدواژه ها :توسعه ،اجتماع محور ،حوزه اسالمشهر ـ رباط کریم ،مدل .SWOT ANP

مقدمه
در ایران ،توسعه مراکز جمعیتی منطقه کالن شهری تهران ،نه به صورت یکنواخت ،بلکه در قالب مجموعه مراکزی
که میتوان نام حوزههای شهری را بر آنها نهاد ،رخ داده است .یکی از حوزههای  9گانه محدوده فعال منطقه کالن
شهری تهران ،حوزه اسالم شهر -رباط کریم با مساحت  03کیلومتری است که بعد از حوزه تهران و حوزه کرج
شهریار ،مهمترین حوزه در عناصر اصلی نظام شهری فعلی و آینده را تشکیل میدهد( .مجموعه شهری تهران،
 ،3030ص  )03برآوردها نشان میدهد با توجه به مسائل و مشکالت موجود در منطقه کالن شهری تهران به ویژه
حوزه اسالم شهر ـ رباط کریم و برای نجات و رهایی از چالشها و تنگناهای موجود و ارتقای کیفیت زندگی
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شهروندان ،استفاده از توسعهی اجتماع محور به عنوان یک رویکرد مورد توجه و ضرورتی مهم دارد (ایازی،3033 ،
ص  .)99توسعه اجتماع محور رویکردی است که میتواند راه کاری مناسب برای حل این مسئله باشد که در
سالهای اخیر نوعاً همه حوزهها و زمینههای توسعه را در نوردیده است و میتواند منطقه کالن شهری تهران به ویژه
در حوزه اسالم شهر -رباط کریم کاربرد داشته باشد .بر این اساس برای پایداری اجتماعی در منطقه کالن شهری
تهران و حوزههای آن رویکرد توسعهای اجتماع محور نه تنها سیاستها و سازو کارهای جدی برای کاهش فقر و
ارتقاء سطح زندگی محدوده تعریف و مورد اجرا گذاشته میشود ،بلکه سیاستهای پیشگیرانه نیز برای جلوگیری از
تولید و توزیع نابسامانیها داشتهباشد .بنابراین عبور از این وضعیت در وهله اول مربوط به شناخت تبعاتی است که
چنین الگویی از توسعه به بار آورد و تداوم این وضعیت با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی و افزایش مطالبات
اجتماعی بسیار پیچیده خواهد شد .بطوری که به عنوان جمعبندی ،پایین بودن سطح شاخصهای توسعه اجتماعی-
فرهنگی در کنار نامعادالت نهادی -مدیریتی و ضرورت ارائه یک برنامه راهبردی برای برون رفت از این وضعیت
مسئلهای است که در این تحقیق به دنبال طرح ،و حل آن خواهیم بود .مسئلهای که دارای ابعاد متنوع و متعدد
نظریهای و اجرایی میباشد که طبیعتاً امکان طرح آنها شاید اتفاق بیافتد ولی قطعاً امکان حل در یک یا چند مقاله
پیدا نخواهد کرد.
اهداف و اصول توسعه اجتماع محور
• ایجاد سازوکاری که به موجب آن فاصلهی اطّالعاتی که در اثر سیاستهای اجتماعی برنامه ریزان و ذینفعان به
وجود آمده است .حل این مسئله فرصتی را برای اجتماعات محلّی جهت مشارکت در آگاهی ،تصمیم سازی و
دخالت در مراحل مختلف برنامههای عمومی و توزیع خدمات به وجود میآورد.
• یک کاسه کردن منابع و سرمایهها برای پیشگامی در اجرای طرحهای ویژهای از قبیلِ کمک به شکل گیری و
ارتقای سرمایهی اجتماعی ،برنامههای ظرفیت سازی و آموزش مهارت ها.
• ارتقاء بخشی و افزایش ظرفیت اجتماع محلّی از طریق تشخیص نیازها و بر محور تقاضا از طریق عمل جمعی.
فرآیند مشارکتی منجر به ارتقای ظرفیت جهت ایجاد شبکههای اجتماعی و در نتیجه تشکیل سرمایهی اجتماعی
شده و در سرانجام کار وسیلهای برای عمل جمعی میشود .با بررسی ادبیات جهانی میتوان اصول چون توسعه
اجتماع رویکردی جامعه برای پرداختن به تمامی نیازهای اجتماع است؛ توانمندسازی افراد ،خانوادهها و اجتماعات
از پایین به باال که نتیجه مشارکت و آموزش گسترده اجتماع ،مشارکت و دسترسی به منابع ضروری؛ توسعه از
پایین به باال؛ عدالت اجتماعی ،برابری و حقوق بشر؛ مسئولیت پذیری و پاسخدهی؛ برابری و ضد تبعیض؛
انعطافپذیری؛ کار و یادگیری متقابل؛ جهانی و محلی اندیشیدن وسرانجام ،چند بعدی بودن :شامل توسعه
اجتماعی ،محیط زیستی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و معنوی .را برای توسعه اجتماع محور بر شمرد.
روش شناسی تحقیق
مقاله حاضر ،به علت کاربرد نتایج آن در حل مسائل و مشکالت موجود در مناطق کالنشهری دارای خصایص گذر
از غیر رسمی به حالت رسمی ،به لحاظ هدف از نوع کاربردی -توسعهای است .و از طرفی چون نتایج پژوهش
مسئولین را به شناخت بیشتر شرایط موجود و کمک به فرایند تصمیمگیری رهنمون مینماید ،و به منظور تحقق
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هدفهای مطرح شده در این پژوهش و پاسخ به سؤاالت پژوهشی ،به لحاظ روش و ماهیت از نوع تحقیقات
توصیفی  -تحلیلی است .به عبارت دیگر به منظور تحقق هدفهای مطرح شده در این پژوهش و پاسخ به سؤاالت
پژوهشی ،از طرح پیمایشی که از روشهای توصیفی میباشد ،استفاده شده است .همچنین در قالب رویکردهای بیان
شده ،روش برخورد با موضوع رساله حاضر بصورت ترکیب سه رویکرد یاد شده (ساختارگرایی ،فرآیندگرایی)
خواهد بود که ویژگیهای چون :بر پایه حل مسئله استوار است؛ از نگرش سیستمی در واکاوی و شناسایی عوامل
موثر بر توسعه اجتماع محور ،تبعیت مینماید؛ بر تداوم گذشتهی حال و آیندهی حال تکیه دارد؛ بر مؤلفههای
برنامهای -اجرایی ،عملکردی -نهادی و مدیریتی -اجتماعی در ترکیب فضای مناطق کالنشهری ،توجه دارد؛ ودارای
رویکرد اجتماع محوری در تغییر وضعیتهای تشخیص ،تحلیل و تعیین در فرایندهای تکامل و گذر از وجوه غیر
رسمی به رسمی می باشد .جامعه آماری پایه در تحقیق حاضر ،خبرگان ،متخصصین ،کارشناسان ،مدیران و مطلعین
محلی است که ضمن آشنایی با مبانی نظری و تئوریکی توسعه اجتماع محور دارای شناخت کافی از منطقه مورد
مطالعه و نیز ساختارهای مختلف برنامهای ـ اجرایی ،اجتماعی -فضایی و مدیریتی ـ نهادی حوزه اسالمشهرـ رباط
کریم باشند .قلمرو تحقیق نیز منطبق است با حوزه اسالمشهر -رباط کریم به عنوان بخشی از حوزه منطقه کالنشهری
تهران می باشد .نمونه تحقیق ،از بین جامعه آماری انتخاب شده در مجموع  303نفر شامل گروه های زیر مرتبط با
محورهای تحقیق و براساس شرایط حداقل حجم نمونه در مدل دلفی انتخاب شدند .از روش نمونه گیری گلوله
برفی در شناسایی و تکمیل پانلهای مختلف پژوهش استفاده گردید .به منظور دستیابی به پرسشنامهی پاسخگوی
مطالعات پژوهش و راست آزمایی عوامل درون زا و برون زا در توسعه اجتماع محوری ،ابتداً یک پیش آزمون انجام
میشود بدین منظور یک پرسشنامه مقدماتی تهیه گردیده که به صورت گلوله برفی بین اساتید و مدیران شهری
منطقه و مطلعین محلی مربوط به حوزه اسالمشهر -رباط کر یم توزیع شده و در مرحله بعدی با آنالیز مشکالت در
دستیابی به اطالعات مورد انتظار ،پرسشنامهای با سواالت ترکیبی که سواالت بسته طیفی را شامل میگردد طراحی
شده و در میان جامعه آماری مورد نظر توزیع میگردد.
جدول شماره  :3نمونه آماری پژوهش
پانلهای مربوط به خبرگان ،صاحبنظران ،متخصصین ،مدیران و مطلعین محلی
اساتید و دانشجویان گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری

تعداد نمونهها
03

اساتید و دانشجویان گروه شهرسازی

03

اساتید و دانشجویان گروه علوم اجتماعی

03

اساتید و دانشجویان مربوط به توسعه منطقهای

03

مدیران و متخصصین ذی ربط

03

مطلعین محلی در منطقه اسالمشهر و رباط کریم (شورا و)...

03

مجموع

303

روش و ابزار گردآوری دادهها مبتنی برحوزه اسنادی -کتابخانهای و در این حوزه از روش ترکیبی با تکیه بر دادههای
متنی و آماری به گردآوری اطالعات مبادرت می گردد .و حوزه میدانی که مطالعات و گردآوری اطالعات در این
حوزه با مراجعه به منطقة مورد مطالعه بر پایه فنون پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده انجام شده است .نرمافزارهایی چون
SPSS؛ Excel؛ برنامه نرم افزار ( Super Decisionsجهت تسهیل در فرآیند تحلیل شبکهای  )ANPبرنامة
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نرمافزار برنامه نویسی  MATLABدر تأمین روایی پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش ،روایی محتوا
مدنظر است.؛ در موقع تدوین پرسشنامه و طرح سواالت ،سعی شده که عوامل درونزا و برونزای توسعه اجتماع
محور در حوزه اسالمشهر -رباط کریم مدنظر قرار گرفته و بر آن اساس ،سؤاالت طرح شوند .لذاپس از روایی اولیه
در طی مراحل دلفی و اعمال نظر صاحبنظران در فرآیند استخراج و شناسایی عوامل درونی و بیرونی ،پژوهشگر در
مرحله نهایی با استفاده از نظرات چند نفر از متخصصان و به ویژه نظرات ارزشمند استاد راهنما و مشاور ،در
خصوص مطلوب بودن وضعیت روایی محتوایی پرسشنامهها ،اطمینان حاصل کرده است در برآورد پایایی پرسشنامة
تحقی ق حاضر از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و میزان آن در پرسشنامههای مربوط به ساختارهای
برنامهای -اجرایی ،اجتماعی -فضایی و مدیریتی -نهادی با استفاده از نرم افزار  SPSSبه شرح ذیل بدست آمده
است طبق قاعده تجربی ،آلفا دست کم باید  3/03باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی بهشمار آورد.
جدول شماره  :0محاسبه آلفای کرونباخ و میزان پایایی پرسشنامههای پژوهش
پرسشنامه مربوط به عوامل درونی و بیرونی

تعداد نمونه

تعداد سوال

ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

ساختار برنامهای -اجرایی

303

03

343.0

ساختار اجتماعی -فضایی

303

03

34033

ساختار مدیریتی -نهادی

303

03

34330

ساختارهای مختلف

متغییر های تحقیق
متغیرهای پژوهش حاضر شامل عوامل درونزا و برونزای موثر بر توسعه اجتماع محور در مناطق کالنشهری تهران-
حوزه اسالمشهر -رباط کریم می باشد که از طرق مختلف مانند استفاده از مطالعات اسنادی ،روش دلفی و
نظرسنجی از خبرگان ،متخصصین ،کارشناسان ،مدیران و مطلعین محلی در  0ساختار برنامهای ـ اجرایی ،اجتماعی-
فضایی و مدیریتی ـ نهادی تدوین گردیده اند.
جدول شماره  :0ساختار برنامهای ـ اجرایی توسعه اجتماع محور در مناطق کالنشهری تهران -حوزه اسالمشهر -رباط کریم
نقاط ضعف

نقاط قوت
 3ـ وجــود انــواع برنامــههــای راهبــردی و

 3ـ گسیختگی در فراینـد راهبـرد نویسـی تـا

توســعهای بــا محوریــت تحــر بخشــی بــه

فرصت ها
 3ـ طرح پارادایمهای جدید در بـاز اندیشـی در مبنـای

تهدیدها
 3ـ رویکرد برنامهها تمرکز گراست

اجرا در برنامههای توسعه شهری و منطقهای

نظری ـ محتوایی اجرایی طرح های توسعه شهری

 0ـ تاکید برروندهای سلب در طـرح هـای

اجتماعات

 0ـ ارتبـاط ضـعیف از فراینـدهای نـاظر بـر

 0ـ شکل گیری نهادها و ذی مـدخالن منفـرد و واقـف

توسعه شهری

 0ـ وجود برنامـههـای مصـوب بـرای توسـعه

نظارت برنامهها با درونـداد و برونـداد حـوزه

شدن نهادهای فرادستی بر ضرورت استفاده از آنها

 0ـ حرکت بطئی در اصالح رونـد اجـرا و

متقابل از ارتباط میزان موفقیت برنامههـای ان

محتوایی واندیشـه ای طـرح هـای توسـعه

اجتماع با رویکرد فقرزدایی

اجرا و سیاست گذاری

 0ـ در

 0ـ وجود نهادهای مدنی و مذهبی با ظرفیـت

 0ـ عدم هم پیوندی قوی بـین چشـم انـداز،

حوزه در تحقق پذیری برنامههـای سـطح منطقـه کـالن

باالی تصمیم سازی و برنامه سازی

مأموریت ،هدف ها ،راهبردهـا ،سیاسـت هـا،

شهری

 .ـ الزام طرح های توسعهای باال دست بـه

 .ـ وجود شوراها در سطح مختلف بـا نقـش

برنامهها ،طرح ها و پروژه ها با یکدیگر

 .ـ تسری سریع رویههای جدید برنامه اجرایی از سطح

همراستایی با طـرح هـای سلسـله مراتبـی

هدایت تصمیمات بین سطح پایین به باال و باال

شهری منطقهای

 .ـ حضور کمرنگ نهادهای مبتنی بر نیازها و

منطقه کالن شهری به سطح حوزه

سطوح پایین

به پایین

خواســتههــا و مطالبــات در پیگیــری و پیــاده

 5ـ وجود ارتباطات مناسب حوزهای ـ منطقهای با ملـی

 5ـ تاکید بر اجرا با نگـاه فـن سـاالری بـه

 5ـ مصوبات صریح در زمینه های برنامههـای

سازی شاخص های تحقق بخش توسعه

در جهت هم افزایی ظرفیت های سه سطح مذکور

جای بسیج اجتماعات محلی

اجرایی و راهبردی تهیه شـده بـرای منطقـه بـا

 5ـ روتین و روزمزه شدن حوزه های اجرا در

تاکید بر تقویت نگاه اجتماع محور و محله ای

کنار تغییر مرتب برنامهها و اولویت ها

(وقوف برنامه به سطح مطالبات جامعه)

منبع :محاسبات حاصل از مطالعات میدانی و اسنادی نگارنده گان3090،

07

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،سال یازدهم ،شماره  ،24تابستان 3131

جدول شماره  :.ساختار اجتماعی ـ فضایی توسعه اجتماع محور در مناطق کالنشهری تهران -حوزه اسالمشهر -رباط کریم
نقاط ضعف

نقاط قوت

تهدیدها

فرصت ها

 3ـ استقرار بیشترین کانون های فعالیـت و جمعیـت در

 3ـ ناهمگنی در شاخص هـای اجتمـاعی

 3ـ وجود فضاهای با پتانسیل باال جهت تحـر

 3ـ اولویت فضاهای برتـر و فرادسـت

این حوزه از منطقه کالن شهری تهـران (مهـم بـودن در

در سطح حوزه

بخشی به فضاهای رشد و توسعه هماهنگ

نسبت به فضاهای حاشیهای در سـطح

وزنه نظام تخصیص)

 0ـ ساختارهای مکرر فضـایی از محـالت

 0ـ تالش پارادایمهـای جدیـد مـدیریت فضـا و

منطقه شهری

 0ـ استقرار حدود یک میلیون و دویست هزار در سطح

فرو دست گرفته تا توسعه یافته

اجتماع بر در ارتباط متقابل این دو

 0ـ نفوذ حـوزههـای قـدرت در نظـام

حوزه بـا سـطح مطالبـات بـاال جهـت نقـش آفرینـی و

 0ـ بسترهای نامناسب در شـاخص هـای

 0ـ حضور نسبتاً پر رنگ مطالبـات اجتمـاعی در

تخصیص به نفع سلسه مراتـب بـاالی

خواهان توسعه

محر توسعه اجتماعی ـ فرهنگی

هدایت تصمیمات نهادی و نحوه اولویـت بنـدی

فضا و اجتماع

 0ـ پنانسیل باال باالی جمعیت پـذیری و رشـد طبیعـی

 .ـ آسیب پذیری اغلب فضاهاست شامل

فضاها جهت تخصیص منابع

 0ـ وجــود رابطــه یــک طرفــه در

جمعیت ( )3.3.برآورد روی  0میلیون نفر است

بافت های فرسوده ـ روستایی و حاشیهای

 .ـ قرارگیری این حوزه در پهنه حـریم پایتخـت

ســاختارهای اجتمــاعی (الگــوگیری و

 .ـ امکان بهره گیری از سرانههـای متعـادل بـه واسـطه

با تراکم های باال

و برخورداری از طـرح راهبـردی سـاختاری کـه

متابعت از تهران)

ظرفیت فضا از رهگـذار سـاماندهی صـنایع ،تجمیـع و

 5ـ اولویت موضوعات معیشت نسبت بـه

تاکیــد اص ـالً بــر بکــارگیری مشــارکت عمــومی

 .ـ فعال بودن ساختارهای جـداگزینی

بکارگیری فضاهای مقرر

موضوعات توسعه ایـی پایـدار فضـایی ـ

مخصــوص در توســعه ســاختارهای فضــایی و

فضایی ـ اجتماعی

 5ـ وجود جریـان و حرکـت پـیش رونـده در هـدایت

اجتماعی

اجتماعی می باشد.

 5ـــ عــدم همــاهنگی کامــل بــین

فکری و سلیقه هـای فرهنگـی و مطالبـات اجتمـاعی از

 5ـ حرکت ملموس در فرایندهای نوسازی فضـا

برنامه های با ماهیت فضایی ـ اجتماعی

رهگـذر زیــر بافـت هــای ارتبـاطی -فضــایی مبتـی بــر

و ساختار اجتماعی ـ فرهنگی حوزه

با یکدیگر

مقتضیات عصر فرامدرنسیم

منبع :محاسبات حاصل از مطالعات میدانی و اسنادی نگارنده گان3090،
جدول شماره  :5ساختارمدیریتی ـ نهادی توسعه اجتماع محور در مناطق کالنشهری تهران -حوزه اسالمشهر -رباط کریم
نقاط ضعف

نقاط قوت

 3ـ عدم شکل گیری مـدیریت یکاارچـه در سـطح

 3ـ شــاخص هــای مناســب فرهنگــی و

فرصت ها
 3ـ وجود منشورهای قانونی مشارکت و نهادسازی

تهدیدها
 3ـ ســاختارهای تمرکــز گــرا در نظــام

اجتماعی منطقه

حوزه

در عرصههای مختلف

مدیریت فضا

 0ـ سرعت مناسـب در گـذر از فراینـد غیـر

 0ـ نهادینه نشدن پارادایمهای نـوین مـدیریت فضـا

 0ـ وجود نهادهای مدنی فعال در سطح منطقه

 0ـ گرایش به تصمیم گیری صرف بـدون

رسمی به رسمی

نزد مدیریت های منطقه

 0ـ شکل گیری گفتمان توسعه اجتمـاع محـور در

بسترسازی و فعالسازی زمینه های تقویت

 0ـ ظهور قشر نوگرا به واسطهی رفتـار هـرم

 .ـ ضــعف شــبکه ســازی در نظــام اطالعــات و

سطوح مختلف مدیریت جهت رسیدن بـه چگـالی

تصمیم سازی

جمعیتی با تمایالت مناسب برای مشارکت و

ارتباطات بین ذی مدخالن مدیریت

الزم برای اثر بخشی

 0ـ بســترهای نــه چنــدان کارآمــد بــرای

حضور

 .ـ ضــعف در ســاختارهای مــدیریتی در راســتای

 .ـ بسترهای مناسب در شـاخص هـای منطقـه ـ

نهادسازی

 .ـ پــی بــردن بــه ضــرورت همگرایــی در

ظرفیت بخشی و هم افزایی از بسترهای اجتماعـات

شهری برای تحر بخشی به توسعه اجتماع محور

 .ـ عــدم یکاــارچگی و پیوســتگی بــین

نهادهای مختلف منطقه جهت توسـعه مبتنـی

محلی

 5ـ تاکیـد نهادهـا و سـازمانهای فرادسـت جهـت

ساختارهای سلسله مراتبی سـطح بـاال تـا

بر اجتماعات محلی

 5ـ گران جان شـدن رویـه هـای بـاال بـه پـایین در

توانمندسازی و تسهیل گـری در آمـور نهـاد هـا و

محلی مدیریت

 5ـ وجود نهادهای اجتماعی ـ مدنی و محله

اقدامات مدیریتی

اجتماعات مدنی

 5ـ تعدد و تکثر و بعضاً واگرایی بـین ذی

ای و کنار برنامههای با ماهیت تحر

مدخالن حوزههای اجتماعی اثـر گـذار در

بخشی

توسعه

به توسعه محلی و تقویت زمینه های تصـمیم
سازی

منبع :محاسبات حاصل از مطالعات میدانی و اسنادی نگارنده گان3090،

روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای اندازه گیری میزان تاثیرگذاری عوامل شناسایی شده درونی و بیرونی موثر در توسعه اجتماع محور حوزه
اسالمشهر -رباط کریم از طیف لیکرت گرایش های به دست آمده مورد سنجش و امتیازدهی ودر یک سطح ترتیبی
بررسی می شوند.
ساس در سطحِ تحلیل ،جهت دستیابی به ارزیابی یافتهها با استفاده از طیف لیکرت گرایشهای بـه دسـت آمـده
مورد سنجه قرار گرفته و امتیازدهی شده و دادهها به صورت کمی مورد بررسی قرار میگیرند.
برای دستیابی بدین منظور  5عدد بدین شرح لحاظ میگردد بسیارزیاد =  ،5زیاد=  ،.متوسـط =  ،0کـم =  0و بسـیار
کم=  .3همچنین ،یافتههای حاصل از سطحِ شناخت بر پایه تکنیک سوات در خصوص عوامل مـؤثر بـر شـکلدهـی
توسعه اجتماع محور درمناطق کالنشهری تهـران (حـوزه اسالمشـهر-ربـاط کـریم) ،فرصـتهـا /تهدیـدات بیرونـی
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چالش ها و راهبردهای توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران

(فضاهای فراگیر و بالفصل) ،نقاط ضعف /قوت درونی نمونهها مورد ارزیابی قرار گرفـت .تکنیـک سـوات ،ابـزاری
برای شناخت تهدیـدها ( )Threatsو فرصـتهـای ( )Opportunitiesموجـود در محـیط خـارجی و بازشناسـی
ضعفها ( )Weaknessesوقوتهای داخلی ( )Strengthآن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبردهـا بـرای
مدیریت کنترل آن سیستم است .از طریق این مدل ،یک استراتژی مناسب ،قـوت هـا و فرصـت هـا را بـه حـداکثر و
ضعف ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند .همچنین جهت استفاده از تکنیک فرایند تحلیـل شـبکه ()ANP
ودر نتیجه اولویتبندی معیارهای اثرگذار در پیاده سازی الگوی الگوی توسعه اجتماع محـوراز پرسشـنامه مقایسـات
زوجی استفاده شد .در این مطالعه از نرم افزار  Super Decisionو اکسل و نیز  MATLABاستفاده شده اسـت.
مدل فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPیکی از مدلهای تصمیم گیری می باشد .همه این مدلها با این هـدف طراحـی
می شوند که بتوانند با بررسی معیارها و شاخصهای مختلف ،ضمن امتیازدهی به گزینههـا ،بهتـرین گزینـه را از بـین
گزینههای مختلف پیش رو امتیازدهی و انتخاب نمایند .مراحلی که در مدل تحلیل شبکه انجـام مـی شـود کـه خـود
شامل چهار مرحله اصلی می باشد:
 تعیین معیارها و شاخص های استاندارد برای موضوع مورد مطالعه و دسته بندی به عنوان عناصر و خوشهها یاگزینهها (نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدها)  -تعیین روابط و ارتباطات بین عناصر و خوشهها و گزینهها از
طریق روش های تعیین ارتباط از جمله دیماتل و نظر کارشناسان -مقایسات زوجی بین عناصر و خوشهها برای
تعیین ضریب اولیه عناصر و گزینهها از طریق پرسشنامه از کارشناسان و محاسبه نتایج هر ماتریس از طریق مدلهایی
مانند کاپلند انجام می شود -.تشکیل ابرماتریس و تعیین ضریب نهایی عناصر و گزینهها و اولویت بندی راهبردها

شکل شماره  :3مدل مفهومی فرایند مدیریت اجتماع محور در حوزه اسالم شهر – رباط کریم
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د ر مطالعات منطقه شهری تهران ،محدوده سراسری استان تهران به  9حوزه تقسیم شده است .حوزه مهمی چون
محور جاده ساوه (اسالمشهر و رباط کریم) در واقع یکی از حوزه نفوذ سیاسی  -اجتماعی و شهرنشینی ،محور یاد
شده است .که بعنوان یک ی از نقاط جذب خیل مهاجران در حاشیه جنوبی کالن شهر تهران می باشد .براساس
تقسیمات اداری ـ سیاسی و شهری منطقه شهری کالن شهر تهران به زیرمجموعههایی تحت عنوان حوزه شهری
تقسیم می گردد .حوزه شهری اسالمشهرـ رباط کریم در جنوب غربی کالن شهر تهران و در امتداد و حاشیه محور
جاده ساوه شکل دهنده اصلی این حوزه شهری است .در حوزه شهری اسالم شهر ـ رباط کریم شهر های مهمی
چون اسالم شهر ،رباط کریم ،نسیم شهر ،گلستان و روستاهای زیادی وجود دارد .حوزه شهری اسالمشهر -رباط
کریم بعد از حوزه شهری کرج – شهریار بزرگترین حوزه شهری مجموعه شهری بشمار می آید .این رتبه هم از نظر
میزان جمعیت و هم به لحاظ وسعت می باشد( .شکل شماره )3

شکل شماره  :0موقعیت حوزه اسالم شهر – رباط کریم در منطقه کالنشهری تهران (ترسیم :نگارندگان)

یافتههای تحقیق
ارزیابی محیط بیرونی و عوامل برونزا
ارزیابی محیط بیرونی ودرونی باعث می شوند که مدیران ،تصمیم گیران و برنامه ریزان در همان مراحل قضاوت،
عوامل چهارگانه (نقاط ضعف ،قوت  ،فرصت وتهدید) را در فرایند تدوین اهداف و راهبردها به کار گیرند .در فرآیند
مدل سوات و طیف لیکرت امتیاز دهی به عوامل ،برای تعیین دقیق تر وزن به عوامل داخلی و بیرونی در امر توسعه
اجتماع محور حوزه اسالم شهر -رباط کریم منطقه کالن شهر تهران ،اقدام به تشکیل ساختار درختی مدل تحلیل
سلسله مراتبی تحقیق ،مقایسات زوجی و ارتباط شبکهای و محاسبات اهمیت هر عامل را بر اساس مدل  ANPو از
طریق نرم افزار سوپردسیشن و محیط برنامه نویسی متلب ( )MATLABگردید .تا تاثیر گذاری و تاثیرپذیری
هریک از عوامل را با توجه به هدف نهایی پژوهش تعیین کند( .شکل شماره )0
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منبع :نتایج حاصل از مطالعات میدانی و اسنادی نگارنده گان1333،

شکل شماره  :0ساختار درختی مدل تحلیل سلسله مراتبی برنامه ریزی و مدیریت توسعه اجتماع محور منطقهی کالنشهری کالن شهر
تهران در حوزه اسالمشهر – رباط کریم

عوامل بیرونی و برونزای تاثیرگذار بر ارزیابی ،برنامه ریزی و مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور منطقه
کالنشهر تهران در حوزه اسالمشهر -رباط کریم با رویکرد سیستمی ،طی پنج گام با استفاده از ماتریس ارزیابی محیط
بیرونی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 -3گام اول) تعیین عوامل بیرونی (اتتخاب  03عوامل فرصت ساز برای توسعه اجتماع محور و عوامل تهدید کننده
توسعه اجتماع محور) منطقهی کالنشهر تهران در حوزه اسالمشهر -رباط کریم
 -0گام دو) تعیین میزان اهمیت عوامل درونزا و برونزا (در این گام عوامل فهرست شده در ماتریس عوامل بیرونی
سوات و بر مبنای اهمیت نسبی ـ که مبتنی بر مدل  SWOT- ANPاست ـ هر یک عوامل شناسایی شده و بر
اساس طیف لیکرت وزن دهی ـ ضریب ـ داده می شود .و ساس ،مقایسات زوجی و تحلیل شبکهای هر یک عوامل
با ساختار های  0گانه محاسبه و وارد ماتریس عوامل خارجی می شود.
به منظور تعیین اوزان عوامل مربوط به ساختار اجتماعی -فضایی نیز پس از طی مراحل مربوط به تعیین عوامل
درونزا و برونزای موثر برتوسعه ساختار اجتماعی -فضایی و ساختاراجتماعی -فضایی و ساختار مدیریتی ـ نهادی
براساس ساختار شبکهای ،تعیین وجود روابط بین خوشهها ،عناصر و گزینهها از طریق روش دیماتل و همچنین
مقایسه زوجی بین عناصر و خوشهها و گزینهها از طریق پرسشنامه از کارشناسان و محاسبه نتایج هر ماتریس از
طریق مدلهایی مانند کاپلند ،خروجی مدل تحلیل شبکهای از طریق محاسبه ابر ماتریس حدی مربوط به عوامل
ساختارهای سه گانه در محیط سوپر دسیشن را میتوان در جداول شمارههای  9،0و  3مشاهده نمود.
جدول شماره  :9محاسبه امتیاز نهایی عوامل مربوط به عوامل درون زا و برون زای ساختار برنامهای -اجرایی
عوامل

)ANPامتیاز (

رتبه

عوامل

)ANPامتیاز (

رتبه

S1

343509

0

O1

34309

9

S2

343053

35

O2

34399

39

S3

34330.

9

O3

34399

30

S4

343035

03

O4

3439.

33

S5

343095

5

O5

34339

30

W1

343509

0

T1

343.0

.

W2

343339

30

T2

34300

3.

W3

343900

33

T3

34303

0

W4

343395

3

T4

34393

39

W5

3439.3

33

T5

34355

3

منبع :محاسبات نگارنده گان3090 ،
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جدول شماره  :0محاسبه امتیاز نهایی عوامل مربوط به عوامل درون زا و برونزای ساختار اجتماعی -فضایی
عوامل

)ANPامتیاز (

رتبه

عوامل

)ANPامتیاز (

رتبه

S1

343333

30

O1

343900

33

S2

343.00

33

O2

343009

5

S3

343003

03

O3

343993

35

S4

343909

39

O4

343530

30

S5

34333.

33

O5

3430.5

39

W1

343053

9

T1

343.00

.

W2

3430.0

3.

T2

34300.

0

W3

343390

3

T3

343390

0

W4

343333

3

T4

34330.

9

W5

343900

0

T5

343335

30

منبع :محاسبات نگارندهگان3090 ،

جدول شماره  :3محاسبه امتیاز نهایی عوامل مربوط به عوامل درون زا و برونزای ساختار مدیریتی ـ نهادی
عوامل

)ANPامتیاز (

رتبه

عوامل

)ANPامتیاز (

رتبه

S1

343903

30

O1

343030

39

S2

343300

3.

O2

343050

03

S3

343539

33

O3

343950

30

S4

343333

9

O4

343053

35

S5

343903

30

O5

343393

33

W1

343009

.

T1

343939

3

W2

343300

0

T2

343090

5

W3

343050

39

T3

343599

0

W4

343055

9

T4

343993

33

W5

343303

3

T5

343599

0

منبع :محاسبات نگارنده گان3090 ،

 -0گام سوم) تعیین رتبه عوامل بیرونی
 -.گام چهارم) تعیین نمره نهایی
 -5گام پنجم) ارزیابی عوامل بیرونی (بر اساس محاسبات انجام شده و خروجی منتج شده از مطالعات میدانی و
اسنادی ،مجموع نمره های نهایی عوامل بیرونی برای برنامه ریزی و مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور
منطقهی کالنشهر تهران درحوزه اسالمشهر -رباط کریم محاسبه گردید ..نمره باالتر از  5/0یک واکنش عالی برای
استفاده از فرصت ها و کاهش تهدیدات است .و نمره پاببن تر از  5/0یعنی نتوانسته است از فرصت ها بهره برداری
و یا از تهدیدها دور شوند (جداول شماره  33 ،9و .)33
جدول شماره  :9ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی حاکم بر مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران درحوزه
اسالمشهر -رباط کریم؛ ساختار برنامهای -ا جرایی
عوامل

ردیف

امتیاز وزنی

رتبه

امتیاز نهایی

عامل

فرصت
تهدید

1

طرح پارادایمهای جدید دربازاندیشی درمبانی نظری-محتوایی طرحهای توسعه شهری

92123

3233

92513

2

شکل گیری نهادهاوذی مدخالن متعددوواقف شدن نهادهای فرادستی برضرورت استفاده ازآنها

929.3

3235

922.3

3

درک متقابل از ارتباط میزان موفقیت برنامههای حوزه درتحقق پذیری برنامههای سطح منطقه کالن شهری

929.3

3235

922.3

4

تسری تدریجی رویههای جدید برنامه اجرایی از سطح منطقه کالن شهری به سطح حوزه

92934

3235

923.2

5

وجود ارتباطات مناسب حوزهای ـ منطقهای باسطح ملی درجهت هم افزایی ظرفیت های سه سطح مذکور

9293.

323

92335

.

رویکرد برنامهها تمرکز گراست

92142

323

92549

.

تاکید برروندهای سلب در طرح های توسعه شهری

929..

323

92233

3

حرکت بطئی در اصالح روند اجرا و محتوایی واندیشه ای طرح های توسعه شهری منطقهای

92129

32.

92432

3

الزام طرح های توسعهای باال دست به همراستایی با طرح های سلسله مراتبی سطوح پایین

929.9

323

92223

19

تاکیدبراجرا بانگاه فن ساالری به جای بسیج اجتماعات محلی

92155

4

92.29

1

منبع :محاسبات حاصل از مطالعات میدانی و اسنادی نگارنده3090،

-

323.3

02

چالش ها و راهبردهای توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران

جدول شماره  :33ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی حاکم بر مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران
درحوزه اسالمشهر -رباط کریم؛ ساختاراجتماعی -فضایی

3

فعال بودن ساختارهای جداگزینی فضایی ـ اجتماعی

921934

323

92333

19

عدم هماهنگی کامل بین برنامههای با ماهیت فضایی ـ اجتماعی با یکدیگر
مجموع

929395

4

92322

1

-

32355

ردیف

عوامل

امتیاز وزنی

رتبه

929345
92143.
921.24
921932

323
4
4
323

92135
925.5
92.39
9242.

فرصت

4

تهدید

5
.
.
3

امتیاز

92951.

4

9229.

1
2
3

وجود فضاهای با پتانسیل باال جهت تحرک بخشی به فضاهای رشد و توسعه هماهنگ
تالش پارادایمهای جدید مدیریت فضا و اجتماع بر درک ارتباط متقابل این دو
حضور نسبتاً پر رنگ مطالبات اجتماعی در هدایت تصمیمات نهادی و نحوه اولویت بندی فضاها جهت تخصیص منابع
قرارگیری این حوزه در پهنه حریم پایتخت و برخورداری از طرح راهبردی ساختاری که تاکید بر بکارگیری مشارکت
عمومی خصوصی در توسعه ساختارهای فضایی و اجتماعی می باشد.
حرکت ملموس در فرایندهای نوسازی فضا و ساختار اجتماعی ـ فرهنگی حوزه
اولویت فضاهای برتر و فرادست نسبت به فضاهای حاشیهای در سطح منطقه شهری
نفوذ حوزههای قدرت در نظام تخصیص به نفع سلسه مراتب باالی فضا و اجتماع
وجود رابطه یک طرفه در ساختارهای اجتماعی (الگوگیری و متابعت از تهران)

نهایی

9293..
9213.3
929.3

4
3235
3235

عامل

92331
92545
922.3

منبع :محاسبات حاصل از مطالعات میدانی و اسنادی نگارنده3090،
جدول شماره  :33ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی حاکم بر مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران
درحوزه اسالمشهر -رباط کریم؛ ساختار مدیریتی -نهادی
عوامل

ردیف

امتیاز وزنی

رتبه

امتیاز نهایی

عامل

فرصت
تهدید

1

وجود منشورهای قانونی مشارکت و نهادسازی در عرصههای مختلف

929393

4

92121

2

وجود نهادهای مدنی فعال در سطح منطقه

929253

4

92191

3

شکل گیری گفتمان توسعه اجتماع محور در سطوح مختلف مدیریت جهت رسیدن به چگالی الزم برای اثر بخشی

929.5.

3235

922.9

4

بسترهای مناسب در شاخص های منطقه ـ شهری برای تحرک بخشی به توسعه اجتماع محور

929.53

4

92393

5

تاکیدنهادهاوسازمانهای فرادست جهت توانمندسازی وتسهیل گری درامورنهادهاواجتماعات مدنی

9219.1

3235

92413

.

ساختارهای تمرکز گرا در نظام مدیریت فضا

921.1.

4

92.4.

.

گرایش به تصمیم گیری صرف بدون بسترسازی و فعالسازی زمینه های تقویت تصمیم سازی

9212.3

4

92595

3

بسترهای نه چندان کارآمد برای نهادسازی

9215..

323

92.11

3

عدم یکپارچگی و پیوستگی بین ساختارهای سلسله مراتبی سطح باال تا محلی مدیریت

9293.

323

923.4

19

تعدد و تکثر و بعضاً واگرایی بین ذی مدخالن حوزههای اجتماعی اثرگذار در توسعه

9215..

4

92.2.

1

-

323..

منبع :محاسبات حاصل از مطالعات میدانی و اسنادی نگارنده1333،

با توجه به نمره نمایی محاسبه شده (مجموع نمره نهایی  04393در ساختار برنامهای -اجرایی ،مجموع نمره نهایی
 04955درساختار اجتماعی -فضایی ،مجموع نمره نهایی  04990در ساختار مدیریتی -نهادی) فرصتهای فرا روی
مدیریت مطلوب و توسعه اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران درحوزه اسالمشهر -رباط کریم به منظور حصول به
پایداری در سه ساختار مذکور بیشتر از تهدیدات پیرامون آن بوده و در نتیجه راهبردهای برنامه ریزی و مدیریت
راهبردی توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران درحوزه اسالمشهر -رباط کریم آن باید به گونهای تدوین
شود که بتوان ازانواع فرصت ها ،قابلیتها و پتانسیل ها در زمینه های مختلف به نحو احسن استفاده نمود.
ارزیابی محیط درونی (عوامل درونزا)
عوامل درونی تاثیرگذار بر ارزیابی ،برنام ریزی و مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران
در حوزه اسالمشهر -رباط کریم با با توجه به شرایط و ساختار های مختلف ،طی پنج گام با استفاده از ماتریس
ارزیابی محیط درونی مورد ارزیابی قرار گرفت.
 -3گام اول) تعیین عوامل درونی تاثیر گذار (انتخاب  03عوامل نقاط قوت برای توسعه اجتماع محور و عوامل نقاط
ضعف توسعه اجتماع محور) منطقهی کالنشهر تهران در حوزه اسالمشهر -رباط کریم
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 -0گام دو) تعیین میزان اهمیت عوامل درونی (در این گام عوامل فهرست شده در ماتریس عوامل درونی سوات و
بر مبنای اهمیت نسبی ـ که مبتنی بر مدل  SWOT- ANPاست ـ هر یک عوامل شناسایی شده و بر اساس طیف
لیکرت وزن دهی ـ ضریب ـ داده می شود .و ساس محاسبه ابر ماتریسهای غیر وزنی ،وزنی و حدی ،مقایسات
زوجی و تحلیل شبکهای هر یک عوامل با ساختار های  0گانه محاسبه و وارد ماتریس عوامل درونی می کنیم).
اوزان محاسبه شده در نرم افزار سوپردسیشن را برای کلیه نقاط قوت و ضعف موثردر مدیریت راهبردی توسعهی
اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران درحوزه اسالمشهر -رباط کریم (مربوط به سه ساختار کلی پژوهش) را در
شکل های شماره  .و  5و  9مشاهده نمود.

شکل شماره  :.محاسبه امتیاز نهایی عوامل مربوط به عوامل درون زا و برونزای ساختار برنامهای -اجرایی
منبع :محاسبات حاصل از مطالعات میدانی و اسنادی نگارنده گان1333،

شکل شماره  :5محاسبه امتیاز نهایی عوامل مربوط به عوامل درون زا و برونزای ساختاراجتماعی -فضایی

شکل شماره  :9محاسبه امتیاز نهایی عوامل مربوط به عوامل درون زا و برونزای ساختار مدیریتی ـ نهادی

01

چالش ها و راهبردهای توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران

جدول شماره  :30محاسبه اوزان عوامل درونزا در ساختارهای سه گانه بوسیله مدل تحلیل شبکهای
عوامل

امتیاز محاسبه شده برای در ساختار مدیریتی -نهادی

امتیاز محاسبه شده برای در ساختار برنامهای-

امتیاز محاسبه شده برای در ساختار اجتماعی-

اجرایی

فضایی

S1

343509

343333

343903

S2

343053

343.00

343300

S3

34330.

343003

343539

S4

343035

343909

343333

S5

343095

34333.

343903

W1

343509

343053

343009

W2

343339

3430.0

343300

W3

343900

343390

343050

W4

343395

343333

343055

W5

3439.3

343900

34330

منبع :محاسبات حاصل از مطالعات میدانی و اسنادی نگارنده گان1333،

 -3گام سوم) تعیین رتبه عوامل درونی
 -.گام چهارم) تعیین نمره نهایی
 -5گام پنجم) ارزیابی عوامل درونی (بر اساس محاسبات انجام شده و خروجی منتج شده از مطالعات میدانی و
اسنادی ،مجموع نمره های نهایی عوامل درونی برای برنامه ریزی و مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور
منطقهی کالنشهر تهران درحوزه اسالمشهر -رباط کری م محاسبه گردید .این نمره به این معنی است که ساختارهای
برنامهای -اجرایی ،اجتماعی -فضایی ،مدیریتی -نهادی نقش فعالی را ایفا نموده و از عوامل قوت ،بهره برداری
نماید و یا عوامل ضعف کاهش دهد .نمره باالتر از  5/0یک واکنش عالی برای استفاده از نقاط قوت است .و نمره
پاببن تر از  5/0یعنی ساختار درونی خود به منظر توسعهی اجتماع محور دچار ضعف است( .جداول شماره 30،3.
و )35
جدول شماره  :30ماتریس ارزیابی عوامل درونی حاکم بر مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران درحوزه
اسالمشهر -رباط کریم؛ ساختار برنامهای -اجرایی
عوامل

ردیف

امتیاز وزنی

رتبه

3

وجود انواع برنامههای راهبردی و توسعهای با محوریت تحر بخشی به اجتماعات

343509

.

3493..

0

وجود برنامههای مصوب برای توسعه اجتماع محلی با رویکرد فقرزدایی

343053

.

34033.

0

وجود نهادهای مدنی و مذهبی با ظرفیت باالی تصمیم سازی و برنامه سازی

34330.

0495

34.3.5

.

وجود شوراها در سطوح مختلف با نقش هدایت تصمیمات و رواج نظام پایین به باال

343035

0495

343333

343095

0495

345090

9

گسیختگی در فرایند راهبردنویسی تا اجرا در برنامههای توسعه شهری و منطقهای

343509

.

3493..

0

ارتباط ضعیف بین فرایندهای ناظر بر نظارت برنامهها با درونداد و برونداد حوزه اجرا و سیاست گذاری

343339

.

340009

3

عدم هم پیوندی قوی بین چشم انداز ،مأموریت ،هدف ها ،راهبردها ،سیاست ها ،برنامهها ،طرح ها و پروژه ها با یکدیگر

343900

0493

340599

5

ضعف

امتیاز نهایی

قوت

عامل

9
33

مصوبات صریح برنامههای راهبردی – اجرایی تهیه شده برای منطقه با تاکید بر تقویت نگاه اجتماع محور و محله ای (وقوف
برنامه به ابعاد و انواع مطالبات جامعه)

حضور کمرنگ نهادهای مبتنی برنیازها و خواستهها و مطالبات در پیگیری و پیاده سازی شاخص های تحقق بخش توسعه
محلی
روتین وروزمزه شدن حوزههای اجرادرکنارتغییر مرتب برنامهها واولویتها
مجموع

منبع :محاسبات حاصل از مطالعات میدانی و اسنادی نگارنده گان3090،

34339.

0435

34.590

3439.3

.

340590

3

-

049599

01
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جدول شماره  :3.ماتریس ارزیابی عوامل درونی حاکم بر مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران درحوزه
اسالمشهر -رباط کریم؛ ساختار اجتماعی -فضایی
عوامل

ردیف
0

قوت

.

استقرار حدود یک میلیون و چهارصد هزار در سطح حوزه با سطح مطالبات باال جهت نقش آفرینی و خواهان
توسعه
پنانسیل باال باالی جمعیت پذیری و رشد طبیعی جمعیت ( )3.3.برآورد روی  0میلیون نفر است
امکان بهره گیری از سرانههای متعادل به واسطه ظرفیت فضا از رهگذار ساماندهی صنایع ،تجمیع و بکارگیری

امتیاز وزنی

0

نظام تخصیص)

رتبه

3

استقرار بیشترین کانون های فعالیت و جمعیت در این حوزه از منطقه کالن شهری تهران (مهم بودن در وزنه

امتیاز نهایی

عامل

343333

0495

34003

343.00

0495

34330

343003

.

34305

343909

0495

34090

34333.

.

34.39

9

ناهمگنی در شاخص های اجتماعی در سطح حوزه

343053

0

34003

0

ساختارهای مکرر فضایی از محالت فرو دست گرفته تا توسعه یافته

3430.0

349

343.3

3

بسترهای نامناسب در شاخص های محر توسعه اجتماعی ـ فرهنگی

343390

0

34003

9

آسیب پذیری اغلب فضاها شامل بافت های فرسوده ـ روستایی و حاشیهای با تراکم های باال

343333

0

34039

33

اولویت موضوعات معیشت نسبت به موضوعات توسعه ایی پایدار فضایی ـ اجتماعی

343900

0

3400.

3

-

049.5

5

ضعف

فضاهای مقرر
وجود جریان و حرکت پیش رونده در هدایت فکری و سلیقه های فرهنگی و مطالبات اجتماعی از رهگذر زیر
ساخت های ارتباطی -فضایی مبتی بر مقتضیات عصر فرامدرنسیم

مجموع

منبع :محاسبات حاصل از مطالعات میدانی و اسنادی نگارنده گان3090،
جدول شماره  :35ماتریس ارزیابی عوامل درونی حاکم بر مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران درحوزه
اسالمشهر -رباط کریم؛ ساختار مدیریتی -نهادی
عوامل

ردیف

امتیاز وزنی

رتبه

3

شاخص های مناسب فرهنگی و اجتماعی منطقه

343903

.

34093

0

سرعت مناسب در گذر از فرایند غیر رسمی به رسمی

343300

.

34005

0

ظهور قشر نوگرا به واسطهی رفتار هرم جمعیتی با تمایالت مناسب برای مشارکت و حضور

343539

0495

34003

.

پی بردن به ضرورت همگرایی در نهادهای مختلف منطقه جهت توسعه مبتنی براجتماعات محلی

343333

0495

34.03

343903

.

34093

9

عدم شکل گیری مدیریت یکاارچه در سطح حوزه

343009

0

34093

0

نهادینه نشدن پارادایمهای نوین مدیریت فضا نزد مدیریت های منطقه

343300

0

3400.

3

ضعف شبکهسازی درنظام اطالعات وارتباطات بین ذیمدخالن مدیریت

343050

3495

343.0

9

ضعف درساختارهای مدیریتی درراستای ظرفیت بخشی وهم افزایی ازبسترهای اجتماعات محلی

343055

349

34003

33

گران جان شدن رویههای باال به پایین در اقدامات مدیریتی

343303

0

34009

3

-

043.9

5

ضعف

امتیاز نهایی

قوت

عامل

وجود نهادهای اجتماعی ـ مدنی و محله ای و کنار برنامههای با ماهیت تحر بخشی به توسعه محلی و تقویت زمینه های
تصمیم سازی

مجموع

منبع :محاسبات حاصل از مطالعات میدانی و اسنادی نگارنده گان3090،

استنتاج نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل درونزای مربوط به برنامه ریزی و مدیریت راهبردی توسعه اجتماع
محورمنطقهی کالنشهر تهران درحوزه اسالمشهر -رباط کریم درساختارهای برنامهای -اجرایی ،اجتماعی -فضایی و
مدیریتی -نهادی آن است که باتوجه به نمره نمایی محاسبه شده (مجموع نمره نهایی  049599در ساختار برنامهای-
اجرایی ،مجموع نمره نهایی  049.5درساختار اجتماعی -فضایی ،مجموع نمره نهایی  043.9در ساختار مدیریتی-
نهادی) نقاط قوت درونی درتوسعه اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران درحوزه اسالمشهر -رباط کریم به منظور
حصول به پایداری در سه ساختار مذکور بیشتر از نقاط ضعف درونی بوده و در نتیجه راهبردهای برنامه ریزی و
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مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران درحوزه اسالمشهر -رباط کریم باید به گونهای
تدوین شود که بتوان ازانواع عوامل درونزا در ساختارهای سه گانه برنامهای -اجرایی ،اجتماعی -فضایی و مدیریتی-
نهادی به نحو احسن استفاده نمود.
تعیین موقعیت راهبردی برنامه ریزی و مدیریت راهبردی توسعه اجتماع محور درحوزه اسالمشهر -رباط کریم
پس ازمحاسبه امتی از نهایی مربوط به ارزیابی عوامل درونی و بیرونی ،موقعیت استراتژیک مربوط به توسعهی توسعه
اجتماع محورمنطقهی کالنشهر تهران درحوزه اسالمشهر -رباط کریم با توجه به ساختارهای برنامهای -اجرایی،
اجتماعی -فضایی و مدیریتی -نهادی تعیین می گردد .بدین ترتیب راهبردهای قابل قبول از میان این راهبردهای
چهارگانه انتخاب می گردد .فرآیند انتخاب راهبردهای قابل قبول در سه گام تشکیل ماتریس درونی و بیرونی ،تعیین
موقعیت توسعه و انتخاب راهبردهای قابل قبول صورت می پذیرد .موقعیت توسعهی اجتماع محورمنطقهی کالنشهر
تهران درحوزه اسالمشهر -رباط کریم در ماتریس درونی و بیرونی تعیین کننده راهبردها قابل قبول برای توسعه و
مدیریت مطلوب آن است .درصورت قرار گیری در ربع اول در این ماتریس از راهبردهای رقابتی -تهاجمی ()SO
استفاده می شود ،درصورت قرارگیری در ربع دوم از راهبردهای بازنگری ( ،)WOبه هنگام قرارگیری در ربع سوم
از راهبردهای تنوع ( )STو در صورت استقرار در خانه چهارم از راهبردهای تدافعی ( )WTاستفاده می شود.
باتوجه به محاسبات صورت گرفته ،خروجی مدلهای کمی پژوهش بیانگر آن است که:
 -3در ساختاربرنامه ای -اجرایی :امتیاز نهایی ارزیابی عوامل درونی برابر با ( )049599و همچنین امتیاز نهایی مربوط
به ارزیابی عوامل بیرونی برابر با ( ) 04393می باشد .لذا با درنظر داشتن این خروجی ها ،راهبردهای قابل قبول برای
برنامه ریزی و مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محورمنطقهی کالنشهر تهران درحوزه اسالمشهر -رباط کریم ،در
ساختاربرنامه ای -اجرایی باتوجه به قرارگیری در ربع اول ماتریس درونی و بیرونی ،راهبردهای تهاجمی است.
(شکل شماره )0
شکل شماره  :0موقعیت راهبردی برنامهریزی و مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور درحوزه اسالمشهر -رباط کریم؛ ساختار
برنامهای -اجرایی

 -0در ساختاراجتماعی -فضایی :امتیاز نهایی ارزیابی عوامل درونی برابر با ( )049.5و همچنین امتیاز نهایی مربوط
به ارزیابی عوامل بیرونی برابر با ( ) 04955می باشد .لذا با درنظر داشتن این خروجی ها ،راهبردهای قابل قبول برای
برامه ریزی و مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور منطقهی کالنشهر تهران درحوزه اسالمشهر -رباط کریم در
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ساختار اجتماعی -فضایی ،باتوجه به قرارگیری در ربع اول ماتریس درونی و بیرونی ،راهبردهای تهاجمی است.
(شکل شماره )3

شکل شماره  :3موقعیت راهبردی برنامهریزی و مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور
درحوزه اسالمشهر -رباط کریم؛ ساختار اجتماعی -فضایی

 -3در ساختارمدیریتی -نهادی :امتیاز نهایی ارزیابی عوامل درونی برابربا ( )043.9و همچنین امتیاز نهایی مربوط به
ارزیابی عوامل بیرونی برابر با ( ) 04990می باشد .لذا با درنظر داشتن این خروجی ها ،راهبردهای قابل قبول برای
برنامه ریزی و مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محورمنطقهی کالنشهرتهران درحوزه اسالمشهر -رباط کریم در
ساختارمدیریتی -نهادی ،باتوجه به قرارگیری در ربع اول ماتریس درونی و بیرونی ،راهبردهای تهاجمی است.
(شکل شماره )9

شکل شماره  :9موقعیت راهبردی برنامهریزی و مدیریت راهبردی توسعهی اجتماع محور در
حوزه اسالمشهر-رباط کریم؛ ساختار مدیریتی -نهادی

بر این اساس ،در شرایط کنونی برای توسعهی اجتماع محور درحوزه اسالمشهر -رباط کریم بر راهبردهای SO
تاکید میشود و راهبردها به سمتی میل میکند تا بتوان با اس تفاده از مزایا ،پتانسیلها و فرصت هایی که از محیط بیرونی
بر ساختارهای برنامهای -اجرایی ،اجتماعی -فضایی و مدیریتی -نهادی حوزه اسالمشهر -رباط کریم بر آن مترتب
است و همچنین قوت های درونزا که در داخل این حوزه و نیز ساختارهای سه گانه یاد شده وجود دارد؛ به نحو
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احسن استفاده نمود .باتکیه بر راهبردهای تهاجمی می توان رویکرد اجتماع محور را در حوزه اسالمشهر -رباط
کری م توسعه داد .در یک جمع بندی از خروجی تعیین جایگاه راهبردی حوزه اسالمشهر -رباط کریم می توان شکل
شماره  33ذیل را ارائه نمود:

شکل شماره  :33خروجی تعیین جایگاه راهبردی حوزه اسالمشهر -رباط کریم

پیشنهادات راهبردی توسعه اجتماع محور در حوزه اسالم شهر – رباط کریم
باعنایت بر مبانی نظری و تئوریکی پژوهش و همچنین ،با در نظر گرفتن جایگاه استراتژیک توسعه اجتماع محور
حوزه اسالمشهر -رباط کریم که از نوع تهاجمی بودند باعنایت برعوامل درونزای توسعه اجتماع محور در این حوزه
(نقاط قوت درونی) وهمچنین عوامل برونزای توسعه آنها (فرصت ها) و از طریق برهم نهاد این عوامل ،راهبردهای
قابل قبول به شرح ذیل ارائه می گردد:
 -3بهرهگیری از اجتماعات محلی درحوزه اسالمشهر -رباط کریم به عنوان یکی از مناطق کالنشهرتهران جهت
مشارکت در آگاهی ،تصمیمسازی در مراحل مختلف برنامههای توسعه محله باعنایت بر وجود انواع برنامههای
راهبردی و توسعهای با محوریت تحر بخشی به اجتماعات وشاخص های مناسب فرهنگی و اجتماعی منطقه
 -0زمینه سازی برای بهرهمندی از امتیازات کالنشهری این حوزه و تعمیق فرهنگ شهری به همراه مشارکت افراد در
تصمیمگیریها وتقویت تشکلهای خودجوش محلی به منظورایجاد همبستگی اجتماعی و حفظ هویت محلهای
درحوزه اسالمشهر-رباط کریم و تسری تدریجی رویههای جدید برنامه اجرایی در خصوص توسعه اجتماع محوری
ا ز سطح منطقه کالن شهری به سطح حوزه با توجه وجود نهادهای اجتماعی -مدنی و محله ای فعال در سطح منطقه
در کنار وجود برنامههای با ماهیت تحر بخشی به توسعه محلی و تقویت زمینه های تصمیم سازی
 -0بازشناخت پتانسیل های توسعه اجتماع محور درمناطق کالشنهری تهران وحوزه اسالمشهر -رباط کریم ،دسترسی
به اطالعات در مورد تصمیمات محلی ،افزایش سطح مشارکت اجتماعی و کاهش آسیبهای شهری با ظهور قشر
نوگرا به واسطهی رفتار هرم جمعیتی با تمایالت مناسب برای مشارکت و حضور
 -.برنامه ریزی برای فعالیت های علمی-پژوهشی و تحقیقات بنیادین و نظریه سازی در حوزه توسعه اجتماع
محوری متناسب با شرایط بومی -محلی ایران با توجه به طرح پارادایمهای جدید دربازاندیشی درمبانی نظری-
محتوایی طرحهای توسعه شهری و تالش پارادایمهای جدید مدیریت فضا و اجتماع بر در ارتباط متقابل این دو از
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یک سو و از سویی دیگر شکل گیری نهادها وذی مدخالن متعدد وواقف شدن نهادهای فرادستی برضرورت استفاده
ازآنها و مصوبات صریح برنامههای راهبردی – اجرایی تهیه شده برای منطقه با تاکید بر تقویت نگاه اجتماع محور و
محله ای (وقوف برنامه به ابعاد و انواع مطالبات جامعه)
 -5اولویت بخشی به اجرای طرحهای توانمندسازی برای کنترل و تغییر وضعیت ساکنان حوزه اسالمشهر -رباط
کریم و آموزش ساکنین این حوزه و ارتقای آگاهی آنها در مورد اجرای موفق این طرحها باعنایت بر بسترهای
مناسب در شاخص های منطقهشهری برای تحر بخشی به توسعه اجتماع محور
 -9برنامه ریزی برای ایجاد زمینه های بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت
رشد سالمتی ،امنیت و کرامت انسانی با توجه به وجود جریان و حرکت پیش رونده در هدایت فکری و سلیقه های
فرهنگی و مطالبات اجتماعی از رهگذر زیر ساخت های ارتباطی -فضایی مبتنی بر مقتضیات عصر فرامدرنسیم
 -0برنامه ریزی و اقدامات علمی و عملی برای تقویت بنیان های اقتصادی -اجتماعی حوزه اسالمشهر -رباط کریم
در بخشهای مختلف به منظور دستیابی به فرصتهای درآمد زا و بنگاههای اقتصادی کوچک مقیاس و زود بازده و
سرمایه گذاری عمومی -خصوصی در میان فقیران شهری
 -3سازماندهی فضایی فقر و کاهش شکاف کمی و کیفی توسعه با توجه به وجود زمینه های برنامهای -اجرایی،
نهادی مدیریتی و اجتماعی -فضایی (مانند وجود برنامههای مصوب برای توسعه اجتماع محلی با رویکرد فقرزدایی،
استقرار بیشترین کانون های فعالیت و جمعیت در این حوزه از منطقه کالن شهری تهران و اهمیت این حوزه در
وزنه نظام تخصیص ،استقرار حدود یک میلیون و چهارصد هزار در سطح حوزه با سطح مطالبات باال جهت نقش
آفرینی و خواهان توسعه و تسری تدریجی رویههای جدید برنامه اجرایی از سطح منطقه کالن شهری به سطح
حوزه)
 -9ایجاد زمینه های الزم برای دستیابی به فرصتهای درآمد زا در حوزه اسالمشهر -رباط کریم از طریق آموزش
حرفهای ،کارآفرینی ،پرداخت وامهای بلندمدت و ساماندهی و ارتقای وضعیت اشتغال ساکنان از طریق استفاده از
مزایای نسبی فضایی -اقتصادی و استقرار این حوزه در پهنه حریم پایتخت با توجه به وجود فضاهای با پتانسیل باال
جهت تحر

بخشی به فضاهای رشد و توسعه هماهنگ اقتصادی و برخورداری از طرح راهبردی ساختاری که

تاکید بر بکارگیری مشارکت عمومی خصوصی درتوسعه ساختارهای فضایی و اجتماعی میباشد.
 -33سازماندهی فضایی فقر و کاهش شکاف کمی و کیفی توسعه با توجه به وجود زمینه های برنامه ای-اجرایی،
نهادی مدیریتی و اجتماعی -فضایی مانند وجود برنامههای مصوب برای توسعه اجتماع محلی با رویکرد فقرزدایی،
استقرار بیشترین کانون های فعالیت و جمعیت در این حوزه از منطقه کالن شهری تهران و اهمیت این حوزه در
وزنه نظام تخصیص ،استق رار حدود یک میلیون و چهارصد هزار در سطح حوزه با سطح مطالبات باال جهت نقش
آفرینی و خواهان توسعه و تسری تدریجی رویههای جدید برنامه اجرایی از سطح منطقه کالن شهری به سطح
حوزه)
 -33ایجاد زمینه های الزم برای دستیابی به فرصتهای درآمد زا در حوزه اسالمشهر -رباط کریم از طریق آموزش
حرفهای ،کارآفرینی ،پرداخت وامهای بلندمدت و ساماندهی و ارتقای وضعیت اشتغال ساکنان از طریق استفاده از
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مزایای نسبی فضایی -اقتصادی و استقرار این حوزه در پهنه حریم پایتخت با توجه به وجود فضاهای با پتانسیل باال
جهت تحر

بخشی به فضاهای رشد و توسعه هماهنگ اقتصادی و برخورداری از طرح راهبردی ساختاری که

تاکید بر بکارگیری مشارکت عمومی خصوصی درتوسعه ساختارهای فضایی و اجتماعی می باشد.
 -30تقویت وجود منشورهای قانونی-مدنی مشارکت ونهادسازی با رویکرد اجتماع محوری در عرصههای و
ساختارهای موجود حوزه اسالمشهر -رباط کریم با توجه به تاکید نهادها وسازمانهای فرادست جهت توانمندسازی
وتسهیل گری درامورنهادهاواجتماعات مدنی
 -30ایجاد زمینه های اجرایی -برنامهای ،نهادی -مدیریتی -قانونی و اجتماعی -فضایی در حوزه اسالمشهر -رباط
کریم (به عنوان مناطق در حال گذر از فرایند غیر رسمی به رسمی) برای به رسمیت شناختن حقوق شهروندی
ساکنان در برنامهریزیهای مختلف اقتصادی اجتماعی و کالبدی وهمچنین فراهم کردن مجموعه متناسبی از خدمات
پایه ارزان تا به نحوی بنیادین شرایط زندگی جامعه محلی این حوزه را بهبود بخشد.
 -3.ساماندهی فضایی –کالبدی مناطق و پهنههای مختلف حوزه اسالمشهر -رباط کریم از طریق ایجاد ذهنیت
مشارکتی برای اصالح و ارتقای کیفیت زیرساختهای شهری ،بازنگری برنامههای موجود و تامین فضاهای شهری
برای فقرای شهری ،اولویت بندی نیاز و توجه به توزیع خدمات شهری از طریق انطباق نیازهای اجتماعی-کالبدی
پهنههای مختلف این حوزه
 -35برنامه ریزی و اقدامات اجرایی برای تامین فضاهای سکونتی با استانداردهای الزم و دسترسی به خدمات پایه
کالبدی -زیربنایی ،بهبود وضعیت تاسیسات زیرساختی مانند جمع آوری زباله ،برق ،روشنایی ،معابر و ...و خدمات
ضروری (مانند امنیت فضایی-اجتماعی) در محالت مختلف حوزه اسالمشهر -رباط کریم با استفاده از شناسایی و
به کارگیری روشهای مشارکت ساکنان از یک سو و نیز وجود ارتباطات و زمینه های مناسب حوزهای -منطقهای
باسطح ملی درجهت هم افزایی ظرفیت های سه سطح مذکور
 -39ساماندهی فضایی و سازماندهی فضایی مجدد تسهیالت و خدمات شهری مورد نیاز (با تاکید بر کاربری های
مرتبط مستقیم با توسعه و تقویت اجتماعات محلی مانند فضاهای باز ،فضاهای فرهنگی -آموزشی ،مذهبی،
بهداشتی -درمانی ،پار

و )....در مناطق اسالمشهر و رباط کریم از طریق برنامه ریزی بهینه کاربری اراضی شهری و

ایجاد کاربریهای مورد نی از در حوزه مورد مطالعه از رهگذر امکان پذیری بهره گیری از سرانههای متعادل به واسطه
ظرفیت فضا از رهگذار ساماندهی صنایع ،تجمیع و بکارگیری فضاهای مقرر
منابع:
 -3آخوندی ،عباس و دیگران ،3039 ،حاکمیت شهر منطقه تهران؛ چالشها و روندها ،نشریهی هنرهای زیبا،
شمارهی  ،09تهران.
 -0اطهاری ،کمال ،3039 ،حاکمیت شایسته و ضرورت احیای حوزهی عمومی ،نشریه جستارهای شهرسازی ،سال
ششم ،شماره  39و 034
 -0الوانی ،سید مهدی ،3033 ،حکمرانی خوب شبکهای از کنشگران جامعه مدنی ،مدیریت توسعه و تحول ،سال .3
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 -.الوانی ،سید مهدی و سید تقوی ،میرعلی ،3009 ،سرمایه اجتماعی ،مفاهیم و نظریهها ،فصلنامه مطالعات مدیریت،
شماره  00و  ،0.دانشگاه عالمه طباطبایی.
 -5اسدی ،ایرج ،3030 ،راهبرد منطقهگرایی در حکمروایی مناطق کالنشهری ،فصلنامه مدیریت شهری.
 -9اسماعیل زاده ،حسن ،3030 ،حکومتهای محلی ،بستر اجرایی الگوی حکمروایی خوب شهری ،همایش
ایدههای نو در مدیریت شهری ،تهران ،پژوهشکده فرهنگ و هنر
 -0اشرف ،احمد ،3033 ،نگرشی در مفهوم کیفیت زندگی و اجزای آن ،فصلنامهی مدد کاری اجتماعی ،شماره ،5
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران
 -3ایازی ،سید محمد هادی و میرافشار ،بهداد ،3039 ،بررسی روش آموزش الکترونیک ) (UN-HABITATبر
حکمروایی شایسته شهری ،نخستین کنفرانس بینالمللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار ،تهران مرکز
مطالعات فناوری دانشگاه صنعتی شریف.
 -9بر پور ،ناصر ،3035 ،حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در ایران ،مجموعه مقاالت نخستین کنفرانس
برنامهریزی و مدیریت شهری ،مشهد.
 -33بر پور ،ناصر و دیگران ،3039 ،حکمروایی شهری؛ مبانی نظری و ضرورت شکلگیری آن در ایران ،فصلنامه
جستارهای شهرسازی ،شماره . 39
 -33جباری ،جبیب ،3009 ،نگرش جامعه شناختی به جابهجایی مردم در بهسازی بافتهای شهری ،مجموعه مقاالت
همایش تخصص بافتهای شهری ،وزارت مسکن و شهرسازی ،سازمان ملی زمین و مسکن ،صص  3.-393تهران
 -30حبیبی ،سید محسن و سعیدی رضوانی ،هادی ،303. ،شهرسازی مشارکتی کاوشی نظری در شرایط ایران،
نشریه هنرهای زیبا ،شماره .0.
 - 30رهنمایی ،محمدتقی ،3090 ،روند مطالعات شهری و جایگاه جغرافیایی شهری در ایران؛ فصلنامه تحقیقات
جغرافیایی ،شماره 334
 3.ـ رهنمایی ،محمد تقی ،3000 ،دولت و شهرنشینی؛ نقدی بر نظریه عناصر شهری قدیم و سرمایه داری بهره بری
هانس بویک؛ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره 004
 35ـ رهنمایی ،محمد تقی و امیریان ،سهراب ،3030 ،مروری بر نقش دولت در گسترش و تمرکز شهرنشینی در
ایران؛ جغرافیا ،نشریه انجمن جغرافیایی ایران ،دوره جدید ،شماره 34
 39ـ رهنمایی ،محمد تقی ،3030 ،دولت و شهرنشینی؛ گفتگو با محمد تقی رهنمایی؛ فصلنامه آبادی ،سال ،3.
شماره ..0
 -30زبردست ،اسنفدیار ،3039 ،طرح مطالعاتی نظام مدیریت مناطق کالن شهری ،گزارش منتشر نشده ،مرکز
مشارکتی در شرایط ایران؛ نمونه قلعه آبکوه مشهد ،نشریه هنرهای زیبا ،،شماره  ،03زمستان.
 -33سیف الدینی ،فرانک ،3009 ،مشارکت مردمی و برنامه ریزی توسعه ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه
شیراز ،دوره دوازدهم ،شماره دوم ،بهار
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 -39شریعتی ،محمد تقی ،3030 ،چالش های برنامه ریزی مشارکتی محلی در ایران ،مجموعه مقاالت کنگره توسعه
روستایی ،تهران
 -03شریف زاده ،فتاح؛ صدقی ،جواد ،3030 ،عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره آمور شهر ،دو فصلنامه
علمی ـ ترویجی مطالعات مدیریت ،سال  ،33شماره  ،59زمستان  30و بهار 33
 03ـ شکوئی ،حسین؛ حسینی ،سید علی ،3030 ،سازوکارهای مشارکت شهروندان در تهیهی طرح های توسعه
شهری ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ،دوره  ،3شماره  ،3بهار
 -00شریفیان ثانی ،مریم ،3033 ،مشارکت شهروندی ،حکمرانی شهری و مدیریت شهری ،فصلنامه مدیریت شهری،
شماره 34
 00ـ صرافی ،مظفر ،3009 ،مبانی برنامه ریزی منطقهای ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،تهران ،چاپ دوم
 -0.طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن ،3005 ،گزارش شماره 5
 -05فیروزآبادی ،سید احمد ،303. ،سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکلگیری آن در شهر تهران ،دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه تهران ،پایان نامه دوره دکتری.
 -09گیدنز ،آنتونی ،3030 ،فراسوی چپ و راست ،ترجمهی محسن ثالثی ،انتشارات علمی ،تهران
 -00عبدی دانشاور ،زهره ،3030 ،درآمدی بر نظریههای برنامه ریزی با تأکید ویژه بر برنامه ریزی شهری ،انتشارات
دانشگاه شهید بهشتی،
 03ـ عسگری ،علی ، 3000 ،چهار راه برنامه ریزی :تئوری سازی برنامه ریزی در ایران ،مجموعه مقاالت گنگره
توسعه روستایی
 -09موسوی ،یعقوب ،3030 ،بازسازی محله های شهری ،در چاچوب برنامه ریزی توسعه اجتماعی محله ای ،مجله
مطالعات اجتماعی ایران ،دوره دوم ،شماره 0
 -03نارایان ،دیاا؛ به ،کاترینکا ،3030 ،طراحی صندوق های اجتماعی :مشارکت ،تقاضا گرایی و ظرفیت
 -03مدنی ،سعید ،3030 ،پیش طرح تشکیل سازمان توسعه محلی ،شهرداری تهران.
 -00مدنی پور ،علی ،3009 ،طراحی فضاهای شهری ،ترجمه :فرهاد مرتضایی ،شرکت پردازش شهرداری تهران
 -00مامفورد ،لوبیز ،3035 ،فرهنگ شهرها ،ترجمه :عارف اقوامی مقدم .تهران ،مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی
و معماری ،وزارت مسکن و شهرسازی.

