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 چکیده
شهرنشینی غالب ترین عارضه در کشورهای در حال توسعه است. لذا مدیران شهری به عنوان راس هرم رهبری شهر، وظیفه سنگین ایجاد 

شهری در کشورهای در حال توسعه با مشکالت زیادی  هماهنگی بین بخش های که شهر را مدیریت می کنند را بر عهده دارند. مدیریت

از جمله نارسائیهای مالی و مهارتهای تکنیکی روبرو است. همراه با رشد سریع و سرسام آور شهرنشینی در جهان، به ویژه در کشورهای 

ز اهمیت حیاتی برخوردار شده در حال توسعه در دو سه دهه اخیر، نقش شهرها در چارچوب اقتصاد ملی این کشورها به کلی متحول و ا

 .است

از نظر هدف پژوهشی، جز  کهانجام شده، بررسی و شناسایی چالش ها و بحران های مدیریت شهری کالنشهر اهوازاین پژوهش با هدف 

روش است.پیمایشی پرداخته  -تحقیقات کاربردی، از نظر فرآیند اجرا کیفی بوده پژوهش مذکور به بررسی متغیرها به صورت توصیفی

جمع آوری داده ها بر اساس روش پیمایشی و مبتنی بر تکنیک پرسشنامه بوده و اطالعات موردنظر به روش نمونه گیری تصادفی جمع 

 .آوری گردید

یافته های پژوهش نشان داده است که بین چالش های و بحران های مدیریت شهری در شهر اهواز تفاوت وجود داشته و از نظر شهروندان 

های مدیریت شهری ها و بحرانش های متعددی با درجات متعددی از اهمیت در این شهر به چشم می خورد شهروندان معتقدند چالشچال

های اجتماعی؛ های زیست محیطی؛ چالشهای فرهنگی؛ چالش: چالش های اقتصادی؛ چالشاهواز به ترتیب اهمیت عبارتند ازکالن شهر 

 هستند. خدمات شهریهای های امنیتی و چالشچالش

نیاز مدیریت شهری به داشبورد اطالعاتی در شهر و آگاهی از وضع موجود، اطالعات و منابع  یافته های پژوهش،توجه به  نتیجه اینکه با

راستای  ریزی و سازماندهی و نظارت درشود. و با برنامهها و مشکالت شهر و شهروند، بیش از پیش احساس میمالی، ابزار تجهیزات، نیاز

 .داردرفع آنها گام برمی

 کالنشهراهواز ،مدیریت شهری ،بحران ها ،چالش ها کلمات کلیدی:
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 بیان مساله

 جدید، ایجاد شهرهای و موجود شهرهای شدن بزرگ آن دنبال به و جهان در شهرنشین جمعیت روزافزون افزایش با

 (58: 1390است)امیری و کمالی، شده مواجه شهرها مطلوب اداره زمینه در متعددی های چالش با شهری مدیریت

مدیریت  و ریزی برنامه کنند، می ایفا شهرها این که ای چندگانه نقش و اخیر دهه سه یا دو در شهرها عظیم رشد با

آمدن  بوجود نهایتاً و شهرها در اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، روابط شدن پیچیده .است کرده دشوار و پیچیده را آنها

و  افقی روزافزون گسترش با همراه که شهرها اغلب در کالبدی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، مشکالت انواع

شدن  تنیده هم در از ترکیبی و مهاجر جمعیت افزایش و جمعیت طبیعی رشد از ناشی بیشتر که آنها عمودی

 موجب شود، می یاد شهرنشینی و شهر مشکالت و مسائل عنوان با آنها از اینجا در و باشد، می اشاره مورد مشکالت

که  نرسد سطحی آن به تاکنون شهری مدیریت و ریزی برنامه طریق از شهرها فضایی  کالبدی ساماندهی است شده

 حصول و شهری مدیریت های برنامه در اصلی راهبردهای و ها برنامه از .دهد ارائه مناسب پاسخ آنها همه به بتواند

مدیریت  و اداره فرآیند در مردم مستقیم حضور و مشارکت سازی نهادینه ایده مؤثر، و کارآمد شهری به مدیریت

باشد)پیری و  می مشاهده قابل متفاوت، روش های و گوناگون اشکال به مختلف جوامع در که است بوده شهرها

جامعه و شهروندان معنا پیدا می نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با  .(74: 1395بختیاری،

 (.186: 1399ند)حسین زاده و همکاران،ک

 راستای در توسعه درحال کشورهای دیگر همچون نیز کشور شهرهای بویژه کالن و شهرها توسعۀ روند نیز ایران در

 اما است شده انجام بسیاری کشور پژوهش های شهرهای برای پایدار، سعۀ تو نظری در زمینه البته که نبوده پایداری

برای  اقدام و ریزی برنامه در عملی گامهای از رو یکی این از هستند. مطلوب نقطۀ از عقبتر بسیار لحاظ اجرایی به

 آینده با محیط مواجهه در راهبردی غافلگیری از را که تصمیم گیران چرا است آینده محیط بهتر هرچه شناخت آینده

 پایداری اساسی اولویت ایران، شهری پایدار توسعۀ زمینۀ در های عملی گام گرفتن برای .دارد می مصون

یافته  استقرار شهرها در این تعداد از درصد 70 از بیش ایران، میلیونی 80 جمعیت حدود از است. ایران کالنشهرهای

 جمعیت نفر میلیون1 باالی شهرهای در کالن ایران جمعیت کل درصد25 حدود در است که حالی در این اند.

پدید  فعلی شرایط در را ای عدیده مشکالت تنها کشور نه کالنشهرهای در جمعیت باالی تمرکز این سکونت دارند.

ساخته اند)شکوهی  مواجه جدی چالش های با نیز را کشور طورکلی به و شهرها آتی پایدار توسعۀ بلکه است، آورده

بررسی و شناسایی چالش ها و بحران های مدیریت شهری  تحقیق این از هدف اینرو از (.108: 1399و همکاران،

. در این خصوص سوال اصلی است بوده پیشرو بهینه چالش های مدیریت و برنامه ریزی راستای در کالنشهر اهواز

که این چالش ها  چالش ها و بحران های مدیریت شهری کالن شهر اهواز کدامند؟ تحقیق بدینگونه مطرح می شود:

، فرهنگی،اقتصادی و زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار می اجتماعی،خدمات شهری،امنیتی، صادیاقتدر ابعاد 

 گیرند.

 پیشینه پژوهش

به این  "شهری مدیریت های چالش و بزرگ تهران شهر کالن"( در مطالعه خود با عنوان1389حمدی و امیرانتخابی )

 در شهری منطقه و مجموعه یک با اکنون تهران پیرامون شهرهای سایر در جمعیت تمرکز نتیجه دست یافتند که با
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 خاص پیامدهای تهران استان کشور پیکره بر ساختاری چنین گیری شکل که هستیم مواجه تهران استان محدوده

 .نماید می طی را اداری خاصی و سیاسی کالن مدیریت و داشته را خود

 در یمحیط زیست توسعه پایدار آتی چالش های بررسی"عنوان  ( در مقاله ای با1399شکوهی  و همکاران) اجزاء

 رنج پایدارینا از محیط زیستی زمینۀ در کشور، کالنشهرهای سیستم که داد نشان پرداختند.نتایج "ایران کالنشهرهای

 ،"پردرآمد خانواده های در انرژی مصرف کاهش" شامل محیطی چالش4است. آشفته نظر این سیستم از و برده

 آگاهی عدم" و " آالینده های انرژی از استفاده و هوا آلودگی کاهش" ،"انطباق پذیری جهت مالی اختصاص منابع"

 یمحیط زمینۀ در سیستم رفتار کنندة تعیین و کلیدی چالش های عنوان به "محیطی مسائل در آموزش ساکنان و

 شناخته شده اند.

های مدیریت نوسازی شهری منطقه بندی چالششناسایی و رتبه" ( در مقاله خود با عنوان1399)میرزاییزبردست و 

هران و که تضاد منافع میان سازمان نوسازی شهرداری تنشان داد پرداختند. پژوهش حاضر  "شهرداری تهران 10

 هایترین چالششهرداری منطقه و همچنین برخوردار نبودن سازمان نوسازی شهرداری تهران از منابع مالی الزم، مهم

 .موجود در مدیریت نوسازی شهری در منطقه ده شهرداری تهران هستند

 شهرکالن در فضا سیاسی مدیریت های چالش تحلیل و شناسایی"( در مطالعه ای با عنوان1399خاتم و همکاران)

 انون،ق حاکمیت مقوله 4 بر مشتمل زمین های عوامل آمده بدست نتایج اساس بر که "داده بنیاد رویکرد با تهران

 لشام مقوله4 بر مشتمل علّی عوامل امنیتی، چالش های و ناآرامی ها و چندگانه مدیریت جامع، نبودقانون

 املعو فساد، با مبارزه و جمعیت ازدحام مقوله2 بر مشتمل مداخله گر عوامل و فرهنگ، جامعه و تمرکزگرایی

 می باشد. شهروندان سیاسی مشارکت و پاسخگویی و اظهار نظر حق مقوله2 بر مشتمل راهبردها

 مدیریت روی پیش های چالش بندی رتبه و سنجش"( در مقاله خود با عنوان 1399وندی و فتحی) اسحق رضایی

 PH1+اب قوانین ناکارآمدی شاخص ها، مؤلفه بندی نتایج نشان داد که رتبه "کرمانشاه شهر موردی: مطالعه شهری

 کمترینPH0.00+  وزن با تشکیالتی و روابط سازمانی شاخص و است داده اختصاص خود به را وزن باالترین

 دیرانم جدی توجه نیازمند که اند داده خود اختصاص به را شهری مدیریت پیشروی چالش های بندی اولویت امتیاز

 میباشد. شهری گیران تصمیم و

ی و مدیریت شناسایی چالش های تأثیرگذار حکمروای "در مقاله ای با عنوان (1400و هاشمی نسب)ادیبی سعدی نژاد 

می تواند  د که:به این نتایج دست یافتن "شهری در هنگام وقوع بالیای طبیعی با رویکرد زنجیره تأمین بشر دوستانه

 أمین بشردوستانهدید جامعی را به محققان حوزه حکمروایی و مدیریت شهری و آشنایی بیشتر ایشان با مفاهیم زنجیره ت

 .ارائه نماید

 در عمومی خدمات و شهری مدیریت از تجربی وتحلیل تجزیه عنوان با ای مقاله در (2005)1همکاران و ینگ

 تطبیقی مطالعه .اند پرداخته چین کشور شهرهای برخی در شهری مدیریت وار نمونه بررسی به چینی شهرهای

 محققان .دارد وجود کشور این در شهری مدیریت متفاوت الگوهای حاضر حال در که است داده نشان پژوهشگران

                                                           
1 - Ying et al 
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 مدیریت مختلف الگوهای گیری شکل به منجر که را شرایط این بر تأثیرگذار اساسی عوامل برخی خود بررسیهای در

 .اند کرده شناسایی است شده شهری

به این نتیجه رسیده است که مدیریت « مدیریت شهری در کشورهای توسعه»( تحقیق تحت عنوان 1998)  2مک گیل

دار اداره شود؛ همچنین استراتژی مدیریت شهری باید بر  ی پایینترین سطح حکومت صالحیت شهری باید به وسیله

 .های مدیریت شهری و توسعه سازمانی متمرکز شود روی چالش

 

 مبانی نظری

 چالش

« چالش»واژه ه است.یکی از واژه هایی گه به تازگی در ادبیات و مباحث اجتماعی در جامعه ما کاربرد فراوانی پیدا کرد

ضبط و معنی  ش.چندان رایج نبود. این واژه در لغت نامه ها فارسی1370می باشد. کاربرد این واژه تا اواسط دهه 

 CHALLENGEلانی لغت نامه ای آن تفاوت دارد. غالبا چالش را معادشده است.اما کاربرد رایج و امروزی آن با مع

ت و مختلفی از تلقی می کنند. حال آن که تاملی در کاربرد این واژه در متون و محاورات نشان می دهد معانی متفاو

چالش به  یانطباق کامل ندارد. بنابراین تجدید و تنقیح معنا CHALLENGEاین تلفظ مورد نظر بوده که با معنای 

ام می شوند در عرصه های گوناگون انج« چالش ها»ویژه برای کاربرد در مباحث و پژوهش هایی که به منظور بررسی 

 (34: 1384ضروری به نظر می رسد؛ چنان که بدون آن، موضوع و محور اصلی پژوهش مبهم خواهد بود)ذوعلم،

 بحران

 بیماری مورد در ویژه به عطف ی نقطه معنی به « Krinein »یونانی ی کلمه از « Crisis »ی واژه ی ریشه از بحران

 ینقطه به بحران حال، عین در .است اقتصادی  سیاسی مسائل مورد در خطر زمان بروز معنی به همچنین است،

 زندگی، و مرگ مانند .باشد نامناسب یا مناسب تحول یک از ناشی است ممکن نهایت در که شود، می تلقی حساسی

 بار به عواقبی ها آن تمامی اما اند، متفاوت شدت و بزرگی ماهیت، لحاظ از بحرانها (1383)عنبری،ناپایداری یا تعادل

 تعریف راستی به که کند می تصریح 3روبرتز.سازد مختل را نظام یا سازمان کارکردی توانایی تواند می که آورند می

 تکنیکی، معنایی، خأل دارای آن، فراگیر وری بهره ماهیت سبب به مفهوم، این زیرا نیست، ای ساده امر بحران

 (,1988Roberts) است اجماع مورد و عملیاتی

 بحران مدیریت

 با آن طى که است کاربردى دانشى بحران مدیریت .است شده ارائه متعددی تعاریف بحران مدیریت با رابطه در

 در و داد انجام را الزم های پیشگیری توان می ها، آن تحلیل و تجزیه و ها بحران (روشمند) سیستماتیک ی مشاهده

موسوی و  )پورنمود اقدام اوضاع بازسازى و بهبود و سریع امدادرسانی اثرها، کاهش درخصوص بحران، بروز صورت

 رساندن حداقل به و کاهش برای ارزیابی و برنامه ریزی،تست پیشگیری، واقع در بحران مدیریت( 1391همکاران،

 و ایمنی مدیریت ابزارهای از استفاده با خطر رساندن حداقل به دیگر عبارت به و است بحران از ناشی عواقب

                                                           
2 - McGill 
3 - Roberts 
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 برای ریزی برنامه را بحران مدیریت تعریفی، در استیوفینک (Maritz,at.all,2008) است امنیتی های سیستم

 از قبل که شود می اطالق هایی اقدام مجموعه به بحران مدیریت (Jacques,2007)داند می پذیر اجتناب اتفاقات

 می انجام آن عوارض و آثار بیشتر چه هر کاهش برای سانحه، وقوع از بعد و وقوع حین در وقوع،

 ترین مهم از بحران وقوع از پس اوضاع بهبود و آمادگی بحران، سوء آثار کاهش کلی طور به (1383)عبدالهی،گیرد

  (,1990Rattien)است بحران مدیریت وظایف

مدیریت بحران که به عبارتی تمامی عملیات های مربوط به حل بحران است، فرآیند جامع مدیریتی در خصوص 

در واقع  .بحران است که همه فعالیتهای آمادگی، مقابله و بازسازی قبل، حین و بعد از وقوع بحران را در برمیگیرد

)دین بحران یا حذف پتانسیل بحران یا حذف خود بحران استمدیریت بحران، برنامه ای برای کاهش ظرفیت تخریب 

 (501: 1400پرست و پاشایی،

 : شمرد بر زیر صورت توان به مى را بحران هاى ویژگى

 افتد( مى اتفاق کجا در و کى که کرد پیش بینى توان نمى )یعنى است بینى پیش غیرقابل عموماً بحران-1

 کمک نیازمند بحران وقوع محض به نبودند نیازمند کمک بحران از قبل تا که مردمى و دارند مخربى آثار ها بحران-2

 شوند. مى

 تصمیم نیاز مورد اطالعات و محدود زمان و در وخیم شرایط در گیرى تصمیم معموالً بحرانى وضعیت در-3

 ناقص است. گیرندگان

 دارد. استهالکى و طوالنى آثار و ماهیت-4

 محدود را تصمیم انتقال از پیش دهى پاسخ براى موجود زمان-5

 دارد. وا مى تعجب و حیرت به را گیرى تصمیم واحد اعضاى و کرده

 (346: 1395)تقوایی و باقری،اطالعات مخدوش شدن و استرس غافلگیرى، زمان، فشردگى و محدودیت-6

 شهرى بحران مدیریت

 کارگیرى اصول به دارد. جغرافیا و شهرى مدیریت و ریزى برنامه با مباحث خاصى ارتباط بحران مدیریت موضوع 

 شبکه شهر، اراضى کاربرى شهر، ساخت و بافت فرم، دانش مانند این در موجود مفاهیم تبیین و شهرسازى ضوابط و

 را طبیعى حوادث از ناشى تبعات و زیادى اثرات حدود تا توانیم مى غیره و شهرى هاى زیرساخت و هاى ارتباطى

 تواند مى حوادث این کاهش اثرات در مؤثرى نقش نیز، شهر اداره و شهرى مدیریت طرف دیگر از و دهیم کاهش

 (1391آبادى، قدرت و باشد)قهرمانى داشته

 و موقت اسکان سازى، مستند تحلیل، و تجزیه هماهنگى، اجرا، تجهیز، بینى، پیش ریزى، برنامه فرایند مجموعه

 و همه غیره، و زمین رانش سیل، طوفان، برف، مهیب، هاى سوزى آتش زلزله، چون شهرى باسازى حوادث سپس

 (251: 1386دانست)سوادکوهی فر، شهرها در بحران از مدیریت مهمى بخش میتوان را همه

 در که هایى سازمان و ها ارگان تمام است که این منظور آید، مى میان به شهرى بحران مدیریت بحث وقتى

 به و متوازن اى به گونه بتوانند تا باشند واحد مدیریت یک نظر تحت باید هستند، شهرى مؤثر زیست و ساماندهى



 2شماره 4، دوره1400پاییزجغرافیا و روابط انسانی،                           

 

420 

 

 ایجاد شهروندان براى زیست قابل و آرام محیطى و کنند را اداره شهر ها، کارى دوباره و ها ناهماهنگى از دور

 (1390کنند)عزیزپور و همکاران،

 مدیریت شهری

توصیه  به و شهری مدیریت برنامه المللی بین سازمان سوی از 1986 سال در بار اولین برای شهری مدیریت واژه

درحال  کشورهای در شهرها رشد مدیریت بهبود جهت ملل، سازمان توسعه برنامه و بشر اسکان برای جهانی بانک

 (1387همکاران، و )آخوندی گردید مطرح توسعه

 عمومی تعریف قلمرو در خصوصی های سازمان مدیریت های روش و اصول کاربرد عنوان به را شهری مدیریت

 توسعه در حال کشورهای شهرهای افزایش به رو معضالت حل برای روشی را شهری مدیریت همچنین اند. کرده

 تصمیم نظام به یک مجموع در که است فرآیندی شهری (. مدیریت1: 1388اسدی، و پور اند)برک نموده تعریف

 ساختار و ومشروعیت قدرت به بستگی شهری مدیریت موفقیت عدم و موفقیت میزان شد، خواهد منجر گیری

 نقل و حمل شهری، محیط زیست مانند هایی موضوع میان در دارد. نظر مورد جامعه اقتصادی و اجتماعی و حقوقی

 شهری زندگی سازنده دیگرعوامل ای بر کننده تعیین و فزاینده تأثیر که مهم بسیار عامل یک شهری ایمنی شهری،

 که دارد وجود برداشت دو شهری مدیریت مفهوم در کلی طور (. به1382:20است)سعیدنیا، شهری مدیریت دارد،

 اجرای و شهرها امور اداره را شهری سنتی مدیریت صورت به نخست برداشت شود. تفکیک یکدیگر از است الزم

 برنامه مقابل در را شهری مدیریت برداشت این کند.می  تعریف دارند برعهده زمینه این در ها شهرداری که وظایفی

 به نو نگرشی در .بگیرند فاصله یکدیگر از ریزان وبرنامه مجریان تا گردد می موجب و دهد می قرار شهری ریزی

 تعریف وسیعتر بسیار شهری مدیریت دامنه مطرح گردید، جهان در 1980 دهۀ اواخر از که شهری مدیریت

 (69: 1379شد)صرافی،

به  که است شهرنشینی و شهر متنوع و گسترده های پدیده و موضوعات با درگیر و فراگیر نهاد یک شهری مدیریت

آن  از ناشی های محدودیت و بالقوه امکانات با را خود و پذیرد می تأثیر خود اجتماعی محیط عمومی شرایط از طبع

اداره  از عبارتند شهری مدیریت اینکه؛ ازجمله است، شده بیان شهری مدیریت از بسیاری تعاریف کند. می هماهنگ

ملی،  های سیاست اهداف، از پیروی و داشتن درنظر با شهری مناطق پایدار مدیریت ارتقای برای شهر امور ی

 و اشتغال مسکن، مانند اساسی های زیرساخت به دسترسی با را جمعیت مدیریت یا کشور اجتماعی و اقتصادی

 (Rakodi,C.2001:209دهند) مطابقت مانندآن،

مهمتریـن هـدف مدیریت شهری را میتوان در ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت سـاکن در قالـب اقشـار و 

گـروههـای مخـتلف اجتماعـی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شـهروندان، تشـویق بـه توسعۀ اقتصادی و اجتماعی 

 بنابراین، هنگامی که شهر، دارای مشکالت و نارسایی (1379:46دنیا، سعی)پایدار و حفاظت از محیط کالبـدی دانست

های  هایی در چـرخۀ امور خود بود و از مشکالت بهداشت شهری و آلودگیهای محیطی برخوردار و از اقسـام آسیب

 هایی همچون مسکن، نقص در ظرفیت کافـی تأسیسـات عمومـی، بـیکاری، کمـی اجتماعی رنج میبرد و بحران

گـیری بافـتها و ساختمانها  هویتـی در شـکل درآمـد، زاغه نشینی، مشقات اجتماعی، رشد خـودروی شـهری و بـی

باره کرد، مـیتوان به این نتیجه رسید که مدیریت شهری آن در تنگنا و نارسایی به سر میبرد. در ایـن می را تجربه
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های آیندة  موجود شهر و فایق آمدن بـر مشـکالت آن، برنامهمدیریت شهری باید ضمن دارا بودن برنامه برای وضع 

آلـی که بر مبنای واقعیت ها و شرایط زمان و مکان قرار  شهر را تدوین کرده و بر اساس آنها، به ترسیم آیندة ایـده

 (39: 1382)شیعه،دارد، بپردازد. در این مورد، مدیریت شهری باید حافظ شهرها و منافع مردم شهرها باشد

 ساختار مدیریت شهری

داده های سیستم مدیریت شهری، خواسته هـای دولـت و شـهروندان و سـتانده هـای آن توسـعه کمیـت و کیفیـت 

زندگی شهری بنابراین. است مدیریت شـهری بایـد تمـام نظام شهری اعم از فضای کالبدی و عملکردی آنرا تحـت 

: 1394)یغفوری و رفیعیان،عملکـردی و چنـد سـطحی اسـتتوامـان چنـدپوشش قرار .دهد لذا دارای ماهیت سازمانی 

87) 

 شهری مداری مدیریت دیدگاه 

های گوناگون، از مدیریت محلی به طور عام و مدیریت شهری به های متفاوت با دیدگاهدر سطح جهان، ایدئولوژی

واره )ارگانیسم دولتی( تلقی کاران، حکومت محلی را به عنوان بخشی از سازه کنند. محافظهطور خاص حمایت می

کنند که موجب تشویق حس تعلق محلی و در نهایت تحکیم قدرت دولت است. از دیدگاه مدنی نیز مدیریت می

یریت محلی، پل ارتباطی بین جامعه مدنی و حکومت مرکزی است. از این دیدگاه در یک جامعه شهروند مدار، مد

ترین نهادهای میانجی بین فرد و دولت است شهری منتخب )مرکب از شورای شهر و سازمان شهرداری( یکی از مهم

ای وارد ، اصطالح ))مدیریت مداری(( به وسیله ری پال با نگرش تازه1969(. در سال 123: 1393، حسینیو  کماسی)

وجود آمد. در این مکتب، مدیران نظام شهری به طور مباحث علمی دنیا شد و مکتب جدیدی در مطالعات شهری به 

ای بر عهده دارند. طبق این نظریه، مستقل، یا با تسلط، در تخصیص منابع کمیاب و توزیع امکانات شهری نقش عمده

الزم است بر علل  -دهدکه کاالهای مصرفی، بخشی از آن را تشکیل می -های زندگی در تبیین توزیع نابرابر فرصت

ها نسبت به کنترل منابع و امکانات قابل دسترس شهری تأکید شود. شاید تنها از این گیریختاری در تصمیمخودم

های شهری میان مردم در گذشته و حال توفیق یابیم. در نظریه جوییطریق ما به شناخت علل برخوردها و ستیزه

خواران، بساز و بفروش ها، ملکردهای زمینمدیریت مداری شهری برای مثال در کیفیت دستیابی به مسکن شهری، ع

شود زیرا در این مکتب، این عده واسطه میان ریزان شهری و معماران تحلیل میها، برنامهکارشناسان دولتی، دالل

ها و بخش خصوصی هستند و بدین ترتیب مفهوم ))ایدئولوژی مدیریت(( در تحلیل مسائل جغرافیای شهری دولت

گیرد و های اکولوژیک، سیاسی و اقتصادی از سیاست مدیران شهری منشأ می؛ زیرا محدودیتیابداهمیت خاصی می

 (.437: 1387یابد )شکوئی، عمق می

  
 روش پژوهش

این تحقیق از نظر هدف پژوهشی، جز تحقیقات کاربردی، از نظر فرآیند اجرا کیفی بوده و از نظر زمان اجرا مقطعی 

پیمایشی پرداخته و از نظر تحلیل آماری به  -بنابراین پژوهش مذکور به بررسی متغیرها به صورت توصیفی .می باشد

روش جمع آوری داده ها بر اساس روش پیمایشی و مبتنی بر تکنیک  .مطالعه ی ارتباط بین متغیرها می پردازد

روایی پرسشنامه مورد استفاده ی گردید. پرسشنامه بوده و اطالعات موردنظر به روش نمونه گیری تصادفی جمع آور
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نفر که حجم نمونه  130جامعه آماری متخصصین شهرداری به تعداد  از طریق پرسشگری از خبرگان ارزیابی شد.

همچنین پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست  نفر انتخاب شده اند. 70براساس فرمول کوکران 

 استفاده شد.  SPSSز تکمیل پرسشنامه ها، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آمد. در گام بعدی پس ا

 محدوه مورد مطالعه

 شمال از اهواز شهرستانطول شرقی قرار دارد.   40º48´و   20º31´شهر اهواز از نظر جغرافیایی، در عرض شمالی 

 جنوب از رامهرمز، شهرستان به شرق از شوشتر، شهرستان به شرقی شمال و شمال از شوش، شهرستان به غربی

 به غرب از و خرمشهر شهرستان به غربی جنوب از شادگان، شهرستان به جنوب از ماهشهر، بندر شهرستان به شرقی

 (1397:9میگردد.)ملکی و همکاران، محدود آزادگان دشت شهرستان
 

 

 
 (1400( موقعیت جغرافیایی شهرستان اهواز)نگارنده،1شکل شماره )

 

 

 یافته های پژوهش

 سوال اصلی 

 چالش ها و بحران های مدیریت شهری کالن شهر اهواز کدامند؟

 خالصه نتایج آزمون غیر پارامتریک فریدمن  :1جدول
 مقدار شاخص ها

 70 تعداد

Chi-square 235.311 

 5 درجه آزادی

 0.01 سطح معنا داری

 

( P<0.01( در سطح )𝑥2=235.311ساکنان شهراهوازخی دو محاسبه شده )های دهد که در پاسخ( نشان می1های جدول)داده

باشد. بنابراین بین نظرات ساکنان شهراهواز در خصوص چالش های و بحران های مدیریت شهری تفاوت معنادار معنادار می

توان چالش . بنابراین میوجود داشته است. برخی  چالش ها و بحران ها بیشتر و برخی چالش ها و بحران ها کمتر می باشند.

 بندی نمود.ها و بحران های مدیریت شهری را به شرح زیر رتبه
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 های آمار توصیفی آزمون غیر پارامتریک فریدمن(: شاخص2جدول)

 میانگین رتبه انحراف معیار میانگین گویه ها

 4.44 0.425 4.17 چالش های اقتصادی 

 3.95 0.431 4.07 چالش های فرهنگی

 3.46 0.421 3.95 های زیست محیطیچالش 

 3.32 0.563 3.91 چالش های اجتماعی

 3.3 0.433 3.94 چالش های امنیتی

 2.52 0.383 3.78 چالش های خدمات شهری

 

های مدیریت شهری کالن شهر اهواز باالترین میانگین ها و بحرانبندی چالشدهد که در رتبه( نشان می2های جدول )داده

های فرهنگی در رتبه دوم)با میانگین رتبه (؛ چالش4.44مربوط به چالش های اقتصادی در رتبه اول)با میانگین رتبه ها رتبه

های اجتماعی در رتبه چهارم )با میانگین رتبه (؛ چالش3.46های زیست محیطی در رتبه سوم)با میانگین رتبه (؛ چالش3.95

( و چالش های خدمات شهری در رتبه ششم)با میانگین رتبه 3.3انگین رتبه های امنیتی در رتبه پنجم)با می(، چالش2.32

 (بوده است.2.52

 

 
 با میانگین معیار  های مدیریت شهری کالن شهر اهوازها و بحرانچالشمقایسه میانگین  : نمودار2شکل

 

 سواالت فرعی 

 چالش های اجتماعی مدیریت شهری  کالن شهر اهواز کدامند؟-1
 

 خالصه نتایج آزمون غیر پارامتریک فریدمن  :3جدول 
 مقدار شاخص ها

 70 تعداد

Chi-square 208.85 

 6 درجه آزادی

 0.01 سطح معنا داری

0
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( P<0.01( در سطح )𝑥2=208.85های ساکنان شهراهواز خی دو محاسبه شده )دهد که در پاسخ( نشان می6-4های جدول)داده

های اجتماعی مدیریت شهری تفاوت معنادار وجود بین نظرات ساکنان شهراهواز در خصوص چالشباشد. بنابراین معنادار می

توان چالش ها و بحران های اجتماعی های اجتماعی بیشتر و برخی کمتر می باشند. بنابراین میداشته است. برخی چالش

 بندی نمود.مدیریت شهری شهر اهواز را به شرح زیر رتبه

 آمار توصیفی آزمون غیر پارامتریک فریدمنهای : شاخص4جدول

 میانگین رتبه انحراف معیار میانگین چالش ها

 4.75 0.726 4.23 افزایش میزان آسیب های اجتماعی)اعتیاد(

 4.52 0.816 4.13 افزایش حضور کودکان خیابانی

 4.27 0.892 4 گری و حضور گدایان در مکان های مختلف شهر تکدی

 3.86 0.869 3.89 معضل اسکان غیر رسمی)حاشیه نشیتی در برخی مناطق(به جود آمدن 

 3.77 0.771 3.84 مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک

 3.5 1 3.64 افزایش زنان  بی سرپرست در برخی محالت

 3.33 0.847 3.66 افزایش فقر شهری

 

ها مدیریت شهری کالنشهر اهواز باالترین میانگین رتبهدهد که در رتبه بندی چالش های اجتماع ( نشان می4های جدول )داده

افزایش حضور کودکان در  "(؛ 4.75در رتبه اول)با میانگین رتبه  "افزایش میزان آسیب های اجتماعی)اعتیاد(. "مربوط به 

در  "گری و حضور گدایان در مکان های مختلف شهر تکدی "(؛ 4.52در رتبه دوم)با میانگین رتبه  "خیابان)کودکان خیابانی(

 ( بوده است.4.27رتبه سوم)با میانگین رتبه 

 

 های اقتصادی مدیریت شهری کالن شهر اهواز کدامند؟چالش-2

 خالصه نتایج آزمون غیر پارامتریک فریدمن  :5جدول 
 مقدار شاخص ها

 70 تعداد

Chi-square 176.982 

 6 درجه آزادی

 0.01 داری سطح معنا

 

( P<0.01( در سطح )𝑥2=176.982های ساکنان شهر اهواز خی دو محاسبه شده )دهد که در پاسخ( نشان می5های جدول)داده

باشد. بنابراین بین نظرات ساکنان شهراهواز در خصوص چالش های اقتصادی مدیریت شهری تفاوت معنادار وجود معنادار می

توان چالش های اقتصادی برخی  چالش ها پر رنگتر و برخی کمرنگ تر می باشند. بنابراین میداشته است. به زعم ساکنان 

 بندی نمود.مدیریت شهری شهر اهواز را به شرح زیر رتبه
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 های آمار توصیفی آزمون غیر پارامتریک فریدمنشاخص :6جدول

 میانگین رتبه انحراف معیار میانگین گویه ها

 4.49 0.879 4.26 در سطح شهر)باالخص جوانان(افزایش تعداد بیکاران 

 4.27 0.668 4.36 های حمایتیافزایش تعداد خانواده های  تحت پوشش سازمان

 4.21 0.826 4.33 افزایش قیمت زمین، مسکن، اجاره

 4.16 0.688 4.29 افزایش تعداد کودکان کار

 4.11 1 3.98 گردی،ضایعاتی()زباله رواج مشاغل کاذب و خیابانی در بین جوانان

 

ها شهر اهواز  باالترین میانگین رتبهلش های اقتصادی مدیریت شهری کالندهد که در رتبه بندی چا( نشان می6های جدول )داده

افزایش تعداد خانواده  "(؛ 4.49در رتبه اول)با میانگین رتبه  "افزایش تعداد بیکاران در سطح شهر)باالخص جوانان(. "مربوط به 

در رتبه سوم  "افزایش قیمت زمین، مسکن، اجاره "(؛ 4.27در رتبه دوم)با میانگین رتبه  "های حمایتی تحت پوشش سازمانهای 

 قرار قرارگرفته اند.

 

 های امنیتی مدیریت شهری کالن شهر اهواز کدامند؟چالش -3

 خالصه نتایج آزمون غیر پارامتریک فریدمن :7جدول
 مقدار شاخص ها

 70 تعداد

Chi-square 103.024 

 9 درجه آزادی

 0.01 سطح معنا داری

 

( در سطح 𝑥2=103.024های ساکنان شهرستان اهواز خی دو محاسبه شده )دهد که در پاسخ( نشان می10-4های جدول)داده

(0.01>Pمعنادار می ) چالش های امنیتی مدیریت شهری کالن شهر باشد. بنابراین بین نظرات ساکنان شهراهواز در خصوص

اهواز تفاوت معنادار وجود داشته است. به زعم پاسخگویان برخی چالش ها  مهمتر و برخی  از اهمیت کمتری برخوردارند. 

 بندی نمود.توان چالش های امنیتی مدیریت شهری کالن شهر اهواز  را به شرح زیر رتبهبنابراین می

 

 ار توصیفی آزمون غیر پارامتریک فریدمنهای آم: شاخص:8جدول

 میانگین رتبه انحراف معیار میانگین گویه ها

 6.09 0.955 4.13 )ناامنی(وجود افرا شرور و ایجاد مزاحمت های خیابانی در برخی محله ها

 6.01 0.837 4.17 . برخی محالت مشخصدر  خرید و فروش مواد مخدر

 5.99 0.761 4.2 منجر به افزایش سرقت ها و ناامنیعدم دید کافی ناشی از روشنایی کم 

 5.68 0.842 4.03 حضور افراد  معتاد در سطح شهر بخصوص پارک ها

 

ها شهر اهواز باالترین میانگین رتبهنیتی مدیریت شهری کالنبندی چالش های امدهد که در رتبه( نشان می8های جدول )داده

 "(؛ 6.09در رتبه اول)با میانگین رتبه  ".)ناامنی(مزاحمت های خیابانی در برخی محله هاوجود افرا شرور و ایجاد "مربوط به 
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عدم دید کافی ناشی از روشنایی  "(؛ 6.01دوم)با میانگین رتبه در رتبه "برخی محالت مشخصدر  خرید و فروش مواد مخدر

 ( بوده است.3.99ین رتبه در رتبه سوم)با میانگ ")جوانان(  کم منجر به افزایش سرقت ها و ناامنی

 

 های خدمات شهری کالن شهر اهواز کدامند؟چالش -4
 

 (: خالصه نتایج آزمون غیر پارامتریک فریدمن 9جدول 
 مقدار شاخص ها

 70 تعداد

Chi-square 539.926 

 14 درجه آزادی

 0.01 سطح معنا داری

 

( P<0.01( در سطح )𝑥2=539.926اهواز خی دو محاسبه شده ) های ساکنان شهردهد که در پاسخ( نشان می9های جدول)داده

های خدمات  شهری  کالن شهر اهواز تفاوت معنادار باشد. بنابراین بین نظرات ساکنان شهراهواز در خصوص چالشمعنادار می

توان . بنابراین میها  مهمتر و برخی  از درجه اهمیت کمتری برخوردارندوجود داشته است. به زعم پاسخگویان برخی چالش

 بندی نمود.های مدیریت شهری کالن شهر اهواز را به شرح زیر رتبهچالش

 های آمار توصیفی آزمون غیر پارامتریک فریدمن: شاخص10جدول

 میانگین رتبه انحراف معیار میانگین چالش ها

 10.42 0.689 4.39 در پارکهاکمبود امکانات و تجهیزات مناسب ) مبلمان، صندلی راحتی ( برای استراحت مردم 

 9.95 0.836 4.27 نامناسب بودن آسفالت معابر)وجود چاله و دست اندازهای متعدد(

 9.2 0.791 4.14 پارکها و عمومی سبز فضای نگهداری و توسعه

 9.11 0.835 4.07 شهر سطح در بهداشتی کمبود سرویسهای

 8.75 1.23 3.86 کمبود تعداد پارکینگ های عمومی

 8.35 1.22 3.81 کیفیت نامناسب وسائط حمل و نقل عمومی 

 6.92 0.941 3.52  بی نظمی در خدمات رسانی وسایل نقلیه عمومی 

 

ها مربوط شهر اهواز باالترین میانگین رتبههای خدمات شهری کالنبندی چالشهدهد که در رتب( نشان می10های جدول )داده

در رتبه اول)با میانگین رتبه  "مبلمان، صندلی راحتی ( برای استراحت مردم در پارکها.مناسب )کمبود امکانات و تجهیزات  "به 

 و توسعه"(؛ 9.95دوم)با میانگین رتبه در رتبه "نامناسب بودن آسفالت معابر)وجود چاله و دست اندازهای متعدد( "(؛ 10.42

 قرار گرفته اند. (9.2رتبه در رتبه سوم)با میانگین  "پارکها و عمومی سبز فضای نگهداری

 

 های فرهنگی مدیریت شهری کالن شهر اهواز کدامند؟چالش -5
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 خالصه نتایج آزمون غیر پارامتریک فریدمن :11جدول
 مقدار شاخص ها

 70 تعداد

Chi-square 120.696 

 7 درجه آزادی

 0.01 سطح معنا داری

 

( P<0.01( در سطح )𝑥2=120.696ساکنان شهر اهواز خی دو محاسبه شده )های دهد که در پاسخ( نشان می11جدول)هایداده

باشد. بنابراین بین نظرات ساکنان شهراهواز در خصوص چالش های فرهنگی مدیریت شهری کالن شهر اهواز تفاوت معنادار می

و برخی  از درجه اهمیت کمتری  معنادار وجود داشته است. از دیدگاه ساکنان شهر اهواز برخی چالش ها از درجه اهمیت بیشتر

 بندی نمود.شهر اهواز  را به شرح زیر رتبهالش های فرهنگی مدیریت شهری کالنتوان چبرخوردارند. بنابراین می

 

 های آمار توصیفی آزمون غیر پارامتریک فریدمن: شاخص:12جدول

 میانگین رتبه انحراف معیار میانگین گویه ها

 4.94 0.81 4.27 برای گذران اوقات فراغت در سطح شهرکمبود فضاهای تفریحی 

 4.83 0.899 4.23 کمبود فضاهایی برای ورزش های عمومی )صبحگاهی (

 4.75 0.911 4.14 کمبود سرای محله ها و فرهنگسراها

عدم توجه به بحث مطالعه و افزایش آن در بین جوانان)کمبود کتابخانه های 

 عمومی در سطح شهر(

4 0.969 4.67 

بکمبود برگزاری برنامه های فرهنگی زنده در پارک های محله ای یا 

 فرهنگسراها)رایگان یا با هزینه کم(
4.16 0.843 4.64 

 4.51 0.837 4.08 کمبود ارائه خدمات مشاوره ای برای گروههای در معرض خطر  

 

ها شهر اهواز باالترین میانگین رتبهمدیریت شهری کالنالش های فرهنگی بندی چدهد که در رتبه( نشان می12های جدول )داده

کمبود  "(؛ 4.94در رتبه اول)با میانگین رتبه  "کمبود فضاهای تفریحی برای گذران اوقات فراغت در سطح شهر. "مربوط به

 و فرهنگسراها کمبود سرای محله ها "(؛ 4.83)با میانگین رتبه  دومدر رتبه "فضاهایی برای ورزش های عمومی )صبحگاهی (

 بوده است. (4.75در رتبه سوم)با میانگین رتبه  "

 

 های زیست محیطی مدیریت شهری کالن شهر اهواز کدامند؟چالش -5

 

 خالصه نتایج آزمون غیر پارامتریک فریدمن  :13جدول 
 مقدار شاخص ها

 70 تعداد

Chi-square 174.217 

 8 درجه آزادی

 0.01 سطح معنا داری
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( در سطح 𝑥2=174.217شهر اهواز خی دو محاسبه شده )کالنهای ساکنان دهد که در پاسخ( نشان می13جدول)هایداده

(0.01>Pمعنادار می ) باشد. بنابراین بین نظرات ساکنان شهراهواز در خصوص چالش های زیست محیطی مدیریت شهری کالن

ها  مهمتر و برخی  از اهمیت کمتری برخوردارند. ن برخی چالششهر اهواز تفاوت معنادار وجود داشته است. به زعم پاسخگویا

 بندی نمود.شهر اهواز را به شرح زیر رتبههای زیست محیطی مدیریت شهری کالنتوان چالش بنابراین می

 های آمار توصیفی آزمون غیر پارامتریک فریدمنشاخص :14جدول

 میانگین رتبه انحراف معیار میانگین گویه ها

زیست محیطی ناشی از همجواری محالت با کارخانجات صنعتی مانند آلودگی 

 لوله سازی، فوالد و...

4.29 0.84 5.75 

 5.63 0.721 4.29 های زیر زمینیافزایش میزان فاضالب )خانگی و صنعتی(و آلودگی سفره

 5.54 0.909 4.21 سرریز شدن فاضالب های صنعتی به درون آب های جاری

 5.14 0.969 4.06 نامناسب بودن نظافت عمومی خیابان ها 

 5.06 1.18 3.92 تجمع نخاله های ساختمانی در سطح محالت و زمین های بایر 

 

ها مربوط شهر اهواز باالترین میانگین رتبهبندی چالش های زیست محیطی کالنهدهد که در رتب( نشان می14های جدول )داده

در رتبه اول)با میانگین ناشی از همجواری محالت با کارخانجات صنعتی مانند لوله سازی، فوالد و... آلودگی زیست محیطی"به

 "(؛ 5.63دوم)با میانگین رتبه در رتبه "های زیر زمینافزایش میزان فاضالب )خانگی و صنعتی(و آلودگی سفره "(؛ 5.75رتبه 

 .قرار دارند.(5.54ر رتبه سوم)با میانگین رتبه د " سرریز شدن فاضالب های صنعتی به درون آب های جاری

 نتیجه گیری

 اند دانسته و توسعه زیستی محیط حفاظت اندیشۀ پیوند عرصۀ را که آن کالنشهرها؛ محیطی پایداری به توجه امروزه

 یکدیگر با آمیز نه رقابت و مکمل ای رابطه انسانی جامعۀ و محیطی توسعۀ اقتصادی، و رشد آن در که به گونه ای

 نماید اساسی می بسیار باشند؛ داشته

شهرنشینی، افزایش جمعیت و به دنبال آن توسعه شهرها از ویژگی های عصر حاضر بوده و توسعه پایدار این مراکز 

سکونتگاهی، در گرو داشتن برنامه ریزی و مدیریت کارآمد است. کالن شهرها هراندازه که باشند گرفتاری های 

آنها وجود دارد و اداره آنها که مملو از امکانات، سرمایه و نیروی انسانی متخصص می باشند دشوارتر فراوانی برای 

  خواهد بود.

شینی و            شیه ن سکن، حا شکالت مختلفی از جمله ترافیک، کمبود م شینی همراه با م شهر ن سترش پدیده  ازآنجا که گ

سأله مد         شمندانه را با م ضرورت برخورد اندی ست،  شی ا ست فرو سازد و این همان برنامه    د شهری مطرح می  یریت 

ریزی شهری همسونگر، منعطف یا همان مدیریت شهری پویا است که می تواند محیطی بهتر، مساعدتر، سالم تر و        

 دلپذیرتر را برای ساکنین شهر مهیا نماید.

 و ناپایدار به شدت زیستی محیط زمینۀ در  کالنشهراهواز سیستم وضعیت که داده است نشان پژوهش این نتایج

 نتایج از توان را می است.این داده محیطی را نشان زمینۀپایداری در متعدد وجود بازیگران را مسئله این .میباشد آشفته

 زمینه در مناسب ریزی و برنامه کافی توجه آن در که دانست بزرگ شهرهای بویژه در شهرنشینی دورة به کشور گذار

 محیطی مسائل ،"جمعیت اسکان" و "محیط زیستی پایداری" میان از و نپذیرفته صورت محیط زیستی کالنشهرها ی
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نیاز مدیریت شهری به داشبورد اطالعاتی در  یافته های پژوهش،توجه به  نتیجه اینکه با است. شده سپرده به فراموشی

ها و مشکالت شهر و شهروند، بیش از شهر و آگاهی از وضع موجود، اطالعات و منابع مالی، ابزار تجهیزات، نیاز

 .داردریزی و سازماندهی و نظارت در راستای رفع آنها گام برمیشود. و با برنامهپیش احساس می

 

 پیشنهاد

نشان داده است که چالش و بحران های مدیریت شهری شهر اهواز به ترتیب عبارتند از: چالش های پژوهش یافته

های اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، اجتماعی، امنیتی و خدمات شهری. لذا در راستای کاهش چالش ها و بهبود 

 گردد:فرآیند مدیریت شهری موارد زیر به عنوان پیشنهادات کاربردی ارائه می

 های اقتصادی چالش 

 برنامه ریزی به منظور اشتغال بیشتر جوانان با حمایت و پشتیبانی از کارآفرینی .

 مبارزه با قاچاق با شناسایی عامالن توزیع  و واردات قاچاق و کنترل بیشتر مبادی ورودی . -

 ساماندهی مشاغل خیابانی و با شناسایی افرادی که این مشاغل را اداره می کنند.-

 ای فرهنگیچالش ه

برنامه ریزی )طراحی و اجرا( به منظور ساخت فضاهای تفریحی بیشتر در سطح شهر برای گذران اوقات فراغت -

 شهروندان باالخص جوانان.

 توجه به نیازهای فرهنگی اقشار مختلف بخصوص جوانان -

ن جوانان و آشنایی هر چه ترویج فرهنگ و آداب و رسوم)در ابعاد مختلف پوشش، موسیقی و...( گذشته گان در بی-

 بیشتر آنان باهویت دینی و ملی .  

 ویژه اقشار مختلف.  )سالن های تئاتر، سینما، کانون فرهنگی( ساخت مکان ها و امکان فرهنگی- 

 چالش های زیست محیطی   

 عمومی.گسترش )کمی  کیفی ( حمل و نقل عمومی به منظور فرهنگ سازی استفاده از وسایل حمل و نقل - 

 جلوگیری از سر ریز شدن فاضالب های خانگی و صنعتی به آبهای جاری .-

 انجام مطالعات علمی به منظور احیاء تاالب ها و مناظر و منابع طبیعی .-

 ساماندهی مشاغل پر سر و صدا و انتقال آنها به خارج شهر .-

 افزایش سطح فضای سبز در شهر به منظور جلوگیری از آلودگی صوتی .-

 . زیست محیط کیفیت ارتقای در مردمی مشارکت از گیریبهره-

 چالش های اجتماعی 

 شناسایی و برخورد با عامالن توزیع مواد مخدر در پارک ها و اماکن عمومی.--

 برخورد با معتادین متجاهردر سطح شهر -

 زمانهای حمایتی .برخورد با متکدیان و برنامه ریزی به منظور تحت حمایت قرار دادن آنها توسط سا-
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از ساخت وسازهای غیر مجاز در حومه شهر برای پیشگیری از شکل گیری  یتصویب قوانینی به منظور جلوگیر-

 اسکان های غیر رسمی.

 چالش های امنیتی

 توجه به امنیت فضای های شهری )روشنایی، دید مناسب، از بین بردن نقاط کور(-

 رو  از پیاده رو(.)چاله ها، سرازیری معابر، تفکیک سوارهتوجه به معابر و رفع مشکالت آنها -

 برخورد قانونی دستگاه های انتظامی با افراد شرور و مزاحم. -

 چالش های خدمات شهری

 فضایی سازمان و ساختار با متناسب ساختمانی، تراکم توزیع مناسب گذاری سیاست -

 شهری مدیریت نظام اصالح -

 .شهری خدمات و عمرانی الزم ساختهای زیر ایجاد-

 منابع

 ،آسیب شناسی مدل اداره1387میثم، طاهرخانی، و ایرج ناصر، بصیرت، اسدی، عباس، پور، برک و احمد آخوندی،

 63شماره  جغرافیایی، های پژوهش فصلنامه ایران، در شهر امور

محیط  توسعه پایدار آتی چالش های ، بررسی1399مسعود، خادمی، امیرحسین و زمانی پور، شکوهی،محمد، اجزاء

 گلستان، سال دانشگاه پژوهشی -علمی فضا،فصلنامه جغرافیایی آمایش ایران، مجله کالنشهرهای در زیستی

 107-122پاییز،صفحات  هفتم، و سی مسلسل دهم،شماره

شناسایی چالش های تأثیرگذار حکمروایی و مدیریت شهری ،1400ادیبی سعدی نژاد،فاطمه و هاشمی نسب،حسین،

 در مدیریت نوین پژوهشی رویکردهای ،فصلنامهدر هنگام وقوع بالیای طبیعی با رویکرد زنجیره تأمین بشر دوستانه

 130-153صفحات دهم، بهارجلد ،61 شماره پنجم، حسابداری، سال و

 )مطالعه مدیریت شهری برای غیررسمی اجتماعی اسکان و اقتصادی های ،چالش1390امیری،مجتبی و کمالی،عباس،

 57-73،پاییز،صفحات 38و  37،شماره 3بندرعباس(،نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، دوره  شهر موردی:

 پژوهشی معاونت هنر، دانشگاه تهران، .شهری حکمروایی و ،مدیریت1388اسدی، ایرج و ناصر، پور، برک

 نظام عملکرد بهبود در محلی ی ،نقش جامعه1391مسعود، دارانى، آرمین؛ پور، فیروز موسی؛ سید موسوی، پور

 1ی شماره دوم، ی دوره بحران، مدیریت و دانش پیشگیرى ی فصلنامه بحران، مدیریت

 چهارم دوره شهری، مدیریت در شهر اسالمی شوراهای عملکرد ،ارزیابی1395پیری،عیسی و بختیاری،افسانه،

 شهرسازی،سال و معماری جغرافیایی، علوم نوین های پژوهش ابهر(، فصلنامه موردی: اسالمی)نمونه شوراهای

 73-89زمستان، سوم، اول،شماره

 شهرى)مطالعه فرسوده هاى بافت در زلزله بحران مدیریت راهبردى ریزى،برنامه1395تقوایی،مسعود و باقری،کیوان،

 چهارم، شمارة ششم، دورة بحران، مدیریت و پیشگیرى دانش شهرسنندج(، فصلنامه فرسوده بافت موردى

 344-357زمستان،صفحات
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 جغرافیایی شهری،فصلنامه مدیریت های چالش و بزرگ تهران شهر ،کالن1389حمدی،کریم و امیر انتخابی،شهرام،

 1-13،تابستان، صفحات 26شماره  هفتم، سال پژوهشی، – علمی سرزمین،

حکمروایی خوب شهری  ارزیابی،1399حسین زاده،نعمت،غفاری،یونس،پناهی،مریم،عمادی،پیام و بیات،غالمر رضا،

 4،شماره 2جغرافیا و روابط انسانی، ،دوره ،SWOTراهبردی در عملکرد مدیریت شهر اسالمشهر با استفاده از مدل

 185-203،بهار، صفحات8،پیاپی

 سیاسی مدیریت چالش های تحلیل و ،شناسایی1399خاتم،سعید،احمدی،سید عباس،ویسی،هادی و واثق،محمود،

-241،سال اول،صفحات 8داده بنیاد، دو فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، شماره رویکرد با نتهرا کالنشهر در فضا

221 

نقش مشارکت محلی در مدیریت بحران با تاکید بر آتش سوزی جنگل ،1400و پاشایی،پارسا، ساجده ،دین پرست

-510صصبهار،، 4،شماره 3دوره جغرافیا و روابط انسانی، (،مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کلیبر)های ارسباران 

496 

فرهنگی ایران، ماهنامه اندیشه و تاریخ  -،تاملی در مفهوم چالش، واژه چالش در ادبیات اجتماعی1393ذوعلم،علی،

 34-37، شهریور،صفحات 36سیاسی ایران معاصر، سال چهارم شماره 

 مطالعه شهری مدیریت روی پیش های چالش بندی رتبه و ،سنجش1399وندی،ساره و فتحی،علی، اسحق رضایی

-114پاییز،صفحات 1پیاپی شماره 1،شماره 1 ،دورهای منطقه و شهری پایدار توسعه مطالعاتکرمانشاه، شهر موردی:

97 

 10های مدیریت نوسازی شهری منطقه بندی چالششناسایی و رتبه، 1399میرزایی،محمد رضا،و ،اسفندیار زبردست

 105-127،سال،هشتم،صفحات30،پیاپی2شهری،شماره  مدیریت و اقتصاد علمی ، فصلنامهشهرداری تهران

 کشور شهرداریهای سازمان انتشارات تهران: شهری، مدیریت یازدهم؛ جلد شهرداری، سبز ،کتاب1382سعیدنیا،احمد،

 کشور، جلد یازدهم، تهرانمدیریت شهری، سازمان شهرداریهای  ،1379،سعید نیا، احمد

 و متخصصین مدیران، ویژه و بحران شهرى عمرانى، هاى پروژه مدیریت ،مبانى1386سوادکوهی فر،ساسان،

 .حسین امام دانشگاه انتشارات شهرسازى(تهران، و مهندسى)عمران، معمارى هاى رشته دانشجویان

 های نو در جغرافیای شهری، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات سمتدیدگاه،1387شکوئی، حسین،

 37-62،صفحاتمجله جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان،لزوم تحول مدیریت شهری در ایران،1382شیعه،اسماعیل،

انتشارات  ،تهران،2 شماره شهری مدیریت فصلنامه شهری، مدیریت های چالش و مبانی ،مفهوم،1379صرافی،مظفر، 

 شهرداریها سازمان

 .کشور های دهیاری و ها شهرداری سازمانانتشارات  شهری، نواحی در بحران مدیریت ،1383مجید، عبدالهی،

 در شهرى بحران مدیریت در مؤثر بندى عوامل ،اولویت1390زهرا، اسماعیلیان، على، آبادى، زنگى ملکه، عزیزپور،

 محیطى، ریزى برنامه و جغرافیا مجله اصفهان، شهر بحران با مرتبط هاى سازمان طبیعى)مطالعه موردى: بالیاى برابر

 43 شماره ،22 سال
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 همایش اولین مقاالت مجموعه ایران، فاجعه در امداد مدیریت در نظری رویکردهای ، ارزیابی1383موسی، عنبری،

 کاربردی هالل  علمی عالی آموزش مؤسسه ی ،1381 اسفند چهارم و سوم و نجات امداد مدیریت تحقیقی  علمی

 .ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت به وابسته ایران

 خطرپذیرى و خطر تحلیل در اطالعات جغرافیایى هاى سیستم ، نقش1391لیال، آبادى، قدرت اکبر، على قهرمانى،

 شماره دوره دوم، بحران، مدیریت و پیشگیرى دانش فصلنامه تهران، شهردارى  6و3نواحى  طبیعى بالیاى و سوانح

 چهارم

رد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان تبیین رابطه بین عملک،1393کماسی،حسین و حسینی،سید علی،

سال چهارم، شماره  (جغرافیا)ریزی فضایی  پژوهشی برنامه -مجله علمی (،مطالعه موردی: محله ولیعصر شمالی)

 135-156،صفحات،پاییز 41سوم، پیاپی 

 شهر تحقق در شهری خوب حکمروایی الگوی نقش بررسی،1397ملکی، سعید، آروین، محمود و بذافکن، شهرام،

 1-18، صفحه4 شماره ،2دوره شهرسازی، اهواز(، فصلنامه دانش شهر:موردی تاب آور)مطالعه

 شهریبررسی عملکرد مدیریت شهری در رابطه با مشارکت شهروندان در امور،1394یغفوری،حسین و رفیعیان،سجاد،

،صفحات بیسـت و هفـتم، زمسـتانل هفـتم، شـماره اسـ،ه ایهای شهری و منطق ژوهشمطالعات و پ (،مورد شهر فسا)
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