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  :چكيده
است و به لحاظ هدف كاربردي مي  پرسشنامه ابزار از استفاده با پيمايشي - توصيفي روش پژوهش اين بر حاكم رويكرد

 مدارك، و اسناد مطالعه روش هاي از اطالعات گردآوري در دقت و نظري هاي پايه تقويت منظور به اين ، بر باشد. عالوه
جامعه ي آماري شامل شهروندان ساكن بومي شهر مادوان ، اعضاي شوراي شهر ، كاركنان شهرداري  . شده است استفاده نيز

 آلفاي از استفاده با آن پايايي همچنين. شده است  مشخص كوكران فرمول استفاده از با نمونه مادوان مي باشد و حجم
نهادي ،  –مولفه هاي سياسي  تحليل و تجزيه بررسي براي همچنين ،. محاسبه شده است  SPSS محيط در كرونباخ

استفاده شده است .  QSPM ،SWOTهاي -محيطي مديريت يكپارچه شهري از مدل  –اقتصادي ، كالبدي  –اجتماعي 
مشاركت ، بهره گيري از تسهيالت دروني و فعاليت هاي خدماتي مورد نياز شهر مادواننتايج  تحقيق  حاكي از آن است كه 

برنامه ريزي توزيع متناسب كاربري  غير مستقيم نهادهاي دولتي و غير دولتي در حل معضالت و مشكالت شهر مادوان و
به عنوان موثرترين  3,37و   3,06، 2,47به ترتيب با بيشترين امتياز   رسي مطلوب به آنخدمات و تجهيزات شهري و دست

   عوامل شناسايي شده است .
 

مادوان شهر ، برنامه ريزي استراتژيك كمي ، مديريت يكپارچه شهري، نقش شوراها، فن سوات:  واژگان كليدي  
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  مقدمه

اداره ي امور شهري ، ارتقاي نظام هاي مردم ساالر موجب توجه به ايده ي مشاركت اهميت روز افزون نقش مردم در 
جوامع به روش هاي دموكراتيك تقريباً در تمامي مناطق جهان رو به رشد و گسترش بوده است ، به گونه اي كه فكر بر 

ر گرفته شده است . بدين ترتيب حق بودن مردم ، دخالت در اموري كه مربوط به زندگي آنها است مورد  قبول همگان قرا
تشكيل شوراي اسالمي شهر در جهت پيشبرد اهداف برنامه ريزي شهري  و با حضور بيش از پيش مردم و شهروندان ، 
به عنوان نهادي منتخب مردم نقش مهمي را در مديريت يكپارچه ي شهري به منظور تحقق عملكرد ها و فعاليت هاي 

ر پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش شورا در مديريت يكپارچه ي شهري در شهر شهري شكل گرفت . از اينرو، د
 مادوان در دستور كار قرار گرفته شده است .

 نياداره امور بود. از اول يمتول يدر اداره شهر ها وجود نداشت و نظام سنت يمدون و مكتوب نياز انقالب مشروطه قوان شيپ
به تمركز قدرت به  ليگذرد همواره م يقرن م كيبه  كيشهر كه نزد ياسالم يشوراها لي) تا تشك1289( هيقانون بلد

بر  يديجد يرسم يعناصر و نهادها 1357تا  1323از سال  رانيا ي). در شهر ها 20: 1382 عه،يخورد ( ش يچشم م
 رانيا يشهر تيريدر مد يوارد شدند كه به نوع رانيا يشهرها تيريوقت به چرخه مد يدولت ها ماتياساس تصم

 يبكنند و در موارد  يم تيفعال گريكديسازمان ها و وزارتخانه ها به صورت مستقل از  نياز ا كيدخالت دارند و هر 
شهر و شهروندان به  يرا برا ييها نهيمداخله داشته اند و مشكالت و هز گريكدي  كار  در ي به علت ناهماهنگ يشمار

  ).67:  1392(شماعي و ابراري ، وجود آورده اند
آورده است وليكن به بوجود ي را تالدر عمل معضالت و مشك نينو كرديرو كيبه عنوان  يشهريكپارچه ي  مديريت

و  دينما يم فايارا  يشهر يدر عرصه زندگ يحكومت محل كيبه عنوان  يدر جامعه نقش مهم طور كلي اين رويكرد
(امان پور و  بگيردبر عهده  ي رانقش مهم ي توانستهدر اداره شهرها در سطح محل يشهر يكپارچه ي  مديريت همچنين

  ).95:  1394همكاران ، 
در پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش شورا در مديريت يكپارچه شهري شهر مادوان در دستور كار قرار گرفته است . 

شناسي ، فصل بدين ترتيب در فصل اول كليات تحقيق ، فصل دوم مباني نظري و پيشينه ي تحقيق ، فصل سوم روش 
چهارم شناخت و تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق ، فصل پنجم نتيجه گيري و جمع بندي و ارائه پيشنهاد ها ارائه شده 

  است . 
در پژوهش حاضر هدف بررسي نقش شورا در مديريت يكپارچه ي شهري شهر مادوان به دليل گربانگير بودن مشكالت 

يريت شهري با وظايف مشابه و موازي مي باشد . اين ويژگي در تمامي شهرهاي ناشي از تعداد مراكز تصميم گيري مد
ايران ، عالوه بر ايجاد ناهماهنگي ، تداخل بين دستگاه ها ، موسسات ذي مدخل در مديريت شهري ، افزايش هزينه هاي 

كار قرار گرفته است و با  خدمات ، افزايش هزينه هاي زماني ، كاهش كيفيت ارائه خدمات را در پي داشته ، در دستور
 جينتامعيارها و شاخص هاي مديريت يكپارچه شهري مورد سنجش قرار گرفته شده است .  QSPMبهره گيري از مدل 
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ي، شهرداري ياسوج  و شهر يعمران و بهساز يشركت مادر تخصص يپژوهش در مطالعات و پژوهش ها نيحاصل از ا
  آموزشي و... كاربرد دارد. -مادوان ، دانشگاه ها و  مراكز علمي 

  تحقيقفرضيه 

محيطي با تحقق نقش شوراها در  –اقتصادي ، كالبدي  –نهادي ، اجتماعي  –به نظر مي رسد بين راهبردهاي سياسي 
  مديريت يكپارچه شهري مطالعه ي موردي : شهر مادوان رابطه معناداري وجود دارد . 

  اهداف تحقيق

نقش شوراها محيطي مؤثر در تحقق  –اقتصادي ، كالبدي  –نهادي ، اجتماعي  –شناسايي راهبردها و راهكارهاي سياسي 
   در مديريت يكپارچه شهري مطالعه ي موردي : شهر مادوان

  مباني نظري 

شهرها  در زمينه هاي مختلفي مورد مطالعه قرار مي  در تغييرات به توجه با كه است مطالعاتي حوزه يك شهري مديريت
 مانند ديگري فرآيندهاي با توجه به كه دارد اشاره جامعه تحول مدت دراز فرايندهاي  به "توسعه" واژه معنا اين به. گيرد 

 مداخالت درگير كه تغييراتي فرايندهاي از دسته آن به "مديريت" اصطالح. دهد مي رخ شدن جهاني اخيراً و شدن صنعتي
تغيير با توجه به   فرآيندهاي نوع دو هر شامل بخشي كه عنوان به شهري مديريت مفهوم. گفته مي شود است ، سياستي

  ) . QANU ،2012 ،: 43(. دامنه توسعه است بيان مي شود

  بين كارگزاري نوع يك عنوان به را آن زمان،  آن در. براي اولين بار عنوان شد  1970 دهه در شهري مديريت مفهوم
 و جديد نكات زمان ، گذشت با. بيان كردند) McGill، 1998) (شهر هاي خانه( منابع داشتند. به نياز كه كساني دولت و

 شهري مديريت تعاريف به منجر شهري جوامع پيچيدگي درك دانستن. است  داده تغيير را مفهوم اين جديد اصطالحات
 عنوان به شهرها جديد مفهوم به منجر جامعه در دولت تغيير حال در نقش. گيرد  مي بر در را پيچيدگي اين كه است شده

 درك شروع" شهري مديريت "اصطالح": كند مي اشاره) (Churchill, 1985. است شده متغييره چند هاي شخصيت
ارتباطات  بلكه به ، كنترل مربوط نيست هاي سيستم به فقط اصطالح ديگر اين است ؛" تغيير و تحول شهري "از جديدي

كنند  مرتبط است  مي همكاري حكومت با و يكديگر با ساكنان آن طريق از كه فرايندي رفتاري ، حركات از اي مجموعه ،
 مديريت مفهوم از ناپذير جدايي بخش دولتي ، غير هاي سازمان كار و ساز و شهر بعدي چند ماهيت بعد، به زمان اين از. 

 محيط و شهر بعدي چند ماهيت كه شود مي شهري مديريت در جامع كاربردي برنامه يك به منجر امر شهري است كه اين
  )Rakodi، 2003:43؛ ChakRabarty 200 1 ؛McGill،1998( بعدي را نيز  در بر مي گيرد. چند سازماني

 شهر؛ از بعدي چند و پيچيده ماهيت درك و دانش: (است  تركيب هنر شهري مديريت كه گفت توان مي خالصه طور به
  )McGill ، 2001  :43(  شهري). توسعه در مداخله براي نفره چند نهادي ظرفيت سازماندهي  با
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 كه نيز ايجاد شده تحصيلي رشته حتي به  عنوان يك "شهري توسعه و مديريت" شهري، مديريت جامع ماهيت به توجه با
 درك براي مبنايي اين. است  گرفته قرار مطالعه مورد مهمي موضوع  عنوان به مؤسسات و جوامع شهري ، نواحي آن در

 و محيطي اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي ، مختلف هاي زمينه در اجتماعي و اقتصادي تغييرات شهري ، رشد فرآيندهاي
در . شدن  جهاني توسعه هاي سياست مانند گذارند ، مي تأثير  شهري توسعه بر كه است  اي گسترده فرآيندهاي همچنين

 مطالعات و دولتي ادارات شهري ، ريزي برنامه شهري ، مطالعات مانند هايي رشته از را دانش دولتي مديريت راستا ، اين
  )QANU، 2012 : 43. (كند مي تلفيق توسعه

 فرآيندهاي مطالعه آن هدف كه است شهري مطالعات مستلزم دقيق، طور به شهري مديريت جامع ، مفهوم بر اساس
 تالش شهري جامعه پويايي و پيچيدگي كاهش براي شهري مطالعات. است  شهر سطح در تطبيقي اقتصادي و اجتماعي

 شهري اقتصاد و شهري شناسي جامعه آن در كه است ديپلماتيك بين زمينه يك خود خودي به شهري مطالعات. كنند  مي
 به توجه با ويژه به است ، كرده تغيير زمان طول در شهري در مديريت شهري مطالعات تمركز. كند  مي ايفا مهمي نقش
 از آگاهي شهري، مديريت چارچوب در. شدن  جهاني مانند گذارند ، مي تأثير  شهري جامعه بر كه اي گسترده روند

  )QANU، 2012: 44. (است مرتبط نهادي ظرفيت و شهري سياست با شهري انتقال فرآيند

 از شهري توسعه مفهوم. داد قرار استفاده مورد توان مي را "توسعه" اصطالح از مختلفي مفاهيم شهري ، مديريت در
. شود  مي تبديل اجتماعي تحول و تغيير فرايندهاي به "توسعه" اين عمومي، سطح در. است شده گرفته شهري مطالعات

 ريزي برنامه و عمومي  مديريت هاي  حوزه به نيز شهري است . مديريت شدن برابر صنعتي و پيشرفت فرآيندهاي  با اين
 دانشگاهي استفاده مي كند. هاي جنبه ريزي برنامه و  سياست  مداخله سازماني ، ظرفيت از كه شود مي مربوط مكاني

)hart ،2009 :44(  

مفهوم مديريت شهري در تعاريف كل نگر از مفهوم صرف اداره امور  شهر فراتر مي رود و با ساختارهاي اجتماعي ، 
سياسي و اقتصادي پيوند  مي يابد و نقش  فعال تري در توسعه  شهر  پيدا مي كند . در اين نگرش مديريت شهري 

پيامد هاي عملياتي نيز همراه است و به همين دليل تعامل آن مسئوليتي استراتژيك تلقي مي شود كه ضرورتاً  با نتايج و 
با حوزه هاي قدرت  ، سياست  ، اجتماع  و اقتصاد شهري اجتناب ناپذير مي شود  . منظور از مديريت كالن شهري با 
لزوم همكاري بخش هاي مختلف در چهارچوپ اشكال متنوع شراكت  اجتماعات محلي ، حكومت و بخش هاي اقتصادي 

  معنا مي يابد . 

روشن است كه مشخصات و ساختار نهاد هاي قانوني اداره كننده شهر از كشوري به كشور ديگر متفاوت دارد و هر جامعه 
  اي با توجه به ساختار هاي اقتصادي ، اجتماعي و سياسي خود تعريف يا تلقي خاصي از مديريت شهري دارد. 
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ا و افرادي گفته مي شود كه به صورت رسمي يا غير رسمي در فرآيند مديريت مديريت شهري به تمامي نهاد ها ، سازمان ه
شهر اثر گذار است  . پس از مديريت شهري فقط شهرداري و شوراي شهر نمي باشد و هر عنصري كه به شكلي در فرآيند 

  مديريتي شهر اثري دارد  در اين حيطه قرار دراد . 

زي هايي را به انجام برساند ، فعاليت هاي شهري را سازمان دهد و برفعاليت مديريت شهري بايد براي شهر ، برنامه ري
هاي انجام شده نظارت كند و حتي براي انجام بهينه ي امور ، انگيزش ايجاد نمايد . مديريت شهري عبارت است از 

ري ايجاد محيطي قابل سازماندهي عوامل و منابع براي پاسخگويي به نيازهاي ساكنان شهر است . هدف كالن مديريت شه
زندگي براي همه همراه با عدالت اجتماعي ،كارآيي اقتصادي و پايداري زيست محيطي است .مديريت شهري عبارت 
ازسازماندهي عوامل و منابع براي پاسخگويي به نيازهاي ساكنان شهر است .پس مشخص مي گردد كه مديريت شهري 

را شامل مي گردد و بر مديريت بهينه كليه علل و عوامل مادي و معنوي فعاليت  مفهومي بسيار فراتر از مفاهيم مادي صرفاً 
: 1388هاي شهري در راستاي رسيدن به ايده آل زندگي مادي و معنوي ساكنان شهر داللت دارد . (ساربانقلي ، ذبيحي ،

112-111.(  

  مديريت يكپارچه ي شهري 

 شهرهاي و شهرها به نسبت آن رويكرد در جامع مفهومي صورت به را توسعه حال در كشورهاي در شهري مديريت
 مسائل عنوان به همزمان شهري مسائل كه است آن مستلزم نگري جامع اين آن، اصلي هسته در. گيرند  مي نظر در كوچك
 در نيز شهري مديريت يكپارچه ي  ساختار همان يعني پايدار، عملياتي و استراتژيك پاسخ يك از اطمينان براي سازماني

 دربرگيرنده شهري عمليات كه آنجا  از واقع در). 6:1393 خرد ، رمضاني( شوند گرفته نظر
ٔ

 مرتبط عناصر از زيادي تعداد ◌
 تالش ميان هماهنگي ايجاد براي شهري مديريت در اي سامانه رويكرد است ، گيري تصميم مختلف سطوح در يكديگر با
 يكپارچه شهري، يكپارچه ).مديريتChakTabarity2001   :333 ,( است انكارناپذير ضرورت يك مختلف، سطوح در ها

 ؛ تعدد بود نخواهد قادر مديريت و ريزي سامانه برنامه كه است اين گوياي يكپارچه ، شهري حكومت و سياستي سازي
 تصميم سازي يكپارچه ، نگري جامع بدون دارد، وجود شهري مناطق و شهرها چون هايي پديده ماهيت در كه را تكثري ،

 شهري مديريت سازماني چارچوب بنابراين كند. هدايت مختلف ، )70: 1388 اسدي و پور برك(عوامل هاي سياست و ها
 در. دهد قرار پوشش تحت را عملكردي و جغرافيايي دو زمينه ي هر در شهر، امور تمام كه شود طراحي نحوي به بايد

 مديريت فرآيند يكپارچگي ضرورت ي زمينه در كه نمود اظهار توان مي مجموع در روابط و ها هماهنگي شرايطي، چنين
 هايي مدل اند كرده سعي مختلفي نويسندگان . دارد وجود نظر اتفاق رشته اين نظران صاحب و انديشمندان بين شهري،

 به پيشنهادها اين از برخي مثال، طور به دارند؛ هايي تفاوت هم با پيشنهادات اين اما،. كنند ارائه يكپارچگي اين براي را
ريزي  برنامه نظير كاري مختلف هاي زمينه كردن يكپارچه به ديگر برخي و دارد اشاره وظايف مديريتي كردن يكپارچه
 حكومت شوراي شهر، چون اثرگذار نهادهاي روابط كردن يكپارچه به ديگر ؛ برخي دارند توجه... و جغرافيا شهري،
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 است مفهومي تعدد، و تفرق مقابل در يكپارچگي كه گرفت نتيجه اين گونه توان مي. اند پرداخته محلي حكومت و مركزي
 نتايج از جلوگيري براي . بيفتد اتفاق... و اي برنامه سياسي، عملكردي، مختلف هاي جنبه در تواند مي تعدد و تفرق اين .

  ).120: 1390 همكاران، و عزيزي(گردد هماهنگي برقرار بايد تفرق، اين سوء
به نظر ). 145: 1388 ،ياست (برك پور و اسد زانيبرنامه ر نيريد يايرو ،يساز كپارچهيمعتقد است كه  دمنيجان فر

 يهماهنگ قياز طر دارتريتر، عادالنه تر و پا يرقابت يشهر جاديا ،يشهر تيريدر مد يديعنصر كل كي") 2004( جكيون ج
كه هدف  يشهرهاست. زمان يرو شيبا مشكالت عمده پ همواجه يبرا يو خصوص يدولت يبخش ها يساز كپارچهيو 
 ،يكيزياز بخش ها شامل ابعاد ف يعيوس فياست و ط يشهر داريبه توسعه پا يابيدست يكار كردن برا يشهر تيريمد

مفهوم  كيرا  يشهر تيريكه مد ستيشگفت آور ن رد،يگ يرا در نظر م يو نهاد يطيمح ،يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصاد
مورد توجه قرار گرفته  يپژوهش نينو اتيدر ادب يشهر تيريدرك جامع از مد كي تي. در مجموع، اهمميكن ضفر دهيچيپ

 يسازمان ها ندهيكنشگران گوناگون، نما ،يشهر اتيدر عمل) Wong & Tang & Van Horn , 2006: 647است (
 ياقتصاد، مال ،يجامعه شناس ا،يجغراف ،يمهندس ،يمعمار ،يشهر يزي(برنامه ر يمتفاوت يبوده و از رشته ها يمختلف شهر

 يساز كپارچهي ،يمشكالت شهر رحل مؤث يكنند. برا يم يهمكار گريكدي) هستند و در هر سطح سامانه با رهيو غ
 يكنند كه ابعاد مشكالت مهم شهر يتالش م زانيبرنامه ر ،ياست. در عرف كار يها در هر سطح سامانه ضرور تيفعال

  ). Chakrabarty, 2001: 332كنند ( كپارچهيخود  يرا در برنامه ها
در حل مشكالت  يسنت يشهر تيريمد يمطرح است كه بدنبال ناكارآمد يشهر كپارچهي تيريمفهوم مد گريد يدر سو

شكاف  ،ينينش هيحاش ،يكاريب ك،يتراف ،يناامن ،ياجتماع يهمچون فقر، ناهنجار يشهر يچالش ها يو فزون يشهر
 راداتياز ا يكياضافه شده است.  يكپارچگي رتدادن به ضرو تيجهت اهم يشهر تيريبه پسوند واژه مد رهيو غ يطبقات
اعتقاد  نياست كه بر ا يصرفا دولت يشهر تيريبودن دولت و مد تيپر مسئول يانتقاد هينظر يسنت يشهر تيريمد ياساس

فراتر  اريبر عهده گرفته اند كه بس يعموم تيرياداره جامعه از جمله مد نهيرا در زم يشتريب فيوظا جيتدره ها ب بود دولت
تر در  نييسطوح پا يآن به نهادها عيو توز اراتيامور و اخت يلزوم واگذار نيآنها است. بنابرا يو ادار يمال ييتوانا زا

دولتها را با  فيوظا ،يخصوص يدار هيتسلط سرما لياست؛ چرا كه ادامه روند حاضر بدل يضرور يمحل يقالب نهادها
بحران  تاًيو نها يبحران اجتماع ،يبحران اقتصاد ت،يبحران عقالن زمنجر به برو جهيانواع تعارض مواجه كرده و در نت

  )yann. 33:  2009را سبب ساز خواهد شد؛ (  تيمشروع

  ايران در شهري مديريت تاريخي سير

 آن ساكنان كه گاهي سكونت عنوان به شهر اما آمده اند ، بوجود انساني هاي گاه سكونت تاريخي تحول سير در شهرها
كردند  مي كار صنعتي خدماتي و  گوناگون هاي زمينه در گروهي صورت به بلكه نمي ورزند . اشتغال كشاورزي به تنها

 در كه كساني كليه آذوقه زيرا. گذارد  وجود عرصه به پا نداشت  وجود  توليد  مازاد  كه هايي حوزه در  توانست نمي ؛
 مي ميسر هنگامي موضوع اين . گرديد مي تأمين  بايد  كشاورزان  توسط كردند ، مي فعاليت كشاورزي از غير اموري 
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 تجربيات و دانش ، توليد ابزارهاي پيشرفت آبياري و كشاورزي فن جغرافيايي هاي ويژگي بودن مساعد بر عالوه كه شد
 پديده را نشيني شهر كه است جهت همين به. كنند  توليد خود نياز از بيش بتوانند اي عده كه بود حدي در شده كسب

 مبادالت ، داد و ستد رواج ، نشيني شهر گسترش و تكوين با همزمان. اند دانسته كشاورزي انقالب از ناشي و معلول اي
 جايگاه جديد سازوكارهاي پيدايش با. گرفت شكل خط نوعي خدمات ارائه و دستمزدها كاالها ثبت لزوم ، اقتصادي

 ها ساساني ها ، پارتي ها ، هخامنشي مادها ، ها ، آريايي از پيوسته اي به گونه ايران تمدن. شد  ايجاد نيز شهري مديران
 نهفته شهر تمدن كلمه در كه همان طور. است داده ادامه خود زندگي به استراحت بدون سده 50 مدت در اسالمي دوره و

 شاگردان به بزرگ استادان از كهن سنت هاي. كنيد  پيگيري را تمدن توان مي نيز ايراني هاي گويه و شهرسازي در است ؛
 امر اين شد. مي كسر يا افزوده آن بر چيزهايي كشور فرهنگي و سياسي موقعيت تناسب به دوره هر در مي رسيد . كوشا

مادها  دوران در. ديد  توان مي) زمين ايران در چه و ايران كنوني مرزهاي داخل در چه( ايراني شهرهاي در كندوكاو با را
 بود . نكرده پيدا تكامل چندان كشور اقتصادي و اجتماعي ساختار دوران آن در. داشتند  نظامي كاركردي بيشتر شهرها ،

 سلوكيان حكومت. گردد  سبب مي دهند ، شكل شهري زندگي به دو هر كه را دستي صنايع توليد و بازرگاني رونق
 دارند) شهرهاي يوناني سبك به(  فرمان خود حكومت كه است شهرهايي گذاري بنيان در تاريخي بزرگ تجربه نمايانگر

 پارتيان، روزگار در مستقيم از دخالت سلوكي پادشاهان بيشتر. گيرد مي شتاب ايران در شهرنشيني كه است زمان اين در .
 قرار شاهان قدرت و فرمان زير شهرها همه ساسانيان روزگار در. داشت  قرار پادشاه تابعيت بر شهرها ي اداره سياست
. گرديد فراهم شهرها امور در شاهان مداخله براي زمينه و درآمدند شاهان تابعيت به رفته رفته شهرها دوره اين در داشتند.

 قوانين. گرديد  بسياري تغييرات خوش دست نيز كشور شهرهاي اداره ي شيوه ي ساسانيان ، سياسي تشكيالت فروپاشي با
 و اقتصادي اجتماعي، امور - دولتي و محلي مأموران از اي عده  اسالمي دوران در. شد ايران شهري زندگي وارد اسالمي
 شهرهاي شهروند. داشتند ويژه اي هاي مسئوليت و تكاليف وظايف، ها آن از يك هر ، كردند مي اداره را شهر هر انتظامي

 به ايران ، در نوين شكل به شهري مديريت. است  او نمايندگان يا خليفه اسالمي، احكام فرمان بردار دوره ي اسالمي
 ي عهده به شهر هر امور اداره) خورشيدي 1286 سال مصوب( بلديه قانون طبق. دارد تعلق مشروطيت از پس دوران
 وظايف روزگار آن در بود. شهرنشين مردم انتظارات و خواسته ها اجراي به موظف انجمن اين و شد گذارده بلدي انجمن

 چند تغييراتي باعث نيز پهلوي دوران. رفت  نمي فراتر رفاهي و خدماتي امور زمره ي از ؛ بود ساده بسيار ها شهرداري
 اعضاي و بود دولت عهده ي بر شهردار انتخاب دوران اين در گرديد؛ ايران جامعه اجتماعي و اقتصادي ساختار در

 جديد قانون تصويب و) 1286 سال مصوب( بلديه قانون 1309 سال در .شدند  مي محسوب دولت كارمند شهرداري،
 در كه اين به توجه با. شد  گذاشته كشور وزارت عهده ي بر شهرداري ها هدايت و نظارت طور رسمي به ها ، شهرداري

 استقالل براي چنداني جاي بود، شده تأكيد دولت به اجرايي و اداري مالي ، نظر از شهرداري ها وابستگي بر جديد قانون
 اين در. گرفت  صورت شهرداري ها قانون در عمده تغيير آخرين 1345 سال در بود . نمانده باقي آنها خودكفايي و عمل

 كشور، شهرهاي سطح در شهر هاي انجمن تشكيل براي تالش وجود با و نگرفت پا انتخابي ، شهري مديريت نيز دوران
 در كلي طور به. گراييد  شكست به ساالرانه مردم هاي روش با دولتي كارگزاران و مردم آشنايي عدم سبب به تجربه اين
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 از بيشتر ها انجمن اين اعضاي چون لكن شد ، تشكيل شهر انجمن ايران ، شهرهاي از بسياري در انقالب ، از قبل دوران
 اقدامات منشأ انجمن ها نتوانستند اين داشت ، اعتماد آنان به گذشته رژيم و دولت كه بودند كساني يا و نفوذ ذي طبقات
 درصد 55 حدود 1370 سال سرشماري اساس بر .بودند  شهر در چرا و چون بي مديران واقع در شهرداران. شوند  مؤثري

 اين . گردند مي بهره مند شهري مديريت توسط شده ارائه خدمات از و كنند مي زندگي شهرها در كشور جمعيت كل
 .)28: 1377 مزيني،( مي دهد نشان اسالمي انقالب پيروزي از بعد را شهري مديريت عملكرد عرصه ي وسعت مسئله ،

 اساس بر كه رسيد تصويب به »شهرها در سبز فضاي گسترش و حفظ« قانوني اليحه 1359 سال در اسالمي، انقالب از پس
  ).558: 1389 شهرداران، مورد نياز مفاهيم و قوانين اصول، مجموعه( گرديد اعالم ممنوع درختان قطع مزبور ، قانون 1 ماده

  پيشينه تحقيق

و لندن و  تطبيقي مديريت شهري در كالنشهرهاي تهران، در مقاله اي با عنوان تحليل  1396حاجي لو و همكاران ، 
 يقيتطب سهي، مقا پژوهش نيا ييهدف نها نكهيبا توجه به اتوانمندسازي مديران در راستاي مديريت يكپارچه شهري ، 

كمبودها و نقاط مبهم در  صيتهران با لندن، تشخ يشهر كپارچهي تيرينظام مد يدر توانمندساز يادار ينقش سازمان ها
برشمرد.  يكاربرد يتوان پژوهش حاضر را از دسته پژوهش ها يرو م ني، از ا باشد يم يشهر يمجموعه ها تيريمد

.  است يادارات داخل شهردار ي، ناهماهنگ تهران يمشكالت موجود در شهردار نياز بزرگتر :  دهد ينشان م جيتان
 كيدر تراف يبا اداره فن ي، بدون هماهنگ سبز شهر يفضا يبرا ي: لوله كش از جمله يخدمات شهر ياز پروژه ها ياريبس

هر از  ايدوباره و  يانسان يروي. عالوه بر آن وقت و ن نهد يم يرا بر دوش شهردار يهنگفت يها نهيامر هز نيا وبوده 
 اراتياخت يواگذار ازمندين يواحد شهر تيريبه مد دست يابي،  توان گفت يگردد. در كل م يسه باره مصرف م يگاه

  است. يشهر تيريالزم به مد
مديريت يكپارچه شهري در ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي شهرهاي )، در مقاله با عنوان 1391دويران و همكاران ، (

 رانيا يانيم يشهرها يشهر تيريساختار مد يبررسبا هدف  مقاله ، اين  مياني ايران ،مورد پژوهي : زنجان و همدان
حاصل از پژوهش  جيبپردازد. نتا كپارچهي تيريبا نگرش مد يررسميغ يسكونتگاه ها ي(زنجان و همدان در سامانده

نگرش و كاركرد  ياراد يشهر تيريو مد افتهيعملكرد ن يشهر كپارچهي تيريمد رانيا يانيم يدهد در شهرها ينشان م
اسكان  يها در بافت يو گسترش مسائل شهر يسامانده يطرح ها ينوع نگرش ناكارمد نيا جهياست و نت يسنت

 كپارچهي تيريمد يساز ادهيشرط پ شي) بعنوان پينهاد يي(هم افزا ينهاد يمساع كيتشر گرياست. از طرف د يررسميغ
  واقع شده است. يشهر كپارچهي تيريمد اتيح چرخه هيشهرها نامناسب و در پا نيدر حال حاضر در ا

بررسي و تحليل عملكرد شوراها در مديريت شهري نمونه ) ، در مقاله اي تحت عنوان 1394امان پور و همكاران ،( 
 ذهيشهر ا تيريدر مد ياسالم يشوراها يعملكردها ليو تحل يبررس يپژوهش نيا يهدف اصل باموردي : شهر ايذه 

بدست آمده  جياز شهروندان است. نتا يريمشاركت گ زانيو م دهايكاند يآور يدر رأ يا فهيبا طا يشاونديرابطه خو
درصد  ./53و فقط كمتر از  فيضع يليرا خ ذهيشهر ا تيريعملكرد شوراها در مد انيدرصد پاسخ گو 3/61 :دهدي نشان م
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 يشاونديدرصد شهروندان رابطه خو7/48كرده اند. فيخوب توص يليشهر را خ تيريعملكرد شورا در مد انيپاسخ گو
،  كم فرض كرده اند يليرابطه را خ نيا انيدرصد پاسخ گو 10و حدوداً  اديز يليشوراها خ يدهايرا در قبول شدن كاند

 ./6كم و تنها كمتر از  يليمشاركت را خ زانيم انيدرصد پاسخ گو 8/62،  شهروندان يريمشاركت گ نهيدر زم نيهمچن
و من  يتك نمونه ا Tكرده اند. آزمون  فيتوص اديز يليمشاركت شوراها با شهروندان را خ زانيم انيدرصد پاسخ گو

  .كند يم دييرا تأ جينتا نيا زين يتنيو
عنوان بررسي جايگاه شوراي شهر در مديريت مطلوب مورد  مطالعه : )در مقاله اي تحت  1393رجبي و همكاران ،( 

از لحاظ هدف  قيتحق نيشهر نورآباد بود. ا يشهر تيريشهر بر مد ينقش حضور شورا يهدف بررس، با  نورآباد لرستان
بدست آمده  جياست. نتا يهمبستگ - يفيروش توص زين قي. روش انجام تحق است يشيمايپ قاتيو از دسته تحق يكاربرد

 ني. ا دينما يم نييرا تب يشهر تيريمربوط به نقش شوراها در مد انسيدرصد از وار 27/84نشان داد كه سه عامل حدود 
 امور بيدرصد) و نقش تصو64/31، انتخاب شهردار( درصد)68/39( يشهر تيريعوامل شامل نقش نظارت بر مد

  درصد) است. 95/12( يشهردار
)، در مقاله اي تحت عنوان بررسي موانع مديريت يكپارچه شهري در ايران مورد 1396كريم پور شيرازي و همكاران ،( 

پژوهي : كالن شهر شيراز ، با هدف حفظ جايگاه خود به سيستم مديريت شهري منسجم ، هماهنگ و كارايي كه پاسخگوي 
تحليلي ضمن   –شد ، نياز دارد . در مقاله ي حاضر با روش توصيفي الزامات ، شرايط شهر امروز و توسعه همه جانبه آن با

بررسي ناكارآمدي مديريتي شهري كنوني در ايران  و به طور اخص در شهر شيراز ، مشكالت ، مسائل ناشي از آن مورد 
، عملكرد شهرداري  بررسي قرار گرفته است . نتايج تحقيق نشان مي دهد : تعدد نهادهاي  مديريتي وابسته به دولت مركزي

به عنوان يك نهاد صرفاً مجري كمتر حد هوشمندي قابل انتظار بدون امكان قانوني مشاركت و مداخله ي رسمي در اليه 
هاي سياست گذاري ، تصميم گيري و برنامه ريزي ، در هم آميختگي امور مديريت شهري و امور سياسي در نتيجه ي 

ولت مركزي ، عدم پذيرش رسمي  مديريت محلي كالن شهرهاي كشور از فقدان حكومت  محلي  مكمل و همكار د
جمله شيراز از سوي دولت مركزي به عنوان يك محدوده فضايي و عملكردي ويژه كه الزاماً بايد با نظام مديريتي خاص 

  خود اداره شود . 
تبيين نقش تمركز گرايي در ايجاد چالش هاي مديريت شهري )، در مقاله اي تحت عنوان  1395وليقلي زاده و خيري ، (

امر با استفاده  نيكه ا باشدي م رانيدر ا يشهر تيريمد يها چالش  جاديا  در يي تمركزگرا ي هدف بررس ، بادر ايران 
در ساختار  ييگرا تمركز هك :  دهدي نشان م قيتحق جي. نتا است دهينجام رسابه  يليتحل - يفيتوص قياز روش تحق

شده كه حاصل  يبه شهر و مسائل مختلف شهر نسبتو دولت محور  يو دولت يبخش كرديرو نيباعث تكو رانيا يتيريمد
 يي(محتوا ييامر چالش ها نيا ني. همجن ستين يشهر تيريمد ستميها در س يشهردار اهيگجا فياز تضع ريغ يزيآن چ
 ،ها  رشگت نخبازسا ازمنديها ن چالش نياز ا رهاكرده است كه  جاديا يشهر تيريددر حوزه م راني) را در ايا هيو رو

در ساختار  ،تحقيق  حي، بر اساس نتا . در مجموعباشدي م رانيدر ا يشهر تيريمد وهيموجود در ش يها روش ، ها دگاهيد
. لذا شودي محسوب م عهتوس يتوسعه مانع اصل جهت تحققبه  يزيو برنامه ر تيريمد ران،يا ياسيس - يمتمركز ادار
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رفع  يانجام شود. برا ييزدا مركزتبه منظور  جانبهمشاركت همه  يمساعد برا نهيتا زم رديانجام گ ديبا يفراوان يها تالش
 تيريمد ، يمشاركت مردم ، " يحكومت محل تيبه عنوان تقو يشهر تيريرش به ساختار مدگدر ن ريي، تغ چالش نيا
به صورت  يتا هر سطح . باشدي به باال م نيياز پا ستميساختار به س نيا رييو تغ نييپا بهقدرت از باال  ميتق ، كپارچهي

  .ابدي يزير برنامه  و  توسعه  خود ي ها تيو محدود استعدادها جداگانه با توجه به
يكپارچه مناطق شهري مطالعه اولويت بندي فضايي سيستم مديريت ) در مقاله اي تحت عنوان 1394علوي و همكاران ، (

 مدل اره،يمع چند يريگ ميتصم يها از روش يبه هدف پژوهش يابيبه منظور دست،  گانه شهر تهران 22موردي : مناطق 
حاصل از پژوهش نشان  جيتهران استفاده شده است. نتا يمناطق شهر ي) جهت رتبه بندAHPو  VIKOR( يليتحل يها

مناطق  زيبوده، پس از آن ن يمناطق شهر نيزتريخمسئله از  يشهردار 6، منطقه  تهران يمناطق شهر انيكه از م مي دهد
 تيريمد ستمياز نظر س 22و  8، 16 يمدل نشان داده كه مناطق شهر نيا جينتا نيداشته است. همچن ارقر 14و  2 يشهر
 ييضاف يبند تيجهت اولو يفضاي يها ليتحل تيمناطق دارابوده است. در نها گرينسبت به د يمشكالت كمتر يشهر

  .است دهيارائه گرد زين يشنهاداتيمطالعه صورت گرفته و پ مورد در منطقه يشهر كپارچهي تيريمد ستميس
نقش قوانين و مقررات در تحقق مديريت يكپارچه در مجموعه ي ، در مقاله اي با عنوان  1390عزيزي و همكاران ، 

تهران  يدر مجموعه شهر يشهر كپارچهي تيريبر تحقق مد يو مقررات شهر نيقوان ريتأث يبا هدف بررس،  شهري تهران
موجود و  تيدر وضع يشهر كپارچهي تيريو مقررات بر مد نينشان دهنده تأثير قوان قيتحق يها افتهيانجام گرفته است. 

عوامل  ريهنده تأثها نشان د افتهي نيا ني. همچنستموجود و مطلوب ا تيوضع انيدار م ي، و شكاف معن مطلوب تيوضع
دار  يمطلوب و شكاف معن تيموجود و وضع تيدر وضع يشهر كپارچهي تيريبر مد يو سازمان يساختار ،يعملكرد

 كپارچهي تيريو مقررات در مد نيقوان تيمقاله، به بحث در مورد اهم يباشد. در انتها يموجود و مطلوب م تيوضع انيم
 يو عملكرد ياسيتهران و كاستن از تفرق س يمجموعه شهر تيرينظام مد جاديشامل ا ييشده و راهكارها اختهپرد يشهر

 نيجامع در تدو كرديرو كي يريتهران و به كار گ يمجموعه شهر يزيو برنامه ر تيريمد ژهيقانون و ني، تدو موجود
  شود. يارائه م ،يشهر نيقوان

توانمند سازي اعضاي شورا و عملكرد آن ها در شوراي رابطه بين  ") در پژوهش خود با عنوان 2012انزوف و باكاري(
بيان كردند كه بين توانمند سازي اعضاي شوراي شهر و عملكرد آن ها جهت موفقيت در امور شهري رابطه  "شهر نايروبي

برآورد  5/3مثبت معناداري وجود دارد و ميانگين نمره توانمند سازي كاركنان شوراي شهر نايروبي از حداكثر پنج نمره ، 
شده است ، يعني نشان مي دهد كه از اعضاي توانمند و كاردان در شوراي شهر نايروبي استفاده مي شود تا عملكرد بهتري 

  را در كمك به اداره امور شهر ، تمهيدات الزم براي مشاركت هرچه بيشتر مردم شهر و احياي حقوق آنان داشته باشند.
بيان كرد كه يكي از وظايف شوراهاي  "ير دولت هاي محلي بر رضايت شهروندانتأث ") در پژوهشي با عنوان2015هانسن(

شهر ، تأمين رضايت شهروندي و توجه به كيفيت زندگي شهروندان است كه با وضع قوانين و مقررات مناسب ، مانع از 
  كنند.تعرض ديگران به حقوق و آزادي مردم مي شود و همچنين مي توانند امور شهري را بهتره اداره 



 

 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                       

480 
 

بيان كردند كه مسئله » دولت ، حقوق و مسئوليت ها در سياست شهري« ) در پژوهشي با عنوان2000راكو و ايمري ( 
حقوق و مسئوليت هاي شهروندي و رابطه دو طرفه آن ها ، بخشي از تحوالت گسترده در عقالنيت و تكنيك هاي دولت 

رفي شده ، عضويت و تعهد اجتماعي مدني ، مشاركت و تعلق محلي است. دولت هاي محلي جامعه تأكيد بر عقالنيت ع
اجتماعي تمام اعضاي جامعه با هدف تقويت انسجام و نظم اجتماعي مدرن دارند. بنابراين يكي از وظايف شوراها براي 

اره امور شهري موفقيت در امور شهري ، دخالت دادن افراد فرهيخته شهر در امور است تا با استفاده از آن ها بتوانند بر اد
  غلبه كنند.

شهرها به عنوان  »به سوي رويكردي منسجم در برنامه ريزي پايدار شهري «)  در پژوهش با نام 2000روتمنز و آسلت (
نيروي محركه توسعه پايدار در قاره اروپا با بيان اينكه تغييرات اجتماعي ، اقتصادي، زيست محيطي و نهادي يك شهر به 

تنيده مي شود ، اهميت پيچيدگي مديريت شهري و سازمان ارائه كننده خدمات را مورد توجه و  شكل روزافزون در هم
تأكيد قرار داده اند . به عقيده آنها موفقيت در مديريت شهري روند مشاركتي سازمان يافته و مورد حمايت اجتماعي است 

يكپارچه شهري به موفقيت هاي بيشتريش دست پيدا  كه بايد مورد توجه شورا قرار بگيرد تا بتوانند در برنامه ريزي هاي
كنند و همچنين از به كارگيري افراد كاردان در ترسيم چشم انداز دراز مدت به گونه اي مطلوب و فعال در بهبود هرچه 

  بهتر امور شهري استفاده كنند.
منطقه و خدمات رساني بر آن ها را  )، كه در استراليا قرار دارد و كار هماهنگي شوراهاي1995انجمن شهر ويكتوريا ، (

برعهده دارد ، طي يك تحقيق به اين نتيجه رسيد كه بزرگترين مشكل شوراها ، كمبود سرمايه و بودجه و هزينه زياد به 
 خصوص در زمينه هاي زيرساختي مثل جاده ها ست كه بر موفقيت عملكرد شوراها تأثير مي گذارد.

غربي به طرف اصالحات اخير در نظام پانجايات در بنگال تحقيق گسترده اي با عنوان  )، در1955مايتري و مايتراقتك ، (
پانجايات ها در هند به خصوص بنگال غربي را مورد مطالعه عميق قرار دادند. آن ها در اين تحقيق  حكومت مردمي بيشتر،

جه گرفتند هر چقدر اين جلسات بيشتر در خصوص جلسات و نقش شوراها در مديريت امور شهري كار كرده اند و نتي
منظم تر برگذار شود و شوراها در مورد مباحث مفيد اتفاق نظر داشته باشند و درصد بيشتري از مردم در آن شركت كنند  

  احتمال موفقيت شوراها بيشتر مي شود.
يان براي برقراري صورت گرفت را مهمترين جر جريان تمركززدايي كه در پاكستان) طي يك تحقيق، 1993رفرماگوسمان(

حكومت هاي محلي در پاكستان عنوان كرد. آن ها خود مختاري و استقالل شوراها را در تصويب بودجه هاي محلي و 
پيشنهادهاي مالياتي و وضع قوانين محلي خود را مهمترين عامل تأثيرگذار بر موفقيت شوراها در اداره امور شهري دانسته 

  اند.
مي توانند با همفكري و استفاده از اشخاص برجسته  توسعه پايدار شهري بيان مي كند كه شوراهادر نظريه )،1994بلورز ، (

و فرهيخته در روند توسعه امور شهري و مديريت يكپارچه شهري نقش مهمي داشته باشند. توسعه پايدار شهري نيازمند 
طراحي در اين  ا و تطبيق روش هايمحدوديت هاي محيطي براي فعاليت هاي انساني در ارتباط با شهره شناسايي



  و پيامعزيزي                        

  

481 
 

محدوديت ها است . بنابراين در اين نظريه موضوع حفاظت و استفاده از منابع مالي مورد نياز براي شوراها جهت پيشرف 
  آينده از طريق استفاده بهينه از آن ها مورد بررسي قرار گرفته است . امور براي حال و

ت يكپارچه شهري شهرمادوان به دليل به كار گيري روش نو در نوع خود موضوع تحقيق بررسي نقش شوراها در مديري
حائز اهميت است و كمتر مورد توجه قرار گرفته است و مي تواند نقطه قوتي براي پژوهش هاي بعدي باشد و سرآغازي 

  جديد تلقي شود. 
  روش تحقيق

 روش پژوهش اين بر حاكم رويكرد شهري،مديريت يكپارچه  هاي مؤلفه و موضوع ماهيت به توجه با پژوهشي روش
 تقويت منظور به اين، بر به لحاظ هدف كاربردي مي باشد. عالوه. است پرسشنامه ابزار از استفاده با پيمايشي - توصيفي

. جامعه ي شد استفاده نيز مدارك، و اسناد مطالعه روش هاي از اطالعات گردآوري در دقت و نظري هاي پايه
از بين اعضاي شوراي شهر مادوان ، كاركنان شهرداري ،ساكنان بومي شهر مادوان مورد  نفر مي باشد كه  078٬18 آماري

نفر بدست آمد و مورد پرسش قرار خواهد گرفت  384. نمونه آماري براساس فرمول كوكران  پرسش قرار خواهد گرفت
مؤلفه  تحليل و تجزيه بررسي براي  محاسبه شده است SPSS محيط در كرونباخ آلفاي از استفاده با آن پايايي همچنين

، QSPM محيطي مديريت يكپارچه شهري با استفاده از مدل  –اقتصادي ، كالبدي  –نهادي ، اجتماعي  –هاي سياسي 
SWOT .استفاده خواهد شد ، در نتيجه راهكارهايي و پيشنهاداتي نيز ارائه مي شود  

  معرفي نمونه موردي : شهر مادوان

كيلومترمربع در جنوب غربي كشور و در شمال شرقي استان كهگيلويه و  5460شهرستان بويراحمد با مساحت 

مهريان، بلهزار  يگاهبويراحمد واقع شده است شهر مادوان كه در اين شهرستان واقع شده در محدوده مجموعه سكونت

به عنوان شهر مادوان معرفي گرديد. شهر مادوان در  يگاهاين مجموعه سكونت 1387و مادوان واقع شده كه در خردادماه 

ياسوج واقع شده  ـقسمت شمال غرب شهر ياسوج قرار گرفته كه در بين دو جاده ياسوج سي سخت و جاده اصفهان 

شود كه از شمال به اراضي منابع ملي و تا هاي ساخته شده شهر در اين قسمت محسوب مياست، جزو آخرين محدوده

ه زاگرس روستاي گوشه شاه قاسم، از جنوب به اراضي زراعي و  فرودگاه ياسوج و از شرق به شهر ياسوج ادامه قله كو

  ).1390(مهندسان مشاور گزينه ، شودو مهريان و بلهزار ختم مي

 موقعيت جغرافيايي شهر مادوان-1نقشه
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 تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق

 تحليل با فن سوات و برنامه ريزي استراتژيك كمي 

ها و نتايج مشاهدات ها و نقشههاي فرادست اعم از گزارشدر نهايت منابع مورد استفاده در اين قسمت كليه اسناد طرح
ها پتانسيلشده بوده كه خروجي نهايي آن ها به صورت شناسايي نقاط قوت و نقاط ضعف، هاي تكميلميداني و پرسشنامه

  و تنگناهاي شهر مادوان مورد مطالعه خواهد بود.

  ارزيابي عوامل بيروني  -1جدول
ضريب نرمال  نمره امتياز نهايي

 شده

  عوامل بيروني

28/. 4 07/. S1 نقاط قوت  وجود اقليم مطلوب در فصول مختلف  
  S2وجود زيست گاه مناسب براي ساكنين ./06 4 ./24
 S3قابليت مشاركت شهروندان در امور شهري وجود ./05 2 ./10

  S4 تحقق معيارهاي مديريت شهريوجود زمينه هاي مناسب  ./07 3 ./21
 S5نزديكي به شهر ياسوج و موقعيت مطلوب مديريت شهري ./06 2 ./12

 S6وجود توانمندهاي رسمي در بين ساكنان شهر مادوان  ./05 4 ./20

 S7ساخت محالت و واحدهاي مسكوني جديد براساس اصول مديريتي مدرن  ./04 3 ./12

 S8وجود كادر تخصصي با سوابق باال ./03 4 ./12

16/. 4 04/. S9 وجود برنامه هاي بلند مدت و جامع براساس نيازهاي روزمره  
 S10وجود شوراي بسيار قوي به عنوان نهاد انتخابي  ./04 3 ./12

  نقاط ضعف W1توانايي مالي اندك ساكنان شهر مادوان ./06 1 ./06
 W2عدم آگاهي طيف زيادي از مردم نسبت به مسائل مديريت شهري ./05 2 ./10

 W3وجود سطح بيكاري گسترده بين شهروندان ساكن مادوان ./04 4 ./16

 W4عدم وجود زمينه هاي اشتغال و تحصيلي بين شهروندان  ./07 2 ./14
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 W5عدم هماهنگي بين نهادهاي مسئول مديريت شهري  ./06 4 ./24

15/. 3 05/. W6پوشش نامناسب معابر شهري  
 W7عدم نهادسازي يكپارچه در حوزه هاي متولي امور شهري ./04 4 ./08

 W8عدم شكل گيري نهادهاي محلي جهت تحقق مديريت يكپارچه شهري   ./05 4 ./20

 W9وجود زمينه هاي اشتغال كاذب بين شهروندان  ./04 2 ./08

 W10پايين بودن سطح تحصيالت بين شهروندان مادوان   ./03 2 ./06

 مجموع 1,00  2,94

  1398منبع : نگارنده ،
 

  ارزيابي عوامل دروني-2جدول 
ضريب نرمال  نمره  امتياز نهايي

 شده

  عوامل دروني

15/. 3 05/.  O1 ..نقاط  نگاه ويژه اعضاي شوراي شهر جديد به معضالت اجتماعي ، اقتصادي و
 بهبود شرايط زيست ساكنان با مديريت صحيح شوراي شهر O2 ./07 2 ./14 فرصت

 O3امكان پذير بودن تدوين نهادهاي مردمي جهت نظارت بر اجراي برنامه هاي مديريتي  ./06 4 ./24

 O4به تداوم سكونت در درون شهر افزايش ميل ./04 3 ./12

 O5باال رفتن فرهنگ شهروندي ساكنين شهر مادوان با اجراي اصول مديريت شهري ./04 4 ./16

 O6ايجاد طرح هاي ساماندهي با جنبه ي مشاركتي ./08 4 ./32

 O7مشاركت متوليان و نهادهاي غير دولتي جهت برطرف سازي مشكالت شهري ./08 2 ./16

16/. 4 04/. O8 اتخاذ رويكرد مشاركت محلي در تدوين طرح هاي شهر مادوان 

 O9بهبود شرايط زيست محلي بواسطه برنامه ريزي محلي ./05 2 ./10

10/. 2 05/. O10 اهميت بعد اقتصادي و اجتماعي شهر با حضور اعضاي شوراي جديد 

 نقاط تهديد T1شهرمادوان افزايش تراكم جمعيتي با مهاجرت از روستا به ./05 2 ./10

 T2تشديد جريان هاي مهاجرتي با شهر مادوان به دليل نبود امكانات در روستا ./04 3 ./12

 T3كمبود فرصت هاي شغلي و فرهنگي بين ساكنان ./03 2 ./06

 T4فعاليت هاي اقتصادي غير رسمي (دست فروشي و تكدي گري) ./05 4 ./20

 T5تمايل اندك بخش خصوسي به سرمايه گذاري در بافت ناكارآمد شهري  ./04 4 ./16

 T6عدم چاره انديشي قانوني در زمينه ساخت مساكن استاندارد شهري  ./03 2 ./06

 T7عدم ارتباط اثر بخش ميان نهادهاي خدمات رسان شهري ./06 2 ./08

 T8عدم ايجاد طرح هاي ساماندهي با جنبه مشاركتي  ./04 2 ./08

 T9نگرش فني مديريت شهري در زمينه ارتقاء مديريت محيطي ، اجتماعي و.. ./03 3 ./09

14/. 2 07/. T10فقدان نهادهاي جهت همكاري و هدفمند بين ارگانهاي اجرايي و مديريتي 

 مجموع  1,00    2,78

  1398 منبع : نگارنده ،
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 استراتژي هاي تهاجي پيشنهادي-3جدول 

SO 1  ترغيب به توسعه شهري و محلي با توجه به پتانسيل موجود  
SO 2  بهره گيري از تسهيالت دروني و فعاليت هاي خدماتي مورد نياز شهر مادوان  

SO 3  اصالح زيرساخت هاي شهري با مشاركت نهادها و سازمان هاي محلي  
SO 4   نهادهاي دولتي و غير دولتي در حل معضالت و مشكالت شهر مادوانمشاركت غير مستقيم  

 ( WO )كارانه محافظه استراتژي

 فرصت از با استفاده تا شود مي سعي دروني، ضعف نقاط بر تاكيد - ضمن كارانه، محافظه يا فرصت ضعف استراتژي در
 اين جمله از . رساند حداقل به در مادوان شهري يكپارچه مديريت براي را دروني ضعف نقاط تاثير موجود، بيروني هاي

  .كرد اشاره است آمده جدول ذيل در كه مواردي به توان مي استراتژي

استراتژي-4 جدول  ( WO ) فرصت ضعف هاي 
WO 1 

 
دان بهينه سازي نحوه استفاده از فضاهاي خدماتي و تجاري در شهر مادوان و تخصيص عادالنه آن بين شهرون  

WO 2 هاي ساخت امكان بهداشتي و درماني و آموزشي در سطح شهر مادوان زمينه  
WO 3  ايجاد ارتباط بين مردم و مسئوالن شهري براي حل مشكالت كالبدي شهري 
WO 4  برنامه ريزي توزيع متناسب كاربري خدمات و تجهيزات شهري و دسترسي مطلوب به آن 

 ( ST )رقابتي استراتژي

 فشار كاهش است، جهت متمركز بيروني هاي تهديد و دروني قوت نقاط بر كه - رقابتي يا تهديد قوت استراتژيهاي در
 است، آمده جدول ذيل در كه زير را هاي استراتژي توان مي مادوان در شهري يكپارچه مديريت بر بيروني هاي تهديد
 داد: ارائه

  )( ST رقابتي يا تهديد قوت استراتژيهاي -5جدول 
ST 1   ريزي مديريت شهري يكپارچه جهت نوسازي و بهسازي پهنه هاي فرودست شهريبرنامه  

ST 2  ريبرنامه ريزي نهادها و سازمان هاي آموزشي در برگزاري آموزش شهروندي براي تحقق شاخص هاي مديريت يكپارچه شه  
ST 3  برنامه ريزي تأمين مسكن و سرپناه سالم براي شهروندان متناسب با نيازهاي آنان  
ST 4   ترغيب و مشاركت مردم در پروژه هاي اجرايي شهرداري  

  (WT) تدافعي استراتژي
 آسيب جهت كاهش در اساس اين بر .هستند متمركز پذيري آسيب كاهش بر  تدافعي يا تهديد ضعف هاي استراتژي

  : كرد  ارائه است، در جدول آمده كه را زير هاي استراتژي توان مي مادوان در شهري يكپارچه مديريت پذيري
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  ( WT)تدافعي هاي استراتژي -6جدول
WT 1 برقراري شبكه ارتباطي مطمئن و ايمن در شهر مادوان متناسب با نيازهاي شهروندان 

WT 2 گسترش و توسعه كاربري هاي خدماتي در سطح شهر مادوان 
WT 3  بهبود سطح عملكردي نهادهاي اداري و خدماتي جهت نوسازي و بهسازي بافت كالبدي شهر مادوان 
WT 4 ساكنان پيشنهادهاي و نظرات نمودن لحاظ با مادوان شهر شده شناسايي نيازهاي تأمين در مشاركت 
WT 5 ي تقويت و مشاركت حضور زنان و مردم براي مطرح سازي مشكالت شهر مادوان و تدوين راهكارهاي پيشنهاد  
WT 6 برنامه ريزي و همكاري بين نهادهاي غير دولتي جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي 

ماتريس راهبردي  -7جدول  QSPM 

WO4 WO3 WO2   WO1  راهبرد 
جمع نمره 

 جذابيت

امتياز جمع  نمره جذابيت
 جذابيت

نمره 
 جذابيت

جمع امتياز 
 جذابيت

نمره 
 جذابيت

جمع امتياز 
 جذابيت

 عوامل ضريب نمره جذابيت

20/.  4 10/.  2 10/.  2 0/.  0 05/.  O1 

21/.  3 0/.  0 28/.  4 21/.  3 07/.  O2 

18/.  3 12/.  2 24/.  4 24/.  4 06/.  O3 

8/.  2 16/.  4 12/.  3 4/.  1 04/.  O4 

12/.  3 04/.  1 12/.  3 16/.  4 04/.  O5 

0/.  0 0/.  0 0/.  0 21/.  3 08/.  O6 

24/.  3 24/.  3 16/.  2 21/.  3 08/.  O7 

16/.  4 12/.  3 08/.  2 12/.  3 04/.  O8 

10/.  2 10/.  2 15/.  3 15/.  3 05/.  O9 

10/.  2 10/.  2 15/.  3 0/.  0 05/.  O10 

18/.  3 12/.  2 06/.  1 24/.  4 06/.  W1 

10/.  2 15/.  3 20/.  4 10/.  2 05/.  W2 

08/.  2 4/.  1 16/  4 12/.  3 04/.  W3 

07/.  1 21/.  3 14/.  2 0/.  0 07/.  W4 

12/.  2 18/.  3 18/.  3 12/.  2 06/.  W5 

20/.  4 0/.  0 0/.  0 10/.  2 05/  W6 

16/.  4 08/.  2 08/.  2 0/.  0 04/.  W7 

20/.  4 0/.  0 05/.  1 10/.  2 05/.  W8 

12/.  3 08/.  2 04/.  1 08/.  2 04/.  W9 

06/.  2 12/.  4 09/.  3 09/.  3 03/.  W10 

 مجموع  - 2,35 - 2,40 - 1,96 - 3,37
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زمينه هاي ساخت امكان بهداشتي و درماني و آموزشي در سطح شهر با توجه به مطالعات ميداني و تحقيقات انجام شده 
 2,40به ترتيب با امتياز برنامه ريزي توزيع متناسب كاربري خدمات و تجهيزات شهري و دسترسي مطلوب به آن و  مادوان

 كسب نموده اند.  3,37و 

ماتريس راهبردي -8جدول  QSPM 

SO4 SO3 SO2 SO1  راهبرد 
جمع نمره 

 جذابيت

نمره 
 جذابيت

جمع امتياز 
 جذابيت

نمره 
 جذابيت

جمع امتياز 
 جذابيت

نمره 
 جذابيت

جمع امتياز 
 جذابيت

نمره 
 جذابيت

 عوامل ضريب

28/.  4 28/.  4 7/.  1 0/.  0 07/.  S1 

24/.  4 24/.  4 18/.  3 18/.  3 06/.  S2 

0/.  0 0/.  0 20/.  4 10/.  2 05/.  S3 

28/.  4 28/.  4 14/.  2 21/.  3 07/.  S4 

12/.  2 0/.  0 06/.  1 24/.  4 06/.  S5 

20/.  4 0/.  0 25/.  2 05/.  1 05/.  S6 

0/.  0 0/.  0 16/.  4 16/.  4 04/.  S7 

0/.  4 9/.  3 0/.  0 0/.  0 03/.  S8 

0/.  0 0/.  0 0/.  0 16/.  4 04/.  S9 

12/.  3 8/.  2 16/.  4 0/.  0 04/  S10 

05/.  1 10/.  2 0/.  0 15/.  3 05/.  O1 

21/.  3 21/.  3 07/.  0 07/.  1 07/.  O2 

24/.  4 0/.  0 24/.  4 18/.  3 06/  O3 

08/.  2 4/.  1 08/.  2 04/.  1 04/.  O4 

16/.  4 16/.  4 16/.  4 12/.  3 04/.  O5 

32/.  4 0/.  0 24/.  4 16/  2 08/.  O6 

32/.  4 0/.  0 24/.  3 24/.  3 08/.  O7 

12/.  3 0/.  0 16/.  4 08/.  2 04/.  O8 

20/.  4 15/.  3 20/.  4 20/.  4 05/.  O9 

0/.  0 10/.  2 0/.  0 0/.  0 05/.  O10 

 مجموع   2,34 - 2,47 - 1,83 - 3,06

1398منبع : نگارنده ،   

بهره گيري از تسهيالت دروني و فعاليت هاي خدماتي مورد با توجه به مطالعات ميداني و تحقيقات انجام شده دو راهبرد
به ترتيب  مشاركت غير مستقيم نهادهاي دولتي و غير دولتي در حل معضالت و مشكالت شهر مادوانو  نياز شهر مادوان

  كسب نموده اند.  3,06و  2,47با امتياز 
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ماتريس راهبردي  -9جدول  QSPM 

ST4 ST3 ST2 ST1  راهبرد 

جمع نمره 
 جذابيت

نمره  جمع امتياز جذابيت نمره جذابيت
 جذابيت

جمع امتياز 
 جذابيت

نمره 
 جذابيت

جمع امتياز 
 جذابيت

 عوامل ضريب نمره جذابيت

28/.  4 0/.  0 21/.  3 28/.  4 07/.  S1 

24/.  4 12/.  2 12/.  2 24/.  4 06/  S2 

0/.  0 0/.  0 0/.  0 0/.  0 05/.  S3 

28/.  4 21/.  3 21/.  3 28/  4 07/.  S4 

0/.  0 06/.  1 0/.  0 06/.  1 06/.  S5 

0/.  0 15/.  3 0/.  0 10/.  2 05/.  S6 

0/.  0 04/.  1 16/.  4 0/.  0 04/.  S7 

06/.  2 12/.  4 03/.  1 09/.  3 03/.  S8 

0/.  0 0/.  0 0/.  0 0/.  0 04/.  S9 

04/.  1 12/.  3 8/.  2 12/.  3 04/.  S10 

08/.  2 12/.  3 16/.  4 16/.  4 04/.  T1 

0/.  0 0/.  0 12/.  3 0/.  0 04/.  T2 

0/.  0 0/.  0 06/.  2 0/.  0 03/.  T3 

20/.  4 10/.  2 20/.  4 15/.  3 05/.  T4 

16/.  4 0/.  0 16/.  4 08/.  2 04/.  T5 

03/.  1 0/.  0 0/.  0 03/.  1 03/.  T6 

12/.  2 12/.  2 12/.  2 18/.  3 06/.  T7 

04/.  1 0/.  0 16/.  4 12/.  3 04/.  T8 

09/.  3 12/.  4 06/.  2 09/.  3 03/.  T9 

0/.  0 0/.  0 28/.  4 0/.  0 07/.  T10 

 مجموع  - 2,02 - 2,17 - 1,31 - 1,64

1398منبع : نگارنده ،   

برنامه ريزي نهادها و سازمان هاي آموزشي در برگزاري ميداني و تحقيقات انجام شده دو راهبردبا توجه به مطالعات 
آموزش شهروندي براي تحقق شاخص هاي مديريت يكپارچه شهري و ترغيب و مشاركت مردم در پروژه هاي اجرايي 

  كسب نموده اند.  2,17و  2,02به ترتيب با امتياز شهرداري 
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 QSPMدي ماتريس راهبر-10جدول 

WT6 WT5 WT4 WT3 WT2 WT1  راهبرد 

جمع 
نمره 

  جذابيت

نمره 
  جذابيت

جمع 
نمره 

  جذابيت

نمره 
  جذابيت

جمع 
نمره 

 جذابيت

نمره 
 جذابيت

جمع 
امتياز 
 جذابيت

نمره 
  جذابيت

جمع 
امتياز 
 جذابيت

نمره 
 جذابيت

جمع 
امتياز 
 جذابيت

نمره 
 جذابيت

 عوامل ضريب

12/. 2 04/. 1 12/. 2 12/. 2 6/. 1 24/. 4 06/. W1 

0/. 0 0/. 0 0/. 0 0/. 0 0/. 0 05/. 1 05/. W2 

08/. 2 0/. 0 0/. 0 08/. 2 04/. 1 08/. 2 04/. W3 

0/. 0 14/. 2 14/. 2 28/. 4 28/. 4 0/. 0 07/. W4 

0/. 0 24/. 4 24/. 4 24/. 4 12/. 2 12/. 2 06/. W5 

0/. 4 20/. 4 0/. 0 0/. 0 0/. 0 10/. 2 05/. W6 

0/. 0 16/. 4 04/. 1 12/. 3 12/. 3 08/. 2 04/. W7 

20/. 4 0/. 0 15/. 3 15/. 3 0/. 0 10/. 2 05/. W8 

08/. 2 0/. 0 08/. 2 08/. 2 04/. 1 04/. 1 04/. W9 

03/. 1 12/. 4 03/. 1 09/. 3 09/. 3 06/. 2 03/. W10 

0/. 0 20/. 4 05/. 1 20/. 4 15/. 3 20/. 4 05/. T1 

12/. 3 16/. 4 12/. 3 0/. 0 0/. 0 16/. 4 04/. T2 

03/. 1 6/. 2 12/. 4 03/. 1 0/. 0 12/. 4 03/. T3 

10/. 2 15/. 3 05/. 1 10/. 2 15/. 3 20/. 4 05/. T4 

04/. 1 12/. 3 12/. 3 16/. 4 04/. 1 16/. 4 04/. T5 

06/. 2 03/. 1 12/. 4 0/. 0 0/. 0 09/. 3 03/. T6 

12/. 2 24/. 4 0/. 0 24/. 4 12/. 2 0/. 0 06/. T7 

0/. 0 16/. 4 04/. 1 12/. 3 0/. 0 08/. 2 04/. T8 

0/. 0 03/. 1 0/. 0 12/. 4 12/. 4 0/. 0 03/. T9 

28/. 4 0/. 0 0/. 0 0/. 0 0/. 0 0/. 0 07/. T10 

  مجموع  - 1,76 - 1,33 - 2,13 - 1,42 - 2,42 - 1,46

 1398منبع : نگارنده ، 

بهبود سطح عملكردي نهادهاي اداري و خدماتي جهت دو راهبردبا توجه به مطالعات ميداني و تحقيقات انجام شده 
تقويت و مشاركت حضور زنان و مردم براي مطرح سازي مشكالت شهر  ونوسازي و بهسازي بافت كالبدي شهر مادوان 
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كسب   2,42و  2,13به ترتيب با امتياز  مادوان شهر مشكالت و مسائل با ارتباط در ،مادوان و تدوين راهكارهاي پيشنهادي 
  نموده اند.

  اثبات فرضيه تحقيق

محيطي با تحقق نقش شوراها در  –اقتصادي ، كالبدي  –نهادي ، اجتماعي  –به نظر مي رسد بين راهبردهاي سياسي 
  مديريت يكپارچه شهري مطالعه ي موردي : شهر مادوان رابطه معناداري وجود دارد . 

 زمينه هاي ساخت امكان بهداشتي و درماني و آموزشي در سطح شهر مادوانبراساس تحليل هاي انجام شده راهبردهاي 
، 3,37با امتياز برنامه ريزي توزيع متناسب كاربري خدمات و تجهيزات شهري و دسترسي مطلوب به آن ، 2,40با امتياز 

مشاركت غير مستقيم نهادهاي ،   2,47با امتياز بهره گيري از تسهيالت دروني و فعاليت هاي خدماتي مورد نياز شهر مادوان
برنامه ريزي نهادها و سازمان هاي آموزشي ،  3,06متياز  با ا دولتي و غير دولتي در حل معضالت و مشكالت شهر مادوان

، ترغيب و مشاركت   2,02در برگزاري آموزش شهروندي براي تحقق شاخص هاي مديريت يكپارچه شهري با امتياز 
بهبود سطح عملكردي نهادهاي اداري و خدماتي جهت نوسازي ،   2,17با امتياز  مردم در پروژه هاي اجرايي شهرداري 

تقويت و مشاركت حضور زنان و مردم براي مطرح سازي مشكالت ،  2,13با امتياز  بهسازي بافت كالبدي شهر مادوانو 
بدست آمده است  2,42با امتياز  مادوان شهر مشكالت و مسائل با ارتباط در ،شهر مادوان و تدوين راهكارهاي پيشنهادي 

  كپارچه شهري شهر مادوان دارد و فرضيه مذكور اثبات   مي شود. و بيشترين تأثير را در تحقق نقش شورا در مديريت ي

  جمع بندي و نتيجه گيري 

 يبرنامه ها شبرديجهت پ يصدم قانون اساس طبق اصل يكشورا شهر مادوان  يشورا،  براساس نتايج بدست آمده 
ها و  تينهاد به موقع نيآنها آشناتر. دينظارت نما يامور رفاه ريو سا يفرهنگ ،ي بهداشت ،ي عمران ،ي اقتصاد ،ي اجتماع
 يارائه راه حل ها  و ي محل  گوناگون يها يو نارسائ ازهايو شناخت كمبودها و ن يكه با بررس است يمحل اتيمقتض
منابع و  ، روهاي، ن ها ليپتانس،  ها تي، ظرف از جمله امكانات نهي، موثر و به در استفاده مطلوب يتواند نقش مهم يالزم م

 .ندينما فايها افرصت 

نهاد نتوانسته  نيآن، ا يرو شيپ طيها و شرا تيمحدود ليفعال است اما به دل يشهر ياستگذارينهاد س نيبه عنوان مهمتر
  . رديخود قرار گ ستهيو شا يواقع گاهيدر جا

 رساختيز يعملكرد يها حوزه درشهر  ياسالم يشورا فيو وظا اراتياخت شيافزا گاه،يجا نيبه منظور ارتقاء و بهبود ا 
  نيازمند است. گسترده تر در شهر ، هاي اريشورا قيطر تعامالت شورا و شهروندان از شيبهبود و افزاي ، شهر يها
گسترش  نيهمچن مي شود. شورا فيو وظا اراتيشهروندان با اخت شتريب ييتعامل منجر به آشنا نيا شيافزا گريد ياز سو 

، منجر  روابط نيدر ا يهمكارو مختلف  ينفوذ از طريق قراردادها يعناصر ذ ريبا سا يشهر يكپارچه تيريتعامالت مد
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و ...  يتعاون ،ي در قالب بخش خصوص تيفعال يابر هيصاحب قدرت و سرما يررسميغ ذي نفوذان ِ ليتما شيبه افزا
  . خواهد شد

 ياريمشكالت بس مادواندر محدوده  يشهر تيريمد ربطيذ ينهادها يهم افزا ريو اقدامات غ يياجرا ياگرچه ناهماهنگ
و منبع  زاني، نظام روابط قدرت، ممادواندر  ياستگذاريس يكپارچگيعامل عدم  نيرا به دنبال داشته است، اما مهمتر

  .نهادها است  نيامتفاوت قدرت 
 يكپارچه شهري تيرينظام مد تيبا تقو ؛از انتصاب از طرف دولت است  يناش شتريب يرسم ياز آنجا كه قدرت نهادها 

 يشهر تيريآن به مد يها و نهادها شهر، انتقال قدرت از دولت و مجموعة سازمان يو شورا يشامل شهردار مادوان
  .افتدياتفاق ب

 يشهردار از پشتوانه انتخاب مردم يبواسطه برخوردار مادوانشهردار  گاهي، بهبود جامادوان  يشهردار گاهيجا يارتقا يبرا
  . دينما يم متأثر زيرا ن مادوانكه شهر  يحكومت- يدولت يها يريگ ميرتر شخص شهردار در تصمو با حضور موث

 ياجتماع،  ياقتصاد يها يو تصد يدر امور عموم يدولت يها و مداخله دستگاه فيكاهش وظا درون رشيو پذ يريگيپ
  . خواهد بود مؤثردولت  ياز سو ستيز طي، حمل و نقل و مح چون مسكن ييها نهيدر زم خصوصاً

و انسجام  يكپارچگيدولت در شهر به منظور  ندگانينحوه ارتباط با نما مي، به ترسمديريت يكپارچه شهري  در هر حوزه
ها، شبكه  راه ، رويانتقال ن يشبكه ها رينظ يشهر يها رساختيز تأمينِ ايو  يدر ارائه خدمات شهر يو عملكرد يياجرا

از  يشهر تيريدر حوزه مد ييها استيلحاظ نمودن س ز،ين يدر سطح عمود د و زندست خواهد  رهيفاضالب و غ يها
ي مادوان با نهادها در سطح استان يشهر تيريدر بهبود تعامالت مد ،ي استيو س يدر اسناد قانون يحكومت ينهادها يسو

  قابل اهميت است.   يو مل يمنطقه ا ،

  ارائه راهكارها و پيشنهادها-

  مادوان ها و امكانات شهر  يتوانمندبه شوراي شهر توجه  . 1
  مشاركت شهروندان شيجهت افزا تخصصي و عمومي در حيطه مسائل اصلي شهرجلسات  يبرگزار . 2
  شوراها به تجربه، تخصص، تعهد و ... توجه كنند. يدهايانتخاب كاند يبرا ضروري است كه شهروندان . 3
و در اجراي طرح هاي  شهر باشند يعموم منفعت به فكر يمنفعت شخص يبه جا ي شهر مادوان شوراها ياعضا . 4

  شهري اعمال شود.
   و كاهش عملكرد شورا شود.شدن مردم  نيكه موجب بدب يها و اقدامات تياز فعال زيپره . 5
  معطوف نشود. يو نگاه آنها فقط به شهردار يشهر يها شوراها بر تمام سازمان شترينظارت ب . 6
  شود. جاديا يمنافع اجتماع ييو همسو ياقتصاد يها تيفعال قياز طر شورا مشاركت  . 7
   جهت تحقق مديريت يكپارچه شهري يدولت ريغ يو سازمان ها شورا و مردمبستر مشاركت   . 8
  .ديبه عمل آ يانسجام و هماهنگ يشهريكپارچه   تيريدر نظام مد  . 9
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  .ديرا برقرار نما يو دولت يبخش عموم نيب يبتواند هماهنگ ديمردم است و با ندهيشهر نما يشورا .10
در بخش هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و كالبدي شهر  تدوين برنامه جامع تحقق مديريت يكپارچه شهري .11

   مادوان 
   نقش شورا بهره گرفته شود.آموزش و ارتقاء  ياز رسانه ها برا .12
 ود.شهري استفاده ش يكپارچه تيريدر مد يبه منظور همكار يدولت ريغ يمشاركت مردم و نهادها .13

  فهرست منابع

 يشهر يشوراها يمصوبات دوره ا يابي). ارز1390( ينيحس رهيمن و يمحمد ه،يسم پور،يعل ه،ياحد نژاد، محسن، سم . 1
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