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 چکیده

روستایی  هایکانونو تبدیل ، افزایش تراکم جمعیت در نواحی شهری ناشی از مهاجرت شهرها روزافزونشهرگرایی شتابان، رشد 

 یهابی، آسریزیبرنامهتعادل فضایی جمعیت و  خوردنبرهم ادغام شهری به شهری دیگر سببو  شهری یگسسته هایمکانبه 

مدیریت  فضایی دارد. -به تغییرات مدیریتی و کالبدیکه این تغییرها، نیاز  شده است های کالبد شهری فراگیرو دگرگونی اجتماعی

آفرین در روابط برانگیز و تنشموضوعی چالش ،محیطییستشهرها به دالیل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زحریم کالن

. رو استهروب شمارپر یهایشهر تهران نیز در رابطه با مسائل توسعه در نواحی حریم با چالشبین سطوح حکومتی بوده است. کالن

ی پارچهرگیری نظام مدیریت یککاهضرورت ب ؛ از این رو،است پراکندهو جغرافیایی، یک مدیریت  وکردی مدیریت به لحاظ عمل این

ت. جامعه آماری شامل شهروندان و کارشناسان)مدیران و مسئوالن( شهرقدس است که بر اساس بایسته اسشهری در این نواحی 

 لیوتحلهیتجزبرای نفر تعیین شده و  226نفر و برای کارشناسان برابر با  384کوکران، این تعداد برای شهروندان برابر با برآورد فرمول 

دهد نشان میگیری شده است. نتایج پژوهش متغیره بهرهتک tاز آزمون  هاهیفرضو برای آزمون  SPSS افزارنرمی پژوهش از هاداده

 و تنها برقراریدر شهر قدس، به عنوان یکی از شهرهای پیرامون مادرشهر تهران، در سطحی نامناسب قرار دارد  پارچهکه مدیریت یک

ی پژوهش مورد تأیید قرار گرفته . در همین راستا، فرضیهشودیمرفت عمرانی، خدماتی و رضایت عمومی باعث پیشاین مدیریت 

کارشناسان و  است. رگذارثفضایی در شهر قدس، ا -ی بهبود مدیریتی و کالبدیجنبه ازبه شهر تهران  شهر قدس نِاست و پیوست

های سیاسی، اقتصادی، دگرگونیدیدگاه موافق دارند و باورمندند که این عمل به شهر قدس در الحاق شهر قدس به شهر تهران مردم 

 انجامد.میشهر قدس  ی عمرانیهاطرح برایفرهنگی و اجتماعی و افزایش اعتبارات 

 تهرانشهر کالنفضايی، شهرهای پیرامونی، شهر قدس،  -تغییرات مديريتی، تغییرات کالبدی: کلیدواژگان 
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 مقدمه

با توجه ». است یریزان شهربرای مدیران و برنامه هاچالش نیترپیرامونی از مهم هایزمینشهر در  یهیرویبگسترش 

 راتییمنجر به تغ ،ییو هم از نظر گسترش فضا تیهم از نظر جمع یامروزه در سراسر جهان، رشد شهر که نیبه ا

 یشهر زانیربرنامه یهایدر نقطه ثقل نگران یرکود شهرو  ینیشهرنش یدهیبه همراه پد دهیپد نیشده است، ا یاگسترده

ه به نقش مهمی که در نظام تولید و اشتغال کشور دارند روستاها با توج  (. 1399ه است )چاروسایی و ایالنلو، قرار گرفت

کشور از و همچنین با عنایت به سکونت حجم قابل توجهی از جمعیت که در خود جای داده اند، در نظام برنامه ریزی 

 . امروزه(1388)سعیدی، عباس، آیند جایگاه ویژه ای برخوردارند و از اجزاء و عناصر اصلی توسعه ملی به شمار می

ها پیرامون آن هایحوزهبه کاربری شهری و گسترش فضایی شهرها و ادغام روستاها و  زمینبررسی روند تغییر کاربری 

و نقش اساسی  دارد آشکاری ینمود «2ایمادرشهرهای منطقه»است که در  «1شهرنشینی شتابان» اصلییکی از پیامدهای 

مهاجرت بخصوص مهاجرت روستا به شهر به عنوان . کندیبلندمدت بازی م یهایزیرو برنامه هایریگمیرا در تصم

شهرهای یکی از پیچیده ترین پدیده های جمعیتی تحوالت بسیار زیادی را در گسترش شهر وشهرنشینی به خصوص در 

را معرفى مى  امروزه این فرآیند اطالعاتى است که شیوه جدیدى از توسعه .بزرگ و مراکز استانها به وجود آورده است

کند و ویژگى اصلى آن عبارت است از پدیدار شدن فرآیند اطالعات به عنوان هسته فعالیتى بنیادى که اثربخشى و بهره 

ریت را تعیین مى کند در صورتیکه اگر تاخیر بیشتری در این زمینه صورت ورى تمامى فرآیندهاى فرآورى، پخش و مدی

و ارتباطات در روستاها توجه جدی نشود مشکالتی برای روستاها بوجود خواهد  گیرد و به توسعه فناوری های اطالعات

دلیل فقر اقتصادی و  . این مهاجرین به(1393استعالجی،  علیرضا انتقامی، آرش؛) .آمد که شاید جبران آن آسان نباشد

ال خود مسایل و عدم مهارت، تخصص وسواد کافی جذب حواشی شهرها و مناطق کم ارزش شهری شده اند و به دنب

علیمددی، )ن شهری و سپس برای سایر شهروندان به وجود آورنده اند. والمشکالت بسیاری را در ابتدا برای مدیران ومس

مدیریت و کنترل گسترش شهری  یشیوهروند گسترش شهرها و  ینیبشیپن رو، از ای (1396، علیرضا استعالجیو بهاره

ادغام »راه کشور نیز از  دیگرتهران، اصفهان، شیراز و بسیاری شهرهای  چون ییشهرهاکالند. ابییضرورت م شیازپشیب

اخیر با عدم  یهاهران در سالحریم شهر تاند. به شکل کنونی خود رسیدهپیرامون،  هایزمینو  «3هاگاهسکونت یا الحاق

 یهابی، با لطمات شدید، آماج تخرناهماهنگ در مدیریت سرزمین یهااستیکنترل، تداخل تصمیمات و اعمال س

 شیازپشیکشاورزی و گسترش ب هایزمین یضابطهیبا فروش ب ،وساز، تغییر کاربری و انواع ساختیطیمحستیز

 تهران «4شهرهای پیرامونی»ها و و جمعیت آبادی موقعیت آرایش فضاییهی به نگات. اسکان غیررسمی شده اس یدامنه

 تَن هستند.پنج هزار  باالیهایی با جمعیت مکانها آن یبیشینهکه  دهدینشان م (1)شکل 

 پژوهشمبانی نظری 

اند از : عبارت هاباشد. این اصطالحسازی میدر رابطه با این پژوهش، چند اصطالح کلیدی هست که نیازمند روشن

هویت  یهاشاخص نیترز مهمیکی اکالبد و بافت شهر، مدیریت شهری و ادغام یا الحاق شهری. در این راستا، 

 است.کالبد و بافت شهر  ،شهری

زیرا  ؛دهدیشهر را شکل م یتیهوبُعدهای  نیتریکی از مهم فضايی شهرها -بافت کالبدی و ساختار مکانی 

شناخت  ،رونی. ازاپذیرداثر میو سطح فرهنگ جامعه  هاتیباورها، فعال ،هاشهیاند شهری از  بافت کالبدی یریگشکل

، اقتصادی و فرهنگی نیز بیانجامد. واقعیت آن است بُعدهای دیگر اجتماعیبه شناخت  تواندیاین بخش از شهرها م

                                                           
1. Rapid Urbanization 
2. Regional Metropolises 
3. Settlement Coalescence 
4. Peripheral Towns/ Cities 
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بُعدهای دیگر همین دلیل از میان صورت بصری فراهم و به که بافت کالبدی امکان بازشناسی هویت شهری را به

 . شهری است فرگشتنشانی از سیر  ،تری دارد. کالبد شهربیش ارجهویتی 

های رسمی و نارسمی کارساز و درپیوسته ءیافته از عنصرها و جزعبارت است از سازمانی گسترده، شکل مديريت شهری

جانبه و پایدار ی همهکه به اداره، کنترل و هدایت توسعه با بُعدهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و کالبدی زندگی شهریی

ی کالبدی شهر را در مدیریت شهری، مفهومی فراگیر است و بیش از حوزه (.14: 1396نی، پردازد )نوید رضواشهر می

 (. 323: 1389 ،گیرد )پاپلی یزدیبر می

 هایپارهیابد و می های پیرامونی گسترشعرصه شهری به یای است که مرزهای یک حوزهپدیده ،ادغام يا الحاق شهری

(. Caves, 2005) سازدیم پیوستپیرامون( را به خود  هایحوزهکوچک و  )روستا، شهرهاینوینی ی پیرامونی یفضا

 وشود شناخته می هیرویعنوان رشد ب باکه  برنامهیادغام ب یاالحاق یکی  شود:انجام می گوناگوندو فرایند  در این پدیده

های شهرها زاییده پدیدهشهرها و کالن هیرویآشکار است که رشد ب .مندو هدف شدهیزیرالحاق و ادغام برنامه دیگری

 های پیرامونی شهرهابسته قابل ردیابی است و باید توجه داشت که ادغام عرصهای هماست که در زنجیره گوناگونی

 کارگزاررسمی و یا  نهادهای یهایسازمیزمانی و روند تصم هاینیاز( چون در پی یشهرهای کالنحوزه ژهیو)به

 ها است. شهر یهیرویرشد بدیگرگون با ای دهد، پدیدهشهری رخ می یهمحدود چهارچوبر مدیریت شهری و د

والت اما، تح(. 29: 1385 حسینی و سلیمانی مقدم،) متعادلی بود شهری در سیر تکامل خود دارای روند نسبتاً یتوسعه

شهرها و پیدایش کالنشهرها را موجب  شتابانمتاثر از مدرنیسم، گسترش  20و  19 یسدهاجتماعی و اقتصادی  -فرهنگی

روند رو به (. 1395ت )قدیری و دستا، ها به وجود آورده اسکالبدی آن -شده و تغییرات بنیادی را در سازمان فضایی

شاهده است. توسعه قابل مل ه تقریبا در تمامی کشورهای درحاشهری پدیده ای است ک -رشد مهاجرتهای روستایی

)سعیدی،  روستایی به حوزه های شهری است محیطهایاز  فقر لو انتقا عیکی از نخستین پیامدهای این روند، توزی

اشتگی چنین افزایش تراکم و انبشهر به مناطق پیرامون و هم کالبدیشهرها، گسترش  ی. در اثر رشد فزاینده(1383عباس

(. از طرفی، امروزه با توجه به رشد و گسترش 2-1: 1388ناهی و زیاری، )پ ناپذیر خواهد بودپرهیزدر درون شهرها 

ی شهری برای پارچههای شهرها، نیاز به مدیریت یککالبدی، فضایی و جمعیتی و نیز تعدد و پیچیدگی مسائل و چالش

مدیریت (. »Sarvar et al., 2017: 38ا، بیش از پیش روشن شده است )شهرهویژه کالنی امور عمومی شهرها، بهاداره

برانگیز و همیشه موضوعی چالش ،محیطیشهرها به دالیل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیستحریم کالن

 آفرین در روابط بین سطوح حکومتی بوده است.تنش

و عدم رعایت ابتدایی ترین نکات ایمنی در ساخت گسترش شبکه های ارتباط و زیرساخت های شهری از یک طرف  

و سازهای شهری و بدون برنامه بودن رشد و توسعه شهر از سوی دیگر، زمینه ایجاد خسارت زیاد در زمان وقوع بحران 

ئل تهران نیز در رابطه با مسا شهرکالن( 1399نیالیو تهمینه دا علیرضا استعالجی حسین زاده، نعمت؛را فراهم می سازد. )

رو ملی را نیز شهری تهران قلمکالن یبر منطقه افزونرو است که ههای متعددی روبتوسعه در نواحی حریم با چالش

رویی کردی و هم به لحاظ قلمشهرها هم به لحاظ عملاکنون، وضعیت مدیریت حریم کالندهند. همثیر قرار میأتحت ت

پارچه و هماهنگی ریزی و اجرای یکگذاری، برنامهنواحی، سیاست است و در این پراکندهدیریت و جغرافیایی، یک م

 ارچه و هماهنگ شهری در این نواحی کامالًپکارگیری نظام مدیریت یکهضرورت استفاده و ب از این رو، ،وجود ندارد

ال وقوع است بیعی که در سراسر جهان در ح: چکیده(. بنابراین این روندی است ط1393)مهرنژادبورا، « شوداحساس می

ی شهری بهره گرفت. پارچهویژه مدیریت یکهای نوین، بهبار آن از مدیریتگیری از اثرهای زیانو بایستی برای پیش

 هاروی،)است  پیرامون و شهر یحوزه در برجسته سیاست دو یشهری، دربردارنده ریزیبرنامه در کلی اقدام درواقع، هر

یابد. در راستای این پژوهش، مطالعاتی ناخواه، با پیرامون پیوند میریزی شهری، خواهنامه. بنابراین، هرگونه بر(37: 1376
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های شهری های روستایی و شهری یا مکاندر درون و بیرون کشور انجام شده است که همگی بر اصل ادغام مکان

شهری،  -شهری یا شهری -وستاییهای راند که الحاقبه این نتیجه رسیدهدیگر تأکید دارند و کوچک و بزرگ با هم

سو به ؛ چرا که از یککندهای انسانی بازی میگاهی سکونتجانبهی همهنقشی بسیار برجسته و پررنگ در توسعه

راند. پیش میپارچگی کند و از دیگر سو، مدیریت شهری را به سوی یکسازی کالبد و فضای سرزمینی کمک میگنهم

(، لونگو 2000(، آنتروپ )2000کاران )های دنگ و همتوان به بررسیدر سطح بیرونی میها ی این پژوهشاز نمونه

(، 1378های ماجدی )توان به بررسی( و در سطح درونی می2017( سرور و دیگران )2010الرن و مولر، )(، مک2001)

تحقق ادغام شهری اشاره کرد. ( 1395( و قدیری و دستا )1393(، مهرنژادبورا )1390حسینی حاصل )، (1386استیری )

. به عبارت دیگر، با انجام این دو فضایی است -ی شهری، نیازمند انجام تغییرات مدیریتی و کالبدیپارچهو مدیریت یک

سو، و ی شهری از یکپارچهسوی مدیریت یک توان به سمت وشود که از راه آن میتغییر است که مسیری فراهم می

 از دیگرسو پویش کرد.   گاهیهای سکونتترکیب

 بیان مسأله

صنایع جدید و دیگر  جانمایی و نیز تهران به سایر نقاط کشور یپیونددهنده یاملی و منطقه یهاراه یبکهش یتوسعه

شهر و  بیرونِمزاحم شهری به  یهاتینیز انتقال بعضی از فعال تهران و کمربندو ارزان در  انبوهنیازمند زمین  یهاتیفعال

رشد سرعت شهر بهاین کالنپیرامون  یهایشهرها و آباد تا شده سببدر طرح جامع،  شدهینیبشیپ یهاتیز محدودنی

 بزرگبخش  ،مجموعهامروزه این  .گیرند پااصلی  یهادر کنار راه نوینیجمعیتی  یهاکانون ،اخیر یهادهه درو  افتهی

ترین تراکم جمعیتی در پیرامون تهران، در محدوده جنوبی و در بیشبر این اساس،  .دهدیسطح استان تهران را تشکیل م

شهریار و شهر قدس  یهاکرج در شهرستان -ناسالمشهر، پاکدشت و ری و در غرب در امتداد اتوبان تهرا یهاشهرستان

طور ند که بهبود ییهانینشهیپس از تهران، یعنی اسالمشهر، قدس و قرچک حاش ستاناشهرهای  نیتررگد. بزدار نمود

 هایناها و چالشتنگشهری بزرگ با  یک کانونبه کوچک گرفته و در چهل سال اخیر از یک روستای غیررسمی شکل

عنوان عامل به ،شناسایی ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی .اندشدهلیتصادی و اجتماعی تبداق -یکالبد پرشمار

مسائل شهری  نیتراز مهم ،فضایی و اجتماعی یهایکارهای الزم برای رفع نابرابرراه یاین شرایط و نیز ارائه دآورندهیپد

، به یک مدیریت شودداد میفضایی گسترده قلم -های کالبدی( که خود به عنوان دگرگونی7: 1390، کارگر) است

کرد عنای اتخاذ یک رویی شهری به مپارچهمدیریت یک»پارچه نیاز دارد. یافته و نوین به نام مدیریت یکدگرگون

برای مدیریت شهری، «. کرد مذکور در مدیریت شهری استنگرانه و طراحی سازوکارهایی جهت پیگیری رویکل

ی شهری است )فرهودی و های توسعهنگر نسبت به مؤلفهتمی و کلکرد سیسشناسانه، اتخاذ رویترین شرط روشمهم

 (.  1396ی شهری بسیار اثرگذار است )هاشمی و همکاران، کرد توسعهی(. این مدیریت در موفقیت رو1388قالیباف، 

 زیسرر»ز احجمی بزرگ  زیاد از سراسر کشور، یریمهاجرپذ، سوایِ تهران پیرامونی یعنوان یکی از شهرهاشهر قدس به

رسی دست .شده استجمعیت آن چندبرابر  ،چند سال اخیر در . از همین رو،دهدیدر خود جای م نیز تهران را «1یتیجمع

های صنعتی و ارتباطی و کانونهای نزدیک بودن به راه شهر تهران و کرج،، قرارگیری میان دو کالنآسان به پایتخت

 یرسانباعث شده که خدمات آنبرای نارسا  یزیرجمعیت و برنامه انفجاریرشد  اند.خدماتی منطقه بر این روند دامن زده

ی درمانی، فرهنگی و عمران -یآموزشی و بهداشت جملهخدمات عمومی از  در ییهایامانسهصورت نگیرد و ناب مناسب

دمطالعه در این پژوهش شهر مور یمحدودهد. در این راستا، با پایتخت دار برجستهتفاوتی از این لحاظ، دیده شود و 

 هایدگرگونیون برنامه و وسازهای بدساختانجام منجر به  ی آن؛حوزهقدس هست که افزایش جمعیت و صنایع در 

 از این .ها کاسته استدهی به آنخدمات و از آسایش و رفاه شهروندان عمل،کالبدی شده است که این  -زیاد فضایی

                                                           
1. Population Spill-over 
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های این تحقیق به ارزیابی اثر مبنا،کارهای پژوهشی راهو ارائه موجود ناهایها و تنگبا مشکل برای رویارویی ،جهت

و  -به عنوان یک شهر پیرامونی- کالبدی شهر قدس -شهر تهران بر ساختار فضاییریتی کالنمدی هایتغییر ناشی از

کالبدی و  -سازی فرم فضاییبهینه برایزم ال هایپرداخته و راهبردها و تمهید -فرض الحاق شهر قدس به شهر تهران

 -های کالبدیچه و دگرگونیپاری اصلی پژوهش، مدیریت یکریگجهت. دکنمی گذاریپیشمدیریت شهری شهر قدس 

 باشد.می شهر قدسفضایی 

 قیو ضرورت تحق تیاهم

 بودن ارزانتر طرفی از مهاجرو قیمت ارزان کارگران جذب و صنایع  وجود دلیل به تهران مادرشهر  پیرامونی شهرهای 

ستانداردهای  رعایت عدم و ساز  و ساخت  سهولت  و زمین قیمت ض  تفکیک اصول  رعایت عدم و الزم ا  باعث یارا

ست  شده  شهرها  گونه این سوی  به کارگران و درآمد کم جمعیت هجوم سب  ریزی برنامه عدم و ا  پایداردر و منا

صله  پایتخت مرکز با که اقماری شهرهای  سانی  خدمات که شده  باعث ندارند چندانی فا سب  ر  شهرهای  برای منا

ن  در پایتخت   به  نزدیکی رقم علی و نگیرد صنننورت تهران پیرامونی یل  از عمومی خدمات   های  هزمی  فرهنگی، قب

 .دارد آشکاری  و فاحش تفاوتی و تهران به نسبت  بسیاری  فاصله  سبز  فضای  و  ورزشی  درمانی، بهداشتی،  آموزشی، 

 پیرامونی  شنهرهای  بودن خوابگاهی و مهاجرت رشند  الزم، اسنتاندردهای  و ها سنرانه  اختالف این به عنایت با لذا

 تغییر. رسنند می نظر به ضننروری امری  تهران شننهر نگر کالن مدیریت و امکانات ، توان زا گیری بهره تهران، برای

 این الحاق با مطالعه مورد شننهر جمله از شننهرها از بعضننی حد از بیش نزدیکی و جواری هم دلیل به یا و مدیریتی

 تفاوت کاهش و رامونیپی شهرهای  وآبادانی عمران و مناسب  رسانی  خدمات بهبود در رسد  می نظر به شهرها  گونه

 .داشت خواهد سزایی به تاثیر تهران شهر مادر با

 اهداف تحقیق

شی  اثرات ارزیابی تحقیق و مطالعه این از هدف ضایی  ، کالبدی و مدیریتی تغییر از نا شهر  پیرامونی شهرهای  ف  مادر

 . باشد می  شهری مدیریت بر آن تاثیر و تهران شهر به شهرقدس الحاق نظریه با مطالعه مورد شهر خصوصا و تهران

  شناسیروش

ست و از نظر ا هاآنها و کشف روابط علی ت و نارساییالسنجی، شناخت منظم مشکروش تحقیق از دیدگاه روش

ها به منظور کشف عات و تجزیه و تحلیل سیستماتیک آنالآوری منظم اطوسایل و فرآیند جمع یهمهمراحل انجام کار، 

و توصیفی  ی روش و ماهیت،جنبه ازهدف، کاربردی و  نظر از(. روش پژوهش، 1398دیگران،  است )انوری وحقایق 

برآورد  بر اساسشهروندان و کارشناسان )مدیران و مسئوالن( شهر قدس است.  آماری شاملِ یپیمایشی است. جامعه

تَن تعیین شده است. برای  226رابر با نفر و برای کارشناسان ب 384فرمول کوکران، این تعداد برای شهروندان برابر با 

 گیری شده است.متغیره بهرهتک tاز آزمون  هاهیفرضو برای آزمون  SPSS افزارنرمی پژوهش از هاداده لیوتحلهیتجز

 پژوهش محدوده

رار ی غربی تهران قپژوهش شهرهای پیرامونی مادرشهر تهران با تأکید بر شهر قدس است. این شهر در حاشیه محدوده

ز به عنوان شهر شناخته شد، ا 1368است. شهر قدس که در سال  جوارهم 21و 19،18ی مناطق هایشهرداردارد و با 

این  .پا گرفتسرخ حصار، کاووسیه و شهرک بهشتی  خان و ادغام آن با نقاط دیگری مانندرشد روستای قلعه حسن

نفر  309.605مرکز آمار ایران، دارای  1395ری سراسری سرشما یدارد و بر پایه هکتار مساحت 2700شهر نزدیک به 

، محدوده 2ی قعیت شهرهای تهران و قدس و شکل شماره، مو1ی شماره (. شکل1395جمعیت است )مرکز آمار ایران، 

 دهد.و بافت مناطق و نواحی شهر قدس را نشان می
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ن از شهریار منفک و به عنوان یکی از شهرهای شهرقدس یکی از شهرهای شهرستان شهریار بود که بعد از شهرستان شد

نحوه مدیریت شهری بین دو شهر تهران و قدس  استان تهران شناخته می شود که همجواری آن با تهران اختالف بسیار

را نمایان میکند که یکی از اهداف این تحقیق تغییر مدیریت در شهر قدس می باشد و مدیریت یکپارچه و متمرکز تحت 

 حمایت مدیریت شهر تهران را به عنوان یک منطقه جدید یا یکی از محالت مطالعه وپیگیری می کند. نظارت و 

 
 ی استان تهران و البرزی پايهمنبع: نگارنده بر اساس نقشه -موقعیت تهران و شهر قدس نسبت به آن  :1شکل 

 
 ی تفصیلی شهر قدسس نقشهمنبع: نگارنده بر اسا -محدوده و بافت مناطق و نواحی شهر قدس :2شکل 

 بحث و بررسی

فضایی شهرهای پیرامون مادرشهر تهران با  -بدیتر اشاره شد، این پژوهش روی تغییرهای مدیریتی و کالچه پیشچنان

ی اصلی تعیین شده و ی فرعی در قالب یک فرضیهتأکید بر شهر قدس، تمرکز کرده است. در این راستا، دو فرضیه

اند. برای ها در چهارچوب روش پژوهش برگزیده و سپس بررسی و تحلیل شدهای سنجش آنهای الزم برشاخص
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متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل تک tاز آزمون  هاهیفرضو برای آزمون  SPSS افزارنرماز  هاداده لیوتحلهیتجز

، درواقعاست.  تربزرگبحرانی،  tز میزان ا شدهمشاهده  tمیزان ، شدهمطرحی دو فرضیهدر که  دهدیماز پژوهش نشان 

چنین هم .شودیمصدم معنادار است و از این رو، فرض صفر رد  5آماری در سطح آلفای  نظر از هانیانگیممیزان تفاوت 

در باالی  %95؛ یعنی میانگین در سطح آلفای شودیمو مورد انتظار، تفاوت معناداری دیده  شدهمشاهدهمیان میانگین 

ی پژوهش با جزییاتی که در پی . بر این اساس، فرضیهباشدیم( 345/0و  221/0ی میان )ی نرمال، یعنی فاصلهمنحن

 گیرند. آید، مورد آزمون قرار میمی

ی شهرهای پیرامون مادرشهر چهپاررسد مدیریت یکبه نظر می»: در این فرضیه، با عنوان ی پژوهش و آزمون آنفرضیه

متغیرِ  5ی میان رابطه« شودها میرفت عمرانی، خدماتی و رضایت عمومی آنقدس(، باعث پیش جا شهرتهران )این

ی شهرهای پیرامون پارچهی با مدیریت یکوارجو هم یکینزدی، رسانخدماتی، فرهنگ سطحی، عمران اعتبارات، کیتراف

( در سطح آلفای 34/4=t) tد که مقدار دهشود، نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان میسنجش می مادرشهر تهران

 . شودیماطمینان، معنادار است و فرض صفر رد  %95با  05/0

 
قدس از نظر شهروندانتغییرات مديريتی و کالبدیِ های : میانگین شاخص3شکل   

جود از های تغییرات مدیریتی و کالبدی با میانگین وضع موشاخصهای مورد بررسی در ی گویهی حد میانهمقایسه

باشد. ها میی گویهتر از حد میانهها کمدیدگاه شهروندان نشانگر آن است که میزان وضع موجود هر یک از شاخص

از سوی است.  3تر از دهد، امتیاز هر چهار شاخص تغییرات مدیریتی و کالبدی پاییننشان می 3طور که شکل همان

و در  1های هر شاخص برآورد و سپس با رکوردگیریکل گویه دیگر، برای برآورد وضعیت کلی هر شاخص، میانگین

بندی تر از حد میانه، میانه و باالتر دستهها در سه سطحِ پایینبه عنوان حد میانه، هر یک از شاخص 3نظر گرفتن عدد 

اخص درصد، ش 8/90جواری درصد، شاخص هم 7/79، شاخص ترافیک گویانشدند. نتایج نشان داد که طبق نظر پاسخ

(. بنابراین چنین 1تر از حد میانه هستند )جدول درصد، پایین 3/72رسانی درصد و شاخص خدمات 58اعتبارت عمرانی 

ایین توان برداشت کرد که بر اساس نظرهای شهروندان، شهر قدس به لحاظ تغییرات مدیریتی و کالبدی در سطحی پمی

 قرار دارد.

  

                                                           
1. Recording 
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 های تغییرات مديريتی و کالبدی از نظر شهروندانشاخصارزيابی شهر قدس بر مبنای  -1جدول 

 حد میانه باالتر از میانه تر از حد میانهپایین هاشاخص

 8/19 5/0 9/79 ترافیک

 2/9 - 8/90 جواریهم

 4/31 6/10 58 اعتبارات عمرانی

 6/15 1/12 3/72 رسانیخدمات

 نامههای پرسشمنبع: داده

باشد. از می 3تر از عدد دهد، امتیاز هر چهار شاخص تغییرات مدیریتی و کالبدی پایینمینشان  2طور که جدول همان

های هر شاخص محاسبه و سپس با رکوردگیری طرف دیگر برای محاسبة وضعیّت کلّی هر شاخص، میانگین کل گویه

از حد میانه، میانه و باالتر از حد تر ها در سه سطحِ پایینبه عنوان حد میانه، هر یک از شاخص 3و در نظر گرفتن عدد 

درصد، در  8/67جواری درصد، در شاخص هم 01/61بندی شدند؛ نتایج نشان داد که در شاخص ترافیک میانه دسته

از حد میانه جای دارند )جدول  تردرصد پایین 3/46رسانی درصد و در شاخص خدمات 45شاخص اعتبارت عمرانی 

توان برداشت کرد که بر اساس نظرهای کارشناسان و با توجه به آمار توصیفی، چنین می ی نخست(. بنابراین در وهله2

 )مدیران و مسئوالن(، شهر قدس به لحاظ تغییرات مدیریتی و کالبدی هم در سطحی پایین است.

 مسئوالن( های تغییرات مديريتی و کالبدی از نظر کارشناسان ) مديران وارزيابی شهر قدس بر مبنای شاخص -2جدول 

 حد میانه باالتر از میانه تر از حد میانهپايین هاشاخص

01/61 ترافیک  5/0  8/11  

8/67 جواریهم  - 2/5  

6/0 45 اعتبارات عمرانی  4/21  

3/46 رسانیخدمات  1/2  6/10  

 نامههای پرسشمنبع: داده

 :گیرندجداگانه مورد بررسی قرار میشود که در ادامه به شکل ی فرعی تقسیم میی پژوهش به دو فرضیهفرضیه

و  یکینزدی و رسانخدماتی، فرهنگ سطحی، عمران اعتبارات، کیترافمتغیرهای  میان» :ی فرعی یکمالف( فرضیه

 یدارا ونیرگرسراستا،  نیدر ا «.رابطه وجود دارد مادرشهر تهران،ی شهرهای پیرامون پارچهی، با مدیریت یکوارجهم

اعتبارات  ک،یتراف یمستقل شبکههای ریو متغ ی شهرهای پیرامون مادرشهر تهرانپارچهمدیریت یک یوابسته ریمتغ کی

 R مقدار، مربوطه ونیرگرس یهایخروجی بر پایه. است یوارجو هم یکینزد ،یرسانخدمات ،یسطح فرهنگ ،یعمران

 0.68چندگانه برابر  نییتع بیضریا  R^2به اختصار  ای  R Squareو مقدار  0.85چندگانه برابر  یهمبستگ بیضریا 

درصد معنادار شده  5و در سطح   0.000برابر    p-valueمقدار  (، ANOVAهای آنوا )است. بر اساس خروجی

 .باشدیم رشیمناسب و قابل پذ ی، معنادار است و مدلبرازش داده شده یونیمدل رگرس نیاست. بنابرا

است و در سطح  0.997مقدار ثابت برابر  ،دهدیبه ما م ینیبشیپ یرهایمورد متغرا در  یاطالعاتکه  3ی جدول بر پایه

خدمات ترافیک، اعتبارات عمرانی،  بیکه ضرا دهدی(  نشان مpvalue=0.000<0.05درصد معنادار شده است. ) 5

نشان چنین . همانددرصد معنادار شده 5که در سطح  است 0.171و  0.036، 0.250 ،0.342ب برابر یبه ترت جواریو هم

 یمقدار معنادار ،سطح فرهنگ ریاما متغ ؛وابسته دارد ریمتغ ییگوشیمثبت و معنادار بر پ یاثر رهایمتغ نیا که دهدیم

 ندارد. یوابسته اثر ریمتغ ییگوشیدر پ ر،یمتغ نیدهد که اینشان م و این است 0.05تر از که بزرگدارد  0.174برابر 
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 ها برای فرضیه فرعی يکممتغیرها و بررسی معناداری آن مقاديرضرايب -3جدول 

 p-valueمقدار  tی آزمون آماره مقدار ضرایب در رگرسیون مدل رگرسیون

 0.000 6.682 0.997 مقدار ثابت

 0.006 2.790 0.342 ترافیک 

 0.038 2.122 0.250 اعتبارات عمرانی

 0.174 1.373 0.147 فرهنگ سطح

00.34  رسانیخدمات  2.650 0.007 

 0.171 1.370 0.148 جواریهمو  یکینزد

 ANOVAافزار منبع: خروجی نرم

دهد که یستون نشان م نیا ریمقاد یبررس .افتیتوان با رسم نمودار پراکنش یرا م رهیمتغپرت تک طنقادر این رابطه، 

 دوی یبا مقدار کا یمساو ایبزرگتر  یقدارم چیه یعنی ؛مستقل وجود ندارد یرهایمتغ انیدرم یارهیپرت چندمتغ ینقطه

توان مشاهده کرد که یشده، مینیبشیپ ریها و مقادماندهپراکنش  ینمودارهاطبق  .ستین 0.001در سطح آلفا  12.609

ت )شکل بودن سازگار اسیبا فرض خط این شده وجود ندارد کهینیبشیپ ریو مقاد هامانده انیم یمشخص یرابطه چیه

4.) 

 
 پارچه شهرهای پیرامون تهرانی رگرسیون مديريت يکشدهینیبشیپها و مقادير نمودار پراکنش مانده :4کل ش

 عیطور نرمال توزه ب ها نسبتاًماندهتوان مشاهده کرد که یوابسته، م ریمتغ یبرا  plot p-p نمودار یاز رو نیچنهم

 پیروینرمال  عیگاه داده ها کامال از توزربع اول باشند، آن سازمین ینمودار، اگر تمام نقاط رو نیچون طبق ا ؛اندهشد

 یدارا ونیرگرس جیانجام شده برقرار است و نتا ونیرگرس ییربنایز یها شود که فرض یم جهینت. از این رو، کنندیم

 (.5)شکل  باشدی صحت و اعتبار م

 
 ی شهرهای پیرامون تهرانپارچهمديريت يک های رگرسیون تغییراتبودن ماندهنمودار احتمال نرمال :5شکل 
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جواری همو  یکینزدی، رسانخدماتی، فرهنگ سطحی، عمران اعتبارات، کیترافمیان متغیرهای » :ی فرعی دومب( فرضیه

 «.رابطه وجود دارد ،مادرشهر تهران رامونیپ یشهرها فضایی -تغییرات کالبدیبا 

 

 به ای  R Squareو مقدار  0.82چندگانه برابر  یهمبستگ بیضریا  R دارمق، مربوطه ونیرگرس یهایخروجی بر پایه

  p-valueمقدار  (، ANOVAهای آنوا )است. بر اساس خروجی 0.64چندگانه برابر  نییتع بیضریا  R^2اختصار 

 یست و مدلبرازش داده شده، معنادار ا یونیمدل رگرس نیدرصد معنادار شده است. بنابرا 5و در سطح   0.000برابر  

مقدار ثابت  ،دهدیبه ما م ینیبشیپ یهاریرا در مورد متغ یاطالعاتکه  4ی جدول بر پایه .باشدیم رشیمناسب و قابل پذ

ترافیک،  بیکه ضرا دهدی(  نشان مpvalue=0.000<0.05درصد معنادار شده است. ) 5است و در سطح  0.886برابر 

که در سطح  است 0.720و  0.081، 0.079، 0.224 ،0.5ب برابر یبه ترت واریجاعتبارات عمرانی، فرهنگ، خدمات و هم

 .انددرصد معنادار شده 5
 ی فرعی دومها برای فرضیهمقادير ضرايب متغیرها و بررسی معناداری آن :4جدول 

 p-valueمقدار  tی آزمون آماره مقدار ضرایب در رگرسیون مدل رگرسیون

.0000 5.683 0.886 مقدار ثابت  

 0.004 3.082 0.5 ترافیک

.0 یعمران اعتبارات 242  1.874 0.65 

 0.493 0.693 0.079 فرهنگ

 0.61 3.080 0.081 خدمات

 0.62 3.062 0.720 جواریهمو  یکینزد

 ANOVAافزار منبع: خروجی نرم

دهد که یستون نشان م نیا ریادمق یبررس .افتیتوان با رسم نمودار پراکنش یرا م رهیمتغپرت تک طنقادر این رابطه، 

 دوی یبا مقدار کا یمساو ایبزرگتر  یمقدار چیه یعنی ؛مستقل وجود ندارد یرهایمتغ انیدرم یارهیپرت چندمتغ ینقطه

توان مشاهده کرد که یشده، مینیبشیپ ریها و مقادماندهپراکنش  ینمودارهاطبق  .ستین 0.001در سطح آلفا  12.609

ت )شکل بودن سازگار اسیبا فرض خط این شده وجود ندارد کهینیبشیپ ریو مقاد هامانده انیم یخصمش یرابطه چیه

6.) 

 
 پارچه شهرهای پیرامون تهرانی رگرسیون مديريت يکشدهینیبشیپها و مقادير نمودار پراکنش مانده :6شکل 

 عیطور نرمال توزه ب ها نسبتاًماندهاهده کرد که توان مشیوابسته، م ریمتغ یبرا  plot p-p نمودار یاز رو نیچنهم

 پیروینرمال  عیگاه داده ها کامال از توزربع اول باشند، آن سازمین ینمودار، اگر تمام نقاط رو نیچون طبق ا ؛اندهشد
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 یدارا نویرگرس جیانجام شده برقرار است و نتا ونیرگرس ییربنایز یها شود که فرض یم جهینت. از این رو، کنندیم

 (.7)شکل  باشدی صحت و اعتبار م

 
 ی شهرهای پیرامون تهرانپارچههای رگرسیون تغییرات مديريت يکبودن ماندهنمودار احتمال نرمال :7شکل 

گفت  توانیمی فرعی یکم و دوم(، ی پژوهش )در هر دو فرضیهازآزمون فرضیه آمدهدستبه، با توجه به نتایج جهیدرنت

ی شهری، منجر به افزایش اعتبارات ملی در پارچهروندان و کارشناسان )مدیران و مسئوالن(، مدیریت یکاز دیدگاه شه

ی شهروندان تهرانی و شهرهای پیرامونی هاسرانهو بررسی  شدهعنوانو  با توجه به مطالب  شودیمشهرهای پیرامونی 

اعتبارات و  لیبه دلگیری خواهد داشت و زایش چشمی شهری افهاسرانه، شهر قدس، یعنی موردمطالعهویژه شهر و به

 عنوانبه هم یرامونیپمرکزی، اعتبارات عمرانی شهرهای  شهرکالن عنوان بهی سرشار شهر تهران منابع مالی و بودجه

رآمد توجه به این که د چنین باتر شود. همگنتا با ساختار کالبدی شهر تهران هم ابدییمای ناجور افزایش یک وصله

، شودیمی عمرانی هاطرحکرد ی و هزینهگذاراستیسی وانهی مناطق تهران در حساب مرکز واریز و پشتهایشهردار

ی این شهرها و سرانجام هانهیهزساز با ی همابودجهمنجر به جذب  تواندیماز این رو، پیوست این شهرها به تهران 

« 1شهرهای اقماری»ی از شهربرونتر سفرهای با توجه به این که بیش کارآفرینی در سطح گسترده شود. از سویی دیگر،

که سفرهای و با توجه به این دشویمرو با پیک ترافیک روبه وبرگشترفتبه تهران سفرهای کاری هستند، در دو زمان 

 ونقلحملمدیریت واحد پیوسته و روزانه است، بنابراین  طوربهاقماری به سایر نقاط تهران  ی در مسیر شهرهایشهرنیب

و افزایش شتاب  هارساختیزسازی امکانات، ی سفر و فراهمزیربرنامهو ترافیک، عاملی کارسازی در کنترل، نظارت و 

با  ونقلحملی ی جهت توسعهزیرنامهبرو  باشدیمعمومی  ونقلحملخودروهای  نیتأمها و سازی گذرگاهدر پهن

ی ترافیکی پایتخت در هاتیحساسی تهران و شهرکالنتر مسئوالن وا و توجه بیشآهن شهری، مترو و ترامساختِ خط

 سزا خواهد گذاشت. شهرهای پیرامونی نیز اثری به ونقلحملبهبودبخشی وضعیت مدیریت 

 یریگجهینت

 به 3 عدد نامه،پرسش در شدهطرح هایگویه به نسبت قدس شهر ساکنان توافق میزان سنجش برای پژوهش این در

 است، شده تنظیم لیکرت طیف اساس بر نامهپرسش که آنجا از. گفته نظر در شهر، ساکنان نظرهای یمقایسه مالک عنوان

 عمرانی هایطرح اعتبارات جواری، فرهنگ،هم و نزدیکی ترافیک، ابعاد وضعیت. است مذکور هایپاسخ میانگین 3 عدد

 شاخص به مربوط میانگین، از معیارانحراف ترینبیش. است شده ادهد مطالعه نشان این در قدس شهر در دهیخدمات و

                                                           
1. Satellite Towns 
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 ها دری گویهی حد میانهمقایسه. است جواریهم و  ترافیک شاخص به مربوط ترین آنکم و عمرانی اعتبارات

 میزان که است آن نشانگر شوندگانپرسش دیدگاه از موجود وضع میانگین کالبدی، با و مدیریتی تغییرهای هایشاخص

 امتیاز داد، نشان 3نمودار شکل  که طورهمان. است های گویهحد میانه از ترکم هاشاخص از یک هر موجود وضع

 شاخص در که داد نشان در این رابطه، نتایج است.بوده  3 عدد از ترپایین کالبدی و مدیریتی تغییرات هایشاخص

 شاخص در و درصد 58 عمرانی اعتبارت شاخص رد درصد،8/90 جواریهم شاخص در درصد، 7/79 ترافیک

 برداشت توانمی چنین بنابراین،(. 1جدول )است  حد میانه از ترگوها، پایینطبق نظر پاسخ درصد 3/72 رسانیخدمات

 پایین سطحی در کالبدی و مدیریتی تغییرات لحاظ به ه عنوان یکی از شهرهای پیرامونی تهران،قدس، ب شهر که نمود

 وضع میانگین با کالبدی و مدیریتی تغییرات هایشاخص در موردبررسی هایگویه یمیانه حد یمقایسه .اردد قرار

 از ترکم هاشاخص از یک هر موجود وضع میزان که است آن نشانگر مسئوالن( و کارشناسان )مدیران دیدگاه از موجود

 برآورد برای. باشدمی 3 عدد از ترپایین کالبدی و یتیمدیر تغییرات شاخص چهار هر امتیاز. است هاگویه یحد میانه

 به 3 عدد گرفتن نظر در و رکوردگیری با سپس و محاسبه شاخص هر هایگویه کل میانگین شاخص، هر کلی وضعیت

 نتایج .شدند بندیدسته حد میانه از باالتر و میانه حد میانه، از ترپایین سطحِ سه در هاشاخص از یک هر حد میانه، عنوان

 45 عمرانی اعتبارت شاخص در درصد، 8/67 جواریهم شاخص در درصد، 01/61 ترافیک شاخص در که داد نشان

 حد میانه از ترپایین شهر( )مدیران و مسئوالن نظرهای کارشناسان از درصد 3/46 رسانیخدمات شاخص در و درصد

 تغییرات لحاظ به قدس شهر که از نظر کارشناسان هم، دنمو استنباط توانمی چنین بنابراین(. 2جدول )دارند  قرار

  .دارد قرار پایینی سطح در کالبدی و مدیریتی

ی مختلف خدماتی و رفاهی بین هاشاخصای چنین در این پژوهش نشان داده شد که از نگاه مردم و بررسی مقایسههم

اشتراکات بسیار با تهران و نزدیکی و چسبندگی  شهرهای پیرامونی و مادرشهر تهران، اختالف بسیار است. با توجه به

ی سیاسی، اجتماعی، جنبه ازکالبدی و چه  لحاظ ازهر، چه به این ش شهر قدسویژه جدانشدنی شهرهای پیرامونی به

منابع مالی بسیار  لیبه دلی پیاپی شهرهای پیرامونی به تهران و برعکس؛ و از طرفی، اقتصادی، فرهنگی و سفرهای روزانه

هری خواهد ی خدمات عمومی و شسزا در توسعه و ارائهتهران نسبت به شهرهای پیرامونی، مدیریت یکپارچه، اثری به

 شدهانجامموازی  صورتبهجداگانه و  هرکدامگذاشت. از گذشته، مدیریت هر یک از شهرهای پیرامون و مادرشهر تهران 

 جهیدرنتی مختلف و سردرگمی شده که هااستیست و اجرای که این امر باعث چندگانگی در مدیریت شهری و تصمیما

جا از آنمعنا بوده است. پارچگی شهری امری بیه در درون شهرها هم یکپارچه شهری در استان، بلکمدیریت یک تنهانه

ر قدس و در شه ،دهدیشهر تهران را پاسخ م یاهیپاناو  یاهیمولد که نیازهای پا یهاکه بخشی از صنایع و کارگاه

گیری از ی و بهرهشهردر نظام مدیریت کالن پارچهاعمال مدیریت یک راستایدر  است؛ شده قانونی آن واقع یمحدوده

نظام هماهنگی  ستیبایم ی کافی از محل اعتبارات دولتی و پایتخت،و اختصاص بودجه نیتأممنابع فراوان مالی و 

ون بر تهران، در شهرهای پیرامون نیز اجرایی گردد. به عبارتی، بهتر است ی شهری، افزپارچهتعریف شود تا مدیریت یک

تنها توسط آن انجام و اجرایی  هایگذاراستیسو  هایریگمیتصموجود داشته باشد و  یک کانون و دستگاه مدیریتی

مناسب و برابر  ی خدماتپارچگی منظر شهری و ارائهدست نسبت به یکو قوانین هماهنگ و یک استیس باگردد تا 

 عمومی و شهری در کل استان اقدام شود.

شود ستاد مدیریت شهرداریهای شهرهای استان تهران تشکیل و شهرهای پیرامونی شهر تهران در غالب یک پیشنهاد می

 یکپارچه و هماهنگ برنامه ریزی و مدیریت شود. برنامه جامع کالن شهر تهران به صورت
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