
 

 

 

 

 

ايران(جغرافيايی انجمن  المللی علمی ـ پژوهشی و بينفصلنامه )جغرافيا  

 1399 پاييز، 66شماره، دهمسال هج
 

 

 تحقق پذیری مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد آینده نگاری ظرفیت شناسی 

 )مطالعه ی موردی کالنشهر تهران(

  3بختیار عزت پناه، 2 رحیم سرور ،1 سولماز سنائی

 
 چکیده
فی متشکل از عناصر مختلفی است. از آنجا که عملیات شهری در بر گیرنده تعداد زیادی از عناصر مرتبط با یکدیگر در شهر ظر

ها در سطوح مختلف یک ضرورت سطوح مختلف تصمیم گیری است، مدیریت یکپارچه شهری جهت ایجاد هماهنگی میان تالش

یکپارچه کالنشهر تهران با رویکرد آینده نگاری بوده است. برای این  انکار ناپذیر است. هدف از این پژوهش ارزیابی مدیریت

مؤلفه  4شاخص در  24ای استفاده شده است. در این تحقیق از کتابخانه -منظور جهت جمع آوری اطالعات از شیوه اسنادی

بررسی ارتباط بین این   برده شده که جهت )دانش و اطالعات، آموزش و پرورش، مشارکت مردم و شهروندان، مدیریت( بهره

اند. برای تحلیل پیشرانها و سناریو نویسی از نرم افزار سناریو استفاده و پیشرانها استخراج شده 4ها از نرم افزار میک مکشاخص

دهد که وضعیت مدیریت یکپارچه در کالنشهر تهران در وضعیت مناسبی قرار استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می 5ویزارد

اند اشته است. سناریوهای استخراج شده در باب مدیریت یکپارچه شهری تهران شامل سناریوهای طالیی، بحرانی و بینابین بودهند

که بنابر نظر کارشناسان امکان تحقق سناریو بحرانی در آینده تهران یکی از بدیل های آینده محسوب می شود. این سناریو بدترین 

وگیری از تحقق سناریو بحرانی و تقویت روندها گرایش این شهر به سمت بهبود مدیریت یکپارچه حالت سناریو بوده و برای جل

 و تاحدی همسو شدن با سناریو طالیی پیشنهادهایی ارائه شده است.

 : مديريت، مديريت يکپارچه، آينده نگاری، تهرانکلیدواژگان 
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 بیان مسئله 

می  تریچیدهباشند و هم زمان مسائل و مشکالت شهر نیز پد و توسعه میها امروزه به سرعت در حال رششهر 

ریت ک یک مدی، و بدون ششودها نیز تبدیل به موضوعی خطیر و قابل توجه می، در این راستا ادارة شهرشود

 ود)رجبشتواند شهر را به سمت توسعة پایدار پیش ببرد و باعث افزایش رفاه ساکنان شهر شهری موفق می

 (.262: 1398صالحی و همکاران، 

ه وظیفه بهر را شبه عبارتی دیگر گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور 

ری، یزی شهدشواری تبدیل نموده است. عالوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و برنامه ر

هر ت. اگر شهری اسشآینده و تعیین کننده ای بر عوامل سازنده شهری دارد، مدیریت یکی از عوامل مهمی که تاثیر فز

رار قور شهر  اره امهمچون سازمانی در نظر گرفته شود الزم است که در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اد

 (.12: 1397گیرد این عنصر را میتوان مدیریت یکپارچه شهری نام نهاد )منصوری،

بردی ابی راهسازی و ارزیتوان مدیریت شهری را اینگونه تعریف کرد: روند توسعه، اجرا، هماهنگینجا میدر ا

چوب یکپارچه است که با کمک کنشگران شهری و با در نظر گرفتن بخش خصوصی و منافع شهروندان در چار

ک و ت )دیجیدار مشخص شده اسشود که در سطح عالی دولت برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایسیاسی اجرا می

ا بشوند داره میهای مختلف که به صورت مستقل اها و ارگان(. شهرها با توجه به وجود سازمان71: 2006پیپتر، 

ت زمان اهش مدکچالش بزرگ مدیریت روبرو است. برقراری ارتباط مؤثر و کارا میان مداخله کنندگان گوناگون به 

ع و ری جامالالت در سیستم و نظام شهری کمک خواهد کرد. برای ایجاد ساختاالزم برای واکنش در مقابل اخت

خله مه مدایکپارچه باید ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، حفاظت محیط زیست و ساختارهای اجتماعی به وسیله ه

خلو و رود )قشکنندگان و یا به عبارتی افراد، گروه های نهادها و سازمان های ذی نفع در شهر به درستی درك 

ر یت شهری د(. با گذشت بیش از یک قرن از شکل گیری ساختارهای سازمانی نوین در حوزه مدیر42: 1386حسینی،

ایران،  ها در ایران در کنار سابقه تاریخی کهن آن در کشور، بر اساس جایگاه حقوقی تعریف شده برای شهرداری

نوع  د. اینشتمل بر نمایندگان دولت و مردم هستنمدیریت شهری، مدیریتی واحد نیست و اداره کنندگان شهر م

 تایجاد تشکیال مدیریت متفرق سبب دوباره کاری، انجام کارهای موازی و بعضاً از بین رفتن سرمایه های عمومی،

ری می یت پذیعریض و طویل دیوانی، ایجاد اصطکاك و برخورد ادارات، ناهماهنگی در انجام وظایف و عدم مسئول

ان نظرات و تو (. مدیریت یکپارچه شهری دیدگاهی است که بر اساس آن می36: 1395و ابراهیمی،  گردد )بابایی

ارة را درب های غیررسمی و افراد و خانوارها منافع مختلف و گاه متضاد گروه های بخش عمومی، خصوصی، تشکل

ک یمعنای اتخاذ  توسعة منطقه به سمت و سوی مشترکی رهنمون ساخت همچنین مدیریت یکپارچه شهری به

حقق نظور ترویکرد کل نگرانه و طراحی ساز و کارهایی جهت پیگیری رویکرد مذکور در مدیریت شهر است. به م

: 1396ان، یکپارچگی، شناسایی عوامل موثر بر یکپارچگی و تفرق در مدیریت شهری ضروری است )سرور و همکار

نونی مانی و قانفوذان شهری در چارچوب نهادی، ساز و ذی نفعان افزا، با حضور تمامی ذی (. مدیریتی است هم38

 (. 53: 1391پذیری شهر)دویران و همکاران،  مشخص به منظور ارتقاء سطح مدیریت شهری و پایدار نمودن زیست

یل به دل های زیادی ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری، ازاین جهت است که در شهرهای بزرگ، ساالنه هزینه

، تداخل اهنگی هاشود. یکی از نمونه های آشکار این ناهم های اجرایی، به شهروندان تحمیل می ستگاهناهماهنگی د

 محلی می ملی و دو طرح عملیاتی از سوی دو نهاد متفاوت است که این امر منجر به اتالف مقدار زیادی از منابع

 (18: 1395شود)بابایی و ابراهیمی، 
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ننده کاندهیتقابل در مدیریت شهری، نظریه مدریت یکپارچه به عنوان سازمدر کل برای جلوگیری از اصطکاك و 

د و عه هستنهای موجود در سطح شهر مطرح شده است. از طرفی شهرها مانند جانداران در حال رشد و توسارگان

ری ینده نگایکرد آامکانات موجود در حد جوابگویی به نیازهای موجود است، این تحقیق برآن است با استفاده از رو

نشهر پارچه کالریت یکمدیریت یکپارچه شهری با تاکید بر مدیران شهری را مورد ارزیابی قرار دهد تا روند آینده مدی

 تهران مشخص شده و در نهایت در جهت بهبود عملکرد آن گام برداشت.

 : تحقیقات صورت گرفته در زمینه مديريت شهری و مديريت يکپارچه شهری1جدول 

 نتیجه  عنوان  سال  نويسنده

واکاوی عوامل موثر بر تحقق  1396 سرور

مدیریت یکپارچه شهری )مطالعه 

 موردی: شهر تهران(

ضعف زیرساخت های اطالعاتی برای مدیریت یکپارچه 

، عدم تدقیق جایگاه نظام مدیریت شهری نزد 80/0شهری 

و تعدد نگرش و  78/0های ذی مدخل همسطح سازمان

ین موثرترین و تاثیرگذارتر 77/0با ضریب دیدگاههای سیاسی 

عوامل در تحقق پذیری مدیریت یکپارچه کالنشهر تهران 

 اند.تشخیص داده شده

مدیریت یکپارچه شهری و شهر سبز  1395 کشکولی

 پایدار 

دست یابی به توسعه پایدار فضای سبز شهری، نیازمند 

ز باشد که یکی اهای مدیریتی کارآمد میها و روشسیاست

 های مدیریتی اتخاذ رویکرد مدیریت یکپارچه شهراین روش

 است.

مدیریت یکپارچه شهری الزامی  1397 منصوری

 برای حکمروایی خوب شهری

رسیدن به توسعه پایدار شهری قبل از هر چیزی مستلزم 

سیستم مدیریت شهری یکپارچه در سطوح مختلف 

 استسیاستگذاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرایی 

تحلیل معیارهای مدیریت یکپارچه  1397 امیری

 شهری )مطالعه موردی: تهران(

معیار مشروعیت مدیران در ساختار مدیریت یکپارچه شهری 

د توانسته است جایگاه نخست را به خو 73/0با کسب امتیاز 

 اختصاص دهد

های مدیریت مطالعه و بررسی مؤلفه 1395 بابایی

 یکپارچه در شهر اصفهان 

حد مهمترین عامل در دستیابی به یکپارچگی ایجاد مدیریت وا

 شهری است. راهکارهای اصلی برای رسیدن به این امر شامل

ای انسجام، همپیمانی، هماهنگی، دیدگاه منسجم در دستگاه ه

اجرایی و تحقق مدیریت حکمرانی خوب در سطح شهر 

 اصفهان بوده است.

مدیریت بررسی راهکارهای تحقق  1397 مسعودی 

 یکپارچه شهری در کالنشهر تهران 

های مدیریت یکپارچه شهری تهران تا رسیدن به شاخص

ی فاصله زیادی باید طی بکند و پیمودن آن نیازمند هماهنگ

 .های دخیل در مدیریت یکپارچه شهری استبین تمام سازمان

 ماخذ: نگارندگان

 مبانی نظری

زنده در حال تغییر و تحوالت مستمر می باشد. اگر قسمتی از شهر شهر یک مجموعه زنده است و این مجموعه  

توسط یک مجموعه و قسمت های دیگر توسط مجموعه دیگری مجزا و مستقل از یکدیگر اداره شود، این شهر به 

زودی فرسوده شده و از بین می رود. به اعتقاد مامفورد، شهر عبارت است از یک شبکه جغرافیایی، یک سازمان 
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: 1384دی، یک فرایند صنعتی، صحنه ای برای کنش اجتماعی و نمادی زیباشناختی از وحدت جمعی )لطیفی، اقتصا

(. طی چند دهه اخیر پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درون شهرها با تغییرات اساسی روبرو بوده است. هم 32

م از نظر تعداد و هم از نظر شدت افزایش پیدا اکنون کالن شهرها به شدت رشد یافته اند و مسائل و مشکالت آن ها ه

ها فی نفسه (. جدا از مسائل و مشکالت موجود در شهرها روند اداره و مدیریت این چالش41: 2006کرده اند )وود، 

های موجود در سطح شهر همیشه در یک راستا نبوده و باعث بروز مشکل شده است،  به طوری که عملکرد سازمان

ها، اند. مدیریت شهری فرایندی از مسئولیتتضاد و باعث تناقضات شدید در سطح مدیریت شهر شده برخی مواقع در

اقدامات و ارتباطات مداوم برای نیل به اهداف عملیاتی خاص در سطح جوامع شهری است. شکل گیری این فرایند و 

سخگو در قبال همه کنشگران تحقق اهداف عملیاتی آن نیازمند یک چارچوب سازمانی تعریف شده، شفاف و پا

( که دید جامع تری نسبت به مدیریت شهری دارد، معتقد است که مدیریت 1998جوامع شهری می باشد. مک گیل )

شهری باید به عنوان یک فرایند جامع و کل نگر، فراگیر و یکپارچه، نگریسته شود. فراگیری با این معنی که تمامی 

ر گرفته، جامعیت و کل نگری به نحوی که کل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه کنشگران و بازیگران شهری را در ب

ریزی، سازماندهی و اجرا و نظارت را در بر گرفته و از رویکرد بخشی پرهیز کند و یکپارچگی بدین معنی که توسعه 

یریت شهری در شهری به عنوان هدف مدیریت شهری با توسعه نهادی که اشاره به ظرفیت و توانمندی سازمان مد

توسعه شهری دارد و مرتبط با میزان تمرکززدایی در فرایند مدیریت شهری است، یکسان نگریسته شود. در این 

صورت، سازمان مدیریت شهری نیز پایدار بوده و محیط شهری پایداری مدیریت شهری نیز پایدار بوده و محیط 

 (.30: 1396شهری پایداری را به وجود خواهد آورد )سرور، 

 عملکرد مديريت يکپارچه شهری

م زه علومدیریت یکپارچه شهری مدیریتی است که در یک یا چند حوزه مجزا یکپارچه شده باشد. اعم از حو 

یت یند مدیرگی فرآمدیریتی، حوزه علوم برنامه ریزی و در نهایت حوزه علوم سیاسی و جامعه شناختی، زمینه یکپارچ

این  مطرح شده اتفاق نظر بوجود می آورد و مدل هایی را برای تحقق شهری میان صاحب نظران رشته های

م از بط )اعیکپارچگی پیشنهاد می کند. مدیریت شهری یکپارچه و هماهنگ به مرکزیت، شهرداری و نهادهای ذیر

ظایف دولتی و عمومی( تحت نظارت و سیاست گذاری محلی شورای شهر، الگوی عمومی مورد نظر در تدوین و

صرف  منابع ی ها است. بدون این وحدت و هماهنگی بین سازمانی، کارآیی و اثربخشی مجموعه اقدامات وشهردار

دی عملکر وشده برای اداره امور شهر و توسعه آن به شدت مورد سوال است. در همین چارچوب، جامعیت فضایی 

ی است شهری ضرورتی اصول شهرداری و مدیریت شهری در هدایت و کنترل تمام فضای شهر و همه ابعاد حیات

 (36: 1383)کاظمیان و سعیدی رضوانی، 

 

 ها دخیلی در مديريت شهریهماهنگی عملکرد سازمان

هماهنگی میان نظامهای سازمانی موجب می شود تا فعالیتهای کاری در مرزهای سازمانهای مختلف، منسجم و  

گرفته شده میان کارکنان و مدیران، متفاوت است. یکپارچه گردند. در چنین حالتی، مکانیزمهای هماهنگی به کار 

هماهنگی در سیستمهای بین سازمانی، میان کارکنانی رخ می دهد که مشتریان یکسانی دارند؛ لذا برای دستیابی به درك 

 75مشترك و توافق درباره شیوه کار و همچنین اجتناب از اهداف متعارض باید وظایف، یکپارچه و منسجم شوند )

:1976 ,Van de Ven et al)  از سوی دیگر، هماهنگی بین مدیران اداری زمانی رخ خواهد داد که آنها تصمیم

مفهوم  ( Rogers ,Whetten,  1982:  48مشترکی اتخاذ نمایند و عمل مشترکی را به نمایندگی از جمع، انجام دهند )

( همچنین این مفهوم می تواند Alexander, 1995: 65نیز باشد )« فرایندها و پیامدها»هماهنگی می تواند در بردارنده 
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از زوایای درون سازمانی و نیز بین سازمانی مورد مطالعه قرار گیرد. فرایند هماهنگی بین سازمانی شامل ایجاد قوانین 

تصمیم گیری، مباحث خط مشی و مبادله اطالعات بین سازمان های درگیر است و این به نوبه خود بر اعمال 

 (.State Services Commission, 2008: 22درون سازمانی تأثیر خواهد داشت )تصمیمات 

 آينده نگاری و مديريت يکپارچه شهری 

 احتی، درودگی، راند. آسها باعث دو عملکرد مثبت و منفی در قبال بشر شدهورود به عصر تکنولوژی و عدم قطعیت 

ان اثرات تویز مینرگمی، قابل پیش بینی نبود، پیچیدگی را های مثبت آن باشند ولی سردتوان جنبهدسترس بودن می

 دقیق د نسبتاًهای گذشته با رابطه خطی و رابطه علت و معلول تاحمنفی عدم قطعیت در عصر حاضر باشد. در دهه

ی برا اشد.بپذیر نمی  های مطلوب در آینده دست یابد ولی اکنون این مسئله به راحتی امکان توانست به پیش بینیمی

 ده نگارییکرد آیناند که از جمله آنها روهای زیادی جهت کشف آینده ظهور کردهفایق آمدن بر این مسئله، تکنیک

دیریت مر زمینه دکند. انداز میها و عوامل کلید اقدام به ترسیم چشماست.  این رویکرد با شناسایی عدم قطعیت

سب با سپس متنا های آنها پیشرانهای استخراج می شوند ورابطهها و بررسی یکپارجه شهری نیز با شناسایی شاخص

 ی مدیریتر راستادشوند. در نهایت سناریو محتمل را شناسایی کرده و متناسب با آن پیشرانها سناریوها طراحی می

 توان برنامه ریزی کرد.یکپارچه شهری می

 معرفی محدوده مورد مطالعه

بیست و تن جمعیت،  8٬693٬706است. با  شهرستان تهران و استان تهران ، مرکزایران پایتخت و پرجمعیت ترین شهر

دومین کالنشهر  نیز کالنشهر تهرانرود. شمار میبه  غرب آسیا ترین شهرو پرجمعیت چهارمین شهر پرجمعیت جهان

 است. پرجمعیت خاورمیانه

است. و ری را در بر گرفته  تجریش است و شهرهایناحیه شهری تقسیم شده  122و  منطقه 22 از نظر اداری، تهران به

شورا بر شود و این انتخاب می شورای شهر تهران توسط شهردار تهران شود.انجام می شهرداری تهران اداره شهر توسط

 کند.گذاری میعملکرد شهرداری نظارت و برای اداره شهر، قانون

 
 ماخذ: نگارندگان -: موقعیت جغرافیايی کالنشهر تهران در استان و شهرستان1 نقشه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 روش تحقیق 

نوع تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده توصیفی بوده است. جمع آوری اطالعات به دو  

 24ای صورت گرفته است. در این تحقیق برای ارزیابی مدیریت یکپارچه کالنشهر تهران از کتابخانه -اسنادی صورت

استفاده شده است. با  "دانش و اطالعات، آموزش و پرورش، مشارکت مردمی، مدیریت"مؤلفه  4شاخص در قالب 

-های کلیدی استخراج شدهرفته و سپس پیشرانرابطه بین متغیرها مورد سنجش قرار گ 1استفاده از نرم افزار میک مک

ها مورد مورد تحلیل قرار گرفته و وضعیت سازگاری آن 2های کلیدی در محیط نرم افزار سناریو ویزارداند. پیشران

اند. در نهایت با توجه به سناریوها، بررسی قرار گرفته و سپس سناریوهای قوی و باور کردنی استخراج شده

 ، بحرانی، بینابین مشخص و پیشنهادهایی در جهت بهبود مدیریت یکپارچه کالنشهر تهران ارائه شدهسناریوهای طالیی

  است.
 : ابعاد و پیشرانهای مديريت يکپارچه کالنشهر تهران2 جدول

 شناسه پیشرانها مؤلفه

 دانش و اطالعات

 Variable01 های مجری مدیریت شهریهماهنگی بیشتر بین سازمان

 Variable02 وندان از حقوق شهروندیآگاهی شهر

 Variable03 آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات

 Variable04 میزان کیفیت نظام پیشنهادهای شهروندان

 Variable05 انهای مالی سازمان برای شهروندها و صورتدر دسترس قرار دادن اهداف طرح

 آموزش و پرورش

 Variable06 یادگیری شهروندان

 Variable07 بهسازی و توسعه انسانی

 Variable08 استفاده از تجربیات کشورهای موفق

 Variable09 وجود جلسات برای تبادل دانش و تجربیات

 Variable10 وجود سازوکار پاسخگویی برای شهروندان

مشارکت مردمی و 

 شهروندان

 Variable11 همیاری شوراهای محلی

 Variable12 ای تخصصی مردمهاستفاده از پتانسیل

 Variable13 تقسیم فضای شهری به صورت سلسله مراتبی

 Variable14 اصالح و تعدیل نظام قدرت تصمیم گیری به نفع نهادهای محلی

 Variable15 هامشارکت شهروندان در طرح و پروژه

 Variable16 ها به شهروندانگزارش عملکرد سازمان

 مدیریت عمومی محیط

 Variable17 ادغام و یکپارچگی عناصر ذیربط در مدیریت

 Variable18 مشروعیت مدیران در ساختار مدیریت یکپارچه شهری

 Variable19 تأمین منابع مالی پایدار شهرها

 Variable20 تقسیم قدرت در راستای تمرکز زدایی

 Variable21 پذیری سازمان در قبال ذی نفعانمسئولیت

 Variable22 تعهد سازمان به اجرای قوانین و مقررات میزان

 Variable23 وجود یک مرکز برنامه ریزی و تصمیم گیری فراسازمانی برای سازمان

 Variable24 وجود همبستگی بین مدیران و کارکنان

 : نگارندگان ماخذ

                                                           
1 Micmac 

2 ScenarioWiza 
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 رابطه مستقیم بین متغیرها 

 متغیرهای تاثیرگذار 

ا در ن متغیرهد و ایگذاری آنها نسبت به تأثیر پذیری بسیار باالتر هستند را شامل می شومتغیرهایی که درصد تأثیر

یستم ه عنوان سبدر این راستا با توجه به شناسایی سیستم  .أثیر پذیری قرار می گیرندت -شمال غربی پالن تأثیرگذاری

عید به بال غربی سمت شم نتهی الیه نمودار دری بسیار باال و قرارگیری در مناپایدار، وجود عوامل تأثیرگذار با درجه

ه به ر با توجهای زینظر می رسد. زیرا وجود متغیرها در این محل بیشتر در سیستم های پایدار حاکم می باشد. متغیر

 متغیرهای تأثیرگذار نامیده می شوند. تأثیر پذیری -موقعیت قرارگیری آنها در پالن تأثیرگذاری 

ازمان، سنی برای های وجود یک مرکز برنامه ریزی و تصمیم گیری فراسازماموجود شامل شاخصپیشرانهای تاثیرگذار 

داف ادن اهدتقسیم قدرت در راستای تمرکز زدایی، تقسیم فضای شهری به صورت سلسله مراتبی، در دسترس قرار 

 ری، وجودیکپارچه شههای مالی سازمان برای شهروندان، مشروعیت مدیران در ساختار مدیریت ها و صورتطرح

 اند.جلسات برای تبادل دانش و تجربیات تاثیر گذار و کنترل کننده سیستم تشخیص داده شده

 

 ماخذ: نگارندگان -ها: رابطه مستقیم بین شاخص1شکل 
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 ها: وضعیت شاخص3 جدول

 پیشران وضعیت

 -var01-var05-var09-var11-var13-var18-var20-var23تاثیرگذار

دو 

 یوجه

 var24-var16- ریسک

 var15- هدف
 -var12-var07-var02-var06-var03-var22-var04-var10- یتاثیرپذیر

 خروجی
 var17- مستقل
 var19-var08 اهرم ثانوی

 ماخذ: نگارندگان

بط در صر ذیرادغام و یکپارچگی عنا"چنانچه از جدول باال نیز قابل تشخیص است تنها دو متغیر اهرم ثانویی 

پذیری و  ذار، اثرایی اثرگاند. بقیه پیشرانها در سه فضوجود داشته "تأمین منابع مالی پایدار شهرها"و مستقل  "دیریتم

-اثرپذیری 685ا ب( var12ها )اند. بیشترین مقدار اثرپذیری مستقیم مربوط به شاخصمتغیرهای دو وجهی توزیع شده

(var10 با )اثرپذیری 668-(var07 با )وده است و در مقابل شاخصذیری باثرپ 635( هایvar08 با )150 

 اند.اثرپذیری کمترین مقدار را داشته 167( با Var14اثرپذیری، )

 رابطه غیر مستقیم متغیرها 

 677( با var13، )اثر 692( با var23اثر، ) 693( با var20های )بیشترین مقدار اثرگذاری مستقیم مربوط به شاخص 

 اثر بوده است. 43( با var19مقابل کمترین مقدار مربوط به شاخص ) اثر بوده است. در

 
 (ماخذ: نگارندگان)پیشرانها: رابطه غیر مستقیم 2شکل 
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ثر، ا 717با  "هامشارکت شهروندان در طرح و پروژه"های بیشترین مقدار اثرپذیری غیر مستقیم مربوط به شاخص

است. در  اثر بوده 662با  "آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات"اثر،  702با  "های تخصصی مردماستفاده از پتانسیل"

اثر و  142با  "فقاستفاده از تجربیات کشورهای مو"هایمقابل کمترین مقدار اثرپذیری غیر مستقیم مربوط به شاخص

 اند.اثر بوده 1058با  "تأمین منابع مالی پایدار شهرها"

 پارچه کالنشهر تهران: عوامل کلیدی در مديريت يک4 جدول

 شاخص مؤلفه

 Variable23 نوجود یک مرکز برنامه ریزی و تصمیم گیری فراسازمانی برای سازما
 Variable20 تقسیم قدرت در راستای تمرکز زدایی

 Variable13 تقسیم فضای شهری به صورت سلسله مراتبی
 Variable18 مشروعیت مدیران در ساختار مدیریت یکپارچه شهری

 Variable11 همیاری شوراهای محلی
 Variable15 هامشارکت شهروندان در طرح و پروژه
 Variable24 وجود همبستگی بین مدیران و کارکنان

 های مالی سازمان برایها و صورتدر دسترس قرار دادن اهداف طرح

 شهروندان
Variable05 

 ماخذ: نگارندگان

 ها سازگاری بین پیشران

ی همیار"فه از مؤل همیاری شوراهای محلیدهد ها نشان میت گرفته از نتایج سازگاری بین شاخصارزیابی صور 

از مؤلفه  رکنانهمبستگی بین مدیران و کاهای سازگارترین و در مرتبه بعدی شاخص 26با امتیاز  "شوراهای محلی

تقسیم فضای "ه از مؤلف لسله مراتبتقسیم فضا به صورت سامتیاز،  18با  "وجود همبستگی بین مدیران و کارکنان"

 برنامه ریزیاخص اند و کمترین مقدار سازگاری نیز به شامتیاز قرار داشته 16با  "شهری به صورت سلسله مراتبی

مشارکت ، 2متیاز با ا "وجود یک مرکز برنامه ریزی و تصمیم گیری فراسازمانی برای سازمان"از مؤلفه  فراسازمانی

 اند.گرفته قرار 3با امتیاز  "ها ح و پروژهطرمشارکت شهروندان در "از مؤلفه  شهری هایشهروندان در طرح

 سناريوهای قوی 

 اند:سناریو با سه وضعیت بوده 4این سناریوها شامل 

وضعیت  چهارم سناریو اول بیانگر وضعیت کامال مطلوب بوده است، سناریو دوم وضعیت ایستا و سناریوهای سوم و

 دهند.می بحرانی را نشان

 : سناريوهای قوی در مديريت يکپارچه کالنشهر تهران5 جدول
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 اول

ریز برنامه

 فراسازمانی

توزیع متناسب 

 قدرت

تقسیم فضا 

به صورت 

سلسله 

مشروعیت 

مدیران 

مدیریت 

همیاری 

شورای 

 محلی

مشارکت 

شهروندان در 

 طرح ها

همبستگی 

بین مدیران 

 و کارکنان

سازی شفاف

 هاطرح
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 شهری مراتبی

 کامال مطلوب کامال مطلوب
کامال 

 مطلوب
 کامال مطلوب

کامال 

 مطلوب
 امال مطلوبک

کامال 

 مطلوب

کامال 

 مطلوب

سناریو 

 دوم

ریزی برنامه

درون 

 سازمانی

متمرکزسازی  

قدرت 

 گیریتصمیم

ایستا بودن 

وضعیت 

فضاهای 

 شهری

بی توجهی به 

مشروعیت 

مدیران 

مدیریت 

 شهری

نبود 

همیاری 

شورای 

 محلی

بی توجهی به 

مشارکت 

شهروندان در 

 طرح ها

ارتباط 

ضعیف 

مدیران و 

 نکارکنا

بی خبری 

شهروندان 

از اهداف 

 طرح

 ایستا ایستا بحرانی بحرانی بحرانی ایستا بحرانی مطلوب

سناریو 

 سوم

ایستا بودن 

ریز برنامه

مدیریت 

 شهری

متمرکزسازی  

قدرت 

 گیریتصمیم

وجود 

فضاهای 

 ناهماهنگ

مدیریت 

شهری بدون 

توجه به 

مشروعیت 

 شهروندان

نبود 

همیاری 

شورای 

 محلی

ه بی توجهی ب

مشارکت 

شهروندان در 

 طرح ها

نبود ارتباط 

بین مدیران 

 و کارکنان

بی خبری 

شهروندان 

از اهداف 

 طرح

 ایستا بحرانی بحرانی بحرانی ایستا بحرانی بحرانی ایستا

سناریو 

 چهارم

ایستا بودن 

ریزی برنامه

مدیریت 

 شهری

متمرکزسازی  

قدرت 

 گیریتصمیم

وجود 

فضاهای 

 ناهماهنگ

بی توجهی به 

مشروعیت 

 مدیران شهری

نبود 

همیاری 

شورای 

 محلی

بی توجهی به 

مشارکت 

شهروندان در 

 طرح ها

نبود ارتباط 

بین مدیران 

 و کارکنان

کتمان  

اهداف طرح 

 شهری

 بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی ایستا

 ماخذ: نگارندگان

 ی تهران             : سناريوهای باورکردنی مديريت يکپارچه شهر6 جدول

 سناريو سوم سناريو دوم سناريو اول مؤلفه

ریزی و تصمیم وجود یک مرکز برنامه

 گیری فراسازمانی برای سازمان
 فراسازمانی ریزیبرنامه

 درون ریزیبرنامه

 سازمانی

 هیچ بدون عملیات انجام

 ایبرنامه

 تقسیم قدرت در راستای تمرکززدایی
 سطح در قدرت متناسب توزیع

 شهر

توزیع مناسب قدرت 

 در سطح شهر

 قدرت بودن متمرکز

نقطه  یک در تصمیمات

 خاص

تقسیم فضای شهری به صورت 

 سلسله مراتبی

 سلسله صورت به فضا تقسیم

 مراتب

 به فضا تقسیم

 سلسله صورت

 مراتب

 و ناهماهنگ فضاهای وجود

 ارتباط بدون

مشروعیت مدیران در ساختار مدیریت 

 یکپارچه شهری

 مدیریت مدیران شروعیتم

 شهری

 مدیران مشروعیت

 شهری مدیریت

 مشروعیت به توجهی بی

 شهری مدیران

 محلی شوراهای همیاری همیاری شوراهای محلی
 شوراهای همیاری

 محلی

 شوراهای همیاری نبود

 محلی

-مشارکت شهروندان در طرح و پروژه

 ها

طرح    در شهروندان مشارکت

 شهری های

 شهروندان مشارکت

 شهری هایطرح در

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

وجود همبستگی بین مدیران و 

 کارکنان

 و مدیران بین همبستگی

 کارکنان

 بین همبستگی

 کارکنان و مدیران

 و مدیران بین رابطه نبود

 کارکنان
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ها در دسترس قرار دادن اهداف طرح

های مالی سازمان برای صورت  و

 شهروندان

 برای اه طرح سازیشفاف

 شهروندان

 ها طرح سازیشفاف

 شهروندان برای

 از شهروندان خبری بی

 ها طرح اهداف

 سناریو ششم سناریو پنجم سناریو چهارم مؤلفه

ریزی و وجود یک مرکز برنامه

 گیری فراسازمانی برای سازمانتصمیم
 ریزیبرنامه روند بودن ایستا

 درون ریزیبرنامه

 سازمانی
 ازمانیس درون ریزیبرنامه

 تصمیمات قدرت بودن متمرکز تقسیم قدرت در راستای تمرکززدایی
 قدرت بودن متمرکز

 تصمیمات

 قدرت بودن متمرکز

 تصمیمات

تقسیم فضای شهری به صورت 

 سلسله مراتبی
 ناهماهنگ فضاهای وجود

 وضعیت بودن ایستا

 شهری فضاهای
 ناهماهنگ فضاهای وجود

 مشروعیت مدیران در ساختار مدیریت

 یکپارچه شهری

 بدون شهری مدیریت

 مشروعیت

 به توجهی بی

 مدیران مشروعیت

 شهری

 مشروعیت به توجهی بی

 شهری مدیران

 محلی شوراهای همیاری نبود همیاری شوراهای محلی
 همیاری نبود

 محلی شوراهای

 شوراهای همیاری نبود

 محلی

-مشارکت شهروندان در طرح و پروژه

 ها

 مشارکت به توجهی بی

 وندانشهر

 به توجهی بی

 شهروندان مشارکت

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

وجود همبستگی بین مدیران و 

 کارکنان

 و مدیران بین رابطه نبود

 کارکنان

 بین ضعیف ارتباط

 کارکنان و مدیران

 و مدیران بین ضعیف ارتباط

 کارکنان

ها در دسترس قرار دادن اهداف طرح

 های مالی سازمان برایصورت و 

 شهروندان

 اهداف از شهروندان خبری بی

 ها طرح

 شهروندان خبری بی

 ها طرح اهداف از

 از شهروندان خبری بی

 ها طرح اهداف

 سناریو نهم سناریو هشتم سناریو هفتم مؤلفه

ریزی و تصمیم وجود یک مرکز برنامه

 گیری فراسازمانی برای سازمان
 سازمانی درون ریزیبرنامه

 درون ریزیبرنامه

 ازمانیس
 سازمانی درون ریزیبرنامه

 تصمیمات قدرت بودن متمرکز تقسیم قدرت در راستای تمرکززدایی
 متناسب توزیع

 شهر سطح در قدرت

 در قدرت متناسب توزیع

 شهر سطح

تقسیم فضای شهری به صورت 

 سلسله مراتبی

 فضاهای وضعیت بودن ایستا

 شهری

 به فضا تقسیم

 سلسله صورت

 مراتب

 صورت هب فضا تقسیم

 مراتب سلسله

مشروعیت مدیران در ساختار مدیریت 

 یکپارچه شهری

 مشروعیت به توجهی بی

 شهری مدیران

 روند بهبود

 مدیران مشروعیت

 شهری

 مدیریت مدیران مشروعیت

 شهری

 محلی شوراهای همیاری نبود همیاری شوراهای محلی
 شوراهای همیاری

 محلی
 محلی شوراهای همیاری

-ن در طرح و پروژهمشارکت شهروندا

 ها

 مشارکت روند بودن ایستا

 شهروندان

 به اندك های توجه

 شهروندان مشارکت

  در شهروندان مشارکت

 شهری هایطرح

وجود همبستگی بین مدیران و 

 کارکنان

 و مدیران بین ضعیف ارتباط

 کارکنان

 بین همبستگی

 کارکنان و مدیران

 و مدیران بین همبستگی

 کارکنان
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ها ار دادن اهداف طرحدر دسترس قر

های مالی سازمان برای صورت و 

 شهروندان

 اهداف از شهروندان خبری بی

 ها طرح

 ها طرح سازیشفاف

 شهروندان برای

 هاطرح اندك کردن روشن

 شهروندان برای

 سناریو دوازدهم سناریو یازدهم سناریو دهم مؤلفه

ریزی و وجود یک مرکز برنامه

 برای سازمانگیری فراسازمانی تصمیم
 سازمانی درون ریزیبرنامه

 درون ریزیبرنامه

 سازمانی
 سازمانی درون ریزیبرنامه

 تقسیم قدرت در راستای تمرکززدایی
 سطح در قدرت متناسب توزیع

 شهر

 قدرت بودن تمرکز

 تصمیمات

 در قدرت متناسب توزیع

 شهر سطح

تقسیم فضای شهری به صورت 

 سلسله مراتبی

 سلسله تصور به فضا تقسیم

 مراتب

 فضاهای وجود

 ناهماهنگ

 صورت به فضا تقسیم

 مراتب سلسله

مشروعیت مدیران در ساختار مدیریت 

 یکپارچه شهری

 مدیریت مدیران مشروعیت

 شهری

 به توجهی بی

 مدیران مشروعیت

 شهری

 مدیریت مدیران مشروعیت

 شهری

 محلی شوراهای همیاری همیاری شوراهای محلی
 همیاری نبود

 محلی یشوراها
 محلی شوراهای همیاری

-مشارکت شهروندان در طرح و پروژه

 ها

 مشارکت به اندك های توجه

 شهروندان

 به توجهی بی

 شهروندان مشارکت

 مشارکت به اندك های توجه

 شهروندان

وجود همبستگی بین مدیران و 

 کارکنان

 و مدیران بین همبستگی

 کارکنان

 بین رابطه نبود

 کارکنان و مدیران

 و مدیران بین تگیهمبس

 کارکنان

ها در دسترس قرار دادن اهداف طرح

های مالی سازمان برای صورت  و

 شهروندان

 برای هاطرح اندك کردن روشن

 شهروندان

-طرح اهداف کتمان

 شهری های

 برای هاطرح سازیشفاف

 شهروندان

 سناریو پانزدهم سناریو چهاردهم سناریو سیزدهم مؤلفه

ریزی و امهوجود یک مرکز برن

 گیری فراسازمانی برای سازمانتصمیم

 هیچ بدون عملیات انجام

 ایبرنامه

 درون ریزیبرنامه

 سازمانی
 ریزیبرنامه روند بودن ایستا

 تصمیمات قدرت بودن متمرکز تقسیم قدرت در راستای تمرکززدایی
 قدرت بودن متمرکز

 تصمیمات

 قدرت بودن متمرکز

 تصمیمات

ه صورت تقسیم فضای شهری ب

 سلسله مراتبی
 ناهماهنگ فضاهای وجود

 فضاهای وجود

 ناهماهنگ
 ناهماهنگ فضاهای وجود

مشروعیت مدیران در ساختار مدیریت 

 شهرییکپارچه 

 بدون شهری مدیریت

 مشروعیت

 شهری مدیریت

 مشروعیت بدون

 بدون شهری مدیریت

 مشروعیت

 شوراهای محلی همیاری نبود همیاری شوراهای محلی
 میاریه نبود

 محلی شوراهای

 شوراهای همیاری نبود

 محلی

-مشارکت شهروندان در طرح و پروژه

 ها

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

 روند بودن ایستا

 شهروندان مشارکت

 مشارکت روند بودن ایستا

 شهروندان

وجود همبستگی بین مدیران و 

 کارکنان

 و مدیران بین رابطه نبود

 کارکنان

 بین ضعیف ارتباط

 کارکنان و یرانمد

 و مدیران بین ضعیف ارتباط

 کارکنان

ها در دسترس قرار دادن اهداف طرح

های مالی سازمان برای صورت و 

 اهداف از شهروندان خبری بی

 هاطرح

 شهروندان خبری بی

 هاطرح اهداف از

 از شهروندان خبری بی

 هاطرح اهداف
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 شهروندان

 ریو هجدهمسنا سناریو هفدهم سناریو شانزدهم مؤلفه

ریزی و وجود یک مرکز برنامه

 گیری فراسازمانی برای سازمانتصمیم
 سازمانی درون ریزیبرنامه

 درون ریزیبرنامه

 سازمانی

 هیچ بدون عملیات انجام

 ایبرنامه

 تصمیمات قدرت بودن متمرکز تقسیم قدرت در راستای تمرکززدایی
 متناسب توزیع

 شهر سطح در قدرت

 تقدر بودن متمرکز

 تصمیمات

تقسیم فضای شهری به صورت 

 سلسله مراتبی
 ناهماهنگ فضاهای وجود

 به فضا تقسیم

 سلسله صورت

 مراتب

 ناهماهنگ فضاهای وجود

مشروعیت مدیران در ساختار مدیریت 

 یکپارچه شهری
 مشروعیت به توجهی بی

 مدیران مشروعیت

 شهری مدیریت
 مشروعیت به توجهی بی

 محلی شوراهای همیاری ودنب همیاری شوراهای محلی
 شوراهای همیاری

 محلی

 شوراهای همیاری نبود

 محلی

-مشارکت شهروندان در طرح و پروژه

 ها

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

 شهروندان مشارکت

 شهری هایطرح در

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

وجود همبستگی بین مدیران و 

 کارکنان

 و مدیران بین رابطه نبود

 نکارکنا

 بین همبستگی

 کارکنان و مدیران

 و مدیران بین رابطه نبود

 کارکنان

ها در دسترس قرار دادن اهداف طرح

های مالی سازمان برای صورت و 

 شهروندان

 اهداف از شهروندان خبری بی

 ها طرح

 هاطرح سازیشفاف

 شهروندان برای

 هایطرح اهداف کتمان

 شهری

 

 سناریو بیست و یکم مسناریو بیست سناریو نوزدهم مؤلفه

 ریزی و وجود یک مرکز برنامه

گیری فراسازمانی تصمیم   

 برای سازمان

 سازمانی درون ریزیبرنامه سازمانی درون ریزیبرنامه ریزیبرنامه روند بودن ایستا

تقسیم قدرت در راستای 

 تمرکززدایی
 تصمیمات قدرت بودن متمرکز

 قدرت بودن متمرکز

 تصمیمات

 قدرت دنبو متمرکز

 تصمیمات

تقسیم فضای شهری به 

 صورت سلسله مراتبی
 ناهماهنگ فضاهای وجود

 فضاهای وضعیت بودن ایستا

 شهری
 ناهماهنگ فضاهای وجود

مشروعیت مدیران در ساختار 

 مدیریت یکپارچه شهری

 بدون شهری مدیریت

 مشروعیت

 مشروعیت به توجهی بی

 شهری مدیران

 بدون شهری مدیریت

 مشروعیت

 محلی شوراهای همیاری نبود یاری شوراهای محلیهم
 شوراهای همیاری نبود

 محلی

 شوراهای همیاری نبود

 محلی

مشارکت شهروندان در طرح و 

 هاپروژه

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

وجود همبستگی بین مدیران و 

 کارکنان
 کارکنان و مدیران بین هرابط نبود

 و مدیران بین ضعیف ارتباط

 کارکنان

 و مدیران بین ضعیف ارتباط

 کارکنان

 از شهروندان خبری بی از شهروندان خبری بی شهری هایطرح اهداف کتماندر دسترس قرار دادن اهداف 
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های مالی ها و صورتطرح

 سازمان برای شهروندان

 هاطرح اهداف هاطرح اهداف

 سناریو بیست و چهارم سناریو بیست و سوم سناریو بیست و دوم مؤلفه

 ریزی و وجود یک مرکز برنامه

گیری فراسازمانی تصمیم   

 برای سازمان

 ریزیبرنامه روند بودن ایستا
 هیچ بدون عملیات انجام

 ایبرنامه
 سازمانی درون ریزیبرنامه

تقسیم قدرت در راستای 

 تمرکززدایی
 تصمیمات تقدر بودن متمرکز

 قدرت بودن متمرکز

 تصمیمات

 قدرت بودن متمرکز

 تصمیمات

تقسیم فضای شهری به 

 صورت سلسله مراتبی
 ناهماهنگ فضاهای وجود ناهماهنگ فضاهای وجود

 فضاهای وضعیت بودن ایستا

 شهری

مشروعیت مدیران در ساختار 

 مدیریت یکپارچه شهری
 مشروعیت به توجهی بی مشروعیت به توجهی بی

 مشروعیت به توجهی یب

 شهری مدیران

 محلی شوراهای همیاری نبود همیاری شوراهای محلی
 شوراهای همیاری نبود

 محلی

 شوراهای همیاری نبود

 محلی

مشارکت شهروندان در طرح و 

 هاپروژه

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان
 مشارکت به توجهی بی

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

دیران و وجود همبستگی بین م

 کارکنان
 کارکنان و مدیران بین رابطه نبود

 و مدیران بین رابطه نبود

 کارکنان

 و مدیران بین رابطه نبود

 کارکنان

در دسترس قرار دادن اهداف 

های مالی ها و صورتطرح

 سازمان برای شهروندان

 شهری هایطرح اهداف کتمان
 از شهروندان خبری بی

 هاطرح اهداف

 از شهروندان خبری بی

 هاطرح اهداف

 سناریو بیست و هفتم سناریو بیست و ششم سناریو بیست و پنجم مؤلفه

 ریزی و وجود یک مرکز برنامه

گیری فراسازمانی تصمیم   

 برای سازمان

 ریزیبرنامه روند بودن ایستا ریزیبرنامه روند بودن ایستا ریزیبرنامه روند بودن ایستا

تقسیم قدرت در راستای 

 ززداییتمرک
 تصمیمات قدرت بودن متمرکز

 قدرت بودن متمرکز

 تصمیمات

 قدرت توزیع اندك بهبود

 تصمیمات

تقسیم فضای شهری به 

 صورت سلسله مراتبی
 ناهماهنگ فضاهای وجود ناهماهنگ فضاهای وجود ناهماهنگ فضاهای وجود

مشروعیت مدیران در ساختار 

 مدیریت یکپارچه شهری

 بدون شهری مدیریت

 یتمشروع

 بدون شهری مدیریت

 شهروندان مشروعیت

 بدون شهری مدیریت

 شهروندان مشروعیت

 محلی شوراهای همیاری نبود همیاری شوراهای محلی
 شوراهای همیاری نبود

 محلی

 شوراهای همیاری نبود

 محلی

مشارکت شهروندان در طرح و 

 هاپروژه

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

 مشارکت روند بودن ایستا

 وندانشهر

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

وجود همبستگی بین مدیران و 

 کارکنان

 و مدیران بین ضعیف ارتباط

 کارکنان

 و مدیران بین رابطه نبود

 کارکنان

 و مدیران بین رابطه نبود

 کارکنان

در دسترس قرار دادن اهداف 

های مالی ها و صورتطرح

 اهداف از شهروندان خبری بی

 هاطرح

 از شهروندان خبری بی

 هاطرح اهداف

 از شهروندان خبری بی

 هاطرح اهداف
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 سازمان برای شهروندان

 سناریو سی ام سناریو بیست و نهم سناریو بیست و هشتم مؤلفه

 ریزی و وجود یک مرکز برنامه

گیری فراسازمانی تصمیم   

 برای سازمان

 سازمانی درون ریزیبرنامه یریزبرنامه روند بودن ایستا ریزیبرنامه روند بودن ایستا

تقسیم قدرت در راستای 

 تمرکززدایی
 تصمیمات قدرت بودن متمرکز

 قدرت بودن متمرکز

 تصمیمات

 قدرت توزیع اندك بهبود

 تصمیمات

تقسیم فضای شهری به 

 صورت سلسله مراتبی
 ناهماهنگ فضاهای وجود

 فضاهای وضعیت بودن ایستا

 شهری

 فضاهای وضعیت بودن ایستا

 شهری

مشروعیت مدیران در ساختار 

 مدیریت یکپارچه شهری

 بدون شهری مدیریت

 مشروعیت

 مشروعیت به توجهی بی

 شهری مدیران

 بدون شهری مدیریت

 شهروندان مشروعیت

 محلی شوراهای همیاری نبود همیاری شوراهای محلی
 شوراهای همیاری نبود

 محلی

 شوراهای همیاری نبود

 محلی

ح و مشارکت شهروندان در طر

 هاپروژه

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

 به اندك های توجه

 شهروندان مشارکت

وجود همبستگی بین مدیران و 

 کارکنان
 کارکنان و مدیران بین رابطه نبود

 و مدیران بین ضعیف ارتباط

 کارکنان

 و مدیران بین ضعیف ارتباط

 کارکنان

هداف در دسترس قرار دادن ا

های مالی ها و صورتطرح

 سازمان برای شهروندان

 اهداف از شهروندان خبری بی

 هاطرح

 از شهروندان خبری بی

 هاطرح اهداف

 از شهروندان خبری بی

 هاطرح اهداف

 سناریو سی و سوم سناریو سی و دوم سناریو سی و یکم مؤلفه

 ریزی و وجود یک مرکز برنامه

 گیری فراسازمانیتصمیم   

 برای سازمان

 ریزیبرنامه روند بودن ایستا
 هیچ بدون عملیات انجام

 ایبرنامه
 ریزیبرنامه روند بودن ایستا

تقسیم قدرت در راستای 

 تمرکززدایی
 تصمیمات قدرت بودن متمرکز

 قدرت بودن متمرکز

 تصمیمات

 قدرت بودن متمرکز

 تصمیمات

تقسیم فضای شهری به 

 صورت سلسله مراتبی
 ناهماهنگ فضاهای وجود ناهماهنگ ایفضاه وجود

 و ناهماهنگ فضاهای وجود

 ارتباط بدون

مشروعیت مدیران در ساختار 

 مدیریت یکپارچه شهری

 مدیران مشروعیت به توجهی بی

 شهری

 بدون شهری مدیریت

 شهروندان مشروعیت

 مشروعیت به توجهی بی

 شهری مدیران

 یمحل شوراهای همیاری نبود همیاری شوراهای محلی
 شوراهای همیاری نبود

 محلی

 شوراهای همیاری نبود

 محلی

مشارکت شهروندان در طرح و 

 هاپروژه

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

وجود همبستگی بین مدیران و 

 کارکنان
 کارکنان و مدیران بین رابطه نبود

 و یرانمد بین ضعیف ارتباط

 کارکنان

 و مدیران بین ضعیف ارتباط

 کارکنان

در دسترس قرار دادن اهداف 

های مالی ها و صورتطرح

 سازمان برای شهروندان

 اهداف از شهروندان خبری بی

 هاطرح

 از شهروندان خبری بی

 هاطرح اهداف

 از شهروندان خبری بی

 هاطرح اهداف
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 سناریو سی و ششم جمسناریو سی و پن سناریو سی و چهارم مؤلفه

 ریزی و وجود یک مرکز برنامه

گیری فراسازمانی تصمیم   

 برای سازمان

 فراسازمانی ریزیبرنامه ریزیبرنامه روند بودن ایستا ریزیبرنامه روند بودن ایستا

تقسیم قدرت در راستای 

 تمرکززدایی
 تصمیمات قدرت بودن متمرکز

 قدرت بودن متمرکز

 تصمیمات

 در قدرت اسبمتن توزیع

 شهر سطح

تقسیم فضای شهری به 

 صورت سلسله مراتبی

 و ناهماهنگ فضاهای وجود

 ارتباط بدون

 فضاهای وضعیت بودن ایستا

 شهری

 صورت به فضا تقسیم

 مراتب سلسله

مشروعیت مدیران در ساختار 

 مدیریت یکپارچه شهری

 مدیران مشروعیت به توجهی بی

 شهری

 مشروعیت به توجهی بی

 شهری مدیران

 مدیریت مدیران مشروعیت

 شهری

 محلی شوراهای همیاری نبود همیاری شوراهای محلی
 شوراهای همیاری نبود

 محلی
 محلی شوراهای همیاری

مشارکت شهروندان در طرح و 

 هاپروژه

 مشارکت به توجهی بی

 شهروندان

 مشارکت روند بودن ایستا

 شهروندان

 به اندك های توجه

 شهروندان مشارکت

د همبستگی بین مدیران و وجو

 کارکنان

 و مدیران بین ضعیف ارتباط

 کارکنان

 و مدیران بین ضعیف ارتباط

 کارکنان

 و مدیران بین همبستگی

 کارکنان

در دسترس قرار دادن اهداف 

های مالی ها و صورتطرح

 سازمان برای شهروندان

 اهداف از شهروندان خبری بی

 هاطرح

 از شهروندان خبری بی

 هارحط اهداف

 هاطرح اندك کردن روشن

 شهروندان برای

 ماخذ: نگارندگان

ی بندقسیمتقرمز  وضعیت سناریوهای باور کردنی به سه بخش مطلوب با رنگ سبز، ایستا با رنگ زرد، بحرانی با رنگ

اند. دادهداد از سناریوها را به خود اختصاص کمترین تع 14-13-12-11-6-1سناریو  8اند. سناریهای مطلوب با شده

 اند.سناریو بیشترین تعداد سناریو را به خود اختصاص داده 22در مقابل سناریوهای بحرانی با 

 : وضعیت سناريوهای مديريت يکپارچه کالنشهر تهران7 جدول

 

 سناریوها

 درجه مطلوبیت  درجه مطلوبیت

 

 مطلوب

ایستا و حالتی 

 بینابین

 

 نامطلوب
 سناریوها

 

 مطلوب

 ایستا و حالتی

 بینابین

 

 نامطلوب

 0 0 8 سناریوی اول
سناریو بیست و 

 چهارم
0 2 6 

 7 0 1 سناریوی دوم
سناریو بیست و 

 پنجم
0 1 7 

 4 3 1 سناریوی سوم
سناریو بیست و 

 ششم
0 4 4 

 4 3 1 سناریوی چهارم
سناریو بیست و 

 هفتم
0 5 3 

 3 4 1 سناریوی پنجم
سناریو بیست و 

 هشتم
8 0 0 
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 0 0 8 سناریوی ششم
سناریو بیست و 

 نهم
0 3 5 

 1 4 3 سناریو سی ام 2 5 1 سناریوی هفتم

 1 4 3 سناریو سی و یکم 3 4 1 سناریوی هشتم

 8 0 0 سناریو سی و دوم 4 3 1 سناریوی نهم

 4 4 0 سناریو سی و سوم 6 2 0 سناریوی دهم

 0 0 8 سناریوی یازدهم
سناریو سی و 

 چهارم
0 5 3 

 2 6 0 سناریو سی و پنجم 0 0 8 سناریوی دوازدهم

 0 0 8 سناریوی سیزدهم
سناریو سی و 

 ششم
0 4 4 

 سناریوی

 چهاردهم
 4 4 0 سناریو سی و هفتم 0 0 8

 0 0 8 سناریوی پانزدهم
سناریو سی و 

 هشتم
0 3 5 

 5 3 0 سناریو سی و نهم 3 4 1 سناریوی شانزدهم

 5 2 1 سناریو چهلم 6 2 0 سناریوی هفدهم

 5 3 0 هجدهمسناریوی 
سناریو چهل و 

 یکم
0 7 1 

 3 3 2 سناریو چهل و دوم 2 6 1 سناریوی نوزدهم

 6 1 1 سناریوی بیستم
سناریو چهل و 

 سوم
0 5 3 

سناریو بیست و 

 یکم
0 1 7 

سناریو چهل و 

 چهارم
1 4 3 

سناریو  بیست و 

 دوم
1 2 5 

سناریو چهل و 

 پنجم
0 6 2 

سناریو بیست و 

 سوم
0 2 6 

 نگارندگانماخذ: 
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 نتیجه گیری 

ق ست. تحقینی بوده اها بیانگر سه وضعیت سناریو طالیی، بینابین و بحراهای صورت گرفته در مورد سناریوارزیابی 

 ده است.سناریو با وضعیت طالیی بوده است که در همه آنها وضعیت کامال مطلوب ارزیابی ش 7حاضر دارای 

دول زیر جموارد  های پژوهش در صورت تحققمکن در آینده است. بنابر یافتهسناریو طالیی بیانگر بهترین وضعیت م

 امکان تحقق سناریو طالیی وجود دارد.

 : وضعیت سناريو طاليی8 جدول

 سناریوها ویژگی سناریوها وضعیت گروه

 گروه اول
دارای وضعیت کامالً 

 مطلوب

رت ریز فراسازمانی، توزیع متناسب قدوجود برنامه

، تقسیم فضا به صورت سلسله گیریتصمیم

 مراتبی، مشروعیت مدیران نزد شهروندان، همیاری

شورای محلی، همبستگی بین مدیران و کارکنان، 

 هاسازی طرحشفاف

1 

11 

12 

13 

14 

15 

28 

 ماخذ: نگارندگان

 های ايستاسناريو

دهد می ا نشانرصرفاً کپی حالت موجود نیست بلکه حالت  بیانگر ادامه وضعیت موجود در آینده است. به طوری که

ین کردن هم گیرد. با فرضدهد و فراتر از آن اقداماتی صورت نمیبینی شده را نشان میکه وضعیت خطی و پیش

ی هر وانع شهرمالت و اقدامات در آینده باعث احتمال وقوع آینده بحرانی نیز دور از انتظار نخواهد بود چرا که مشک

ل ی توان حلکه حتروزه در حال افزایش هستند و وضعیت موجود نه تنها قادر به حل مسائل پیش رو در آینده نیست ب

 اشد.بخطی می  ه صورتمسائل رو به رشد کنونی را نیز ندارد. بنابراین منظور ما از حالت ایستا ادامه روند موجود ب

تحقق  ول زیر ادامهم به طوری که با تحقق موارد موجود در جدایسناریو با وضعیت ایستا داشته 13ما در این تحقق 

 سناریوهای ایستا وجود دارد.

 : وضعیت سناريو ايستا9 جدول

 سناریوها ویژگی سناریوها وضعیت گروه

 دارای وضعیت ایستا گروه دوم

 وجود برنامه ریزی در حد درون سازمانی، بهبود

اندك توزیع قدرت تصمیم گیری در سطح شهر، 

یستا بودن وضعیت فضاهای شهری، مدیریت ا

شهری بدون مشروعیت از جانب شهروندان، 

فعالیت کم همیاری شوراهای محلی، ایستا بودن 

روند مشارکت شهروندان، ارتباط ضعیف بین 

مدیران و کارکنان، بی خبر بودن شهروندان از 

 اهداف طرح و پروژه ها

5 

7 

8 

16 

19 

27 

30 

31 

34 

41 
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43 

44 

45 

 ماخذ: نگارندگان

 سناريو بحرانی

با ایم.عیت بحرانی بودهسناریو با وض 18این سناریو بیانگر بدترین حالت ممکن در آینده است. در این تحقیق ما دارای 

 توجه به نظر کارشناسان امکان تحقق این سناریو در آینده باال است.

 ضعیت سناريو بحرانی: و10 جدول

 سناریوها ویژگی سناریوها وضعیت گروه

 وضعیت بحرانی گروه سوم

یین ای از پیش تعانجام اقدامات بدون هیچ برنامه

شده، متمرکز بودن قدرت تصمیمات در یک 

نقطه، وجود فضاهای ناهمگن و نامناسب به 

جای سلسله مراتب بودن فضاهای شهری، بی 

مدیران از نظر  توجهی به مسئله مشروعیت

 شهروندان، نبود رابطه بین مدیران و کارکنان،

 ها از شهروندانو پروژه کتمان اهداف طرح

2 

3 

4 

9 

10 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

32 

38 

39 

40 

 ماخذ: نگارندگان

 شده است رزیابیاریوهای بحرانی که امکان تحقق آن با توجه به نظر کارشناسان باال ابرای جلوگیری از تحقق سن

 نمایید:های زیر ضروری میتوجه به  پیشنهاد

 وجود یک مرکز ساماندهی و هماهنگ کننده برون سازمانی 

  تقسیم فضای شهری به صورت سلسله مراتبی 

 یشتر بر ابعاد کوچک شهریتوجه به مسئله همیاری شورای محلی برای توجه هرچه ب 

 های شهریدخیل دادن شهروندان در طرح و پروژه 

 ها جهت شفاف سازی هرچه بیشتر مسائل شهریآگاه سازی شهروندان از اهداف و نتایج طرح 
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