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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  7931شماره ششم، پاییز  دوره دوم،

 
 82/60/7931تاریخ دریافت: 

 71/61/7931تاریخ پذیرش: 

 

ارزیابی تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر مدیریت یکپارچه شهری در ایران، مطالعه 

 موردی: شهر اهواز

 
 2الله زیاری، کرامت7 سیدنورالله موسوی

 

 چکیده
تر شده است و مدیریت یکپارچه شهری به تحول های اخیر مسائل و مشکلات شهرها پیچیدهدهه در

و نگرشی فراتر از نگرش و عملکرد سیستم مدیریتی سنتی پیشین نیاز دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی 

ن تحلیلی انجام گرفته است. ای –عوامل مؤثر بر مدیریت یکپارچه شهری در شهر اهواز  به روش توصیفی 

 –ای پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و اطلاعات موردنیاز آن با مراجعه به منابع معتبر کتابخانه

ی ریزی شهری آماری آن متخصصان و کارشناسان برنامهاسنادی و الکترونیکی گردآوری شده است. جامعه

ل کوکران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل نتایج با نفر از آنها براساس فرمو 929ای است که و منطقه

 راهبردهای و هاسیاست دهد: نقشاستفاده از تکنیک سوات انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می

( پایین نسبتاً) درصد 9/89 و تاحدودی درصد 86 ،(بالا نسبتاً) درصد 9/82 ،(بالا) درصد 9/82 اقتصادی،

 درصد 1/90 ،(بالا) درصد 9/82 محیطی، - کالبدی راهبردهای و هاسیاست نقش. است شده مشخص

 و هاسیاست نقش. است شده ارزیابی( پایین نسبتاً) درصد 1/0 و( تاحدودی) درصد 9/82 ،(نسبتاً بالا)

( تا حدودی) درصد 9/89 ،(بالا نسبتاً) درصد ۰6 ،(بالا) درصد 1/70 حقوقی و مدیریتی نهادی، راهبردهای

بردهای ها و راهتوان گفت امتیاز  نقش سیاست. در نهایت میاست شده تعیین( پایین نسبتاً) درصد 86 و

درصد )نسبتًابالا(،  81درصد )بالا( ،  9/82مدیریت یکپارچه شهری در کلانشهر اهواز در کل ابعاد، به صورت 

هت تحقق و ترتیب جدرصد )نسبتاً پایین( بدست آمده است. بدین 71درصد )تا حدودی ( و  1/97

 اثرگذاری مدیریت یکپارچه شهری شهر اهواز پیشنهادهایی ارائه شده است. 

 .مدیریت شهری، مدیریت یکپارچه، شهر اهواز، تکنیک سوات گان کلیدی:واژه

  

                                                           
  dr.mousavi@gmail.com،. مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز7

 zayyari@ut.ac.irاستاد گروه جغرافیا دانشگاه تهران،  .8 
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 مقدمه

 روروب جدی مشکلات با را شهرها مدیریت و اداره جهان، در اخیر هایسال در شهرگرایی و نشینی شهر شتابان رشد

 به است؛  هافزود موضوع پیچیدگی بر شهرها، در سیاسی و فرهنگی و کالبدی و اقتصادی اجتماعی، مسائل. است ساخته

 اداره منض تواندمی شهری سیاسی مدیریت مناسب شیوه شهرها از بسیاری در خاص شرایط به توجه با و سبب همین

 ررسیب رو این از. نمایند فراهم شهری زندگی یک برای را بهتری شرایط و نماید کم مشکلات حجم از تدریج به شهرها

 رد جدید هایافق که باشد هاییراه از یکی تواندمی کشور موجود وضع با آن مقایسه و شهری مدیریت موفق هایمدل

 نارسایی و طرف یک از بزرگ شهرهای در جمعیت افزایش. آورد فراهم آن گیرندگانتصمیم و شهری مدیران برابر

 اشتهد را در پی شهری فضایی عدالت کاهش دیگر، سوی از شهروندان نیاز به پاسخگویی در شهرها سیاسی مدیریت

 کشورها دیگر تجربیات از استفاده و مقایسه با باید رو این از گردد، پیش از بیش مشکلانی سبب آینده در تواندمی و دارد

 اختیار در استفاده جهت در ها راآن و نموده بررسی را شهرها سیاسی مدیریت قوت و ضعف نقاط حوزه این در

 .(8 :7931 همکاران، و قالیباف)داد  قرار گیرانتصمیم

سازی، حکومت شهری یکپارچه، چه در سطح نظری و چه در سطح ی شهری، یکپارچهترتیب مدیریت یکپارچهبدین

ای هبود تعدد و تکثری را که در ماهیت پدیده ریزی و مدیریت قادرنخواهدعملی گویای این است که سیستم برنامه

های عوامل مختلف ها و سیاستسازی تصمیمنگری، یکپارچهچون شهرها و مناطق شهری وجود دارد؛ بدون جامع

گذار استگیر و سیهدایت کند. تعدد، تنوع، تکثر عناصر، ابعاد مختلف شهری و زندگی شهری از یک سو، عوامل تصمیم

ارچه ریزی و مدیریت یکپشهر و هدایت توسعه آن از سوی دیگر، تهدیدی بالقوه بزرگی در برابر برنامهمؤثر در ساخت 

 (. 13: 7936پور و اسدی، آید )برکو منسجم این پدیده به حساب می

های مهم اندیشمندان بوده است. به بیانی دیگر در نحوه یکپارچه کردن فرآیند مدیریت شهری نیز از یکی دغدغه

تری را بر مشکلات ارگان است. ساختار شهری نامناسب، هر روز مسائل پیچیده 81ران مدیریت شهری در اختیار ای

شهرها افزوده است. زیرا هر سازمانی با توجه به امکانات و بعد کاری خود به مسائل شهری نگاه نموده و دیدی جامع 

ند اهم نداشته و در مسائل شهری با هم مشارکت مناسب نداشتهها نیز ارتباطات زیادی با وجود نداشته است. این سازمان

 (.۰1: 7921)محمدی، 

ها و نهادی مختلف روبرو به دلیل آنکه کلانشهر اهواز با معضل اساسی عدم مدیریت یکپارچه شهری بین سازمان

حقق . ضرورت تباشدز میاست؛ حل این مسئله نیازمند شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر در مدیریت یکپارچه شهری اهوا

های زیادی به دلیل مدیریت یکپارچه شهری، از این جهت است که در شهرهای بزرگ همانند اهواز، سالانه هزینه

 دو تداخل ها،ناهماهنگی این آشکار هایشود. یکی از نمونههای اجرایی، به شهروندان تحمیل میناهماهنگی دستگاه

 شود می محلی و ملی منابع از زیادی مقدار اتلاف به منجر امر این که است متفاوت نهاد دو روی از عملیاتی طرح

 ایستیب بدین لحاظ و دهد سوق شهروندان نفع به را سازمانی هر سوی از اجرایی های پروژه بتواند باید شهری مدیریت

 مخابرات و برق فاضلاب، و آب هایدستگاه. کنند حاصل آشنایی خودمانی هایدستگاه تمامی جاری و فنی کلی مفاهیم با

 یمناسب دهندهجهت و کنندههماهنگ تواندمی شهری مدیریت لذا و دارند یکدیگر با کمتری متقابل تماس...  و گاز و

 رها،شه ذاتی پیچیدگی دلیل به ریزیبرنامه امر در دخیل هایسازمان و موضوعات تعدد. شودنمی استفاده این برای

 هالویتاو بین هماهنگی ایجاد جهت یکپارچه و واحد ریزیبرنامه اتخاذ به ناگزیر را شهری گذارانسیاست و ریزانبرنامه

   (.۰: 7930نماید )نوری و زیاری، می کنندگانمداخله این مختلف نیازهای و
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 بین رد یکپارچهو  و مؤثر کارآمد شهری ریزیبرنامه که گرفته قرار تأکید مورد نکته این گذشته از بیش امروزه 

شان برای مقابله با اختلالات نظام شهری کمک بین کارا و مؤثر ارتباط متولی برقراری هایسازمان و نهادها مؤسسات،

 اختارهایس و زیست محیط حفاظت اقتصادی، توسعه مختلف ابعاد باید یکپارچه و جامع ساختار ایجاد برای خواهد کرد.

 درستی به شهر در نفعذی هایسازمان و نهادها ها،گروه افراد، عبارتی به با و ندگانکنمداخله همه وسیله به اجتماعی

 رد ایران در شهری مدیریت حوزه در نوین سازمانی ساختارهای گیریشکل از قرن یک از بیش گذشت با. شود درک

 هری،ش مدیریت. ایران در هاشهرداری برای شده تعریف حرفی جایگاه اساس بر کشور، در آن کهن تاریخی سابقه کنار

 موجب دوباره متفرق مدیریت نوع این. است مردم و دولت نمایندگان بر مشتمل شهر کنندگاناداره واحد و مدیریت

 یناهماهنگ دیوانی، طویل و عریض تشکلات ایجاد عمومی، هایسرمایه رفتن بین از بعضا و موازی کارهای انجام کاری

(. بنابراین سؤال تحقیق عبارت است: ۰: 7930گردد )نوری و زیاری، می پذیریمسئولیت عدم و وظایف انجام در

های اثرگذار بر تحقق مدیریت یکپارچه شهری در کلانشهر اهواز کدامند؟ جهت پاسخ به ابهامات پژوهش مدنظر مؤلفه

 قرار گرفته است. 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

 شهری مدیریت

 هدربار وی تاریخی بررسی. است مشخصی محتوای و تعریف فقدان دچار شهری مدیریت ،(7339) اشترن عقیده به

مختلف و نهادهای  نهادهای افراد، برای عبارت، این که دهدمی نشان شهری امور مدیریت حوزه در واژه این از استفاده

 توجه مورد زمانی از شهری مدیریت مفهوم واقع در (.26: 7922اسدی،  و پوربرک) است داشته متفاوتی معانی مرتبط

 دستور در سالم شهر پروژه و شهری پایدار توسعه چون دیگری مفاهیم کنار در میلادی 7313 سال در گردید، که واقع

 و مفهوم چنین شدن مطرح. گرفت قرار شهری مدیریت برنامه عنوان با ملل سازمان توسعه هایبرنامه از یکی کار

 در کزغیرمتمر مدیریت سمت به متمرکز شیوه مدیریت حرکت از ناشی شهری مدیریت قالب در مدیریت از اصطلاحی

 فیروزبخت، و پرهیزکار) باشدمی های محلیسازمان به وسیله شهری توسعه با هدف ترمحلی هایمدیریت چارچوب

7936 :۰۰.) 

 ههد در «مدرن شهری مدیریت» جغرافیایی مفاهیم و دولتی اصلاحات در ریشه مفهوم یک عنوان به شهری مدیریت

 های خیریهآژانس از تعدادی توسط که زمانی ،7326 دهه اواسط از نهادینه مفهوم یک عنوان به اساساً  اما دارد؛ 7316

 این در اصلی مؤسسات از یکی. گرفت عنوان شد قرار حمایت مورد توسعه حال در کشورهای المللی برایبین اصلی

 هایشیوه به را آن ،7316 دهه اوایل شهری گذاریسرمایه هایپروژه از آن مباحث که است بوده جهانی بانک زمینه،

ه باعث علت دیگری ک. ایجاد کرده است زیرساختی تأسیسات و شهری هایزمین مسکن، زمینه در سیستماتیک گسترده

-سرمایه ریتمدی بهبود منظور به نهادی راتشده اصطلاح مدیریت شهری به صورت فراگیر مورد استفاده قرار گیرد تغیی

 تا باشد متمرکز اجتماعی هایپیشرفت بر باید شهری مدیریت (.Jenkins, 2000: 137شهری است ) جدید هایگذاری

های مدنظر هدف بر اساس حکومت تقویت و نهادی ظرفیت ایجاد از حمایت خیرین، های مهمفعالیت اقتصادی، موارد

 . (Jenkins, 2000: 152باشد )
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 ی شهری مدیریت یکپارچه

 که ستا این هدف. کند تحلیل را شهر فعلی وضعیت که است این سیستم مدیریت یکپارچه شهری مهم گام اولین

 کار هب پیشرفت بر نظارت و اهداف ها،اولویت تعیین برای ایپایه عنوان به بعدا که شود ایجاد اطلاعاتی چارچوب یک

 تحلیل کار نیز با این. کرد مقایسه شروع نقطه یک با را آنها بتوان که است مقایسه قابل صورتی در تنها بهبود. شود گرفته

 و تصاداق جامعه، مختلف هایبخش بر فشارها تحلیل تأثیرات همچنین و اندشده فعلی وضعیت باعث که فشارهایی

چه باعث کمک به مدیریت یکپار منظم طوربهوضعیت شهری  بررسی. پذیر استامکان هاسیاست نیز و زیست، محیط

ریت مدی موضوعی و جغرافیایی دامنه زمینه این. شود انجام آموزش دیده کاری گروه یک توسط باید که شودشهری می

 یشوند. بررس آوریجمع باید مرتبط پایداری هایجنبه تمام مورد در موجود هایداده. کندمی تعیین را یکپارچه شهری

 روندهای شهری و مسائل مهم شهری، هایجنبه تمام به مربوط اطلاعات قانونی، باید الزامات یکپارچه شهریمدیریت 

. دهد نشان را موجود هایسیستم و ابزار درگیر، خارجی هایسازمان و هابخش سیاسی، هایاولویت ظهور، حال در

 استراتژیک برای مدیریت بهتر شهری برنامه اولین شهری، یکپارچه مدیریت در موجود هایداده و اطلاعات براساس

 و استراتژیک برنامه سازیآماده بعدی شود. گاممی تجدید سال 1 تا 9 برنامه استراتژیک هر بازبینی. شود تهیه تواندمی

 ارکتیمش روند یک در باید شهر آینده توسعه برای مشترک اندازچشم یک. است عملیاتی برای مدیریت شهری برنامه

 اجتماعی محیطی،زیست ابعاد کردنهماهنگ با سال 86-71 دوره یک برای مدت طولانی گیریجهت یک این. شود ایجاد

های تاهداف و اولوی باشد؛ باید بخشالهام و دسترسی قابل باید شهری یکپارچه انداز مدیریتچشم. است اقتصادی و

 گذارانیاستس و نشود پذیرفته یکپارچه شهری مدیریت سیستم اگر. ایجاد کند مناسب دامنه یک کردن پیدا برای خود را

 سطح از ناشی ناتوانی و گرفتن نادیده علت به است ممکن آن اجرای روند نکند، حمایت از آن شهر ارشد مدیران و

 کتحری را مدیریت شهری چرخه که ایمحرکه نیروی یک عنوان به باید سیاسی تعهد. صورت گیرد نتواند اجرایی

 (.Claesson, 2009: 7-9) شود دیده کند،می

 شهرها هپیچید با ماهیت ارتباط نزدیکی که است مدرن ریزیبرنامه روش یک یکپارچه شهری ریزیمدیریت و برنامه

 یکپارچه شهری مدیریت اجرای که است داده نشان تحقیقات. دارد پذیرانعطاف و پایدار هایشهرک ایجاد ضرورت و

 جوامع آموزشی و ایحرفه هایپتانسیل و تکنولوژی قانونی، چارچوب اقتصادی، -اجتماعی  شرایط با مستقیم طوربه

 کپارچهی مدیریت که اندداده نشان مشخص هاینمونه طریق از تحقیقات. است متفاوت کشوری هر برای که است مرتبط

 یکپارچه ریزیو برنامه مدیریت. است شایع پساسوسیالیستی کشورهای از بیشتر اروپا اتحادیه کشورهای شهری در

 و نطقیم فضایی، هایپدیده پیچیده ویژگی به توجه با و است مدرن ریزیبرنامه برای اساسی هایروش از شهری یکی

 .کندمی توصیف را پایدار مدیریت و توسعه هایپدیده همه و است گسترده امروزه «یکپارچه» اصطلاح. است ضروری

-یمکان فضاهای است. همچنین زیست محیط و اقتصاد جامعه، متعادل توسعه اساس بر حاضر حال در پایدار توسعه

 یجادا و مدیریت یکپارچه شهری برای گذاریسیاست. کنندمی هماهنگ را شهری فضای توسعه اجتماعی، و فیزیکی

 طیمحی و فضا یک به دستیابی مکانیسم عنوان به را مدیریت یکپارچه شهری سطوح، همه در سازمانی هایچارچوب

 بهبود و ارزیابی مبنای بر تئوری، در مدیریت یکپارچه شهری،. است شناخته رسمیت به شهری پذیرانعطاف و پایدار

 اقتصادی و اجتماعی روابط کلی توسعه و شهری چارچوب پیچیده ماهیت نتیجۀ و است 7316 دهه عقلانی ریزیبرنامه

 و اجتماع فرهنگ، اقتصاد، هایحوزه در امروزی پیشرفت درجهت پویا حالتی به تبدیل گذشته، هایدهه در که است

 (.Milojevic, 2018: 323-324شده است ) تکنولوژی
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 در کشورهای مدیریت شهری در پروژه المللیبین هایکمک بر روی تمرکز عنوان به شهری مدیریت یکپارچه ظهور

 پاسخ در جهت شهری اما در اصل مدیریت یکپارچه شد، تقویت فکری و شناختی جمعیت تمایلات توسط توسعه حال

 دهه طول ها و ادارات دولتی برای کنترل شهر و مدیریت آن مواجه بودند ایجاد شد. درشهری که سازمان مشکلات به

 مسکونی هایکافی نبودن زیرساخت از بارها و بارها بود، شده حمایت جهانی بانک توسط که عظیمی هایپروژه ،16

 زا های شهری نیز از سیستم مناسبی برخوردار نبودند وجاده و هابردند و حتی در بسیاری از موارد فاضلابمی رنج

شهری برای مدیریت مشکلات شهری کمتر شد، بنابراین مدیریت یکپارچه  هزینه خدمات تأمین به کافی توجه دیگر سوی

مشکلات و معضلات شهری توسعه یافت تا به وسیله آن بتوان شهری  شهری برای اداره بهتر شهر و به حداقل رساندن

 یرمستقیمغ انتزاعی عنوان به تواندمی (حاضر حال در حداقل) «شهری مدیریت یکپارچه» توسعه یافته و پایدار ایجاد کرد.

 هایکمک برای( گیرنده و اهداکننده طرفین مورد در) تقاضا در توجهیقابل افزایش اول، وهله گیرد. در قرار توجه مورد

فیزیکی مدیریت یکپارچه شهری  کاملاً  هایاز پروژه را هاآژانس تواندمی که است کلی مفهوم یک نیازمند شهری،

 پذیر مدیریت یکپارچه شهری کند.های انعطاف( وادار به توجه به پروژه7336 دهه اوایل و 7326 دهه نهادی رویکرد)

 بخش کی از واضحی تغییر دهندهنشان مدیریت شهری، قدیمی مفهوم با مخالفت با شهری مدیریت یکپارچه مفهوم دوم،

 (.Stren, 1993: 131-132و دیدگاه پویا و توسعه شهری است ) نهاد یک به توسعه در مورد استاتیک دولتی و دیدگاه

 که آنجا زا اما،. باشد داشته زیادی تعریف به نیاز که رسدنمی نظر به یکپارچه شهری مدیریت سیستم اول، نگاه در

 طوحس تواندو می جهت توسعه و بهبود مدیریت شهری است هاسیستم تمام ادغام مدیریت یکپارچه شهری به معنای

شهری  ارچهیکپ مدیریت. توضیحات است برخی برای مدیریت شهری را در برگیرد، بنابراین نیازمند هماهنگی مختلف

 سازیمینهک و کاهش بهینه، منابع از استفاده فرایندهای شهری، از مؤثر پشتیبانی شهری،استانداردسازی توسعه  ادغام

 شده کرذ شهری  محدوده یک برای فقط مزایا این اگر حتی. است های مختلف مدیریتیحالت بین ارتباط با مشکلات

-Sten, 2010: 3 ) گیرد قرار استفاده مورد تواند برای سایر مناطق نیزمی گیرینتیجه دامنه این که کرد فرض توانمی باشد

5.) 

 شهرهای و شهرها به نسبت آن رویکرد در جامع مفهومی صورت به را توسعه حال در کشورهای در شهری مدیریت

 ائلمس عنوان به همزمان شهری مسائل که است آن مستلزم نگریجامع این آن، اصلی هسته در. گیرندمی نظر در کوچک

 نیز در هریش ی مدیریتیکپارچه ساختار همان یعنی پایدار، عملیاتی و استراتژیک پاسخ یک از اطمینان برای سازمانی

 با مرتبط عناصر از زیادی تعداد دربرگیرنده شهری عملیات که آنجا از واقع . در(McGill, 1998: 469) شوند گرفته نظر

 هالاشت میان هماهنگی ایجاد برای شهری مدیریت در ایسامانه رویکرد است، گیری تصمیم مختلف سطوح در یکدیگر

 سازییکپارچه شهری، یکپارچه مدیریت (.Chakrabarty, 2001: 335) است انکارناپذیر ضرورت یک مختلف، سطوح در

 کثریت بود؛ تعدد، نخواهد قادر مدیریت و ریزیسامانه برنامه که است این گویای یکپارچه، شهری حکومت و سیاستی

 و هاتصمیم سازییکپارچه نگری،جامع بدون دارد، وجود شهری مناطق و شهرها چون هاییپدیده ماهیت در که را

 هک شود طراحی نحوی به باید شهری مدیریت سازمانی چارچوب بنابراین کند. هدایت ،عوامل مختلف هایسیاست

 و هاهماهنگی شرایطی، چنین در. دهد قرار پوشش تحت را عملکردی و جغرافیایی یدو زمینه هر در شهر، امور تمام

 و اندیشمندان بین شهری، مدیریت فرآیند یکپارچگی ضرورت یزمینه در که نمود اظهار توانمی مجموع در روابط

 ارائه یکپارچگی این برای را هاییمدل اندکرده سعی مختلفی نویسندگان دارد. وجود نظراتفاق رشته این نظرانصاحب

 مدیریتی وظایف کردن یکپارچه به پیشنهادها این از برخی مثال، طوربه دارند؛ هاییتفاوت هم با پیشنهادها این اما،. کنند
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ارند؛ د توجه... و  جغرافیا ریزی شهری،برنامه نظیر کاری مختلف هایزمینه کردن یکپارچه به دیگر برخی و دارد اشاره

. نداپرداخته محلی حکومت و مرکزی حکومت شورای شهر، چون اثرگذار نهادهای روابط کردن یکپارچه به دیگر برخی

 در واندتمی تعدد و تفرق این است. مفهومی تعدد، و تفرق مقابل در یکپارچگی که گرفت نتیجه گونهاین توانمی

هماهنگی  ایدب تفرق، این سوء نتایج از جلوگیری بیفتد. برای اتفاق... و  ایبرنامه سیاسی، عملکردی، مختلف هایجنبه

 (.2: 7936 همکاران، و عزیزی)گردد  برقرار

 

 هامواد و روش

عه به باشد و با مراجتحلیلی است و به لحاظ هدف کاربردی می –روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی 

اسنادی و الکترونیکی، مفاهیم مرتبط با مدیریت شهری، مدیریت یکپارچه شهری، شناخت  –ای منابع معتبر کتابخانه

های مدیریت یکپارچه شهری استخراج شده است. بعد از تعیین فن مورد استفاده در ها و شاخصنمونه موردی و مؤلفه

( و طیف لیکرت نقاط، Habibi et al, 2014: 10های تحقیق و با تدوین پرسشنامه براساس فن دلفی )تجزیه و تحلیل یافته

قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از پرسشنامه براساس جامعه آماری تحقیق 

 (Hsu et al, 2007: 5ای )مرتبط با شهرسازی و جغرافیا( )ریزی شهری و منطقهنظریات متخصصان و کارشناسان برنامه

های، اقتصادی، نفر مورد پرسش قرارگرفت و جهت ارزیابی مؤلفه 929ی طبق فرمول کوکران تعیین شد و نمونه آمار

 باشد. می 30/6حقوقی و ... از فن سوات بهره گرفته شد و آلفای کرونباخ پرسشنامه  -مدیریتی 

 

 های مدیریت یکپارچه شهری ها و شاخصمؤلفه

ان و پیشین و نظریات کارشناس مطالعات بررسی همچنین و شهری یکپارچه مدیریت از مختلف تعاریف به توجه با

 و دهش آورده شهری یکپارچه مدیریت تعاریف از که هاییشاخص و ابعاد کلیه مذکور، موضوع حول متخصصان شهری

نشان داده شده است و برای تحلیل فن سوات و  7در جدول شماره  .است شده انتخاب آن تریناهمیت پر آنها بین

 یابی به راهبردها بهره گرفته شده  است. دست

 
 های مدیریت یکپارچه شهریها و شاخص(: مؤلفه7جدول )

 شاخص ها هامولفه

 

 هماهنگی

 سازمان اساسی و کلیدی های تصمیم اخذ مراکز میان هماهنگی وجود

 کنند می ها برنامه تصویب به اقدام که مراکزی میان هماهنگی وجود

 شهری امور متولی های سازمان میان مشترک اجرایی های فعالیت و اقدامات میان هماهنگی وجود

 شهری امور متولی های سازمان میان هماهنگی وجود

 

 

حکمرانی 

 خوب

 سازمان کارکنان پیشنهادهای نظام کیفیت میزان

 شهروندان پیشنهادهای نظام کیفیت میزان

 تجربیات و دانش تبادل برای جلساتی وجود

 شهروندان برای سازمان مالی های صورت و ها طرح اهداف، دادن قرار دسترس در

 شفاف طور به و عینی موقع، به عملکردی، اطلاعات ارائه

 اقدامات و ها برنامه ها، پروژه طراحی در شهروندان، مشارکت

 شهروندان به سازمان عملکرد گزارش
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 صلاح ذی نهادهای به سازمان عملکرد گزارش 

 گزارش عملکرد سازمان به سرمایه گذاران غیر دولتی و تشکل های کاری

 وجود سازو کارهای پاسخگویی برای شهروندان

 مسئولیت پذیری سازمان در قبال ذی نفعان خود

 میزان اهمیت سازمان به اجرای قوانین و مقررات در تصمیم گیری ها و اجرای امور

 امکانات به کارکنان ، جهت توانمندی در برخورد با مشکلاتدر اختیار قرار دادن 

 

 همپایانی

 وجود اهداف بلند مدت هم راستا میان سازمان های متولی امور شهری

 وجود اهداف بلند مدت مشترک میان سازمان های متولی امور شهری

 وجود مجموعه اقدامات و فعالیت هایی اجرایی در راستای چشم انداز سازمان

وحدت 

 فرماندهی

 وجود یک مرکز برنامه ریزی و تصمیم گیری فرا سازمانی برای این سازمان و سایر سازمان های متولی امور شهری

 وجود مرکزی برای مطالعه و طراحی قبل از برنامه های اجرایی و عملیات

 شهریوجود یک کانون رهبری فراسازمانی برای سامان دادن به پراکندگی مدیریت امور 

 

 انسجام

 وجود همبستگی بین مدیران سازمان های متولی امور شهری ، در رابطه با اقدامات اجرایی

 وجود همبستگی بین مدیران و کارکنان این سازمان

 وجود همبستگی بین این سازمان و سایر سازمان های متولی امور شهری

 شهرمتعهد بودن کارکنان نسبت به امور اجرایی مربوط به 

 

 بستر سازی

 وجود قانونی و حقوقی زیرساخت ها

 وجود زیرساخت های مناسب ارتباطی

 مناسب بودن وضعیت زیرساخت اطلاعات

 در اختیار قرار دادن تمامی امکانات به کارکنان ، جهت توانمندی در برخورد با مشکلات

 امور شهریوجود تعامل بین این سازمان با سایر سازمان های متولی  تعامل

 ایجاد شرایطی برای ایجاد تعامل با شهروندان

 

 

ساختار 

 تشکیلاتی

 وجود تنوع شغلی و کاری در سازمان

 مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان

 وجود خطوط گزارش دهی و روابط رئیس و مرئوس واضح و روشن

 وجود روش های انجام کار از پیش تعریف و تعیین شده

 نظارت دقیق در خصوص رعایت آیین نامه و بخش نامه ها

 اخذ تصمیم های مهم در سازمان با استفاده از فرآیند بحث عمومی

 

دیدگاه 

 سیستمی

 وجود دیدگاه کل نگرانه در مواجهه با مسائل پیچیده شهری در سازمان

 وجود دیدگاه مشترکی میان اقدامات کاری سازمان های متولی امور شهری

 نزدیکی دیدگاه ها و اهداف سازمان های متولی امور شهری

 هم راستایی اهداف بلندمدت سازمان های متولی امور شهری

 .22: 7931منبع: بابایی و ابراهیمی، 

 

 محدوده مورد مطالعه 

 97 در جغرافیایی نظر از خوزستان استان و اهواز شهرستان مرکز ایران، بزرگ شهرهای از یکی عنوان به اهواز شهر

 کیلومتر 886 مساحت با شهر این. است گرفته قرار شرقی طول یدقیقه ۰6 و درجه ۰2 شمالی، عرض دقیقه 86 درجه،

 شبان، شهرهای به شمال سمت از اهواز شهر(. 93: 7936جوکار، )باشد تهران می از پس ایران وسیع شهر دومین مربع
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 از و آزادگان دشت حمیدیه، شهر به غرب از رامهرمز، شهرستان به شرق از شوش؛ و دزفول شوشتر، ملاثانی، ویسی،

 یمحدوده در اهواز شهر وسعت. گرددمی محدود آبادان و خرمشهر ماهشهر، بندر شادگان، شهرهای به جنوب سمت

 کیلومترمربع 231 استحفاطی یمحدوده در و مربع کیلومتر 966 خدماتی یمحدوده در کیلومترمربع، 888 قانونی شهری

 ناحیه چهار یا سه یک هر که شهرداری بوده ی منطقه هشت دارای شهر این(. 793۰ اهواز،  شهر کلان آمارنامه)باشد می

  شود. می شامل را

 

 
 (: موقعیت جغرافیایی شهر اهواز7شکل )

 

 های پژوهشیافته

 سنجش مورد اطلاعات بررسی با اهواز در شهری یکپارچه مدیریت بر تأثیرگذار 8خارجی و 7داخلی عوامل شناسایی

 کپارچهی مدیریت بر تأثیرگذار خارجی و داخلی عوامل شهری، مدیریت حوزه کارشناسان و متخصصان اساتید، نظرات از

 تعیین عامل ۰۰ داخلی عوامل تعداد پژوهش، این در. گرفتند قرار ارزیابی ماتریس در و شده شناسایی اهواز در شهری

 که عواملی ابتدا. گردید مشخص ضعف نقاط عنوان به عامل 88 و قوت نقاط عنوان به عامل 88 تعداد این از که شده

 عوامل از. گیرندمی قرار ماتریس این در ضعف نقاط سپس و هستند اهواز در شهری یکپارچه مدیریت بخش قوت

 عنوان به عامل 88 و فرصت عنوان به عامل 88 تعداد این از که است شده تعیین نیز عامل ۰۰ تعداد نیز مؤثر خارجی

ی شهری در اهواز ها تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچهعوامل داخلی قوت شماره یک 8جدول  در. است شده تعیین تهدید

 مورد بررسی قرار گرفته است. 

 
 اهواز در شهری یکپارچه مدیریت بر تأثیرگذار( هاقوت) داخلی ارزیابی عوامل (:2جدول )

 هامولفه قوتنقاط 

 

 

S7 شهر اداره مدیران و شهر ساکنان میان قومیتی انسجام و همبستگی 

S8 مدیریتی طرح های در شهر ساکنان بین مشارکت سابقه وجود 

S9 شهری مدیریت آموزش های دوره برگزاری 

                                                           
7 . IFE 
8 . EFE 
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اجتماعی، 

فرهنگی و 

 جمعیتی

S۰ آن مشارکتی جنبه ویژه به مدیریتی های فعالیت انجام به شهر ساکنان اشتیاق و تمایل 

S1 شهر اداره در مشارکت و انسجام ایجاد درزمینه ای حرفه پتانسیل وجود 

S0 نهادها این با مردم قوی ارتباط و شهر امور بر تأثیرگذار نهادهایی فعالیت 

 

 

 اقتصادی

S1 مسکن و زمین قیمت نوسانات بودن ثابت 

S2 شهر ساکنان بین در رسمی های توانمندی وجود 

S3 انسانی نیروی تأمین جهت الوصول سهل و ارزان کار نیروی وجود 

S76 کل میانگین به نسبت مدیران و ساکن خانوارهای بین درآمدی اختلاف بودن کم 

S77 ها خانواده اکثر درآمد منبع عنوان به خانوار رئیس اشتغال 

S78 کل میانگین به نسبت شهرداری ها به نزدیک مناطق ساکنان بالای نسبتاً  درآمد 

 

 

محیطی و 

 کالبدی

S79 ساز و ساخت مدیریت در دوام با مصالح از استفاده به مردم آوردن روی 

S7۰ مجاز غیر ساز و ساخت از جلوگیری و ساختمانی پروانه های صدور میزان افزایش 

S71 مدیریتی نهادهای توسط مسکونی واحدهای تسهیلات کیفیت ارائه بهبود 

S70 منطقه ای استراتژیک موقعیت به نسبت شهر مناسب موقعیت 

S71 قوی بسیار زیرساختی شبکه وجود 

S72 مدرن مدیریتی اصول اساس بر جدید مسکونی واحدهای و محلات ساخت 

 

مدیریتی، نهادی 

 و حقوقی

S73 بالا بسیار سوابق با تخصصی کادر وجود 

S86 روز نیازهای اساس بر جامع و مدت بلند برنامه های وجود 

S87 شهری مدیرت وظایف تقسیم و هماهنگی جهت مدیریتی نهادهای اکثر آمادگی اعلام 

S88 انتخابی نهاد یک عنوان به قوی بسیار شهر شورای وجود 

 .7932منبع : نگارنده، 

 
 اهواز در شهری یکپارچه مدیریت بر تأثیرگذار هاضعف داخلی (: عوامل9)  جدول

 هامولفه هاضعف

 

اجتماعی، 

فرهنگی و 

 جمعیتی

W7 نشین حاشیه محلات در ویژه به اجتماعی پایگاه بودن پایین 

W8 غیره و اخلاقی فساد معتادین، نظیر اجتماعی های آسیب وجود 

W9 شهر ساکن اقوام بین در فرهنگی دوگانگی 

W۰ سفیدان و ریش سالمندان ویژه به مردم از زیادی طیف آگاهی عدم 

W1 در دسترس نبودن بسیاری افراد ساکن شهر با توجه به موقعیت شغلی 

W0 آگاهی افزایش جهت شهری مدیریت آموزشی های مکان وجود عدم 

 

 

 اقتصادی

W1 رسمی غیر اسکان با مناطق در ویژه به و شهر در گسترده بیکاری سطح وجود 

W2 شهر در نشین حاشیه محلات در ساکن افراد میان در تحصیلات سطح بودن پایین 

W3 وارد تازه مهاجران میان در اندک تحصیلی و شغلی های توانمندی 

W76 ی شهر حاشیه ویژه به و شهر ساکنان درآمد پایین سطح 

W77 رسمی غیر و کاذب اشتغال گیری شکل های زمینه وجود 

 

 

محیطی و 

 کالبدی

W78 تسهیلات از مسکونی واحدهای برخورداری عدم 

W79 آن از ناشی های آلودگی و ها خیابان و معابر سطح در ها فاضلاب و زباله پراکندگی 

W7۰ شهر سطح در مناسب بوستان یا سبز فضای وجود عدم 

W71 شهر ساکنان به عمومی نقل و حمل بخش مناسب رسانی خدمات عدم 

W70 معابر آسفالت نامناسب پوشش 

W71 ازتأسیسات وقانونی رسمی برخورداری جهت خانوارها برخی درآمدی و مالی ضعف 

 W72 شهری مدیریت مسئول نهادهای بین هماهنگی عدم 

W73 انتخابی صورت به شهر امور اداره نشدن نهادینه 
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مدیریتی، نهادی 

 و حقوقی

W86 مدیریت متولی حوزه های بین در ناهماهنگ و متعدد تقسیمات وجود 

W87 و آب، اداره اداره گاز، شهرداری، نظیر رسان خدمات نهادهای از ساکنان، از ای عمده بخش نارضایتی.. 

W88 شکل گیری عدم ngo مدیریتی سازمانهای بر فشار برای نفوذ پر 

 .7932منبع: نگارنده، 

 
 اهواز در شهری یکپارچه مدیریت بر تأثیرگذار ها()فرصت خارجی عوامل  (:4جدول )

 مولفه ها نقاط فرصت

 

 

اجتماعی، 

فرهنگی و 

 جمعیتی

O7 موجود فرهنگی و اجتماعی معضلات به شهری مدیریت نهادهای ویژه نگاه 

O8 محور محله ریزی برنامه واسطه به زیستی شرایط بهبود 

O9 مدیریتی نهادهای در سطح شده تدوین طرح های در مشارکتی رویکرد اتخاذ 

O۰ ساکنان توسط محله مسئولیت های گرفتن عهده بر به تمایل در تداوم 

O1 نقش ارتقاء (NGO) شهر امور در مشارکت افزایش در ها 

O0 مدیریتی های برنامه اجرای بر نظارت جهت مردمی نهادهای ایجاد بودن پذیر امکان 

 شرایط از ساکنین سکونت تداوم به میل افزایش O1 اقتصادی

O2 نفتی صنایع شهر کلان عنوان به اهواز شهر اقتصادی بعد اهمیت 

O3 ای حرفه فنی و آفرینی کار نهادهای مؤثر همکاری با محله اشتغال سطح ارتقاء 

O76 شهر در مدیریتی و اجتماعی ، اقتصادی توسعه دار عهده نهادهای حضور 

O77 شهر ساکنان بین در مصرف فرهنگ رفتن بالا 

 

 

و محیطی 

 کالبدی

O78 درآمد کم اقشار به بلندمدت و بهره کم های وام پرداخت امکان 

O79 مسکن و زمین بهای افزایش زمینه در قانونی ، محیطی شرایط ارتقاء 

O7۰ زیرساختی و خدماتی نیازهای نمودن برطرف 

O71 ای محله نیازهای با مقیاس هم و مناسب های کاربری بینی پیش با امنیت حس افزایش 

O70 فرسوده بافت محلات در مشارکتی جنبه با ساماندهی های طرح ایجاد 

O71 محیطی های آلودگی نمودن برطرف جهت مردم و دولتی غیر نهادهای ، متولیان همبستگی 

 

مدیریتی، نهادی 

 و حقوقی

O72 املاک و اراضی کردن دار شناسنامه به رسمی نهادهای قانونی الزام 

O73 مسکن و زمین شدن ارزشمند آن واسطه به و مسکونی های پلاک کردن سنددار 

O86 درآمد کم اقشار ویژه ریزی برنامه جهت قوی بسیار شهری مدیریت نهادهای گیری شکل 

O87 خوزستان استان شهرهای دیگر با مقایسه در شهر شهرداری کارآمد مدیریت 

O88 مردم نیازهای نمودن برطرف در غیردولتی های سازمان نهادی های پتانسیل از استفاده 

 .7932منبع: نگارنده، 

 
 اهواز در شهری یکپارچه مدیریت بر تأثیرگذار تهدیدها( خارجی) عوامل (:1جدول )

 مولفه ها تهدید

 

اجتماعی، 

فرهنگی و 

 جمعیتی

T7 اجتماعی های آسیب رفتن بالا و جمعیتی تراکم افزایش 

T8 برنامه ریزی عدم صورت در شهر دیگر نقاط به آن شیوع و حاشیه ای محلات در فقر تولید باز 

T9 مدیریتی نهادهای علیه بر اجتماعی های آشوب وقوع و فرهنگی گسست 

T۰ ساکنان نیازهای به پاسخگویی عدم علت به رفتاری و اجتماعی های ناهنجاری افزایش 

T1 معضلات موجود و وضعیت تداوم اثر در جویی مشارکت های زمینه رفتن میان از و کاهش 

T0 معضلات تودام صورت در دیگر شهرهای به فرودست مهاجرتی های جریان تشدید 

 T1 بیکاری سطح گسترش از ناشی فرهنگی و اجتماعی های آسیب افزایش 

T2 رسمی غیر مشاغل گسترش و شغلی های فرصت کمبود 
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 اقتصادی

T3 کار سنین در جمعیت افزایش از ناشی آینده، های سال در شغل به نیازمند جمعیت افزایش 

T76 غیررسمی کار بازار به ورود جهت تحصیل ترک به التعلیم لازم کودکان گرایش 

T77 تایید مورد استانداردهای رعایت عدم اثر در مسکن پذیری خطر افزایش 

 

 

 

محیطی و 

 کالبدی

T78 مسکن غیررسمی ساخت در زمینه عملکردی و قانونی اندیشی چاره عدم 

T79 راهکارهای نکردن اعمال صورت در زا جرم فضاهای به عمومی باز فضاهای تبدیل 

 مناسب اجرایی

T7۰ شهری رسان خدمات نهادهای میان بخش اثر ارتباط عدم 

T71 محله اجتماعی بافت با مسجد نظیر تأثیرگذار های مکان میان فضایی ارتباط عدم 

T70 فرسوده بافت با محلات در مشارکتی جنبه با ساماندهی طرح های ایجاد 

T71 محیطی بهسازی و کالبدی ساماندهی عدم 

مدیریتی ، 

نهادی و 

 حقوقی

T72 نشین حاشیه مناطق ساماندهی ویژه به اعتبارات تخصیص عدم 

T73 محلی حکومت به اختیارات واگذاری برای دقیق شده زمان بندی برنامه عدم 

T86 غیره و اجتماعی محیطی، ارتقاء در زمینه شهری مدیریت منفی نگرش 

T87 شهری خدمات ارائه جهت قانونی الزامات عدم 

T88 مدیریتی و اجرایی های ارگان بین هدفمند و مناسب همکاری فقدان 

 .7932منبع : نگارنده، 

 

 خارجی و  داخلی عوامل ارزیابی

 هر اهمیت و به مزیت توجه با عوامل بندیاولویت به نسبت ها،پرسشنامه از حاصل اطلاعات از استفاده با مرحله این در

 اییدامنه هریک، برای که بود، صورتبدین از عوامل یک هر برای بندیدرجه و سنجش است. معیار شده اقدام عوامل از یک

 در شده، گردآوری هایداده و اطلاعات اساس بر سپس شد. ارائه بود، بندی شدهدرجه پایین(، تا )خیلی بالا( از )خیلی که

 شدند. بندیاولویت تهدیدها ها وفرصت ضعف، قوت، نقاط عوامل، از یک هر شده کسب نهایی ضریب اساس بر نهایت

 با متخصص کادر وجود که: عامل دهدمی نشان و تهدیدها هافرصت ضعف، قوت، نقاط از یک هر کمی هایجنبه نتایج

 قوت عامل ترینمهم عنوان به 86۰/6قوت با ضریب نهایی  نقاط بین در ریزانبرنامه و کارشناسان دید از بالا اجرایی سوابق

 مدیریت قوت نقطه تریناهمیتکم عنوان به 693/6با ضریب نهایی  های ساختمانیپروانه میزان افزایش و شودمی تعیین

گویای  نتایج بنابراین و است 0/8با  برابر قوت نقاط عوامل نهایی ضریب شد. مجموعشهری در اهواز مشخص  یکپارچه

 دارد. قرار بالا سطح به رو متوسط حد در قوت نقاط اهواز در شهری یکپارچه مدیریت در که است آن

 
 (: ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت( تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچه شهری در اهواز2جدول )

 رتبه نهایی ضریب نهایی درجه بندی ضریب  اولیه قوت ها

S7 612/6 9 71۰/6 0 

S2 6۰6/6 7 6۰6/6 87 

S9 6۰6/6 8 62/6 70 

S4 6۰8/6 8 62۰/6 71 

S1 6۰9/6 ۰ 718/6 1 

S2 696/6 9 63/6 79 

S1 617/6 ۰ 7/6 78 

S8 696/6 8 60/6 71 
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S3 616/6 ۰ 8/6 9 

S71 6۰1/6 7 6۰1/6 72 

S77 6۰8/6 7 6۰8/6 73 

S72 617/6 ۰ 71/6 2 

S79 6۰9/6 8 620/6 7۰ 

S74 693/6 7 693/6 88 

S71 6۰6/6 9 78/6 77 

S72 6۰1/6 ۰ 722/6 1 

S71 616/6 ۰ 8/6 ۰ 

S78 6۰9/6 9 783/6 76 

S73 616/6 9 86۰/6 7 

S21 616/6 9 71/6 3 

S27 616/6 8 86۰/6 8 

S22 6۰7/6 7 6۰7/6 86 

  0/8  7 مجموع

 .7932منبع : نگارنده، 

 

 بین در ریزانو برنامه کارشناسان دید از شهری مدیریت مسئول نهادهای بین هماهنگی عدم عامل ضعف، عوامل بین از

 ریش مورد در ساکنان عمومی ناآگاهی شود وترین عامل ضعف تعیین میعنوان مهم به 8/6 نهایی ضریب با ضعف نقاط

 شده مشخص اهواز در شهری یکپارچه مدیریت در ضعف نقطه تریناهمیت کم 8/6 نهایی ضریب با معتمدین و سفیدان

 در  شهری اهواز یکپارچه مدیریت در که دهدمی نشان و است 13/8امتیاز نهایی عوامل نقاط ضعف برابر  مجموع است.

 توانمی هاضعف و قوت(داخلی  نقاط از حاصل نهایی ضریب مجموع توجه با دارد. بنابراین قرار بالا به رو متوسط حد

 در دو هر و ندارند یکدیگر به نسبت برتری قوت نقاط و ضعف نقاط اهواز در شهری یکپارچه مدیریت در کرد مشخص

 نشان داده شده است: 1شماره   در جدول اند.شده تعیین متوسط حد

 
 اهواز در شهری یکپارچه مدیریت بر تأثیرگذار ها(خارجی)ضعف عوامل ارزیابی (:1جدول )

 رتبه نهایی ضریب نهایی درجه بندی ضریب ضعف ها

W7 6۰1/6 9 7۰7/6 77 

W2 619/6 8 760/6 79 

W9 6۰9/6 8 620/6 72 

W4 696/6 7 696/6 88 

W1 693/6 ۰ 710/6 0 

W2 693/6 7 693/6 87 

W1 6۰1/6 8 63۰/6 71 

W8 616/6 9 716/6 2 

W3 6۰7/6 9 789/6 78 

W71 6۰0/6 7 6۰0/6 7۰ 

W77 617/6 9 719/6 1 
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W72 6۰2/6 9 7۰۰/6 76 

W79 6۰7/6 ۰ 70۰/6 1 

W74 6۰1/6 8 63/6 70 

W71 6۰۰/6 7 6۰۰/6 86 

W72 6۰1/6 ۰ 722/6 8 

W71 6۰8/6 ۰ 702/6 ۰ 

W78 616/6 ۰ 8/6 7 

W73 6۰2/6 9 7۰۰/6 3 

W21 6۰1/6 ۰ 722/6 9 

W27 6۰2 7 6۰2/6 73 

W22 6۰۰/6 8 622/6 71 

  13/8  7 مجموع

 .7930منبع: نگارنده، 

 

 و کارشناسان دید از موجود فرهنگی و اجتماعی معضلات به شهری مدیریت نهادهای ویژه نگاه عامل هافرصت بین از

 منفی نگرش عامل شود.می تعیین ترین عامل فرصتبه عنوان مهم 870/6 نهایی ضریب با هافرصت بین در ریزانبرنامه

 یکپارچه مدیریت در فرصت عامل تریناهمیت کم عنوان به 691/6غیره  و اجتماعی محیطی، ارتقاء در زمینه شهری مدیریت

 دهدمی نشان نتایج بنابراین و است 072/8 با برابر فرصت عوامل نهایی ضریب مجموع .شودمی مشخص اهواز در شهری

ی دارد. در جدول شماره قرار متوسط حد از بالاتر هافرصت تأثیرگذار عوامل نظر از اهواز در شهری مدیریت یکپارچه که

 نشان داده شده است: 2

 
 اهواز در شهری یکپارچه مدیریت بر ها( تأثیرگذارخارجی )فرصت عوامل ارزیابی  (:8جدول )

 رتبه نهایی ضریب نهایی درجه بندی ضریب اولیه فرصت ها

O7 61۰/6 ۰ 870/6 7 

O2 6۰0/6 7 6۰0/6 73 

O9 611/6 9 701/6 1 

O4 008/6 9 792/6 77 

O1 169/6 8 628/6 71 

O2 36۰/6 ۰ 72/6 9 

O1 099/6 8 77۰/6 79 

O8 172/6 9 7۰1/6 2 

O3 103/6 9 7۰1/6 1 

O71 0۰0/6 8 622/6 70 

O77 189/6 9 789/6 78 

O72 987/6 7 6۰1/6 72 

O79 6۰1/6 9 7۰7/6 76 

O74 28۰/6 ۰ 710/6 ۰ 

O71 1۰9/6 8 622/6 71 

O72 7 ۰ 86۰/6 8 
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O71 8/6 7 86۰/6 8 

O78 721/6 7 6۰7/6 86 

O73 290/6 ۰ 718/6 0 

O21 ۰08/6 8 76۰/6 7۰ 

O27 791/6 7 691/6 88 

O22 286/6 ۰ 7۰۰/6 3 

  072/8  7 مجموع

 .7932منبع: نگارنده، 

 از خانواده، مالی تأمین به کمک و غیررسمی کار بازار به ورود جهت تحصیل ترک به التعلیملازم کودکان گرایش عامل

 عدم عامل و شودمی تعیین تهدید عامل ترینمهم 878/6 نهایی ضریب با تهدیدها بین در ریزانبرنامه و کارشناسان دید

-به عنوان کم 6۰6/6 نهایی ضریب با محلی حکومت کم عنوان به اختیارات واگذاری برای دقیق شده بندیزمان برنامه

 تهدیدها عوامل نهایی امتیاز مجموع است. شده مشخص اهواز در ترین عامل تهدید در مدیریت یکپارچه  شهریاهمیت

 بالاتر تهدید تأثیرگذار عوامل نظر از اهواز در شهری یکپارچه مدیریت که دهدمی نشان نتایج نهایی و است 121/8 با برابر

 توانمی و تهدیدها( هاخارجی )فرصت عوامل از حاصل نهایی ضریب کل جمع به توجه با بنابراین دارد. قرار حد متوسط از

 از کمتر دارند وجود اهواز در یکپارچه شهری مدیریت برای خارجی محیط طرف از که تهدیداتی واقع در کرد. مشخص

جدول  باشد.می شهر این مناسب هایفرصت و هاوجود ظرفیت دهندهنشان این و دارد وجود که باشدمی هاییفرصت

 یکپارچه مدیریت برای خارجی محیط و داخلی محیط وضعیت هاتحلیل نتیجه تکمیل برای 7نمودار  در همچنین 3شماره 

 در اهواز نشان داده شده است. شهری
 

 اهواز در شهری یکپارچه مدیریت بر تأثیرگذار خارجی )تهدید( عوامل ارزیابی (:3) جدول

 رتبه نهایی ضریب نهایی درجه بندی ضریب اولیه هاتهدید 

T7 61۰/6 9 708/6 0 

T2 6۰1/6 9 7۰7/6 2 

T9 698/6 8 60۰/6 71 

T4 6۰1/6 ۰ 72/6 ۰ 

T1 6۰2/6 8 630/6 79 

T2 693/6 ۰ 710/6 1 

T1 618/6 7 618/6 72 

T8 6۰0/6 8 638/6 71 

T3 6۰0/6 9 792/6 76 

T71 6۰1/6 9 7۰7/6 3 

T77 619/6 ۰ 878/6 7 

T72 618/6 ۰ 862/6 8 

T79 6۰2/6 7 6۰2/6 73 

T74 6۰3/6 ۰ 730/6 9 

T71 6۰۰/6 ۰ 710/6 1 
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T72 690/6 9 762/6 78 

T71 6۰8/6 9 780/6 77 

T78 6۰0/6 8 638/6 7۰ 

T73 6۰1/6 7 6۰1/6 86 

T21 6۰6/6 7 6۰6/6 88 

T27 6۰۰/6 7 6۰۰/6 87 

T22 699/6 8 600/6 70 

  121/8  7 مجموع

 .7932منبع: نگارنده، 

 

 
 در اهواز شهری یکپارچه مدیریت ارزیابی خارجی محیط و داخلی محیط وضعیت هانهایی تحلیل (: نمودار نتیجه2شکل )

 

  WT ،WO ،ST ، SO ها استراتژی تعیین

 خارجی تهدیدات محیط و هافرصت مقابل در را داخلی محیط ضعف و قوت نقاط عوامل از یک هر قسمت این در

 (ST) رقابتی استراتژی (،WOکارانه )محافظه (، استراتژیSO) تهاجمی استراتژی شامل هااستراتژی از یک هر تا دادیم قرار

 در فوق هایاستراتژی از یک هر نماییم. تعیین اهواز در یکپارچه شهری مدیریت جهت در را (WT) تدافعی استراتژی و

 اند:گردیده شرح ادامه

 

  (SO) تهاجمی استراتژی

 جهت راستا در این است بیرونی هایفرصت از مناسب استفاده و داخلی قوت نقاط بر تمرکز تهاجمی استراتژی در

 داد: ارائه را است آمده76جدول  در که را زیر  هایاستراتژی توانمی اهواز در شهری یکپارچه مدیریت

 
 (SO)های تهاجی پیشنهادی (: استراتژی71جدول )

SO 1 موجود خدماتی پتانسیل های به توجه با فرامحلی توسعه به تشویق 

SO 2 اهواز شهر نیاز مورد های فعالیت پایدار تسهیلات از استفاده 
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SO 3 دولتی های سازمان  و مردمی محلی نهادهای اجرایی مشارکت تقویت با زیرساختی های شبکه بهبود و اصلاح 

SO 4 شهراهواز معضلات و مشکلات با برخورد در دولتی غیر های سازمان واسطه بی و مستقیم مداخله 

SO 5 شهری مدیریت با ها شورا یاری روابط تشدید و تنظیم محلی ، مدیریت نظام برقراری 

SO 6 محلات پتانسیل های بازیابی جهت اهواز شهر سطح در مناسب عملی ساز و کارهای برقراری 

SO7 ساز و ساخت در مشارکت و مالکیت زمینه در قانونی و حقوقی های پشتوانه به دادن شکل 

 

 (WO)کارانه  محافظه استراتژی

-فرصت از با استفاده تا شودمی سعی درونی، ضعف نقاط بر تأکید  ضمن کارانه، محافظه یا فرصت ضعف استراتژی در

 این جمله از رساند. حداقل به در اهواز شهری یکپارچه مدیریت برای را درونی ضعف نقاط تأثیر موجود، بیرونی های

 کرد: اشاره آمده 77جدول  در که مواردی به توانمی استراتژی
 (WO) کارانه  محافظه یا فرصت ضعف های استراتژی (:77) جدول

WO 1 شهر اهواز در ای محله خدمات و عمومی فضاهای به آن متناسب تخصیص در اراضی از استفاده نحوه سازی بهینه 

WO 2 اهواز درشهر آموزشی و بهداشتی مناسب سیستم های ایجاد جهت سازی زمینه 

WO 3 فضایی ساماندهی فرایند در بالا به پایین راهکارهای تنظیم و شهری مسؤلان مردم، میان ارتباط برقراری 

WO 4 شهری تجهیزات و خدمات به دسترسی آسان الگوی استقرار 

WO 5 شهر اهواز ساکنان میان خویشاوندی روابط وجود و قومیتی همگونی واسطه به مردمی مشارکت سطح افزایش 

WO 6 مسکونی بناهای در تراکم مازاد عوارض همچنین و ساز و ساخت به مربوط عوارض کاهش یا حذف 

WO7 جدید غیردولتی اجتماعات تشکیل و موجود غیردولتی نهادهای مدیریتی و مالی توان افزایش به کمک 

 .7932منبع: نگارنده، 

 

 (ST)رقابتی  استراتژی

 فشار کاهش است، جهت متمرکز بیرونی تهدیدهای و درونی قوت نقاط بر که رقابتی یا تهدید قوت استراتژی های در

 داد: ارائه است، آمده 78جدول  در که زیر را هایاستراتژی توانمی اهواز در شهری یکپارچه مدیریت بر بیرونی تهدیدهای

 
 (ST) رقابتی  یا تهدید قوت های(: استراتژی72جدول )

ST 1 نشین حاشیه های پهنه در مداخله جهت پایدار شهری مدیریت ریزی برنامه و گذاری سیاست 
ST 2 آموزی حرفه فرآیند مستمر برقراری در آموزشی نهادهای مشارکت 
ST 3 اهواز شهر ساکنان نیازهای با منطبق مسکن تأمین جهت سازی زمینه 
ST 4 اجرایی و فنی های پشتیبانی طریق از خودیاری به مردم تشویق 
ST 5 اجتماعی فضاهای به آن تبدیل و اهواز شهر در نشین حاشیه محلات در زاجرم و ناامن فضاهای شرایط بهبود 
ST 6 جدید مدیریتی اصول بر منطبق شهر توسعه جهت بایر و استفاده بلا اراضی از حداکثری کارگیری به 

 .7932منبع: نگارنده، 

 

  (WT) تدافعی استراتژی

 پذیریآسیب جهت کاهش در اساس این بر هستند. متمرکز پذیریآسیب کاهش بر  تدافع یا تهدید ضعف هایاستراتژی

 کرد:  ارائه است، در جدول آمده که را زیر هایاستراتژی توانمی اهواز در شهری یکپارچه مدیریت
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 (WT) کارانه محافظه یا تهدید ضعف هایاستراتژی(: 79) جدول

WT 1 اهواز شهر ساکنان نیازهای با منطبق و ایمن ارتباطی شبکه برقراری 
WT2 اهواز شهر سطح در اجتماعی خدمات عملکردی توسعه و گسترش 
WT 3 شهراهواز کالبدی و اقتصادی اجتماعی، بهسازی امر در خدماتی و مدیریتی نهادهای عملکردی سطح بهبود و ارتقاء 
WT 4 ساکنان پیشنهادهای و نظرات نمودن لحاظ با اهواز شهر شده شناسایی نیازهای تأمین در مساعی تشریک 
WT 5 اهواز شهر مشکلات و مسائل با ارتباط در زنان، جویی مشارکت رشد با متناسب های زمینه توسعه و تقویت 
WT 6 اجتماعی های آسیب کاهش جهت در شهرداری و محلی اجتماعات ، درمانی ، انتظامی مراکز بخشی میان همکاری و ریزی برنامه 
WT 7 وام های نوسازی به رسمی غیر اسکان و نشین حاشیه محلات ضعیف بسیار و درآمد کم اقشار دسترسی زمینه سازی فراهم 

 وبهسازی

 .7932منبع: نگارنده، 

 

 گیرینتیجهبحث و 

 یفرهنگ اجتماعی،) اهواز کلانشهر در شهری یکپارچه مدیریت راهبردهای و سیاست ابعاد وضعیت پژوهش این در

 شنامهپرس هایسؤال نمره جمع محاسبه طریق از( حقوقی و نهادی مدیریتی، و کالبدی، - محیطی اقتصادی، جمعیتی، -

 پایین، بتاً نس پایین، پایین، خیلی رده هفت از لیکرت طیف در نمرات این. است شده گرفته قرار سنجش مورد خبرگان

 فرهنگی تماعی،اج راهبردهای و هاسیاست نقش طیف این به توجه با. گردید تعیین بالا خیلی و بالا بالا، نسبتاً  تاحدودی،

 ارزیابی( خوب) درصد 9/72 و( خوب نسبتاً ) درصد 96 ،(متوسط) درصد 1/۰7 ،(پایین نسبتاً ) درصد76 جمعیتی، و

 و حدودی تا درصد 86 ،(بالا نسبتاً ) درصد 9/82 ،(بالا) درصد 9/82 اقتصادی، راهبردهای و هاسیاست نقش. است شده

 1/90 ،(بالا) درصد 9/82 محیطی، - کالبدی راهبردهای و هاسیاست نقش. است شده مشخص( پایین نسبتاً ) درصد 9/89

 ایراهبرده و هاسیاست نقش. است شده ارزیابی( پایین نسبتاً ) درصد 1/0 و( حدودی تا) درصد 9/82 ،(نسبتاً بالا) درصد

( پایین نسبتاً ) درصد 86 و( تا حدودی) درصد 9/89 ،(بالا نسبتاً ) درصد ۰6 ،(بالا) درصد 1/70 حقوقی و مدیریتی نهادی،

ها و راهبردهای مدیریت یکپارچه شهری در کلانشهر اهواز توان گفت نمره نقش سیاست. در نهایت میاست شده تعیین

درصد )نسبتاً پایین(  71درصد )تا حدودی( و  1/97درصد )نسبتاًبالا(،  81درصد )بالا( ،  9/82در کل ابعاد ، به صورت 

 بدست آمده است. 

عزیزی و همکاران (، 7930کریم پورشیرازی و همکاران )(، 7922ناظمی و همکاران )نتایج تحقیقات گذشته همانند، 

های مؤثر در تحقق مدیریت یکپارچه دهد: با شناسایی عوامل و شاخص( نشان می7936(، کاظمیان و میرعابدینی )7937)

های شهری به اهداف مدیریت شهری و حفظ جایگاه سیستم مدیریت کارآمد و منسجم و تعامل با دیگر نهادها و ارگان

های فراوانی در رابطه با مدیریت جانبه و روزافزون را شاهد بود تاکنون پژوهشهمهتعیین شده دست یافت و توسعه 

گیری از مدل سوات برای بررسی عوامل مؤثر بر کند بهرهشهری انجام گرفته است، اما آنچه این پژوهش را متفاوت می

 باشد.چنین تهیه راهبرد برای این پژوهش میتحقق مدیریت یکپارچه شهری و هم

 

 پیشنهادها

 موازی مراکز دلیل وجود است. به شهری یکپارچه مدیریت به در دستیابی مؤلفه ترینمهم و اولین فرماندهی وحدت-

 یا فراسازمانی رهبری کانون یک که صورتیگردد. به ادغام باید مختلف گیریتصمیم مراکز گیری،تصمیم نظام در متعدد و
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 که شهری امور مدیریت پراکندگی به دادن سامان برای شهری رسانهای خدماتسازمان کل کنندههماهنگ عنوان به نهادی

 و اجرایی هایبرنامه از قبل طراحی و مطالعه برای مرکزی فراسازمانی گیریتصمیم و ریزیبرنامه یک مرکز از متشکل

 باشد؛ داشته وجود است عملیات

 اجرای که شده عملیاتی باعث سطح در چه و کلان سطح در چه شهری مدیریت گذاریسیاست در انسجام عدم-

 طریق از انسجام ایجاد شهری با یکپارچه مدیریت دستیابی به شود. برای رو روبه مشکلات از بسیاری با شهری هایطرح

نیز  شهری امور متولی هایسازمان بین همچنین و امورشهری متولی هایسازمان کارکنان سازمان، مدیران بین همبستگی

 است؛ الزامی اجرایی، امور به نسبت سازمان کارکنان تمامی کردن متعهد

 در اجرایی هایفعالیت و داشتن اقدامات شهری، امور متولی هایسازمان میان راستا هم بلندمدت اهداف تدوین-

 زمان شرایط با مطابقت در سیستم پذیریانعطاف سبب که کلی کسب نتایج به کارکنان توجه و مشترک اندازچشم راستای

 شود؛می پذیرمحیط امکان تغییرات و مکان و

 را سازمان اساسی و کلیدی هایتصمیم که مراکزی ایجاد طریق از شهری امور متولی هایسازمان بین هماهنگی ایجاد-

 موردنیاز شهری امور متولی هایسازمان سایر با سازمان در این کنند،می هابرنامه تصویب به اقدام که مراکزی کنند؛می اخذ

 است؛

 اقدامات میان مشترک دیدگاه شهری، داشتن پیچیده مسائل با مواجهه در نگرکل دیدگاه داشتن با سیستمی تفکر ایجاد-

 یکدیگر؛ به اهداف و هانزدیکی دیدگاه و شهری امور متولی هایسازمان کاری

 شفافیت، افزایش شهروندان، کارکنان و با مشورتی نظام و پیشنهادها نظام ایجاد طریق از شایسته حکمرانی به رسیدن-

 در متعدد و متناقض قدیمی، مقررات و قوانین حذف با مدارییا قانون قانونمندی پذیری،پاسخگویی، مسئولیت مشارکت،

 در سرنوشت مردم، شهروندان جانبه همه واقعی مشارکت و حضور جاری، قوانین در انسجام یکپارچگی، شهری؛ نظام

 توان برشمرد. شهر می نظام گیریتصمیم و سازیتصمیم فرآیند شهر،
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 منابع 
 «.مرکز آمار ایران»(، 793۰آمارنامه شهر اهواز ) -

فصلنامه اقتصاد ، «مطالعه و بررسی مؤلفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان»(، 7931بابایی، مهناز، ابراهیمی، سعید، ) -
 .71-90، سال اول، شهری

 .هنر دانشگاه معاونت پژوهشی تهران: ،«شهری حکمروایی و مدیریت»(، 7922ایرج، ) اسدی، ناصر، پور، برک -

 فصلنامه ،«شهری پایدار بر توسعه تأکید با ایران در شهری مدیریت اندازچشم»(، 7936علی ) فیروزبخت، و اکبر پرهیزکار، -

 .26 شماره ،2 سال پژوهشی، - علمی ،سرزمین جغرافیایی

ارشد، گروه  یکارشناس ۀنام انی، پا«در شهر اهواز یتجار یهاو مجتمع دیمراکز خر یالگوها یبررس»(، 7936جوکار، سجاد ) -

 .چمران اهواز دیدانشگاه شه ،یشهر یزیو برنامه ر ایجغراف

زارهای مدیریت شهری در بررسی نقش کنشگران و اب»(، 7937اردکان، محمد، نوری، نسرین، )عزیزی، محمدمهدی، ایوبی -

 . 1-70، 76، شماره 0، سال نشریه هویت شهر، «یکپارچگی مدیریت کلانشهر تهران

 گذاریشناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاستآسیب»(، 7936کاظمیان، غلامرضا، سیده زهره، میرعابدینی، ) -

 .92-81، ۰0، شماره معماری و شهرسازی –نشریه هنرهای زیبا ، «گیری شهریو تصمیم

بررسی موانع مدیریت یکپارچه شهری در ایران مورد پژوهی: کلانشهر »(، 7930آباد، )پور شیرازی، مرجان، کهزادی سیفکریم -

 .0، شماره 7، معماری و شهرسازی، دوره های علوم جغرافیاییفصلنامه پژوهش، «شیراز

نقش تقسیمات شهر در مدیریت یکپارچه شهری مطالعه »(، 7938درضا، محمدپور، علی، )نیا، محمقالیباف، محمدباقر، حافظ -
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