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Abstract 
 

Growth and development in cities, in addition to financial resources and economic and 
social growth, requires efficient urban management. Today, urban management has many 
challenges. In this study, the challenges facing urban management have been researched and 
the most important goal is to measure and rank the challenges of urban management in 
Kermanshah. The present study has been done with a descriptive-analytical approach in 
terms of applied purpose and the method of data collection is based on the library method 
and field survey (questionnaire) of the findings based on surveys and interviews with 15 
experts. In urban affairs, the city of Kermanshah, which was estimated using a simple random 
sampling method. In this study, low level components of life and social development, political 
and structural conflicts of centralized government system and decentralized urban 
management, nature conflict of local urban management with macro-administrative system, 
uncertainty of organization and inter-organizational relations of urban management, 
uncertainty of organization and the internal relations of urban management, inefficiency of 
urban management laws, shortage and vacuum of specialized human resources have been 
analyzed through PROMETHEE visual software, in order to prioritize effective criteria in 
urban management. Findings are based on a survey and interviews with 15 experts from 
urban affairs departments and other bodies related to urban management in Kermanshah to 
determine the superiority and weighting functions of the indicators and finally their ranking 
using the vp model. According to the ranking of components, the inefficiency index of the rules 
with pH + 1. Has the highest weight and the index of organizational relations with a weight of 
0.00 ph. +. They have the lowest priority scoring challenges for urban management, which 
requires serious attention of city managers and decision makers. 
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 چکیده

است. توسعه در شهرها عالوه بر منابع مالی و رشد اقتصادي و اجتماعی، نیازمند مدیریت شهري کارآمد و  رشد

شهري مورد تحقیق . در این پژوهش، چالش هاي پیش روي مدیریت هاي فراوانی است مدیریت شهري امروزه داراي چالش

 پژوهشچالش هاي مدیریت شهري در شهرکرمانشاه است.  رتبه بندي و پژوهش قرار گرفته و مهم ترین هدف سنجش و

اساس  اطالعات بر يگردآور يوهیاست و شی به انجام رسیده لتحلی-یفیتوص و از نظر روش، يکاربرد ،از نظر هدف حاضر

متخصصان  از کارشناس خبره 11و مصاحبه با  یبر اساس نظرسنج هاافتهی)پرسشنامه( یدانیم یو بررس ايروش کتابخانه

 يها مؤلفهدر این پژوهش  برآورد گردید. گیري تصادفی سادهروش نمونهرمانشاه که با استفاده از ک شهر در امور شهري

عدم  يشهر تیریتمرکزگرا و مد ینظام حکومت يو ساختار یاسیتعارضات س، یو اجتماع یزندگ يتوسعه نییسطح پا

 نیو روابط ب التینامشخص بودن تشک، ییاجرا يبا نظام کالن ادار یمحل يشهر تیریمد یتیتمرکزگرا، تعارض ماه

 تیریمد نیقوان يناکارآمد، يشهر تیریمد یو روابط درون سازمان التینامشخص بودن تشک، يشهر تیریمد یسازمان

قرار  لیو تحل هیمورد تجز PROMETHEE visual طریق نرم افزار زا متخصص یانسان يرویکمبود و خالء ن، يشهر

و مصاحبه با  یبر اساس نظرسنج هاافتهي ی مشخص شود. يشهر تیریمؤثر در مد يارهایمع يبند تاولوی است، تا گرفته

 نییبه تعشهرکرمانشاه  هاي مرتبط با مدیریت شهرياز متخصصان در امور شهري ادارات وسایر ارگان کارشناس خبره 11

صورت گرفته است. با توجه به  vpها با استفاده از مدل  آن يبند رتبه تینها ها و در به شاخص یو وزن ده يتوابع برتر

روابط وزن را به خود اختصاص داده است و شاخص  نیباالتر +.ph 1باناکارآمدي قوانین ها، شاخص  مؤلفه يبند رتبه

را به خود  يشهر تیریمد رويشیپ هايچالش يبند تیلواو ازیامت نی+. کمترph 0.00وزنبا سازمانی و تشکیالتی 

 باشد.که نیازمند توجه جدي مدیران و تصمیم گیران شهري می اند اختصاص داده
 

 رمانشاه.شهر ک ،PROMETHEEمدل ، يشهر تیریمد :واژه ها دیکل
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 مقدمه و بیان مسأله

مشکالت خاص زندگی شهري، بیش از پیش توجه به راهبردها و چاره هاي گسترش شهرنشینی و به دنبال آن 

سودمند براي بهینه سازي زندگی شهروندي را ضروري ساخته است. هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته 

ی نظمی می گراید. اي که ابزارهاي رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیت ها را هماهنگ سازد، از هم می پاشد و به ب

شهرها نیز به عنوان یک سیستم، نیازمند مدیریت می باشند که به تعیین اهداف و برنامه ها پرداخته و فعالیت عناصر 

 (.11:1959مختلف شهري را هماهنگ نماید )سعید نیا، 

 عمده ترین بازیگر انبعنو مردم، دیگري از عظیمی گروه تجمع مرکز بعنوان یکی: اند یافته اهمیت جنبه دو از شهرها

 کرد؛ زیرا، در تر دقیق و تربیش توجه ،آن ها مشکالت و مسائل به باید ،این رو از .ملی. اقتصاد کل اقتصادي، در نقش

 شهرها شهروندان در امور مشارکت افزایش و سیاسی اقتصادي، تثبیت رشد درست، سبب و دقیق ریزي برنامه که حالتی

 بیکاري ،فقر ،سیاسی اجتماعی و هاي نارضایتی ،اقتصادي رکود سبب ،شهري مسائل و مشکالت حل در شکست ،گردد می

 شد. خواهد زیست محیط تخریب و

شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهري در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه هاي 

مدیریت شهري را در مسیر یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه شهري نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارد می توان 

تر از این جهت اهمیت دارد که نحوه مدیریت برجریان مطلوب زندگی شهر، می تواند در بهبود قرار داد این مورد، بیش

تنظیم کننده برنامه هاي  ترین نقش را ایفا کند؛زیرا عامل اجازه دهنده وهاي انسانی و پایداري توسعه شهري، مهمسکونتگاه

گذاري در مسأله مدیریت شهري از کارآیی مدیریت شهري نشأت می گیرد همین موضوع اهمیت مسأله برنامه ریزي و قانون

 (. 1991شهري را مشخص می کند )احمدي،

 شده کشور در متعددي شهرهايکالن پیدایش گذشته، موجب هاي دهه طی ایران در شهرنشینی پرشتاب روند

 شهر امور اداره و هدایت و ریزي برنامه براي را گوناگون تخصصی نهادهاي و هاشهرها، سازمان کالن این است. مدیریت

 بر تمرکز با ابتدا در که دانست هاسازمان این از یکی توان می نیز را شهري ریزي برنامه و پژوهشی طلبید. مراکزمی

 استفاده هدف با و شدند تأسیس تهران شهر در صورت تخصصی به سپس و ملی سطح در شهرها مدیریت مسائل عمومی

یافته اند )الوانی و  توسعه گذشته دهه پنج شهرها، طی هدایت امور و ریزي برنامه در دنیا روز تجارب و علمی هاي از روش

  .(6: 1919همکاران،

به عنوان یک منبع  ها کهشهرکه این به دنبال این رشد شتابان شهر و شهرنشینی دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول

مهم و  هاي شهري نقش بسیارسکونتگاه شهر و بهبود يتوسعه و جایگاه مدیریت شهري در روند باشندمی توسعه مطرح

داد. این  قانونمند و پایدار مورد توجه قرار يمسیر یک توسعه ، می توان مدیریت شهري را دردیدگاه دومتعیین کننده دارد. 

هاي سکونتگاه زندگی شهري، می تواند در بهبود تر از این جهت اهمیت دارد که نحوة مدیریت بر جریان مطلوببیش مورد،

 زیرا عامل اجازه دهنده و تنظیم کنندة برنامه هاي شهري از ؛ترین نقش را ایفا کندمهم شهري، يپایداري توسعه انسانی و

غیرضروري و بازیافت منابع  مینه، تولید منطقی انرژي، کاهش مصرفگیرد. در این زکارآیی مدیریت شهري نشأت می

 (.95: 1952)شیعه، توسعه است طبیعی از جمله زمینه هاي تلقی شهر به عنوان یک منبع

ساکنان  شیرفاه و آسا بتوانند تا شوندیم تیریاست شهرها مد افتهی یدر جهان تحول اساس يشهر تیریامروزه مد

توسعه  يهاها و طرحبرنامه تیدر موفق یاست و نقش مهم یعیوس التیتشک يدارا يشهر تیریکنند. مد نیخود را تأم

فرهنگ، ح، ین، تفریزم يمسکن، کاربر، یعبور و مرور در شهر، رفاه عموم انیجرت، یجمع ازین رفاه نیو همچن يشهر

 يشهر يهاتیکند، فعال يزیرشهر برنامه يبرا دیبا يشهر تیریمد. ها را برعهده داردو امثال آن ییربنایز ساتیاقتصاد، تأس
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، يشهر تیریمد. هدف کندجادیا زهیامور انگ نهیانجام به يبرا یانجام شده نظارت کند و حت يهاتیو بر فعال دهد را سازمان

 است يکالبد طیو حفاظت از مح داریپا یو اجتماع ياقتصاد يبه توسعه قیتشوساکن،  تیجمع یکار و زندگ طیشرا يارتقا

 (.161: 1916پور، )صفایی

ي ارتباطات و تکنولوژي براي شهرها و به خصوص مادر شهرهاي جهان، ترین چالش در هزارهبه دنبال این مسائل مهم

شده هاي توسعه ذکر هاي شهروندان براي دستیابی به معیارها و نمایهافزایش سریع جمعیت و تنوع در سالیق و خواست

چنین در حال حاضر چالش اساسی نظام مدیریت شهري در جهان رو به توسعه، (. هم106: 1911است )علیزاده و همکاران،

(. 12: 1951تر شدن نظام جامعه شهري است )رضویان، چاره اندیشی علمی براي رویارویی با پیامدهاي ناشی از پیچیدگی

-هاي متعددي نیز شهرها را تهدید میند شهر نشینی و شهرگرایی، چالشکه متناسب با چنین پیچیدگی و افزایش در فرای

هاي بدون برنامه و (؛ مهاجرت11: 1919توان در فقر شهري)اسکندري ثانی و سجادي،ها را میترین این چالشکند که مهم

بع توسعه و افزایش تقاضا (؛ کاهش منا129: 1910متعاقباً رشد پراکنده و نامنظم کالبدي در شهرها )بمانیان و همکاران،

چون هاي اجتماعی همبراي برخورداري از امکانات و تسهیالت مربوط به کیفیت زندگی در شهرها و بروز مسائل و چالش

 (.566: 2011یر، هاي اجتماعی و کاهش امنیت در شهرها مشاهده کرد )پیناهنجاري

اند. شهر و ان سوم در اداره شهریشان موفق بودههاي کشورهاي جهبه دنبال این چالش ها تعداد کمی از دولت

-اند و به همین علت از بعد سیاسیها در رفع مشکالت ناتوان بودهروبروست. حکومت مدیریت شهري با مشکالت زیادي

: 1951است )نظریان، اجتماعی خطر کرده اند. جلب مشارکت شهروندان در رفع مشکالت یا کم بوده است یا تشریفاتی بوده

است. هم زمان با این هاي متعدد کرده(. این مباحث، از مسائلی است که مدیریت شهرهاي امروز را دچار چالش626

باشد که در کنار روند شتابان افزایش جمعیت و گیر مدیریت شهري میهاي جدیدي گریبانمشکالت امروز در شهرها چالش

ع مناسبات با مردم و محیط ضروري ساخته است )فیروزي و علیزاده، تقاضا براي منابع و خدمات، لزوم تأمل و تغییر در نو

1916 :266.) 

ها و ها و نحوه حل آناي که نیازمند و باز بینی و تحول در روابط و ساختارها، نگاه جدید به مسائل و چالشمقوله 

باشد )هاس و در شهرها می چنین نحوه مواجهه و ارتباط با بازیگران مختلف عرصه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگیهم

-توسعه مشاهده نمی (. فرایندي که با توجه به ساختار موجود در مدیریت شهرهاي کشورهاي در حال219: 2010کالنس،

 باشد. شود. ساختار درون سازمانی و برون سازمانی موجود در مدیریت این شهرها متمرکز و بسته می

باشد و عمدتاً به تحوالت شهري به دید الت، سنتی و پروژه محور میها و مشکروند نگاه مدیریت شهري به چالش

ي مقابل این نوع ساختار در مدیریت شهري، رویکردهاي راهبردي و پایدار در مدیریت شهري نگرد. در نقطهبحران می

نگرد و در برابر می است. ساختاري مشارکتی و از پایین به باال که به تحوالت شهري به دید پویایی سیستماتیکمطرح شده

 (.159: 2001کند )بونتنبال، مند خود استفاده میها از توان مشارکتی جامعه مدنی در کنار ساختار انعطافآن

 يکالبد و یتیتحوالت جمع ریاخ يهادهه یدر ط، غرب کشور شهري مرکز بزرگترین عنوان به کرمانشاه شهر کالن

خصوص در جوامع شهري، توجه به مشکالت شهر و گسترش روز افزون جمعیت به را پشت سر گذاشته است. یمتناوب

که تحقیقات مرتبط با شهر و مسائل شهري را به سمت امور مدیریت طوريباالخص مدیریت شهري را دو چندان نموده، به

  شهر سوق داده است.

روبروست که این چالش ها در برنامه شهر کرمانشاه به عنوان یکی ازکالن شهرهاي کشور با چالش هاي مدیریتی 

 در شهر شده است که يا دهیمعضالت عد جادیموجب اریزي و اداره امور شهر کرمانشاه خود را نمایان کرده است، و 

ي به برداشتن ي توجه ویژهشهر تیریبه مد دیاساس نگرش جد نی. بر اطلبدیرا م خاصی و اداري افتهی نظام تیریمد
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با استفاده از روش مدیریت شهري شهر کرمانشاه دارد. در این راستا هدف پژوهش حاضر آن است که روي هاي پیشچالش

 ییشهر کرمانشاه را شناسا تیریعمده مد يهادر گام اول مشکالت و چالش میمصاحبه با خبرگان، بتوان نیو همچن تهیپروم

 يشهر تیریمد ستمیس تیاز وضع یلیتحل زیو در انتها ن میینما يبند تاولوی را هاچالش نیا ي. سپس در گام بعدمیینما

  .مییکرمانشاه ارائه نما
 

 سؤال و فرضیه پژوهش
  ؟قرار دارد مدیریت شهری، شهر کرمانشاه رویپیش هاییچالش و موانع:آیا  که است این حاضر پژوهش اصلی سؤال اکنون

 روي مدیریت شهري شهرکرمانشاه وجود دارد.هاي مهمی پیش فرضیه پژوهش : به نظر می رسد موانع و چالش 

 

 هدف پژوهش

ترین هدف هاي پیش روي مدیریت شهري مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته و مهمدر این پژوهش، چالشهدف: 

 هاي مدیریت شهري در شهرکرمانشاه است.چالش رتبه بندي سنجش و
 

 مبانی نظری
توان اي که شهر را میوجود می آورد به گونهانسان با طبیعت بهشهر در رویکرد جغرافیایی، حاصل رابطه است که 

هاي معنایی )نمادین( اقتصادي، ساخت تعریف کرد. انسان براي ارضاي نیازهاي خود در بستري از دگرگونیمحیطی انسان

 اي یکپارچه یستمس يمثابه به شهر (.102-109: 1955کند )لطفی و همکاران،سیاسی و اجتماعی فضا را نیز دگرگون می

 که چرا کرد استفاده ي شهريیکپارچه مدیریت اصطالح از توان می جااین در و باشد یکپارچه نیز آن مدیریت باید که است

 (.1951،قربانی (اند یکپارچه و واحد هویت داراي شهرها اول يوهله در

 طریق این از تا دارد آن مدیریت جهت مرکزي به نیاز رو این از است؛ رشد حال در دائم که ،است زنده موجودي شهر 

 آن مسؤلیت پذیراي ثابت شکل به سازمانی تا شود فراهم اي گونه به باید شرایط لذا نماید. ریزي شهر برنامه براي بتواند

 ریمد عهده است که بر یفیشود و وظا یسازمان در نظر گرفته م کي یکه برای است به اهداف یابیروش دستت، یریمد .باشد

 کیمثابه  به . چنانچه شهرتاس زشیانگ جادینظارت و ا، یسازمانده ي،زیبرنامه ر يبه معنا تیریشود. مد یگذارده م

نام دارد.  يشهر تیریمد استفاده گردد که یو به منظور اداره امور شهر از فن آن که در رأس استزمان قلمداد گردد؛ الزم اس

 يهاتیسازمان دهد و بر فعال راي شهر يهاتیند، فعالارا به انجام برس ییها يزیشهر، برنامه ر يبرا دیبا يشهر تیریمد

ت، یریاز اصول مد یبه آگاه يموارد نیکند. انجام چن جادیا زشیامور، انگ نهیانجام به يبرا یحت و دیانجام شده نظارت نما

 .(111: 1916)طال، گرددیم باز و نظارت و کنترل يو رهبر تیهدا، یسازماندهزش، یانگارتباطات، ، يزیربرنامه

 مفهوم یک شهري مدیریت .شهر است ساکنان نیاز به پاسخگویی براي منابع و عوامل سازماندهی يشهر تیریمد

-آن سازي پیاده و گوناگون هايسیاست و هابرنامه شناسایی براي دولتی غیر و دولتی سازماندهی آن از هدف و است فراگیر

 عنوان به شهر .است شهر اجتماع و کالبد در مدیریت سازي پیاده مراحل تمامی (.1911حسین زاده،(است  بهینه نتایج با ها

 .است هاپیچیدگی این از ادراک از طیفی بودن دارا با به مدیریتی نیازمند بشر مصنوع ترین پیچیده
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هاي شهري نقش بسیار مهم و سکونتگاههاي مختلف تاریخی در روند توسعه و یا عدم توسعه مدیریت شهري در دوره

است. مدیریت شهري به مثابه جزیی از سیستم حکومت محلی زمینه ارائه خدمات مورد نیاز جمعیت اي داشتهتعیین کننده

 (.121: 1959نماید)صرافی، عبداللهی، ساکن در شهرها و الزامات زندگی جمعی را فراهم می

ري،اعم از مدیران شهر،سازندگان وبخش خصوصی باید با ترویج هنر و مهیا به نظر وگان دست اندر کاران امور شه

شهرها باید به گونه اي  (1111-1511: 1196)لیس و همکاران، ساختن آموزش،زندگی ساکنان شهرها را بهبود بخشند

هاي گسترش مدیریت شوند که جاي ترس و اضطراب براي شهر و مردم شهر باقی نگذارند. به نظر لوییس مامفورد شهر

یافته امروزي با شهرهاي گذشته تفاوت بسیاري دارند، در شهرهاي امروزي به طور عمده تولید بی هدف، گشترش بدون حد 

ومرز،به شهر شخصیتی به مثابه یک کارخانه، یک راه آهن و یک زاغه داده است. در این گذر است که باید بر این نکته تأکید 

-1511: 1196)لیس و همکاران،ي باید با رشد معیارها و رفاه اجتماعی توام باشد کرد که شهرنشینی و مدیریت شهر

1111 .) 

به نظر مایلز فریدمن نیز، باید در تدوین برنامه هاي مدیریت توسعه اي و برنامه هاي منطقه اي و کشوري، جایگاه 

فی که در سطح شهر اجرا می شود، شهر و مدیریت شهري به روشنی تبیین گردد. باید مشخص شود که برنامه هاي مختل

ي شهري و منطقه اي بدون وقفه چگونه برآن تأثیر می گذارد و چگونه برنامه اي را باید تنظیم کرد که برنامه هاي توسعه

ي شهرها در ادوار تاریخی و زمینه ي ادارهدهنده نحوهبر این اساس الگوي مدیریت شهري، نشان (.1152پیش راند )فریدمن،

باشد. مدیریت شهري به حکومت)دولت(، اقتصاد سیاسی و ساختار ي نواحی شهري میگیري و توسعهمتفاوت تصمیمهاي 

 (. 51: 1991باشد )مزینی، اداري شهرها وابسته می

است هاي اجتماعی و سیاسی باعث ایجاد بسترهاي متفاوتی در اداره امور شهرها شدهتحوالت ساختاري کارکردي نظام

(. و الگوهاي مدیریت شهري به تبع نوسانات در الگوي کالن مدیریت متحول شده است 52: 1911همکاران،  )کیانی و

 (. 11: 1991)یزدانی، 

هاي اقتصادي هاي رژیم حکومتی و سیستمساختار مدیریت شهري نه در ایران بلکه در سراسر جان همراه با دگرگونی

 .(51: 1991)مزینی، دچار جذر و مدهاي فراوان شده است 

هاي آینده اي براي وضع موجود شهر و فایق آمدن بر مشکالت آن، برنامهمدیریت شهري باید ضمن دارا بودن برنامه

ها به ترسیم آینده شهر در راستاي ایجاد شهري بر مبناي محیط زیستی پایدار، مولد، ایمن و انسانی را تدوین و براساس آن

 (.91: 1952و شرایط زمان و مکان قرار دارد بپردازد )شیعه،  هاالی که بر مبناي واقعیتآیده

ی و اساس مطالعات شهر م هیآن را چارچوب و پا داند، بلکهی انداز نمو چشم يتئور کیرا  يشهر تیریمد امزیلیو

و  یاجتماعي طرف و ساختارها کیشهر از  تیو تنگاتنگ با ماه يارتباط قو يشهر تیریمد که کندی. او اضافه مداند

و مردم شهر  دهندیدر شهر خدمات ارائه م کهی دولت يبا سازمانها يشهر تیریمد نیچندارد. هم گریاز طرف د ياقتصاد

 (.161: 1115)مک گیل، دارد یارتباط تنگاتنگ

کند و هدف شهرسازي ایجاد مدیریت شهري خود در چارچوب ضوابط و مقررات دانش شهرسازي معنی پیدا می

 (.59-55: 1191که سبب بقاي بشر و ارزش خصایص عالی او گردد)گوتن آندره،هایی است محیط

براي مدیریت شهري دو پارادیم وجود دارد.پارادیم نخست که حکومت و حکومت شهري نام دارد، شهرداري مسئولیت 

حکومت داري نام دارد، تمام امور را برعهده داشته، و به عنوان مدیریت شهري زیر مجموعه محلی می باشد. پارادیم دوم که 

مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد شهرداري، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است)جاجرمی و دیگران، 

1951 :12.)  
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 يبا حکومت ها يادیز اریبس ۀفاصل رانیامور شهرها در ا ةمدیریت شهري در ایران با مسائل متعددي روبرو است. ادار

برساند.  يجامع شهر تیریرا به سطح مد يتواند شهردار ینم زیمردم در شوراها ن ةندینما يحضور تعداد یحت .دارد يشهر

در  يشهر تیریمدن، یشهر است. بنابرا یعموم يازهاین یبرخ نیتأم، يشهردار دگاهیاز د شهرهاة مسائل ادار نیترمهم

که اداره، نظارت و  رانیدر ا يشهر تیریکند، با مد یدر امور شهرها عمل م حاکمه که به عنوان دستگاه ییاروپا يکشورها

 (.90: 1991ا،یدنیسع)دارد  يشهر است، تفاوت ماهو ينگهدار

هاي آینده اي براي وضع موجود شهر و فایق آمدن بر مشکالت آن، برنامهمدیریت شهري باید ضمن دارا بودن برنامه

ها به ترسیم آینده اي محیط زیستی پایدار، مولد، ایمن و انسانی را تدوین و براساس آنشهر در راستاي ایجاد شهر بر مبن

  (.91: 1952ها و شرایط زمان و مکان قرار دارد بپردازد)شیعه، آلی که بر مبناي واقعیتایده

است. در این عنوان یک نهاد محلی، مسئول نظارت، برنامه ریزي و مدیریت توسعه پایدار شهرها مدیریت شهري به

افتد. ایفاي این نقش، مستلزم هایی که در آن اتفاق میاي از فعالیتشود فضا و مجموعهارتباط موضوعی که مدیریت می

گیري، برنامه ریزي و اجرا گذاري، تصمیممدیریتی و اختیارات کافی براي سیاست -سطح متناسبی از تمرکز زدایی سیاسی

ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع در سطح محلی است. مدیریت مهم

گذاري و اجراي آن است)ساالري سردري و کیانی، کند. و هدف آن سیاستموجود به سوي وضع مطلوب را کنترل می

1916 :96.) 

 

 اهداف مدیریت شهری

 هاي کم درآمداد و گروهارتقاي شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افر -1
 تشویق توسعه اقتصادي و اجتماعی پایدار -2

 (.101: 1955حفاظت از محیط کالبدي)لطفی و همکاران،  -9

و  ياقتصاد یی، کارایهمه، همراه با عدالت اجتماع يبرا یقابل زندگ یطیمح جادیا، يشهر تیریمدهدف کالن 

 يتوسعه يربنایو ز یخدمات اجتماع، يو مسکن شهر نیزمي هادر محدوده يشهر تیریاست و مد یطیمحستیزي داریپا

 (.65: 1991، یصراف) شودیوارد م کپارچهیبه طور ، یطیمح -ستیو ز ياقتصاد

توسعه  کارآمد ترین راه هاي رهایی از تنگناها و دشواري هاي مدیریت شهري و بهره گیري به جا و شایسته از آن، از

خوبی مورد توجه قرار  شهري با قابلیت ها و توانایی هاي بالقوه خود چنانچه به آموزشی است. مدیریت اقتصادي، اجتماعی و

 را در راستاي رسیدن به رشد و توسعه اقتصادي ایفا کند. گیرد می تواند نقش مهم و اساسی

نظري و  سو تالش هايجنجال برانگیزترین مفاهیمی که از یک  در بین مباحث مدیریتی، یکی از عمده ترین و شاید

پیدا کرده، مدیریت  دگرسو در تمام سطوح مدیریت سازمان ها اهمیت زیادي بنیادي بسیاري را به خود معطوف ساخته، و از

 شهري است.

دارد با آنچه به دنبال آن است، می تواند  نظران تفاوت بین آنچه اداره شهر در حال حاضرصاحب به اعتقاد بسیاري از 

، الفکوئیست و (1196) ژوهشگران مانند پورتر پ یریت شهري باشد. در حقیقت به اعتقاد بسیاري ازمد شاخصی از

الفکوئیست و ( 1151) تشکیل می دهد. در همین راستا، گتی  این اختالف مفهوم اصلی مدیریت شهري را(، 1161)دیویس

کنندهتقویتنظامو و ارزشهاي حرفه اي شهرکنشی از هماهنگی میان نیازها  دیویس بر این اعتقادند که مدیریت شهري

قرن بیستم تا آغار  90ي سیر تحول رویکردهاي مدیریت شهري از دهه 1(. جدول شماره 95: 1911است)عفیفی، مدیریت

 دهد.هزاره جدید را نشان می
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 .سیر تحول رویکردهای مدیریت شهری1جدول شماره
 رویکردها های عملکردی مشخصه

 (1190رویکرد عرضه محور ) أمین خدمات در مقیاس وسیعتریزي بلندمدت و جامع براي  نامهبر

ی ماعات محلتمداخله در قالب اج، مداخله در قالب در قالب پروژههاي کوچک آزمایشی

 خودیار

 (1150)رویکرد پروژه گرا 

 وسعهت فرآیند تقویت نهادي سازمانی براي مدیریت محلی و سازي یتفأکید بر ظرت
 شهري

 (1110نگر ) رویکرد بلندمدت

، مشارکت و انعطاف جامعه مدنی، بخش خصوصی تاکید بر توسعه نهادي و مداخالت

 مندي

حکمروایی شهري  ردکروی

(2000) 

 .299: 1916مأخذ: فیروزي و علیزاده، 

 

 شهری مدیریت در مؤثر عناصر

کشور  هاي اداريسازمان نظام در خاصی جایگاه از ،شهري مدیریت عنصر ترینمهم عنوان به شهرداري:شهرداري-1 

 .است آن هايمسئولیت و اختیارات نقض در عامل ترین شهرداري، اصلی به نسبت و دیدگاهی .است برخوردار

 است. کشور وزارت ایران هاي داري شهر و شهري مدیریت در مؤثر ملی عنصر مهمترین: کشور وزارت-2

 و شهرستان تأمین شوراي،شهرستان اداري شوراي از توان می محلی رسمی عناصر دیگر از: شهر اسالمی شوراي-9

 مدیریت سیستم ،رسمی عوامل و عناصر بر عالوه اما برد نام فرمانداري و مخابرات گاز و و برق ،فاضالب و آب ادارات

 نمایندگان شهري قدرت هاي کانون و سیاسی هايجناح و هاجریان مانند غیر رسمی هايسازمان و عوامل از متأثر شهري

 در ذیربط متخصص هاي گروه و مجامع جمعه ائمه ،اقتصادي عوامل و صاحبان داران سرمایه ،اسالمی شوراي مجلس

 (.9: 1951نیز هست )چهار دولی و دانشمندمالیري،  ...و مهندسی نظام مانند شهري عمران

 

 های مدیریت شهری در ایرانچالش

 در ایران عبارتند از:هاي مدیریت شهري چالش

 ابهام در جایگاه مدیریت شهري در ساختار نظام حکومتی-1

 ها به مثابه قانون مرجع مدیریت شهرينا کافی بودن قانون شوراها و قانون شهرداري-2

 مشکل تأمین منابع درآمدي پایدار-9

 نارسایی در مدیریت واحد و جامع شهري-1

 (.511: 1951فرا دستی و پایین دستی مدیریت شهري)خلیلی، هاي بندي ردهفقدان نظم در ترتیب-1

ریزي، تمرکز گرایی زمان با فرآیند برنامههاي مدیریت شهري در کشورهاي در حال توسعه همترین چالشاز جمله مهم

رویکردهاي هاي سنتی منسوخ، عدم اقبال براي نهادینه سازي ها، پیروي از رهیافتگیريسازي و تصمیمدر نظام تصمیم

گرایی نگاه از باال به پایین در روند تعریف، ریزي در مدیریت شهري و عدم تالش براي شکست تسلطجدید مدیریتی و برنامه

 (.251: 1916هاست)فیروزي و علیزاده،گذاريها و سیاستتبیین و اجراي برنامه

شهرها،  هااي چاالش و مسائل پیچیدگی و تعدد نیز و جمعیتی و فضایی کالبدي، گسترش و رشد به توجه با امروزه

سرور و است) شده روشن پیش از بیش کالنشهرها براي بویژه شهرها عمومی امور اداره براي شهري یکپارچه مدیریت به نیاز

 (. 95: 1916همکاران،
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 پیشینه پژوهش  
ها در کالبد زیستن انسانسابقه علم مدیریت شهري به پیدایش شهر و ضرورت تدوین اصول و مقررات و قوانین 

 گردد.زیستی، روانی و اجتماعی باز می

شهري  مدیریت موفقیت افزایش در شهروندان مشارکت نقش ( در مقاله اي با عنوان بررسی1915زیاري و همکاران)

قدرت  بازنمایی بین رابطه به مربوط اثر پژوهشی انجام گرفته قویترین مدل در که به این نتیجه رسیده اند شیراز کالنشهر

شهروندان با میزان موفقیت مدیریت شهري بوده است و بعد از آن متغیر تآثیرگذاري و نظارت شهروندي در جایگاه دوم 

اثرگذاري قرار دارد. درنهایت به ترتیب متغیرهاي تمایالت جمعی،دموکراسی،بازسازي شهر و ساختار سیاسی حاکمیت هر 

 مدیریت شهري در شهر شیراز داشته اند.کدام اثر مستقیم بر میزان موفقیت 

 مدیریت با عنوان نقش مدیریت شهري در تاب آوري شهرها، عملکرد پژوهشی (در1915شیخ االسالمی و همکاران )
و بررسی قرار گرفت. یافته هاي پژوهش نشان داد که تاب آوري باقر شهر در  سنجش باقر شهر مورد تاب آوري در شهري

چهار مؤلفه تاب آوري، تاب آوري نهادي از پایین ترین میزان )کم تا خیلی کم( برخوردار است. حد متوسط است و از میان 

بود نظارت کافی بر در روش کیفی مشخص شد که نظام مدیریت شهري به دالیلی همچون نبود همکاري بین بخشی، ن

 ساخت وساز ها و عدم شناخت کافی از تاب آوري شهري به نا تاب آوري شهري باقر شهر دامن زده است.

مدیریت شهري به این نتیجه رسیده اند که مدیریت شهري با  اي با عنوان( در مقاله1915شمس الدینی و رضایی)

د فضاي گفتگو میان شهروندان و مدیران شهري، اصالح نظام آموزش و تشویق شهروندان به پیگیري حقوق خویش و ایجا

اداري و مراعات حقوق شهروندي، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان،کارآیی و اثربخشی،ارتقاي شرایط کار و زندگی 

لیت هاي همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروه هاي کم درآمد، تشویق توسعه اقتصادي و اجتماعی پایدار، تنظیم فعا

تأثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت، سالمتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهري، شفافیت و پاسخگویی در جهت ارتقا حقوق 

 شهروندان نقش آفرینی کنند. 

نظام ي در شهر تیریپژوهش و کاربست آن در مد گاهیجا یشناسبیآس اي با عنوان( در مقاله1919الوانی و همکاران)

 توسعه -1 کرد خالصه اصلی مورد دو به را آن تواناست به این نتیجه رسیده اند که میانجام داده تهران يشهر تیریمد

عنوان  با ساختاري ایجاد پیشنهاد -2 و عمومی بخش در پژوهشی هايسازمان تحلیل و بررسی براي چارچوب تحلیلی یک

 شهري نظام مدیریت در کاربردي هايپژوهش مدیریت موجود سازوکار در «شهري مدیریت پژوهشی توانمندسازي دفتر»

 .بود خواهد «نهادي ظرفیت» و «خط مشی ظرفیت» توسعه آن مشخص مأموریت که تهران؛

 و ساختار، عملکرد ایران شهري مدیریت الگوي تحلیلاي تحت عنوان ( در مقاله1916ساالري سردري و کیانی)

مدیریت  یاز وظایف اصل گذشته صد سال ینظام اداره امور شهر در طدهد انجام داده اند، که نتایج پژوهش نشان می راهبرد

در  یالتیتعریف شده تشک جایگاه و نداشتن یو محل یمدن يپایدار، ضعف نهادها يبه جهت نداشتن منابع درآمد يشهر

باز  نیز باال به پایمتمرکز و ا يریزبرنامه تیبه واسطه ماه يکشور، عدم مشارکت در برنامه ریز یالتیسلسله مراتب تشک

 یها همراه با تمرکززدای يشهردار اراتیاخت مانده شهر پرداخته اند. بنابراین، توسعه وظایف و نیبه امور بر زم شتریمانده و ب

 .باشدیم يضرور يو توسعه مدیریت یکپارچه شهر

 شهري تهران انجام داده هاي مدیریتاي که با عنوان شناسایی و تحلیل سیستماتیک چالش( در مقاله1916طال )

 است به این نتیجه رسیده است که سیستم مدیریت شهري تهران در حالت ناپایدار قرار دارد.

 با شهري( یکپارچه یت مدیر پذیري تحقق بر مؤثر عوامل عنوان )واکاوي تحت اي مقاله ( در1916همکاران) و سرور
 هاي ساخت زیر ضعف ي قانونی، بسترها هاي مؤلفه ترتیب به که رسیدند نتیجه این به عاملی تحلیل روش بر تاکید
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 عدم شهري، مدیریت به مربوط هاي مختلف ارگان در سازمانی وظایف همپوشانی شهري، یکپارچه مدیریت براي اطالعاتی
 و موثرترین سیاسی هاي دیدگاه و نگرش و تعدد همسطح مدخل ذي ي ها سازمان نزد شهري مدیریت نظام جایگاه تدقیق
شدند  شناسایی کارشناسان و شهري مدیران از دیدگاه تهران کالنشهر یکپارچه مدیریت تحقق در عوامل گذارترین تأثیر

 (12-1911:99)سرور وهمکاران،

 مدیریت فضایی یابی سازمان بر شناسانه آسیب اي در مقاله اي تحت عنوان مداقه (1911سجادیان) و امانپور
 است بیانگرآن آن کشور نتایج در یکپارچه یت مدیر آرمان از منبعث رهنمودهاي و ها رهیافت بر تهران منطبق کالنشهري

 قوانین، ،عملکردي هايتفرق داراي است نفتی متمرکز بسیط نظام یک گرایی تمرکز هاي وارث سیاست که تهران کالنشهر
هاي تفرق کاهش ضامن ابتدا در است الزم که باشد؛ می اکولوژیک و فضایی و کالبدي اجتماعی، سیاسی،، منافع تکثیر

سطح  در اجرا و ریزي برنامه ،گذاريسیاست براي الزم اقتدار و و مدیریتی سیاسی تمرکززدایی از متناسبی مذکور؛ سطح

 راهبر گزینی از گیري بهره و خوب شهري حکمروایی استقرار بر مبتنی شهري یکپارچه مدیریت از نهایت در و ارائه محلی
 (121-56: 1911گردد )امانپور وسجادیان، استفاده

( در پایان نامه خود تحت عنوان آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران )با تأکید بر شهر 1912میکائیلی نمینی)

دهد. بهترین روش براي هاي موجود بر سر راه مدیریت شهري پرداخته است نتایج پژوهش نشان میتهران( به بررسی چالش

شان، صرفاً به کارنامه هاي موجود این است که در انتخاب اعضا شوراء فارغ از تعلق سیاسی آنان و جنسیتیاجتناب از چالش

 اجرایی و نوع تخصص آنان با توجه به نیازهاي مدیریتی، اجتماعی فرهنگی شهر دقت و تامل شود.

براساس مشارکت شهروندان که توسط  داریپاي شهر تیریمحالت در مد يبا عنوان کاربرد انجمن شورا یپژوهش

اند، که انجمن  دهیرس جهینت نیبه ا فوق انجام گرفته است. در پژوهش 2011در سال  انیوجواد یکوشک شمس، یمؤمن

 تیفیک بهبود کنند موجب یم يریگمیو هماهنگ تصم کپارچهیشهروندان به صورت  و رانیکه در آن مد التمح يشورا

و مصاحبه و  هیاولهاي دادهاست و به طور عمده براساس  یبه صورت تجرب قیتحق نیا .شهروندان خواهد شد یزندگ

و درکه که به  نیاو يدر محله ها محالت يدهد؛ انجمن شورا یم پژوهش نشان يها افتهیپرسشنامه انجام گرفته است. 

 ستیز يهاهنیدر زم یزندگ تیفیک است باعث ارتقاءتهران  يشهر داریپا تیریمشارکت در مد ينمونه ها ازی کیعنوان 

 .شده است یو اجتماع ياقتصاد، یطیمح

 ستمیمتمرکز به س ستمیس کیاز  حرکت گام مهم در حال کی رانیا يشوراها در شهرها سیتأس کهنیا جهینت

 انجمن لیشهر تهران تشک يبراساس مشارکت شهروندان است. در واقع شورا يشهر تیریو مد رمتمرکزیغ يزیربرنامه

کرده است.  يبه خصوص در آب و برق شهر يشهر امور از شهروندان در يبه مشارکت گسترد ها قیرا تشو محالت يشورا

 دهیمهم با استفاده از ا مسائل نیتریاز اساس یکی افتنیو اخذ نظرات شهروندان منجر به  یدولت ينهادها اتکا به نیبنابرا

 (.65: 1912ماعی و ابراري،)ش شهروندان شده است

ي در شهرها یو خدمات عموم يشهر مدیریت از یوتحلیل تجرببا عنوان تجزیه يادر مقاله(2001ینگ و همکاران)

 پژوهشگران نشان یاند. مطالعه تطبیقپرداخته چین کشور يشهرها یدر برخ يمدیریت شهر وار نمونهی به بررسی چین

 یخود برخ يهایبررس در این کشور وجود دارد. محققان در يشهر مدیریت متفاوت ياست که در حال حاضر الگوها داده

 یشده است شناسای يمدیریت شهر مختلفي الگوها يگیرشرایط را که منجر به شکل این تأثیرگذار بر یعوامل اساس

 اند.کرده
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 تیریمد کهاست  دهیرس جهینت نیا به« توسعه يدر کشورها يشهر تیریمد» تحت عنوان قیتحق( 1115) لیگ مک

 يبر رو دیبا يشهر تیریمد ياستراتژ نیچنهم اداره شود؛ دارتیسطح حکومت صالح نیترنییپا يلهیبه وس دیبا يشهر

 .متمرکز شود یسازمان و توسعه يشهر تیریمد يهاچالش

 

 روش پژوهش
 نی. در ااست «یلتحلی-یفیتوص»صورت  به یشناس لحاظ روش و از يکاربرد يگذار لحاظ هدف حاضر از پژوهش

 يو منابع مرجع در رابطه با موضوع پژوهش برا یشیمایو پ يا از روش کتابخانه ازیموردن يها متناسب با داده ندیفرآ

 شده است.  پژوهش استفاده یلیو تحل یفیاطالعات بخش توص يگردآور

 

 ها ،ابزار گردآوری دادهجامعه آماری، حجم نمونه
شهرداري شهرکرمانشاه و دیگر خبره  متخصص کارشناس و 11پژوهش از نظرات  یلیبخش تحل يها داده يگردآور يبرا 

پژوهش  يها داده يو وزن گذار لیجهت تحلهاي مربوطه که با استفاده از روشهاي نمونه گیري برآورد گردید استفاده شد. سازمان

 شده است. استفاده VPافزار  از نرم زین

 

 متغیرهاها معرفی روش، شاخص

 Visual PROMETHEE : در مقاله حاضر از روشVP شده   استفاده یکارشناس يارهامعی بندي براي اولویت

ارائه  1150در دهه « برتراند مارسکال»و « برنر ری یژان پ»هاي  را دو بلژیکی به نام VPگیري  است. روش پشتیبانی تصمیم

بندي  هاي رتبه باشد که باعث تحول در روش می 9چند شاخصه يگیر یمهاي پشتیبانی تصم دادند. این روش در زمره تکنیک

، ابزار GAIAهایی مانند  ها با روش کنند. ترکیب این روش گیرنده عمل می صورت چند تصمیم به VPهاي  شده است روش

توافق بر سه تصمیم  تا هنگام یکند و شکاف زمان گیرندگان ایجاد می ها و تصمیم مفیدي را براي تحلیل ارتباط میان شاخص

 برد. را از بین می

گسسته و  هاينهیگز يبند تیو اولو یابیارز يروش برا نی: ا PROMETHEEافزار نرم کیو مراحل تکن یمعرف 

-هم(. Chou et al, 2004) رودی( بکار ميریگ مختلف اندازه يها اسی)با مق اریبر اساس چند مع نهیگز نیانتخاب بهتر

 هیپا  اطالعات رانیگمیقرار داشته و تصم گریکدیبر  اددر تض يرگیمیتصم يارهایکه مع يپرومته در موارد هايروش نیچن

 (.19: 1955، ییدارد )عرب حلوا یعملکرد مناسب دانند یم یرا ناکاف يرگیمیدر جدول تصم

هاي  است. این تفاوت براي شاخص j شاخص در هابیانگر تفاوت اندازه dj (a , b) = fj (a) – fj (b)گام اول: 

Max  که  بودزمانی معنادار خواهدfj (a) > fj (b)  باشد. و براي شاخصMin .این رابطه برعکس است 

به دست خواهد  ادشدهیو با توجه به توابع  Pj(a,b) یکدیگر، مقدار با ها¬گام دوم: پس از محاسبه میزان تفاوت گزینه

 آمد.

 .دهند ینشان م π(a,b)که آن را با  bنسبت به  aري گزینه گام سوم: مجموع موزون برت

مانند  نهیگز کی کندیم انیخروجی: ب انی: جرباشد یم يورود انیو جر یخروج انیگام شامل دو جر نیگام چهارم: ا

a کندیم انیورودي: ب انیجر برتر خواهد بود. نهیگز نیباشد ا شتریمقدار ب نیبرتر است. هرچه ا گرید هاينهیچه قدر از گز 

بهتر خواهد بود./گام پنجم: به  نهیگز نیمقدار کمتر باشد ا نی. هرچه اباشند یبرتر م a نهیچه قدر برگز گرید هاينهیکه گز
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خالص باالتر  انیاست. جر یمثبت و منف بنديرتبه انیجر انیتوازن م انیجر نیا، بنديخالص رتبه انیدست آوردن جر

 (.191: 1910و همکاران، یبرتر است )مومن نهیدهنده گز نشان

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه
 21961استان کرمانشاه با مساحت باشد، که محدوده مورد مطالعه در این پژوهش حاضر شهر کرمانشاه می

درجه عرض  91و 11درجه تا  99و  96 نیرا به خود اختصاص داده و ب رانای مساحت کل از درصد 1٫1 باًیتقر لومترمربعیک

(. شهر 1951استان کرمانشاه،  يای)جغراف قرار دارد چینویالنهار گر نصف یدرجه طول شرق 15و9درجه تا  11و 21و  یشمال

چند  ای کی نیمرز تبا ییکرده است. اکوتون فضا ینیمکان گز ییفضا "اکوتون" کیبر  یعیطب گاهیجا نظر کرمانشاه از

 است. یعیمنطقه طب

 

 
 1919: نگارنده، کننده میشهر کرمانشاه در کشور و استان. ترس تی: نقشه موقع1 شکل

  

 تجزیه و تحلیل داده ها
بخش پژژوهش بژا توجژه بژه نظژرات       نیدر ا: PROMETHEE افزار نرم برحسب هاچالش يبند حاصل از رتبه جینتا

 ریژ در جژدول ز  یوزن دهژ  جیبه وجود آمده و نتاکرمانشاه  در يشهر تیریمد رويشیپ هايچالش يبند کارشناسان از رتبه

 نییبا توجه به نظرات کارشناسان به تع قیامر تحق درهاي مورداستفاده  شاخص یآمده است.در پژوهش حاضر عالوه به بررس

 (.1است.جدول ) دهیارائه گرد ریدر جدول ز یوزن ده جیپرداخته و نتا یاصل يها شاخصه تیتوابع برتري و اهم

 

 PROMETHEEدر مدل  یحیترج اریتوابع برتری مع ییشناسا

مژورد مطالعژه    يها شاخص یو وزن يتوابع برتر نیی، به تعآن مناطق شهري و اداراتاز  کارشناس 11به نظرات  باتوجه

 (.2پرداخته شد )جدول شماره 
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 پرومیتهشناسایی توابع برتری معیار ترجیحی در مدل  .3شمارهجدول 

تابع  اهمیت معیار معیارنام  ردیف

 برتری

 عادي اهمیت باال سطح پایین توسعه زندگی و اجتماعی 1

 عادي اهمیت باال تعارضات سیاسی و ساختاري نظام حکومتی تمرکزگرا و مدیریت شهري عدم تمرکزگرا 2

 عادي اهمیت باال تعارض ماهیتی مدیریت شهري محلی با نظام کالن اداري اجرایی 9

 عادي اهمیت باال بودن تشکیالت و روابط بین سازمانی مدیریت شهرينامشخص  1

 عادي اهمیت باال نامشخص بودن تشکیالت و روابط درون سازمانی مدیریت شهري 1

 عادي اهمیت باال ناکارآمدي قوانین مدیریت شهري 6

 عادي اهمیت باال کمبود و خالء نیروي انسانی متخصص 9

 

طوري طراحی شژده اسژت    هیاول سیماتر جهت تشکیل Visual PROMETHEEاول تا سوم در نرم افزار  يها گام

 باشند. ی( مMaxمثبت ) تیاهم يدارا ارهایمع یکه تمام

نشژان داده   2یمنف يبند رتبه انیجر ایو  1مثبت يبند رتبه انیصورت جر به يبند ( رتبه2 شکلدر گام چهارم و پنجم )

خژالص   انیژ جر زانیژ م نیشژتر یب يدارا شاخص هاي ناکارآمدي قوانین و تعارضات سیاسیل، یتحل نیشده است. بر اساس ا

 گونژه  نیا توان یفوق م يها لیتحل ساسا بر و( 1) شماره جدول مطابقاند. به  را داشته چالش هاي پیش روي مدیریت شهري

 يتژر  وضع مطلوب شاخصدو  نیا، یعبارت . بهدارا می باشندخالص را  انیجر زانیم نیکمتر این دو شاخصاستنباط کرد که 

 دارند. شاخص ها رینسبت به سا

 

 
 )مأخذ: محاسبات نگارندگان(ها بر اساس جریان خالص و ناخالص بندی گزینه رتبه. 3 شکل

 

 

 

                                                             
1. Phi+ 
2. Phi- 
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 ژهیژ و يسژاز  مدل کی( با تکن1کمک متقابل يبرا یهندس لیروش )تحل يریکارگ به تهیروش پروم ییکارا شیافزا يبرا

را بژه آن   یحیو تشر یکیگراف يها لیبنا شده است و تحل تهینرم افزار پروم يها هیبر اساس پا ها لیتحل نیاست. ا شده هیتوص

 .دیافزا یم

 

 PROMETHEE II کامل یبند تیاولو 
 بهتر گزینه بیانگر جریان خالص شود می ایجاد منفی، تعادل و مثبت بیرونی بندي طبقه هاي جریان روش، بین این در

 گزینه سایر از تر پایین گزینه آن باشد منفی مقادیر و بیشتر مثبت مقادیر کمترین داراي معیار یک چنانچه (9شکل) در است

 بیشترینباال،  حد آید، شاخص ناکارآمدي قوانین در می ( بر2) شکل از که گونه اسات همان کمتر ارجحیت معرف و بوده ها

 دهد.می نشان را ارجحیت کمترین شاخص روابط بین سازمانی و به خود اختصاص داده است را ارجحیت

 

 

                                                             
1. GAIA 
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 مأخذ: محاسبات نگارندگان() PROMETHEEIو ب(  PROMETHEEII. ارجحیت گزینه های تحقیق: الف( 9شکل

 

شاخص  بندي شکل رتبه این در دهد. می نشان را نواحی ها، مقایسه یال و ها ( با شبکه اي از گره1در شکل شماره )

 ترینبیش داراي این شاخص است گرفته قرار اول اولویت که شاخص ناکارآمدي قوانین در است شده ارائه اي گونه به ها

phi+ کمترین و phi- .است 

 

 
 یها در محور دکارت نهیارها و گزیع معیتوز یبررس.1شکل
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 1ویژال پرومیته شبکه در نرم افزار لیبر اساس تحل ها نهیگز یینها یبند رتبه

شاخص هاي ناکارآمدي (، 1. در شکل شماره )میپرداز یم ها نهیگز سهیها به مقا گره قیاز طر يا با شبکه ریشکل ز در

 شاخص هاي نامشخصو  گرفته انداول قرار  تیدارند در اولو جریان مثبتمقدار  نیشتریبکه  قوانین و تعارضات سیاسی

با  شهري مدیریت سازمانی درون روابط و تشکیالت بودن شهري و نامشخص مدیریت سازمانی بین روابط و تشکیالت بودن

 .دهستن يبعد يها تیدر اولو باشند یم جریان منفی مقدار نیکمتر

 

 
 مأخذ: محاسبات نگارندگان() ها بر اساس تحلیل گرافیکی الماس بندی نهایی گزینه رتبه .1 شکل

 

 پیشنهادها گیری ونتیجه

 و گسترده تأثیرپذیري پیچیدگی، این علت  .است برخوردار باالیی پیچیدگی از سازمان، یک مثابه شهري به مدیریت

 مختلف ابعاد داراي شهري، مدیریت در واقع .است سیاسی و اقتصادي اجتماعی، محیط هاي از ویژگی اجتناب ناپذیر

 باشد. مدیریت داشته خود کارآمد پوشش تحت را ابعاد این تمام باید می و است کالبدي و اقتصادي اجتماعی سیاسی،
 که مسائلى شدن بر چیره براى خصوصى و دولتى اقدامات کردن یکپارچه و کردن هماهنگ براى تالشى است، شهرى

 پایدار.  و تر عادالنه تر، رقابتی شهرهاى ایجاد و هستند مواجه آن با شهرها ساکنان

از نظر  در شهر کرمانشاه يشهر تیریمد يرو شیپ يچالش ها يسنجش و رتبه بند ژوهش حاضر به منظور بررسیپ

پژوهش گروهی  استاندارد براي سنجش این مقوله آغاز شد. در اجراي این و با ساخت یک پرسشنامه کارشناسان متخصص

هاي مرتبط با متخصصان در امور شهري در استانداري، وزارت راه و شهرسازي، شهرداري و سایر ارگان نفر از 11با حجم 

ابزار پژوهش  .آنها اجرا گردید گیري تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه بر روي که به روش نمونهمدیریت شهري 

 21مبنی براست، انجام گرفته اي که انجام دادهاله( در مق1952با استفاده از شاخص هاي که احمد سعید نیا )پرسشنامه 

                                                             

1
. Visual PROMETHEE 
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درجه اي نمره گذاري  1 تنظیم و در مقیاس خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کماي لیکرتی در پنج گزینه بنگزاره بر م

با استفاده از پژوهش حاضر  قرار گرفت. مجموعه با کمک نظر اساتید و کارشناسان مورد ارزیابی شده است. روایی محتوایی

( MADM)چند شاخصه  يریگ میتصم يهااز روش یکیروش  نیاست. اانجام شده  PROMETHEE visualافزار  نرم

تعارضات ، یو اجتماع یتوسعه زندگ نییسطح پابعد  هفتباشد. مولفه ها در  یها م نهیگز يباشد که هدف آن رتبه بند یم

با نظام  یمحل يشهر تیریمد یتیعدم تمرکزگرا، تعارض ماه يشهر تیریتمرکزگرا و مد ینظام حکومت يو ساختار یاسیس

و روابط  التینامشخص بودن تشک، يشهر تیریمد یسازمان نیو روابط ب التینامشخص بودن تشک، ییاجرا يکالن ادار

صورت  بهشد و  متخصص یانسان يرویکمبود و خالء ن، يشهر تیریمد نیقوان يناکارآمد، يشهر تیریمد یدرون سازمان

روي مدیریت هاي پیشچالش زانیدر م  هر مؤلفه همو س يرگذاریتأث زانیشده است. تا م انجامکرمانشاه شهر  يبر رو يمورد

مقایسه بر  نیمشخص شود. رتبه بندي گزینه ها با مقایسه زوجی گزینه ها در هر شاخص انجام و همچنشهري در کرمانشاه 

شده و  یکارشناس ییشده است. پس از وزن نها يری[ اندازه گ1. + 0شده با دامنه ] پایه یک تابع برتري از پیش تعریف 

شده نشان داد؛ با توجه به  انجام يها یافزار انجام گرفت، بررس نرم قیاز طر یینها يبند رتبه تیو درنها ها آن لیوتحل هیتجز

وزن را به خود اختصاص داده است و شاخص روابط  نی+. باالترph 1با نیقوان يها، شاخص نا کارآمد مؤلفه يبند رتبه

را به خود  يشهر تیریمد رويشیپ هاي چالش يبند تیاولو ازیامت نی+. کمترph 0.00با وزن یالتیو تشک یسازمان

از طبق نظر کارشناسان باشد و روي شهر کرمانشاه میبزرگترین چالش پیش نیقوان يشاخص نا کارآمد.اند اختصاص داده

-یم يشهر رانیگ میران و تصمیمد يتوجه جد ازمندینها برخورداراست و همچنین یشتري نسبت به سایر چالشاهمیت ب

 باشد.

(استدالل براي تبیین عقالنیت ایجاد ساختارهاي ویژه 1911اسدي) نتایج با مورد مطالعه نتایج و یافته هاي پژوهش

هاي  ساخت زیر ضعف نقاط به توجه لزوم زمینه در (1911)همکاران  و مدیریت و حکمروایی منطقه اي در تهران، سرور

هاي ( چالش1911هاي مختلف مربوط به مدیریت شهري، نتایج درویشی )شهري، همپوشانی وظایف سازمانی در ارگان

مدیریت شهري در اردبیل در عدم نگاه تخصصی به شهر و مشارکت غیر منطقی در بحث مشارکت در مدیریت شهري و 

 و میرعابدینی نتایج چنینهم که باعث چالش مدیریتی در این شهر است، ناهماهنگی مدیران و مسؤالن شهري و عامل دیگر
چنین نتایج حمدي و هم شهري، یکپارچگی مدیریت بر مقررات و قوانین تأثیرگذاري زمینه در (1911کاظمیان)

ماعی، فرهنگی در فضاي استان تهران،تشکیل (گزینه بهینه براي ارتقاي کارآمدي در مدیریت اقتصادي اجت1951)سال

مجموعه ها یامناطق اداري باسطح تشکیالتی باالتر از سطح کنونی تا رسیدن به مدیریت واحد و یکپارچه کالن شهر تهران 

 همسو می باشد.

لیلهاي مدیریت شهري در شهر کرمانشاه و نتایج به دست آمده در تجزیه و تحبا توجه به موضوع و بررسی چالش

 هاي صورت گرفته پیشنهادهاي زیر مهم به نظر می رسد:

 تقویت و تدوین قوانین کارآمد جهت برون رفت از چالشها در جهت توسعه شهر کرمانشاه 

 هاي مربوطه شهر کرمانشاه.استفاده از نیروهاي متخصص بومی و کارآمد در ارگان 

 کارآمد و دقیق نظارتی ساز و کارهاي تقویت 

  شهروندان در رفع مشکالت و مسایل مدیریت شهر کرمانشاهجلب مشارکت 

 شهري کرمانشاه مدیریت و ساخت یکپارچه در گذاريسیاست و ریزيبرنامه 

  چاره اندیشی علمی و انجام مطالعات مشابه جهت شناسایی محدودیت ها و موانع شهري در راستاي دستیابی به

 مدیریت یکپارچه شهري 
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 منابع و مأخذ
،ارزیابی سرانه هاي مسکن درطرحهاي توسعه شهري با تاکید بر جمعیت واقلیم، 1911حه،زهره،حبیبی و رازیان، ملیحهاحمدي، ملی

 کنفرانس بین المللی انسان، معماري،عمران وشهر،تبریز.

ها در کاهش فقر شهري مورد ، کنش جمعی، توسعه اجتماعات محلی و نقش آن1919اسکندري ثانی، محمد؛سجادي، ژیال

 .91-15، صص 11اي، شمارهمنطقه –شناسی؛نعمت آباد تهران، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهر 

پژوهش و کاربست آن در  گاهیجا شناسی بیآس، 1919الوانی، سید مهدي؛ اخوان علوي، سیدحسین؛ محملی ابیانه، حمید رضا،
 .1-16(، صص 69پیاپی)11، ماهنامه باغ نظر؛ شماره هرانت يشهر تیرینظام مدنمونه موردي  يشهر تیریمد

(،مطالعه آسیب شناختی درباره سازماندهی فضایی و مدیریت کالن شهر تهران بر اساس 1911امانپور،سعید،سجادیان،مهیار )

نداز زاگرس،دوره رویکردها و رهنمودهاي ناشی از ایده مدیریت یکپارچه در کشور،فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم ا

 121-56،زمستان، ص90هشتم،شماره 

وشهرداریهامشارکتیبررسی تجاربپایدارشهري، مدیریت1951حناچی، سیمین وجاجرمی، حسین، بیگدلی، مهرنازایمانی

 ها، تهران شهرداريسازمان، انتشاراتاسالمی شهرهاشوراهاي

ي ترین عامل در تشخیص گسترهعنوان مهم، سنجش اثرات مهاجرت به1910امیر مانیان، محمدرضا؛رضایی راد، هادي، مهردادیان،

، 11)مطالعه موردي: شهر کاشمر(، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره GISهاي غیر رسمی با استفاده از فقر شهري سکونتگاه

 .121-191صص 

، شهري مسائل مدیریت در( GIS)جغرافیایی اطالعات تمسیس کاربردهاي، 1951بچهار دولی، منوچهر؛ دانشمند مالیري، فتانه

 .صفحه 19، ریواحد مال یدانشگاه آزاد اسالم، شهري مدیریت و شهروند، شهر اي منطقه همایش

 ، مدیریت شهري و انتخاب شهردار؛ مجموعه مقاالت کنفرانس برنامه ریزي و مدیریت شهري، مشهد.1951خلیلی، محسن

،بررسی نقش و مشارکت شهروندا در افزایش موفقیت مدیریت 1915زیاري، کرامت اهلل، بیگ محمدي،حسن،رضایی کوچی، محمود
 15پاییز ،59پیاپی شمارة،01سال شهري، برنامه ریزي و پژوهش فصلنامهشهري نمونه موردي کالنشهر شیراز   

فصلنامه مطالعات (، ساختار، عملکرد و راهبرد) رانیا يشهر تیریمد يالگو لیتحل، 1916ساالري سردري، فرضعلی، کیانی، اکبر

 .91-12، شماره سی و دوم، سال نهم، مدیریت شهري

مطالعه موردي:  .(،بررسی عوامل موثر در تحقق مدیریت یکپارچه شهري1916سرور،رحیم؛ آشتیانی،مجید رضا و اکبري،مجید )

  .،بهار12انجمن جغرافیایی ایران،سال پانزدهم،شماره کالنشهر تهران،مجله علمی و پژوهشی بین المللی 

 .ها شهرداري سازمان ، تهران، انتشارات"یازدهم شهرداري، جلد سبز شهري، کتاب مدیریت، 1991سعیدنیا، احمد

، فصلنامه سپهر، تهران شهری نیدر توسعه فرهنگ شهرنش يشهر کپارچهی تیرینقش مد، 1912شماعی، علی؛ ابراري، محمدمهدي

 .65-99، صص و یکم، شماره هشتاد و ششم ستیدوره ب

 111-169، صفحه 15مدیریت شهري، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره 1915االدینی، علی؛رضایی، علیرض شمس

 .99-62، صص1توسعه، شماره  و جغرافیا مجله، ایران در شهري مدیریت تحول لزوم، 1952شیعه، اسماعیل

. 2ها، شماره يسازمان شهردار، يشهرفصلنامه مدیریت  ،يشهر تیریمد يو چالشها یمفهوم، مبان«، 1991صرافی، مظفر

تحلیل مفهوم شهروندي و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهري ، 1959صرافی، مظفر، عبداللهی، مجید، 
 . 111-191، صص69،مجله پژوهشهاي جغرافیایی،شمارهکشور

(، فصلنامه مطالعات المی: شهر ايمطالعه موردي)شهر داریتحقق توسعه پا يدر راستا يشهر تیرینقش مد، 1916پور، زهراصفایی

 .165-112عمران شهري، دوره اول، شماره دوم، صص

، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهري، تهران يشهر تیریمد هايچالش کیستماتیس لیو تحل ییشناسا، 1916طال، حسین

 .119-165، صص 19شماره 
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