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ساکنان از زندگی باکیفیت شهری در این سکونتگاه ها با چالش های متفاوتی مواجه است.
رویکرد  مبنای  بر  جدید  شهرهای  مدیریت  چالش های  از  ارزیابانه  مدل  ارائۀ  تحقیق  این  هدف  هدف: 

مدل سازی ساختاری-تفسیری است. 
از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری برای ترسیم روابط سلسله مراتبی  روش تحقیق: در تحقیق حاضر 
از خبرگان منبع اصلی گردآوری اطالعات  عامل های اصلی استفاده شده که در آن، قضاوت های گروهی 
است. بر مبنای این روش، در تحقیق حاضر ابتدا  ماتریس خودتعاملی اولیه تولید و سپس ماتریس دستیابی 

نهایی ترسیم شد و براساس آن، متغیرها سطح بندی و روابط آنها با یکدیگر ترسیم و خوشه بندی شدند.
نتیجه گیری: در دسته بندی متغیرها، عامل »زیست محیطی« در سطح اول، عامل »اجتماعی و فرهنگی« 
و  به عنوان دومین سطح، عامل »تسهیالت و خدمات« به عنوان سومین سطح، عوامل »اداری و نهادی« 
»شهرسازی و معماری« به عنوان چهارمین سطح، عامل »مالی و بودجه« به عنوان پنجمین سطح و عوامل 
»برنامه ریزی و سیاست گذاری« و »قانونی و حقوقی« به عنوان ششمین سطح از عوامل دسته بندی شدند و 
در دیاگرام روابط علت و معلولی قرار گرفتند. همچنین براساس خوشه بندی عوامل، دو عامل »برنامه ریزی و 
سیاست گذاری« و »قانونی و حقوقی« به عنوان عوامل مستقل )محرک(، عامل های »شهرسازی و معماری«، 
و  »تسهیالت  عامل های  و  واسط  عوامل  عنوان  به  »زیست محیطی«  و  بودجه«  و  »مالی  نهادی«،  و  »اداری 
خدمات« و »اجتماعی و فرهنگی« به عنوان عامل های وابسته مشخص شدند. هیچ کدام از عامل ها به عنوان 
عامل خودمختار خوشه بندی نشدند. نتایج این تحقیق ضمن یاری رسانی به برنامه ریزان و سیاستگذاران این 
بخش در بازنگری نظام مدیریت شهری شهرهای جدید، می تواند میزان موفقیت اصالح ساختار این نظام را 

در ارتقای توان مقابله با چالش ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در این شهرها باال ببرد.
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مقدمه و بیان مسئله
طور  به   1364 سال  از  جدید  شهرهای  ایجاد  به  گرایش 
مطرح  ایران  شهرسازی  با  مرتبط  محافل  در  غیررسمی 
وزیران  آن در هیئت  با تصویب   1368 نهایتًا در سال  و  شد 
کنون  تا  تاریخ  آن  از  متعددی  عوامل  یافت.  رسمی  شکل 
بوده اند این گونه شهرها دخیل  موفقیت  و عدم  موفقیت   در 
در  راهبرد  این  اساسی  هدف  اما   ،)1396 عرب،  و  )امامی 
مقایسه با دورۀ پیش از انقالب تغییر نکرد )هراتی و زیویار، 
پس  پیشنهادی  جدید  شهرهای  میان  مهم  تفاوت   .)1391
آنهاست عملکرد  در  قبل،  دوره های  با  اسالمی  انقالب   از 
سال های  طی   .(Ziari & Gharakhlou, 2009)
جدید  شهرهای  احداث  از  هدف  انقالب،  از  پیش 
چندپایه(  یا  )تک  اقتصادی  عملکردگرایی  به نوعی 
محل  امروزی  جدید  شهرهای  که  حالی  در  بود، 
تلقی  بزرگ  شهرهای  جمعیت  سرریزهای  اسکان 
شهرهای  شکل  به  بیشتر  را  آنها  ویژگی،  این  و  می شوند 
صنعتی جدید  شهرهای  تا  درمی آورد  اقماری   جدید 
در  بیشتر  جدید،  شهرهای  این  همچنین   .(Ziari, 2006)
می کنند نقش  ایفای  اصلی  شهر  ناپیوستۀ  توسعۀ   جهت 
اصواًل  ایران  در  جدید  شهرهای  ساخت   .)1393 )نصیری، 
بوده  مشی  خط  بدون  برنامه ای  و  عمل گرایانه  اقدامی 
شده  آغاز  دولت  هیئت  مصوبۀ  با  قانونی  نظر  از  صرفًا  و 
آغازین  سال های  در  ایران  دولت  بهتر،  عبارت  به  است. 
نتوانست  جنگی  و  مالی  دالیل  به  شاید  انقالب،  از  پس 
)تبریزی،  برای شهرهای جدید فراهم سازد  منزلتی درخور 
تازه  شهرهای  خصوص  در  حاضر  حال  در  آنچه   .)1385
تأسیس می توان گفت این است که پروژه های هیچ کدام از 
این شهرها به پایان نرسیده است )هراتی و زیویار، 1391(. 
دی ماه   16 تاریخ  مصوب  جدید  شهرهای  ایجاد  قانون  در 
اطالق  جمعیتی  نقاط  به  جدید  »شهر  است:  آمده   1380
عالی  شورای  مصوب  طرح  چهارچوب  در  که  می گردد 
شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای 
شهرها  حریم  و  محدوده  از  خارج  در  می شود  نامیده  عالی 
هزار  سی  حداقل  اسکان  برای  باشد(  بزرگ تر  که  )هرکدام 
عمومی،  نیاز  مورد  تأسیسات  و  ساختمان ها  اضافۀ  به  نفر 
پیش بینی  آن  ساکنان  اقتصادی  و  اجتماعی  خدماتی، 
شهرهای  احداث  پدیدۀ   .)329  ،1393 )آیینی،  می شود« 
نبوِد  جمله  از  فراوانی  چالش های  با  آغاز  همان  از  جدید 
واحد،  مدیریتی  سیاست  عدم  قانونی،  و  حقوقی  ضوابط 
نگرِش  دلیل  به  سازمان ها  بین  همکاری  و  عدم هماهنگی 
اجرای چنین  برای  اعتباری  و  مالی  منابع  نقصان  و  بخشی 
 ،1387 رجبی،  و  )زیویار  است  بوده  روبه رو  بزرگی  طرح 
53(. در حال حاضر، در مورد موفقیت یا عدم موفقیت این 

مسئوالن  سو  یک  از  دارد.  وجود  متفاوتی  اظهارات  برنامه 
خصوصًا  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  یعنی  امر  این  متولیان  و 
برنامه  این  موفقیت  بر  جدید  شهرهای  عمران  شرکت 
را  سیاست  این  توسعۀ  و  ادامه  قصد  و  می کنند  پافشاری 
دارند و از سوی دیگر منتقدان و متخصصان در گرایش های 
مختلف به خصوص برنامه ریزی شهری در مورد عدم کارایی 
 و عدم موفقیت این سیاست نظریات متفاوتی ارائه داده اند
شهرهای  احداث   .)6  ،1386 جهانشاهلو،  و  )زبردست 
عدم  همچون  جدی  چالش هایی  با  آغاز  همان  از  جدید 
جمعیت پذیری،  اهداف  تحقق  عدم  و  اسکان  به  تمایل 
کسل کننده،  و  نازل  هویت  شهری،  زندگی  نازل  کیفیت 
ارتباط  و  گران  نقل  و  حمل  و  ضعیف  اجتماعی  تعامالت 
قانون  نبود  قبیل  از  فراوانی  مشکالت  و  شهر  مادر  با  کند 
بوده  روبه رو  مربوط  سازمان های  هماهنگ نبودن  و  مناسب 
آسیب شناسی  هم  برخی   .)1393 زیویار،  و  )هراتی  است 
احداث شهرهای جدید را به طور عمده در دو محور رویکرد 
اجتماع محور و کاستی های کارشناسانه و فنی به ویژه با تأکید 
بر مؤلفه هایی همچون فاصله از شهر مرکزی، رویکرد نظری 
از واقعیات اجتماعی  هدایت کنندۀ اقدامات، میزان تبعیت 
متغیرهای  وضعیت  مدیریت،  و  برنامه ریزی  فضای  بر  حاکم 
کالن اقتصادی، میزان تأمین خدمات و زیرساخت، و نحوه 
 و میزان رعایت مکان گزینی صحیح قابل بررسی دانسته اند
با  مجموع  در   .)44  ،1395 بحیرایی،  و  توکلی  )سرور، 
مشکالت  و  مسائل  برخی  جدید،  شهرهای  احداث  شروع 
این شهرها آشکار و انتقادات و پیشنهادهای اصالحی بیان 
زمانی،  )حاتمی نژاد،  دارد  ادامه  همچنان  امروز  تا  که  شد 
به  ادامه  در  مشکالت  این   .)1392 قضایی،  و  حاجی نژاد 
مدیریت  شد.  تبدیل  جدید  شهرهای  برای  چالش هایی 
شهری در این شهرها با چالش های بسیار جدی و گسترده 
مدیریتی  نظام  »یک  از  برخورداری  بدون  و  است  مواجه 
باشد  اثربخش  و  کارامد  نمی تواند  هدفمند«  و  منسجم 
جاجرمی،  ایمانی  نوذرپور،  ایازی،  صالحی،  )کاظمیان، 
از  جدای  زیرا   ،)1392 عبداللهی،  و  رضوانی  سعیدی 
باید  و  است  چندکنش گر  و  چندبخشی  که  خود  ماهیت 
و  مشارکت  محیط  زیست،  شهر،  اقتصادی  بنیان های  به 
عدالت میان شهروندان توجه کند )وان دیک، 1393(، باید 
ساماندهی  به هم پیوسته  سیستم  یک  عنوان  به  نیز  را  شهر 
بررسی  نظام،  این  تبیین  برای   .)1388 )چهارراهی،  کند 
تعیین میزان  و  چالش های مدیریت شهری شهرهای جدید 
مدل  یک  قالب  در  آنها  تأثر  و  تأثیر  سوی  و  سمت  و  اهمیت 
تحقیق  این  هدف  اساس،  این  بر  است.  ضروری  ارزیابانه 
جدید  شهرهای  مدیریت  چالش های  ارزیابانۀ  مدل  ترسیم 

است. ساختاری-تفسیری  مدل سازی  رویکرد  مبنای  بر 
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مبانی نظری
شهر جدید	 

نظریۀ رسمی ایجاد شهرهای جدید اقماری را اولین بار لئوناردو 
داوینچی برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت و رفع مشکالت شهری 
میالن پیشنهاد کرده بود )مزینی، 1373، 260(. شهرهای جدید 
بر بستر نظریه های متعددی از جمله آرمان گرایی، طبیعت گرایی، 
شهرک های  و  باغ شهرها  نظریۀ  به خصوص  و  فلسفه گرایی 
اقماری در حدود یک قرن و اندی پیش شکل گرفته و چنین 
 شهرهایی در اقصی نقاط کشورهای جهان احداث شده است
)زیاری، 1394(. شهر جدید به شهرهایی کامل از لحاظ امکانات 
اطالق می شود که اولین بار در انگلستان پس از سال 1946 ساخته 
و تکمیل شدند (Hornby, 2004). در واقع انگلستان آغازکننده 
و پیشرو برنامه ریزی و اجرای شهرهای جدید در قرن حاضر بوده 
که از نظریات و اندیشه های پاتریک گدس و هاوارد بهره جسته 
است )ارجمندنیا، 1378، 43(. ایجاد شهرهای جدید در دنیای 
جدید از قرن هفدهم به بعد عملی شد. الگوی شهرهای جدید 
پایه و اساسی برای سازمان دهی و پاالیش شهرهای  به عنوان 
مختلف  مدل های  در  شهرها  این  است.  شده  انتخاب  بزرگ 
در  سیاسی  و  اداری  پایدار،  بازسازی شده،  مستقل،  اقماری، 
 اروپا، آمریکا، استرالیا، آسیا و آفریقا برنامه ریزی و ساخته شده اند
)بوربور اژدری و بوربور اژدری، 1395(. اما امروزه مفهوم شهرهای 
سلیمانی،  )مشکینی،  است  متفاوت  به کلی  گذشته  با  جدید 
عزیزی، زارعی و زارع پیشه، 1392(. ایدۀ شهر جدید همواره با 
سه رویکرد مورد توجه بوده است: 1( رویکرد ایده آلیستی در قالب 
مدینۀ فاضله؛ 2( رویکرد حل مشکالت برای معضالت شهرهای 
در   .)1384 )داستان،  منطقه ای  توسعۀ  رویکرد   )3 موجود؛ 
قالب یک تعبیر کلی می توان به دو نوع شهر جدید اشاره کرد: 
1( شهرهای جدید ارگانیک یا خودانگیخته؛ 2( شهرهای جدید 
شهر   .)1387 )سعیدیان،  ساخته شده  یا  اندیشیده  پیش  از 
جدید، عنصر نوظهوری که به خصوص در سال های اولیۀ پس از 
جنگ جهانی دوم برای پاسخگویی به نیازهای فوری مسکن و 
بازسازی شهری شکل می گیرد و با مددگرفتن از نهضت نوگرایی 
را مطرح  از شهر  آن، مفهومی جدید  از  ناشی  نوپردازی های  و 
می کند که با مفهوم کهن شهری در تقابل قرار می گیرد )حبیبی، 
نوشهرهای  احداث  اصلی  مبانی  زیربنای  واقع  در   .)1384
خصوصیت   )1 دانست:  عامل  دو  می توان  را  معاصر  دوران 
اعتالی  و  حضور   )2 اروپا؛  در  جنگ  از  پس  بازسازی  دوران 
 معماری مدرن در سازمان دهی فیزیکی شهر و ایجاد نوشهرها

)جواد شهیدی، 1377(. 
شهر جدید در ایران	 

یعنی  ایران  همسایگی  در  جدید  شهرهای  تجربۀ  اولین 
بین النهرین صورت گرفته است )پیران، 1385، 113(. در ایران 
به سایر  به موضوع شهرهای جدید نگاه متفاوتی نسبت  نگاه 

کشورهاست و کارایی و عملکرد این شهرها نیز در ایران با اهداف 
واقعی ایجاد شهرهای جدید در جهان متفاوت است. به عبارت 
دیگر به نظر می رسد در ایران احداث شهرهای جدید با توجه به 
ضرورت ها و نیازهای ملی و منطقه ای از یک طرف و آمادگی های 
فرهنگی- اجتماعی از طرف دیگر صورت نگرفته است، در حالی 
که در بسیاری از کشورهای پیشرو در امر شهرسازی و برنامه ریزی 
سطح  در  هم  و  ملی  سطح  در  هم  زمینه هایی،  چنین  شهری 
منطقه ای، لحاظ شده و احداث شهرها با ویژگی های اجتماعی و 
فرهنگی کالن شهرها تطبیق داده شده است )حسین زاده دلیر، 
پورمحمدی و سیدفاطمی، 1390(. در نیمه اول دهۀ شصت 
شمسی، وزارت راه و شهرسازی سه راهبرد مهم را در دستور کار 
خود قرار داد: توانمندسازی بافت درون شهرها، با هدف جذب 
متناسب جمعیت و جلوگیری از روند تخلیۀ بافت های قدیمی؛ 
آماده سازی پیرامون شهرها، ضمن حفاظت اراضی کشاورزی 
جدید شهرهای  ایجاد  باالخره  و  زیست محیطی؛  منابع   و 
بعد  در  گرفته شده  تصمیمات  مهم ترین  از   .)1385 )میریان، 
کشور  شهری  توسعۀ  برنامه ریزی  عرصۀ  در  و  کالبدی-فضایی 
در دهۀ شصت، مکان یابی، تصویب و احداث شهرهای جدید 
استان ها  مراکز  شهرهای  یا  بزرگ  شهرهای  برخی  پیرامون  در 
تصمیم گیری  یک  عنوان  به  می توان  آن  از  که  است  بوده 
زیِر  به  و  اشغال  باعث  هم  تصمیم  این  زیرا  نمود.  یاد  جسورانه 
و  شده  کشور  اراضی  از  توجهی  قابل  مساحت  بردن  ساخت 
هم سرمایه گذاری های کالنی را به خود اختصاص داده است. 
از  قبل  و  دهۀ 60  از  قبل  به  اقدامات  این گونه  سابقۀ  هرچند 
وقوع انقالب اسالمی برمی گردد که در آن زمان در کشور تعداد 
محدودی شهر نوبنیاد احداث شد، اما مسلمًا فلسفۀ وجودی و 
علت غایی احداث آن شهرها با شهرهای جدیداالحداث بعد از 
انقالب اسالمی تفاوت اساسی دارد. به عبارتی روشن تر، شهرهای 
جدید احداث شده در قبل از انقالب عمدتًا از کارکردهای صنعتی 
و مرکزیت اداری-سیاسی استانی برخوردار بوده اند، در صورتی 
که از دالیل و اهداف اصلی ایجاد شهرهای جدید پس از انقالب 
اشباع شده  و  بزرگ  شهرهای  جمعیتی  سرریز  جذب  می توان 
بیشتر  که  برد  نام  استانی  مادرشهرهای  به ویژه  جمعیت،  از 
کشور،  جمعیت  حجم  اغراق آمیز  بعضًا  برآوردهای  تأثیر  تحت 
است بوده  دهۀ 60  اوایل  جمعیتی  باالی  رشد  نرخ  بر   مبتنی 
)حیدری، 1393(. احداث شهرهای جدید از گزینه های مقابله 
با مشکالت شهرنشینی شتابان است که در پی روند روبه رشد 
افزایش جمعیت شهرنشین همواره مورد توجه برنامه ریزان شهری 
بوده است )حجتی و نعمتی مهر، 1396(. شهرهای جدید معمواًل 
فعالیت های  سطح  و  نوع  جمعیت،  فاصله،  وسعت،  براساس 
اقتصادی به سه الگوی اصلی طبقه بندی می شوند: 1( شهرهای 
جدید مستقل؛ 2( شهرهای جدید اقماری؛ 3( شهرهای جدید 
پیوسته )رفیعیان و محمودی، 1393(. طبقه بندی دیگری نیز 
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وجود دارد که براساس آن می توان شهرهای جدید را از لحاظ 
نقش و کارکرد آنها به سه دستۀ کلی تقسیم کرد: 1( شهرهای 
 )3 خوابگاهی؛  و  اقماری  شهرهای   )2 سازمانی-صنعتی؛ 
شهرهای جدید با هویت مستقل )قرخلو و عابدینی، 1388(. از 
منظر گونه شناسی و طبقه بندی شهرهای جدید، اکثر شهرهای 
نفوذ  حوزۀ  درون  که  هستند  اقماری  شهرهایی  ایران  جدید 
خود قرار می گیرند و ارتباطات محکمی با آن برقرار می سازند، 
طلب  آنجا  را  خود  نیاز  مورد  تخصصی  خدمات  که  طوری   به 
بزرگ،  شهرهای  فعالیت های  و  جمعیتی  بار  کاهش  می کنند. 
از جمله نقش های عملکردی عمدۀ شهرهای جدید اقماری به 

شمار می رود )طالچیان، 1383، 18(. 
مدیریت شهری شهرهای جدید	 

الف(  از:  است  عبارت  شهری  مدیریت  وظایف  عام  طور  به 
زیرساخت های  و  مدیریت زمین شهری؛ ب( مدیریت خدمات 
رشد  ارتقاء  ت(  شهری؛  زیست  محیط  مدیریت  پ(  شهری؛ 
اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم )کاهش فقر شهری(؛ ث( 
شهری  مدیریت   .)1392 )سیاف زاده،  استراتژیک  برنامه ریزی 
در شهرهای امروزی نقشی اساسی در پایداری و توسعه یافتگی 
مستلزم  شهری  مدیریت  مثبت  اثرگذاری  دارد.  شهری  زندگی 
فراهم کردن شرایطی است که مهم ترین آنها را می توان داشتن 
اختیار و مسئولیت، توانایی تأمین منابع مالی پایدار و مشارکت 
عمومی دانست )سعیدی  رضوانی، عبداللهی، ایازی، نوذرپور، 
ایمانی جاجرمی، کاظمیان و صالحی، 1392(. نظام مدیریت 
شهر جدید باید از ابتدای برنامه ریزی و ساختمانی شهر طرح و 
ایجاد شود تا بتواند به موقع با مسائل ساخت و ساز و ادارۀ شهر 
روبه رو شود؛ اما در بیشتر موارد این بخش نادیده گرفته می شود 
 و معمواًل موضوع مدیریت پس از بروز مشکالت مطرح می شود
بین المللی  همایش  بیانیۀ  در   .)166  ،1394 )زیاری، 
»شهرهای  است:  آمده  چنین  سال1383  در  جدید  شهرهای 
و  است  شهری  یکپارچۀ  مدیریت  اعمال  برای  بستری  جدید 
جدید  شهرهای  در  توسعه’  ‘مدیریت  چندگانگی  از  است  الزم 
اجتناب شود )شرکت عمران شهرهای جدید، 1385(. احداث 
فراوانی  مشکالت  و  چالش ها  با  آغاز  همان  از  جدید  شهرهای 
سازمان های  هماهنگ نبودن  و  مناسب  قانون  نبود  قبیل  از 
به  نیاز   .)7 زیویار، 1391،  و  )هراتی  است  بوده  روبه رو  مربوط 
جدید شهرهای  توسعۀ  در  قوی  حکمرانی  ساختار  یک   ایجاد 
سازمان  که  است  ضروری   ،(Zamani & Arefi, 2013)
سازمان دهی  و  تعریف  مجددًا  جدید  شهرهای  مدیریت  و 
به  )تابعه(  شهرها  عمران  شرکت های  که  نحوی  به  شود 
ستاد  عنوان  به  مادر  شرکت  و  مجری  صرفًا  شرکت هایی 
شوند.  تبدیل  کنترل  و  طراحی  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری، 
کنترل  تحت  کاماًل  باید  شهرها  در  اجرایی  عملیات  همچنین 
باشد فوق  فرابخشی  نهاد  نهایت  در  و  مادر  شرکت  نظارت   و 

در  اسالمی، 1380، 16(.  شورای  مجلس  پژوهش های  )مرکز 
چالش های  ابعاد  شناخت  خصوص  در  برنامه ریزی  مجموع 
در  اقدامی  می تواند  جدید  شهرهای  شهری  مدیریت  نظام 
جهت دستیابی به کارامدی و اثربخشی مدیریت شهری در این 
شهرها جدای از ماهیت چندبخشی آنها باشد. رفع و یا کاهش 
هریک از این چالش ها راهکار و راه حل ویژۀ خود را می طلبد؛ 
باشد  هدف  جدید  شهر  ویژگی های  بر  مبتنی  که  حلی   راه 

)آیینی، ذبیحی و سعیده زرآبادی، 1397(.

پیشینۀ  تحقیق
در بررسی ها و جستجوهایی که در پایگاه های منابع اطالعات 
تحقیق شناسایی شد  علمی داخلی صورت گرفت، فقط یک 
که مدیریت شهری در شهرهای جدید ایرانی و چالش های آن 
را بررسی کرده بود؛ و در منابع اطالعات علمی خارجی هم، به 
طور مشخص، یک مورد تحقیق با عنوان »شهرهای جدید ایرانی 
و مسئله مدیریت شهری آنها« در این خصوص شناسایی شد که 
نتایج این دو تحقیق بررسی گردید. همچنین هیچ پژوهشی در 
حوزۀ برنامه ریزی شهری، منطقه و شهرسازی با مدل و رویکرد
ISM، به دست نیامد. در انتخاب و بررسی پیشینۀ تحقیق برخی 
مدیریت شهری  نظام  با مسائل  مرتبط بودن  مالک ها همچون 
شهرهای جدید ایران و بررسی مشکالت شهرهای جدید ایرانی 

مدنظر بودند. 
و  ایران  عنوان »شهرهای جدید  با  مقاله ای  در  عارفی  و  زمانی 
مسائل مربوط به مدیریت شهری« به بررسی انتقادی بازیگران 
و عوامل تأثیرگذار در این حوزه پرداخته اند. بخش نخست این 
تحقیق، بر چارچوب برنامه ریزی شهرهای جدید ایران، و بخش 
دوم، بر سطوح ملی و منطقه ای برنامه ریزی شهری در ایران و 
تأکید بر فرایند برنامه ریزی و عوامل اجرایی متمرکز است؛ در 
چهارم  بخش  و  شده  تمرکز  اصلی  برنامه ریزی  بر  سوم  بخش 
توسعۀ شهری در  فرایند  بهبود  برای  پیشنهاد هایی  دربردارندۀ 
ایران است. براساس یافته های این تحقیق، از جمله چالش های 
تقسیم مسئولیت در توسعۀ شهرهای جدید ایران، می توان به 
به  نیاز  عدم  هماهنگی بین بخشی و فقدان درون داد عمومی، 
و  ایران  توسعۀ شهرهای جدید  در  قدرتمند  ساختار حکمرانی 
نیاز به هماهنگی، تشریک مساعی و همکاری میان سازمان های 
دولتی از مهم ترین مسائل مدیریت شهری شهرهای جدید در 

.(Zamani & Arefi, 2013) ایران اشاره کرد
»بررسی  عنوان  با  تحقیقی  در   )1397( همکاران  و  آیینی 
چالش های نظام مدیریت شهری در شهرهای جدید ایران« به 
شناسایی چالش های این نظام پرداخته اند. از یافته های مهم این 
پژوهش دسته بندی این چالش هاست که عبارت است از: نهادی-
سیاست گذاری؛  و  برنامه ریزی  خدمات؛  و  تسهیالت  اداری؛ 
معماری؛  و  شهرسازی  اجتماعی-فرهنگی؛  زیست محیطی؛ 
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تأمین مالی و بودجه؛ و قانونی و حقوقی. نتایج این تحقیق بیانگر 
وجود ضعف های اساسی در نظام سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و  زیست محیطی  اجتماعی-فرهنگی،  اقتصادی،  بنیان های  و 
حتی کالبدی شهرهای جدید در ایران است. در این تحقیق، 
توسعه  کّمی  ابعاد  بر  بیشتر  ایران  در  جدید  شهرهای  توسعۀ 
متمرکز بوده، و کیفیات کالبدی، اجتماعی و محیط زیستی آن 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ تا جایی که سرعت این توسعۀ 
عمدتًا کّمی، بر برنامه ریزی های بخشی هم پیشی گرفته است؛ 
در حالی که فلسفۀ شهرهای جدید ایجاد زمینه ای بود فارغ از 
مشکالت و چالش هایی که کالن شهرها با آنها دست به گریبان 
هستند. همین امر موجب شده نظام مدیریت شهری شهرهای 
مدیریت  تا  باشد  شهر  ساخت  مدیریت  عهده دار  بیشتر  جدید 
شهری. فقدان الگوی مطلوب در نظام مدیریت شهری شهرهای 
از  نیز یکی دیگر  از حیات  با گذشت چندین دهه  ایران  جدید 
نکات مهمی است که در این تحقیق بررسی شده است. در این 
تحقیق چند راهکار کلی در جهت برنامه ریزی و حل چالش های 
شناسایی شده ارائه شده که عبارت است از: 1( ضرورت تبیین 
 )2 ایران؛  جدید  شهرهای  در  منسجم  شهری  مدیریت  نظام 
ضرورت تبیین دقیق کنشگران، ذی نفعان و ذی نفوذان شهرهای 
در  یکپارچه  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی  ضرورت   )3 جدید؛ 
ساخت و مدیریت شهرهای جدید؛ 4( ضرورت تحقق مدیریت 

منسجم و پاسخگو در شهرهای جدید.
»برنامه ریزی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1395( همکاران  و  سرور 
در  برنامه ریزی  ساختار  بررسی  به  جدید«  شهرهای  مدیریت  و 
تجارب داخلی و خارجی پرداخته است. بخشی از این پژوهش 
به آسیب شناسی شهرهای جدید پرداخته و از یافته های مهم آن 
می توان به این موارد اشاره کرد: ضعیف بودن عکس العمل های 
نگهداری؛  و  حفظ  بهره برداری،  شیوه های  مورد  در  عمومی 
عدم تعریف نقش و عملکرد در نظام سلسله مراتب شهری برای 
شهرهای جدید در اسناد توسعۀ شهری؛ عدم تناسب خدمات 
شهری و اجتماعی شهرهای جدید با حجم جمعیت و تقاضای 
ورود؛ عدم هماهنگی و همخوانی دیدگاه مردم با دولت و طراحان 

شهرهای جدید در خصوص ساماندهی آن.
عنوان  با  چاپ شده ای  مصاحبۀ  در   )1389( جاللی 
جدید«  شهرهای  در  بهره برداری  مدیریت  و  »شهرداری ها 
مدیریت  بررسی  به  صاحب نظر  یک  با  گفتگویی  قالب  در 
شهرداری ها،  نقش  بر  تأکید  با  جدید،  شهرهای  شهری 
قالب  در  پژوهش  این  یافته های  برخی  است.  پرداخته 
پیشنهاد ها عبارت است از: الف( تأکید بیشتر بر هماهنگی 
تأمین  در  دستگاه ها  و  نهادها  سایر  مساعدت  و  میان بخشی 
دولت  ویژۀ  حمایت  ب(  زیرساخت ها؛  مطلوب تر  و  سریع تر 
مردم  از شهرداری های شهرهای جدید؛ پ( جلب مشارکت 
کارمندان  و  شهردار  )انتخاب  جدید  شهرهای  در  ساکن 

اجرای  به  شهرداری  بیشتر  تأکید  ت(  سکنه(؛  میان  از 
راستای  )در  فرهنگی  و  اجتماعی  برنامه های  و  فعالیت ها 
شهردار  عضویت  ج(  شهر(؛  اجتماعی  هم بستگی  تقویت 
شهرداری  مدیران  الزام  چ(  عمران؛  شرکت  هیئت مدیرۀ  در 
و اعضای شورای شهر به سکونت در شهر جدید؛ خ( فراهم 

کردن زمینه های جذب فعالیت های اقتصادی.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی )1380( در پژوهشی 
ناکامی و پیشنهاد  با عنوان »شهرهای جدید: سنجش دالیل 
بنیادی  مشکالت  و  موانع  بررسی  به  آینده«  برای  راهکارهایی 
پژوهش  این  یافته های  اهم  است.  پرداخته  جدید  شهرهای 
عبارت است از: الف( فقدان قانون، آیین نامه و ضوابط جامع و 
فراگیر برای شهرهای جدید، علی رغم حساسیت و اهمیت آن، 
و عدم شمول بسیاری از قوانین شهرهای موجود به شهرهای 
جدید؛ ب( فقدان حمایت ها و پشتوانه های اداری-مدیریتی و 
سیاسی-اجرایی کافی در سطوح کالن و میانی مدیریت کشور و 
عدم تعریف مشخص در نظام تقسیمات اداری-سیاسی کشور؛ 
ج( نگاه مقطعی و موردی و ابزاری به شهرهای جدید به جای 
تلقی آن به عنوان بخشی از سیاست اسکان و شهرنشینی در 
د(  آن ها؛  عملکرد  و  نقش  از  مشخص  تعریف  قالب  در  کشور 
فقدان محمل های مالی-اعتباری مشخص برای ایجاد یا توسعۀ 
شهر جدید و موکول کردن آن به فروش زمین و دریافت بهای 
شهر  نسبی  مزیت  کاهش  نتیجه  در  و  متقاضیان  از  تمام شده 
جدید نسبت به اراضی حاشیۀ کالن شهرها و شهرهای میانی 
و فروش گستردۀ زمین در شهرهای جدید در مراحل اولیه و در 
نتیجه کاهش سازوکارهای اجرایی و کنترلی؛ ه( عدم همکاری 
و هماهنگی بین بخشی و میان دستگاهی در ایجاد و مدیریت 
شهر جدید و انحصار یا تصدی آن توسط وزارت راه و شهرسازی 
و در نتیجه افزایش هزینۀ تأمین خدمات زیربنایی و عدم تعهد 
دستگاه های ذی ربط نسبت به تأمین آن؛ و( ضعف بنیادی بدنۀ 
سازمانی و مدیریتی شهرهای جدید و مشکالت جدی سطوح 
مدیریت میانی و باالی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه ها 
مدیریت  جهت  الزام آور  و  کافی  مستمر،  نظارت های  فقدان  و 
شرکت عمران شهر جدید؛ ز( ناهماهنگی شدید در سیاست های 
داخلی وزارت راه و شهرسازی در توسعۀ شهری جدید، بازسازی 
بافت قدیم و حاشیه ای و ایجاد شهرهای جدید و عدم تطابق 
سیاست های تأمین زمین و مسکن با شهرسازی و برنامه ریزی 
و  دستگاه ها  برخی  خودسری  و  ناهماهنگی  ح(  منطقه ای؛ 
در  پراکنده  شهرک های  و  جدید  شهر  ایجاد  در  وزارتخانه ها 
حومۀ کالن شهرها یا حوزه های فعالیتی مرتبط و عدم تبعیت 
از طرح های کالن کالبدی ملی و منطقه ای؛ ط( فقدان رابطۀ 
متقابل بین طرح ها و برنامه های کالن ملی و منطقه ای با نظام 
نهادهای  سازمان ها،  جدید  کارکردهای  و  بخشی  برنامه ریزی 
انگیزه های  و  سازوکار  تعریف  فقدان  ی(  منطقه ای؛  و  ملی 
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الزم جهت درگیرشدن بخش خصوصی و مردم در امر ایجاد یا 
نگهداری شهرهای جدید.

»ارزیابی  عنوان  با  تحقیقی  در   )1390( امینی  و  ایراندوست 
چالش های مدیریت شهرهای کوچک از دید گروه های ذی نفوذ« 
به شناسایی و تحلیل مشکالت فراروی این شهرها پرداخته اند. 
براساس نتایج این تحقیق، عمده ترین مسئله بر سر راه مدیریت 
شهری در شهرهای کوچک، مسائل مالی و کمبود منابع مالی 
عدم  همچون  مشکالتی  با  ضعف  این  البته  که  است،  پایدار 
از فرصت های موجود  انتخاب صحیح مدیران و عدم استفاده 
این  می شود؛  تشدید  اقتصادی(  و  مدیریتی  ضعف  دلیل  )به 
بررسی نشان می دهد که تأمین مالی و درآمد پایدار برای شهر 
و استفاده از تجربه های بخش خصوصی، از نیازهای ضروری 
این  هم زمان  است.  کوچک  شهرهای  در  شهری  مدیریت 
شهرها باید به رفع مشکالتی در عرصۀ نیروی انسانی، فنی و 
ظرفیت سازی در حوزه های مختلف توجه جدی نشان دهند. 
مالی خود عامل اصلی در دامن زدن  منابع  اگرچه محدودیت 
به سایر مشکالت، همچون کاستی زیرساخت ها و ظرفیت های 
انسانی و فنی است، مقایسۀ شهرهای مختلف نشان می دهد 
که مدیریت شهری و نوآوری مدیران شهری به عنوان یک عامل 
تعیین کننده، نقش اساسی در کاهش مشکالت مالی و مادی 
دارای  کوچک  شهرهای  همچنین  دارد.  کوچک  شهرهای 
و فرهنگی خاص هستند که  و ویژگی های اجتماعی  وضعیت 
برای این شهرها ممکن است به فرصت هایی مانند بهره گیری 
از سرمایۀ اجتماعی موجود و تهدیدهایی مانند نادیده گرفتن 

قوانین و مقررات موجود بینجامد.
عنوان  با  تحقیقی  در   )1392( همکاران  و  حاتمی نژاد 
دالیل  بررسی  به  ایران«  در  جدید  شهرهای  »آسیب شناسی 
براساس  پرداخته اند.  ایران  در  جدید  شهرهای  موفقیت  عدم 
نتایج این تحقیق، با توجه به مقطعی  بودن افزایش شدید نرخ 
روستا-شهری  گستردۀ  مهاجرت های  و  کشور  جمعیت  رشد 
کوتاه مدت  توسعۀ  ظرفیت  پایین بودن  و  جهشی  صورت  به 
-1365 سال های  طی  جمعیت  رشد  نرخ  به  نسبت  شهر 
پیرامون  در  جدید  شهرهای  ایجاد  برای  ضرورتی   ،1335
وجود  با  است.  نداشته  وجود  کشور  مادرشهرهای  اکثر 
جذب  در  شهرها  این  موفقیت  عدم  دالیل  عمده ترین  این، 
صنایع  انتقال  برای  جامع  برنامه ای  نبود  می توان  را  جمعیت 
آنها،  خوابگاهی شدن  و  جدید  شهرهای  به  مادرشهرها  از 
و  مادرشهرها  میان  کارامد  نقل عمومی  و  نبود سیستم حمل 
گروه بندی  و  تعداد  پیش بینی  در  قطعیت  عدم  جدید،  شهر 
شهرهای  خانوارهای  درآمد  و  اقتصاد  وضعیت  جمعیت، 
نهادهای  و  دولت  حمایت  عدم  مکان یابی،  در  ضعف  جدید، 
ذی ربط، کندتربودن روند افزایشی قیمت اراضی در شهرهای 
جدید نسبت به مادرشهرها، باالتربودن سود حاصل از ساخت 

واحدهای مسکونی در مادرشهرها نسبت به شهرهای جدید، 
رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم در مقاطعی از دورۀ زمانی 
1368 تا 1392 و نگرش صرفًا کالبدی در تهیۀ برنامه ها و عدم 

توجه به خواست و نیاز مردم توسط برنامه ریزان دانست.

سؤال های تحقیق
1. با توجه به چالش های نظام مدیریت شهرهای جدید، هر کدام 

از آنها از نظر میزان محرک بودن در چه سطحی قرار دارند؟
2. عوامل محرک چالش ها چه ارتباطی با عوامل وابسته دارند؟

3. مدل نهایی ای که ساختار روابط چالش های مدیریت شهرهای 
جدید را نشان می دهد کدام است؟

4. هر کدام از عامل ها در کدام خوشه از عوامل مستقل، وابسته، 
خودمختار و واسط قرار می گیرند؟

روش تحقیق
تعاملی  یادگیری  فرایند  یک  ساختاری-تفسیری1  مدل سازی 
است. سیج2 مدل سازی ساختاری-تفسیری را در سال 1977 
روابط  روش  این  در   .)112  ،1394 )کهن خاکی،  کرد  ارائه 
می شود  داده  نشان  سلسله مراتبی  صورت  به  متغیرها  میان 
تفسیری   .)82  ،1395 محمودیان،  و  هاشمی  )سیدجوادین، 
قضاوت های  که  است  دلیل  این  به  مدل سازی  این  بودن 
گروهی تعیین می کنند که آیا مقوله ها به هم مرتبط هستند یا 
این مدل سازی،  ارتباط چگونه شکل می گیرد؛  این  اینکه  و  نه 
است سیستم  یک  عناصر  میان  ساختاری  روابط   بیانگر 
 Chidambaranathan, Muralidharan & Deshmukh,)

.(2009; Attri, Grover, Dev & Kumar, 2013
عامل ها  بین  غیرمستقیم  و  مستقیم  روابط  مشخص  طور  به 
وضعیت  یک  می تواند  به تنهایی  عوامل  آن  تک تک  از  بیش 
ساختاری-تفسیری  مدل سازی  بنابراین  دهد.  نشان  را 
می سازد فراهم  روش ها  این  جمعی  فهم  زمینۀ  در   بینشی 
یک  ساختاری-تفسیری  مدل سازی   .(Attri et al., 2013)
میان  روابط  مشخص کردن  برای  تثبیت شده  روش شناسی 
نشان  را  موضوع  یا  مسئله  یک  که  است  مشخصی  گویه های 
مدل سازی   .(Jharkharia & Shankar, 2005) می دهند 
ساختاری-تفسیری را می توان در سطوح باالتر انتزاع از قبیل 
همچنین  کرد،  استفاده  نیز  طوالنی مدت  برای  برنامه ریزی 
می توان از آن در پردازش و ساخت جزئیات مرتبط با یک مسئله 
کارکنان،  برای  برنامه ریزی  فرایند،  طراحی  قبیل  از  فعالیت  یا 
تولید،  طراحی  مهندسی،  مسائل  استراتژیک،  برنامه ریزی 
بازمهندسی فرایندها، مسائل فنی پیچیده، تصمیم گیری های 
 مالی، منابع انسانی، تحلیل رقبا و تجارت الکترونیک بهره گرفت

.(Attri et al., 2013)
زیر  شکل  به  مرحله  چند  در  ساختاری-تفسیری  مدل سازی 
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انجام می گیرد:
1( شناسایی عناصری که مرتبط با مسئله یا موضوع هستند. این 
مرحله می تواند با مرور ادبیات نظری و تجربی یا استفاده از هر 

نوع تکنیک حل مسئلۀ گروهی انجام پذیرد؛
2( ایجاد روابط زمینه ای بین عناصر با درنظرداشتن این مسئله 

که کدام جفت از عناصر مورد آزمون قرار خواهند گرفت؛
3( ایجاد ماتریس خودتعاملی ساختاری )SSIM( از عناصر که 
این ماتریس نشان می دهد عناصر یک سیستم به صورت زوجی 

چه روابطی با یکدیگر دارند؛
بررسی  و   SSIM ماتریس  از  دستیابی  ماتریس  تولید   )4
انتقال پذیری ماتریس. انتقال پذیری رابطۀ زمینه ای یک فرض 
عنوان  که  است  ساختاری-تفسیری  مدل سازی  در  اساسی 
می کند اگر عنصر A مرتبط با عنصر B باشد و عنصر B هم با 
 C با  نیز   A لزومًا  صورت  این  در  باشد،  داشته  ارتباط   C عنصر 

ارتباط خواهد داشت؛
5( سطح بندی ماتریس دستیابی به سطوح مختلف؛

6( ترسیم نمودار روابط منشعب از ماتریس دستیابی و حذف 
پیوندهای انتقالی؛

7( مرور مدل ISM برای کشف ناهم سازی های مفهومی و ایجاد 
 Attri et al, 2013; Mangla, Madaan, Sarma &) تغییرات الزم
 .(Gupta, 2014; Raut, Priyadarshinee, Gardas & Jha, 2018

یافته های تحقیق
ماتریس خودتعاملی ساختاری	 

از  مختلف،  خبرگان  نظرات  از  محتوایی  روابط  تشکیل  برای 
استفاده  دلفی  و  افکار  بارش  قبیل  از  مختلفی  تکنیک های 

می شود. در تحقیق حاضر با آموزش و ارائۀ توضیحاتی، در یک 
جلسۀ مشترک از خبرگان خواسته شد که براساس روابط بین 
ساختاری- مدل سازی  دستورالعمل  از  استفاده  با  و  متغیرها 
تفسیری نسبت به تکمیل جدول زیر اقدام کنند. نتیجۀ ارزیابی 
آنها که به شکل توافق جمعی بعد از مشورت و تبادل افکار به 
دست آمد در جدول 1 نشان داده شده است. در تشکیل این 
 j و i ماتریس چهار نماد برای نشان دادن رابطه بین پارامترهای

.(Dubey & Ali, 2014) مورد استفاده قرار می گیرد
از نماد V برای نشان دادن اثر i بر j ؛ از نماد A برای نشان دادن 
اثر j بر i؛ از نماد X برای نشان دادن اثر متقابل i و j بر همدیگر 
 و از نماد O برای نشان دادن عدم ارتباط i و j استفاده می شود

)شول و صادقی، 1396، 68(.
ماتریس دستیابی	 

ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی تبدیل 
می شود که به آن ماتریس دستیابی اولیه گفته می شود. در این 
قرار داده  و 1  ارقام 0   O و   V, A, X نمادهای  به جای  ماتریس 

می شود. جایگزینی 0 و 1 از قواعد زیر تبعیت می کند:
1. در صورتی که ورودی )i,j( در ماتریس خودتعاملی ساختاری 
نماد V باشد، ورودی )i,j( در ماتریس دستیابی عدد 1 و ورودی 

)i,j( رقم 0 خواهد بود.
2. در صورتی که ورودی )i,j( در ماتریس خودتعاملی ساختاری 
نماد A باشد، ورودی )i,j( در ماتریس دستیابی عدد 0 و ورودی 

)i,j( رقم 1 خواهد بود.
3. در صورتی که ورودی )i,j( در ماتریس خودتعاملی ساختاری 
نماد X باشد، ورودی )i,j( در ماتریس دستیابی عدد 1 و ورودی 

)i,j( رقم 1 خواهد بود.

جدول 1. ارزیابی خبرگان در مورد روابط میان عامل ها. مأخذ: نگارندگان.

 چالش های مدیریت شهری در
شهرهای جدید
اداری و نهادی

محورهای اصلی

 اداری و
نهادی

 تسهیالت و
خدمات

 شهرسازی و
معماری

 برنامه ریزی و
 اجتماعی وزیست محیطیسیاست گذاری

 قانونی ومالی و بودجهفرهنگی
حقوقی

لی
اص

ی 
رها

حو
م

VXAXVXAاداری و نهادی

AXXVAAتسهیالت و خدمات

AXXAAشهرسازی و معماری

 برنامه ریزی و
سیاست گذاری

VVVO

OXOزیست محیطی

OXاجتماعی و فرهنگی

Aمالی و بودجه

قانونی و حقوقی
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4. در صورتی که ورودی )i,j( در ماتریس خودتعاملی ساختاری 
نماد O باشد، ورودی )i,j( در ماتریس دستیابی عدد 0 و ورودی 

)i,j( رقم 0 خواهد بود.
با  مرتبط  عوامل  برای  دستیابی  ماتریس  فوق  قواعد  براساس 
شد  تنظیم   2 جدول  در  جدید  شهرهای  چالش های  موضوع 

.(Mangla et al., 2014)
که  است  این  بر  فرض  انتقالی  عوامل  وجود  صورت  در 
هم   B متغیر  و  باشد  داشته  تأثیر   B متغیر  بر   A متغیر  اگر 
 C متغیر  با   A متغیر  بنابراین  باشد،  تأثیرگذار   C متغیر  بر 
این  در   .(Mangla et al., 2014) بود  خواهد  مرتبط  هم 
عامل ها  بین  انتقالی  روابط  وجود  عدم  دلیل  به  تحقیق، 
این  در  است.  يكسال  نهایی  و  اولیه  دستیابی  ماتريس 
داده  نشان  نیز  عامل  هر  وابستگی  و  محرک  قدرت  جدول 
تعداد  با  برابر  خاص  عامل  یک  محرک  قدرت  است.  شده 
هستند،  تأثیرگذار  که  است  عامل(  خود  )شامل  عامل هایی 
خود  )شامل  عامل هایی  کلی  تعداد  وابستگی  که  حالی  در 
نشان  جدول  این  در  هستند.  تأثیرپذیر  که  است  عامل( 
داده شده است که بیشترین قدرت محرک متعلق به عامل 
محرک  قدرت  )با  است  سیاست گذاری«  و  »برنامه ریزی 
و  »قانونی  و  نهادی«  و  »اداری  عوامل  دوم  درجۀ  در  و   )7
قدرت  کمترین  و   )6 محرک  قدرت  )با  دارند  قرار  حقوقی« 
)با  است  فرهنگی«  و  »اجتماعی  عوامل  به  مربوط  محرک 
خدمات«  و  »تسهیالت  عوامل  همچنین   .)3 محرک  قدرت 

)با  دارند  را  وابستگی  بیشترین  معماری«  و  »شهرسازی  و 
متعلق  وابستگی  میزان  کمترین  و   )7 وابستگی  مقدار 
)با  می باشد  سیاست گذاری«  و  »برنامه ریزی  عامل  به 
وابستگی،  و  محرک  قدرت  مبنای  بر   .)2 وابستگی  میزان 
وابسته،  خودمختار،  عامل های  گروه  چهار  به  عامل ها 
1(؛  )تصویر  می شوند  تقسیم  )محرک(  مستقل  و   واسط 

 .(Nandakumar, Jharkharia & Nair, 2014)

سطح بندی متغیرها
از ماتریس دستیابی نهایی مجموعۀ دستیابی و مجموعۀ مقدم 
برای هر عامل به دست آمد. مجموعۀ دستیابی شامل یک عنصر 
و عناصری است که آن عنصر آنها را تحت تأثیر قرار می دهد و 
که  است  عناصری  دیگر  و  عنصر  خود  شامل  مقدم  مجموعۀ 
مشترک  عناصر  سپس  می دهند.  قرار  تأثیر  تحت  را  عنصر  آن 
عنصری  می شود.  مشخص  مجموعه ها  از  کدام  هر  داخل  در 
در  است،  یکسان  آن  اشتراکات  و  دستیابی  مجموعه های  که 
سلسله مراتب مدل سازی ساختاری-تفسیری در سطح اول قرار 
ساختاری- مدل سازی  سلسله مراتب  در  اول  عنصر  می گیرد. 
با  نیست.  تأثیرگذار  خود  باالی  در  عنصری  هیچ  بر  تفسیری 
عناصر  دیگر  از  عنصر  این  اول،  سطح  عنصر  مشخص شدن 
جدا می شود. سپس از طریق فرایند مشابهی سطح دیگری از 
تشکیل  در  مشخص شده  سطوح  این  می گیرد.  شکل  عناصر 
 دیاگرام عّلی )تصویر 1( و مدل نهایی به کار گرفته می شوند. از 

جدول 2. ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی. مأخذ: نگارندگان.
 چالش های مدیریت
 شهری در شهرهای

جدید

 قدرتمحورهای اصلی
محرک

 اداری و
نهادی

 تسهیالت و
خدمات

 شهرسازی و
معماری

 برنامه  ریزی و
سیاست گذاری

 زیست
محیطی

 اجتماعی
و فرهنگی

 مالی و
بودجه

 قانونی و
حقوقی

لی
اص

ی 
رها

حو
م

111011106اداری و نهادی
 تسهیالت و

010111004خدمات

 شهرسازی و
111011005معماری

 برنامه  ریزی و
111111107سیاست گذاری

111010105زیست محیطی
 اجتماعی و

001001013فرهنگی

111010105مالی و بودجه
111001116قانونی و حقوقی

6772665241وابستگی



 نشریه علمی باغ نظر، 16 )75(: 33-46/ شهریور 1398

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....

..............................................................................
41 نشریه علمی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

در سطح  »زیست محیطی«  عامل  که  است  جدول 3 مشخص 
سلسله مراتب  اول  سطح  در  عامل  این  بنابراین  دارد.  قرار  اول 
تا  چرخه  این  می گیرد.  قرار  ساختاری-تفسیری  مدل سازی 
زمانی ادامه می یابد که سطح تمامی متغیرها شناخته شود. این 

چرخه ها از جدول 3 تا جدول 8 نشان داده شده است. 
جدول  در  که  همان طور  تحقیق  مدل  اول  سطح  تعیین  برای 
ابتدا مجموعۀ دستیابی و مجموعۀ مقدم  3 نشان داده شده، 
برای همۀ عامل ها محاسبه و سپس اشتراک این دو مجموعه در 
ستون چهارم جدول مشخص شده است. در این جدول عامل یا 
عامل هایی که ستون مجموعۀ دستیابی و اشتراکات آنها همسان 
باشد به عنوان عامل سطح اول شناخته می شوند. همان گونه که 
قباًل نیز اشاره شد، عامل »زیست محیطی« به عنوان سطح اول 

دیاگرام علی در تحقیق حاضر مشخص شد. 
در جدول 4 با حذف عامل سطح اول مجددًا فرایند شناسایی 
عامل  سطح،  این  در  که  یافت  ادامه  دوم  سطح  در  متغیرها 
»اجتماعی و فرهنگی« به عنوان دومین سطح از دیاگرام علی 

مشخص شد. 
فرایند  مجددًا  دوم  و  اول  سطح  عوامل  حذف  با   5 جدول  در 
شناسایی متغیرها در سطح سوم ادامه یافت که در این سطح 
عامل »تسهیالت و خدمات« به عنوان سومین سطح از دیاگرام 

علی مشخص شد. 
در جدول 6 با حذف عوامل سطح اول، دوم و سوم مجددًا فرایند 
شناسایی متغیرها در سطح چهارم ادامه یافت که در این سطح 
عنوان  به  معماری«  و  »شهرسازی  و  نهادی«  و  »اداری  عوامل 

چهارمین سطح از دیاگرام علی مشخص شدند. 
چهارم  و  سوم  دوم،  اول،  سطح  عوامل  حذف  با   7 جدول  در 
مجددًا فرایند شناسایی متغیرها در سطح پنجم ادامه یافت که 
در این سطح عامل »مالی و بودجه« به عنوان پنجمین سطح از 

دیاگرام علی مشخص شد. 
در جدول 8 با حذف عوامل سطح اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم 
مجددًا فرایند شناسایی متغیرها در سطح ششم ادامه یافت که 
در این سطح عوامل »برنامه ریزی و سیاست گذاری« و »قانونی و 
حقوقی« به عنوان ششمین سطح از دیاگرام علی مشخص شدند. 

طبقه بندی عوامل3
خوشه  چهار  در  جدید  شهرهای  چالش های  بخش  این  در 
شامل  اول  خوشۀ   .)1 )تصویر  می شوند  دسته بندی 
عامل های خودمختار است که این عامل ها هم قدرت محرک 
طور  به  عامل ها  این  دارند.  ضعیفی  وابستگی  قدرت  هم  و 
بسیار  سیستم  با  آنها  پیوند  و  هستند  جدا  سیستم  از  نسبی 

جدول 3. تعیین سطح اول متغیرها

جدول 4. تعیین سطح دوم متغیرها. مأخذ: نگارندگان.

سطحاشتراکاتمجموعۀ مقدممجموعۀ دستیابینام عامل

1 و 3 و 17 و 3 و 4 و 7 و 18 و 2 و 3 و 6 و 7اداری و نهادی

2 و 14 و 2 و 3 و 4 و 7 و 28 و 4 و 6تسهیالت و خدمات

1 و 3 و 16 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 1 و 2 و 3 و 6شهرسازی و معماری

2 و 24 و 14 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7برنامه ریزی و سیاست گذاری

32 و 6 و 18 و 2 و 3 و 4 و 6 و 38 و 6 و 8اجتماعی و فرهنگی

1 و 17 و 4 و 7 و 18 و 2 و 3 و 7مالی و بودجه

6 و 68 و 18 و 2 و 3 و 6 و 7 و 8قانونی و حقوقی

سطحاشتراکاتمجموعۀ مقدممجموعۀ دستیابینام عامل

1 و 3 و 5 و 17 و 3 و 4 و 5 و 7 و 18 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7اداری و نهادی

2 و 4 و 15 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 28 و 4 و 5 و 6تسهیالت و خدمات

1 و 3 و 5 و 16 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 18 و 2 و 3 و 5 و 6شهرسازی و معماری

2 و 24 و 14 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7برنامه ریزی و سیاست گذاری

11 و 2 و 3 و 5 و 17 و 2 و 3 و 4 و 5 و 17 و 2 و 3 و 5 و 7زیست محیطی

3 و 6 و 18 و 2 و 3 و 4 و 6 و 38 و 6 و 8اجتماعی و فرهنگی

1 و 5 و 17 و 4 و 5 و 7 و 18 و 2 و 3 و 5 و 7مالی و بودجه

6 و 68 و 18 و 2 و 3 و 6 و 7 و 8قانونی و حقوقی
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ناچیز و ضعیف است. عامل های وابسته خوشۀ دوم را تشکیل 
وابستگی  قدرت  و  پایین  محرک  قدرت  دارای  که  می دهند 
پیونددهنده  عامل های  شامل  سوم  خوشۀ  هستند.  قوی 
است که هم دارای قدرت محرک و هم دارای قدرت وابستگی 
قوی هستند. این عامل ها ثابت نیستند، زیرا هر تغییری در 
آنها اتفاق می افتد بر دیگر متغیرها تأثیر می گذارد و بازخورد 
خوشۀ  بود.  خواهد  لمس  قابل  نیز  آنها  خود  بر  تأثیرات  این 
محرک  قدرت  که  است  مستقل  عامل های  شامل  چهارم 
خوشه بندی  در  دارند.  ضعیفی  وابستگی  قدرت  اما  قوی، 
»برنامه ریزی  عامل  دو  به ترتیب  که  است  واضح  انجام گرفته 
و سیاست گذاری« و »قانونی و حقوقی« به دلیل تأثیرگذاری 
فراوان بر و تأثیرپذیری کم از دیگر عامل ها در خوشۀ چهارم 
عنوان  به  معلولی  و  علت  روابط  منطق  نظر  از  و  دارند  قرار 
دو  مقابل،  در  می روند.  شمار  به  عامل ها  دیگر  اصلی  پایۀ 
به  فرهنگی«  و  »اجتماعی  و  خدمات«  و  »تسهیالت  عامل 

در  عامل ها  دیگر  از  زیاد  تأثیرپذیری  و  کم  تأثیرگذاری  دلیل 
به  معلولی  و  علت  روابط  منطق  در  و  دارند  قرار  دوم  خوشۀ 
عنوان معلول سایر عوامل به شمار می روند. در منطق روابط 
»شهرسازی  نهادی«،  و  »اداری  عامل های  معلولی،  و  علت 
حد  در  بودجه«  و  »مالی  و  »زیست محیطی«  معماری«،  و 
واسط متغیرهای علت و معلول، به عنوان متغیرهای واسط، 
و  آنها هم دارای قدرت محرک  اینکه  به دلیل  واقع می شوند 
هم قدرت وابستگی باالیی هستند. هیچ کدام از عامل های 
تحقیق حاضر خوشۀ اول قرار نمی گیرند و معنای این امر آن 
است که تمامی متغیرها را می توان در زنجیرۀ روابط علت و 

معلولی وارد نمود. 

شکل بندی مدل سازی ساختاری-تفسیری
با کمک جدول 2 مدلی براساس ارزیابی خبرگان از چالش های 
مدیریت شهرهای جدید ترسیم شد که در تصویر 2 نشان داده 

جدول 5. تعیین سطح سوم متغیرها. مأخذ: نگارندگان.

جدول 6. تعیین سطح چهارم متغیرها. مأخذ: نگارندگان.

جدول 7. تعیین سطح پنجم متغیرها. مأخذ: نگارندگان.

سطحاشتراکاتمجموعۀ مقدممجموعۀ دستیابینام عامل

1 و 3 و 17 و 3 و 4 و 7 و 18 و 2 و 3 و 7اداری و نهادی

23 و 4  1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 2 و 4تسهیالت و خدمات

1 و 13 و 3 و 4 و 7 و 8 1 و 2 و 3شهرسازی و معماری

  2 و 24 و 4 1 و 2 و 3 و 4 و 7برنامه ریزی و سیاست گذاری

 1 و 17 و 4 و 7 و 18 و 2 و 3 و 7مالی و بودجه

188 و 2 و 3 و 7 و 8قانونی و حقوقی

سطحاشتراکاتمجموعه مقدممجموعه دستیابینام عامل

14 و 3 و 7 1 و 3 و 4 و 7 و 18 و 3 و 7اداری و نهادی

4 1 و 13 و 3 و 4 و 7 و 8 1 و 3شهرسازی و معماری

144 و 3 و 4 و 7برنامه ریزی و سیاست گذاری

1 و 7 1 و 4 و 7 و 18 و 3 و 7مالی و بودجه

188 و 3 و 7 و 8قانونی و حقوقی

سطحاشتراکاتمجموعه مقدممجموعه دستیابینام عامل

444 و 7برنامه ریزی و سیاست گذاری

475 و 7 و 8  7مالی و بودجه

788 و 8قانونی و حقوقی
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شده است. در ترسیم نمودار ساختاری عوامل انتقالی حذف 
و در نهایت مدل ساختاری-تفسیری ترسیم گردید. تصویر 2 
نشان می دهد که عامل های »سیاست گذاری و برنامه ریزی« و 
»قانونی و حقوقی« در باالترین سطح قرار گرفته اند و مبنای 
ساختاری- مدل  هستند.  ساختاری-تفسیری  مدل  توسعۀ 
تفسیری و سلسله مراتبی ترسیم شده بیانگر روابط عامل هاست 
که از سطح ششم شروع می شود و به سمت سطح اول )عامل 

زیست محیطی( امتداد پیدا می کند. 

نتیجه گیری
امروزه شهرهای جدید با چالش های مدیریتی عمده ای مواجه 
و  چالش ها  این  از  مورد  هشت  حاضر  تحقیق  در  که  هستند 
میزان تأثیرگذاری آنها از نظر اهمیت مورد بررسی قرار گرفت. 
از:  ارزیابی شدند عبارت اند  چالش هایی که در تحقیق حاضر 
و  معماری  خدمات،  و  تسهیالت  زیست محیطی،  چالش های 
شهرسازی، اجتماعی و فرهنگی، اداری و نهادی، مالی و بودجه، 
مدل سازی  سیاست گذاری.  و  برنامه ریزی  قانونی،  و  حقوقی 
ساختاری-تفسیری برای بررسی ارتباط این متغیرها به کار گرفته 
و وابستگی عوامل  برای تعیین قدرت محرک  این رویکرد  شد. 

مذکور استفاده شد. 

تصویر 1. خوشه بندی چالش های مدیریت شهرهای جدید. مأخذ: نگارندگان.

از  کدام  هر  محرک  بودن  میزان  مورد  در  تحقیق  اول  سؤال 
چالش ها طرح شده بود که نتیجۀ تحقیق نشان داد عامل های 
»برنامه ریزی و سیاست گذاری« و »حقوقی و قانونی« بیشترین 
میزان قدرت محرک را دارند و از این نظر مبنایی ترین عامل ها 
و  خدمات«  و  »تسهیالت  عامل های  می شوند.  محسوب 
»اجتماعی و فرهنگی« به دلیل برخورداری از قدرت وابستگی 
باال و قدرت محرک پایین تحت تأثیر سایر عوامل قرار دارند. بقیه 
متغیرها دارای قدرت محرک و وابستگی نسبتًا همسانی هستند.
سؤال دوم تحقیق در مورد ارتباط عوامل محرک با عوامل وابسته 
بود که مدل سازی ساختارِی چالش های مدیریت شهرهای جدید 
این روابط را به شکل سطوحی از تأثیرگذاری نشان می دهد که در 
جداول 4 تا 8 قابل مشاهده هستند. در این سطح بندی عوامل 
» سیاست گذاری و برنامه ریزی« و »حقوقی و قانونی« در باالترین 
سطح و عامل »زیست محیطی« در پایین ترین سطح قرار دارند. 
رابطۀ  مثل  است،  حاکم  یک سویه  روابط  عوامل  از  برخی  بین 
چالش »حقوقی-قانونی« با چالش »مالی و بودجه« و برخی از 
چالش ها رابطه ای دوسویه با یکدیگر دارند، مثل رابطۀ چالش 

»مالی و بودجه« با چالش »نهادی-اداری«.
روابط  ساختار  که  نهایی  مدل  که  بود  این  تحقیق  سوم  سؤال 
کدام  می دهد،  نشان  را  جدید  شهرهای  مدیریت  چالش های 

 

 

 مدیریت شهرهای جدید هایچالش بندیخوشه -9جدول

 قدرت محرک 

         8 

و  ریزیبرنامه       
 گذاریسیاست

 7 

 اداری و  
 نهادی

قانونی و     
 حقوقی

 6 

شهرسازی  
 و معماری

 5      مالی و بودجه محیطیزیست

          

 تسهیالت و 
 خدمات

       4 

اجتماعی و   
 فرهنگی

      3 

         2 

         1 

8 7 6 5  4 3 2 1  

 قدرت وابستگی 

 

 تفسیری-ساختاری سازیمدل بندیشکل

مدیریت شهرهای جدید ترسیم شد که در شکل  هایچالشارزیابی خبرگان از  براساسمدلی  2با کمک جدول 
تفسیری -مدل ساختاری در نهایتو ار ساختاری عوامل انتقالی حذف نشان داده شده است. در ترسیم نمود 1

در « قانونی و حقوقی»و « ریزیبرنامهو  گذاریسیاست» هایعاملکه  دهدمینشان  1 تصویرترسیم گردید. 
تفسیری و -تفسیری هستند. مدل ساختاری-مدل ساختاری ۀمبنای توسع و اندباالترین سطح قرار گرفته

)عامل  و به سمت سطح اول شودمیکه از سطح ششم شروع  ستهاعاملبیانگر روابط  شدهترسیممراتبی سلسله
 . کندمی( امتداد پیدا محیطیزیست

 :4خوشه 

 هایعامل
 مستقل

 )محرک(

 :1خوشه 

 هایعامل
 خودمختار

 

 :3خوشه 

 هایعامل
 واسط

 :2خوشه 

 هایعامل
 وابسته



..............................................................................

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
...

44

محمد آیینی و همکاران.

نشریه علمی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

است. همان گونه که در تصویر 2 مشخص است، مدل نهایی دارای 
پنج سطح است که در پایین ترین سطح چالش »زیست محیطی« 
»زیست محیطی«  چالش  از  باالتر  سطح  در  است.  شده  واقع 
فرهنگی«  و  »اجتماعی  و  خدمات«  و  »تسهیالت  چالش های 
قرار دارند که با آن تعامل دوسویه دارند. در سطح سوم، چالش 
»اداری-نهادی« با تأثیر مستقیم بر چالش »تسهیالت و خدمات« 
»چالش  با  دوسویه  تعامل  با  شهرسازی«  و  »معماری  چالش  و 
اجتماعی و فرهنگی« قرار دارند. در سطح چهارم چالش »مالی و 
بودجه« قرار دارد که در تعامل دوسویه با چالش »نهادی و اداری« 
و دارای اثر مستقیم بر چالش »معماری و شهرسازی« است. در 
و  و »برنامه ریزی  و قانونی«  سطح پنجم، چالش های »حقوقی 
سیاست گذاری« قرار دارند که هر دو دارای اثر مستقیم بر چالش 

مالی و بودجه هستند.  
در  عامل ها  از  کدام  هر  که  بود  این  تحقیق  چهارم  سؤال   
واسط  و  خودمختار  وابسته،  مستقل،  عوامل  از  خوشه  کدام 
عامل های  وابستگی  و  محرک  قدرت  دیاگرام  می گیرند.  قرار 
عوامل  این  جدید  شهرهای  مدیریت  چالش های  برای  اصلی 
را در 4 مقولۀ عامل های خودمختار، وابسته، واسط و محرک 
و  بین عامل های »برنامه ریزی  این  مقوله بندی می کند که در 
سیاست گذاری« و»حقوقی و قانونی« به عنوان عوامل محرک، 
فرهنگی«  و  »اجتماعی  و  خدمات«  و  »تسهیالت  عامل های 
نهادی«،  و  »اداری  عامل های  وابسته،  عوامل  عنوان  به 
»شهرسازی و معماری«، »مالی و بودجه« و »زیست محیطی« 
به عنوان عوامل واسط شناسایی شدند. هیچ کدام از عامل ها 
به عنوان عامل خودمختار شناسایی نشدند و این مسئله نشان 
ساختاری- مدل  شکل گیری  در  عامل ها  تمامی  که  می دهد 
ارتباط  در  متغیرها  دیگر  با  به نوعی  و  داشته  نقش  تفسیری 

بوده اند. وجود برخی از عامل ها به عنوان عوامل واسط نشان 
ساختاری- مدل  هستند.  ناپایدار  عامل ها  این  که  می دهد 

تفسیری به دست آمده بیانگر این نتایج است:
مشکالت  تمامی  که  می کند  تأیید  را  گزاره  این  مدل،  این   )1
مطرح شده  نقدهای  عمدۀ  دیگر  عبارت  به  و  جدید  شهرهای 
در رابطه با این شهرها را می توان در حوزۀ کمبود »تسهیالت و 
خدمات« و هویت نازل و سطح پایین تعلق خاطر ساکنان یعنی 

حوزۀ »اجتماعی و فرهنگی« آنها جستجو کرد.
2( به رغم پیش فرض اولیه، که همۀ مشکالت را متوجه مدیریت 
مدل  می داند،  جدید  شهرهای  شهری  مدیران  یا  شهری 
معماری«،  و  »شهرسازی  نظیر  دیگری  عوامل  به دست آمده، 
»مالی و بودجه« و »زیست محیطی« را نیز در ایجاد این مشکالت 

دخیل می داند.
نشان  ساختاری-تفسیری  مدل  دیاگرام  نقطۀ  پایین ترین   )3
می دهد که علت اصلی یا محرک همۀ این چالش ها را باید در 
حوزۀ »برنامه ریزی و سیاست گذاری« جستجو نمود. به عبارت 
دیگر، همۀ مشکالت به نقطۀ اول شکل گیری و یا تصمیم برای 
یا  هدف  صحیح  تعیین  برمی گردد.  جدید  شهر  یک  ایجاد 
اهداف از احداث شهر جدید و اتخاذ راهبرد مناسب می تواند 
عبارت  به  نماید.  جلوگیری  آتی  چالش های  از  بسیاری  از 
روشن تر، این رویکرد که شهر جدید را به عنوان یک شهر دارای 
نقش مستقل، خودکفا، انسان گرا و ارزش مدار در نظر بگیریم، 
شهری که می تواند بسیاری از ارزش های شهرسازی و معماری 
ایرانی-اسالمی به نمایش بگذارد و در سطح منطقه، استان و 
به  وابسته  را  آن  که  رویکرد  این  با  شود،  بارز  بین الملل  حتی 
کالن شهرها و خوابگاه شاغالن آنها تلقی کنیم بسیار متفاوت 
خواهد بود. خوابگاهی  بودن خود سرآغاز بسیاری از چالش ها 
و مشکالت بعدی شهر جدید است که گریبان گیر مدیریت آن 
خواهد شد. از سوی دیگر عدم تدوین مناسب مبانی »حقوقی 
و قانونی« شهرهای جدید و عدم وضع قانون مناسب زمینه ساز 
بسیاری از چالش ها و مشکالت بعدی شهرهای جدید خواهد 
بود. به عبارت دیگر، قانون ایجاد شهرهای جدید، به رغم آنچه 
مدیریت  در حوزۀ  زیادی  انتظار می رفت، موجب چالش های 
این شهرها، تأمین خدمات و تسهیالت مورد نیاز و نحوۀ تأمین 
بازنگری،  و  است  شده  جدید  شهر  احداث  نیاز  مورد  منابع 
و  ایجاد  در  می تواند  ساختاری  شرایط  این  اصالح  و  بهبود 
پایداری منابع مالی مورد نیاز مدیریت شهرهای جدید، بهبود 
خدمات  ارائۀ  افزایش  معماری،  و  شهرسازی  استانداردهای 
شاخص های  ارتقای  و  شهروندان  به  مناسب  تسهیالت  و 

فرهنگی و اجتماعی و تعلق خاطر آنان نقشی مؤثر ایفا کند. 

تشکر و قدردانی
و  وقت  صرف  با  که  خبرگانی  و  صاحب نظران  از  پژوهشگران 

تصویر 2. مدل ساختاری-تفسیری نهایی. مأخذ: نگارندگان.
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عالقۀ بسیار در انجام این تحقیق همکاری کردند نهایت تشکر و 
سپاسگزاری را می نمایند.
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