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مدیریت شهری و تعارض ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدودة شهرها
(نمونة موردی :شهر اسالمشهر و روستای شاطره)
علی نوری کرمانی - استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی
نغمه محمدپورلیما  -کارشناس ارشد مدیریت امور شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
فرشید عالیزاد میناآباد -کارشناس ارشد طراحی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

پذیرش مقاله1391/09/12 :

تأیید نهایی1392/10/08 :

چکیده
یكی از تأثیرهای شهرگرایی شتابان بر ساختار فضایی و جمعیتی كشور ،رشد فزایندة شهرها و
تبدیل مراكز روستایی به نقاط متصل یا منفصل شهری است كه سبب برهمخوردن تعادل توزیع
فضایی جمعیت میشود .با توجه به ناهمخوانی عوامل متعدد مانند اجتماعی ،اقتصادی ،كالبدی،
مدیریتی و ...در نقاط شهری و روستایی ،الحاق نقاط روستایی به محدودة شهرها ،به ایجاد
مشكلهای عدیده منجر خواهد شد .یكی از مهمترین عوامل ایجاد تعارض ،نبود رویكرد
یكسان مدیریتی در نقاط شهری و روستایی است كه بر سایر عوامل نیز تأثیرگذار است؛
بنابراین ،در مقالة حاضر با موردكاوی الحاق روستای شاطره به محدودة اسالمشهر سعی شده
است تأثیر نبود رویكرد مدیریتی یكسان در نقاط روستایی و شهری و همچنین جایگاه مدیریت
شهری در حل تعارضهای ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدودة شهری بررسی شود .این
پژوهش از نوع كاربردی و به روش توصیفی -تحلیلی است كه با استفاده از مطالعههای اسنادی
و میدانی وسیع و تكمیل  220پرسشنامه از سوی خانوارهای ساكن در اسالمشهر و روستای
شاطره و همچنین اخذ  30پرسشنامه از مسئوالن و كارشناسان سازمانهای ذیربط استان
تهران انجام شده است .نتایج نشان میدهد كه برخالف نبود تفاوت معنادار بین عوامل
مدیریتی اسالمشهر و روستای شاطره ،عوامل كالبدی شهر و روستا تفاوت معناداری دارند و
ناهمگونی رویكرد مدیریت در نقاط شهری و روستایی ،عاملی مؤثر در ایجاد تعارض است .از
سویی دیگر ،مدیریت شهری در حل این تعارضها نقشی اساسی دارد.
كلیدواژهها :الحاق ،روستای شاطره ،عوامل مدیریتی ،مدیریت شهری ،محدودة شهر.

 نویسندة مسئول09125483566 :

E-mail: alinoorikermani@yahoo.com
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مقدمه
براساس پژوهشی که در سال  1976صورت گرفته و در سال 1977از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده است71 ،
کشور از  114کشور درحال توسعه بر این عقیده بودهاند که توزیع فضایی جمعیت آنها غیر قابل قبول است و از اینرو،
برای ایجاد تغییرهای قابل توجه در توزیع فضایی و جابهجایی داخلی جمعیت به اصالحهای اساسی پرداختهاند .بهعبارتی
 24کشور ( 20درصد کشورها) بر این عقیده بودهاند که نحوة توزیع جمعیت در کشورشان تا حدودی غیر قابل قبول و
نیازمند مداخله و سیاستگذاری است (آویتا.)54 :1999 ،
از گذشته تا امروز ،در تمامی تمدنها یا کشورها ،شهرنشینی بارزترین نحوة تكامل جوامع انسانی بهشمار میرود .با
ظهور انقالب صنعتی و گسترش شتابان شهرها بهویژه متروپلها ،جوامع انسانی ساکن در آنها ،با مشكلهای بسیاری
روبهرو شدهاند .یكی از بارزترین این مشكلها ،تمرکزگرایی شدید در یك یا چند شهر و گسیختگی نظام سلسلهمراتبی
شهری در بیشتر کشورهاست (آمیهاش.)51 :2005 ،
افزایش جمعیت شهرها از چهار عامل ایجاد میشود :افزایش طبیعی جمعیت مقیم (تفاضل موالید و مرگومیر)؛ دوم
مهاجرتهایی که از نقاط دیگر ،اعم از شهر و روستا و حتی سایر کشورها به شهرها صورت میگیرد؛ سوم ادغام مناطق
حومه و اقمار شهری به محدودة شهرها و چهارم ،تبدیل نقاط روستایی به شهر در نتیجة رشد شهری و جاذبة جمعیتی
شهرها و درنتیجه ،فرارفتن از ضابطة حداقل جمعیت شهری (امانی .)24 :1380 ،نتایج بررسی دادهها و آمارهای موجود
کشور ،نشاندهندة افزایش سریع جمعیت ساکن در مناطق شهری و درنتیجه ،افزایش میزان شهرنشینی در دهههای اخیر
است (حصاری.)6 :1387 ،
نظیر چنین وضعیتی در مجموعة شهری تهران نیز رخ داده است؛ بهطوریکه براساس نتایج سرشماری رسمی کشور،
تصویر کلی وضعیت جمعیتی این منطقه ،بهصورت زیر است:
 جمعیت شهر تهران در فاصلة سرشماری  ،1385 -1345حدود سهبرابر شده است .حال آنكه جمعیت پیرامون آنششبرابر شده است؛
 تعداد شهرهای استان از حدود شش شهر در سال  ،1345به بیش از  60شهر در سال  1389رسیده است؛ جمعیت فعلی تهران ،حدود  15میلیون نفر است که در  13شهرستان پراکنده شدهاند (استانداری تهران.)1390 ،این آمار و اطالعات ،نشاندهندة رشد شتابان شهرنشینی در استان تهران و تغییر ماهیت روستاها به خوابگاهیشدن و
همچنین تغییر کارکرد از بخش اول اقتصادی به سمت بخش سوم ،یعنی خدمات پیشرفتن است.
الحاق نقاط روستایی بهعلت تفاوت در بعضی از عوامل متعدد نظیر عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی و
مدیریتی ،به ایجاد آسیبهای متعددی در محدودة شهر و نقاط الحاقی منجر خواهد شد که برای کاهش تعارضها نیازمند
توجه بسیار است .برای نمونه ،مناطق جنوبی و جنوب غربی تهران نظیر اسالمشهر ،پاکدشت ،رباط کریم و شهریار در
طول چهل سال اخیر ،از یك روستای چندصدنفری به مراکز شهری بزرگ با معضلهای متعدد کالبدی -اقتصادی و
اجتماعی تبدیل شدهاند (کارگر.)8 -7 :1390 ،
بدینترتیب ،با گسترش فضای شهری و تبدیل آنها به مراکز ناهمگن جمعیتی ،اجتماعی و فرهنگی ،میزان
ناهنجاریهای شهری بهویژه در نواحی حاشیهای افزایش مییابد .محیط اجتماعی و مسكونی ،ساختارهای نامناسب
شغلی ،ناکامی اجتماعی و فقر اقتصادی ،زمینة بروز آسیبهای شهری و رشد بیرویه و لجامگسیختة ناهنجاریها و نیز
گسترش ناامنی اجتماعی شده است؛ بنابراین ،شناسایی ساختارهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بهعنوان عوامل
پدیدآورندة این شرایط و نیز ارائة راهكارهای الزم برای رفع نابرابریهای فضایی و اجتماعی ،از مهمترین مسائل شهری
است (کارگر.)7-6 :1390 ،
بنابراین در این پژوهش ،اسالمشهر با جمعیتی بیش از  300هزار نفر ،بهعنوان یكی از شهرهای مهم استان تهران
بررسی شده است که در روند تهیه و تصویب طرح راهبردی -ساختاری حوزة شهری اسالمشهر -رباطکریم ،نقطة
روستایی شاطره بهصورت منفصل به محدودة اسالمشهر الحاق شده است و جمعیتی که تا چندی پیش روستانشین
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بودهاند و عالوه بر تفاوت در مسائل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،در زمینة مباحث مدیریتی و کالبدی نیز بهصورت
مجزا عمل میکردند -به جمعیت اسالمشهر افزوده شدند .از اینرو ،در راستای بررسی جایگاه مدیریت شهری در ایجاد یا
حل تعارضها به پرسشهای زیر پاسخ دادیم:
 .1آیا بین عوامل مدیریتی در اسالمشهر و روستای شاطره ،تفاوت معناداری وجود دارد؟
 .2آیا نبود مدیریت یكسان در نقاط شهری و روستایی ،سبب ایجاد تعارضهاست؟
 .3آیا مدیریت شهری در حل تعارضهای حاصل از الحاق نقاط روستایی به محدودة شهر نقشی اساسی دارد؟

مبانی نظری
روستا زیستگاه جماعتی از مردم در خارج از محدودة شهرهاست که با مشخصههای جمعیتی معین ،بهعنوان جامعهای
مستقل و دارای هویتهای خاص فرهنگی ،تاریخی ،اقلیمی ،جغرافیایی و اقتصادی با اتكا بر نظامهای رهبری و مدیریت
محلی خود ،عرصة فعالیتهای کشاورزی است .موجودیت روستا از ابتدای مدنیت بشر آغاز شده است ،اما شهر بهصورت
یك واحد هستی کل درنظر گرفته میشود .شناخت بافت کالبدی و شكلبندی ساختمانی ،شناسایی ساختارهای گوناگون
و وضع کارکردهای سیاسی ،فرهنگی ،دینی ،اجتماعی – اقتصادی و مرکزیت شهر با دعوی تمامنگری و با توجه به
سلسلهروابط فضایی ،اجتماعی ،اقتصادی و معنوی بین عناصر و کارکردهای شهری انجام میشود و به نیروهای
شكلدهندة آنها توجه میشود (پاپلی یزدی.)57 -49 :1389 ،
جدول  1خالصهای سودمند از تفاوتهای میان شهر و روستا را ارائه میدهد:
جدول  .1تفاوت سنتی میان جمعیت شهر و روستا
بعد

شهر

روستا

اقتصاد

بخش دوم و سوم اقتصاد

بخش اول اقتصاد و فعالیتهای پشتیبان

مشاغل

تولیدی ،ساختوساز ،اداری و خدماتی

کشاورزی ،جنگلداری ،مشاغل اولیة صنعتی

تحصیالت

باالتر از متوسط ملی

پایینتر از متوسط ملی

دسترسی به خدمات

باال

پایین

دسترسی به اطالعات

باال

پایین

حس اجتماعی

پایین

باال

جمعیت

نرخ رشد طبیعی پایین

نرخ رشد طبیعی باال

دید سیاسی

نمایش شدید عناصر لیبرال و رادیكال

مقاوم در برابر تغییر

قومیت

متفاوت

یكسان

مهاجرت

باال :مهاجرپذیر

پایین :مهاجرفرست

منبع :اسكات و دیگران 2007

مدل وابستگی :مدل وابستگی در مورد شهر و روستا بر توسعة واگرای عرصة شهری و روستایی تكیه دارد و دو نوع
عرصة ساختاری -کارکردی را در مقابل یكدیگر قرار میدهد :عرصة پیچیدة شهری و عرصة ساده و یكنواخت روستایی.
درواقع ،یكی از جنبههای مهم این مبحث ،ماهیت فعالیتهای شهری و سرشت فعالیتهای روستایی است .فعالیتهای
شهری معموال در فضایی محدود انجام میشوند و در یك نقطه متمرکزند (هرچند برد فضایی وسیعی دارند)؛ حال آنكه
فعالیتهای روستایی (اغلب در بخش اول اقتصادی) به فضای نسبتا وسیعی نیازمندند و در عمل ممكن است برد فضایی
محدودی داشته باشند .در زمینة نظریة وابستگی ،دو اصطالح در بحثهای مكانی -فضایی دهههای اخیر وارد شده و
اهمیت یافته است :مرکز یا کانون و حاشیه یا پیرامون .کاربرد این دو اصطالح ،خود به شكلگیری مدل دیگری (مدل
مرکز – پیرامون) در چارچوب نظریة عمومی وابستگی انجامیده است (سازمان شهرداریها و دهیاریها.)821 :1389 ،
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انقالب شهری :واژة انقالب شهری را گوردون چایلد در زمینة شهر و شهرنشینی بهکار برده است .به اعتقاد وی،
پیدایش شهرها با دو انقالب عظیم ،یكی در ساخت اقتصادی و دیگری در سازمانهای اجتماعی همراه بوده است .چایلد
این هردو انقالب را تا حدودی معلول ازدیاد جمعیت میداند؛ زیرا وسعت شهرهای اولیه ،تراکم واحدهای مسكونی و تعداد
اتاقها ازدیاد جمعیت را آشكارا تأیید میکنند ،اما چایلد اعتقاد دارد که ازدیاد جمعیت در آغاز ،محوطههای مسكونی بزرگی
را ایجاد نكرد؛ بلكه به افزایش تعداد محوطههای مسكونی منجر شد .چایلد برای تشخیص شهر از دهكده ،ده ویژگی را
به شرح زیر برمیشمارد .1 :گسترش شهرها .2 ،ترکیب و عملكرد .3 ،تمرکز ثروت .4 ،بناهای عمومی .5 ،پیدایش جامعة
طبقاتی .6 ،اختراع خط .7 ،پیشرفت علوم ریاضی و نجوم .8 ،اجتماع متخصصان تماموقت در شهرها و پیشرفت صنعت و
هنر .9 ،پیدایش و گسترش تجارت اشیای تجملی با مناطق دوردست .10 ،استقرار روابط سازمانیافتة سیاسی و حكومتی
به جای روابط قومی (پاپلی یزدی.)68 -67 :1389 ،
گرایش معطوف به شهر :حكومتهای جهان سوم به استثنای تعداد معدودی ،به ضرر روستاها و به سود شهرها گام
برمیدارند .مایكل لیپتون بهعنوان تحلیلگر ارتباط شهر و روستا در کشورهای درحال توسعه معتقد است بخش روستایی
بیشترین فقیر و باالترین منابع ارزان بالقوه را در اختیار دارد .درحالیکه بخش شهری قادر شده است که در بیشتر
برخوردهای خود با روستاییان پیروز شود ،اما در این راه ،فرایند توسعه را بیجهت کند و نابرابر کرده است .شاید اعتبار
اصلی نظریة لیپتون در این است که برای جریان مازاد روستایی به سوی شهرها ،اهمیت بیشتری قائل است ،اما دربارة
اینكه چرا این جریان بدینشكل بهوجود میآید ،سخنی نمیگوید (شكویی.)131 :1374 ،

روش پژوهش
در این پژوهش که از به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است ،پس از گردآوری اطالعات به روشهای بررسی و
مراجعه به مدارک و اسناد ،مشاهده ،پرسشنامه ،تحلیل آماری با استفاده از آزمون آماری  Tو به کمك نرمافزار SPSS
برای گروههای مستقل انجام شد .جامعة آماری در دو بخش مسئوالن و شهروندان بررسی شده است و شهروندان به
تفكیك شهری و روستایی بهصورت مجزا درنظر گرفته شدهاند که با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95
درصد و دقت احتمالی  0/1و واریانس  ،0/25حجم نمونه شامل  96پرسشنامه در اسالمشهر و  92پرسشنامه در روستای
شاطره است که نگارندگان موفق به تكمیل  120پرسشنامه در اسالمشهر و  100پرسشنامه در روستای شاطره شد.

محدودة مورد مطالعه و ویژگیهای آن
اسالمشهر

اسالمشهر بخش کوچكی را در جلگة پهناور و دشتهای جنوبی تهران در غرب شهرری و جنوب غرب تهران اشغال
کرده است .این شهر تا  35سال پیش ،تنها چند روستای نزدیك بهم به نامهای قاسمشاهی ،سالور ،محمدآباد چهارطاقی،
مظفریه ،موسیآباد ،ضیاآباد و مافین بوده است .از این شهر تا سال  1355در نشریههای مرکز آمار ایران و فرهنگهای
جغرافیایی ،با نام قاسمآباد شاهی یاد شده است .از سال  ،1352با توجه به توسعه و گسترش مناطق مسكونی در اراضی
قاسمآباد شاهی و محمدآباد چهارطاقی ،نام شادشهر را بر آن گذاردند .پس از انقالب اسالمی در سال  ،1358با تشدید
روند گسترش شهر تا مرز روستاهای موسیآباد ،مظفریه ،سالور ،ضیاآباد و مافینآباد ،اسامی معابر ،خیابانها و شهرکهای
تازهتأسیس به نام ائمة اطهار و شخصیتهای مذهبی نامگذاری شد و شهر نیز اسالمشهر نامیده میشود (مهندسین
مشاور آبان.)42 :1388 ،
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شكل  .1موقعیت اسالمشهر

براساس سرشماری ،اسالمشهر در سال  ،1345جمعیت  5،830نفری و در سال  ،1355جمعیت  50،292نفری داشته
است .در سال  ،1365اسالمشهر  215،129نفر جمعیت داشته و در سال  ،1375جمعیت آن به  265،450نفر افزایش یافته
است .در سرشماری سال  ،1385مرکز آمار ایران جمعیت اسالمشهر را  357،389نفر در  91،098خانوار ،با بعد خانوار
 3/92نفر گزارش کرده است .همچنین بررسی وضعیت اشتغال و بیكاری در بین جمعیت دهساله و بیشتر در اسالمشهر-
که تعداد آن  304،141نفر است -نشان میدهد که  106،133نفر ( 34/91درصد) شاغل و تعداد  12،976نفر (4/27
درصد) بیكارند (مهندسین مشاور آبان.)19 :1388 ،
روستای شاطره

براساس آخرین تقسیمات اداری -سیاسی کشور ،روستای شاطره جزء دهستان ده عباس از توابع بخش مرکزی در
منتهیالیه شرق اسالمشهر واقع شده است .این روستا از شمال به خط آهن تهران -اهواز و روستای گلدسته ،از شرق به
ناصرآباد و حسنآباد لقمانی ،از جنوب به مهرانآباد و از غرب به روستای ملكآباد و بهرامآباد محدود میشود (بنیاد
مسكن انقالب اسالمی استان تهران.)15 :1382 ،

شكل  .2نقشة موقعیت روستای شاطره
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در بررسی ویژگیهای جمعیتی روستای شاطره ،از دادههای آماری سرشماری نفوس و مسكن استفاده شده است.
براساس سرشماری جمعیت سال  ،1345روستای شاطره 318 ،نفر جمعیت در قالب  62خانوار با بعد  5/1نفر جمعیت
داشته است .در سال  ،1355تعداد خانوار به  210و جمعیت آن به  1،011نفر افزایش یافته است .در سال  ،1365روستا
 1،385خانوار و  7،071نفر جمعیت داشته که در مقایسه با دهة قبل 6،060 ،نفر به جمعیت آن اضافه شده است .از سال
 1365تا سال  ،1375روند روبهرشد جمعیت همچنان ادامه داشته است؛ بهطوریکه در سال  ،1375تعداد  1،922خانوار و
 8،931نفر جمعیت با بعد خانوار  4/6نفر در روستا ساکن بودهاند (بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان تهران-18 :1382 ،
 .)19در سرشماری نفوس مسكن سال  ،1385جمعیت روستای شاطره  9،477نفر در قالب  2،315خانوار با بعد خانوار
 4/09نفر گزارش شده است .همچنین از کل جمعیت روستا 7،945 ،نفر ده سال و بیشتر (جمعیت فعال) و از این جمعیت
فعال  2،897نفر شاغل و  5،048نفر غیر شاغل هستند و بدینترتیب ،سهم اشتغال  36/4درصد است .زنان شاغل با
جمعیتی برابر  156نفر ،نسبت به جمعیت  2،741نفری مردان شاغل ،سهم ناچیزی از اشتغال دارند.

بحث و یافتهها
الحاق روستای شاطره به محدودة اسالمشهر به استناد طرح جامع ساختاری -راهبردی اسالمشهر ،مصوب جلسة مورخ
 1389/02/18شورای برنامهریزی و توسعة استان تهران است که در بیستمین جلسة سال  1389شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران در تاریخ  1389/12/23تصویب شد و با شمارة  90/300/60340مورخ  1390/05/22با امضای معاون
وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابالغ شد.
به استناد تبصرة  2مادة « 3قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوة تعیین آنها» مصوب
« ،1384/10/14روستاهایی که بهموجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع میشوند ،درصورت
رسیدن به شرایط شهرشدن ،شهر مستقل شناخته نمیشوند و بهصورت منفصل بهعنوان یك ناحیه یا منطقه از نواحی یا
مناطق شهر اصلی ،تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ،ضوابط و مقررات ویژة
متضمن امكان استمرار فعالیتهای روستایی ،تهیه خواهد شد و مالک عمل قرار خواهد گرفت» .برایناساس ،در بند 7
مصوبة شورای عالی معماری و شهرسازی« ،با الحاق روستاهای احمدآباد مستوفی ،حسنآباد خالصه و شاطره به محدودة
شهر ،بهعنوان محدودههای منفصل شهر -مشروط به اینكه خدمات و سرانههای شهری مورد نیاز آنها در محدودة
خودشان تأمین شود -موافقت شد».
از سویی دیگر در تاریخ  ،1391/01/29پایگاه اطالعرسانی دولت اعالم کرد :با توجه به بافت جغرافیایی منطقه و با
هدف توزیع بهینه و عادالنة خدمات ،به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد مادة  13قانون تعاریف و ضوابط کشوری
مصوب  -1362که اعالم میدارد «هرگونه انتزاع ،الحاق ،تبدیل ،ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و
نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری بهجز استان ،به پیشنهاد وزارت کشور و هئیت وزیران خواهد بود» -دولت موافقت
کرد که روستای احمدآباد مستوفی از توابع دهستان احمدآباد مستوفی بخش مرکزی شهرستان اسالمشهر به شهر تبدیل
شود .برایناساس ،بخش احمدآباد مستوفی به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی ،مشتمل بر دهستانهای احمدآباد مستوفی
و دهستان چیچكلو ،در تابعیت شهرستان اسالمشهر ایجاد میشود.
برهمین اساس ،بهدلیل تشكیل بخش احمدآباد مستوفی و قرارگیری روستای حسنآباد خالصه در آن بخش و
منتزعشدن آن از بخش مرکزی شهرستان اسالمشهر ،عمال این روستا نیز از نقاط منفصل اسالمشهر حذف شد؛ چراکه به
استناد مادة  2قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوة تعیین آنها» حریم شهر عبارت است از
اراضی بالفصل پیرامون محدودة شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و نباید از مرز تقسیمات کشوری
شهرستان و بخش مربوط تجاوز کند .همچنین براساس بند  7مصوبة شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینة بررسی
و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامهریزی و توسعة استانها -مصوب  86/05/15با
اصالحیة مورخ  -88/05/05بر قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوة تعیین آنها» درمورد
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تداخلنداشتن محدوده و حریم شهرها و روستاها با یكدیگر و تجاوزنداشتن محدوده یا حریم شهرها از مرز تقسیمات
کشوری و اصالح تداخلهای احتمالی موجود تأکید شده است .درنهایت ،مطابق آنچه ذکر شد ،الحاق احمدآباد مستوفی و
حسنآباد خالصه بهعنوان مناطق منفصل اسالمشهر حذف شد و تنها روستای شاطره بهعنوان نقطة الحاقی به محدودة
اسالمشهر باقی ماند.
براساس نتایج تكمیل پرسشنامهها در میان خانوارهای ساکن در اسالمشهر ،روستای شاطره و همچنین مسئوالن
درمییابیم:
 موقعیت مكانی  54/5درصد از پاسخگویان در اسالمشهر و  45/5درصد در روستای شاطره است؛ بیشتر خانوارها در اسالمشهر ،مالك واحد مسكونیاند که بیش از سه طبقه ،دارای پارکینگ ،زیرزمین ،دو اتاقخواب و تمامی امكانات ،اعم از آب ،گاز ،برق ،تلفن ،سیستم گرمایشی و سرمایشی و همچنین نور و روشنایی
مناسب است ،ولی در روستای شاطره ،بیشتر منازل در مالكیت اوقاف ،دوطبقه و بدون پارکینگ ،زیرزمین و دارای
دو اتاق خواب است؛
 مردم اسالمشهر بیش از  50هزار تومان برای عوارض به مدیریت شهری میپردازند و میزان رضایت آنان 25درصد است .سطح رضایت مردم روستای شاطره با پرداخت عوارضی بین  40 -30تومان نیز  25درصد است؛
 بهلحاظ سمت 30 ،درصد پاسخگویان ،مدیران دستگاههای مرتبط و  70درصد کارشناس هستند؛ هردو گروه مدیران و کارشناسان معتقدند نبود مدیریت یكپارچه در برخورد با نقاط شهری و روستایی ،باالترینسهم را در ایجاد تعارض در این زمینه دارد؛
 بیشتر مسئوالن و کارشناسان ،نقش مدیریت شهری در حل تعارضهای ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدودةشهر را  75درصد برشمردند.
با توجه به یافتههای حاصل از پرسشنامهها ،پاسخ پرسشهای پژوهش به شرح زیر بررسی میشود:
بین عوامل مدیریتی در اسالمشهر و روستای شاطره ،تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .2شاخصهای توصیفی عامل مدیریتی
عوامل

مدیریتی

موقعیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

اسالمشهر

120

17/75

1/386

روستای شاطره

100

18/18

2/062

منبع :نگارندگان

با توجه به جدول فوق میتوان گفت که میانگین مدیریتی در روستای شاطره ،بیشتر از اسالمشهر شده است.
همچنین با استفاده از ضریب اتا ،شدت رابطة این عامل در دو مكان اسالمشهر و روستای شاطره سنجش شده و برابر
 0/124است.
جدول  .3بررسی شاخص اتا
موقعیت

شاخص اتا

0/124

عامل مدیریتی

منبع :نگارندگان

همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود ،با توجه به آزمون  Tو سطح معناداریهای بهدستآمده میتوان گفت
میانگین عوامل مدیریتی در بین اسالمشهر و روستای شاطره ،تفاوت معناداری ندارد و درنتیجه ،عوامل مدیریتی نیز در
ایجاد تعارضهای حاصل از الحاق روستای شاطره به اسالمشهر تأثیری ندارند.
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جدول  .4آزمون  Tمستقل عوامل مدیریتی
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper

Mean
Std. Error
Difference Difference

Sig.
)(2-tailed

Df

Sig.

t

فرضیة 1

F

Lower

-0/891 0/031

0/234

-0/430

0/067

-0/908 0/048

0/242

-0/430

0/077

218

0/000

-1/840

Equal
variances

39/70

Not Equal
variances

-1/778 167/79

مدیریتی

منبع :نگارندگان

نبود مدیریت یكسان در نقاط شهری و روستایی ،سبب ایجاد تعارضهاست.
با توجه به اطالعات بهدستآمده از مسئوالن و کارشناسان ،به رد یا تأیید این فرضیه میپردازیم .برای انجام این
آزمون ،ابتدا بررسی میکنیم که میانگین نقش نبود مدیریت یكسان در نمونه چگونه است .جدول  5میانگین و انحراف
معیار را در نمونه نشان میدهد:
جدول  .5شاخصهای توصیفی نبود مدیریت یكسان
شاخص توصیفی

میانگین

انحراف معیار

نبود مدیریت یكسان

3/90

0/995

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود ،میانگین نبود مدیریت یكسان برابر با  3/90شده است؛ بنابراین ،در نمونة
آماری این پژوهش مشاهده شده است که نقش نبود مدیریت یكسان در ایجاد تعارضهای حاصل از عوامل تأثیرگذار
است که برای تعمیم آن به جامعة آماری ،به سراغ آزمون  Tمیرویم .جدول  6نتیجة آزمون  Tرا نشان میدهد:
جدول  .6آزمون  Tمستقل نبود مدیریت یكسان
One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

45/73

46/47

Mean Difference

)Sig.(2-tailed

df

t

فرضیة 2

46/10

0/000

29

253/81

منبع :نگارندگان

در جدول  ،6مقدار سطح معناداری ( )Sig.برابر با  0/000شده است و چون این مقدار ،از ( α =0/05خطای نوع
اول) کمتر است ،پس فرضیة فوق تأیید میشود و نبود مدیریت یكسان در نقاط شهری و روستایی ،دلیل ایجاد تعارض-
هاست.
مدیریت شهری ،در حل تعارضهای حاصل از الحاق نقاط روستایی به محدودة شهر نقشی اساسی دارد.
با اطالعات حاصل از پرسشنامة مسئوالن ،به رد یا تأیید این فرضیه میپردازیم:
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جدول  .7شاخصهای توصیفی نقش مدیریت شهری
شاخص توصیفی

نقش مدیریت شهری
منبع :نگارندگان

میانگین

انحراف معیار

3/57

0/679

همانگونه که در جدول  7مشاهده میشود ،میانگین نقش مدیریت شهری برابر با  3/57شده است که از سه سطح
متوسط بیشتر است؛ بنابراین ،در نمونة آماری این پژوهش مشاهده شده است که نقش مدیریت شهری در حل این
تعارضها مؤثر است و برای تعمیم آن ،آزمون  Tبراساس جدول  8محاسبه میشود:
جدول  .8آزمون  Tمستقل نقش مدیریت شهری
One-Sample Test
Test Value =3
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

0/82

0/31

Mean Difference

)Sig.(2-tailed

df

t

فرضیة 3

0/567

0/000

29

4/57

منبع :نگارندگان

در جدول  ،8سطح معناداری ( )Sig.برابر با  0/000شده است و چون این مقدار ،از ( α =0/05خطای نوع اول)
کمتر است ،فرضیة فوق درست است و میتوان گفت:
مدیریت شهری در حل تعارضهای حاصل از الحاق نقاط روستایی به محدودة شهری نقشی اساسی دارد.
نتیجهگیری
براساس نتایج حاصل از مطالعههای پیش رو و بررسی منطقة مورد مطالعه مشاهده شد که عوامل مدیریتی در اسالمشهر
و روستای شاطره در ایجاد تعارضهای ناشی از الحاق ،بیتأثیر بوده است که دلیل آن با توجه به تصدی امور روستا از
سوی شهرداری اسالمشهر واضح است ،اما از نظر قوانین و مقررات حاکم بر شهر و روستای مذکور ،تفاوت بسیاری
بهچشم میخورد که میتوان از آن بهعنوان ناهمگونی رویكرد مدیریت شهری در نقاط شهری و روستایی نام برد .از
سوی دیگر ،این اختالفها را که ممكن است ناشی از تعارض سایر عوامل مانند اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی و
 ...باشد ،میتوان با داشتن مدیریت شهری توانمند و با حفظ رویكردهای فرابخشی و پرهیز از بخشینگری ،تا حد بسیاری
تقلیل داد یا حذف کرد؛ بنابراین ،رعایت بعضی از جنبهها حائز اهمیت است .در این زمینه پیشنهادهایی ارائه میشود:
 بررسی تعارضهای احتمالی ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدودة شهرها بهصورت موردی؛
 تهیة طرحهای ویژه در مورد نحوة مدیریت شهرهای دارای نقاط الحاقی؛
 تدوین قوانین و برنامهریزی ویژة مدیریت شهری؛
 ایجاد سیستم نظارتی مناسب و الزام مدیریت شهری به مدیریت مبتنی بر قانون؛
 ایجاد مدیریت شهری قانونمند و پرهیز از میل مدیریتی (مدیریت سلیقهای)؛
 تغییر رویكرد و ایجاد نگرش یكسان نسبت به ارائة خدمات و تدوین قوانین شهر و روستا؛
 تدوین قوانین مدیریت یكسان در نقاط شهری و روستایی.
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