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Abstract
City Development Strategy (CDS), which aims at reducing poverty, bringing about sustainable
development, enhancing participation, and creating good urban governance, has attracted the attention of
many Iranian scientific circles. This approach can replace the previous inflexible plans for the removal
of the future crises in all cities of Iran. It is clear that in case the novel city development strategies are not
used and the old methods and policies are exercised, the problems of Iran cannot be solved. The main
purpose of this study was to investigate the current status of Malard city using Meta SWOT model and
to propose effective strategies to achieve sustainable development of this city. This study was
descriptive-analytical in terms of research method, applied in terms of purpose, and mixed-methods in
terms of approach. The statistical population was comprised of 50 managers of Malard city. Based on
the obtained results, the reduction of water resources, excessive migration (especially the increase in the
share of Afghans in city population composition), and social harms are the main obstacles to the
sustainable development of Malard city that need to be taken into account in the strategic development
planning process of this city. Moreover, among the factors effective on the sustainable development of
Malard city, the suitable grounds for agricultural activities and
conversion and complementary
industries as well as ethnic and cultural diversity have strategic fitness.
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 .1پژوهشگر پسادکتری و مدرس گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری در دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1011/11/18 :ـ تاریخ پذیرش)1011/11/11 :

چکیده
راهبرد توسعة شهری ( )CDSبا هدف کاهش فقر و توسعة پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حکمروایی خوب شـهری مرـر شـد و در
چند سال اخیر توجه بسیاری از محافل علمی ایران را نیز به خود معرـوف کـرد اسـتی ایـی رویکـرد مـیتوانـد جـاییزیی برنامـههـای
غیرمنعرف قبلی در بهبود بحرانهای پیش رو در همة شهرهای ایران شودی روشی است که در صورت عدم استفاد از راهبردهـای نـویی
توسعة شهری و بهر گیری از روشها و سیاستهای قدیمی نمیتوان مسائل و مشکالتِ شهرهای کشورمان را حل کـردی هـدف اصـلی
ایی پژوهش بررسی و تحلیل وضع موجود شهر مالرد با استفاد از مدل  Meta SWOTو ارائة راهبردهای مؤثر جهت توسعة پایدار ایی
شهر استی روش تحقیق توصیفیـ تحلیلی و از نظر هدف کاربردی مبتنی بر روشهای کمّی و کیفی استی جامعة آمـاری ایـی پـژوهش
 51نفر از مسئوالن و مدیران شهری مالرد استی بر اساس نتایج بهدستآمد در قالب ایی مدل کاهش منابع آب و مهـاجرت بـیرویـه و
بهخصوص افزایش جمعیت افغانها در ترکیب جمعیت شهر و آسیبهای اجتماعی مهمتریی موانع توسعة پایدار شهری مالرد هستند کـه
باید در فرایند برنامهریزیِ راهبردی توسعة ایی شهر مورد توجه قرار گیرندی همچنیی در بیی عوامل مـؤثر بـر توسـعة پایـدار شـهر مـالرد
بسترهای مناسب فعالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و تنوع قومی و فرهنیی دارای تناسب راهبردی هستندی

کلیدواژگان
برنامة راهبردی ،توسعة پایدار شهری ،شهر مالرد ،مدل Meta SWOTی
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مقدمه
امروزه شهرهای کشورهای در حال توسعه ،از جمله ایران ،با رشد ب یروی ة شهرنش ینی و مس ال
متعدد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،زیستمحیط ی ،م دیریتی ،و در نهای ت ناپای داری مواج هان د
(گرجیپور  .)149 :9911مطالعات نشان میدهد آنچه تا کنون در بسیاری از کش ورها و بیش تر در
کشورهای در حال توسعه رخ داده است رشد شهری است ک ه ب ا دو عام

ا ایش جمعی ت در

حومههایِ شهری و گسترش کالبدی شهرها نم ود یا ت ه اس ت ( .)Benites & Sim˜oes 2021: 2در
این چارچوب ،باید بین رشد و توسعة شهری تفاوت قال شد .زیرا ،به باور مرک مطالعات ش هری
سازمان مل  ،توسعة شهری در مفهوم واقعی آن چی ی راتر از رشد ش هری اس ت .چ ون توس عة
شهرها در جهش پایدار و دالمی در برخورداری از منابع و امکانات و پویایی اجتماعی و اقتص ادی
و محیطیِ شهر معنی میشود و به مدیریت و برنامهری ی پای دار در ش هرها م یانجام د .ام ا رش د
شهری ،برخالف توسعه ،میتواند جوانب منفی در پ ی داش ته باش د ک ه یک ی از مظ اهر ب ارز آن
گسترش کالبدی و پرتراکم شهرهاست که اگر به ص ورت برنام هری ینش ده و یراص ولی باش د
چالشهای ناگواری برای شهرها در پی خواهد داشت (امانپور و همکاران :9911

.)11

عالوه بر این موارد ،پیچیدگی سیستمهای شهری و ناکارآمدی طرحه ا و روشه ای س نتی ب ا
راهح های تکبعدی و ناتوانی این روشها در پاسخگویی به نیازها و مشکالت چندبعدی موج ود
باعث شده است بسیاری از شهرهای در حال توسعه ،بدون داشتن برنامة صحیح و هم هجانب ه ،در
شرایط نابهسامانی قرار گیرند و ب ا گس ترش ناپای داری و آین دهای ن امعلوم مواج ه باش ند .ب رای
رویارویی با این چالشها نیاز به بهرهگیری از طرحهای راهبردی مناسب و برنامهری ی آیندهمدار و
آگاهانه است .راهبرد توسعة شهری (CDS) 9برنامهای است که میتوان د در ای ن راین د م دیران و
متولیان توسعة شهری را یاری کند (احدنژاد و همک اران  .)5 :9911اس تراتژی توس عة ش هری ب ا
ماهیت راهبردی که توأم ان ب ر تهی ه و اج رای ی ک س ند تککی د م یکن د و ت دوین آن ب ر پای ة
چشم اندازسازی مشارکتی صورت م یپ یرد (ح اتمین ژاد و رج ی )9 :9910ب ا به رهگی ری از
م دله ای برنام هری ی اس تراتژیک دامن ة وس یعی از مس ال م دیریتی ،اجتم اعی ،اقتص ادی،
1. city development strategy
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زیستمحیطی ،و کالبدی شهرها را در بر میگیرد و در نهایت این استراتژیها به برنامههای اجرایی
تبدی میشوند .در واقع ،استراتژی توسعة شهری سند توسعة شهر در همة ابعاد محسوب میش ود
(تلیار و عربی .)1 :9919
امروزه استراتژی توسعة شهر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،یعنی جایی که عدم پای داری
و ضعف مدیریت شهری و نابرابری اجتماعی و عدم تع ادل در تصص یص من ابع وج ود دارد ،در ح ال
اجراست .از طرف دیگر ،هدف کالن توسعة استراتژیک ایجاد محیط قاب زندگی ب رای هم ه هم راه ب ا
عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی و پایداری زیستمحیطی است (شیصی و همکاران .)91 :9911
استفاده از الگوی برنامهری ی راهبردیِ مؤثر برای شهرهای واقع در کشورهای در ح ال توس عه
با توجه به اینکه نظام برنامهری ی و مدیریت توسعة شهری در ای ن کش ورها دچ ار دوب ارهک اری،
تمرک بیش از حد ،ناکارایی ،بیتوجهی به نقش مردم در طرحها و برنامههای شهری ،کمبود من ابع
مالی و انسانی ،و در نهایت طراحی ایستا برای هویتی پویاست اهمیتی دوچندان دارد.
به طور کلی ،برنامهری ی راهبردی به س ازمانه ا و نهاده ای مت ولی توس عة ش هری ای ن امک ان را
میدهد که با شیوهای خالق و نوآورانه عم کنند و بدینگونه سرنوشت خود را رق م ب نن د و آین ده را
تحت کنترل درآورند .در حقیقت ،ایجاد پایداری و ثبات در شهرهای میانی و کوچکان دام در قلمروی ی
راتر از کالنشهرها نیازمند برنامهری ی راهبردی عملیاتی است (آذرگون و همکاران .)111 :9911
بیان مسئله
برنامهری ی استراتژیک رایندی است که منجر به خلق ابتکارات بهرهوران خصوصی و عم ومی در
جهت توسعة شهرها میشود

(2021: 164

 .)Issahakuجوهرة توسعة استراتژیک احساس مسئولیت

در پاسصگویی به نیازهای حال و آیندة جامعه و تحق ق اه داف تعی ینش ده اس ت (

Zhao & Shi

 )2021: 2که قط در پرتو توازن و هماهنگی در تحوالت ساختاری جامعه محقق میشود .در واق ع
هدف کالن توسعة استراتژیک ایجاد محیط قاب زندگی برای همه همراه عدالت اجتماعی و کارایی
اقتصادی و پایداری زیستمحیطی است (سلیمیسبحان و همکاران .)411 :9911
استراتژی توسعة شهری ( )CDSیکی از طرحهای استراتژیک اس ت ک ه توس ط بان ک جه انی و
سازمان التالف شهرها توصیه ش ده و در ش هرهای زی ادی در دنی ا در ح ال اجراس ت .مط ابق نظ ر
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کارشناسان ،برنامههای موجود توسعة ش هری در ای ران ،ک ه در قال ب ط رحه ای ج امع و تفص یلی
مطرحاند ،بیشتر کالبدی و ایس تا و س نتی هس تند و در ت دوین آنه ا ابع اد اجتم اعی و اقتص ادی و
مدیریتی لحاظ نمیشود و چون در عم انعطافناپ یر و طوالنیمدتاند و در نهایت قابلی ت اج رای
چندانی ندارند و می ان تحقق اهداف پیشبینیشده در آنها ناچی است ،گ ار از الگ وی برنام هه ای
جامع شهری به سمت برنامهری ی استراتژیک با توجه به خاص یت ترکیب ی و انعط افپ یر ب ودن و
پویایی آن در جهت ح مسال و مشکالت و سازگاری با تحوالت آینده ضروری به نظر میرسد.
مطابق اطالعات و آمارهای موجود دربارة طرح و برنامههای توسعة شهری مالرد ،وضعیت این
شهر در ابعاد مصتلف اقتصادی (بیکاری و قر گسترده در خانوارها و بهوی ژه جوان ان) ،جمعیت ی
(بیش از  11درصد جمعیت این شهر مهاجر هستند) ،کالبدی (ساختوسازهای ب یروی ه و ب دون
مج وز) ،زیس تمحیط ی (اس تقرار ان واا ص نایع در ش هر و منطق ة ش هری ب دون بررس یه ای
کارشناسانه) ،و در نهایت نهادی م دیریتی (توزی ع ن ابرابر زیرس اخته ا و خ دمات ش هری در
پهنههای مصتلف شهر) چندان مناسب نیست و بهر م وجود ظر یتهای بس یار خ وب ای ن ش هر
برای توسعة پایدار این مهم صورت نگر ته است.
در نتیجه امروزه شهروندان و مسئوالن شهر مالرد با انبوهی از مسال و مشکالت مواجهاند ک ه
هم درست و منطقی این موضوعات منوط به یک برنامة راهبردیِ دقیق و سنجیده جهت شناس ایی
این معضالت و طبقهبندی اولویت و نسبت هر یک از آنهاست .در واقع این شهر با مجموعهای از
قوانین و برنامههای موضعی و موضوعی یرمسنجم به سوی یک توسعة ناپایدار در حرکت اس ت
(عباس ی و ک اروانی 9911؛ نص رتی و همک اران 9911؛ پیرس رایی و همک اران 9911؛ نص رتی و
همکاران 9911؛ گودرزی و همکاران 9911؛ مرک آمار ای ران 9400؛ ق رهگ ل و و علی اده 9919؛
برزگر 9919؛ عاملی 9910؛ طرح جامع شهر مالرد 9910؛ طرح تفصیلی شهر مالرد .)9919
موضوعات مطرحشده گویای این واقعیت است که تا کنون در شهر مالرد توس عة راهب ردی و
بلندمدت در قالب شناساییِ کمبودها و ظر یتهای درونی و بیرون ی ش هر م د نظ ر ق رار نگر ت ه
است .بنابراین ،هدف اصلی این پژوهش شناس ایی مس ال و مش کالت حی اتیِ ش هر م الرد و در
نهایت ارالة راهبردهایِ مؤثر جهت توسعة پایدار این شهر است.
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پیشینة تحقیق
محمدرضا رضایی و همکارانش ( )9914در مقالهای با عنوان «برنامهری ی راهب ردی ض اییِ ش هرهای
کوچکاندام با استفاده از مدل ( Meta-SWOTمطالعة موردی :شهر تفت در استان ی د)» برای نصستین بار
مدل راهبردی  Meta-SWOTرا در مطالعات شهری و منطقهای معر ی کردند .آنها به این نتیجه رس یدند
که برای توسعة شهر تفت توجه مقامات و مسئوالن به توزیع بودجه و ر ع تح ریمه ا و مس ئلة ت ورم
اقتصادی در اولویت قرار دارد .کریمی و همکارانش ( )9911در مقالهای با عنوان «نق ش راهب رد توس عة
شهری در توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی :منطقة  9شهرداری شیراز)» به بررسی شاخصهای CDS

در منطقة  9شهر شیراز جهت بهبود وض ع موج ود و نق ش آن در دس تیابی ب ه توس عة پای دار ش هری
پرداختند و اعالم کردند که معیارهای قابلیت زندگی و رقابتپ یری و حکمروایی خ وب ش هری دارای
رابطة معنادارند و با توجه به نتیجة آزمون رگرسیون چندمتغیره معیار بانکپ یر بودن بیشترین ت کثیر را در
جهت ارتقای رویکرد  CDSدر این منطق ه دارد .اح دنژاد و همک ارانش ( )9911در مقال های ب ا عن وان
«تحلیلی بر شاخصهای استراتژی توسعة شهری ( )CDSبا رویک رد برنام هری ی اس تراتژیک (مطالع ة
موردی :شهر زنجان)» به این نتیجه رسیدند که رشد سریع جمعی ت و تمرک آن در ش هرها ب ه هم راه
ناکارآمدی طرحهای جامع و تفصیلی شهری جهت ح این مشکالت ضرورت توج ه ب ه رویکرده ای
نوین در این زمینه را در کشورهای در حال توسعه ضروری س اخته اس ت .مقال های ب ا عن وان «تحلی
قابلیت زندگی در نواحی رسودة شهر اصفهان با تککید بر استراتژی توسعة شهر» توسط نعمتاهلل اکب ری
و همکارانش ( )1091نگاشته شده است که هدف از این مطالعه ارزیابی زیستپ یری نواحی رسوده در
شهر اصفهان به عنوان یکی از عناصر استراتژی توسعة شهری با ه دف اس تفاده از رویک رد نوس ازی و
بهسازی است .در واقع نوآوری این تحقیق در رسیدگی به وضعیت زیستپ یری نواحی رسودة شهر با
ارالة برنامة استراتژی توسعة شهری است .پژوهشی با عنوان «گ ار از تمرک ب ه قط بگرای ی ش دید :از
استراتژی توسعة شهر ( )CDSبه استراتژی توسعة شهری روستایی »)PDS( 9توس ط ص دیقه آص فی و
همکارانش ( )1010نوشته شده است .این مقاله چارچوبی یکپارچه اراله میکند ب رای ارزی ابی عملک رد
اکوسیستمهای شهری روستایی در زمینة استراتژیهای توسعهای که به مدیریت و بهینهس ازی عملک رد
1. peri-urban development strategy
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آنها کمک میکند .این تحقیق مجموعهای از شاخصهای پایداری (حفاظت از محیط زیست و توس عة
اقتصادی و عدالت اجتماعی) و اقدامات مرتبط با اهداف استراتژیه ای توس عه را از  CDSاس تصرا و
سپس آنها را در قالب  PDSدر منطقة شهری روستایی آویرو 9پرتغال بررس ی ک رده اس ت .گژگ وش
ماسیک 1و همکارانش ( )1019در مقالهای با عنوان «استراتژیهای شهر هوشمند و سیاسته ای جدی د
توسعة شهری در لهستان» به منظ ور ترکی ب رش د اقتص ادی ب ا به رهوری و بهب ود مح یط زیس ت و
ذهنیتهای مثبتتر در شهرهای لهستان از استراتژیهای شهر هوشمند )SC( 9استقبال کردند .نتایج ای ن
تحقیق نشان میدهد تغییرات نهادی از نظر حکمروایی مشارکتی ،دیجیتالی شدن ارالة خدمات ،رسیدگی
به نیازهای اجتماعی ،و پیوند برنامههای شهر هوشمند به اهداف گستردهتر توسعة شهری صورت گر ت ه
است .ایساها کیوکورا )1019( 4در پژوهشی با عنوان «استراتژیهای توسعة ش هری هوش مند در ا ریق ا؛
تحلی عقالنیت چندگانه در راستای پروژة توسعة شهر آک را( 5پایتص ت ن ا)» مط رح ک رد ک ه دالی
متعددی ،از جمله دستیابی به توسعة ضایی منظم و کارآمد ،تکمین زیرساختها ،زیستپ یری ،تصاحب
ارزش زمین ،و توسعة شهری راگیر زمینة ایجاد پروژة توسعة شهر آکرا را راهم میکنند .این پ روژه ب ا
هدف ارتقای پایداری شهری و پوشش اجتماعی شهر تدوین شد .مقالهای با عن وان «ارزی ابی اس تراتژی
توسعة پایدار شهری :کاربرد طبقهبندی پایداری خدمات شهر هوشمند» توسط آنا جین بنی تس 1و آن دره
یلیپه سیمالوس ( )1019به چاپ رسید .این تحقیق پارادایم شهرهای هوش مند را در ا ق چ الشه ای
شهری معاصر ،که به طور چشمگیری به دنبال توسعة پایدار و نیاز به استفاده از سیاسته ای ت ابآوری
شهری هستند (عمدتاً در پاسخ به تکثیر تغییرات آبوهوایی) ،بررسی میکند.
چارچوب نظری
راهبرد توسعه شهری؛ نظامهایی برای مسکن کا ی ،حق تصدی ایم ن ،اعتب ار ،حم ونق  ،س المتی
آموزش استراتژی توسعة شهر ،چشماندازی برای آیندة شهر تنظیم میکند ک ه ه دف آن برنام هری ی
1. Aveiro
2. Grzegorz Masik
3. smart city
4. issahaku korah
5. Accra
6. Ana Jane Benites
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برای بهبود مدیریت شهری ،وضعیت خدمات و اشتغال ،و همچنین کاهش همهجانبة قر شهری اس ت
( .)Benites & Sim˜oes 2021: 2همچنین به کاستیهای زیستمحیطی و ایمنی عمومی و حفاظ ت از
میراث رهنگی در جهت منفعت همة ساکنان نی توجه م یکن د ( .)Issahaku 2021: 163در مجم وا
باید اذعان کرد استراتژی توسعة شهری یک اب ار طراحیش ده ب رای پاس خ ب ه تغیی رات ج روم دی
راگیر جهانی و تسکین قر شهری و توسعة اقتص اد محل ی اس ت ( .)The world bank 2006: 9ای ن
برنامه بر تغییر و پویایی اقتصادی و رصتها متمرک است و به ظر یتسازی بهرهوران برای مدیریت
مؤثرتر و کارآم دتر ش هر کم ک م یکن د ( CDS .)Cities Alliance 2012نهایت اً ی ک تص میمس ازی
مشارکتی است برای شهرهایی که با بحران قر شهرنشینی ،ا ایش رقابت ،و اعمال شار بر پای داری
محیط ی و اقتص ادی روب هرو هس تند ( .)Akbari et al. 2018: 39و در واق ع چ ارچوبی ب رای رش د
اقتصادی و پایداری و برابری آن ب ا ی کس ری اعم ال و اس تراتژیه ا راهم م

یآورد ( UMP city

 .)development strategy 2002: 8سند  CDSبرای رشد منطبق ب ا ع دالت اجتم اعی ش هر از طری ق
همکاری و مشارکت گستردة جامعه در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ،بهوی ژه اقش ار قی ر،
تهیه میشود و هدف اصلی آن تکمین توسعة پایدار شهری از طریق ایجاد ظر یتهای اجتماعی ب رای
ایجاد مشارکت همگانی است (شیصی و همکاران  .)91 :9911تمرک راهبرد توسعة شهری بر تقویت
اقتصادِ رقابتپ یر است .اما در عین حال جنبهه ای زیس تمحیط ی ،م الی ،زیرس اخته ا ،س اختار
شهری ،و کاهش قر را نی پوشش میده د ( .)CDS in China a manual 2006: 1ه دف اص لی ای ن
برنامه تکمین توسعة پایدار شهری از طریق ایجاد ظر یت اجتماعی برای چشماندازسازی مشارکتی است
( .(Zhao & Shi 2021: 4بیشترین اهمیت این رویکرد این است که به عن وان ی ک اس تراتژی گس تردة
شهری شهر را موتور توسعة اقتصادی در نظر میگیرد و این نگاه تکثیر مستقیم بر ک اهش ق ر ،رش د
اقتصادی محلی ،و بهبود حکمروای ی دارد ( .)Sasanpour & Mehrnia 2012: 192در مجم وا راهب رد
توسعة شهری اهداف خود را بر سه محورِ مدیریت شهری و رش د اقتص ادی و ک اهش ق ر ش هری
متمرک کرده است که در ادامه به شک تفصیلی مورد بحث قرار میگیرند.
مدیریت شهری

هدف مدیریت شهری رسیدن به توسعة پایدار شهری با هدفگیری دامن ة وس یعی از بص شه ای
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ی یکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،رهنگی ،محیطی ،و با ابعاد متفاوت سازمانی است .بن ابراین م دیریت
شهری را باید یک موضوا پیچیده و چندبعدی در نظر بگیریم ( .)Wong et al. 2006: 64استرن ،9ب ا
انتقاد از رویکرد بصشی پ یر تهشده توسط برنامة مدیریت ش هری ) (UMPس ازمان مل  ،از ی ک
رویکرد درونبصشی د اا کرد و به طور مفهومی مفهوم مدیریت شهری را تغییر داد (خ ایی و اج اق
 .)1 :9911حکمروایی خوب ،به عنوان مدیریت نوین شهری ،شفاف و پاسصگو است و ب ا ه دف
نی به توسعة اقتصادی و اجتماعی عادالنه و پایدار تعریف شده است .منشک ق درت و مش روعیت
در حکمروایی شهری مشارکت همة شهروندان و حضور آنها در همة ص حنهه ا و ارک ان جامع ة
مدنی است (.)Masika et al. 2021: 7
رشد اقتصادی

آیندة شهرها به طور اینده به تواناییها و م ی ته ای اقتصادیش ان وابس ته اس ت (ع اقلی :9911
 .)915در شرایط دشوار و نامطمئن امروز ،بهویژه با بروز تغییرات سریع عوام داخل ی و خ ارجی
شهرها (بهخصوص در کشورهای در حال توسعه) ،ساختارهای اقتصادی موجود شهرها پاسصگویِ
مشکالت و کمبودها نیستند و نیازمند آناند که بهتدریج روند عملکرد و ک ارآیی خ ود را تغیی ر و
ارتقا دهند ( .)Zhao & Shi 2021: 3در این میان ،استراتژی توسعة شهر به دنبال آن است تا عملکرد
شهر را بر پایه و اساسی پایدار بهبود بصشد و آن را بر مبنای عواملی نظی ر رش د اقتص ادی پای دار
توأم با بهبود و توسعة رصتهای زندگی ،کاهش قر ،ارتقای شرایط محیطی و بهداشت عم ومی،
بهویژه برای سکونتگاههای یررسمی و اقشار قیر و کمدرآمد ،مورد بررسی و سنجش ق رار ده د
(.)Cities Alliance 2012
فقرزدایی یا کاهش فقر

استراتژی توسعة شهری بر آن است که شهر قط در شرایطی می تواند پایدار باشد که ایجاد برابری
و عدالت کند .بنابراین قیران باید صدا و ضای کا ی را برای زندگی در شهر داشته باشند .در ای ن
زمینه موضوعاتی مانند امنیت تصرف ،اشتغال ،دسترسی به خدمات اساسی ،تصص یص براب ر من ابع
شهر ،و قیمت مناسب خدمات قاب بحث اس ت ( .(City Development Hyderabad 2004در واق ع
1. Stern
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نقش راهبرد توسعة شهری در وهلة نصست وارد آوردن یک شوک ب ه سیس تم ش هری در ش رایط
کنترلشده است (عل یاکب ری و همک اران  .)915 :9911محقق ان و س ازمانه ای درگی ر در ام ر
استراتژی توسعة شهری اصول و کارکرد و اهدا ی را برای ای ن رویک رد متص ورند ک ه برخ ی از
مهمترین آنها عبارتاند از اینکه این برنامه باید بر اساس ویژگیهای هر شهر به طور مج ا تدوین
شود ( )Kostik 2007: 8و در واقع بر اساس یک برنامة سازگار باید عملکرد و رون د کن ونی را ب ه
سمت شرایط بهینه تغییر دهد

(2008: 15

 )Jiapingو از طریق مکانیسمهایی چون مش ارکت ع ال

شهروندان در رایند توسعة شهری باید شرایط اقتصادی و اجتماعی و کالب دی ش هر را ب ه س وی
شرایط توسعة پایدار شهری هدایت و مدیریت کند ( )Kellet 2007: 5و همچنین با توجه به شرایط
پیشبینیناپ یر شهرهای جهان سوم باید انعطافپ یری الزم را داش ته باش د ( .)Leng 2005: 11در
ای ن رهیا ت ،برنام هری ان ش هری در واق ع وک الی حق وق ش هروندان محس وب م یش وند
(سلیمیسبحان و همکاران  .)499 :9911رویک رد راهب رد توس عة ش هری از طری ق س ازوکارهای
ی یکی و اجتماعی باید قادر به برقراری ارتباط منطقی بین بصشها و گروههای مصتلف و ذینف ع
شهری در رایند برنامهری ی باشد

(2001: 25

 .)Mcclamrochدر همین زمینه میتوان هدف اص لی

راهبرد توسعة شهری را تکمین توسعة پایدار شهری از طریق ایج اد ظر ی ته ای اجتم اعی ب رای
ایجاد مشارکت همگانی برشمرد (اشر ی .)19 :9911

نمودار  .1محورهای عمدة مطالعاتی در سند راهبرد توسعة شهری (منبع :نگارنده)
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محدودة مورد مطالعه
شهر مالرد ،مرک شهرستان مالرد ،در سال  9914به شهر تبدی شد که از لح اظ موقعی ت مک انی در
جنوب رب استان تهران و در  50درجه و  55دقیقة ط ول ش رقی و  95درج ه و  94دقیق ة ع ر
شمالی واقع شده است .ساختار این شهر از رشد سه هس تة مج ای روس تای ق دیم م الرد و با ت
حاشیهنشین سرآسیاب و با ت آمادهسازیشدة مارلیک در رب ش هریار و جن وب منطق ة ردیس
شک گر ته است .بر اساس طرح تفصیلی وسعت محدودة شهر در حدود  9191/1هکتار و در س ال
 9400جمعیت آن  995.410نفر بود (طرح تفصیلی شهر مالرد 9919؛ مرک آمار ایران .)9400

شکل  .1نقشة موقعیت شهر مالرد در کشور ایران و استان تهران

روششناسی تحقیق
در مدل متاسوات؛ ر

بر این است که سازمانها ،مناطق ،شهرها ،و روستاهای مو ق ب هواس طة

قابلیتها و شایستگیهای متمای خود پدید آمدهاند .در نتیجه منابع یک سازمان برای تعی ین اق دام
استراتژیک در مقایسه با محیط بیرونی آن حیاتیتر هستند .این دیدگاه اساس کار خود را بر ایج اد
و توسعة منابع با هدف تکثیرگ اری بر محیط پیرامونی قرار میدهد و ش هر (س ازمان) را ب ه ج ای
انفعال در مقاب محیط خارجی به تکثیرگ اری بر آن تشویق میکند.
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در این پژوهش سعی شد که بر اساس منط قِ ب ا ارزش ب ودن ،کمی ابی ،تقلیدناپ یری و ع دم
جایگ ینیِ منابع و قابلیتهای داخلی  ،)V) RIOشهر مالرد در مقایس ه ب ا ش هرهای رقی ب خ ود،
مورد ارزیابی قرار گیرد .این نکته را نباید راموش کرد که مطابق این مدل ه یچ ع املی ض عف ی ا
قوت محسوب نمیشود ج در رابطه با رقابت .در واقع برنامهری ان نمیتوانند در رابط ه ب ا ارزش
بودن منابع یا قابلیتهای موجود جدای از ارزیابی محیط خ ارجی قض اوت کنن د .در نتیج ه ای دة
تناسب استراتژیک مطرح میشود .گفتنی است همة محاسبات در ای ن ن رما ار ب ر اس اس نم رة
میانگین دادهها صورت میپ یرد.
در مجموا ،پژوهش حاضر از نظر نوا توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی 9و مبتن ی ب ر
روشهای کمّی و کیفی است که به منظور ارالة راهبردهای مؤثر و اختصاصاً در چارچوب توس عة
پایدارِ شهر مالرد صورت میگیرد .به منظ ور جم عآوری اطالع ات نظ ری ای ن تحقی ق از روش
اسنادی و کتابصانهای استفاده شد و در حوزة میدانی نی از روش مصاحبه و پرسشنامه به ره گر ت ه
شد .جامعة آماری این پژوهش  50نفر از مدیران و مسئوالن مدیریت شهری م الرد بودن د ک ه ب ا
استفاده از روش دلفی دادهها و اطالعات این پژوهش جمعآوری شد و سپس ب ا تکنی ک تحلیل یِ
 Meta-SWOTراهبردهای مؤثری در جهت توسعة پایدار شهر مالرد به دست آمد.
معرفی مدل
1

 Meta-SWOTبرای نصستین بار توسط تیمی سهنفره متشک از آگاروال  ،استادیار عل وم ک امپیوتر
نوربرت کالج امریکا ،و دو تن از همکاران وی در دپارتمان مدیریت بازرگ انی هم ان دانش گاه در
سال  1091با الهام گر تن از تئوری مبتنی بر منابع معر ی شد .ام روزه نهاده ا و س ازمانه ا ب ا دو
رهیا ت برنامهری ی راهبردی خار به داخ و داخ به خار روبهرو هستند .این تقسیمبندی ب ه
این عام که آیا منابع و قابلیتها و همچنین عوام خرد و کالن محیطی در آ از ب ه ک ار گر ت ه
شوند یا خیر بستگی دارد.
مدل  Meta-SWOTبر اساس رهیا ت داخ به خار و دیدگاه مبتن ی ب ر من ابع ش ک گر ت ه

1. applied research
2. Agarwal
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است .البته یک چالش باقی میماند و آن هم اینکه چگونه یک ش رکت م یتوان د تش صیص ده د
کدامیک از این منابع و قابلیتها قادر به ایجاد م یت رقابتی پایدارند؟
بارنی ( )9119برای ح این مسئله چهار معیار را بیان میکند .برای اینکه ی ک منب ع ی ا قابلی ت ب ه
لحاظ راهبردی اثربصش باشد باید باارزش ،9نادر ،1تقلیدنشدنی ،9و ب دون ج ایگ ین 4باش د .از ای ن رو،
چهار معیار میتوانند توان بالقوة منابع و قابلیتها را برای خلق یک راهب رد مو ق تعی ین کنن د .از نظ ر
منابع ،این چهار معیار به شرایط  VRIOشناخته میشوند که در جدول  9قاب مشاهده هستند.
جدول  .1معیارهای چهارگانة ایجاد یک راهبرد موفق از دیدگاه مبتنی بر منابع (( )VRIOرضایی و همکاران )179 :1931

باارزش ()V

آیا منابع یا قابلیت شرکت را قادر به بهرهبرداری از یک رصت محیطی میکند یا تهدید محیطی را بیاثر میسازد؟

نادر ()R

آیا این منبع یا قابلیت در حال حاضر تحت کنترل تنها تعداد اندکی از شرکتهای رقابتکننده قرار دارد؟

تقلیدناپ یر ()I

آیا شرکتها بدون این منبع یا قابلیت در دستیابی یا توسعة آن با شرایط نامساعد ه ینه مواجه میشوند؟

سازماندهی ()O

آیا برای پشتیبانی و بهرهبرداری از منابع و قابلیتهای ارزشمند و نایاب و پره ینه در برابر تقلید ،سیاستها و
رویههای شرکت سازمان یا تهاند؟

تجزیهوتحلیل و یافتههای تحقیق
مرحلة اول :ارزیابی منابع و رقبا

در این مرحله باید منابع و رقبا ارزیابی شوند .در پژوهش حاضر ،همگام با مطالعة اسناد رادست و
تطبیق آن با سند چشمانداز توسعة شهر ،مطالعة میدانی از شهر مالرد با ذینفعان و تصمیمگی ران و
پتانسی های توسعهای آن صورت گر ت و اهداف توسعة شهر احصا ش د ک ه در ج دول  1ارال ه
شدهاند.
سپس توسط گروه خبرگان این اهداف در سه سطح باال و پایین و متوسط اولویتبن دی ش دند
و وزن هر یک از اهداف در استراتژی توسعة شهری مالرد نی بر اساس مدل  AHPتعیین شد ک ه
در جدول  9مشاهده میشود.

1. valuable
2. rare
3. inimitable
4. non-substitutable
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جدول  .2اهداف راهبردی توسعة شهر مالرد (منبع :نگارندگان)
ردیف
هدف 9
هدف 1
هدف 9
هدف 4
هدف 5

هدف
تقویت نقش اقتصادی شهر و ا ایش سهم درآمدهای پایدار در سبد درآمدی شهرداری از طریق طراحی بستههای سرمایهگ اری و برنامههای مبتنی
بر ظر یتهای گردشگری موجود و بهرهگیری از رصتهای ناشی از همجواری با کالنشهرهای تهران و کر
شایستهساالری و چابکسازی نظام مدیریت شهری از طریق مبارزه با ساد اداری ،شفافسازی ،اجرای حقوق شهروندی ،و کنترل دقیق عملکرد
مدیران و کارشناسان
تکمین دسترسی مطلوب شهروندان به عناصر با ت کالبدی و توزیع عادالنة خدمات و تکسیسات شهری و استفاده از شیوههای مدرن و روزآمد در ارالة
خدمات
ارتقای بهداشت و سالمت عمومی از طریق نیسازی اوقات را ت ،استفادة بهینه از منابع محیطی ،ساماندهی پسماندها و پسآبها ،و اطالارسانی
و آموزش
ساماندهی سکونتگاههای یررسمی و با تهای رسوده ،ا ایش ایمنی و پایداری بناها ،و ارتقای امنیت با لحاظ شاخصهای مدیریت بحران و پدا ند
یرعام

هدف 1

بهبود جایگاه مشارکت عمومی در مدیریت و رایندهای توسعه ،توانمندسازی ،و ارتقای رضایت عمومی

هدف 1

ایجاد وحدت و یکپارچگی در منظر و مبلمان شهری ،کنترل سازگاری کاربریها و جلوگیری از تغییرات یرمجاز

هدف 1

حفظ با ات و ضاهای سب موجود ،ساماندهی بناهای بدون استفادة موجود در سطح شهر ،و جلوگیری از ساختوسازهای یرمجاز

هدف 1

توسعة شبکة حم ونق عمومی و شبکة معابر

هدف 90

ا ایش توان شهرداری در تملک اراضی مورد نیاز کاربریهای عمومی

جدول  .9اولویتبندی اهداف (منبع :نگارندگان)
ردیف

هدف

وزن

اولویت

سرمایهگ اری و برنامههای مبتنی بر ظر یتهای گردشگری موجود و بهرهگیری از رصتهای ناشی از همجواری با

0.91

باال

تقویت نقش اقتصادی شهر و ا ایش سهم درآمدهای پایدار در سبد درآمدی شهرداری از طریق طراحی بستههای
هدف اول

کالنشهرهای تهران و کر
هدف دوم

حفظ با ات و ضاهای سب موجود ،ساماندهی بناهای بدون استفادة موجود در سطح شهر و جلوگیری از
ساختوسازهای یرمجاز

0.99

باال

هدف سوم

توسعة شبکة حم ونق عمومی و شبکة معابر

0.99

باال

هدف چهارم

ا ایش توان شهرداری در تملک اراضی مورد نیاز کاربریهای عمومی

0.01

متوسط

0.99

متوسط

0.90

متوسط

0.90

متوسط

0.05

پایین

هدف پنجم
هدف ششم
هدف هفتم
هدف هشتم
هدف نهم
هدف دهم

ارتقای بهداشت و سالمت عمومی از طریق نیسازی اوقات را ت ،استفادة بهینه از منابع محیطی ،ساماندهی پسماندها
و پسآبها ،و اطالارسانی و آموزش
ساماندهی سکونتگاههای یررسمی و با تهای رسوده ،ا ایش ایمنی و پایداری بناها ،و ارتقای امنیت با لحاظ
شاخصهای مدیریت بحران و پدا ند یرعام
تکمین دسترسی مطلوب شهروندان به عناصر با ت کالبدی و توزیع عادالنة خدمات و تکسیسات شهری و استفاده از
شیوههای مدرن و روزآمد در ارالة خدمات
ایجاد وحدت و یکپارچگی در منظر و مبلمان شهری ،کنترل سازگاری کاربریها ،و جلوگیری از تغییرات یرمجاز
بهبود جایگاه مشارکتهای عمومی در نظام مدیریتی و رایندهای توسعة شهر ،توانمندسازی و ارتقای رضایتمندی
عمومی
شایستهساالری و چابکسازی نظام مدیریت شهری از طریق مبارزه با ساد اداری ،شفافسازی ،اجرای حقوق
شهروندی ،و کنترل دقیق عملکرد مدیران و کارشناسان

0.05

پایین

0.05

پایین
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در گام بعد ،باید عوام کلیدی مؤثر بر مو قیت سازمان شناسایی شوند .به عبارت دیگر ،من ابع
و تواناییهایی باید شناسایی شوند که در جریان مو قیت سیستم ضروریاند .از آنجا که ای ن من ابع
و تواناییها وزن و اهمیت یکسانی ندارند ،باید آنها را نی وزنبندی کرد .برای وزنبندی میت وان
از روشها و مدلهای گوناگونی همچون روش دلفی ،مدل  ،AHPمدل آنتروپ ی ،و مانن د آن به ره
گر ت .در این پژوهش ،از مدل سلسلهمراتبی  AHPاستفاده شده است.
جدول  .1منابع و قابلیتهای مؤثر بر موفقیت سیستم در دستیابی به اهداف ترسیمشده (منبع :نگارندگان)
ردیف

منابع و قابلیتها

وزن

9

بسترهای مناسب عالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی

1

1

تنوا قومی و رهنگی به عنوان یکی از مؤلفههای توسعة اجتماعی

9

9

وجود بستر مناسب برای توسعة کالبدی شهر

4

4

وجود پهنههای با ی در سطح شهر و محدودة حریم شهر

9

5

وجود زمینههای مشارکت اجتماعی

1

1

برخورداری از نیروی جوان و متصصص و ماهر

1

1

مطلوبیت اقلیمی

5

1

کیفیت تمرک و تراکم جمعیت

4

1

سهم روابط همسایگی و همبستگی اجتماعی

9

90

برخورداری از مراک آموزشی و دانشگاهی و رهنگی

1

99

کیفیت دسترسی به کالنشهرهای تهران به عنوان پایتصت کشور و کر به عنوان دومین کانون شهری منطقه

90

91

ظر یتها و زیرساختهای تولیدی و صنعتی

1

99

ظر یتها و زیرساختهای خدماتی

1

94

امنیت

5

95

دسترسی به جاذبههای شاخص گردشگری

5

91

سهولت دسترسیها و شبکة حم ونق

4

91

برخورداری از ظر یتهای توسعة اگروتوریسم و درآمدزایی پایدار

9

91

مبلمان و منظر شهری

4

91

کیفیت محیط زیست و سیمای زیستمحیطی

4

10

کیفیت حکمروایی و اداره شهر

1
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مرحلة دوم :شناسایی ابعاد رقابتی و تعیین واحد اندازهگیری

در این مرحله ابعاد رقابتی باید شناسایی شوند .در اینجا باید دو مؤلفه یا بُعدی را که باع ث ایج اد
تمای و تفاوت منابع و توانمندیها در س ازمان م ورد مطالع ة م ا م یش ود تعی ین و ی ک واح د
اندازهگیری برای آن مشصص کرد .در ادامه ،باید تعیین کرد ک ه رقب ای م ا ب ه لح اظ دو ش اخص
مطرحشده نسبت به سازمان تحت مطالعه در چه وضعیتی قرار دارند .بنابراین این مرحله منج ر ب ه
ترسیم نقشة رقابتی خواهد شد.
در اینج ا دو بع د توس عة کالب دی ض ایی و توس عة اجتم اعی اقتص ادی ب ه عن وان ابع اد
متمای کنندة سطح توسعه تعیین شدهاند و شاخصهای ذی به عنوان ش اخصه ای م الک جه ت
بررسی دو بعد یادشده تعیین شدهاند.
جدول  .5رتبهبندی معیارها و شاخصهای تشکیلدهندة چشمانداز توسعة شهری مالرد (منبع :نگارندگان)
معیار
اقتصاد شهری
ساماندهی ضایی

شاخص
درآمد پایدار
زیرساختهای اقتصاد شهری
دسترسی عادالنه به ضاهای شهری
ساماندهی با تهای رسوده
مشارکت

حکمروایی خوب شهر
وضعیت محیط زیست
وضعیت دسترسی به خدمات

قانونمداری
بهینهسازی مصرف انرژی
شهر الکترونیک
ارتقای حم ونق عمومی

در ادامه ،باید تعیین کرد که رقبای ما به لحاظ دو شاخص مطرحشده نسبت به مجموعه و ش هر تح ت
مطالعه در چه وضعیتی قرار دارند .در این پژوهش ،شهرهای زیر به عنوان رقبای شهر مالرد م ورد ارزی ابی
قرار گر تهاند که همگی شهرهای باالی صده ار نفر جمعیت ناحیة مورد مطالعه را در بر میگیرد.
برای مقایسه از سطوح پنجگانة بسیار راتر ،راتر ،تقریباً برابر ،پایین ،و پایینت ر اس تفاده ش د.
نتایج مقایسة مالرد با رقبای خود به شرح جدول  1است.

021

آمایش سرزمین ،دورة  ،41شمارة  ،4بهار و تابستان 4144
جدول  .6جمعیت شهرهای رقیب (منبع :نگارندگان)

ردیف

شهر

جمعیت

شهرستان

9

قدس

قدس

500.150

1

شهریار

شهریار

901.101

9

صالحیه

بهارستان

191.551

4

گلستان

بهارستان

100.919

5

اندیشه

شهریار

991.011

1

رباطکریم

رباطکریم

905.919

جدول  .7مقایسة منابع و قابلیتهای شهرهای همجوارِ مد نظر
منابع و قابلیتها

قدس

شهریار

صالحیه

گلستان

رباطکریم

بسترهای مناسب عالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی

تقریباً برابر

پایینتر

راتر

راتر

تقریباً برابر

تنوا قومی و رهنگی به عنوان یکی از مؤلفههای توسعة اجتماعی

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

وجود بستر مناسب برای توسعة کالبدی شهر

تقریباً برابر

پایینتر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

راتر

وجود پهنههای با ی در سطح شهر و محدودة حریم شهر

راتر

پایینتر

راتر

راتر

راتر

وجود زمینههای مشارکت اجتماعی

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

راتر

برخورداری از نیروی جوان و متصصص و ماهر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

مطلوبیت اقلیمی

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

راتر

کیفیت تمرک و تراکم جمعیت

تقریباً برابر

تقریباً برابر

راتر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

راتر

سهم روابط همسایگی و همبستگی اجتماعی

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

برخورداری از مراک آموزشی و دانشگاهی و رهنگی

پایینتر

پایینتر

راتر

راتر

خیلی راتر

پایینتر

پایینتر

راتر

راتر

راتر

تقریباً برابر

کیفیت حکمروایی و ادارة شهر

پایینتر

پایینتر

تقریباً برابر

راتر

راتر

تقریباً برابر

ظر یتها و زیرساختهای تولیدی و صنعتی

راتر

راتر

راتر

خیلی راتر

کیفیت دسترسی به کالنشهرهای تهران به عنوان پایتصت کشور و کر
به عنوان دومین کانون شهری منطقه

خیلی
راتر

اندیشه
خیلی
راتر

خیلی
راتر

خیلی
راتر

خیلی
راتر

ظر یتها و زیرساختهای خدماتی

پایینتر

پایینتر

تقریباً برابر

راتر

راتر

راتر

امنیت

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

دسترسی به جاذبههای شاخص گردشگری

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

راتر

راتر

تقریباً برابر

سهولت دسترسیها و شبکة حم ونق

پایینتر

پایینتر

راتر

راتر

راتر

تقریباً برابر

برخورداری از ظر یتهای توسعة اگروتوریسم و درآمدزایی پایدار

راتر

پایینتر

راتر

راتر

راتر

مبلمان و منظر شهری

خیلی پایینتر

پایینتر

راتر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

کیفیت محیط زیست و سیمای زیستمحیطی

پایینتر

پایینتر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

تقریباً برابر

خیلی
راتر
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همانگونه که مالحظه شد شهر مالرد با شهرهای رقیب خود از نظر منابع و قابلیتهای مؤثر بر
مو قیت سیستم در دستیابی به اهداف ترسیمشده مقایسه شد .حاص ای ن مقایس ه را م یت وان ب ه
صورت نقشة رقابتی ترسیم کرد.

شکل  .2نقشة رقابتی شهر مالرد با رقبای خود

همانطور که مالحظه میشود شهر م الرد از منظ ر توس عة اجتم اعی و اقتص ادی پ ایینت ر از
شهریار و شهر قدس و باالتر از شهرهای صالحیه ،گلستان ،رباطکریم ،و اندیشه قرار گر ته اس ت.
از منظر توسعة کالبدی و ضایی نی شهر مالرد تقریباً با شهرهای شهریار و ق دس در ی ک س طح
قرار گر ته است .بنابراین مهمترین رقبای ناحیهای شهر مالرد را میتوان شهرهای قدس و ش هریار
دانست .در ادامه به تعیین م یت رقابتی هر یک از شهرها به صورت کمّی میپردازیم.
جدول  .8مزیت رقابتی رقبای شهر مالرد (منبع :نگارندگان)

توسعة کالبدیـ فضایی
مطلق

توسعة اقتصادیـ اجتماعی

امتیاز

مجموع
نرمالشده

مطلق

نرمالشده

نرمالشده

مطلق

نرمالشده

مطلق

5

5

1

1

قدس

9.5

9.110991

9.915

9.191111

1.115

1.451111

شهریار

9.190111

9.900551

9.15

9.111911

1.11011

1.511159

4
1

صالحیه

1.419591

0.151909

1.491111

0.159415

4.111105

9.199515

4

گلستان

1.5

0.119501

1.9915

0.191911

4.1915

9.119191

9

رباطکریم

1.5

0.119501

1.945199

0.141515

4.145199

9.191014

1

1

اندیشه

1.591199

0.111199

9.151999

0.111109

4.411514

9.150195

9

9
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مرحلة سوم :ارزیابی تواناییها

در این مرحله به ارزیابی تواناییها میپردازیم .به عبارتی ،برای پاسصگویی ب ه چ الش «چگ ونگی
تشصیص ایجاد م یت رقابتی پایدار هر یک از این منابع و قابلی ته ا» از دی دگاه مبتن ی ب ر من ابع
استفاده میشود .بارنی ( )9119برای ح این مسئله چهار معیار را بیان میکند .برای اینکه یک منبع
یا قابلیت به لحاظ راهبردی اثربصش باشد باید باارزش ،نادر ،تقلیدنشدنی ،و بدون جایگ ین باش د.
از این رو ،چهار معیار (با ارزش بودن ،کمیابی ،تقلیدناپ یری و عدم ج ایگ ینیِ) م یتوانن د ت وان
بالقوة منابع و قابلیتها را برای خلق یک راهبرد مو ق تعیین کنند .از نظر منابع ،این چهار معیار ب ه
شرایط  VRIOمرسوم هستند.
مرحلة چهارم :تحلیل پستل ()PESTEL

این مدل برای تشریح عوام محیطی کالن مؤثر مورد بررسی قرار میگیرد .در این مرحله عواملی را
که سازمان و محدودة تحت مطالعه قادر به کنترل آن به صورت مس تقیم نیس ت و از طر ی ب رای
مو قیت مجموعه ضروری و حیاتی است تعیین میکنیم .بنابراین باید وزن ،تکثیر ،احتمال ا ایش،
و درجة اضطرار عوام بررسی شود.
جدول  .3عوامل خارج از کنترل شهرداری مالرد (منبع :نگارندگان)

احتمال

درجة

افزایش

اضطرار
خیلی زیاد

ردیف

عوامل خارج از کنترل سازمان

وزن

تاثیر

9

ا ایش جمعیت ا غان در ترکیب جمعیت شهر

بسیار مهم

قوی

خیلی زیاد

1

رشد و گسترش نامتعادل با تهای سکونتگاهی

مهم

متوسط

خیلی زیاد

زیاد

9

حاشیهنشینی

مهم

قوی

زیاد

زیاد

4

آسیبهای اجتماعی (اعتیاد ،کودکان کار ،سرقت ،و )...

بسیار مهم

خیلی قوی

زیاد

خیلی زیاد

5

قر و بیکاری

متوسط

قوی

متوسط

زیاد

1

تحریمها

مهم

خیلی قوی

متوسط

متوسط

1

مهاجرپ یری

متوسط

متوسط

کم

متوسط

1

کاهش منابع آب و خشکسالی

بسیار مهم

خیلی قوی

خیلی زیاد

خیلی زیاد

1

عدم ثبات مدیریتی

بسیار مهم

قوی

خیلی زیاد

متوسط

90

عدم یکپارچگی در مدیریت شهری

متوسط

متوسط

زیاد

زیاد
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مرحلة پنجم :سنجش تناسب راهبردی

در این مرحله به ارزیابی می ان تکثیر پشتیبانی و تکثیرپ یری منابع و تواناییها از عوام محیط ی ی ا
همان تناسب راهبردی پرداخته خواهد شد که در شک  9مشاهده میشود .در واقع سنجش تناسب
راهبردی همان برتری اصلی  Meta SWOTبر مدل  SWOTاست.

شکل  .9ارزیابی منابع و تواناییها بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع
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مرحلة ششم :ترسیم نقشة راهبردی

هم اکنون باید نقشة راهبردی را ترسیم کرد .همانطور که در این نقشه مالحظ ه م یش ود من ابع و
قابلیتها با رنگ یروزهای و عوام کالن محیطی با رنگ نارنجی نشان داده شده است .عواملی که
به سمت راست متمای هستند باارزش ،تقلیدنشدنی ،و یرقاب جایگ یناند و از تناسب راهب ردی
برخوردارند .عواملی که به سمت باال متمای هستند نی دارای درج ة ب االیی از تناس ب راهب ردی
هستند .اندازة حبابهای منابع و قابلیتها بیانگر درجة تناس ب آنه ا ب ا اه داف و ان دازة حب اب
عوام کالن محیطی بیانگر درجة اضطرار آنهاست .در مجموا برای هر دو دسته از حبابه ا ،ک ه
بیانگر منابع و قابلیتها و همچنین عوام کالن محیطی هستند ،قرارگیری در موقعیت باال و سمت
راست بیانگر باالترین می ان امتیاز و نمره است.

شکل  .1نقشة راهبردی شهر مالرد مبتنی بر مدل Meta SWOT
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همانگونه که در شک  4مالحظه میشود کاهش منابع آب و ا ایش جمعیت ا غانها در ترکی ب
جمعیت شهر و آسیبهای اجتماعی مهمترین موانع کالن محیطی توسعة شهری مالرد هستند که باید
در رایند برنامهری ی توسعة این شهر مورد توجه قرار گیرند .همچنین در بین عوام مؤثر ب ر توس عة
شهری مالرد نی بسترهای مناسب عالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل ی ،تن وا ق ومی و
رهنگی ،وجود بستر مناسب برای توسعة کالب دی ش هر ،وج ود پهن هه ای ب ا ی در س طح ش هر و
محدودة حریم شهر ،و وجود زمینههای مشارکت اجتماعی دارای تناسب راهبردی هستند.
مرحلة هفتم :قضاوت منابع راهبردی با منابع

در این مرحله باید برای تدوین راهکارهای نهایی دربارة ترکیب عوام

مه م محیط ی ب ا من ابع و

تواناییها قضاوت شود .به عبارتی ،باید روشن شود آیا ترکیب این عوام با ی کدیگ ر در ت دوین
راهبرد نهایی مفید خواهد بود یا خیر؟ و اگر مفید است ،این عوام دارای چه اولویتی هستند؟

شکل  .5اولویتبندی راهبردهای توسعة شهر مالرد مبتنی بر Meta-SWOT
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نتیجه و پیشنهاد
توسعة پایدار شهری مهمترین راهبرد برای بهبود شرایط موجود شهرهاست .ولی با برنام هری ی و
طرحهای کنونی دستیابی به این هدف میسر نصواهد شد و الزم است طرحها و برنام هری یه ای
موجود مورد بازنگری اساسی قرار گیرند .در این بین شاید تهی ة برنام ة راهب ردی توس عة ش هره ا
بهترین راهکار برای رهایی از این وضعیت باشد؛ به دلی اینکه امروزه شهرها باید نق ش ع الی در
ایجاد اقتصاد محلی و بهبود کیفیت زندگی همة ساکنان داشته باشند .تجربة کشورهای توسعهیا ت ه
نشان میدهد تالشهای اقتصادی و توسعة اجتماعی شهر زمانی بیشتر خواهد ب ود ک ه ب ه وس یلة
رایند راهبردی هدایت شوند.
هدف اصلی این پژوهش تحلی وضعیت موجود شهر مالرد و ارالة راهبردهای مؤثر در جهت توس عة
پایدار این شهر است و در این زمینه از مدل SWOT

 Metaاستفاده شده اس ت .در واق ع مت ا س وات ی ک

مدل برنامهری ی راهبردی مدرن است که به نوعی در ر ع ن واقص مدل  SWOTبه کار میرود .نگ اه ای ن
مدل بر اساس رهیا ت داخ به خار است و نوعی دیدگاه مبتنی بر منابع به شمار میرود.
مطابق خروجیهای مدلِ متا سوات ،شهر مالرد از منظ ر توس عة اجتم اعی و اقتص ادی پ ایینت ر از
شهریار و شهر قدس و باالتر از شهرهای صالحیه ،گلستان ،رباطکریم ،و اندیش ه ق رار گر ت ه اس ت .از
منظر توسعة کالبدی و ضایی نی شهر مالرد تقریباً با ش هرهای ش هریار و ق دس در ی ک س طح ق رار
گر ته است .بنابراین مهمترین رقبای ناحیهای شهر مالرد را میتوان شهرهای قدس و شهریار دانست.
همچنین مؤلفههای کاهش منابع آب ،ا ایش جمعیت ا غ انه ا در ترکی ب جمعی ت ش هر ،و
آسیبهای اجتماعی مهمترین موانع کالن محیطی توسعة شهری مالرد هس تند ک ه بای د در راین د
برنامهری ی توسعة این شهر مورد توجه قرار گیرند .گفتنی است بین عوام مؤثر بر توسعة ش هری
مالرد بسترهای مناسب عالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی ،تنوا ق ومی و رهنگ ی،
وجود بستر مناسب برای توسعة کالبدی شهر ،وجود پهنههای با ی در سطح شهر و محدودة حریم
شهر ،و وجود زمینههای مشارکت اجتماعی دارای تناسب راهبردی هستند .همچن ین ب ا توج ه ب ه
اندازة حبابها ،تحریم و مهاجرتپ یری نی به عنوان عوام کالن خ ار از کنت رل س ازمان بای د
مورد توجه برنامهری ان و مدیران شهری قرار گیرد.
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با توجه به نتایج وق ،پیشنهادهای راهبردی زیر با هدف توسعة پایدار شهر مالرد اراله میشود:


بهرهگیری از رصتهای ناشی از همجواری ب ا ک النش هرهای ته ران و ک ر  ،همچن ین
تقویت نقش اقتصادی ش هر و ا ایش س هم درآم دهای پای دار مبتن ی ب ر ظر ی ته ای
گردشگری موجود شهر مالرد از طریق طراحی بستههای سرمایهگ اری مؤثر و کارآمد؛



حفظ با ات و ضاهای سب موجود ،ساماندهی بناهای بدون استفادة موجود در سطح شهر،
و جلوگیری از ساختوسازهای یرمجاز؛



ا ایش توان شهرداری در تملک اراضی مورد نیاز برای تکمین کاربریهای عمومی؛



توسعة شبکة حم ونق عمومی و شبکة معابر با هدف بهبود وضعیت ت ردد و جاب هج ایی
شهروندان و کاالها؛



ساماندهی سکونتگاههای یررسمی و با تهای رسوده ،ا ایش ایمنی و پایداری بناه ا ،و ارتق ای
امنیت با مالحظة شاخصهای مدیریت بحران و پدا ند یرعام در جهت ا ایش کیفی ت زن دگی
در محالت مصتلف شهر ،بهویژه محالت و مناطقی که کیفیت زیست کمتری دارند؛



ایجاد وحدت و یکپارچگی در منظ ر و مبلم ان ش هری ،کنت رل س ازگاری ک اربریه ا ،و
جلوگیری از تغییرات یرمجاز؛



توزیع عادالنة خدمات و تکسیسات شهری و استفاده از شیوههای مدرن و روزآم د در ارال ة
خدمات در جهت ا ایش سطح کیفیت زندگی؛



ارتقای بهداشت و سالمت عمومی از طریق نیسازی اوقات را ت ،استفادة بهینه از منابع
محیطی ،ساماندهی پسماندها و پسآبها ،و اطالارسانی و آموزش؛



بهب ود جایگ اه مش ارکته ای عم ومی در نظ ام م دیریتی و راین دهای توس عة ش هر،
توانمندسازی و ارتقای رضایتمندی عمومی در جهت ا ایش توانمن دی ،و تقوی ت نظ ام
مدیریت شهری مالرد؛



شایستهساالری و چابکسازی نظام مدیریت شهری از طریق مبارزه با ساد اداری،
شفافسازی ،اجرای حقوق شهروندی ،و کنترل دقیق عملکرد مدیران و کارشناسان در
جهت بهبود حکمروایی خوب شهری در مالرد.
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در کالنشهر کرمانشاه» ،جغرا یا و توسعة ضای شهری ،س  ،5ش  ،9ص .190 919
قرهگ لو ،علیرضا؛ معصومه علیزاده (« .)9919ارزیابی تناسب اراضی ب رای اس تقرار ص نایع ب ه روش

رایند تحلی سلسلهمراتبی منطق ازی ( Fuzzy-AHPمطالعة موردی :شهرستان مالرد)» ،س نجش
از دور و سامانة اطالعات جغرا یایی در منابع طبیعی (کاربرد سنجش از دور و

GIS

در علوم من ابع

طبیعی) ،د  ،9ش  ،4ص .14 9
کریمی ،ریده؛ علیرضا عبداهللزاده رد؛ علی شکور (« .)9911نقش راهب رد توس عة ش هری در توس عة
پایدار شهری (مطالعة موردی :منطقة  9شهرداری شیراز)» ،پژوهشهای بومشناس ی ش هری ،س ،1
ش  ،9ص .904 19
گرجیپور ،اطمه (« .)9911چشماندازسازی مشارکتی در رایند راهب رد توس عة ش هری ( )CDSش هر
گچساران تا سال  ،»9401رهیا تی در مدیریت بازرگانی ،ش  ،1ص .149 199
گودرزی ،سایه؛ حسن یگانگی؛ مجتبی یوسفی؛ ناصر شهابی (« .)9911تحلی وض عیت آس یبپ یری
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بناهای شهرستان مالرد در برابر بحران زل له بعد از عال شدن گس
. چهارمین همایش بینالمللی مهندسی سازه،»زل لههای اخیر
.9400 مرک آمار ایران

 «تحلی و طبقهبندی کیفیت آب ش رب شهرس تان.)9911(  کاظم؛ علی رجبی؛ مجتبی صیادی،نصرتی
919  ص،95  ش،5  د، هی درومو ولوژی،»مالرد تهران با استفاده از تکنیکهای آماری چندمتغیره
.910
 «بررس ی رون د تغیی رات کیف ی آب زیرزمین ی.)9911(  کاظم؛ مجتبی صیادی؛ رجب رضاپور،نصرتی
. چهارمین کنفرانس بینالمللی برنامهری ی و مدیریت محیطزیست،»شهرستان مالرد
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