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 چکیده

ي اقتصـادي از  هـا  شهرهاي جدید در ایران عمدتاً براي کاهش بـار جمعیـت و تـراکم فعالیـت    

اما باوجود پیش اندیشگی، مدیران شهري براي تحقق این اهداف با . شهرهاي بزرگ ایجاد شدند

قبول  ها براي رسیدن به سطحی قابل مدیریت مناسب این چالش. هاي زیادي مواجه شدند چالش

بطه ها و شناخت را از انسجام در مدیریت شهرهاي جدید، مستلزم واکاوي و ارزیابی این چالش

و میزان تأثیرآنها بر همدیگر بصورتی سیستماتیک و هدفمند اسـت، هـدف ایـن تحقیـق؛ ایـن      

سـازي معـادالت    بـه ایـن منظـور در تحقیـق حاضـر از روش مـدل      . واکاوي و اثرسنجی است

شـده اسـت کـه درآن      ساختاري براي مسیریابی و تعیین ضرایب تـأثیر عوامـل اصـلی اسـتفاده    

رابطـه نسـبتاً قـوي، مثبـت و      .عنوان ابزار اصلی است کارشناسان به در قالب پرسشنامه پیمایش

شده وجود دارد و بیشترین میزان مربوط به تأثیر چالش  هاي شناسایی دار میان تمامی چالش معنی

چشمگیري اما همین چالش خود به میزان است » خدمات-تسهیالت«بر چالش » اداري-نهادي«

گـذاري و   سیاسـت «و ایـن چـالش نیـز متـأثر از چـالش      اسـت  » بودجـه -مالی«متأثر از چالش 

. شـده اسـت   ها بر همدیگر مشخص به همین ترتیب میزان تأثیر سایر چالش. است» ریزي برنامه

عنوان یک راهنما؛ ضمن نشان دادن نقاط کانونی موردتوجه براي اصـالح و   نتایج این تحقیق به

مناسبی براي طراحـی الگـوي مـدیریت    هاي  بهبود در نظام مدیریت شهري شهرهاي جدید پایه

  .نماید منظور ارتقاي کیفیت رندگی شهروندان را فراهم می شهري منسجم در این شهرها به

  .سازي معادالت ساختاري هاي مدیریت شهري، مدل شهرهاي جدید، چالش :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

لی، کاهش بار شهرهاي جدید ایران بعد از انقالب اسالمی توسط دولت با دو هدف اص

عنـوان   شهرهاي کشـور بـه   هاي اقتصادي پایتخت و دیگر کالن جمعیت و تراکم فعالیت

کـه در   درحالی). 22 :1387 کامیار،(اند  حلی بهینه براي رفع معضالت آنها ایجاد شده راه

و از دیـدگاه  ) 45 :1394 زیـاري، (شهرهاي جدید، شهرسازي مقدم بر شهرنشینی است 

ز شهر جدید، شهري است که از نظر اشتغال به مادرشهر متکی نباشد شهرسازان منظور ا

، اما در عمل این )87 :1377 اعتماد،(و از لحاظ خدمات نیز تا حد امکان خودکفا باشد 

اغلـب  . هاي زیادي بخصوص در حوزه مدیریت شهري روبـرو شـدند   شهرها با چالش

هاي این شهرها  اتی و زیرساختمیان مراکز سکونتی با مراکز خدم» ناهماهنگی«مردم از 

هـاي جـدي    لذا احداث شهرهاي جدید با چـالش ). 42 :1389صالحی، (شکایت دارند 

پذیري، کیفیت نازل زنـدگی   همچون عدم تمایل به اسکان و عدم تحقق اهداف جمعیت

ونقـل گـران و    کننده، تعـامالت اجتمـاعی ضـعیف و حمـل     شهري، هویت نازل و کسل

شهر و مشکالت فراوانی از قبیل نبود قانون مناسب و هماهنگ نبودن ارتباط کند با مادر 

مدیریت شـهري در  ). 7 :1391 هراتی و زیویار،(رو بوده است  هاي مربوط روبه سازمان

هـاي   این شهرها به دلیل ماهیت خود که چندبخشی و چندکنشگره است و باید به بنیان

وان دیـک،  (شهروندان توجه کند زیست، مشارکت و عدالت میان  اقتصادي شهر، محیط

 چهـارراهی، (پیوسـته سـاماندهی کنـد     هم عنوان یک سیستم به ، و شهر را به)12 :1393

 کاظمیان و همکـاران، (هاي بسیار جدي و گسترده مواجه است  با چالش که) 35 :1388

ایـن  . ها، گام نخست براي برطرف نمـودن آنهـا اسـت    شناخت عمیق چالش). 6: 1392

ها شامل واکاوي آنها و شناسایی جهت و میزان اثرات  وه بر چیستی چالششناخت، عال

  .باشد آنها بر یکدیگر می

هـاي   هاي مدیریت شهري در هر زمینه متفـاوتی، چـالش   با توجه به تفاوت چالش

هـاي خـاص خـود را دارنـد کـه بـا        مدیریت شهري شهرهاي جدید ایران نیز، ویژگـی 
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ن اقدامی اساسی براي دستیابی به شهرهاي جدید بهتر توا شناخت و ارزیابی دقیقشان می

شـهرهاي جدیـد   «اي بـا عنـوان    در مقاله) 2013(بهادر زمانی و مهیار عارفی . انجام داد

نفعـان و عوامـل    بررسـی انتقـادي ذي  : ایران و مسائل مربـوط بـه مـدیریت شـهري آن    

ایـران را پیگیـري    هدف ارائه پیشنهادي براي بهبود مدیریت شهرهاي جدید» تأثیرگذار

رفته که شهرهاي جدید در مقایسه با شهرهاي بزرگ،  طبق این تحقیق انتظار می. اند کرده

امـا بـا   . تري ارائه دهند محیطی بهتر، خدمات مناسب با استانداردهاي اجتماعی و زیست

باوجوداین مشکالت، همچنـان شـهرهاي جدیـد پاسـخ     . مشکالت زیادي روبرو شدند

اضاي گسترش سریع شهرها و مسکن بود و با توزیـع مجـدد مهـاجران    مناسبی براي تق

گیـري و هـدایت توسـعه     اي براي شـکل  شهري روستایی، شهرهاي جدید نیز استراتژي

عـدم  . هرچند حکمرانی ضـعیف دلیـل اصـلی شکسـت آنهاسـت     . آینده شهري هستند

دهـد کــه چطـور فرآینــد    هــا نشـان مــی  پاسـخگویی، چنـدگانگی و شــکاف مسـئولیت   

ریزي بخش عمومی  گیري متمرکز از باال به پایین، در اکثر مسائل مربوط به برنامه صمیمت

گذارد و این امر منجر به عدم رشد و توسعه نیروهاي محلـی و مشـارکت مـردم     اثر می

دفتـر مطالعـات شـهري مرکـز مطالعـات      . گیـري یـا اجراشـده اسـت     محلی در تصمیم

مدیریت توسعه پایدار «ر پژوهشی با عنوان د) 1391(تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف 

به مـدل عمـومی مـدیریت توسـعه پایـدار در نوشـهرها و انطبـاق        » در شهرهاي جدید

شده با اطالعات موجود در دو شهر جدید پردیس و بینالود پرداختـه   الگوهاي استخراج

هاي مدیریتی شـهرهاي جدیـد شـامل تـداخل وظیفـه و       بر مبناي بررسی، چالش. است

هـا،   نظر میان شهرداري و شرکت عمران شهرهاي جدید، عدم همسویی دستگاه الفاخت

تفویض نشدن امور به شهرداري، عدم انطباق اختیارات با وظایف و خألهاي موجود در 

هاي شهري و تأخیر در  قوانین و مقررات، عدم هماهنگی در ارائه خدمات و زیرساخت

در تحقیقی ) 1994(ها  تش و شیرازي بهشتیفرهاد آ. باشند تخصیص اعتبارات دولتی می

اندازهاي برنامه شـهر اقمـاري در    چشم: ابعاد شهري انفجار جمعیت در ایران"با عنوان 

بـراي اسـکان    1960شامل احداث شهر جدید فوالدشـهر کـه از سـال     "منطقه اصفهان
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در سال کارکنان صنایع اصلی و مادر در نزدیکی اصفهان شروع شد و بعد از انقالب نیز 

دو شهر جدید بهارستان و مجلسی براي تمرکززدایی جمعیت از شهر اصفهان در  1985

چالش اصلی این شهرهاي جدید را ناتمام بودن شهرها و تأخیر . دستور کار قرار گرفتند

اي  در مقاله) 1395(صفر قائد رحمتی و حسن بهنام مرشدي . اند طوالنی در اجرا دانسته

هـاي   ریت سیاسی فضا در شـهرهاي جدیـد ایـران و ارائـه برنامـه     تحلیل مدی"با عنوان 

فضـایی،  -هـاي کالبـدي   هاي شـهرهاي جدیـد در پـنج دسـته چـالش      چالش "راهبردي

رحیم سرور . اند بندي کرده ریزي تقسیم اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، ارتباطی و برنامه

 "شـهرهاي جدیـد   ریـزي و مـدیریت   برنامه"در پژوهشی با عنوان ) 1395(و همکاران 

گرایی شهرها به ساخت مسکن و  ریزي شهرهاي جدید را تقلیل چالش مدیریت و برنامه

ساالرانه است که موجـب سـرزنده    بخشی نگري در کنار مدیریت متمرکز با رویکرد فن

در پژوهشی بـا عنـوان   ) 1398(آئینی و همکاران . دانند نبودن این شهرها شده است، می

بـا اسـتفاده از   ، "ام مدیریت شهري در شـهرهاي جدیـد ایرانـی   هاي نظ بررسی چالش"

هـاي نیمـه    هاي متمرکز کانونی به شیوه بـارش افکـار و مصـاحبه    گروه) روش(تکنیک 

هـاي نظـام مـدیریت شـهري      هـاي؛ مـرتبط چـالش    ساختاریافته نظرات خبرگان حـوزه 

، مـورد  در هشـت دسـته کلـی   هـا را   این چالش و شهرهاي جدید در ایران را شناسایی

محیطـی، تسـهیالت و خـدمات، معمـاري و      هـاي زیسـت   چـالش : اند بررسی قرار داده

شهرسازي، اجتماعی و فرهنگی، اداري و نهـادي، مـالی و بودجـه، حقـوقی و قـانونی،      

روز بـودن   با توجه به نزدیکی بـه موضـوع تحقیـق و بـه    . گذاري ریزي و سیاست برنامه

دیگـر،   عبـارت  بـه . این تحقیق قرار گرفته استها مبناي واکاوي در  پژوهش، این چالش

هـاي قبلـی و    بندي جامعی که دربرگیرنده تمامی پـژوهش  عنوان دسته بندي به این دسته

شده  باشد، براي بررسی و واکاوي در این پژوهش برگزیده نظرات خبرگان این حوزه می

  .است

و  هـا  هـاي مختلـف، بـه بررسـی چـالش      گونه که مشخص است در تحقیـق  همان

شده است اما تحقیقی جامع در خصوص بررسی اثـرات متقابـل    بندي آنها پرداخته دسته
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هاي مدیریت شهري شهرهاي جدیـد بخصـوص در    تر؛ چالش ها و مشخص این چالش

هـاي   رو این تحقیق با هـدف واکـاوي چـالش    ازاین. شهرهاي جدید ایران وجود ندارد

با توجه به موضوع و هدف . است مدیریت شهري شهرهاي جدید ایرانی صورت گرفته

هـاي پیچیـده بـراي     وتحلیل ساختار داده هاي تجزیه ترین روش تحقیق، از یکی از اصلی

شده  استفاده» ساختاري معادالت سازي مدل«بررسی روابط علت و معلولی تحت عنوان 

  :با چنین رویکردي بصورت مشخص سؤاالت زیر دنبال شده است .است

یت شهري شـهرهاي جدیـد ایـران بـر اسـاس معـادالت       هاي مدیر اهمیت چالش

 ساختاري چه میزان است؟

هاي مدیریت شهري شهرهاي جدید ایـران چگونـه    همبستگی و روابط بین چالش

 است؟

توان  هاي مدیریت شهري شهرهاي جدید ایران را چگونه می تأثیرات متقابل چالش

  تبیین نمود؟

 

  مبانی نظري

ي پس از انقالب اسالمی که از طرف دولت انجام گرفت، ترین اقدام شهرساز شاید مهم 

طـرح  ). 275: 1375  مروجی و مشـهدي زاده، (ریزي ایجاد شهرهاي جدید است  برنامه

 1360احداث شهرهاي جدید از سوي وزارت مسکن و شهرسازي سابق در اواخر دهه 

مه مصـوب  به همین منظور بر مبناي اساسـنا . پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران رسید

منظور پیشبرد وظایف اجرایی احداث شهرهاي جدیـد،   ، به1368هیات وزیران در سال 

نیـز بـر مبنـاي     1369و  1368هـاي   شرکت عمران شهرهاي جدید تشکیل و طی سـال 

منظور احداث هجده شهر جدید در مناطق  اساسنامه شرکت عمران شهرهاي جدید و به

عنـوان   هـاي مختلـف بـه    در اسـتان مختلف کشور هجده شـرکت عمـران شـهر جدیـد     

مستقر در تهـران بـا وظیفـه انجـام مطالعـات      ) تخصصی(هاي شرکت مادر  زیرمجموعه

هاي جمعیت و اشـتغال در چهـارچوب    یابی شهرهاي جدید با هدف ایجاد کانون مکان
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هاي جامع و تفصـیلی در شـهرهاي جدیـد و نظـارت بـر       طرح کالبدي ملی؛ تهیه طرح

سـازي زمـین شـامل تأسیسـات      ات شهرسازي و معماري، آمـاده اجراي ضوابط و مقرر

زیربنایی و روبنایی و واگذاري زمین با هدف احداث مسـکن بـراي اقشـار متقاضـی و     

البته در کشورهاي دیگر هم، ). 42-46 :1395 سرور و همکاران،(نیازمند تأسیس گردید 

 :Jana & Sarkar, 2018(صرفه در شـهرهاي جدیـد بـود     به مبنا بر تولید مسکن مقرون

شهر جدیـد بـه   «: شده است در مجموع شهر جدید به لحاظ قانونی چنین تعریف). 341

گردد که در چهـارچوب طـرح مصـوب شـوراي عـالی شهرسـازي و        نقاطی اطالق می

هـزار نفـر    30معماري ایران در خارج از محدوده و حریم شهرها براي اسکان حـداقل  

موردنیـاز عمـومی، خـدماتی، اجتمـاعی و اقتصـادي      ها و تأسیسـات   اضافه ساختمان به

  ).12 :1387 کامیار،(» شود بینی می ساکنان آن پیش

شهرهاي . اي مواجه هستند هاي مدیریتی عمده امروزه شهرهاي جدید با چالش

ها و دستاوردهایی در  جدید کشورهاي مختلف، باوجود بدست آوردن موفقیت

هایی پیچیده و چندبعدي  سعه خود با مشکلهایی چند، در مراحل گوناگون تو زمینه

شهرهاي جدید ایران با داشتن ). 5: 1397 دانشپور و بدر، عبدي(اند  رو بوده روبه

هاي  ریزي و اجرا، هر روزه خود را با چالش هاي زیاد در مراحل مختلف برنامه ضعف

زندگی را  هایی که در بیشتر موارد تبدیل به مشکل شده و کنند؛ چالش بسیار روبرو می

احداث ). 1397 زنگنه شهرکی و همکاران،(براي سکنه این شهرها دشوار کرده است 

ها و مشکالت فراوانی از قبیل نبود قانون  شهرهاي جدید از همان آغاز با چالش

: 1391 هراتی و زیویار،(رو بوده است  هاي مربوط روبه مناسب، هماهنگ نبودن سازمان

بعد از انقالب اسالمی ازجمله پردیس، پرند و صدرا  شده شهرهاي جدید احداث). 7

ریزي و هم  هستند و هم در بعد برنامه) جاذب جمعیت مازاد مادرشهر(تک عملکردي 

یکی ). Zamani & Arefi, 2013: 105(هاي زیادي روبرو هستند  در بعد عملی با چالش

شی و میان از مشکالت بنیادي در شهرهاي جدید، عدم همکاري و هماهنگی بین بخ

دستگاهی در ایجاد و مدیریت شهر جدید و انحصار یا تصدي آن توسط وزارت راه و 
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هاي  شهرسازي و در نتیجه افزایش هزینه تأمین خدمات زیربنایی و عدم تعهد دستگاه

: 1380 هاي مجلس شوراي اسالمی، مرکز پژوهش(ربط نسبت به تأمین آن است  ذي

مناسب، نبود هویت فرهنگی، خأل حمایت اجتماعی و  مسئله کمبود امکانات اولیه). 15

نقدي و خسروي، (هاي اساسی است  هاي اجتماعی میان ساکنان نیز از چالش فقر شبکه

هاي توسعه ملی و  همچنین یکدست نبودن و یا متغیر بودن سیاست). 78 :1396

شود  اي می کاري و سستی عملیات توسعه اي موجب موازي کاري، اهمال منطقه

هاي مدیریت شهري عالوه بر بررسی مبانی  واکاوي چالش ).234 :1390بصیرت، (

  .باشد نظري ایجاد شهرهاي جدید مستلزم بررسی مبانی نظري مدیریت شهري نیز می

مثابه یک سازمان قلمداد گردیده؛ براي  در مبانی نظري مدیریت شهري شهر به 

استفاده گردد ) نهادي(ور شهر از فنی منظور اداره ام همین الزم است که در رأس آن و به

هایی را به  ریزي مدیریت شهري باید براي شهر، برنامه. که مدیریت شهري نام دارد

شده نظارت  هاي انجام هاي شهري را سازمان دهد و بر فعالیت انجام برساند، فعالیت

واژه ). 558: 1396 طال،(نماید و حتی براي انجام بهینه امور، انگیزش ایجاد کند 

المللی برنامه مدیریت  از سوي سازمان بین 1986مدیریت شهري براي اولین بار در سال 

شهري و به توصیه بانک جهانی براي اسکان بشر و برنامه توسعه سازمان ملل، جهت 

زاده و  سیاف(توسعه مطرح گردید  بهبود مدیریت رشد شهرها در کشورهاي درحال

ریت شهري عبارت است از بر عهده گرفتن نقشی شالوده مدی). 38: 1387 فر، بدري

سازي منابع براي دستیابی به اهداف توسعه شهري  فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگ

در واقع مدیریت شهري نوعی نظام اداري است که این نظام از ). 131: 1388 سعیدي،(

. اند شده مجموعه اجزاي زنده که در شهر وجود دارند و با هم تعامل دارند، تشکیل

مثابه یک سازمان، از پیچیدگی  مدیریت شهري به). 39: 1387 فر، زاده و بدري سیاف(

ناپذیر از  علت این پیچیدگی، تأثیرپذیري گسترده و اجتناب. باالیی برخوردار است

: 1397 خداشاهی و همکاران،(هاي محیط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی است  ویژگی

: اند از یریت شهري باید دربرگیرنده سه بعد باشد که عبارتبه اعتقاد مک گیل مد). 146
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هاي  نهادها و سازمان -3هاي شهري و  تأمین زیرساخت -2ریزي شهري؛  برنامه -1

بر اساس تعریف فوق، مدیریت شهري شامل تمامی ). Mcgill, 2001: 347(مدیریتی 

دهی، رهبري  سازمانریزي،  گذاري، برنامه شده مدیریتی، اعم از سیاست وظایف تعریف

این کارکردها بر اساس نوع تقسیم وظایف میان حکومت مرکزي و . و کنترل است

ونقل  محلی، در طیف متنوعی از موضوعات اعم از کاربري زمین، توسعه شهري، حمل

زیست  هاي شهري، محیط و ترافیک، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، تأمین زیرساخت

اعمال ... قتصادي، ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی وگذاري مالی و ا شهري، سرمایه

در مجموع، اگر مدیریت فرآیند ). 29: 1390 کاظمیان و میرعابدینی،(شود  می

دهی، بسیج منابع و امکانات،  ریزي، سازمان کارگیري منابع مادي و انسانی در برنامه به

شی موردقبول هدایت و کنترل براي دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس نظام ارز

بندي و نظریه مختار این پژوهش  عنوان یک جمع ؛ به)26 :1388 رضاییان،(تعریف شود 

ست که با بکارگیري منابع مادي و انسانی شهروندان در امدیریت شهري مدیریتی 

دهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل براي دستیابی به  ریزي، سازمان برنامه

  .کند نظام ارزشی موردقبول، تالش می اهداف شهري و بر اساس

آنچه که بیش از هر چیز دیگري در بررسی مبانی نظري مدیریت شهري که 

خالصه آن در باال آورده شد؛ مشهود است این است که شهر جدید به یک عنوان یک 

سازمان بالنده در حال رشد نیاز به عنصري هوشمند به نام مدیریت شهري است که 

ي آن را رصد و مدیریت نموده و اثرات سوء آنها را به حداقل برساند تا ها بتواند چالش

  .شهروندان و ساکنان این شهرها بتوانند از سطح زندگی با کیفیت باالتري بهره ببرند

عنوان یک سیاست توسعه شهري  با نظرداشت مبانی نظري ایجاد شهرهاي جدید به

شهر  12هاي مدیریت شهري در  منفصل و همچنین مبانی نظري مدیریت شهري چالش

جدید شامل پردیس، پرند، اندیشه، هشـتگرد، سـهند، بهارسـتان، مجلسـی، فوالدشـهر،      

هـا در تحقیـق    این چـالش صدرا، مهاجران، گلبهار و بینالود بررسی و شناسایی گردید، 

محیطـی،   هـاي زیسـت   چـالش : اند حاضر در هشت دسته کلی، مورد بررسی قرار گرفته
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مات، معماري و شهرسازي، اجتماعی و فرهنگی، اداري و نهادي، مـالی  تسهیالت و خد

  ).7 :1398 آیینی و همکاران،(گذاري  ریزي و سیاست و بودجه، حقوقی و قانونی، برنامه

تـوجهی در   هاي قابـل  ها، در کشورهاي مختلف دنیا نیز درس آموخته عالوه بر این

یک تجربـه نسـبتاً موفـق؛    . د داردها و ارزیابی تجربه شهرهاي جدید وجو حوزه چالش

بـا توسـعه شهرنشـینی    . شـود  کره و یک تجربه نسبتاً ناموفق؛ چین در ادامه تشریح مـی 

، جمهوري کره با مشکالت شـهري  1990تا  1960هاي  سریع در کره یعنی در بازه سال

. زیست روبرو شد مختلفی ازجمله گسترش زاغه شهري، تراکم ترافیک و آلودگی محیط

شهرهاي جدید کـره  . ها، توسعه شهر جدید را در پیش گرفت مقابله با این چالشبراي 

پشـتیبانی از صـنعت، عرضـه    : هاي مختلف با سه هدف اصـلی توسـعه یافتنـد    در دوره

این توسـعه، پیامـدهایی از قبیـل تثبیـت بـازار      . مسکن و توسعه متوازن در سطح کشور

مومی و سـبز، تقویـت اقتصـادي    سازي فضاهاي ع مسکن، بهبود وضعیت مسکن، ایمن

در مرحلـه اول،  . هاي شهري را در پی داشته اسـت  صنایع مرتبط و گسترش زیرساخت

هاي اجرایی منسجم براي موفقیت توسعه شهر جدید کره  ریزي عملی و استراتژي برنامه

پـذیر کـرده اسـت چرخـه      آنچه تحقق توسعه شهر جدید را امکـان . بسیار حیاتی بودند

اگرچه بسیاري از ). Lee and the others, 2015: 22(ه، اجرا و ارزیابی است تعالی برنام

هاي توسعه ملی در کره ازجمله شهر جدید از مواجهه با تعارضات فـرار نکردنـد    برنامه

ها  هایی با سیستم پشتیبانی قانونی باعث اجراي آن هاي اجرایی با تبیین برنامه اما سازمان

ها بسیار دشوار باشد، سیسـتم   شد تا رها کردن برنامه عث میشدند چون این پشتیبانی با

ارزیابی توسط نهادهاي ملی و اتاق فکرهایی براي بـازخورد دادن بـه برنامـه بصـورت     

  ).lbid: 23(کرد  روز فعالیت می به
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  فرایند برنامه، اجرا و ارزیابی -1 شکل

  

سـازي جمعیـت در راسـتاي توسـعه      پراکنـده  شهرهاي جدید در چـین بـا هـدف   

هاي اخیر چین شهرنشینی سریعی را تجربه کرده است و  طی دهه. اي ایجاد شدند منطقه

ایجـاد  . تـر شـده اسـت    مسائل شهرهاي بزرگ با رشد سـریع جمعیـت همـواره وخـیم    

حل چین براي انتقال ساکنان شهرهاي پرازدحام به شهرهاي جدید  شهرهاي اقماري، راه

ها کمک کند اما باعـث   دهد چین توانسته به کاهش نابرابري ها نشان می داده. ده استبو

هاي روستا به شهر نیز شده است و در نهایت نتوانسته کلیه اهداف خود  ترویج مهاجرت

تحـت   1990تمام شهرهاي جدید چین تا پایان دهه ). Tan, 2010: 47(را محقق سازد 

سیاسـت شـهرهاي اقمـاري و     1990در دهه . شدند عنوان شهرهاي اقماري خوانده می

ریـزي   جدید در پکن و شانگهاي در مقایسه با سایر شهرها، پایدارترین شهرها در برنامه

وقتی شهرهاي بـزرگ دیگـر یکـی پـس از     . شهرهاي جدید یا شهرهاي اقماري هستند

ري تـا  دیگري شهرهاي اقماري را رها کردند این دو شهر رؤیاي خود را از شـهر اقمـا  

گیـري و موقعیـت    شهرهاي اقماري ایـن دو شـهر در شـکل   . شهر جدید در پی گرفتند

هـاي شـهرهاي    ریزي شهري، جایگاه هاي جدید برنامه اند اما در دوره جغرافیایی متفاوت

انـد، یعنـی مراکـز اداري منـاطق      توجهی نزدیک شـده  جدید در هر دو شهر به طرز قابل

). ibid: 54(انـد   شـده  ریـزي  در هـر دو شـهر برنامـه   عنوان شـهرهاي جدیـد    اي به حومه

  ارزیابی  اجرا  برنامه

  3مرحله   2مرحله   1مرحله 

  بازخورد
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اي  توصیف یا تحلیل سیاست شهر جدید در چین دشوار است زیرا این سیاست منطقـه 

توان  سیاست شهرهاي اقماري پکن را می. اي در دسترس نیست هاي منطقه است و داده

  :به سه نوع تقسیم کرد

کند و باعث افزایش  مایت میوسازها ح نوع اول شامل اقداماتی است که از ساخت

گذاري عمومی و یک برنامه اسـتفاده   شود مانند سرمایه جذابیت در شهرهاي اقماري می

 .از زمین

نوع دوم شامل اقدامات کنترلی براي محدود کردن توسعه شهر مرکزي است مانند 

هـاي مرکـز شـهر، بازسـازي      توزیع مجدد صنایع سـنگین در شـهر، بـازتوزیع شـرکت    

قدیمی درونی شهر، مهاجرت ساکنان قدیمی و محدودیت توسعه اقتصـادي  هاي  بخش

 .در مرکز شهر است

هایی براي تشویق مهـاجرت مـردم و جابجـایی صـنایع از      نوع سوم شامل سیاست

مرکز شهر به شهرهاي اقماري است مانند اشتغال، یارانه براي تشویق مهـاجرت، بـازار   

 .ی استهاي تأمین اجتماع کار یکپارچه و سیستم

گـذاري بـراي    هاي نوع اول بودجـه عمـومی و سـرمایه    طور خالصه در سیاست به

ریزي شهر اقماري و سیاست اسـتفاده   برنامه. تشویق توسعه شهرهاي اقماري مطرح بود

هـاي نـوع دوم،    سیاسـت . تواند به جـذب جمعیـت و صـنعت کمـک کنـد      از زمین می

شدند اما آنها بـراي صـنایع و جمعیـت    ترین بودند که به بهترین نحو اجرا  سیستماتیک

مرکز شهر و نه در شهرهاي اقماري مورد استفاده قرار گرفت بنابراین ارزیابی تأثیر آنها 

 1990هاي نوع سـوم، در اوایـل دهـه     سیاست. در توسعه شهرهاي اقماري دشوار است

هـاي   در مجموع اگرچه سیاسـت . وجود داشت اما بعد از چند دوره تنظیم از بین رفتند

توجهی براي شهرهاي اقماري در  مختلفی وجود داشت اما در حقیقت هیچ سیاست قابل

از طرف دیگر جمعیت شهرهاي اقماري پکن با سرعت باالیی . پکن وجود نداشته است

هـاي   درصد افزایش یافت که بیشتر جمعیت جدیـد از اسـتان   73.5رشد یافت و حدود 

درصد بـوده   17اجرت از پکن به این شهرها تنها که میزان مه درحالی. دیگر آمده بودند
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است که رقم ناچیزي است، هرچند نسبت به سایر شهرهاي با اندازه مشـابه در جـذب   

اند اما باز تعدادي از همان ساکنان بعد از مدتی بـه شـهر مرکـزي     تر بوده جمعیت موفق

. )Tan, 2010: 54-56(مهاجرت کرده و مجدد باعث افزایش جمعیت شهر مرکزي شدند 

توجهی در شهرهاي اقماري و نـه توزیـع    نه سیاست قابل 1990طور خالصه در دهه  به

تـوان نتیجـه گرفـت وسـعت شـهر مرکـزي پکـن         مجدد جمعیت وجود داشـت و مـی  

ازحد بزرگ نبود و توزیع مجدد جمعیت به کمک شهرهاي اقماري، تعادل مکـانی   بیش

از منظر ملی توسعه شـهرهاي  . ساختشده ممکن ن بینی توزیع جمعیت را به روش پیش

اي در توزیع مجدد جمعیت داشته اسـت امـا بـا ارزیـابی      اقماري، تأثیر مثبت غیرمنتظره

دیگر اگرچه چین سـالها اسـت    عبارت به. دقیق، این سیاست سیاستی ناکام یا خیالی بود

اري از نظر پکن، شـهر اقمـ  . که شهر اقماري ساخته اما هرگز شهر اقماري نداشته است

گذاري شده بود و هنوز دوران شـهرهاي جدیـد نرسـیده     فقط براي شهرهاي منطقه نام

البته . قدر بزرگ نبوده که نیاز به شهرهاي جدید داشته باشد اندازه پکن تاکنون آن. است

منکر این نیست که مشکالت ناشی از ازدحام در آن وجود دارد اما بـر اسـاس شـرایط    

ازآنجاکه چـین هنـوز در مرحلـه    . توسعه اقتصادي است واقعی فرایندهاي شهرسازي و

شهرنشینی سریع قرار دارد، نتیجه توسعه شهرهاي جدید، رشد مداوم جمعیـت در کـل   

مشکالت پنهانی این الگو، توزیع نامتوازن جمعیـت در  . شهرها است مناطق اداري کالن

شهرها باعث  مراحل بعدي شهرنشینی است، رشد مداوم جمعیت در مناطق اداري کالن

از بین رفتن منابع بخصوص آب و انرژي خواهد شد و این مناطق را بیشتر بـه واردات  

  ).Tan, 2010: 58(منابع و انرژي وابسته خواهد ساخت 

ها بخصـوص در بعـد    بررسی تجارب کره و چین حاکی از اهمیت توجه به چالش

توانـد عامـل    مـی  گذاري، همچنین بررسی اثرگذاري و ارزیابی آنهـا اسـت کـه    سیاست

ایـن تجـارب در کنـار    . هاي پیش روي شـهرهاي جدیـد باشـد    کننده در سیاست تعیین

ریزي براي شهرهاي جدید در مقابل نگـاه رشـد    مباحث نظري مربوطه مؤید نگاه برنامه

هاي علمی  ها بر مبناي روش خودانگیخته شهرهاي جدید است که با واکاوي این چالش

  .ریزي شهرهاي جدید برداشت نامهتوان گامی مؤثر در بر می
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  روش پژوهش

، یکـی  »ساختاري معادالت سازي مدل«یا همان » وتحلیل ساختارهاي کوواریانس تجزیه«

هاي نـو   هاي پیچیده و یکی از روش وتحلیل ساختار داده هاي تجزیه ترین روش از اصلی

ي مختلفـی  وتحلیل متغیرهـا  براي بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه

زمـان متغیرهـا را بـه هـم نشـان       است که در یک ساختار مبتنی بر تئوري، تأثیرات هـم 

هـاي   هاي نظـري را در جامعـه   مدل قبول بودن توان قابل از طریق این روش می. دهد می

سـازي   مـدل . هاي همبستگی، غیرآزمایشـی و آزمایشـی آزمـود    ص با استفاده از دادهخا

گیري ل اندازهمعادالت ساختاري از دو مد
1

و ساختاري 
در پـژوهش  . یابـد  تشکیل مـی  2

عنوان تحلیل عاملی تائیدي جهـت ارزیـابی اعتبـار    گیري به حاضر از مدل اندازه
3

ابـزار   

گیري و از مدل ساختاري جهت تعیین ضـرایب سـاختارهاي روابـط علـی میـان       اندازه

متغیرهاي مدل کلی
4

  .شده است بهره گرفته 

سـازي   ي پاسـخگویی بـه سـؤاالت پژوهشـی در مـدل     مبناي پژوهش حاضـر بـرا  

با توجه به اینکـه در پـژوهش پیمـایش    . معادالت ساختاري رویکرد پیمایش بوده است

آوري  وسیله پرسشنامه جمـع  هاي موردنیاز از طریق افراد به واحد تحلیل، فرد است داده

حاضـر، داراي   ترین ابزار گردآوري اطالعات در پژوهش عنوان مهم پرسشنامه به. گردید

ها و  هاي مرتبط با متغیرهاي پژوهش حاضر را در قالب گویه سؤاالتی است که شاخص

اي بوده است کـه   شده، پرسشنامه محقق ساخته پرسشنامه طرح. سازد سؤاالت مطرح می

اي در  هـا را در قالـب پرسشـنامه    هـاي پـژوهش، آن   محقق بر اساس متغیرها و شاخص

شـده   پرسشـنامه تـدوین  . داد ن امر جهت پاسخگویی قرار میاختیار کارشناسان و خبرگا

اداري، چـالش   –چـالش نهـادي  : انـد از  باشد که عبارت داراي هشت شاخص اصلی می

ــاري، چــ      ــالش شهرســازي و معم ــهیالت و خــدمات، چ ــهتس ریــزي و  الش برنام

                                                
1. Measurment Model 
2. Structural Model 
3. Validity 
4. Overall Model 
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بودجه  –فرهنگی، چالش مالی –محیطی، چالش اجتماعی گذاري، چالش زیست سیاست

  .حقوقی –انونیو شاخص ق

جامعه آماري پژوهش را خبرگان و کارشناسان مرتبط با شهرهاي جدید را تشکیل 

هـاي عمـران    هاي مختلفی از قبیل کارشناسان شـرکت  این کارشناسان را گروه. دهند می

هـاي خـدمات    ، کارشناسـان دسـتگاه  )نفـر  3000(ها  ، کارشناسان شهرداري)نفر 1300(

 250(هاي ملی و استانی  و کارشناسان دستگاه) نفر 350(ان ، دانشگاهی)نفر 2000(رسان 

نفـر از   6900در مجموع جامعـه آمـاري پـژوهش حاضـر شـامل      . دهند تشکیل می) نفر

نفـر   1900تعـداد کـل جمعیـت قابـل پرسـش      . شود هاي مختلف می کارشناسان حوزه

فـر،  ن 550هـا   نفـر، شـهرداري   700هـاي عمـران    باشد که از این بین سـهم شـرکت   می

نفـر   200هاي ملی استانی  نفر و دستگاه 250نفر، دانشگاهیان  200هاي خدمات  دستگاه

نفـري حـدوداً    1900بر اساس محاسبات جدول مورگان براي جامعـه آمـاري   . باشد می

ها از حجم  براي تعیین سهم هرکدام از گروه. عنوان نمونه باید انتخاب شوند نفر به 320

هاي هرکـدام   معیت هرکدام از آنها در جامعه کل تعداد نمونهکلی نمونه به ازاي سهم ج

نفـر   92هاي عمران،  نفر از جامعه شرکت 118ها مشخص شد که بر این اساس  از گروه

نفـر از   34نفـر از دانشـگاهیان و    42هـاي خـدمات،    نفر از دستگاه 34ها،  از شهرداري

  .عنوان نمونه انتخاب شدند هاي ملی و استانی به دستگاه

ها به شکل تصادفی سیستماتیک بود بـه ایـن شـکل کـه ابتـدا       نحوه انتخاب نمونه

سپس از طریـق تقسـیم جمعیـت    . ها تهیه شد لیست تمامی کارشناسان هرکدام از گروه

ها بر تعداد نمونه آن گروه عددي به دست آمد کـه فاصـله    قابل پرسش هرکدام از گروه

با تعیین فاصله انتخاب نمونـه یـک   . کرد میها را مشخص  انتخاب بین هرکدام از نمونه

ها مشـخص گردیـد و از آن    عنوان مبدأ انتخاب نمونه به 9-1عدد تصادفی از بین اعداد 

مثال فراوانی جمعیت قابل پرسش در گروه  عنوان به. ها آغاز گردید شماره انتخاب نمونه

عیت بایـد انتخـاب   اي که از این جم باشد و تعداد نمونه نفر می 700هاي عمران  شرکت

عنـوان   بـه  6به عـدد   118بر عدد  700شده بود که با تقسیم عدد  نفر تعیین 118شد  می
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عنـوان   را بـه  4طور تصادفی از بین اعداد رقـم   سپس به. ها رسیدیم فاصله انتخاب نمونه

گیري براي این گروه قرار دادیم که بر ایـن اسـاس نفـر چهـارم، نفـر       مبدأ شروع نمونه

عنوان نمونه از لیست این گروه انتخاب  ر دوازدهم، نفر شانزدهم و الی آخر بههشتم، نف

الزم بـه ذکـر اسـت    . هاي دیگر نیز به این شکل انتخـاب شـدند   هاي گروه نمونه. شدند

شـرکت   18دریـافتی از   1396روز سـال   جامعه آماري منتخب بر اساس آمار دقیق و به

شـده    عمران شهرهاي جدیـد تعیـین   عمران شهر جدید کشور و شرکت مادر تخصصی

  .است

شیوه گردآوري اطالعـات در پـژوهش حاضـر از طریـق پرسشـنامه و بـه شـکل        

هاي پژوهش در هر یـک   دیگر بعد از انتخاب نمونه عبارت به. مصاحبه غیرحضوري بود

اي و با آمـوزش الزم توسـط محقـق، ایـن      از جوامع باال از طریق پرسشگران کارآزموده

علـت انتخـاب   . ا با ارائه توضیحات اولیه در اختیار کارشناسان قرار گرفته نامه پرسش

شیوه مصاحبه غیرحضوري این بود که اغلب کارشناسان به دلیل مشغله کـاري نیازمنـد   

ها بودند کـه در ایـن حالـت عمـالً امکـان       نامه فرصت کافی براي پاسخ دادن به پرسش

روش آن بود که جامعـه    ر استفاده از ایندلیل دیگ. مصاحبه حضوري با آنها فراهم نبود

دادند که آشنایی کافی با اصـطالحات و   آماري پژوهش حاضر را کارشناسان تشکیل می

هـاي   شده در پرسشنامه داشتند و بنابراین ضرورتی براي انجـام مصـاحبه   مفاهیم استفاده

د هایی که توسط پرسشگران صورت گرفتـه بـو   با هماهنگی. شد حضوري احساس نمی

  .شده به کارشناسان تحویل گرفته شد هاي داده نامه تمامی پرسش

  

  هاي تحقیق یافته

هاي مدیریتی شهرهاي جدید ایران به همراه ابعاد و ضرایب آلفاي کرونبـاخ   تمام چالش

  .شده است نشان داده 1باشد در جدول شماره  ها که بیانگر میزان پایایی آنها می آن
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نظام  و ابعاد ها چالشتعیین اهمیت  )ابزار اندازه گیري(یی پرسشنامه آزمون پایانتایج  -1جدول 

 کرونباخاز آزمون آلفاي  مدیریت شهري در شهرهاي جدید ایرانی با استفاده

  ضریب آلفاي کرونباخ  ابعاد  چالش  ردیف

  اداري- نهادي  1

  96/0  ساختار

  77/0  نیروي انسانی

  81/0  و شهرداري) سازنده(رابطه 

  82/0  هاي خدمات رسان رد دستگاهعملک

  تسهیالت و خدمات  2
  86/0  حرکت پذیري

  82/0  زیست پذیري

  شهرسازي و معماري  3

  79/0  طراحی

  90/0  کالبدي

  82/0  ضوابط و مقررات

4  
ریزي و  برنامه

  گذاري سیاست

  81/0  تعیین اهداف اولیه

  86/0  اي برنامه

  74/0  هاي باالدست انطباق با طرح

  85/0  طراحی نظام مدیریت

  77/0  کالبدي

  محیطی زیست  5
  طراحی متناسب

82/0  
  ها کننده آلوده

  فرهنگی-اجتماعی  6

  65/0  هویت

  81/0  تفرق فرهنگی و خأل جمعی

  85/0  فقر و بیکاري

  84/0  ناامنی

  مالی و بودجه  7

  84/0  راهبردي

  درآمد پایدار
63/0  

  توزیع درآمد

  قانونی و حقوقی  8

سازي روابط سازنده و  شفاف

  شهرداري
81/0  

  93/0  تأمین منابع و مدیریت

  مدیریت معارضین
91/0  

  پاسخگویی
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گرفـت و از آنهـا    هـایی در اختیـار کارشناسـان قـرار مـی      پرسشنامه در قالب گویه

خیلی «هاي  نهها را با انتخاب یکی از گزی شد میزان اهمیت هرکدام از چالش خواسته می

هـا نیازمنـد    کدام از گویه هیچ. مشخص کنند» خیلی کم«و » کم«، »متوسط«، »زیاد«، »زیاد

را بـراي گویـه هـا انتخـاب     » خیلی زیاد«کدگذاري معکوس نبودند و کسانی که گزینه 

عنوان سنجه شاخص موردنظر در حد  منزله آن بود که اهمیت آن گویه را به کردند به می

را انتخـاب  » خیلـی کـم  «انـد و بـرعکس کسـانی کـه گزینـه       ارزیابی کردهخیلی باالیی 

  .منزله اهمیت پایین آن گویه از نظر کارشناس بود کردند این انتخاب به می

از نظر اعتبار و پایایی ابزار پژوهش، سؤالی که در مورد اعتبار مطرح شد این است 

در . شـوند  اي تجربی برازش میه شده تا چه حد با یافته هاي شناسایی که ابعاد و چالش

افـزار   عنوان اعتبار سازه و بـا اسـتفاده از نـرم    پژوهش حاضر از تحلیل عاملی تائیدي به

AMOS شده است که نتـایج آن بـه تفکیـک در جـدول و      جهت بررسی اعتبار استفاده

  :شده است نمودار زیر نشان داده

  

  هري در شهرهاي جدید ایرانیي نظام مدیریت شها چالشي دییتأتحلیل عاملی  -2جدول 

 

Estimate  

 تخمین
S.E. C.R. P 

Standardized 
Regression 

Weights  

وزن استاندارد 

 رگرسیون

GFI 

  N 1.000    0.985 901/0 --- <  عملکرد

 N 0.839 0.035 23.990 *** 0.819 --- < رابطه

 N 0.691 0.044 15.539 *** 0.669 --- < انسانی

 T 1.000    1.015 --- < زیست

 T 0.595 0.067 8.926 *** 0.625 --- < حرکت

 S 1.000    0.873 --- < ضوابط

 S 0.732 0.083 8.821 *** 0.629 --- < طراحی
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Estimate  

 تخمین
S.E. C.R. P 

Standardized 
Regression 

Weights  

وزن استاندارد 

 رگرسیون

GFI 

 B 1.000    0.615 --- < کالبد

 B 1.018 0.091 11.220 *** 0.588 --- < نظام

 B 1.381 0.113 12.254 *** 0.892 --- < انطباق

 B 0.794 0.093 8.570 *** .544 --- < برنامه

S54 > --- Z 1.000    .704 

S55 > --- Z 0.958 0.052 18.393 *** .700 

S56 > --- Z 1.029 0.069 14.872 *** .738 

 F 1.000    .479 --- < هویت

 F 2.657 0.291 9.132 *** .926 --- < فقر

 F 2.642 0.286 9.248 *** .891 --- < ناامنی

 M 1.000    .268 --- < ديراهبر

 M 4.113 1.756 2.342 0.019 1.264 --- < درآمد

 H 1.000    .549 --- < شفاف

 H 1.437 0.142 10.146 *** .774 --- < مدیریت

 H 1.306 0.166 7.876 *** .527 --- < پاسخگو
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  د ایرانیي نظام مدیریت شهري در شهرهاي جدیها چالشي دییتأتحلیل عاملی  -2شکل 

  

هـاي نظـام مـدیریت     در جدول و شکل فوق نتایج تحلیل عـاملی تأییـدي چـالش   

جهت سهولت استفاده از متغیرها . شده است  شهري در شهرهاي جدید ایرانی نشان داده

ها یـک عالمـت اختصـاري بـا      به هرکدام از چالش AMOS.22گیري در  در مدل اندازه

بـه معنـاي چـالش     Nر ایـن مـدل حـرف    د. شده است حروف انگلیسی اختصاص داده

به معناي چالش  Sبه معناي چالش تسهیالت و خدمات، حرف  Tاداري، حرف -نهادي

 Zگذاري، حرف  ریزي و سیاست به معناي چالش برنامه Bشهرسازي و معماري، حرف 
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 Mفرهنگی، حرف -به معناي چالش اجتماعی Fمحیطی، حرف  به معناي چالش زیست

. باشـد  به معناي چالش قانونی و حقوقی مـی  Hی و بودجه و حرف به معناي چالش مال

ها نیز با فلشی که بـه سـمت آنهـا از     در این جدول همچنین ابعاد هرکدام از این چالش

سـه   Nمثال از مقابل حـرف   عنوان به. حروف انگلیسی کشیده شده است مشخص است

دهد ایـن   که نشان می فلش به سمت ابعاد عملکردي، رابطه و انسانی کشیده شده است

آنچـه در ایـن جـدول حـائز اهمیـت      . باشـند  اداري می-سه بعد متعلق به چالش نهادي

محیطی بجاي اینکه با ابعاد نشان داده شود با اجـزاء   باشد آن است که چالش زیست می

)s54,s55,s56 (طور کـه در جـدول    شده است دلیل این امر آن است که همان نشان داده

فقط با یک گویه سنجیده ) طراحی متناسب(یکی از ابعاد این چالش نیز مشخص است 

گیـري   ها در مدل انـدازه  گیري بهتر بجاي ابعاد خود گویه شده بود بنابراین جهت اندازه

  .قرار داده شدند

سازي معادالت ساختاري است کـه بـا هـدف     تحلیل عاملی تأییدي بخشی از مدل

عاملی هرکدام از متغیرهاي آشکار در تبیین معنـاي  گیري معیارها و تعیین بارهاي  اندازه

دیگر تحلیل عاملی تأییـدي معـادل    عبارت به. شود انجام می) معیار موردنظر(متغیر پنهان 

اي از طریـق تحلیـل    در تعیین میزان اعتبـار سـازه  . باشد اي ابزار پژوهش می اعتبار سازه

وع اول بارهاي عاملی هرکدام از موض: عاملی تأیید دو موضوع باید موردتوجه قرار گیرد

هایی که از بیضـی بـه سـمت     این ضرایب بر روي فلش 2ها است که در شکل  شاخص

هر چه این ضرایب از صـفر فاصـله   . شده است ها کشیده شده است، نشان داده مستطیل

هـا در سـنجش معیـار خواهـد      تر باشد، بیانگر نقش بهتر شـاخص  نزدیک 1داشته و به 

این بارهاي عاملی در ستون ضـرایب رگرسـیونی اسـتاندارد نشـان      2 در جدول. داشت

 819/0براي بعد رابطه  985/0شده است که این ارقام به ترتیب براي بعد عملکردي  داده

، بـراي بعـد حرکـت پـذیري     105/1براي بعد زیست پـذیري   669/0براي بعد انسانی 

براي بعد کالبـدي   629/0ی براي بعد طراح 873/0، براي بعد ضوابط و مقررات 625/0

سایر ضرایب استاندارد بدین ترتیب در این جـدول مشـخص اسـت و    . باشد می 615/0
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اندازه کافی بزرگ هستند و بـه لحـاظ    تمامی این ارقام به. نیازمند بازگویی مجدد نیست

وجـود  . مشخص است Pدار بودن این ضرایب از مقادیر  معنی. باشند دار می آماري معنی

به معناي آن است که براي مثـال در مـورد بعـد     Pه در ستون مربوط به مقادیر سه ستار

. باشـد  می 001/0کمتر از  99/23به بزرگی  critical ratioرابطه احتمال به دست آوردن 

 -چـالش نهـادي  ( Nبینی  در پیش) رابطه(دیگر وزن رگرسیونی براي بعد دوم  عبارت به

فاصـله  ) دو دامنـه ( 001/0داري  صفر در سطح معنیداري از مقدار  به طرز معنی) اداري

  .دارد

باشـد کـه معـادل     می Zهمان مقدار ) critical ratio) C.R در این جدول منظور از

براي مثال در مورد بعد رابطـه  . باشد تقسیم ضرایب رگرسیونی بر انحراف استاندارد می

دیگر این مقدار نشان  عبارت به.  =z 839/0  = 99/23 برابر است با critical ratioمقدار 

انحـراف اسـتاندارد بـاالي صـفر      99/23اندازه  دهد که برآورد ضرایب رگرسیونی به می

بیـانگر مقـدار انحـراف اسـتاندارد هرکـدام از ضـرایب       .) S.E(در این جدول . باشد می

تـوان گفـت مقـدار بـرآورد شـده       براي مثال در مـورد بعـد دوم مـی   . رگرسیونی است

برآوردهـاي رگرسـیونی    .باشـد  می 035/0داراي انحراف استاندارد ) 839/0(رگرسیونی 

)Estimate (دهد که به ازاي یک واحد تغییر مقدار معیار چه تغییري در مقادیر  نشان می

توان گفت به  مثال در مورد شاخص دوم می عنوان به. افتد ها اتفاق می هرکدام از شاخص

واحـد تغییـر در چـالش     839/0به میزان ) رابطه( واحد تغییر در مقدار بعد دوم 1ازاي 

  .اتفاق خواهد افتاد) N(نهادي اداري 

اي بـا اسـتفاده از تحلیـل عـاملی تأییـدي بایـد        موضوع دومی که در اعتبـار سـازه  

باشـد   مـی ) Goodness of Fit Index(موردتوجه قرار گیرد مقدار معیار نیکویی بـرازش  

باشد کـه هـر چـه     شده می هاي مشاهده ش مدل با دادهکه این معیار به معناي میزان براز

بـه   1باشـد و مقـدار    قبول می باالتر باشد به معناي برازش قابل 90/0مقدار این معیار از 

گونه که در این جدول مشخص اسـت مقـدار معیـار     همان. باشد معناي برازش کامل می

  .باشد ازش کامل میدهد مدل داراي بر باشد که نشان می می 901/0برازش برابر با 



 1398، تابستان 9اي، سال چهارم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     136 

گیري از آزمـون آلفـاي    در پژوهش حاضر براي آزمون پایایی پرسشنامه ابزار اندازه

به تفکیـک بـراي    1شده است که ضرایب این آزمون در جدول شماره   کرونباخ استفاده

شده است که همه این ضرایب بیانگر پایـایی مناسـب ابـزار      تک متغیرها نشان داده تک

گیري  این روش براي محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه. باشد ت میگردآوري اطالعا

سـازگاري درونـی کـه    . رود کند به کـار مـی   گیري می هاي مختلف را اندازه که خصیصه

کند به معناي این است که تا چه حدي تمـام اجـزا    گیري می آلفاي کرونباخ آن را اندازه

دهنده ارتباط درونـی ایـن اجـزا     و نشاندر یک آزمون، یک مفهوم یکسان را بیان کرده 

  .)Santos, 1999: 26; Tavakol & Dennick, 2011: 54( است

 

  بحث

شده با  هاي تجربی مشاهده شده با داده هاي شناسایی در بررسی میزان تطابق ابعاد چالش

هم ضرایب بارهاي عـاملی   AMOS.22مندي از تحلیل عاملی تأییدي با استفاده از  بهره

قبـولی میـان ابعـاد     دهد که تطـابق قابـل   نشان می) GFI(خص نیکویی برازش و هم شا

شـده   هاي تجربی که توسط مطالعه پیمایشـی گـردآوري   شده و داده هاي شناسایی چالش

 .بودند، وجود دارد

هـا بـا مقـدار مـورد انتظـار و معنـاداري آن، از        در خصوص تفاوت اهمیت چالش

در ایـن آزمـون معمـوالً یـک مقـدار      . ستفاده شـد اي ا آزمون تفاوت میانگین تک نمونه

شـده   شود و مقدار میانگینی که از نمونه حاصـل  عنوان پارامتر جامعه در نظر گرفته می به

که توزیع اغلب  بر اساس قضیه حد مرکزي ازآنجایی. شود است با این پارامتر مقایسه می

، بنابراین )42 :1396 رأس،(کند  متغیرهاي اجتماعی در جامعه از توزیع نرمال تبعیت می

عنـوان پـارامتر    در مواردي که پارامتر جامعه مشخص نباشد میانه یا میـانگین طیـف بـه   

اي لیکرت  درجه 5در پژوهش حاضر با توجه به اینکه از طیف . شود جامعه انتخاب می

عنـوان   عنـوان میانـه طیـف بـه     به 3شده است، بنابراین رقم  ها استفاده براي گرفتن پاسخ

  .شده است  ارامتر جامعه در نظر گرفته شد که نتایج آن در جدول زیر نشان دادهپ
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 آزمون تفاوت میانگین تک گروهی -3جدول 

  میانگین T ها چالش
داري دو  سطح معنی

 دامنه

تفاوت میانگین از 

  مقدار آزمون

 23815. 000. 74806. 5.695 اداري -چالش نهادي

 61328. 000. 99246. 11.054 خدمات -چالش تسهیالت

 86196. 000. 61430. 25.101 شهرسازي -چالش معماري

گذاري و  چالش سیاست

 ریزي برنامه
26.823 .55555 .000 .83302 

 50625. 000. 94795. 9.553 محیطی چالش زیست

 38424. 000. 68485. 10.037 فرهنگی -چالش اجتماعی

 37760. 000. 77246. 8.745 حقوقی -چالش قانونی

 1.16526 000. 61990. 33.626 چالش مالی و بودجه

  

هاي بدست آمده براي هرکدام از متغیرهاي پژوهش  منظور دانستن اینکه میانگین به

تفاوت دارد، از آزمون تفاوت میـانگین تـک   ) Test Value(تا چه اندازه با مقدار آزمون 

 3ه میانی طیف یعنـی رقـم   در این آزمون مقدار آزمون برابر با نقط. گروهی استفاده شد

داري  شـده اگـر بـه طـرز معنـی      فرض بر این بود که میانگین محاسبه. در نظر گرفته شد

تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن       تر از مقدار آزمون باشد، بنـابراین مـی   تر یا کوچک بزرگ

داري باال  ها تصادفی نبوده و پاسخگویان میزان اهمیت آن چالش را به طرز معنی تفاوت

فقـر  «غیراز چالش  دهد به گونه که ارقام جدول نشان می همان. اند ایین ارزیابی نمودهیا پ

انـد و تمـامی    ها میانگینی باالتر از مقـدار آزمـون کسـب کـرده     تمامی چالش» و بیکاري

ادعا  01/0اي بزرگ هستند که بتوان با احتمال خطاي کمتر از  اندازه ها به تفاوت میانگین

دیگر پاسخگویان در مورد تمامی معیارهاي پژوهش  عبارتی به. اند دهنمود که تصادفی نبو

دیگر، در بررسی  عبارت به. اند شده بود، کسب کرده میزان رضایتی بیش از آنچه که تعیین

ها از نظر پاسخگویان خبره و متخصص با استفاده از آزمون تفاوت  میزان اهمیت چالش
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شـده اسـت تقریبـاً تمـام      مشـخص  SPSS.22میانگین نهایی تک گروهی با اسـتفاده از  

عنوان میانگین جامعه کسـب   شده به ها، نمره اهمیتی بیش از نمره میانگین تعیین شاخص

ها داراي اهمیت  دهد از نظر خبرگان و متخصصین تمامی این چالش کردند که نشان می

بـه  » هتعیین اهداف اولیـ «و چالش » ساختاري«ها فقط چالش  از بین همه چالش. هستند

شاخص تفرق فرهنگی و . اند اي کمتر از میانگین جامعه کسب کرده داري نمره طرز معنی

و شـاخص نیکـویی   ) 13/0(خأل جمعی به دلیل اینکه داراي بـار عـاملی ضـعیفی بـود     

  .شده است داد و حذف برازش مدل را کاهش می

سـتگی  شده بـا یکـدیگر، آزمـون همب    هاي شناسایی در بررسی میزان ارتباط چالش

هـا   دار میـان تمـامی چـالش    بیانگر رابطه نسبتاً قوي، مثبت و معنی) r(دومتغیره پیرسون 

منظور پاسخگویی به سؤال سهم هرکـدام از متغیرهـاي پـژوهش در تعیـین      به. باشد می

قـدرت   AMOS.22افـزار   و بـه کمـک نـرم    1یکدیگر سعی شد با استفاده از مدل مسیر

بینی متغیـر دیگـر سـنجیده شـود کـه نتـایج آن در        ر پیشبینی هرکدام از متغیرها د پیش

غیـراز تـأثیر    دهد بـه  نتیجه این آزمون نشان می. مشاهده است  نمودار و جدول زیر قابل

» خـدمات -تسـهیالت «و تأثیر چالش » بودجه-مالی«بر چالش » حقوقی -قانونی«چالش 

ارقام این جدول . نددار هست باقی اثرات به لحاظ آماري معنی» محیطی زیست«بر چالش 

 -مالی«بر چالش » ریزي گذاري و برنامه چالش سیاست«دهد میزان تأثیر خالص  نشان می

دهد به ازاي یک واحـد افـزایش یـا کـاهش در      باشد و این نشان می می 204/0» بودجه

-مـالی «بـر مقـدار چـالش     204/0به میزان » ریزي برنامه-گذاري چالش سیاست«مقدار 

داري کمتـر از   شود و این تأثیرگذاري در سـطح معنـی   ا از آن کاسته میافزوده ی» بودجه

-نهـادي «بر چالش » بودجه-مالی«ضریب تأثیر خالص چالش . باشد دار می معنی 001/0

دهد به ازاي یک واحد افزایش یا کاهش در مقـدار   باشد که نشان می می 248/0» اداري

افـزوده یـا از آن کاسـته    » اداري-هادين«بر مقدار چالش  248/0به میزان » بودجه-مالی«

                                                
1. Path Analysis 
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ضریب . باشد دار می معنی 001/0داري کمتر از  شود و این تأثیرگذاري در سطح معنی می

باشد که  می 194/0» شهرسازي -معماري«بر چالش » بودجه -مالی«تأثیر خالص چالش 

ـ  » بودجـه  -مـالی «دهد به ازاي یک واحد افزایش یا کاهش در مقدار  نشان می زان بـه می

شـود و ایـن    افزوده یا از آن کاسـته مـی  » شهرسازي -معماري«بر مقدار چالش  194/0

ضریب تأثیر خـالص  . باشد دار می معنی 001/0داري کمتر از  تأثیرگذاري در سطح معنی

دهد  باشد که نشان می می 318/0 »خدمات-تسهیالت«بر چالش » اداري -نهادي«چالش 

بر مقدار  318/0به میزان » اداري -نهادي«در مقدار  به ازاي یک واحد افزایش یا کاهش

شود و این تأثیرگـذاري در سـطح    افزوده یا از آن کاسته می» خدمات-تسهیالت«چالش 

بیشترین میزان تأثیر هم مربـوط بـه همـین    . باشد دار می معنی 001/0داري کمتر از  معنی

-اجتمـاعی «الش بر چـ » شهرسازي -معماري«ضریب تأثیر خالص چالش . رابطه است

دهد به ازاي یک واحد افزایش یا کاهش در مقدار  باشد که نشان می می 242/0 »فرهنگی

افزوده یـا  » فرهنگی -اجتماعی«بر مقدار چالش  242/0به میزان » شهرسازي -معماري«

دار  معنـی  001/0داري کمتـر از   شود و این تأثیرگذاري در سـطح معنـی   از آن کاسته می

 »محیطـی  زیسـت «بر چـالش  » فرهنگی -اجتماعی«أثیر خالص چالش ضریب ت. باشد می

دهـد بـه ازاي یـک واحـد افـزایش یـا کـاهش در مقـدار          باشد که نشان مـی  می 211/0

افـزوده یـا از آن   » محیطی زیست«بر مقدار چالش  211/0به میزان » فرهنگی -اجتماعی«

  .باشد دار می معنی 001/0داري کمتر از  شود و این تأثیرگذاري در سطح معنی کاسته می
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  آزمون مدل ساختاري روابط علی متغیرها -4جدول 

   
Estimate S.E. C.R. P 

Standardized 
Regression 

Weights 
GFI NFI  

-قانونی --- < بودجه - مالی

 حقوقی

-.055 .072 -.769 .442 
-.045 

908/0 00/1  

گذاري  سیاست --- < بودجه - مالی

 ریزي و برنامه

.255 .071 3.583 *** 
.204 

 248. *** 6.131 042. 260. بودجه - مالی --- < اداري-نهادي

- معماري

 شهرسازي

 *** 4.542 036. 164. بودجه - مالی --- <
.194 

-تسهیالت

 خدمات

 *** 6.201 069. 428. اداري-نهادي --- <
.318 

-اجتماعی

 فرهنگی

- معماري --- <

 شهرسازي

.279 .056 4.945 *** 
.242 

-اجتماعی --- < محیطی زیست

 فرهنگی

.294 .076 3.888 *** 
.211 

-تسهیالت --- < محیطی زیست

 خدمات

.009 .036 .242 .809 
.009 
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  آزمون مدل ساختاري روابط علی متغیرها -3شکل 

  

  گیري نتیجه

هاي مـدیریت شـهري شـهرهاي جدیـد      از نظر خبرگان و کارشناسان تمامی این چالش

-تسـهیالت «، »ریـزي  گـذاري و برنامـه   سیاست«، »اداري-نهادي«هاي  الشمشتمل بر چ

» محیطـی  زیست«، »فرهنگی-اجتماعی«، »شهرسازي-معماري«، »بودجه-مالی«، »خدمات

دار میـان   داراي اهمیت هستند و رابطه نسبتاً قوي، مثبـت و معنـی  » حقوقی -قانونی «و 

بـر یکـدیگر بـه شـرح زیـر قابـل        هـا  میزان تأثیرات چالش. ها وجود دارد تمامی چالش

  :خالصه نمودن است
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 »خـدمات -تسـهیالت «بـر چـالش   » اداري-نهـادي «ضریب تأثیر خالص چالش  -

  .بیشترین میزان تأثیر هم مربوط به همین رابطه است. باشد می 318/0

 248/0» اداري-نهـادي «بـر چـالش   » بودجـه -مالی«ضریب تأثیر خالص چالش  -

  .باشد می

-مـالی «بـر چـالش   » ریـزي  گذاري و برنامه سیاست«خالص چالش میزان تأثیر  - 

  .باشد می 204/0» بودجه

» شهرسـازي -معمـاري «بـر چـالش   » بودجـه -مالی«ضریب تأثیر خالص چالش  -

  .باشد یم 194/0

 »فرهنگی-اجتماعی«بر چالش » شهرسازي-معماري«ضریب تأثیر خالص چالش  -

  .باشد می 242/0

» محیطـی  زیسـت «بـر چـالش   » فرهنگـی -تماعیاج«ضریب تأثیر خالص چالش  -

  .باشد می 211/0

هـا   هاي تجربی با یافتـه  به عبارت بهتر، نتایج پژوهش حاضر ضمن مطابقت با داده

نشان داد که مدیریت شهري در شهرهاي جدید ایرانی نیازمند توجه به توسعه نهادي و 

خـود   خـودي  ن توسـعه بـه  ای. یابد هاي الزم براي ارتباطات نهادي تحقق می ایجاد زمینه

باعث بهبود سطح و کیفیت ارائه خدمات و تسهیالت موردنیاز شهروندان در شـهرهاي  

اما توسعه نهادي و اداري شهرهاي جدید نیازمند رفـع و یـا کـاهش    . جدید خواهد شد

در این شهرها و تمهیـد منـابع مـالی پایـدار اسـت و ایـن مهـم        » بودجه -مالی«چالش 

اولیه احداث ایـن  » ریزي گذاري و برنامه سیاست«توجهی متأثر از  بلهمچنین به میزان قا

انـدازي مشـخص بـراي     شهرهاست و تدوین یک برنامـه اسـتراتژیک و ترسـیم چشـم    

مدت و بلندمدت براي طی مسیر مشخصی در توسـعه شـهرهاي جدیـد ضـروري      کوتاه

و هـم امکـان   هاي توسعه را فـراهم سـاخت    است تا هم امکان پایداري و تداوم برنامه

انـدازها همچنـین    این چشـم . ها را فراهم ساخت نظارت و کنترل بر روند اجراي برنامه

و یافتـه  . تواند زمینه الزم را براي تعامالت بین بخشی و میان نهادي نیز فراهم سازد می
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توانـد در کنتـرل و    مـی » شهرسـازي -معمـاري «آخر اینکه مدیریت مناسب موضـوعات  

در درجـه  » محیطی زیست«در درجه اول و چالش » فرهنگی-یاجتماع«مدیریت چالش 

ویـژه در شـهرهاي جدیـد     عنوان یکی دیگر از رمزهاي توسعه موفق شهري بـه  بعدي به

  .مؤثر باشد

  

  ها ارائه پیشنهاد

تواند مبناي مناسبی بـراي ارائـه الگـویی منسـجم از مـدیریت       نتایج این تحقیق می

آورد که در ادامه این پژوهش به سایر محققـان  شهري در شهرهاي جدید ایرانی فراهم 

هـا، دسـتاوردهاي علمـی و     شود با استفاده از این نتایج و توجـه بـه نظریـه    پیشنهاد می

تجارب جهانی، مدل نهایی الگوي مدیریت شهري منسجم در شهرهاي جدید ایـران را  

الوه براین، ع .براي ایجاد ساختار سازمانی منسجم و توسعه خدمات شهري ارائه نمایند

  .نماید نتایج این تحقیق به توجه به پیگیري و اجراي پیشنهادهاي زیر تأکید می

اي براي شهر جدید در منظومه شهري کشـور   تعریف مأموریت و نقش ویژه -الف

  هاي نسبی مکان احداث آن ها و مزیت با توجه به با توجه به ضرورت

سـت فرمانـدار شهرسـتان و    تشکیل ستاد راهبري مدیریت شهر جدید بـا ریا  -ب

  هاي مرتبط بصورت دائمی حضور تمامی دستگاه

تشکیل صندوق توسعه و عمران شهر جدید براي تمهید منابع مالی پایـدار از   -پ

هاي دولـت و   محل تجمیع درصدي از فروش اراضی و مستحدثات شهر جدید و کمک

  هاي بخش مسکن یارانه

  

  تشکر و سپاسگزاري

ظران و خبرگانی که در این تحقیق که با صرف وقت بسیار ن پژوهشگران از صاحب

  .نمایند مندانه همکاري نمودند، نهایت تشکر و سپاسگزاري را می و عالقه
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