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Abstract
The Historic City of Yazd is a part of Yazd city which has been inscribed as the first 
urban fabric of Iran on UNESCO’s World Heritage List. Since this area faces many 
challenges due to the lack of coordination between influential organizations and 
institutions in urban management, identifying the indicators affecting the establishment 
of the integrated urban management system in the Historic City of Yazd could help 
improve its condition. According to the research method, an experts’ panel was 
convened with five current and former officials and urban managers of Yazd city to 
scrutinize the challenges faced by the influential agents in the historic fabric of Iranian 
cities. After summing up, 48 indicators were obtained, which were classified based on 
the nature of the dimensions of the integrated urban management. These indicators were 
distributed in the form of a questionnaire with a 5-point Likert scale among 32 
experienced city officials and managers in Yazd who were selected using the snowball 
sampling method. The hypothetical, theoretical structure of the research was tested using 
SmartPLS 3 software. Considering the path coefficients, it can be concluded that there is 
a direct and significant relationship between intra-organizational, institutional, planning, 
structural-legal, vertical, and inter-organizational integrations with the integrated urban 
management in the Historic City of Yazd, and 41 indicators were found effective in this 
regard. Finally, solutions were proposed to establish the integrated urban management 
system in the Historic City of Yazd.

Keywords: System, Integrated Urban Management, World Heritage, Historic City 
of Yazd.
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ي مؤثر بر ایجاد نظام مدیریت یکپارچه ها شاخصتحلیل 

  شهري در یک شهر میراث جهانی

  )شهر تاریخی یزد :مورد پژوهشی(

  

احسان اصالنی
واحد علوم و آزاد اسالمی،اهدانشگدکتري شهرسازي،دانشجوي

  ایرانتحقیقات، تهران،

واحد علوم و تحقیقات، آزاد اسالمی،استادیار شهرسازي، دانشگاهشهریاري نیالد کمالسید 

  ایرانتهران،

حسین ذبیحی
واحد علوم و تحقیقات،آزاد اسالمی،دانشیار شهرسازي، دانشگاه

  ایرانتهران،

  

  چکیده

اولین بافت شهري از ایران در فهرست میراث  عنوان بهشهر تاریخی یزد، بخشی از شهر یزد است که 

از ناهماهنگی  ي متعدد ناشیها چالشکه این محدوده با  ازآنجایی.جهانی یونسکو به ثبت رسیده است

ي مؤثر بر ایجاد ها شاخصت، شناسایی روس روبهدر مدیریت شهري  نفوذيذو نهادهاي  ها سازمانمابین 

روش . به بهبود وضعیت آن کمک کند تواندیمنظام مدیریت یکپارچه شهري در شهر تاریخی یزد 

مدیران شهري فعلی و  نفر از مسئوالن و 5تحقیق به این صورت است که ابتدا پنل خبرگان با حضور 

در بافت تاریخی شهرهاي ایران تدقیق  مؤثرهاي پیش روي عوامل  چالشاسبق شهر یزد تشکیل شد تا

آمد که مطابق با ماهیت ابعاد مدیریت یکپارچه به دستشاخص 48ي، تعداد بند جمعاز پس. گردند

نفر  32اي، بین  ینهگز5کرت در قالب یک پرسشنامه با طیف لیها شاخصاین .ي شدندبند هشهري دست

انتخاب  گلوله برفیگیري  نمونهروش شهر یزد که با استفاده از  باتجربهاز مسئوالن و مدیران شهري 

مورد برازش  SmartPLS 3افزار  ساختار نظري مفروض تحقیق با استفاده از نرم. شدند، توزیع گردید

داري میان ابعاد مختلف یکپارچگی  معنی با توجه به ضرایب مسیر، ارتباط مستقیم و. قرار گرفت

سازمانی با مدیریت یکپارچه شهري در  قانونی، عمودي و میان/ي، ساختاريا برنامهی، نهادي، سازمان درون

، تینهادر. شاخص در این رابطه مؤثر تشخیص داده شدند 41شهر تاریخی یزد وجود دارد و 

  .ه شهري در شهر تاریخی یزد پیشنهاد شدایجاد نظام مدیریت یکپارچ منظور بهراهکارهایی 

  .نظام، مدیریت یکپارچه شهري، میراث جهانی، شهر تاریخی یزد :ها کلیدواژه

                                               
  .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات استاحسان اصالنیآقايدکتريرسالهازمقاله حاضر برگرفته

shahriari@srbiau.ac.ir   :نویسنده مسئول
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  مقدمه

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

یژه و بهمومی شهرها ي شهرها، نیاز به مدیریت یکپارچه شهري براي اداره امور عها چالشو 

ضرورت تحقق ). 1396سرور و همکاران، (است  شده روشنازپیش  یشبشهرها کالنبراي 

هاي زیادي  ینههزاست که در شهرهاي بزرگ، ساالنه  جهت ازاینمدیریت یکپارچه شهري، 

ي ها نمونهیکی از این . شود یمي اجرایی به شهروندان تحمیل ها دستگاهبه دلیل ناهماهنگی 

ها، تداخل دو طرح عملیاتی از سوي دو نهاد متفاوت است که این  یناهماهنگار این آشک

).          1392، کاظمیان(شود  یمامر منجر به اتالف مقدار زیادي از منابع مالی و محلی 

یزي به دلیل پیچیدگی ذاتی شهرها، ر برنامهي دخیل در امر ها سازمانتعدد موضوعات و 

یزي یکپارچه جهت ر برنامهگذاران شهري را ناگزیر به اتخاذ رویه  تیاسسیزان و ر برنامه

برقراري . نماید یممداخله کنندگانها و نیازهاي مختلف این  یتاولوایجاد هماهنگی بین 

الزم براي  زمان مدتگوناگون به کاهش  مداخله کنندگانو کارآمد میان  مؤثرارتباط 

  . ظام شهري کمک خواهد کرددر مقابل اخـتالالت در سیستم و نواکنش 

ي جامع و یکپارچه باید ابعاد مختلف توسعه اقتصادي، ا جهینتبنابراین براي رسیدن به        

و یا به عبارتی  مداخله کنندگانیله همه وس بهزیست و ساختارهاي اجتماعی  یطمححفاظت 

قرخلو و حسینی، (ی درك شود درست بهي ذینفع در شهر ها سازمان، نهادها و ها گروهافراد، 

مدیریت یکپارچه شهري، با توجه به مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادي و سیاسی ). 1386

در قالب یک الگوي مشخص، ضمن هدایت عناصر مختلف دخیل در حوزه مدیریت 

ها و طوالنی شدن فرایند  يکار دوبارهپردازد و از  یمها آنشهري، به ایجاد هماهنگی در بین 

کند  یموخم نظام بروکراسی حاکم جلوگیري  یچپشهري و گرفتاري آن در توسعه پایدار 

  ).1392پوراحمد و همکاران، (

که نموداذعانبایدهمدیگربهشهريعناصر مختلفکارکرديوابستگیلیبه دل    

بین عناصر ییافزا هموتعاملدر ایجادبیشتریکپارچه شهريمدیریتاساسی مسئله

عناصر و چگونگی یکپارچگینحوهدرواقع.ابدی یممفهومومعنايو متعدد شهرمختلف
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نوع اینکه ماهیت اساسیاستشهريیکپارچهمدیریتسیستمدر قالبمختلف شهري

، پژوهش حاضر، درصدد رو ازاین). 1396خلیجی و همکاران، (کندیمرا تعیینمدیریت

 عنوان بهفت تاریخی شهر یزد در مدیریت با مؤثرهاي پیش روي عوامل  شناسایی چالش

در فهرست میراث جهانی » 1شهر تاریخی«اولین بافت شهري از ایران است که تحت عنوان 

  .یونسکو به ثبت رسیده است

از منظر کالبدي، . است بررسی قابلاهمیت این موضوع از دو منظر کالبدي و اجتماعی 

ست که توسط یونسکو یا اي منتخب ا یهناحیک محوطه میراث جهانی، نقطه شاخص یا 

اهمیت  دارا بودنبه دلیل  2همان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد

المللی  هاي بین یمانپقانونی توسط  ازنظرفرهنگی، تاریخی، علمی یا سایر اشکال آن 

ثبت یک سایت در فهرست . (Encyclopaedia Britannica, 2022)است  شده حمایت

اش برجستهي ها ارزشاعث افزایش آگاهی عمومی نسبت به آن محوطه و میراث جهانی، ب

ي مختلف ها جاذبهمعموالً داراي  ها محوطهاین  ازآنجاکهو  (UNESCO, 2008)شود  یم

  .یابد یمگردشگري در محل افزایش  هاي فعالیتگردشگري و متعدد هستند، 

شده که تغییرات  روز بهاگر مقصد، خود را به یک برنامه مدیریتی مناسب یا        

، دچار تنش خواهد زیاد احتمال بهگیرد مجهز نسازد  یمتوسط یونسکو را در نظر  ایجادشده

از منظر اجتماعی نیز، اگر جریان زندگی در یک سایت . (Cravidão et al., 2018)شد 

گذارد با احتمال خروج از فهرست میراث جهانی روبرو خواهد  زوال روبهمیراث جهانی 

با نگاهی به وضع موجود شهر تاریخی یزد، شاهد خروج ساکنین و خالی از سکنه شدن . دش

که نتیجه مستقیم تفرق در زمینه مدیریت ) 1397اصالنی و همکاران، (هستیم  آنتدریجی 

ثبت جهانی بافت تاریخی شهرهاي دیگري مانند کرمان، میبد،  ازآنجاکه. شهري است

روشنی را براي مدیران  انداز چشمتواندیمر دارد، این پژوهش قرادر دستور کار... دامغان و

  .سازدیزان شهري و مسئوالن امر فراهم ر برنامهو 

                                               
1. Historic City
2. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO
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  :زیر است سؤالپاسخگویی به  درصددپژوهش حاضر  رو ازاین

یی بر ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهري در ها شاخصسیستمی، چه  کردیرواز منظر 

  ند؟تأثیرگذارشهر میراث جهانی یک  عنوان بهشهر تاریخی یزد 

  

  پیشینه پژوهش

نظران صاحب بین اکثرشهري،فرآیند مدیریتیکپارچگیاگرچه در زمینه ضرورت

این یکپارچگی برايراییها اند مدل کرده سعیمختلفیمحققاندارد ووجود نظر اتفاق

سبت به مفهوم مدیریت ن ها دگاهیدي پیشنهادي با توجه به تفاوت ها مدلارائه کنند اما این 

بهپیشنهادهااینازمثال، برخیطور  به. یی هستندها تفاوتیکپارچه شهري داراي 

نظیر مختلف کاريهاي ینهزمسازي  یکپارچهبهبرخیسازي وظایف مدیریتی و یکپارچه

نهادهاي کردن روابطیکپارچهبهتعدادي نیزودارندتوجه... ویزي شهري، جغرافیار برنامه

میرعابدینی، (پردازندیممحلی حکومتوحکومت مرکزياثرگذار چون شوراي شهر،

ي ها چارچوبي از ا خالصه1در جدول ). 1391نقل در عزیزي و همکاران،  1388

  .آمده است پردازان هینظرتوسط این  شده ارائهپیشنهادي 

  هريپیرامون مدیریت یکپارچه ش پردازان هینظرچارچوب پیشنهادي  -1جدول 

  چارچوب پیشنهادي  پرداز یهنظر

1مک گیل

)1994(  

؛ نیازسنجی )شوراي شهر(ارزیابی ساختار سازمانی و مالی نهاد حاکم بر شهر 

 انداز چشمیاز جامعه شهري متناسب با موردنها و خدمات  یرساختز

ها، خدمات و  یرساختزبینی تغییرات جمعیتی شهري، توسعه  یشپراهبردي؛ 

شوراي شهر؛  محور مشارکتی؛ توسعه و تقویت سازمانی نهاد ین منابع مالتأم

یزي متناسب با ر بودجهیزي؛ ر برنامهگذاري و  یاستساصالح فرآیندهاي 

  .یزي؛ مستندسازي اطالعات؛ ارزیابی عملکرد ساالنه شوراي شهرر برنامه

                                               
1. McGill
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  چارچوب پیشنهادي  پرداز یهنظر

1چاکرابارتی

)2001(  

پذیري اجتماعی و  یتمسئولا ي، پاسخگویی یور بهرهیري اصول مدیریت سنتی مانند کارگ به

هاي مدیریت سنتی مانند پژوهش و  یکتکنیري از گ بهرهیري در مدیریت شهري؛ پذ انعطاف

ي عمل ها حوزهسازي امور و  اي؛ یکپارچه هاي نوین رایانه يفناورتحقیق در عملیات و نیز 

؛ ...شامل مردم، مشتري، بازار، تحرکات شهري، مسکن، زیرساخت، توسعه شهري و

گیري  یمتصم، کنندگان مصرفهاي مردم و  یازمندينسازي مشکالت شامل شناسایی  یکپارچه

در مورد نقش و اهداف سازمان و همچنین انجام بعضی از کارها براي دستیابی به اهداف 

؛ ...سازي منابع شامل طبیعی، انسانی، کالبدي، مالی، فنی و و کارآمد ابتکاري؛ یکپارچه موردنظر

هاي موجود سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، قانونی، فنی،  یتمحدودو  ها منظاتوجه به 

  ... .ی وشناخت بوم

2ون دیک

)2008(  

ي یکپارچه براي ها حل راهمطالعه مشکالت عمده ساکنان شهرها در ارتباط با یکدیگر؛ ارائه 

ز مشورت توسط مدیر شهري پس ا ها حل راهسازي  یادهپ؛ اند ارتباطمشکالتی که با یکدیگر در 

کارآمدتر  مؤسساتبا تمام ذینفعان مبتنی بر حکمروایی شهري خوب؛ تمرکززدایی با ایجاد 

یري براي جذب گ جهتبراي ارائه خدمات عمومی؛ استقالل و پاسخگویی مدیریت شهري و 

گذاري بخش خصوصی و افزایش اشتغال؛ برقراري ارتباط بین شرایط محیطی و نهادي  یهسرما

عمومی، چارچوب اداري و قانونی و - ی و اقتصادي، تعامالت شهرونديشامل شرایط مال

  .حکمروایی با تعادل قدرت در ابزار- همچنین روال سیاسی

آژانس 

زیست  یطمح

  )2009(3اروپا

اقتصاد، امور  ازجملهي مختلف ها برنامههاي سیاسی و  ینهزمسازي افقی بین  یکپارچه

سازي عمودي بین سطوح حاکمیتی از محلی  چه؛ یکپار...زیست، فرهنگ و یطمحاجتماعی، 

از، شهرها، نواحی دورافتاده روستایی و مناطق؛ پیوند موقت ها شهركتا ملی؛ اتصال فضایی 

ي جاري مرتبط با پتانسیل توسعه آینده؛ تعادل منافع فردي و گروهی ها توسعهتأثیرات  لحاظ

  .با نیازهاي اجتماعی

کراوتسه و 

  )2014(4واگنر

 هاي فعالیتسازي  ی و اجتماعی از طریق یکپارچهشناخت بومسازي فضایی، عملکردي،  هیکپارچ

  .اجرایی توسط چندین نهاد مسئول به جهت عناصر شهري وابسته به هم

                                               
1. Chakrabarty
2. Van Dijk
3. European Environment Agency - EEA
4. Krauze & Wagner
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ي تقریباً کاملی از ابعاد مختلف مدیریت یکپارچـه  بند جمع، )1396(خلیجی و همکاران 

  ).2جدول (اند دادهشهري ارائه 

  

با دخل و  288: 1396خلیجی و همکاران، (یکپارچه شهري و ماهیت آن مدیریتعاداب -2جدول 

  )تصرف

  ماهیت  ابعاد

یکپارچگی 

  قانونی/ساختاري

ي مدیریت شهري ساز کپارچهي ساختاري و قانونی یکی از موانع اصلی در راه یخألها

و  روز بهت ي مدیریتی مقتضی و تدوین و اجراي مقرراها سازمانسیتأساز طریق . هستند

  .افتیدستبه این مهم  توانیمکارآمد، 

یکپارچگی 

  سازمانی میان

نظاموروي ساختاربرخودگستردهراتیتأثبهبا توجهشهريیکپارچهمدیریتسیستم

وعواملبیناز یکپارچگیاساسی اعميها رساختیزشهري نیازمندو مدیریتيزیر برنامه

با ... وگازي آب، برق،ها سازمانمیانو همکاريهماهنگیمحلی مانندسطوحشعب

مانند اداريحکومتی وسطوحمرتبطهاي فعالیتشهرداري و همچنین یکپارچگی در

  .است... شهر وو شورايفرمانداري، شهردارياستانداري،همکاري میان

یکپارچگی

  یسازمان درون

ل در امر مدیریت شهري ي دخیها سازمانیکپارچگی در روابط بین هر یک از اجزاي 

قالب سیستمیدراداريکمترین بروکراسیو صرفییافزا همبا ها بخشي که این ا گونه به

  .شوندهدایت شده نییتعبه اهدافدستیابیدر جهتو اثرگذارکارآمد

در. و محلیيا منطقهمختلف ملی، سطوحبینداریمعنومستحکمارتباطایجادمعنايبه  عموديیکپارچگی

وچارچوب راهبردهادر) محلی(پایین سطوحو تصمیماتها استیسصورتاین

  .دنشویمتدوین فرادستسطوحيها استیس

  ... وي راهبرديزیر برنامهنظیر نوینابزارهايیاوها وهیشاز استفادهو ها برنامهیکپارچگی در   يا برنامهیکپارچگی 

و غیررسمی دررسمینفوذانيذونفعانيذتمامیی بامساع کیتشرمشارکت و حضور،  نهاديیکپارچگی

نهادهاي حکومتیارتباط نزدیک، میانو گسترشبسطمنظور بهشهريمدیریتفرآیند

بخش خصوصی و عناصری،ردولتیغيها تشکلنهادهاي عمومی اعم از وطرف ازیک

  .دیگراز طرفشهروندان

  

خارجی تبیین شده  پردازان هینظرشهري توسط اگرچه مبانی نظري مدیریت یکپارچه 

. است شدهانجام، در ایران اند پرداختهي کاربردي آن ها جنبهاست اما غالب مطالعاتی که به 

طی دو دهه گذشته، پژوهشگران متعددي به بررسی ابعاد مدیریت یکپارچه شهري و عوامل 
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تهران یا شهرهاي بزرگی  شهر کالنبر ها پژوهشاکثر این . اند پرداختهبر آن در ایران  مؤثر

  .اند تمرکز داشته... مانند مشهد، اصفهان، تبریز و

و نهادهاي متولی امور شهري  ها سازمانتحقیق حاضر بر ایجاد هماهنگی مابین  ازآنجاکه

انجامدارد، اهم مطالعات  دیتأکمبنایی براي ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهري  عنوان به

  :آمده است 3ویکرد با این پژوهش مشابهت دارند، در جدول ر ازنظرکه  شده

  

  ي ایجاد مدیریت یکپارچه شهري در ایرانریپذ تحققشده پیرامون  اهم مطالعات انجام -3جدول 

  عنوان تحقیق  محقق

  شرح

ولی  و عبدالهی

  )1394(بیگی

  شهر تبریز ارزیابی راهبردي وضعیت تکوین مدیریت یکپارچه کالن

راهبردهاي . نفر از کارشناسان شهرداري بودند 111و جامعه آماري  QSPMتفادهمورداسش رو

قوانین و  ؛ها ایجاد سازوکار تحقق مدیریت واحد شهري در قالب اقدام از اند عبارتپیشنهادي

از تجربیات و راهبردهاي  يریگ بهره ؛مرتبط يها ها و سازمان در سطح ارگان ها میتصم

تقویت جایگاه شوراهاي  تینهاو در ؛بومی محلی يها لیپتانسکشورهاي پیشرو بر اساس 

  .منظور مشارکت هرچه بیشتر شهروندان ها به اسالمی و افزایش اختیارات قانونی آن

اتقائی و پیله ور 

)1395(  

  مشهد: مورديیکپارچه مادرشهرها، نمونهمدیریتتحققالگويتدوین

 هی و کارشناسان خبره در امور مدیریت شهرينظران دانشگا صاحب نفر از 18جامعه آماري 

بر . از سه مدل کیفی و کمی دلفی، ویکور و سوآت استفاده شد ها دادهتحلیل  منظور به. بودند

توانند تقسیمات خود  به سهولت می ي،بند میتقس معیاربهتوجهباها  برخی سازماناساس نتایج، 

کمتريانعطاففعالیت،نوعبهتوجهنیز با ها سازمان و برخی از را با شهرداري هماهنگ نمایند

  .دارندشهرداريباشدنهماهنگجهت

بابایی و ابراهیمی 

)1395(  

  اصفهانشهردرمدیریت یکپارچهيها مؤلفهبررسیومطالعه

مخابرات، شهرداري، استانداري، شرکتنفر از مدیران و کارشناسان  280ي در اختیار ا پرسشنامه

ي ها دادهاصفهان قرار گرفت و  اي گاز و شرکت توزیع برق منطقه آب و فاضالب،

 از طریق یکپارچگی ،نتایجمطابق . تحلیل شد SPSSافزار نرمبا استفاده از  شدهيآور جمع

راهکارهاي انسجام، همپایانی، هماهنگی، دیدگاه بر تکیهو با  ایجاد مدیریت واحد شهري
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  عنوان تحقیق  محقق

  شرح

دستیابی  قابلمتولی امور شهري و تحقق حکمرانی خوب هاي اجرایی  سیستمی، تعامل در دستگاه

  .است

و همکاران  سرور

)1396(  

شهر  کالن: مدیریت یکپارچه شهري مطالعه موردي يریپذ واکاوي عوامل مؤثر بر تحقق

  تهران

گردآوري . بودمدیران شهري، متخصصین و خبرگان شهري تهران  نفر از 112جامعه آماري 

اکتشافی روش تحلیل عاملی  انجام شد و با استفاده ازامه محقق ساخته ها از طریق پرسشن داده

بسترهاي قانونی،  يها که مؤلفهآن بود نتایج نشانگر . تحلیل شدند SPSSافزار نرمو  Rنوع 

اطالعاتی براي مدیریت یکپارچه شهري، همپوشانی وظایف سازمانی در  يها رساختیضعف ز

شهري، عدم تدقیق جایگاه نظام مدیریت شهري نزد  مختلف مربوط به مدیریت يها ارگان

عوامل در  نیمؤثرتر ،سیاسی يها دگاهیسطح و تعدد نگرش و د ذي مدخل هم يها سازمان

  .شهري هستندمدیریت یکپارچه  يریپذ تحقق

سرور و همکاران 

)1397(  

  شهر تهران مدیریت یکپارچه شهري در کالن يساز ادهیسنجش عوامل مؤثر در پ

. نفر از خبرگان و کارشناسان متخصص در حیطه مدیریت شهري بودند 30آماري شامل  جامعه

. چند معیاره دیمتل فازي و تاپسیس استفاده شد يریگ میتصم يها از مدل اطالعاتلیتحلبراي 

مختلف مربوط به مدیریت  يها که همپوشانی وظایف سازمانی در ارگان بودحاکی از آن  ها افتهی

اطالعاتی براي مدیریت یکپارچه شهري و ناشناخته ماندن نگرش  يها ساختریشهري، ضعف ز

مدیریت  يساز ادهیبر پ را تأثیرن یکپارچه در مدیریت سطوح مختلف فضایی به ترتیب بیشتری

  .یکپارچه شهري دارند

میرمسعودي و 

منصوري ارمکی 

)1397(  

  بررسی راهکارهاي تحقق مدیریت یکپارچه شهري در شهر تهران

افزار  ها با استفاده از نرم دادهو بودتهران کارکنان شهرداري نفر از 195امعه آماري شاملج

SPSS؛دانش و اطالعات يها مؤلفهمطالعه، يها افتهمطابق ی.مورد تحلیل قرار گرفت 

و مدیریت عمومی محیطی در تحقق مدیریت  ؛مشارکت مردمی و شهروندان ؛وپرورش آموزش

مدیریت دستیابی به نتایج نشان داد که . اثرگذار است تهران هرداري شهریکپارچه شهري در ش

  .دخیل در مدیریت یکپارچه شهري است يها نیازمند هماهنگی بین تمام سازمانیکپارچه شهري

امیري و میزارپور 

)1397(  

  تهران: تحلیل معیارهاي مدیریت یکپارچه شهري مطالعه موردي
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  عنوان تحقیق  محقق

  شرح

از روش  استفادهبا  کهبودکارمندان شهرداري تهران جامعه آماري این پژوهش شامل 

آمده با استفاده از روش دلفی و  دست اطالعات به .انتخاب شدنداي  گیري تصادفی خوشه نمونه

مشروعیت ی، موردبررسمعیار  15بر اساس اوزان نهایی، از میان .تکنیک تاپسیس تحلیل شد

مدیریت  ،رابطه متقابل بین کالبد شهرول و ، رتبه امدیران در ساختار مدیریت یکپارچه شهري

  .، رتبه آخر را کسب کردندشهر و جامعه شهري

صالحی و همکاران 

)1398(  

: مطالعه موردي(مدیریت یکپارچه شهري  يساز ادهیبر پ رگذاریتأث يها تحلیل شاخص

  )شهر تهران کالن

متولیان مدیریت شهري متخصصان و  ،کارشناسان نفر از 400جامعه آماري پژوهش حاضر شامل

نتایج . استفاده شد AHPک آزمون کاي اسکوئر و تکنی ،SPSSافزار براي تحلیل از نرم .بود

 بر مدیریت شهري رگذاریتأث يها شاخص يبند تیاولو بر اساسکه  دادحاصل از پژوهش نشان 

ختاري، ي، ساشهروندمدارسیاستی، - ، اجرایی، قلمرویییکپارچگی عموديهاي معیاردر تهران، 

  .برخوردارنداولویت  ازقوانین و منابع مالی پایدار

تازه دل و همکاران 

)1400(  

  حوزة مادرشهري با تأکید بر حکمروایی یکپارچۀتدوین الگوي مدیریت 

روش . گرفته شدنظرخبرگان و متخصصین حوزة مدیریت شهري درنفر از  11جامعۀ آماري 

 .گردید استفاده Atlas-ti.7افزار تفسیري بوده و از نرمصورت  هاي مصاحبه نیز به تحلیل داده

متشکل از چهار شهرستان مشهد، چناران، فریمان  ،مشهدمادرشهري هحوز، موردمطالعهمحدوده 

یک نهاد  پیشنهاد شد که ها افتهمطابق ی. شوند صورت مجزا مدیریت می که به بود و بینالود

این نهاد متشکل از . شته باشدکل حوزه تسلط دا مدیریت مادرشهري شکل گیرد که بر ۀکپارچی

. گیري و تهیه طرح را بر عهده دارد گذاري، تصمیم قانون فۀیشوراي مادرشهر است که وظ

گذاري و انتخاب شهردار  د که با قانوننباش اعضاي شورا ترکیبی از نمایندگان تمام کنشگران می

  .شوند در مدیریت حوزه دخیل می

  

 ،داخلی و خارجی شده انجامطالعات سایر منسبت به مقاله حاضر ایز وجه تم نیتر مهم

از ي ریگ بهرهوجه تمایز دیگر، . نمونه موردي است عنوان بهانتخاب یک شهر میراث جهانی 

با فرآیند ثبت  شانیها تیمسئولواسطه بهمسئوالن و مدیران مجرب شهري است که  نظرات

ي خاص این هایژگیویونسکو آشنا بوده و بر شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی 
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ازنظر. حکمرانی شهري آن اشراف کامل داشتند فرد منحصربهمحدوده، نظیر ساختار 

معادالت  سازي مدل(ي دییتأاین مطالعه با استفاده از تحلیل عاملی ی نیز،شناس روش

  .شابهی ندارددر حوزه مدیریت یکپارچه شهري، نمونه م SmartPLSافزار نرمو ) ساختاري

  

چارچوب نظري

  مثابه نظام مدیریت شهري به -

عنوان معادل فارسی براي آن و سامانه بهاست انگلیسی  در1سیستممعادل عربی واژه » نظام«

شده گرفته ”systēma“التین  واژةاصطالح سیستم از ).1392هدایتی، (شده استپیشنهاد

Liddell(گردد یبرم”σύστημα“خود به واژه یونانی  نوبه بهکه است et al., 1996: 

یک «مدیریت،  المعارف دائرهدر ) 630: 2009(و همکاران  2طبق تعریف کاوف. )1734

شود که هدف  یمگروهی از واحدهاي متعامل یا عناصر تعریف  عنوان بهسیستم معموالً 

  .»مشترکی دارند

بیه کرد که ترکیبی است توان آن را به یک نظام تش یمبراي درك بهتر مدیریت شهري 

ي مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته هستند و روابط متقابل ها قسمتاز اجزا و 

و این ) 1370دوروسنی و بیشون، (است  یافته سازمانبه شکل خاصی  ها آنمیان 

رفیعیان و سیفایی، (یافتگی براي انجام کاري یا دستیابی به هدفی خاص است سازمان

1388.(  

یک سیستم باز،  مثابه بهاي بودن سیستم مدیریت شهري  رشته یانمیل گستردگی و به دل

توان عناصر و روابط را  ینمعوامل مختلفی در آن دخالت دارد و بدون شناخت این سیستم 

یزي، شناخت عناصر سیستم و ایجاد ر برنامهدر جهت اهداف آن تغییر شکل داد، زیرا هنر 

که این مجموعه عناصر در جهت هدف سیستم عمل  ينحو بهروابط بین آن عناصر است، 

یر هر یک از عناصر در نظام تأثتوجهی به اجزا همچنین عدم کشف روابط و میزان  یب. کنند

                                               
1. System
2. Gough
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و معطوف به اهداف مطلوب  مؤثرگیري منسجم،  یمتصمگیري هرگز به یک نظام  یمتصم

  ).1390نقل در حبیبی،  1373زاهدي فر، (منجر نخواهد شد 

تشکیلوابسته  يها ها یا اداره ها و سازمان چون معاونت ییها از قسمت نیز ریت شهريمدی

این ارتباط ممکن است . دارندبا یکدیگر در قالب ساختاري واحد، روابط متقابلکه شده 

هایی  و خروجی ها ينظام مدیریت شهري مانند هر نظام دیگري ورود. ضعیف یا قوي باشد

گیرد، زیرا متشکل از  اجتماعی قرار می يها ها، در رده نظام نظام يبند ردهاین نظام ازنظر . دارد

اگرچه . دقیق است کار یمتعداد زیادي افراد بوده و داراي ساختار سلسله مراتبی و تقس

هاي گوناگون مدیریت شهري هر یک در کار خود مستقل هستند اما براي تحقق  قسمت

گ باشند، از طرف دیگر در دیدگاه سیستمی، تأثیر بایست با یکدیگر هماهن اهداف نظام می

ها براي حفظ  که سازمان يا گونه متقابل محیط و سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است به

  ).1382سعیدنیا، (بقا و رشد خود ناچارند به عوامل محیطی توجه نمایند

  

  رویکرد سیستمی به مدیریت یکپارچه شهري -

ماحصل ورود رویکرد سیستمی در مباحث مدیریت  توانیممدیریت یکپارچه شهري را 

عنوان ابزاري براي یکپارچگی و فراهم  تفکر سیستمی به ).1393بختیاري، (شهري دانست 

شده است و  توسعه داده ،حل پایدار در جهان پیچیده اثربخش براي راه گیري یمکردن تصم

 ,.Batra et al(ها دارد  گیري یمو تصم راهبرديیزير یک ابزار مهم براي برنامههمچنین

  ).1397رهنورد و همکاران، نقل در 2010

سیستمیمختلفسطوحدرتواند یمشهريمدیریت، وظایفسیستمیرویکرداز منظر 

موردنظراهدافیابی بهدستبرايکلیتیآنمحیطباشهرپیوستگیودگردیکپارچه

 کند که مدیریت شهري ستمی ایجاب میرویکرد سی). 1392دادرس و نصر اصفهانی، (شود

مطالعات ) درونی و بیرونی(و روابط ساختاري شهري  ناصرع بر تکیهریزي شهري با  برنامه و

تواند  براي یک شهر نمی یزير از دیدگاه نگرش سیستمی، برنامه.خود را سازمان دهد

بنابراین . ردجوار انجام پذی طور مجرد و جدا از روابط آن با نواحی و شهرهاي هم به
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ریزي است که  ریزي شهري مستلزم ایجاد یک نظام یکپارچه از سطوح مختلف برنامه برنامه

و  دهدهاي فرادست و فرودست را نشان  نحوه پیوستگی و هماهنگی متقابل میان سیستم

  .ها را مشخص سازد هاي ایجاد تعادل و توازن میان آن راه

ریزي  میان نهادهاي برنامه یهاي و ارتباط دوسوبر پایه این نگرش است که فرآیند چرخه

اي، پذیرش عام پیدا  عنوان یک اصل پایه ریزي و مدیریت محلی، به مرکزي و نهادهاي برنامه

ین شرط تر مهمرو، مدیریت یکپارچه شهري،  ینازا). 1395روحانی و سویزي، (کرده است

ي توسعه شهر و برقراري نظام ها فهمؤلنسبت به  نگر کلروش شناسانه اتخاذ رویکرد سیستمی و 

یافته در هر زمینه جغرافیایی و عملکردي است که تحقق چنین شرطی در قالب یک انسجام

  ).1388فرهودي و همکاران، (شود  یمیر پذ امکانرویکرد استراتژیک به مدیریت شهري 

  

  روش

. است شده انجامکاربردي است و در دو مرحله -حاضر بر اساس هدف، توسعه اي مطالعه

  .است شدهدادهنشان  1چارچوب نظري انجام پژوهش در شکل 

  چارچوب نظري پژوهش -1شکل 
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، ساختار )2جدول (مدیریت یکپارچه شهري  گانه ششدر مرحله اول، بر اساس ابعاد 

  .است شدهدادهنمایش  2نظري مفروض پژوهش طراحی شد که در شکل 

  
  ساختار نظري مفروض پژوهش -2شکل 

  

، پژوهش 2ي نمایانگر هر یک از ابعاد شکل ها شاخصتعیین  منظور بهدر مرحله دوم، 

مدیریت در  مؤثرمبناي عمل قرار گرفت که به معرفی عوامل ) 1385(متوسلی طاهرخانی و

با توجه به . پرداخته است ها آني پیش روي ها چالشو  بافت تاریخی شهرهاي ایران

ي مذکور، دستخوش تغییراتی ها چالشوهش، عوامل و گذشت بیش از یک دهه از این پژ

نمونه موردي  فرد منحصربههاي  یژگیوی و انطباق با روزرسان به، نیازمند رو نیازا. اند شده

با استفاده از روش روایی محتوا از طریق تشکیل پنل  ها چالشبنابراین این عوامل و . بودند

. آمده است 4فتند که نتایج آن در جدول ی قرار گرروزرسان بهخبرگان، مورد بازبینی و 

  .ه شهري استیکپارچمدیریت کدام بعد کننده نییتبهمچنین مشخص شد که هر شاخص، 
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یبان گر به دستهایی که هریک با آن  در مدیریت شهرهاي تاریخی ایران و چالش مؤثرعوامل  -4جدول 

  عاد متناظر با هرکدامو اب) با دخل و تصرف 105: 1385متوسلی، طاهرخانی و(هستند 

  بعد  نمایه  )شاخص(چالش  عامل مؤثر

میراث اداره کل

دستی و  فرهنگی، صنایع

  گردشگري استان

هاي  کمبود منابع مالی براي تهیه و اجراي طرح

  گردشگري؛
Q1-1

عمودي

شده  فقدان ضمانت اجرایی در خصوص ضوابط ارائه

  هاي تاریخی؛ براي حفاظت و احیاي ابنیه و بافت
Q1-2  

/ ساختاري

قانونی

و عدم ) و بعضاً تداخل وظایف(خأل تقسیم وظایف 

  ریزي؛ گذاري و برنامه هماهنگی در حوزه سیاست
Q1-3  

میان سازمانی

فقدان اختیارات قانونی کافی براي جلوگیري از 

  مداخالت غیرقانونی بخش دولتی؛
Q1-4  

میان سازمانی

ارهاي وک ارائه مجوزهاي بدون ضابطه به کسب

  .گردشگري در بافت تاریخی
Q1-5  

/ ساختاري

قانونی

پایگاه پژوهشی شهر 

  تاریخی

ها و مطالعات بنیادي در حوزه  محدودیت پژوهش

  گردشگري؛مدیریت حفاظت از میراث شهري و 
Q2-1

يا برنامه

  عدم استقالل سازمانی؛
Q2-2  

/ ساختاري

قانونی

یسازمان درون  Q2-3  .فقدان ثبات مدیریتی

شرکت بازآفرینی 

شرکت (شهري ایران

مادرتخصصی عمران و 

  )سابقبهسازي شهري 

هاي بافت  ریزي و تهیه طرح ناهماهنگی در حوزه برنامه

تاریخی، خصوصاً با شهرداري و اداره کل میراث 

  دستی و گردشگري استان؛ فرهنگی، صنایع

Q3-1  

میان سازمانی

تاریخی ناهماهنگی در خصوص نحوه مداخله در بافت 

  .هاي مشارکت محور و پیشبرد پروژه
Q3-2  

نهادي

فقدان نظارت کافی بر روي اقدامات و عملکرد   استانداري

  .ها در بافت تاریخی شهرها شهرداري

Q4-1  میان سازمانی

هاي  شهرداري و سازمان

  وابسته به آن

منظور جلب مشارکت  فقدان چارچوب مشخص به

  شهري؛هاي  ساکنین بافت تاریخی در طرح
Q5-1  

نهادي

  اتکاي شهرداري به درآمدهاي ناپایدار؛
Q5-2  

/ ساختاري

قانونی

هاي حفاظت و  نبود جایگاه خاصی براي توجه به برنامه

  احیاي بافت تاریخی در ساختار سازمانی مناطق؛
Q5-3  

يا برنامه
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  بعد  نمایه  )شاخص(چالش  عامل مؤثر

ضعف در تعامل مناسب با اداره کل میراث فرهنگی، 

ان در موارد مرتبط با دستی و گردشگري است صنایع

  بافت تاریخی شهر؛

Q5-4  

میان سازمانی

سازمانی درون  Q5-5  رسانی شهري در محدوده بافت تاریخی؛ ضعف خدمت

هاي شهرداري  ها و طرح غلبه دیدگاه نوسازي در برنامه

  هاي واجد ارزش؛ در مقابل احیاء و بهسازي بافت
Q5-6  

سازمانی درون

ریزي و  ستگی در حوزه برنامهیه و پیووحدت روفقدان 

  اقدامات صورت گرفته در بافت تاریخی؛
Q5-7  

يا برنامه

سازمانی درون  Q5-8  ها؛ ضعف تشکیالت و ساختارهاي سازمانی شهرداري

ها و  در بعضی از سازمان(عدم تفکیک و تدقیق وظایف 

هاي مذکور در  رغم قرار داشتن سازمان به) ستاد مناطق

  تی واحد؛یک مجموعه مدیری

Q5-9  

سازمانی درون

منظور جذب متوازن  عدم توجه کافی مدیریت شهري به

  هاي اقتصادي، متناسب با ظرفیت بافت تاریخی؛ فعالیت
Q5-10  

يا برنامه

توجهی نسبت به مدیریت اسکان مهاجرین ساکن در  بی

  .بافت تاریخی که منجر به تغییر بافت اجتماعی آن شده
Q5-11  

يا برنامه

هاي الزم مالی، حقوقی،  آماده نبودن بستر و ضمانت  وراي اسالمی شهرش

هاي مصوب در  ها و پروژه مدیریتی براي اجراي طرح

  خصوص بافت تاریخی؛

Q6-1  

سازمانی درون

عدم نظرسنجی از ساکنین بافت تاریخی درباره نگرش 

  هاي مصوب؛ ها نسبت به طرح آن
Q6-2  

نهادي

ي فاقد توجیه الزم و یکسان ها تصویب و ابالغ مصوبه

فرد  نگر بدون توجه به خصوصیات و هویت منحصربه

  محدوده بافت تاریخی؛

Q6-3  

/ ساختاري

قانونی

مدت و  ریزي بلندمدت، میان ها و برنامه خأل طرح

  مدت در خصوص بافت تاریخی؛ کوتاه
Q6-4  

يا برنامه

هادين  Q6-5  .کارگیري کارشناسان و مشاوران خبره ضعف در به

شوراي عالی شهرسازي 

  و معماري ایران

ساختار باال به پایین و عدم توجه به نظرات ساکنین 

  .هاي شهري هاي تاریخی شهرها در طرح بافت

Q7-1  نهادي
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  بعد  نمایه  )شاخص(چالش  عامل مؤثر

اداره کل راه و 

  شهرسازي استان

هاي مهندسی مشاور غیربومی یا ناآشنا  انتخاب شرکت

مؤثر در هاي شهري  با زمینه مطالعاتی براي تهیه طرح

  بافت تاریخی؛

Q8-1  

سازمانی درون

سازمانی درون  Q8-2  .شده توسط مشاوران کیفیت پایین مطالعات انجام

جامعحفاظتتغییرات مداوم طرح تفصیلی و طرح  5گروه ماده 

  .تاریخیبافت
Q9-1  

سازمانی درون

دفتر تدوین مقررات 

  ملی ساختمان

ویژه ساختمان  ملی هاي نامه و آیین قرراتعدم تدوین م

  .بناهاي خشتی
Q10-1  

/ ساختاري

قانونی

دوایر دولتی خدمات 

ادارات و (رسان 

هاي گاز، برق،  سازمان

آب و فاضالب و 

  )مخابرات

ها و اقدامات اجرایی دوایر دولتی  عدم هماهنگی برنامه

هاي محرك توسعه گردشگري و  محلی با طرح

  Q11-1  .هاي مدیریت شهري برنامه

یمیان سازمان

وبودجه  سازمان برنامه

  کشور

اولویت ندادن به اختصاص بودجه مناسب جهت 

شده واقع در بافت  هاي ملی تعریف کرد در پروژه هزینه

  .تاریخی شهرها

Q12-1  

عمودي

اداره کل اوقاف و امور 

  خیریه استان

تعدد موقوفات بالاستفاده در بافت تاریخی شهرها و 

براي احیا و  ر خیریهاداره کل اوقاف و اموعدم اقدام 

  ها؛ ساماندهی آن

Q13-1

میان سازمانی

عدم امکان تغییر کاربري موقوفات که در تعارض با 

  هاي شهرسازي است؛ طرح
Q13-2  

/ ساختاري

قانونی

عدم آشنایی واقفان و متولیان وقف از ضوابط و 

طرف و عدم آگاهی شهرسازان  مقررات شهرسازي ازیک

شهري از احکام و مقررات وقف  و مدیران اجرایی امور

  از سوي دیگر؛

Q13-3  

نهادي

اداره کل اوقاف و امور تضاد رویکرد و منافع مابین 

دستی و  و اداره کل میراث فرهنگی، صنایعخیریه 

گردشگري نسبت به ماهیت و شیوه مرمت موقوفاتی که 

  .شوند ثبت میدر فهرست میراث آثار ملی کشور 

Q13-4  

میان سازمانی

میان سازمانی  Q14-1رنگ پلیس و کمبود اقدامات نظارتی در  حضور کم  یروي انتظامین
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  بعد  نمایه  )شاخص(چالش  عامل مؤثر

بافت تاریخی که زمینه را براي کاهش امنیت مهیا 

  .سازد می

عوامل غیررسمی و 

بخش خصوصی 

مداخله کننده 

هاي صنفی و  اتحادیه(

صنعتی؛ صاحبان 

ها، مشاغل و  حرفه

ها؛ ساکنین؛  کارگاه

ران پیمانکاران و مشاو

خصوصی و دولتی؛ 

نهاد؛  هاي مردم سازمان

فعالین بخش 

گردشگري؛ و اهالی 

  )رسانه

هاي صنفی و صنعتی و  مداخالت خودسرانه اتحادیه

  ها و مشاغل در کالبد بافت تاریخی؛ صاحبان حرفه
Q15-1  

نهادي

هاي مشارکت محور و مدیریت شهري  عدم اجراي طرح

  اریخی؛مشارکتی براي حفاظت و احیاي بافت ت
Q15-2  

نهادي

هاي بافت  عدم آگاهی ساکنین نسبت به اهمیت و ارزش

  تاریخی؛
Q15-3  

نهادي

عدم توجه و التزام پیمانکاران و مشاوران خصوصی و 

  دولتی به معیارها و ضوابط فنی مصوب؛
Q15-4  

نهادي

نهاد در زمینه تخصصی  هاي مردم وجود سازمان خأل

انعکاس مسائل  منظور بهمرمت و حفاظت بافت تاریخی 

  و مشکالت؛

Q15-5  

نهادي

منافات برخی اقدامات هیئات مذهبی با هویت بافت 

تاریخی؛
Q15-6  

نهادي

ها نسبت  دار رسانه رسانی نادرست و بعضاً جهت اطالع

.به واقعیات بافت تاریخی
Q15-7  

نهادي

مهندسی  سازمان نظام

  ساختمان استان

ضوابط در عدم نظارت دقیق بر رعایت 

  وسازهاي جدید واقع در بافت تاریخی شهرها؛ ساخت
Q16-1  

/ ساختاري

قانونی

رنگ مهندسان مرمت در نظارت بر  نقش کم

  .وسازهاي جدید واقع در بافت تاریخی شهرها ساخت
Q16-2  

نهادي

  

ارزیـابی اعتبـار ابزارهـاي     يهـا  روش ینتر و متداول ینتر روایی محتوا یکی از معروف

در گـام اول طراحـی ابـزار، موردتوجـه پژوهشـگران قـرار       و معمـوًال  باشـد  یخته ممحقق سا

لحـاظ  ابـزار بـه   هـاي  یـه ، الزم اسـت گو کیفـی روشمحتوا بهبراي ارزیابی روایی. گیرد یم

وکیلی و جهـانگیري،  (کیفی توسط اعضاي پنل خبرگان، موردمطالعه و ارزیابی قرار گیرند

وتحقیـق ابـزار روایـی ارزیـابی جهـت موردنیاز،خبرگانپنلاعضايتعدادحداقل). 1396

وکیلـی   نقـل در  Lawshe, 1975(نفراستپنجمحتواروایینسبتمحاسبۀشدنیر پذ امکان
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در  کننـده  مشـارکت نفر از خبرگان محلـی   5، مشخصات 5در جدول ). 1396و جهانگیري، 

ت به وظایف و حوزه مداخله هایشان از اشراف کافی نسب یتمسئولواسطه بهپنل خبرگان که 

  .است ذکرشدهدر بافت تاریخی شهر یزد برخوردار بودند،  مؤثرعوامل 

  

  کننده در ارزیابی روایی محتوا مشخصات خبرگان شرکت -5جدول 

ف
دی

ر
  

  مدت- سوابق
  سن-جنسیت

  مدرك و رشته تحصیلی

ی و دست عیصنااداره میراث فرهنگی،  رکلیمد؛ )سال4(شهردار یزد  1

1(عامل توسعه خوشه گردشگري یزد؛ )سال 4(ي استان یزدگردشگر

  )سال3(کارگروه بررسی مدیریت یکپارچه شهري در یزدعضو ؛ و )سال

  54- مرد

  کارشناسی ارشد

  معماري

؛ نماینده شوراي )سال18(عضو و نائب رئیس شوراي اسالمی شهر یزد   2

الملل  بین ، روابط عمومی و امور100اسالمی شهر یزد در گروه ماده 

؛ و مردمیهاي مشارکتگذاري و کمیسیون عالی سرمایهشهرداري؛ 

هاي  عضو کمیسیون؛ و )سال14(ریزي شهر یزد شوراي عالی برنامه

و  ؛تحول اداري ،نظارت و پیگیري ،عمران و توسعه، خدمات شهري

  )سال18(شهرداري یزدمالك شوراي اسالمی ا

  70- زن

  دانشجوي دکتري

  شهرسازي

3  
؛ و معاون )سال12(ارشناس شهرسازي و معماري استانداري یزدک

  )سال14(شهرسازي و معماري استانداري یزد

  54- مرد

  کارشناسی ارشد

  معماري

4  
پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزدکارشناس عالی پایش و حفاظت 

؛ و مشاور میراث فرهنگی و گردشگري شوراي اسالمی شهر یزد)سال2(

  )سال3(

  31- مرد

  کارشناسی ارشد

و  ابنیهو احیاي مرمت

  هاي تاریخی بافت

؛ مسئول دبیرخانه کارگروه زیربنایی استان)سال3(5کارشناس گروه ماده 5

؛ رئیس اداره عمران و بهسازي اداره کل راه و شهرسازي استان )سال2(

؛ و رئیس اداره ستاد بازآفرینی شهري اداره کل راه و )سال3(یزد

  )سال4(سازي استان یزدشهر

  39- مرد

  دانشجوي دکتري

  ریزي شهري جغرافیا و برنامه
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نفــر از  32و طیـف لیکــرت در اختیــار   4ي جــدول هــا شـاخص ي بــا ا پرسشــنامهسـپس  

ي مـدیریت شـهري، گردشـگري و    ها حوزهمدیران فعلی و اسبق شهر یزد که در مسئوالن و

د مانند اعضاي شوراي شـهر، شـهرداران   میراث فرهنگی داراي تجربه و تخصص کافی هستن

دستی و  یعصناکل و مناطق و همچنین رؤسا و معاونان فعلی و سابق سازمان میراث فرهنگی، 

... و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزدگردشگري و اداره کل راه و شهرسازي استان، 

فی هدفمنـد گلولـه برفـی    غیر تصاد يریگ براي تعیین حجم نمونه از روش نمونه. قرار گرفت

دهنـدگان اسـت    از جمعیت خاص پاسخ يریگ استفاده شد که یک روش داوري براي نمونه

)Zikmund, 2003(.      در این روش، خبرگان بر اساس اهـداف خـاص تحقیـق و راهبردهـاي

  . شوندیحل مسئله شناسایی م

یفی کـه در  اکتشافی، کیفی و توصـ  يها به روش گلوله برفی براي پژوهش يریگ نمونه

در ایــن روش،  . دهندگان محدود و ناشناخته هستند، بسـیار مناسـب اسـت    ها تعداد پاسخ آن

و  کنـد  یو او نیز خبره بعدي را معرفی م دیگوییک خبره نام یک خبره دیگر را به محقق م

زیـرا افـراد خبـره در     .)Baltar & Brunet, 2012(شـود یطور مــداوم تکـرار مـ    این روند به

هاي شهر تاریخی یـزد، اشـراف کامـل داشـته باشـند بـه        یژگیودیریت شهري که بر م حوزه

. نفـر زن بودنـد   3نفـر مـرد و    29از ایـن تعـداد   .شـوند  یمیک گروه بسیار کوچک محدود 

نفـر   6نفـر کارشناسـی ارشـد و     16نفـر دانشـجوي دکتـري یـا بـاالتر،       11مدرك تحصـیلی  

  .کارشناسی بود

 سازي مدلاز ) 2شکل (ساختار نظري مفروض پژوهش آزمون  منظور بهدر نهایت 

. مورد برازش قرار گرفت 3SmartPLSافزار نرمازاستفادهساختاري بامعادالت

که کند یمبررسی زیرااست 1تأییديعاملیتحلیلازمثالیساختاريمعادالتسازي مدل

یا شود یممنعکس شدهیريگ اندازهيها دادهطریقازمفروضتئوریکآیا یک ساختار

ي کوچک ها نمونهآن براي کار بامزایاي این روش، قابلیتینتر مهماز ). 1381آذر، (نه

توزیع متغیرها نیزوکم استیريگ اندازهيها هیگوتعدادکهموارديو درذکرشده است

                                               
1. Confirmatory Factor Analysis - CFA
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  ).1396قاضی نوري و همکاران، (دارد کاربردنیست،مشخص

ی جزئکنند که یک مدل مفهومی در روش حداقل مربعات  یمبیان ) 1398(و همکاران  1هیر

. شـود  یمبررسی ) مدل درونی(و بخش ساختاري ) مدل بیرونی(یري گ اندازهبر اساس بخش 

را بررسـی   هـا  سـازه و بخش سـاختاري، روابـط    ها سازهبا  سؤاالتیري، رابطه گ اندازهبخش 

هاي پایـایی و روایـی ابزارهـاي     یلتحلاز طریق) مدل بیرونی(یري گ اندازهابتدا مدل . کند یم

با برآورد ) مدل درونی(شود و در مرحله بعد، بررسی مدل ساختاري  یمیري بررسی گ اندازه

سـه پایـایی از بـراي بررسـی  . پـذیرد  یمـ مسیر بین متغیرها و سپس برازش مدل کلی صورت 

مدل (ی مدل ساختاري و براي بررس 4پایایی ترکیبیو 3کرونباخآلفاي،2عاملیبارهايمعیار

 Q2یـا   7نیبـ  شیپـ و ارتبـاط   R2یـا   6ضریب تعیین، t-valueیا  5از ضریب مسیر) مدل درونی(

  .شودیماستفاده 

  

  محدوده موردمطالعه

هکتـار اسـت    195بخشی از شهر یزد با وسعت ) 3شکل (، شهر تاریخی یزد 1396در تیرماه 

 عنـوان  بـه ر کراکـوف لهسـتان   که در چهل و یکمین اجالس کمیته میراث جهانی یونسکو د

شهر تـاریخی یـزد بـه دلیـل دارا     . اولین شهر از ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید

در میان شش معیار اصلی در فهرسـت میـراث جهـانی یونسـکو      5و  3بودن معیارهاي شماره 

  .ثبت شد

  

                                               
1. Hair
2. Factor Loadings
3. Cronbach's Alpha
4. Composite Reliability - CR
5. Path Coefficient
6. R Square - R2
7. Predictive Relevance - Q2
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  (UNESCO, 2017)شهر تاریخی یزد  شده ثبتمحدوده  -3شکل

  

  :ذکور به شرح زیر استمعیارهاي م

.ردیگیبرمیی همراه است که سازمان اجتماعی را در ها سنتیزد با تداوم ): ... سوم(معیار 

ناملموس  هاي سنتعمومی و همچنین توسعه  هاي ساختمانبه نفع ) وقف(شامل وقف  ها نیا

ف در هاي متنوع مربوط به ادیان مختل فرهنگ. ی استدست عیصناو چند فرهنگی، تجاري و 

کند که همچنان در کنار هم زندگی  اسالم، یهودیت و زرتشتی را منعکس می ازجملهشهر 

  .شود دیده می ها آنهاي سنتی  ی و جشندست عیصناکه در  طور همانآمیزي دارند،  مسالمت

یزد نمونه بارز سکونتگاه سنتی انسانی است که نمایانگر تعامل انسـان و طبیعـت   ): پنج(معیار 

ط کویري است و حاصـل اسـتفاده بهینـه و مـدیریت هوشـمندانه منـابع محـدود        در یک محی

.)UNESCO, 2017(موجود در چنین خشکی است 
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  ها یافته

  توصیفی يها افتهی -

اسـتفاده   SmartPLSافـزار  نرم ازتحقیقنظريساختاربررسیکه گفته شد، براي طور همان

. اسـت  4شـکل مطـابق   PLS Algorithmاولیـه، پـس از اجـراي آزمـون    ساختار نظري. شد

ار عـاملی  بـ  چنانچه پس از اجرا. باشدیم0,4مقدار مالك براي مناسب بودن بارهاي عاملی

آن  ریتـأث تا بررسی سایر معیارها تحـت   شودیمشد، آن شاخص حذف  0,4کمتر از  یسؤال

، شـاخص 7جـز  به است،مشخص 4شکل که درگونه  همان. )Hulland, 1999(قرار نگیرد 

 هـا  شـاخص  ایـن حـذف پـس از بنـابراین . باشـد  یم 0,4بیشتر از  سؤاالتعاملی بقیه بارهاي

  .شوداجراآزمون باید دوباره

  

  
  عاملیبارهايپس از محاسبهاولیهساختار نظري -4شکل 
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 0,4، بیشـتر از  هـا  شاخصعاملی تمامی آزمون، بارهايدوبارهاجرايبا 5مطابق شکل   

بـار  پایـایی یعنـی  اولدر نتیجه، معیـار . نیستي بیشترها شاخص حذفبهنیازيشد و دیگر

داخـل  (t-value، مقـادیر  Bootstrappingدر ادامه، با اجراي آزمـون  . گردد یمعاملی تأیید 

، معنـادار بـودن رابطـه بـین     %95پس در سطح اطمینان ند،به دست آمد 1,96ازبیشتر) پرانتز

  ).1392و رضازاده، داوري (شود  یم تأیید ها سازه

  

  
  t-valueعاملی به همراه بارهايپس از محاسبهساختار نظري نهایی -5شکل 

  

هستند که مبین پایایی مطلوب  0,7بیشتر از  CRو ، مقادیر آلفاي کرونباخ6جدول در  

هسـتند کـه روایـی همگـراي      0,5نیـز بیشـتر از    AVEمقـادیر  . باشند یمساختار نظري نهایی 

  ).1392داوري و رضازاده، (دهد  یمري نهایی را نشان ساختار نظ
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  AVEو  CRکرونباخ، آلفايمقادیر -6جدول 

  CR  AVEآلفاي کرونباخ  بعد

  0,510  0,869  0,827  سازمانی یکپارچگی درون

  0,504  0,865  0,834  یکپارچگی نهادي

  0,592  0,877  0,820  يا برنامهیکپارچگی 

  0,515  0,861  0,809  قانونی/یکپارچگی ساختاري

  0,722  0,839  0,801  یکپارچگی عمودي

  0,508  0,858  0,803  یکپارچگی میان سازمانی

  

شود،  یمکه مشاهده  طور همان. شده است نشان داده7ماتریس روایی واگرا در جدول  

همه اعداد قطر اصلی از اعداد ستون زیرین خود بیشتر هستند که این مورد بـه معنـی روایـی    

  ).1392داوري و رضازاده، (ساختار نظري نهایی است  قبول قابلي واگرا

  

  ماتریس روایی واگرا -7جدول 

  

ون
در

ی 
چگ

ار
کپ

ی
 

ی
مان

از
س

  

ي
اد

نه
ی 

چگ
ار

کپ
ی

  

ی 
چگ

ار
کپ

ی
مه

رنا
ب

ا 
ي

  

ي
ار

خت
سا

ی 
چگ

ار
کپ

ی
/

ی
ون

قان
  

ي
ود

عم
ی 

چگ
ار

کپ
ی

ی  
مان

از
 س

ان
 می

ی
چگ

ار
کپ

ی
  

ي
هر

 ش
چه

ار
کپ

ت ی
ری

دی
م

  

              0,675  سازمانی یکپارچگی درون

            0,709  0,667  یکپارچگی نهادي

          0,769  0,697  0,658  يا برنامهیکپارچگی 

        0,717  0,562  0,617  0,634  قانونی/یکپارچگی ساختاري

      0,850  0,467  0,539  0,642  0,623  یکپارچگی عمودي

    0,713  0,490  0,634  0,441  0,617  0,513  یکپارچگی میان سازمانی

  0,523  0,685  0,710  0,696  0,724  0,702  0,671  هريمدیریت یکپارچه ش
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داراي  سـاختار نظـري نهـایی   اسـت، بنـابراین    0,15بیشتر از  Q2، مقدار 8مطابق جدول   

اسـت کـه نشـانگر بـرازش      0,67بیشـتر از   R2همچنین مقدار . بینی متوسط است قابلیت پیش

  ).1392داوري و رضازاده، (باشد میساختار نظري نهایی مناسب 

  

  زا درونبراي سازه  R2و  Q2مقادیر  -8جدول 

  Q2  R2  نشانگر

  0,998  0,245  نظام مدیریت یکپارچه شهري در شهر تاریخی یزد

  

یــابیم کــه  یدرمــآمــده دســت بــهt-valueو بــا توجــه بــه ضــرایب مســیر یــا  درمجمـوع   

ــارچگی  ــارچگی نهــادي )8,215(ی ســازمان درونیکپ ــارچگی )7,577(، یکپ ي ا برنامــه، یکپ

و ) 5,294(، یکپـــارچگی عمـــودي   )6,229(قـــانونی  /، یکپـــارچگی ســـاختاري )7,151(

همچنـین، بـا   . یر را دارنـد تـأث به ترتیب بیشترین تا کمترین ) 5,127(سازمانی  یکپارچگی میان

شاخص مفروض پژوهش  48شاخص از  41توان نتیجه گرفت که  یمتوجه به بارهاي عاملی 

  .یرگذارندتأثه شهري در شهر تاریخی یزد در ایجاد نظام مدیریت یکپارچ

  استنباطیي ها افتهی -

دالیـل زیـر را بـراي هـر یـک از ابعـاد        تـوان یممؤثري ها شاخصهیما درونبا توجه به 

  :یکپارچگی ذکر نمود

ي کارشناســی توســط هــا دگاهیــدیــري از گ بهــرهعــدم : یســازمان درونیکپــارچگی  -1

نظـارت بـر عملکـرد اداره کـل راه و شهرسـازي       شهرداري و شوراي اسـالمی شـهر؛ فقـدان   

 نانـه یب رواقـع یغشـهرداري منطقـه تـاریخی؛     ژهیـ و بهاستان؛ ضعف ساختار سازمانی شهرداري 

در پایگـاه   وقـت  تمـام متعهـد و  يروهاینبود ن؛ و 5ي مصوب در کمیسیون ماده ها طرحبودن 

  .پژوهشی شهر تاریخی

ي هـا  ارزشکودکـان نسـبت بـه     ژهیـ و هبـ آگاهی پایین سـاکنین  : یکپارچگی نهادي -2

ي شهري؛ ها طرحی بودن مشارکت یرغنظرخواهی از ساکنین و  عدم؛ سکونتشانمیراثی محل 
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ي متولی امـر؛ دیـد یکسـان نگـر     ها سازمان کاهش سرمایه اجتماعی و عدم اعتماد ساکنین به

  .ری ساختمان استان به محدوده شهر تاریخی و کلیت کالبد شهمهندس نظامسازمان 

بـراي محـدوده شـهر     منـد  نظـام ي زیـ ر برنامـه فقـدان سـاختار   : يا برنامـه یکپارچگی  -3

تاریخی؛ عدم تمایل ساکنین بومی براي سکونت در ابنیه قدیمی به دلیل فرسودگی کالبـدي  

فراهم شدن زمینه اسکان مهاجرین؛ ناشناخته بودن پالن حفاظت و مـدیریت   جهیدرنتو  ها آن

  .هاي وابسته هرداري مناطق و سازمانیونسکو براي مدیران ش

ي تـاریخی  ا بافتهقوانین و مقررات مختص ابنیه و  خأل: قانونی/یکپارچگی ساختاري -4

پایگـاه پژوهشـی    نامـه  اساس؛ عدم انطباق ها آني اجرایی الزم براي اجراي ها ضمانتنبود و

بـر پیـروي از وقـف    اداره کل اوقاف و امور خیریـه  دیتأکشهر تاریخی با مقتضیات موجود؛ 

منظـور  بـه پویـایی مبـانی فقهـی دربـاره موقوفـات؛ نیـاز بـه بـازنگري در قـوانین           باوجودنامه 

در اداره  شـفاف  ریغی به منابع درآمدي شهرداري؛ وجود ساختار دیوان ساالرانه و بخش تنوع

  .دستی و گردشگري استان براي اعطاي مجوزها کل میراث فرهنگی، صنایع

 شده فیتعري ها پروژهمنابع مالی  نیتأمفقدان سازوکاري براي : وديیکپارچگی عم -5

  .ي مصوب دولتیها بودجهتوسعه گردشگري فارغ از  باهدفژهیو بهدر شهر تاریخی 

نبــود همــاهنگی میــان عوامــل مــؤثر در محــدوده شــهر :ســازمانی یکپــارچگی میــان -6

ش دولتـی و ضـعف جایگـاه    بخـ  ازحد شیبتاریخی؛ فقدان امنیت در این محدوده؛ و قدرت 

  .دستی و گردشگري استان در برابر آن میراث فرهنگی، صنایعقانونی اداره کل

  

  گیري بحث و نتیجه

بر ایجاد نظام مدیریت یکپارچـه شـهري در    مؤثري ها شاخصتحلیل باهدف  حاضرپژوهش

سـاختار   ا نشـان داد کـه  هـ  افتـه ی. یک شهر میراث جهانی انجام شد عنوان بهشهر تاریخی یزد 

ی، داراي موردبررسـ همچنـین همـه ابعـاد    . نظري مفروض از برازش مناسبی برخوردار اسـت 

یـزد هسـتند و اکثـر    تـاریخی شـهر دار با مدیریت یکپارچه شـهري در  یمعنارتباط مستقیم و 

ي هـا  افتهدر راستاي ی پژوهشین اي ها افتهی. تشخیص داده شدند مؤثري مفروض، ها شاخص
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، بابـایی و ابراهیمـی   )1395(، اتقـائی و پیلـه ور   )1394(ولـی بیگـی   و یعبـداله ي ها پژوهش

، )1397(، امیـري و میزارپـور   )1397(، سرور و همکاران )1396(و همکاران  سرور، )1395(

و تازه دل و همکاران ) 1398(، صالحی و همکاران )1397(میرمسعودي و منصوري ارمکی 

 ؛ ایجـاد مدیریت شـهري  دخیل دريها ن سازمانهماهنگی بیشتر بیمبنی بر ضرورت ) 1400(

ي در تحـول سـاختار  ؛ نظارت مستمر مردمـی  و نفعانیمشارکت ذ جلبجهت  ییسازوکارها

تحقـق مـدیریت    منظـور  بـه ... ؛ اصالح قـوانین و مقـررات و  منابع مالی کافی نیتأمشهرداري؛ 

  .یکپارچه شهري است

ارتقـاء هـر یـک از ابعـاد      منظـور  بـه راهکارهـایی   تـوان یمـ ي تحقیـق  ها افتهبا توجه به ی

  :مدیریت یکپارچه شهري در شهر تاریخی یزد پیشنهاد کرد

  :یسازمان درونیکپارچگی -1

 یري شهرداري و شوراي اسالمی شهر از نظرات کارشناسی؛گ بهرهعدم

الزام اداره کل راه و شهرسازي استان بر استفاده حداکثري از مشاوران بومی؛

شهرداري منطقه تاریخی؛انی شهرداري با تفویض اختیارات بیشتر بهاصالح ساختار سازم

 ي ها طرحي تفصیلی و جامع حفاظت به ها طرحاز  5تغییر رویکرد کمیسیون ماده

براي شهر تاریخی؛ 1راهبردي-ساختاري

در پایگاه پژوهشی شهر تاریخی وقت تمامخبره يروهاین استخدام.  

  :یکپارچگی نهادي -2

کودکان  ژهیو بهي ساکنین ساز آگاهي موجود براي ها تیظرفامی استفاده از تم

؛سکونتشاني میراثی محل ها ارزشنسبت به 

 به اقدامات  ها آنبراي جلب مشارکت ساکنین و تشویق  مند نظامتعیین فرآیندي

نظارتی داوطلبانه؛

 امر؛ي متولی ها سازمان رابطی بین ساکنین و عنوان بهنهاد مردمي ها سازمانتقویت

وسازهاي جدید واقع در شهر  تعیین جایگاه نظارتی براي مهندسان مرمت در ساخت

  ؛ها آنتاریخی و الزام ساکنین و پیمانکاران در تمکین به نظرات 

                                               
1. Structural-Strategic Plan
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  :يا برنامهیکپارچگی  -3

شهر تاریخی؛ 1تحمل قابلهاي اقتصادي بر مبناي ارزیابی ظرفیت  جذب فعالیت

ییشناسا تیبا مأمور یخیشهر تار يراهبرد يزیرمرکز مطالعات و برنامه سیسأت

؛ي مربوطهها سازمانبه  ها طرح نیو تدو شنهادیموجود و پ مسائل و مشکالت

 مرمت ابنیه  منظور بهدر نظر گرفتن اقدامات تشویقی از سوي شهرداري براي مالکین

قدیمی واقع در عرصه ثبت جهانی؛

به در نظر گرفتن پالن حفاظت و هاي وابسته  الزام شهرداري مناطق و سازمان

  طرح باالدستی؛ عنوان بهیونسکو  2مدیریت

  :قانونی/یکپارچگی ساختاري -4

ویژه نامه جامع و آیین قرراتالزام دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در تدوین م

؛بناهاي خشتی

دستی و گردشگري  میراث فرهنگی، صنایعتشکیل کارگروه مشترك بین اداره کل

شده براي حفاظت و  استان جهت رعایت ضوابط ارائه اداره کل اوقاف و امور خیریهو استان 

احیاي ابنیه تاریخی موقوفه؛

 ي براي تغییر کاربري موقوفات منطبق با وقف نامه و با استجازه از فقها و ا هیروتعیین

مراجع دینی؛

 آن؛ نامه اساسر د دنظریتجداعطاي استقالل بیشتر به پایگاه پژوهشی شهر تاریخی با

 ي از بردار بهرهتخصیص بخشی از درآمدهاي حاصل از اعطاي مجوزهاي

ي گردشگري به شهرداري؛وکارها کسب

؛مند قانونوکارهاي گردشگري در یک چارچوب شفاف و  اعطاي مجوز براي کسب  

  :یکپارچگی عمودي -5

                                               
1. Carrying Capacity
2. Protection and Management Plan
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 ي خیرین ها کمکي بخش خصوصی و گذار هیسرماتشکیل بنیادي براي جذب

  ي محدوده شهر تاریخی با اولویت گردشگري؛ها پروژهکرد در  ینههزمنظور هب

  :سازمانی یکپارچگی میان -6

 ایجاد  منظور بهتشکیل شورایی با حضور تمام عوامل مؤثر در محدوده شهر تاریخی

؛شده انجامو نظارت بر اقدامات  ها آنهماهنگی بین 

 ي مداربسته؛ها نیدوربي پلیس و نصب ها گشتارتقاء اقدامات امنیتی مانند افزایش

دستی و  میراث فرهنگی، صنایعتفویض اختیارات قانونی کافی به اداره کل

از این اداره جهت هرگونه مداخله  هیدییتأگردشگري استان و الزام بخش دولتی به دریافت 

.در شهر تاریخی

ایی بـراي بررسـی   در ایـن تحقیـق، قابلیـت آن را دارد کـه مبنـ      شـده  ارائهساختار نظري 

ایـران در فهرسـت    شده ثبتسازي مدیریت شهري در سایر شهرهاي  عوامل مؤثر بر یکپارچه

ــا  یمــي آتــی هــا پــژوهش. میــراث جهــانی یونســکو باشــد ی و انطبــاق روزرســان بــهتواننــد ب

ی، متناسب با شرایط و مقتضیات خـود، بـر اسـاس آراي خبرگـان و     موردبررسي ها شاخص

ي پژوهش، کوچک ها تیمحدوداز . دام به توسعه یا آزمون آن نمایندکارشناسان محلی، اق

 موردمطالعـه ي محـدوده  هـا یژگـ یوبودن جامعه آماري خبرگان آشنا با موضوع پـژوهش و  

ــا  . بــود ــراري ارتبــاط ب ــق از   هــا آنهمچنــین برق ــراي همکــاري در تحقی و جلــب نظرشــان ب

  .یی بود که نویسندگان با آن مواجه بودندهايدشوار
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